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OD STRATEGICKÉ VIZE KE SKUTEČNOSTI
Strategický plán je programovým dokumentem usilujícím o rovnováhu mezi žádoucím
a možným, mezi optimistickým a realistickým. Není jen prognostickou vizí, od počátku byl
založen a připravován jako promyšlená, komplexní a zejména realizovatelná koncepce blízké
budoucnosti Prahy. Je programem, který jsme ochotni společně přijmout a který hodláme
spojenými silami naplnit.
Strategický plán hl. m. Prahy, aktualizace 2008, schválený 11. 12. 2008 Zastupitelstvem
hl. m. Prahy usnesením číslo 22/42 (dále jen strategický plán) formuluje dlouhodobé cíle
rozvoje hlavního města a principy jejich realizace.

Program realizace rozpracovává strategický plán do návrhu hlavních úkolů pro
naplňování strategické koncepce města v letech 2009-2015 (resp. koncem roku 2009
a v letech 2010-2015).

Hlavní úkoly
Hlavní úkoly navržené v programu realizace nejsou vyčerpávajícím výčtem pro toto období,
jde o soubor nejvýznamnějších úkolů, které nejvíce přispějí k dosažení dlouhodobých
strategických cílů města. Právě na jejich realizaci by proto měla být v uvedeném období
soustředěna pozornost.
Hlavní úkol může mít podobu:
 klíčové velké investice,
 pilotního projektu,
 souboru projektů, aktivit a opatření podobného zaměření a charakteru (případně
programu).
Pro každý hlavní úkol je stanoven:
 garant za městskou správu, případně další klíčoví účastníci,
 hrubý odhad finančních nákladů a předpokládané zdroje financování,
 případně průběh (etapy) realizace a ostatní nutné předpoklady realizace.
Hlavní úkoly se vztahují k cíli strategického plánu, k jehož naplňování přispívají.

Strategické cíle
Strategické cíle jsou převzaty ze schváleného strategického plánu,
o 29 strategických cílů v rámci 8 tematických okruhů (kapitol).

celkem jde

Každý hlavní strategický cíl má specifikovány:
 garanty samosprávy,
 hrubý odhad finančních nákladů realizace cíle v období 2009-2015 a předpokládané
zdroje financování,
 efekty realizace a doporučené ukazatele jejich hodnocení, případně průběh (etapy) realizace.
Klíčové investice a aktivity pro období 2009-2015, které zajišťují jiné subjekty než hlavní
město Praha, jsou jako zvláštní skupina také uvedeny u příslušného strategického cíle,
k jehož naplňování přispívají. Jde především o významné investice a aktivity státu a jeho
organizací, soukromého sektoru, ale také městských částí apod. (například silniční
Pražský okruh, železniční infrastruktura aj.).
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Realizovatelnost programu
Pro naplňování programu je rozhodující politická vůle vedení města, úsilí garantů za
městskou správu a klíčových účastníků realizovat hlavní úkoly a v neposlední řadě dostatek
finančních prostředků. Proto je součástí programu realizace rámcová bilance financování
navržených hlavních úkolů zahrnující úvahy o rozpočtových možnostech města, ale také
o finanční účasti státu, o potenciálu podpory z fondů EU a o privátních investicích. S ohledem
na míru nepřesnosti vstupních údajů tento odhad pouze ověřuje realizovatelnost strategického
plánu v období 2009-2015, ale nemůže být striktně závazný například při tvorbě rozpočtů
města. Program realizace zohledňuje „opatření ke zmírnění dopadů finanční krize
a hospodářské recese na ekonomické fungování hl. m. Prahy v roce 2009 a v letech
následujících“ (usnesení RHMP č. 815 z 16. 6. 2009).

Monitorování naplňování programu
Předpokládá se, že naplňování programu realizace bude monitorováno dvakrát v průběhu
zvoleného programového období a potřetí na jeho konci:




v 1. polovině roku 2012 bude monitorováno období konec roku 2009, rok 2010 a 2011,
v 1. polovině roku 2014 budou monitorovány roky 2012 a 2013,
v 1. polovině roku 2016 budou monitorovány roky 2014 a 2015 společně se shrnutím
průběhu celého programu a jeho výsledků.

Monitorování bude zajišťovat Útvar rozvoje hlavního města Prahy ve spolupráci s garanty
jednotlivých hlavních úkolů, kterými jsou především příslušné odbory MHMP. Předpokládá
se vznik redakční rady pro přípravu monitorovacích zpráv složené z členů Zastupitelstva
hl. m. Prahy. Zároveň bude nezbytná účast veřejnosti na monitorování, a to například
s využitím internetu nebo prostřednictvím neziskových organizací. Monitorovací zprávy
budou projednány ve vedení města. Přijaté závěry a doporučení poslouží k optimalizaci
naplňování programu v následujícím období.

STRUKTURA DOKUMENTU NA ÚROVNI STRATEGICKÝCH CÍLŮ
Komentář ke strategickým cílům
Základní komentář ke strategickým cílům je citací příslušného textu strategického plánu,
v některých případech krácen o pasáže věnované současnému stavu.

Garanti samosprávy
Garantem samosprávy za naplňování strategického cíle je člen Rady hl. m. Prahy, do jehož
kompetence cíl tematicky přísluší. V případech, kdy naplňování cíle zasahuje do kompetence
více členů Rady, jsou uvedeni všichni. Každý garantuje hlavní úkoly, které spadají do jeho
kompetence, případně zajišťuje odpovídající rozsah spolupráce a koordinace s investory nebo
garanty klíčových investic a aktivit, které nezajišťuje hlavní město Praha.

Hrubý odhad finančních nákladů realizace cíle v období 2009-2015
Hodnoty byly vypočítány jako součet hrubých odhadů finančních nákladů jednotlivých
hlavních úkolů v období 2009-2015 (resp. koncem roku 2009 a v letech 2010-2015). Do
odhadu nebyly zahrnuty finanční náklady klíčových investic a aktivit, které nezajišťuje hlavní
město Praha. Jde o údaj sloužící především pro posouzení realizovatelnosti programu
(rámcovou bilancí financování navržených hlavních úkolů) a pro vytvoření rámcové
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představy o finanční náročnosti naplňování jednotlivých strategických cílů. V žádném případě
nejde o závaznou částku pro tvorbu městských rozpočtů, i když k tomuto účelu je vhodné ji
alespoň orientačně využít.

Předpokládané zdroje financování
Zdroje financování jsou rozděleny do tří základních skupin - hlavní město Praha, ostatní
veřejné zdroje a soukromé zdroje. Podíly zdrojů financování byly vypočítány na základě
odhadů podílů pro jednotlivé hlavní úkoly. Pro rámcovou bilanci financování navržených
hlavních úkolů je zásadní odhad podílu hlavního města Prahy (resp. rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy). Nejnižší míru přesnosti odhadu lze očekávat u podílu soukromých zdrojů.

Průběh (etapy) realizace
Průběh (etapy) realizace je uveden v případech nerovnoměrného naplňování efektů realizace
a doporučených ukazatelů jejich hodnocení během období 2009-2015 nebo v případech
preference (či naopak utlumení) některého z hlavních úkolů v určité etapě tohoto období ve
vztahu k ostatním hlavním úkolům naplňujícím příslušný strategický cíl.

Efekty realizace, doporučené ukazatele jejich hodnocení
Jde o stručné verbální a tomu odpovídající číselné vyjádření přínosu navržených hlavních
úkolů pro naplňování příslušného strategického cíle během období 2009-2015. Pro výchozí
stav ukazatelů byly použity nejaktuálnější dostupné hodnoty, ukazatele vyjadřující čistý
přínos programu realizace mají nulovou výchozí hodnotu. Odhady cílových hodnot jsou
vztaženy k závěru roku 2015 s výjimkou případu, kdy k dokončení klíčového hlavního úkolu
dojde až v roce 2017 - jde o první úsek linky D metra a ukazatel „délka sítě metra“.
Významné zastoupení ukazatelů vyjadřujících krátkodobé efekty bylo navrženo proto, aby
bylo možné sledovat průběh programu realizace a případně přijímat operativní nápravná
opatření. Pro zajištění provázanosti na indikátory udržitelného rozvoje ze schválených
„Územně analytických podkladů hl. m. Prahy“ byly ve vhodných případech některé z nich
použity jako ukazatele míry naplňování strategických cílů. V těchto případech je na konci
popisu ukazatele uvedena závorka se zkratkou UAP a číslo příslušného indikátoru
udržitelného rozvoje přidělené v „Územně analytických podkladech hl. m. Prahy“.

STRUKTURA DOKUMENTU NA ÚROVNI HLAVNÍCH ÚKOLŮ
Popis hlavních úkolů
V případech, kdy je hlavním úkolem klíčová velká investice (například úsek metra, ÚČOV
apod.) nebo pilotní projekt (například na snižování administrativní zátěže apod.), jde v popisu
o jejich stručnou charakteristiku. V případech, kdy je hlavním úkolem soubor projektů, aktivit
a opatření podobného zaměření a charakteru (případně program), je popis zpravidla doplněn
o příklady konkrétních možných akcí vztahujících se k období 2009-2015 (resp. ke konci roku
2009 a rokům 2010-2015) jako vyjádření reálnosti hlavního úkolu. Proto byly jako příklady
vybírány zejména akce v pokročilém stadiu přípravy. Příklady nemají závazný charakter a je
pravděpodobné, že především po roce 2011 mohou být realizovány i jiné akce.

Garanti za městskou správu
Garant za městskou správu shromažďuje podklady o průběhu realizace hlavního úkolu, je
iniciátorem a koordinátorem spolupráce s případnými klíčovými účastníky, se kterými
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realizuje pokyny garanta samosprávy a rozhodnutí samosprávy města v dané věci. Jsou to
odbory Magistrátu hl. m. Prahy nebo organizace založené a zřízené hl. m. Prahou (protože
mohou být úkolovány a kontrolovány samosprávou města).

Klíčoví účastníci
Klíčoví účastníci přispívají k plnění hlavního úkolu v míře svých kompetencí, spolupracují
s garantem za městskou správu a poskytují mu dílčí podklady o průběhu realizace hlavního
úkolu. Pokud jsou klíčovými účastníky odbory Magistrátu hl. m. Prahy nebo organizace
založené a zřízené hl. m. Prahou, zodpovídají za část úkolu v mezích svých kompetencí
a realizují pokyny garanta samosprávy a rozhodnutí samosprávy města v dané věci. Pojem
„účastník“ nemá pro účel programu realizace význam účastníka správního řízení. Mezi
klíčovými účastníky nejsou (ani v obecné rovině) uváděny soukromé subjekty, které mohou
být dodavateli, poskytovateli nebo zpracovateli v rámci hlavních úkolů.

Hrubý odhad finančních nákladů
Finanční náklady byly odhadnuty na základě dostupných podkladů o investicích, programech,
projektech, aktivitách a opatřeních uvedených v popisu hlavního úkolu a s přihlédnutím
k objemu čerpání finančních prostředků z rozpočtu města v předchozím období. Odhad je
vztažený k období 2009-2015 (resp. ke konci roku 2009 a rokům 2010-2015), přesahy akcí
mimo toto období nejsou do odhadu zahrnovány. Údaj slouží především pro posouzení
realizovatelnosti programu (rámcovou bilancí financování navržených hlavních úkolů),
v žádném případě nejde o závaznou částku pro tvorbu městských rozpočtů, i když k tomuto
účelu je vhodné ji alespoň orientačně využít.

Předpokládané zdroje financování
Zdroje financování jsou rozděleny do tří základních skupin - hlavní město Praha, ostatní
veřejné zdroje a soukromé zdroje. Podíly zdrojů financování byly odhadnuty na základě
dostupných podkladů, přičemž odhady finančních zdrojů mimo rozpočet města jsou
podloženy značnou mírou pravděpodobnosti, že pro daný účel budou tyto zdroje dostupné.
Typ a využití finančního zdroje jsou zpravidla upřesněny v závorce. Pro rámcovou bilanci
financování navržených hlavních úkolů je zásadní odhad podílu hlavního města Prahy (resp.
rozpočtu vlastního hlavního města Prahy). Ostatními veřejnými zdroji mohou být například
fondy EU, spolufinancování nebo dotace ze zdrojů ČR, spolufinancování z rozpočtů městských
částí apod. Nejnižší míru přesnosti odhadu lze očekávat u podílu soukromých zdrojů.

Průběh (etapy) realizace
Uvádí se při výrazně nerovnoměrném naplňování hlavního úkolu během období 2009-2015
(například do roku 2011 příprava, od roku 2012 realizace apod.).

Ostatní nutné předpoklady realizace
V tomto bodě jsou uvedeny především organizační nebo legislativní předpoklady, nutnost
zpracování koncepce nebo podkladu apod. Naopak se neuvádějí předpoklady obecně platné
jako například souhlas dotčených samospráv a orgánů státní správy, vydání stavebního
povolení, spolupráce garanta za městskou správu a klíčových účastníků, nutnost výběrových
řízení na dodavatele, poskytovatele nebo zpracovatele ani nutnost zajištění finančních
prostředků (financování jsou věnovány předchozí body).
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PRAHA V NOVÉ EVROPĚ
Strategický cíl

E 1 ROZVOJ PRAHY JAKO VÝZNAMNÉHO MĚSTA NOVĚ
FORMOVANÉ EVROPY
Praha má předpoklady zapojit se do evropského systému měst a uplatnit se v soutěži
velkých měst středoevropského i evropského prostoru. Podmínkou je další kultivace
předností města a důrazná prezentace schopnosti Prahy optimálně jich využít. Spolupráce
se bude opírat o cílevědomou zahraniční politiku městské správy naplňující úkoly města
a státu v Evropské unii respektující oboustranný přínos a zájem o tuto spolupráci.
GARANTI SAMOSPRÁVY: radní hl. m. Prahy pro oblast zahraniční politiky a evropských fondů - od
roku 2006 náměstkyně primátora hl. m. Prahy Mgr. Markéta Reedová (hlavní úkoly E 1.A až E 1.E),
radní hl. m. Prahy pro oblast kultury a cestovního ruchu - od roku 2006 Ing. Milan Richter (hlavní úkoly
E 1.F, E 1.G)
Hrubý odhad finančních nákladů realizace v období 2009-2015:

1,4 mld. Kč

Předpokládané zdroje financování:

Hl. m. Praha (cca 76 %), ostatní veřejné zdroje (cca 23 %),
soukromé zdroje (cca 1 %)

Průběh (etapy) realizace:

xxx

Efekty realizace:

Posílení prestiže Prahy v zahraničí v rovině investiční,
turistické, kulturní i politické; zajištění pozice Prahy jako
spolehlivého partnera a aktivního účastníka mezinárodních
aktivit, zejména pokud jde o EU

Doporučené ukazatele hodnocení:

Počet mezinárodních projektů v rámci nadnárodních programů
s účastí Prahy - 10 projektů do roku 2015; počet podaných
projektových žádostí v rámci nadnárodních programů - 20
žádostí do roku 2015 (zdroj Odbor fondů Evropské unie MHMP)
Počet mezinárodních akcí s účastí města (tj. zejména oficiální
zahraniční návštěvy, setkání a konference s účastí politické
reprezentace, kulturní a sportovní akce, mezinárodní
vzdělávací akce) - 15 akcí za rok, z toho 10 akcí za rok
s partnerskými městy (zdroj Odbor zahraničních vztahů MHMP)
Míra vyčerpaných finančních prostředků operačních programů
Praha - Konkurenceschopnost a Praha - Adaptabilita
alokovaných na jednotlivé roky se zohledněním pravidla
n+3/n+2 - 100 % do roku 2015 (zdroj Ministerstvo pro místní
rozvoj)
Počet účastníků na konferencích a kongresech pořádaných
v hromadných ubytovacích zařízeních s účastí nad 100 osob nárůst o cca 10 % (z 290 tisíc účastníků v roce 2008 na cca
320 tisíc účastníků v roce 2015, zdroj ČSÚ)
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Hlavní úkoly na období 2009-2015
E 1.A
Aktualizace koncepce zahraniční politiky hl. m. Prahy a její realizace
Na základě vyhodnocení naplnění záměrů koncepce z roku 2006 aktualizovat obsah i formy
realizace jednotlivých oblastí zahraniční politiky, programů i individuálních aktivit. Se všemi
partnery projednat program konkrétních akcí krátkodobého a střednědobého charakteru
a předložit vedení města. Zaměřit se zejména na úkoly:
 efektivní spolupráce Prahy s partnerskými městy - zpracovat analýzu bilaterálních vztahů
Prahy, posoudit přínosy plynoucí z konkrétního partnerství a stanovit prioritní partnerské
vazby za účelem zefektivnit tyto aktivity a maximalizovat přínosy pro Prahu; přijmout
program konkrétních akcí;
 umístění evropské agentury či jiné mezinárodní organizace v Praze - usilovat o lokalizaci
významného subjektu nadnárodního významu na základě vypracované komplexní
nabídky, prezentovat nabídku například v rámci unijních institucí a struktur zastupujících
zájmy regionů i jako součást dalších zahraničních marketingových aktivit Prahy;
 zpracování koncepce činnosti Zastoupení Prahy v Bruselu - aktualizovat dokument
„Aktivity Zastoupení Prahy v Bruselu“ (usnesení RHMP č. 796 z 29. 5. 2007) a připravit
střednědobý projekt na propagaci města v EU a naopak EU v Praze (například pracovní
název „Praha v EU - EU v Praze“).
Garant za městskou správu
Odbor zahraničních vztahů MHMP
Klíčoví účastníci
Zastoupení Prahy v Bruselu, vláda ČR, CzechTourism, CzechInvest, Česká centra (příspěvková
organizace MZV ČR, zastoupení ČR v zahraničí)
Hrubý odhad finančních nákladů
0,05 mld. Kč
Předpokládané zdroje financování
Hl. m. Praha (100 %)
Průběh (etapy) realizace
Do roku 2010 koncepce činnosti Zastoupení Prahy v Bruselu; do roku 2011 analýza
bilaterálních vztahů a zpracování nabídky pro lokalizaci mezinárodní organizace v Praze; do
roku 2013 aktualizace koncepce zahraniční politiky hl. m. Prahy
Ostatní nutné předpoklady realizace
xxx

E 1.B
Aktivní hájení zájmů Prahy při jednání o budoucnosti politiky soudržnosti EU
Zapojit se do oficiální diskuse o budoucnosti politiky soudržnosti EU, která je vedena na
úrovni jednotlivých států i Evropské unie a ve spolupráci s ostatními evropskými metropolemi
(městskými regiony a městy) hájit své zájmy a vyjednat co nejlepší podmínky pro následující
programové období. Pozice Prahy bude vycházet z průběžně aktualizované studie současné
situace politiky soudržnosti EU, možných scénářů jejího vývoje a ze souboru údajů
o ekonomické základně, sociálním a environmentálním vývoji Prahy.
Garant za městskou správu
Odbor zahraničních vztahů MHMP
Klíčoví účastníci
Odbor fondů Evropské unie MHMP, Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Zastoupení Prahy v Bruselu
Hrubý odhad finančních nákladů
Do 0,01 mld. Kč
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Předpokládané zdroje financování
Hl. m. Praha (100 %)
Průběh (etapy) realizace
Úkol bude ukončen v roce 2013
Ostatní nutné předpoklady realizace
Zpracování analýzy ekonomické úrovně regionu Praha (viz K 2.A)

E 1.C
Dosažení cílů pražských operačních programů pro čerpání prostředků strukturálních
fondů
Zajistit řádnou implementaci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost
a Operačního programu Praha - Adaptabilita připravených pro období 2007-2013 podle
nastavených pravidel tak, aby bylo dosaženo stanovených cílů a aby byly efektivně vyčerpány
všechny finanční prostředky přidělené Evropskou unií Praze (Praha - Konkurenceschopnost 276,4 mil. EUR, Praha - Adaptabilita - 127,5 mil. EUR).
Garant za městskou správu
Odbor fondů Evropské unie MHMP
Klíčoví účastníci
Odbor rozpočtu MHMP, Odbor účetnictví MHMP, Odbor „Kancelář ředitele Magistrátu“ MHMP
(odd. interního auditu), vybrané poradenské firmy (usnesení RHMP č. 694 z 26. 5. 2009)
Hrubý odhad finančních nákladů
0,33 mld. Kč
Předpokládané zdroje financování
Hl. m. Praha (7,5 %), ostatní veřejné zdroje (92,5 % - předpokládaná podpora z ERDF a ESF+
spolufinancování ČR v rámci technické pomoci operačních programů Praha Konkurenceschopnost a Praha - Adaptabilita)
Průběh (etapy) realizace
Podle vyhlašovaných výzev, průběhu čerpání a vývoje kurzu CZK a EUR
Ostatní nutné předpoklady realizace
xxx

E 1.D
Intenzivnější zapojení Prahy do projektů v rámci nadnárodních programů
Usilovat o účast Prahy v mezinárodních projektech. Získat zkušenosti s těmito aktivitami,
které budou mít i v budoucnu podporu EU. Přinést nové osvědčené metody a poznatky
(„příklady dobré praxe“) do politiky města a využít možnosti dodatečných finančních zdrojů.
Soustředit se zejména na Operační program Meziregionální spolupráce (Interreg IVC)
a Operační program Nadnárodní spolupráce Střední Evropa (Interreg IVB), ale i komunitární
programy, program ESPON 2013, na Finanční mechanismus Evropského hospodářského
prostoru a Norska, případně i na finanční pomoc Švýcarska. K tomu, jako nezbytné
podmínky, zajistit:
 koordinaci aktivit z jednoho místa (soustředění veškerých informací o mezinárodních
aktivitách odborů MHMP, systematická informovanost odborů MHMP, městských částí,
organizací založených a zřízených hl. m. Prahou, zprostředkování komunikace
s kontaktními místy programů);
 zřízení webových stránek s informacemi o evropských dotačních titulech pro Prahu;
 prověření možnosti vytvořit tým projektových a finančních manažerů ve struktuře
MHMP, případně v rámci Rozvojové agentury hl. m. Prahy (viz K 1.A).
Garant za městskou správu
Odbor fondů Evropské unie MHMP
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Klíčoví účastníci
Odbor informatiky MHMP, ředitel MHMP, Útvar rozvoje hl. m. Prahy, česká kontaktní místa
příslušných programů, účastníci projektů (odbory MHMP, městské části, organizace založené
a zřízené hl. m. Prahou - dle věcného zaměření programu)
Hrubý odhad finančních nákladů
0,02 mld. Kč (především finanční podíl Prahy v projektech)
Předpokládané zdroje financování
Hl. m. Praha (100 %)
Průběh (etapy) realizace
Do roku 2010 zejména vytvoření podmínek pro účast v mezinárodních projektech; po roce 2010
účast v mezinárodních projektech
Ostatní nutné předpoklady realizace
xxx

E 1.E
Účinná realizace marketingové politiky Prahy
Efektivně naplňovat marketingovou politiku města na základě vytvořené koncepce
zahraničního marketingu, jejíž součástí bude posílení „brandu“ (značky) hl. m. Prahy
a účinných marketingových nástrojů s cílem podpořit image města jako například Praha světové památkové dědictví (UNESCO), Praha - kulturní, Praha - turistická destinace, Praha inovační a kreativní. Realizace koncepce se musí opírat o trvalou spolupráci všech účastníků,
tj. správy města a městských částí, profesních sdružení i ostatních zainteresovaných subjektů.
Garant za městskou správu
Odbor zahraničních vztahů MHMP
Klíčoví účastníci
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP, Pražská informační služba, Prague
Convention Bureau (Pražská asociace kongresové turistiky), Útvar rozvoje hl. m. Prahy,
městské části, Hospodářská komora hl. m. Prahy, CzechTourism
Hrubý odhad finančních nákladů
0,4 mld. Kč
Předpokládané zdroje financování
Hl. m. Praha (100 %), případně spoluúčast klíčových účastníků
Průběh (etapy) realizace
Do roku 2012 příprava a schválení koncepce zahraničního marketingu; po roce 2012 realizace
doporučených marketingových nástrojů
Ostatní nutné předpoklady realizace
Organizační zajištění marketingových aktivit (například vznik pracoviště v rámci MHMP)

E 1.F
Strategie výstavnictví Prahy
Koordinovat zpracování strategie města v oblasti výstavní a veletržní politiky, definovat
programovou náplň a začlenění do marketingových aktivit města. Přispět k dořešení výstavby
výstavních areálů v Praze a jejich dlouhodobého využití.
Garant za městskou správu
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP
Klíčoví účastníci
xxx
Hrubý odhad finančních nákladů
0,05 mld. Kč
Předpokládané zdroje financování
Hl. m. Praha (100 %)
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Průběh (etapy) realizace
xxx
Ostatní nutné předpoklady realizace
xxx

E 1.G
Upevnění postavení Prahy jako mezinárodně uznávané turistické destinace
Přispět k udržitelnému rozvoji příjezdové turistiky s důrazem na podporu segmentu MICE
(Meeting, Incentive, Congress, Exhibition). Na základě nových (zejména globálních
ekonomických) podmínek vyhodnotit záměry a cíle obsažené v přijatých dokumentech.
Zpracovat koncepci cestovního ruchu, jež bude základem pro každoroční akční plán města
v oblasti cestovního ruchu. Soustavně spolupracovat s relevantními partnery, včetně
soukromého sektoru. Pokračovat v grantové politice a v „partnerství hl. m. Prahy“ v oblasti
cestovního ruchu. Podporou i postihy motivovat subjekty působící v cestovním ruchu ke
zlepšování kvality služeb, které přispívají k příznivému image Prahy. S pomocí médií
vytvářet pozitivní atmosféru vstřícnou k návštěvníkům města a podněcující k opakovaným
návštěvám (program „druhého čtení“ města).
Garant za městskou správu
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP
Klíčoví účastníci
Asociace cestovních kanceláří ČR, Asociace hotelů a restaurací ČR, CzechTourism, Česká
centra (příspěvková organizace MZV ČR, zastoupení ČR v zahraničí), městské části, Útvar
rozvoje hl. m. Prahy, média, Pražská informační služba, Prague Convention Bureau (Pražská
asociace kongresové turistiky)
Hrubý odhad finančních nákladů
0,55 mld. Kč
Předpokládané zdroje financování
Hl. m. Praha (cca 95 %), ostatní veřejné zdroje (cca 3 % - odhad předpokládaného
spolufinancování klíčových účastníků z veřejného sektoru), soukromé zdroje (cca 2 % - odhad
předpokládaného spolufinancování klíčových účastníků ze soukromého sektoru)
Průběh (etapy) realizace
Do roku 2010 vyhodnocení záměrů a cílů; v letech 2011-2012 zpracování koncepce cestovního
ruchu; každoročně schválení akčního plánu města v oblasti cestovního ruchu; v letech 2012-2015
aplikace záměrů stanovených koncepcí cestovního ruchu podle časového harmonogramu
stanoveného dokumentu; průběžně zlepšování kvality služeb
Ostatní nutné předpoklady realizace
Organizační zajištění destinačního managementu (například vznik pracoviště v rámci MHMP)

Strategický cíl

E 2 ZAJIŠTĚNÍ ROLE PRAHY JAKO RESPEKTOVANÉHO
HLAVNÍHO MĚSTA STÁTU A DOBRÉHO SOUSEDA
Úloha Prahy jako hlavního města republiky a centra okolního regionu není dostatečně
doceněna. Proto jedním ze stěžejních záměrů městské správy je založit vztahy k ostatním
částem státu na principech důvěry a rovnosti tak, aby byl obnoven pozitivní vztah všech
občanů státu vůči svému hlavnímu městu. Na druhé straně Praha, chce-li se stát skutečně
inovačním a dynamickým centrem a akcelerátorem ekonomického, sociálního a duchovního
rozvoje v celé zemi, musí lépe využít existujících možností.
GARANT SAMOSPRÁVY: radní hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje - od roku 2006
Bc. Martin Langmajer
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Hrubý odhad finančních nákladů realizace v období 2009-2015:

Do 0,01 mld. Kč

Předpokládané zdroje financování:

Hl. m. Praha (cca 50 %), ostatní veřejné zdroje (cca 50 %)

Průběh (etapy) realizace:

xxx

Efekty realizace:

Lepší vzájemná informovanost hlavního města Prahy
a Středočeského kraje o rozvoji území, předávání zkušeností,
řešení společných problémů

Doporučené ukazatele hodnocení:

Zavedení vhodné formy koordinace rozvoje Prahy
a Středočeského kraje

Hlavní úkoly na období 2009-2015
E 2.A
Koordinace rozvoje Prahy a Středočeského kraje
Najít a zavést vhodnou formu, jak zlepšit koordinaci rozvoje Prahy se sousedním
Středočeským krajem. Vyhodnotit možnost vzniku společného pracoviště nebo stálé pracovní
skupiny pro přípravu a realizaci nadregionálních projektů, které mohou být financovány
i z evropských fondů.
Garant za městskou správu
xxx (přímá gesce garanta samosprávy)
Klíčoví účastníci
Středočeský kraj, za hl. m. Prahu - podle zvolené formy koordinace
Hrubý odhad finančních nákladů
Do 0,01 mld. Kč
Předpokládané zdroje financování
Hl. m. Praha (cca 50 %), ostatní veřejné zdroje (cca 50 % - předpokládaná finanční spoluúčast
Středočeského kraje)
Průběh (etapy) realizace
xxx
Ostatní nutné předpoklady realizace
xxx

14

KONKURENCESCHOPNOST
Strategický cíl

K 1 VYUŽITÍ A ROZVOJ POTENCIÁLU MĚSTA K ZABEZPEČENÍ
JEHO KONKURENCESCHOPNOSTI A PROSPERITY
Strategický cíl vychází z dokončení restrukturalizace jako hlavní podmínky zvýšení
výkonnosti a efektivnosti ekonomiky města. Rozsáhlá základna výzkumu, vývoje
a vzdělávání Prahy musí být motorem rozvoje znalostní ekonomiky a služeb a sehrát
nezastupitelnou roli v prosazování nových trendů přijatých v rámci Evropské unie na období
2007-2013. Tak by měla být naplňována úloha Prahy jako inovačního a iniciačního centra
republiky, a to při využití nadprůměrné kvalifikace jeho obyvatel a informačních technologií.
Významné je i další zlepšování pověsti Prahy jako dobrého partnera, zajištění příznivého
podnikatelského prostředí, motivujícího stávající podnikatelské subjekty a vytvářející
atraktivní prostor pro činnost nových investorů a podnikatelů. Pro úspěšnou realizaci je nutné
vytvořit také odpovídající stabilní a funkční institucionální struktury (regionální rozvojová
agentura). Za nezbytnou podmínku růstu konkurenceschopnosti města je považováno
prosazení nové kvality partnerství veřejného a soukromého sektoru.
GARANTI SAMOSPRÁVY: radní hl. m. Prahy pro oblast hospodářské politiky - od roku 2006
náměstek primátora hl. m. Prahy Ing. Pavel Klega, náměstkyně primátora hl. m. Prahy
Mgr. Markéta Reedová (hlavní úkol K 1.D)
Hrubý odhad finančních nákladů realizace v období 2009-2015:

1,48 mld. Kč

Předpokládané zdroje financování:

Hl. m. Praha (cca 40 %), ostatní veřejné zdroje (cca 40 %),
soukromý sektor (cca 20 %)

Průběh (etapy) realizace:

Postup realizace některých úkolů závisí na založení regionální
rozvojové agentury1, určení jejích kompetencí a zahájení její
činnosti. Případně budou tyto činnosti (vzhledem k závažnosti
velké části úkolů) zajištěny jinými pověřenými subjekty, aby
nebyla ovlivněna plynulost realizace ani využití finančních
zdrojů. Charakter velké části projektů může způsobit, že se
jejich efekt projeví až s určitým časovým odstupem, což musí
být zohledněno při monitorování.

Efekty realizace:

Posílení konkurenceschopnosti pražské ekonomiky včetně
marketingu městského podnikatelského prostředí a investičních
příležitostí; vyšší zapojení inovačního potenciálu města
(zejména výzkumu) do řešení specifických potřeb města a růstu
úrovně znalostní ekonomiky; efektivní rozhodování správy
města v oblasti spolupráce a pomoci podnikatelskému sektoru;
identifikace sociálně-ekonomických aspektů života obyvatel
Prahy a rozsahu obslužných kapacit

Doporučené ukazatele hodnocení:

Počet projektů na podporu malého a středního podnikání 100 projektů do roku 2015 (zdroj URM)

1

Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 29/73 ze dne 17. 9. 2009, bod III.1.4. bylo Radě hl. m. Prahy uloženo
předložit do 17. 12. 2009 Zastupitelstvu hl. m. Prahy harmonogram pro zřízení regionální rozvojové agentury.
Proto jsou dále uvedené informace týkající se tohoto subjektu pouze orientační a budou zpřesněny na základě
rozhodnutí samosprávy města. Na uvedené usnesení navazuje usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1370 ze dne
22. 9. 2009.
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Počet projektů na kooperaci mezi podniky a výzkumnými
institucemi - 20 projektů do roku 2015 (zdroj URM)
Počet pracovních míst v malých a středních podnicích pro
osoby s obtížným umístěním na trhu práce - 70 pracovních míst
do roku 2015 (zdroj URM)

Hlavní úkoly na období 2009-2015
K 1.A
Rozvojová agentura hl. m. Prahy
Naplnění dlouhodobě existujícího záměru, jehož opodstatněnost vychází z ověřených
zkušeností jiných regionů i analyticko-koncepčních prací o potřebách pražské ekonomické
základny, a to vytvořením instituce s majoritní účastí města (případně s účastí zejména
zástupců podnikatelského sektoru nebo jejich reprezentací) zaměřenou na cílenou podporu
hospodářského a sociálního rozvoje města. Obsahem hlavního úkolu je zpracování
harmonogramu pro zřízení regionální rozvojové agentury, zajištění přípravy agentury,
schválení jejího založení Radou a Zastupitelstvem hl. m. Prahy a zahájení její činnosti. Dále
bude nutné rozhodnout o rozsahu a struktuře financí a majetku poskytnutých agentuře pro její
provoz a zajišťování aktivit.
Garant za městskou správu
Odbor fondů Evropské unie MHMP (po přípravné fázi případně jiný pověřený subjekt)
Klíčoví účastníci
Odbor obchodních aktivit MHMP, Odbor rozpočtu MHMP, ředitel MHMP, Výbor hospodářské
politiky ZHMP, Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Hospodářská komora hl. m. Prahy
Hrubý odhad finančních nákladů
0,25 mld. Kč (nezahrnuje náklady na potenciální úkoly - viz K 1.B, K 1.C, E 1 apod.)
Předpokládané zdroje financování
Hl. m. Praha (cca 70 %), ostatní veřejné zdroje (cca 20 % - potenciální podpora z ERDF +
spolufinancování ČR v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost), soukromý
sektor (cca 10 %)
Průběh (etapy) realizace
Podle připravovaného harmonogramu pro zřízení regionální rozvojové agentury
Ostatní nutné předpoklady realizace
xxx

K 1.B
Městský program podpory podnikání
Ve spolupráci s hospodářskou komorou a podnikatelskými reprezentacemi zpracovat
komplexní materiál vyhodnocující vztahy mezi správou města a podnikatelským sektorem,
vymezit efektivní způsoby spolupráce včetně možností pomoci a forem podpory ze zdrojů
města na principu reciprocity. Zvláštní pozornost věnovat malým (a středním) podnikům
a aktivitám s prokazatelnou inovační kvalitou. Vyhodnotit varianty organizačního zajištění
součinnosti městské správy s podnikatelským sektorem mj. formou vytvoření pracoviště
v rámci MHMP. Do programu zapracovat možnosti, jak využít ostatní disponibilní finanční
zdroje EU v současném i následujícím (po roce 2013) programovém období Evropské unie
pro oblast podpory podnikání.
Garant za městskou správu
Rozvojová agentura hl. m. Prahy, dočasně Odbor fondů Evropské unie MHMP (se zaměřením
na podporu malého a středního podnikání z Operačního programu Praha Konkurenceschopnost)
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Klíčoví účastníci
Odbory MHMP (Odbor obchodních aktivit, Odbor správy majetku, Odbor rozpočtu), Výbor
hospodářské politiky ZHMP, Hospodářská komora hl. m. Prahy, Sdružení podnikatelů
a živnostníků ČR, Útvar rozvoje hl. m. Prahy
Hrubý odhad finančních nákladů
1,15 mld. Kč
Předpokládané zdroje financování
Hl. m. Praha (cca 30 %), ostatní veřejné zdroje (cca 45 % - potenciální podpora z ERDF +
spolufinancování ČR v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost), soukromý
sektor (cca 25 %)
Průběh (etapy) realizace
Do roku 2013 bude rozsah programu závislý zejména na čerpání finančních zdrojů z ERDF
v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost (s možností sloučit s projekty
financovanými v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita, což představuje i
odpovídající navýšení finančních zdrojů); realizace dalších městských podpůrných projektů,
aktivit nebo programů bude mít komplementární charakter;
od roku 2014 rovnocenný podíl (nebo převažující část) městských projektů s omezením zdrojů EU
Ostatní nutné předpoklady realizace
xxx

K 1.C
Projekt partnerství
Vytvořit stabilní a funkční organizační strukturu pod koordinací městské správy (příslušných
členů samosprávného vedení města) a za účasti zástupců rozhodujících skupin subjektů
působících na území města (podnikatelského sektoru, nestátních neziskových organizací,
veřejné správy, veřejného sektoru aj.) k řešení specifických i průřezových problémů rozvoje
města; vytvořit aktivní systém „poptávky a nabídky“ služeb a produktů pro potřeby města.
Fungující struktura komunikace se stane základem objektivního určení finančních vkladů
a důsledného monitoringu profitu.
Garant za městskou správu
Rozvojová agentura hl. m. Prahy, dočasně Odbor fondů Evropské unie MHMP (za využití
finančních zdrojů z Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost na principu
partnerství)
Klíčoví účastníci
Odbory MHMP (Odbor školství, Odbor public relations, Odbor správy majetku, Odbor kultury,
památkové péče a cestovního ruchu, Odbor živnostenský a občanskosprávní, Odbor ochrany
prostředí), Výbor hospodářské politiky ZHMP, Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Hospodářská komora
hl. m. Prahy, Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR, Úřad práce hl. m. Prahy, zástupci
vzdělávací sféry, nestátní neziskové organizace
Hrubý odhad finančních nákladů
0,01 mld. Kč
Předpokládané zdroje financování
Hl. m. Praha (100 %)
Průběh (etapy) realizace
Do roku 2010 zřízení stálé pracovní skupiny
Ostatní nutné předpoklady realizace
xxx

K 1.D
Regionální rada pro výzkum a inovace
Založení specificky zaměřeného subjektu pro spolupráci města s rozhodujícími nositeli
inovačního procesu, zejména subjekty výzkumu a vývoje a podnikové aplikace. K tomu
aktualizovat Regionální inovační strategii. Konkretizovat výstupy činnosti rady mj. do
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programu Výzkum pomáhá městu. Prioritně (a ve vztahu k aktivitám v rámci hlavního úkolu
K 1.B) ověřit a definitivně rozhodnout o účasti města při využití Počernicko-běchovického
areálu.
Garant za městskou správu
Odbor Kancelář primátora MHMP
Klíčoví účastníci
Útvar rozvoje hl. m. Prahy (jako odborné a organizační zázemí garanta za městskou správu),
odbory MHMP (dle věcného zaměření programu), výzkumné subjekty (zástupci VŠ, Akademie
věd ČR, vědy a výzkumu státního i soukromého sektoru), Hospodářská komora hl. m. Prahy,
Asociace inovačního podnikání a další vybraní zástupci inovačních podniků resp. jejich
sdružení, Rada vlády pro výzkum a inovace
Hrubý odhad finančních nákladů
0,03 mld. Kč
Předpokládané zdroje financování
Hl. m. Praha (100 %)
Průběh (etapy) realizace
V roce 2010 zřízení Regionální rady pro inovace; v letech 2010-2011 aktualizace Regionální
inovační strategie a realizace prvních pilotních projektů
Ostatní nutné předpoklady realizace
xxx

K 1.E
Katalog investičních příležitostí na území hl. m. Prahy
Zpracování informačně komplexního přehledu investičních možností na území Prahy (řešení
v územním plánu, identifikace ploch včetně vlastnictví, cenových podmínek, stanovené
funkce využití, vazeb na infrastrukturní vybavení; grafické znázornění apod.) jako prezentace
nabídky pro investorskou sféru, resp. jako ilustraci dobrých možností pro investování
(vybrané realizace). Hlavní úkol koncipovat jako jeden ze stěžejních realizačních výstupů
nové marketingové strategie města. Soubor informací připravit ve spolupráci s vlastníky,
městskými částmi a příslušnými developerskými a jinými subjekty. V první fázi řešit záměry,
na nichž má město zvláštní zájem vzhledem k jeho racionálnímu územnímu a ekonomickému
rozvoji.
Garant za městskou správu
Útvar rozvoje hl. m. Prahy
Klíčoví účastníci
Rozvojová agentura hl. m. Prahy, odbory MHMP (Odbor městského investora, Odbor
obchodních aktivit, Odbor územního rozvoje, Odbor public relations, Odbor fondů Evropské
unie), Hospodářská komora hl. m. Prahy, realitní a developerské subjekty
Hrubý odhad finančních nákladů
0,02 mld. Kč
Předpokládané zdroje financování
Hl. m. Praha (cca 50 %), ostatní veřejné zdroje (cca 20 % - předpokládaná podpora z ERDF +
spolufinancování ČR v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost), soukromý
sektor (cca 30 %)
Průběh (etapy) realizace
Do roku 2011 zpracování katalogu; od roku 2012 jeho pravidelná aktualizace
Ostatní nutné předpoklady realizace
xxx
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K 1.F
Komplexní analýza životní úrovně obyvatel
Shromáždění obsáhlého informačního souboru (včetně realizace vybraných šetření) pro
zjištění základních existenčních charakteristik jednotlivých skupin obyvatel a územních částí
města, jejich srovnání na úrovni státu i mezinárodní. Identifikace problémových skupin
obyvatel, zjištění chybějících významných obslužných aktivit, odhad vývojových trendů
a jejich vlivu jako podklad pro operativní i koncepční rozhodování městské správy.
Garant za městskou správu
Útvar rozvoje hl. m. Prahy
Klíčoví účastníci
Český statistický úřad, odbory MHMP (Odbor bytový, Odbor sociální péče a zdravotnictví,
Odbor daní, poplatků a cen, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy), věcně příslušné výbory
Zastupitelstva hl. m. Prahy, externí instituce (Ústav pro informace ve vzdělávání, Úřad práce
hl. m. Prahy, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Policejní ředitelství ČR)
Hrubý odhad finančních nákladů
Do 0,01 mld. Kč (cca 2-3 mil. Kč)
Předpokládané zdroje financování
Hl. m. Praha (100 %)
Průběh (etapy) realizace
Do roku 2011 realizace speciálních šetření a zpracování komplexní analýzy včetně doporučení
Ostatní nutné předpoklady realizace
xxx

K 1.G
Analýza a návrh řešení problémů na pražském trhu práce
Zpracovat dokument identifikující:
 bilanční možnosti trhu práce a jejich vliv na výkonnost pražské ekonomiky a sociální
prostředí,
 nejvážnější současné i potenciální problémy, jejich příčiny a disponibilní opatření,
 role jednotlivých účastníků (úřadu práce, neziskového sektoru, státní správy - především
Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
Ministerstva financí, podnikatelského sektoru aj.).
V dokumentu by měly být navrženy:
 formy konkrétní účasti městské správy, organizací založených a zřízených hl. m. Prahou
a městských částí při řešení problémů a při preventivních opatřeních na pražském trhu
práce,
 specifická opatření podporující integraci a zvýšení kvality života znevýhodněných osob
(pomáhající jim v jejich pracovním uplatnění),
 věcné zaměření případných pilotních projektů pro řešení aktuálních problémů i prevence.
Garant za městskou správu
Rozvojová agentura hl. m. Prahy (případně jiný pověřený subjekt)
Klíčoví účastníci
Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MHMP, Odbor rozpočtu
MHMP, Úřad práce hl. m. Prahy, Hospodářská komora hl. m. Prahy, podnikatelská sdružení,
Český statistický úřad, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy, nestátní neziskové organizace, vzdělávací a poradenské organizace
Hrubý odhad finančních nákladů
Do 0,01 mld. Kč (cca 2 mil. Kč na zpracování analýzy a rámcové vymezení projektů a aktivit,
nejsou zahrnuty finanční prostředky pro zajištění případných konkrétních opatření)
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Předpokládané zdroje financování
Hl. m. Praha (100 %)
Průběh (etapy) realizace
Termín zpracování analýzy - rok 2010
Ostatní nutné předpoklady realizace
xxx

K naplňování strategického cíle K 1 přispěje organizačně i věcně strukturovaná součinnost
s významnými externími subjekty (zejména Akademií věd ČR, vysokými školami,
Hospodářskou komorou hl. m. Prahy a dalšími podnikatelskými svazy) a prohloubení
spolupráce s Českým statistickým úřadem.

Strategický cíl

K 2 ZAJIŠTĚNÍ FINANČNÍCH ZDROJŮ MĚSTA PRO REALIZACI
STRATEGICKÝCH ZÁMĚRŮ MĚSTA
Rozhodující podíl na zajištění rozvoje Prahy má město a jeho rozpočet, který dotuje i některé
celostátní funkce. Pozornost správy města a městských částí se i nadále zaměří na
transparentnost a efektivitu využívání městských financí a majetku, na zlepšení veřejné
kontroly i vnitřního auditu. Je nezbytné zvážit možnosti využití cizích zdrojů v dlouhém
časovém horizontu nutných k zajištění některých velkých investic a udržet zadluženost
města na únosné úrovni. Městské finance a majetek budou využívány také jako stěžejní
nástroj pro podporu společných investičních aktivit města a soukromého sektoru
a v neposlední řadě i jako předpoklad pro získání finančních prostředků ze zahraničních
zdrojů, zejména strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie.
GARANTI SAMOSPRÁVY: primátor hl. m. Prahy - od roku 2006 MUDr. Pavel Bém (hlavní úkoly
K 2.A a K 2.B), radní hl. m. Prahy pro oblast hospodářské politiky - od roku 2006 náměstek primátora
hl. m. Prahy Ing. Pavel Klega (hlavní úkol K 2.C)
Hrubý odhad finančních nákladů realizace v období 2009-2015:

Do 0,01 mld. Kč

Předpokládané zdroje financování:

Hl. m. Praha (cca 80 %), ostatní veřejné zdroje (cca 20 %)

Průběh (etapy) realizace:

xxx

Efekty realizace:

Zmapování dostupných finančních zdrojů dotačních
i návratných; sestavení investičního programu; vyřešení otázky
užití PPP; stanovení pravidel pro nakládání s majetkem města;
větší transparentnost a předvídatelnost nakládání se zdroji
města

Doporučené ukazatele hodnocení:

Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích rozpočtu
vlastního hl. m. Prahy - nárůst na cca 40 % v roce 2015
(průměr v letech 2004-2008 činil 34 %, zdroj ROZ MHMP)
Řádné splacení dlouhodobých finančních závazků - podle
rozpočtového výhledu cca 22,8 mld. Kč v období 2009-2014
(zdroj ROZ MHMP)
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Hlavní úkoly na období 2009-2015
K 2.A
Analýza ekonomické úrovně regionu Praha
Společný projekt hl. m. Prahy a Českého statistického úřadu (ve spolupráci s vysokými
školami a Akademií věd ČR) realizující dostatečně transparentní, objektivní a komplexní
pohled na pražskou ekonomiku. Vyhodnocení jejího postavení v rámci ČR i v rámci struktury
regionů soudržnosti EU mj. jako podklad pro rozhodování o aktivitách města ve vztahu
k čerpání finanční podpory ze zdrojů Evropské unie (vazba na E 1.B, E 1.D) a případná
jednání s centrálními správními orgány státu (viz K 2.B).
Garant za městskou správu
Útvar rozvoje hl. m. Prahy
Klíčoví účastníci
Český statistický úřad, Rozvojová agentura hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu MHMP, Odbor fondů
Evropské unie MHMP, vybrané vysoké školy (mj. průzkumy za účasti studentů), Akademie věd
ČR, Ministerstvo financí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo průmyslu a obchodu
Hrubý odhad finančních nákladů
Do 0,01 mld. Kč
Předpokládané zdroje financování
Hl. m. Praha (cca 50 %), ostatní veřejné zdroje (cca 50 % - předpokládaná podpora z ERDF +
spolufinancování ČR v rámci technické pomoci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost)
Průběh (etapy) realizace
xxx
Ostatní nutné předpoklady realizace
xxx

K 2.B
Analýza finančních možností města
Komplexní rozbor vztahu rozpočtů města a státu:
 vyhodnocení kompetencí města a jejich finančního zajištění, stanovení legislativních
možností případných změn (zákonodárná aktivita kraje) zejména v oblasti rozpočtových
pravidel, daňového určení, výnosů z turistiky aj.
Projekt střednědobého a dlouhodobého finančního hospodaření - analýza finančních možností
městské správy a využívání dalších zdrojů v přímé vazbě na rozhodující položky jejích výdajů
- k tomu jako vstupní individuální části zpracovat:
 rozpočtový (střednědobý a dlouhodobý) výhled a jeho konfrontace s návrhem
střednědobého investičního programu,
 zapojení cizích zdrojů - zpracovat přehled možností jejich využití,
 střednědobý investiční program - zpracovat přehled plánovaných investičních akcí, jejich
dopadu na rozpočet a dostupných zdrojů (včetně cash-flow),
 ukončení komplexní analýzy (případně i příprava pravidel a realizace pilotního projektu)
pro využití financování městských investic formou PPP.
Garant za městskou správu
Odbor rozpočtu MHMP
Klíčoví účastníci
Odbor daní, poplatků a cen MHMP, výbory ZHMP (zejména finanční, infrastruktury, územního
rozvoje, hospodářské politiky), Odbor městského investora MHMP, Odbor fondů Evropské unie
MHMP, Ministerstvo financí, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo pro místní rozvoj
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Hrubý odhad finančních nákladů
Do 0,01 mld. Kč (max. 3 mil. Kč za externí spolupráce a poradenskou činnost)
Předpokládané zdroje financování
Hl. m. Praha (100 %)
Průběh (etapy) realizace
xxx
Ostatní nutné předpoklady realizace
xxx

K 2.C
Rozpracování koncepce majetkové politiky města
Pro účely optimálního hospodaření se zdroji města provést účelovou inventarizaci movitého
i nemovitého majetku, určit základní strategické směry majetkových akvizicí a manipulací,
sestavit program využití a reprodukce majetku města s ohledem na poskytování veřejných
služeb. Zpřesnit cíl a stanovit zásady nakládání s majetkem města.
Garant za městskou správu
zástupce ředitele MHMP - oblast majetková
Klíčoví účastníci
Odbor obchodních aktivit MHMP, Odbor správy majetku MHMP, Odbor bytový MHMP, Odbor
městského investora MHMP, Odbor hospodářské správy MHMP, Odbor územního plánu
MHMP, městské části
Hrubý odhad finančních nákladů
Do 0,01 mld. Kč (max. 1,5 mil. Kč za externí spolupráce a poradenskou činnost)
Předpokládané zdroje financování
Hl. m. Praha (100 %)
Průběh (etapy) realizace
xxx
Ostatní nutné předpoklady realizace
xxx
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LIDÉ V PRAZE
Strategický cíl

L 1 POSILOVÁNÍ TRADIČNÍHO POSTAVENÍ PRAHY JAKO CENTRA
VZDĚLANOSTI A HUMANITY
Vysoká úroveň vzdělání a kvalifikace obyvatel Prahy je jednou z nejsilnějších stránek města.
Tuto strategickou výhodu je nutné pěstovat rozvíjením a transformací školské soustavy na
kvalitativně vyšší stupeň, podporující také celoživotní učení a integraci etnickou i kulturní.
Postavení pražského zdravotnictví se odvíjí od významu Prahy jako hlavního města
republiky. Koncentrace vědeckých pracovišť, špičkových zdravotnických zařízení a vysokých
škol vytváří prostředí umožňující přejímat a rozšiřovat nejnovější poznatky lékařské vědy.
Některá zdravotnická zařízení poskytují specializovanou péči nejen obyvatelstvu
a návštěvníkům Prahy, ale i středočeskému regionu a celé republice. Běžnou úroveň
zdravotní péče zajišťuje síť nestátních zdravotnických zařízení, za kterou jsou zodpovědné
zdravotní pojišťovny. Stárnutí pražské populace a s věkem stoupající nemocnost také
zvyšuje nároky na lékařskou a ošetřovatelskou péči. Ve městě se navíc koncentrují rizikové
skupiny obyvatelstva, jejichž zdravotní péče často není pokryta zdravotním pojištěním. Při
koncipování rozvoje i praktickém řízení města je nutné zajišťovat občanům, kteří se
nacházejí v obtížné životní situaci, pomoc k jejímu překonání. Roli státu v oblasti sociálních
služeb postupně přebírá město (podle zákona o sociálních službách), jeho části a nestátní
organizace. Sociální služby v rámci Prahy začínají být plánovány metodou komunitního
plánování a naplňovány Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb. Na území Prahy
působí značný počet organizací zabývajících se poskytováním sociálních služeb (podle
zákona o sociálních službách) a služeb vhodně doplňujících sociální služby. Praha
podporuje tyto organizace poskytující sociální služby také každoročně vyhlašovanými granty.
GARANTI SAMOSPRÁVY: radní hl. m. Prahy pro oblast školství a vzdělávání - od roku 2006
náměstkyně primátora hl. m. Prahy Ing. Marie Kousalíková (hlavní úkoly L 1.A, L 1.B), radní hl. m.
Prahy pro oblast zdravotnictví - od roku 2006 PhDr. Milan Pešák (hlavní úkol L 1.C), radní hl. m. Prahy
pro oblast sociální péče - od roku 2006 Jiří Janeček (hlavní úkoly L 1.D, L 1.E, L 1.F)
Hrubý odhad finančních nákladů realizace v období 2009-2015:

0,76 mld. Kč

Předpokládané zdroje financování:

Hl. m. Praha (cca 94 %), ostatní veřejné zdroje (cca 6 %)

Průběh (etapy) realizace:

xxx

Efekty realizace:

Zvýšení zájmu o odborné vzdělávání a zvýšení kvality péče
v oblasti integrovaného vzdělávání; posílení, stabilizace
a zefektivnění sítě zdravotních a sociálních služeb; zvýšení
důrazu na podporu rodin s dětmi a integraci cizinců

Doporučené ukazatele hodnocení:

Podíl žáků středního vzdělání s výučním listem (středních
odborných učilišť) ze všech žáků středních škol - zachování
současného podílu cca 20 % (zdroj ČSÚ)
Počet podpořených žadatelů o dotaci hl. m. Prahy v oblasti
zdravotnictví - cca 1 000 žadatelů do roku 2015 (zdroj
SOC MHMP)
Počet podpořených projektů v oblasti rozvoje sítě sociálních
služeb (v rámci grantových programů hl. m. Prahy I, II, IV) - cca
1 500 projektů do roku 2015 (zdroj SOC MHMP)
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Počet podpořených projektů v rámci grantu komise RHMP
zaměřených na integraci cizinců - minimálně1 500 projektů do
roku 2015 (zdroj SOC MHMP)

Hlavní úkoly na období 2009-2015
L 1.A
Propagace odborného vzdělávání
Podporovat a široce medializovat střední odborné vzdělávání, podporovat obory vzdělání,
o které je ze strany žáků dlouhodobě nízký zájem, ale které je nutné zachovat vzhledem
k poptávce zaměstnavatelů. Propagovat střední odborné vzdělání s výučním listem
i s maturitní zkouškou (viz například propagace učňovského vzdělávání v rámci projektu
„Řemeslo žije“).
Garant za městskou správu
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MHMP
Klíčoví účastníci
Hospodářská komora hl. m. Prahy
Hrubý odhad finančních nákladů
0,03 mld. Kč
Předpokládané zdroje financování
Hl. m. Praha (cca 10 %), ostatní veřejné zdroje (cca 90 % - předpokládaná podpora z ESF +
spolufinancování ČR v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita)
Průběh (etapy) realizace
xxx
Ostatní nutné předpoklady realizace
xxx

L 1.B
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
V oblasti integrovaného vzdělávání zkvalitnit péči o děti, žáky a studenty se speciálními
vzdělávacími potřebami v běžných školách prostřednictvím dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků a výměny zkušeností mezi pedagogy a dalšími odborníky na
danou problematiku. V oblasti péče o ohrožené děti vytvořit ucelený systém vzdělávání pro
pracovníky s ohroženými dětmi (učitele, vychovatele, psychology a speciální pedagogy).
Garant za městskou správu
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MHMP
Klíčoví účastníci
xxx
Hrubý odhad finančních nákladů
0,02 mld. Kč
Předpokládané zdroje financování
Hl. m. Praha (cca 10 %), ostatní veřejné zdroje (cca 90 % - předpokládaná podpora z ESF +
spolufinancování ČR v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita)
Průběh (etapy) realizace
xxx
Ostatní nutné předpoklady realizace
Získání podpory z Operačního programu Praha - Adaptabilita
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L 1.C
Podpora rozvoje sítě zdravotních služeb
Vypracovat střednědobou koncepci pražského zdravotnictví navazující na generel pražského
zdravotnictví, která podpoří rozvoj přednemocniční neodkladné péče a lékařské služby první
pomoci ve vlastních zdravotnických zařízeních, zohlední provázanost poskytování
zdravotních a sociálních služeb a podpoří také rozvoj komunitní péče. Nadále podporovat
rozvoj v oblasti následné ošetřovatelské péče v souvislosti se stárnutím populace i v oblasti
prevence a podpory zdraví.
Garant za městskou správu
Odbor sociální péče a zdravotnictví MHMP
Klíčoví účastníci
Zdravotnická zařízení (státního i nestátního charakteru), nestátní neziskové organizace
Hrubý odhad finančních nákladů
0,2 mld. Kč
Předpokládané zdroje financování
Hl. m. Praha (100 %)
Průběh (etapy) realizace
xxx
Ostatní nutné předpoklady realizace
Generel pražského zdravotnictví

L 1.D
Vymezení a rozvoj sítě sociálních služeb
Vytvořit strategii rozvoje sociálních služeb a služeb návazných. Vytvořit systém jejího
financování, který bude obsahovat vizi a priority rozvoje. Nastavit systém financování
sociálních služeb a služeb návazných na základě jejich potřebnosti, kvality, nákladovosti
a efektivity vynakládaných prostředků. Podpora sítě sociálních služeb prostřednictvím
grantových programů hl. m. Prahy: I. Podpora sociálních služeb poskytovaných občanům
hlavního města Prahy, II. Podpora služeb, které vhodným způsobem navazují a doplňují
sociální služby, IV. Podpora nových sociálních služeb na území hl. m. Prahy.
Garant za městskou správu
Odbor sociální péče a zdravotnictví MHMP
Klíčoví účastníci
xxx
Hrubý odhad finančních nákladů
0,47 mld. Kč (včetně grantových programů)
Předpokládané zdroje financování
Hl. m. Praha (100 %)
Průběh (etapy) realizace
xxx
Ostatní nutné předpoklady realizace
Průběžná aktualizace Střednědobého plánu sociálních služeb

L 1.E
Podpora rodinné péče
Rozvíjet systém rodinné péče jako prostředek podpory sladění pracovního a rodinného života,
podporovat služby pro rodiny s dětmi včetně sanačních programů zaměřených na rodiny
ohrožené sociálním vyloučením a upřednostňovat různé formy náhradní rodinné péče před
ústavní výchovou. Podpora rodinné péče prostřednictvím grantového programu hl. m. Prahy
III. Program na podporu rodiny.
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Garant za městskou správu
Odbor sociální péče a zdravotnictví MHMP
Klíčoví účastníci
xxx
Hrubý odhad finančních nákladů
0,03 mld. Kč (včetně grantového programu III.)
Předpokládané zdroje financování
Hl. m. Praha (100 %)
Průběh (etapy) realizace
xxx
Ostatní nutné předpoklady realizace
Průběžná aktualizace Koncepce rodinné politiky

L 1.F
Podpora integrace cizinců
Vytvořit „Koncepci politiky hl. m. Prahy ve vztahu k integraci cizinců“ a na jejím základě
usilovat o jejich integraci. Začleňovat děti cizinců s dlouhodobým pobytem v ČR a azylantů
do školských zařízení, podporovat programy zaměřené na výuku českého jazyka
a rekvalifikace pro cizince, včetně hledání vhodného zaměstnání. Podporovat rozvoj
multikulturní výchovy. Podpora integrace cizinců prostřednictvím grantů udílených komisí
RHMP pro oblast národnostních menšin a integrujících se cizinců na území hl. m. Prahy a pro
udělování grantů v této oblasti.
Garant za městskou správu
Odbor sociální péče a zdravotnictví MHMP
Klíčoví účastníci
Komise RHMP pro oblast národnostních menšin a integrujících se cizinců na území hl. m. Prahy
a pro udělování grantů v této oblasti
Hrubý odhad finančních nákladů
Do 0,01 mld. Kč (včetně grantů komise RHMP)
Předpokládané zdroje financování
Hl. m. Praha (100 %)
Průběh (etapy) realizace
xxx
Ostatní nutné předpoklady realizace
xxx

K naplňování strategického cíle L 1 je dále nezbytné aktivně podporovat vstup
znevýhodněných osob na trh práce, což je v kompetenci úřadu práce. Pro udržení
a rozvíjení vysoké konkurenceschopnosti a vzdělanostní úrovně Prahy je také nutná aktivní
spolupráce města s vysokými školami a podpora vědy, výzkumu a inovací (viz též
hlavní úkol K 1.D - Regionální rada pro výzkum a inovace). V oblasti zdravotnictví Praha
zajišťuje a financuje Lékařskou službu první pomoci a je zřizovatelem Zdravotnické
záchranné služby hl. m. Prahy.

Strategický cíl

L 2 PODPORA BYTOVÉ VÝSTAVBY A REGENERACE
STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO FONDU
Strategie rozvoje bydlení v Praze vychází z koncepce městské bytové politiky a je založena
na principu odpovědnosti každého jednotlivce a jeho rodiny za uspokojování vlastních
bytových potřeb. Město však považuje za svoji povinnost pomoci pronájmem komunálních
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bytů za určitých, předem daných podmínek těm svým občanům, kteří si nejsou schopni
vlastními silami zajistit přiměřené bydlení a ocitli se v této situaci nezaviněně. Dlouhodobým
problémem je nedostatečně fungující a v oblasti nájemního bydlení deformovaný trh s byty.
Faktický nedostatek bytů, zejména nájemních za cenově přijatelné nájemné, je prohlubován
zvyšováním počtu domácností, nárůstem počtu dlouhodobě přítomných osob ve městě,
neefektivním využíváním bytů nebo užíváním pro jiné účely. Optimální využívání obecního
bytového fondu je blokováno zejména jeho malou disponibilitou danou dříve uzavřenými
nájemními smlouvami na dobu neurčitou a regulací nájemného. Obnova, zkvalitňování
a účelné rozšiřování bytového fondu a fungující trh s byty jsou pro život města, jeho
ekonomiku a atraktivitu nezbytné.
GARANT SAMOSPRÁVY: radní hl. m. Prahy pro oblast bytové politiky - od roku 2006 Jiří Janeček
Hrubý odhad finančních nákladů realizace v období 2009-2015:

Do 0,01 mld. Kč

Předpokládané zdroje financování:

Hl. m. Praha (100 %)

Průběh (etapy) realizace:

xxx

Efekty realizace:

Provedení kontroly využívání bytového fondu hl. m. Prahy
a postih neoprávněného nakládání s bytovým fondem

Doporučené ukazatele hodnocení:

Podíl zkontrolovaných obecních bytů - nárůst o cca 80 % (z cca
20 % v roce 2009 na 100 % v roce 2015, zdroj Odbor bytový
MHMP)

Hlavní úkoly na období 2009-2015
L 2.A
Kontrola užívání bytového fondu oprávněnými nájemci
Kontrola užívání bytového fondu hl. m. Prahy oprávněnými nájemci spočívá v místním
šetření faktického stavu užívání určených bytů hl. m. Prahy. Prozatím byla zkontrolována
přibližně jedna pětina bytového fondu ve vlastnictví hl. m. Prahy s důrazem na byty pronajaté
na nejdelší dobu. Kontrola se mimo jiné také zaměřuje na porovnání prostorových dispozic
bytů uvedených v evidenčních listech s jejich faktickým stavem. Závěrečná zpráva šetření
bude obsahovat stručný popis průběhu kontroly užívání bytového fondu hl. m. Prahy
oprávněnými nájemci a vyplněnou tabulku dle požadavků a zadání Odboru bytového MHMP.
Garant za městskou správu
Odbor bytový MHMP
Klíčoví účastníci
xxx
Hrubý odhad finančních nákladů
Do 0,01 mld. Kč
Předpokládané zdroje financování
Hl. m. Praha (100 %)
Průběh (etapy) realizace
xxx
Ostatní nutné předpoklady realizace
xxx
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Strategický cíl

L 3 KULTIVACE PROSTŘEDÍ MĚSTA, PODPORA ROZMANITOSTI
AKTIVIT JEHO OBYVATEL I NÁVŠTĚVNÍKŮ
Jedinečný charakter Prahy spočívá ve stále živém dialogu mezi historickým dědictvím,
kulturními tradicemi a novými rozvojovými aktivitami. Význam města v zahraničí je často
spojován s rolí, kterou Praha v minulosti plnila jako křižovatka kultur. Vždy, když toto
postavení Praha měla, ovlivňoval kulturní význam i její ekonomickou atraktivitu. Obraz
kulturnosti města je však vytvářen nejen jeho tradicí a významnými současnými kulturními
počiny, ale i kultivovaností prostředí města, rozmanitostí a pestrostí jeho aktivit. Přívětivé
město musí nabízet dostatek příležitostí také v oblasti volného času, sportu a rekreace.
Rozmístění těchto aktivit v území zatím není rovnoměrné, zejména okrajové části jsou
vybaveny nedostatečně. Praha proto musí rozvíjet oba aspekty své kulturnosti - kulturu jako
produkt i kulturu jako duchovní klima města. Strategie kultury a volného času vychází
z poznání, že kulturní prostředí působí jako stimulátor rozvoje ekonomiky, kultura funguje
jako smíšená ekonomika a kulturní rozvoj přesahuje hranice subvencovaného umění.
GARANTI SAMOSPRÁVY: radní hl. m. Prahy pro oblast kultury - od roku 2006 Ing. Milan Richter,
radní hl. m. Prahy pro oblast volného času - od roku 2006 náměstkyně primátora hl. m. Prahy
Ing. Marie Kousalíková (hlavní úkol L 3.D)
Hrubý odhad finančních nákladů realizace v období 2009-2015:

0,04 mld. Kč

Předpokládané zdroje financování:

Hl. m. Praha (100 %)

Průběh (etapy) realizace:

xxx

Efekty realizace:

Zefektivnění podpory kulturních aktivit na území hl. m. Prahy
díky transformaci pražských divadel - příspěvkových organizací
na samostatné ekonomické subjekty; zvýšení informovanosti
odborné i laické veřejnosti v ČR i zahraničí o památkovém
fondu hl. m. Prahy; zvýšení informovanosti o možnostech
trávení volného času ve městě

Doporučené ukazatele hodnocení:

Počet transformovaných divadel - 8 divadel do roku 2015 (zdroj
OKP MHMP)
Počet vytvořených mapových průvodců pro komplexní trávení
volného času pro děti a mládež na území Prahy - 1 průvodce
do roku 2015, případně i jeho aktualizace (zdroj SMT MHMP)

Hlavní úkoly na období 2009-2015
L 3.A
Transformace pražských divadel - příspěvkových organizací na samostatné ekonomické
subjekty
Transformace většiny příspěvkových kulturních organizací v oblasti živého umění (divadel) je
považována za nástroj nutný k vytvoření a nastavení nového, otevřeného a prostupného
systému podpory umění a kultury v hl. m. Praze. Ve spojení s jasně definovaným systémem
několikastupňového grantového financování (ve smyslu kategorizace) hlavním městem
Prahou by transformace těchto subjektů měla vést k:
 vytvoření prostředí, v němž mohou přirozeně vznikat, existovat a zanikat kulturní
a umělecké subjekty v širokém žánrovém a estetickém rozpětí,
 zlepšení a rozšíření nabídky kulturních služeb,
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otevření umělecké soutěže podle pravidel, která budou jasná, rovná, motivační a nebudou
zvýhodňovat některé subjekty či umělecké obory,
 účinnějšímu a pružnějšímu využívání vložených finančních prostředků i úsilí a talentu
zúčastněných umělců.
Garant za městskou správu
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP
Klíčoví účastníci
Poradní sbor primátora hl. m. Prahy, Výbor pro kulturu a volný čas ZHMP
Hrubý odhad finančních nákladů
Do 0,01 mld. Kč
Předpokládané zdroje financování
Hl. m. Praha (100 %)
Průběh (etapy) realizace
Schválení systému financování pražské kultury; aktualizace Koncepce kulturní politiky hl. m.
Prahy
Ostatní nutné předpoklady realizace
xxx

L 3.B
700 let od nástupu Lucemburků na český trůn
V roce 2010 uplyne 700 let od nástupu Lucemburků na český trůn. Praha podpoří jednotlivé
projekty (formou grantů, partnerství i formou účelového navýšení rozpočtu příspěvkových
organizací), jejichž prostřednictvím dojde k prezentaci tohoto významného jubilea.
Garant za městskou správu
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP
Klíčoví účastníci
Odbor Archiv hl. m. Prahy MHMP, Muzeum hl. m. Prahy
Hrubý odhad finančních nákladů
0,01 mld. Kč
Předpokládané zdroje financování
Hl. m. Praha (100 %)
Průběh (etapy) realizace
Proběhne pouze v roce 2010
Ostatní nutné předpoklady realizace
xxx

L 3.C
Posílení image Prahy jako kulturního a historického fenoménu
Prezentace a propagace památkového fondu historického jádra hl. m. Prahy a jeho
rozmanitosti prostřednictvím distribuce propagačních materiálů různým cílovým skupinám
v ČR i zahraničí. Příprava a výroba propagačních materiálů (především map, filmových
dokumentů na DVD, brožur apod.) a jejich distribuce na veletrzích, výstavách, festivalech,
konferencích, workshopech, seminářích, exkurzích, dále prostřednictvím kulturní center,
CzechTourism, Českých center (zastoupení ČR v zahraničí), touroperátorů, škol, univerzit
a poskytování zahraničním delegacím, hostům hl. m. Prahy, odborné veřejnosti, návštěvníkům
i obyvatelům hl. m. Prahy.
Garant za městskou správu
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP
Klíčoví účastníci
xxx
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Hrubý odhad finančních nákladů
Do 0,01 mld. Kč
Předpokládané zdroje financování
Hl. m. Praha (100 %)
Průběh (etapy) realizace
xxx
Ostatní nutné předpoklady realizace
xxx

L 3.D
Medializace volnočasových aktivit a sportovních příležitostí pro děti a mládež
Zvýšit informovanost široké veřejnosti o možnostech aktivního trávení volného času
a sportovních aktivitách pro děti a mládež na území města. Zmapovat lokality vhodné pro
sport a prezentovat je veřejnosti. Vytvořit mapového průvodce pro komplexní trávení volného
času - cyklistika, in-line bruslení, běh, nordic walking, jezdectví… Podporovat volnočasové
aktivity v místě bydliště, především na sídlištích.
Garant za městskou správu
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MHMP
Klíčoví účastníci
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Hrubý odhad finančních nákladů
Do 0,01 mld. Kč
Předpokládané zdroje financování
Hl. m. Praha (100 %)
Průběh (etapy) realizace
xxx
Ostatní nutné předpoklady realizace
xxx

K naplňování strategického cíle L 3 přispívá grantová politika hl. m. Prahy v oblasti
kultury. Praha každoročně finančně podporuje kulturní aktivity na území města, a to formou
grantů a partnerství.
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PROSTŘEDÍ
Strategický cíl

P 1 POSTUPNÉ ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ A VOD, SNÍŽENÍ
HLUKOVÉ ZÁTĚŽE
Velkoměstský charakter Prahy a řada zde koncentrovaných nadregionálních funkcí s sebou
nesou i mnoho negativních dopadů na všechny složky životního prostředí. Především
znečištěné ovzduší a vysoké hlukové zatížení, které ohrožují velkou část obyvatel,
dlouhodobě patří mezi hlavní faktory snižující kvalitu života v Praze. Realizace některých
ozdravných opatření investičního charakteru již probíhá (výstavba silničních okružních tras,
rozvoj sítě metra, výrazná podpora MHD apod.), nezbytné patrně budou i další legislativní
a technicko-organizační kroky (regulace dopravy v centru aj.).
GARANT SAMOSPRÁVY: radní hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí - od roku 2006
Mgr. Petr Štěpánek, CSc.
Hrubý odhad finančních nákladů realizace v období 2009-2015:

5 mld. Kč

Předpokládané zdroje financování:

Hl. m. Praha (cca 92 %), ostatní veřejné zdroje (cca 8 %)

Průběh (etapy) realizace:

xxx

Efekty realizace:

Snížení hlukové zátěže obyvatel v nejkritičtějších lokalitách
města; snížení sekundární prašnosti v husté obytné zástavbě;
zlepšení kvality vody ve vodních nádržích a potocích

Doporučené ukazatele hodnocení:

Délka instalovaných protihlukových stěn - nárůst o cca 10 km
(z cca 37 km v roce 2008 na cca 47 km v roce 2015, zdroj
OSM MHMP)
Počet osob vystavených imisím hluku Ldvn nad 65 dB ve
venkovním prostředí ze silniční a tramvajové dopravy
v 50 kritických lokalitách - pokles o 10 % (z cca 138 000 osob
v roce 2007 na cca 124 000 osob v roce 2015, zdroj OSM
MHMP)
Počet stromů vysazených při cílené obnově uličních stromořadí
do roku 2015 - cca 600 kusů (zdroj OOP MHMP)

Hlavní úkoly na období 2009-2015
P 1.A
Realizace protihlukových opatření v nejzatíženějších lokalitách
V lokalitách zatížených nadlimitními hodnotami hluku z frekventovaných komunikací
připadají v úvahu především níže uvedená protihluková opatření. Uvedené příklady
konkrétních akcí pro období 2009-2015 vycházejí z „Harmonogramu pro odstraňování staré
hlukové zátěže z automobilové dopravy na území hl. m. Prahy“ vydaného v roce 2005
Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, „Harmonogramu pro odstraňování staré
hlukové zátěže z tramvajové dopravy na území hl. m. Prahy“ vydaného v roce 2006
Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a. s., a zpracovaného „Akčního plánu snižování hluku pro
aglomeraci Praha 2008“.
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Instalace protihlukových clon - například v ulicích (resp. na komunikacích) Průmyslová,
Jižní spojka (ve 3 úsecích), Barrandovský most, nájezd na Barrandovský most,
K Barrandovu (ve 2 úsecích), Černokostelecká, Kolbenova, Spořilovská, 5. května aj.
 Výměna „hlučných“ povrchů vozovek za „tišší“ - náhrady dlažby povrchem s nižší emisí
hluku, odstranění defektů a vad povrchu nebo náhrady živičného povrchu vhodnějším, a to
například v ulicích Svatovítská, Újezd, Milady Horákové, Zenklova, Seifertova,
Bělehradská, Moskevská, Masarykovo nábřeží aj.
 Omezení hluku z provozu tramvajových vozů - technickými opatřeními na tramvajových
vozech (například instalace akusticky pohltivých plent doplněné o pohltivý obklad vozů)
a tramvajových tratích (například broušení vlnkovitosti, vložení protihlukových bokovnic
a antivibračních rohoží, instalace mazacích zařízení kol k odstranění pískání), a to
například v ulicích Evropská, Plzeňská, Újezd, Ječná, Černokostelecká aj.
 Individuální protihluková opatření v nejzatíženějších lokalitách - tj. úpravy na fasádách
a výměny oken za okna s dostatečnou neprůzvučností, a to například u objektů v ulicích
Bělehradská, Legerova, Žitná aj.
Garant za městskou správu
Odbor správy majetku MHMP
Klíčoví účastníci
Odbor městského investora MHMP, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Dopravní
podnik hl. m. Prahy, a. s.
Hrubý odhad finančních nákladů
4,7 mld. Kč
Předpokládané zdroje financování
Hl. m. Praha (cca 95 %), ostatní veřejné zdroje (cca 5 % - z toho cca 3 % předpokládaná
podpora instalace protihlukových clon z ERDF + spolufinancování ČR v rámci Operačního
programu Praha - Konkurenceschopnost a cca 2 % předpokládaná podpora ze Státního fondu
dopravní infrastruktury)
Průběh (etapy) realizace
Do konce roku 2012 realizace protihlukových clon v nejkritičtějších lokalitách dle „Akčního plánu
snižování hluku pro aglomeraci Praha 2008“
Ostatní nutné předpoklady realizace
Aktualizace hlukových map automobilové dopravy a tramvajového provozu; aktualizace
„Harmonogramu pro odstraňování staré hlukové zátěže z automobilové dopravy na území hl. m.
Prahy“ a „Harmonogramu pro odstraňování staré hlukové zátěže z tramvajové dopravy na
území hl. m. Prahy“; schválení „Akčního plánu snižování hluku pro aglomeraci Praha 2008“
Radou hl. m. Prahy

P 1.B
Omezování prašnosti cílenou obnovou uličních stromořadí
Cílenou obnovou uličních stromořadí v husté obytné zástavbě (případně výsadbou izolační
zeleně podél stávajících komunikací tam, kde to dovolují prostorové podmínky) omezit tzv.
sekundární prašnost, která je tvořena především suspendovanými částicemi PM10 zvířenými
do ovzduší větrem, stavební činností či automobilovou dopravou. Pokračovat v projektu
„Praha stromům - stromy Praze“.
Garant za městskou správu
Odbor ochrany prostředí MHMP
Klíčoví účastníci
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, příslušné městské části
Hrubý odhad finančních nákladů
0,05 mld. Kč
Předpokládané zdroje financování
Hl. m. Praha (100 %)
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Průběh (etapy) realizace
xxx
Ostatní nutné předpoklady realizace
Výběr vhodných druhů stromů s ohledem na místní podmínky (například k přítomnosti
poduličních sítí)

P 1.C
Revitalizace vodních ploch a menších vodních toků
Pokračovat v realizaci dlouhodobých projektů „Obnova a revitalizace pražských nádrží“
a „Potoky pro život“ s cílem rehabilitovat vodohospodářskou, biologickou, krajinářskou
a rekreačně-estetickou funkci vodních toků a nádrží. Předpokládá se, že do roku 2015 budou
revitalizovány například vodní nádrž Hostivař, rybník Martiňák, vybrané úseky
Chodoveckého, Hájeckého, Litovicko-Šáreckého potoka aj. Pokračovat také v obnově
a monitoringu pražských studánek, a to především ve zvláště chráněných územích.
Garant za městskou správu
Odbor ochrany prostředí MHMP
Klíčoví účastníci
Lesy hl. m. Prahy, příslušné městské části
Hrubý odhad finančních nákladů
0,27 mld. Kč
Předpokládané zdroje financování
Hl. m. Praha (cca 30 %), ostatní veřejné zdroje (cca 70 % - předpokládaná podpora z ERDF +
spolufinancování ČR v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost)
Průběh (etapy) realizace
V letech 2010-2011 bude realizována nejrozsáhlejší akce - revitalizace vodní nádrže Hostivař
(cca 0,15 mld.Kč)
Ostatní nutné předpoklady realizace
xxx

Pro naplňování strategického cíle P 1 mají zásadní význam také očekávané investice
a opatření jiných investorů:



Realizace protihlukových opatření Letiště Praha, s. p., dle vlastního akčního plánu
protihlukových opatření
 Ke snížení hlukové zátěže dojde také výstavbou a rekonstrukcemi železničních tratí na
území města s realizací protihlukových prvků a opatření a předpokládaným snížením
intenzity dopravy v hustě obydlených částech města především realizací staveb
silničního Pražského okruhu (viz také kapitola Infrastruktura)
 Výsadbu a obnovu zeleně v husté obytné zástavbě budou průběžně provádět také městské
části

Strategický cíl

P 2 UDRŽITELNOST ENERGETICKÝCH A MATERIÁLOVÝCH TOKŮ
Jedním z hlavních klíčů k trvale funkční společnosti je bezesporu omezení spotřeby
veškerých zdrojů, zejména neobnovitelných. Naplnění tohoto cíle je podmíněno nejen mnoha
technickými a legislativními zásahy, ale především změnou postoje jednotlivců i institucí
k celé problematice.
GARANT SAMOSPRÁVY: radní hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí - od roku 2006
Mgr. Petr Štěpánek, CSc.
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Hrubý odhad finančních nákladů realizace v období 2009-2015:

1,93 mld. Kč

Předpokládané zdroje financování:

Hl. m. Praha (cca 46 %), ostatní veřejné zdroje (cca 54 %)

Průběh (etapy) realizace:

xxx

Efekty realizace:

Zvýšení materiálového a energetického využití odpadů; úspory
paliv a energií snížením energetické náročnosti budov; zvýšení
produkce tepelné a elektrické energie získané z obnovitelných
zdrojů energie

Doporučené ukazatele hodnocení:

Počet sběrných dvorů na tříděný odpad - nárůst o 5 (z 12
v roce 2008 na 17 v roce 2015, zdroj OOP MHMP)
Počet podpořených instalací solárních systémů v rámci
programu Čistá energie Praha - cca 120 instalací systémů na
ohřev teplé užitkové vody solárními panely a cca 220 instalací
systémů na výrobu elektrické energie fotovoltaickými články do
roku 2015 (zdroj OOP MHMP)

Hlavní úkoly na období 2009-2015
P 2.A
Optimalizace infrastruktury odpadového hospodářství
Optimalizace infrastruktury odpadového hospodářství bude směřovat k maximální preferenci
separace a následnému materiálovému využití odpadů.
 Podpora odděleného sběru a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů domácího a komunitního kompostování a celoplošného rozšíření řízeného nakládání
s biologicky rozložitelnými odpady na území města (například podpora kampaně „Dejte
šanci bioodpadu“, dále finanční příspěvky na nákup kompostovacích pomůcek nebo
kompostérů pro občany aj.)
 Plošné zahuštění systému sběrných míst „tradičních“ odpadových materiálů - zvyšování
počtu sběrných míst tříděného odpadu (papíru, skla, plastů a nápojových kartónů) podle
potřeb jednotlivých městských částí - každoročně se v rozpočtu počítá OOP MHMP
s částkou 10 mil. Kč pro navyšování frekvence svozu nebo zřízení nových sběrných míst
 Vyhodnocení potřeby a případné zajištění nových recyklačních kapacit, kompostáren,
sběrných dvorů apod. - plánuje se zřízení dalších sběrných dvorů pro tříděný sběr odpadů
(do roku 2015 bude jejich počet zvýšen na 17) a nových kompostáren (případně stabilních
sběrných míst pro sběr bioodpadu) minimálně v počtu 1 na pravém břehu a 1 na levém
břehu Vltavy
Garant za městskou správu
Odbor ochrany prostředí MHMP
Klíčoví účastníci
Příslušné městské části
Hrubý odhad finančních nákladů
0,43 mld. Kč
Předpokládané zdroje financování
Hl. m. Praha (100 %)
Průběh (etapy) realizace
xxx
Ostatní nutné předpoklady realizace
Schválení nového „Plánu odpadového hospodářství ČR“, následně kraje a původce (hl. m.
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Prahy) na roky 2011-2015; nalezení vhodných pozemků na výstavbu kompostáren
a sběrných dvorů

P 2.B
Podpora úspor energií, ekologicky příznivých forem vytápění a výroby elektrické
energie
V souladu s „Územní energetickou koncepcí hl. m. Prahy“ bude energetická politika města
orientována na úspory energií a maximální možné využití obnovitelných zdrojů energie.
 Realizace energeticky úsporných opatření - ve vazbě na energetické audity a průkazy
energetické náročnosti budov v majetku hl. m. Prahy se předpokládá, že budou přednostně
realizována energeticky úsporná opatření (zateplení budov, výměna oken atd.)
v energeticky nejnáročnějších objektech, kterými jsou především budovy školských
a sociálních zařízení. Do roku 2010 by to měly být například objekty Gymnázium
Voděradská (Praha 10), Integrovaná střední škola (Praha 8), Střední odborné učiliště
gastronomie a podnikání (Praha 9) aj.
 Postupné zavedení systému energetického managementu v objektech hl. m. Prahy se
v nejbližším období do roku 2010 předpokládá například ve Střední odborné škole
stavební a zahradnické (Praha 9), Střední průmyslové škole na Proseku (Praha 9), na
Gymnáziu Českolipská (Praha 9) aj.
 Pokračování v dotačním programu „Čistá energie Praha“ zaměřeném na podporu
obnovitelných zdrojů energie k vytápění a ohřevu vody a výrobě elektřiny v bytových
objektech na území Prahy
 Instalace efektivních systémů obnovitelných zdrojů energie - předpokládá se, že budou
přednostně instalována zařízení využívající obnovitelné zdroje energií k vytápění a ohřevu
teplé vody v objektech školských a sociálních zařízení hl. m. Prahy - do roku 2010 by to
měly být například Hotelová škola Radlická (Praha 5), Domov pro osoby se zdravotním
postižením Sulická (Praha 4), Domov pro seniory Ďáblice (Praha 8) aj.
Garant za městskou správu
Odbor ochrany prostředí MHMP
Klíčoví účastníci
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MHMP, Odbor sociální péče a zdravotnictví MHMP,
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP, Odbor správy majetku MHMP
Hrubý odhad finančních nákladů
1,5 mld. Kč
Předpokládané zdroje financování
Hl. m. Praha (cca 30 %), ostatní veřejné zdroje (cca 70 % - předpokládaná podpora z ERDF +
spolufinancování ČR v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, Operačního
programu Životní prostředí a podpora z programu Zelená úsporám)
Průběh (etapy) realizace
Do roku 2013, kdy je možnost čerpat finanční prostředky z Operačního programu Praha Konkurenceschopnost a Operačního programu Životní prostředí, budou realizována energeticky
úsporná opatření a instalován systém obnovitelných zdrojů energie k vytápění a ohřevu teplé
vody v energeticky nejnáročnějších objektech (především ve školách a sociálních zařízeních
hl. m. Prahy)
Ostatní nutné předpoklady realizace
Provedení energetických auditů případně vystavení průkazů energetické náročnosti budov
v majetku hl. m. Prahy

K naplňování strategického cíle P 2 přispějí také následující očekávané investice jiných
investorů:

35



Instalace kogeneračních jednotek - Pražské služby, a. s. instalují v ZEVO Malešice
kogenerační jednotku určenou ke kombinované výrobě elektřiny a tepla z procesu
spalování odpadů. Uvedení zařízení do provozu se předpokládá na konci roku 2010.
V ZEVO Malešice bude také v rámci realizace projektu Bioreaktor instalována další
kogenerační jednotka vyrábějící elektřinu a teplo z procesu spalování bioplynu, který bude
produkován v bioreaktoru cestou anaerobní fermentace biologicky rozložitelného
komunálního odpadu. S uvedením do pilotního provozu se počítá v roce 2012. Pražská
teplárenská, a. s. bude pokračovat v instalacích kogeneračních jednotek spalujících zemní
plyn ve svých teplárnách a blokových plynových kotelnách (například Výtopna Juliska
aj.). Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v kogeneračních jednotkách má důležitý
význam pro zvýšení spolehlivosti chodu distribučních energetických sítí v Praze (viz také
hlavní úkol I 7.A, kapitola Infrastruktura).

Strategický cíl

P 3 TRVALE MOŽNÝ SOULAD MĚSTSKÉHO A PŘÍRODNÍHO
PROSTŘEDÍ
Rozmanité geomorfologické a přírodní poměry patří spolu s unikátním urbanistickoarchitektonickým dědictvím k nejcennějším devízám hlavního města. Stěžejním úkolem je
proto nalezení harmonické rovnováhy městských struktur a přírodních prvků, které se mohou
vhodně doplňovat. Zatím je tomu spíše naopak, neboť typické atributy města jako doprava
a bydlení zároveň představují největší zátěž pro přírodní prostředí.
GARANTI SAMOSPRÁVY: radní hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí - od roku 2006
Mgr. Petr Štěpánek, CSc. (hlavní úkoly P 3.A, P 3.B), radní hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje od roku 2006 Bc. Martin Langmajer (hlavní úkol P 3.C)
Hrubý odhad finančních nákladů realizace v období 2009-2015:

1,15 mld. Kč

Předpokládané zdroje financování:

Hl. m. Praha (cca 63 %), ostatní veřejné zdroje (cca 37 %)

Průběh (etapy) realizace:

xxx

Efekty realizace:

Posílení celoměstského systému zeleně a ekologické stability
příměstské krajiny; zmírnění neřízeného šíření výstavby do
volné krajiny v příměstských částech; získání vhodných nových
prostor pro krátkodobou rekreaci obyvatel a tím nižší zatížení
chráněných území jejich sníženou návštěvností

Doporučené ukazatele hodnocení:

Plocha výsadby nových lesů - cca 400 ha do roku 2015 (zdroj
OOP MHMP)

Hlavní úkoly na období 2009-2015
P 3.A
Revitalizace pražských parků a zahrad
Pokračování v revitalizaci pražských parků a zahrad I. kategorie s důrazem na skloubení
rekreační, společenské a kulturní funkce vůči dochovaným historickým hodnotám prostředí.
Do roku 2015 bude například dokončena rekonstrukce zahrady Kinských, předpokládá se
obnova a rozšíření vodních ploch v Královské oboře Stromovce, obnova vegetačních prvků ve
Strahovské zahradě aj.
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Garant za městskou správu
Odbor ochrany prostředí MHMP
Klíčoví účastníci
xxx
Hrubý odhad finančních nákladů
0,25 mld. Kč
Předpokládané zdroje financování
Hl. m. Praha (cca 50 %), ostatní veřejné zdroje (cca 50 % - předpokládaná podpora z ERDF +
spolufinancování ČR v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost)
Průběh (etapy) realizace
Po ukončení prací na tunelu Blanka Městského okruhu v roce 2011 (viz I 2.A) budou
revitalizovány vodní plochy v Královské oboře Stromovka
Ostatní nutné předpoklady realizace
xxx

P 3.B
Realizace projektů posilujících ekologickou stabilitu příměstské krajiny
Pro posílení celoměstského systému zeleně a ÚSES budou vysazeny nové (mimoprodukční)
lesy převážně na zemědělské půdě jako jeden z významných prvků zeleného pásu kolem
Prahy. Do roku 2015 se předpokládá výsadba nových lesů například v katastrálním území
Březiněves, Třeboradice, Běchovice, Čimice, Suchdol aj. Do roku 2010 bude také provedena
výsadba dřevin a založení trvalého travního porostu v rámci realizace prvků ÚSES Hrnčířské
louky v k. ú. Šeberov.
Garant za městskou správu
Odbor ochrany prostředí MHMP
Klíčoví účastníci
Lesy hl. m. Prahy, příslušné městské části, Útvar rozvoje hl. m. Prahy
Hrubý odhad finančních nákladů
0,15 mld. Kč
Předpokládané zdroje financování
Hl. m. Praha (100 %)
Průběh (etapy) realizace
Po schválení nového Územního plánu hl. m. Prahy (předpoklad v roce 2010) výsadba nových
lesů v rámci realizace záměru zeleného pásu kolem Prahy
Ostatní nutné předpoklady realizace
Schválení nového Územního plánu hl. m. Prahy; vyřešení majetkoprávních vztahů k pozemkům
potřebných pro výsadbu

P 3.C
Realizace sportovně-rekreačních areálů v přírodním prostředí
Rozšíření nabídky sportovně-rekreačních areálů v přírodním prostředí zmírní vysokou
intenzitu rekreačního zatížení chráněných území a ostatních přírodně cenných lokalit. Do roku
2015 se předpokládá, že budou realizovány například rekreační park U Čeňku (rozsáhlé území
mezi Černým Mostem, Dolními Počernicemi a Hostavicemi), lesopark Letňany (lesopark
mezi postupně zastavovaným územím Letňan, Kbel a Čakovic), přírodní park Dubeč (území
nacházející se na východním okraji městské části Praha-Dubeč) a první etapa projektu
„Radotín - rekreační zóna“ (soustava čtyř jezer mezi Radotínem a Zbraslaví) aj.
Garant za městskou správu
Odbor městského investora MHMP
Klíčoví účastníci
Odbor ochrany prostředí MHMP, příslušné městské části
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Hrubý odhad finančních nákladů
0,75 mld. Kč
Předpokládané zdroje financování
Hl. m. Praha (cca 60 %), ostatní veřejné zdroje (cca 40 % - předpokládaná podpora z ERDF +
spolufinancování ČR v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost a podpora
z programu EU LIFE+)
Průběh (etapy) realizace
Do roku 2010 dokončení revitalizace území a následná realizace přírodního parku Dubeč;
v letech 2010-2011 realizace lesoparku Letňany a první etapy rekreačního parku U Čeňku
Ostatní nutné předpoklady realizace
Vyřešení majetkoprávních vztahů k pozemkům potřebným pro realizaci záměrů

Strategický cíl

P 4 ROZVOJ MĚSTA RESPEKTUJÍCÍ HISTORICKÉ A KULTURNÍ
DĚDICTVÍ
Jedním z vážných problémů Prahy je střet atributů moderní doby s hmotným a duchovním
odkazem minulosti spojený s rizikem chybných a často nevratných zásahů do staleté
urbanistické a architektonické podoby města. Praha je někdy svědkem necitlivého přístupu,
kdy kulturně-historické dědictví bývá chápáno spíše jako překážka, nikoliv jako stěžejní
součást rozvojového potenciálu města. Respektován vždy není příliš ani fakt, že historické
jádro Prahy nebylo dimenzováno pro dnešní intenzitu využití. Péče o hmotné a duchovní
hodnoty minulosti by měla být chápána jako významná investice do budoucna. Zápis
v prestižním Seznamu světového dědictví (UNESCO) je v tomto ohledu nejen dobrou
marketingovou značkou, ale především závazkem. Praha proto musí usilovat o harmonický
soulad mezi ochranou historického dědictví a přiměřeným rozvojem města.
GARANT SAMOSPRÁVY: radní hl. m. Prahy pro oblast památkové péče - od roku 2006
Ing. Milan Richter
Hrubý odhad finančních nákladů realizace v období 2009-2015:

0,4 mld. Kč

Předpokládané zdroje financování:

Hl. m. Praha (100 %)

Průběh (etapy) realizace:

xxx

Efekty realizace:

Zlepšení stavebního stavu a funkčního využití památkově
hodnotných objektů; zvýšení zájmu turistů o památkově
hodnotné objekty mimo historické jádro; organizační
a legislativní zkvalitnění péče o Památkovou rezervaci hl. m.
Prahy, historické jádro města; zkvalitnění osvěty a vzdělávání
v oblasti památkové péče

Doporučené ukazatele hodnocení:

Počet udělených a realizovaných grantů na obnovu památek předpoklad cca 400 grantů do roku 2015 (cca 70 grantů ročně,
zdroj OKP MHMP)
Počet absolventů vzdělávacích kurzů odborných pracovníků
v oblasti památkové péče - cca 100 do roku 2015 (zdroj
OKP MHMP)
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Hlavní úkoly na období 2009-2015
P 4.A
Obnova památkově hodnotných objektů
Obnova zejména opomíjených objektů ležících mimo historické jádro Prahy (významná
feudální sídla, kostely, drobné sakrální stavby, zemědělské a viniční usedlosti, hodnotná
průmyslová architektura aj.) prostřednictvím grantového programu Obnova památek.
Garant za městskou správu
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP
Klíčoví účastníci
xxx
Hrubý odhad finančních nákladů
0,37 mld. Kč
Předpokládané zdroje financování
Hl. m. Praha (100 % - grantová podpora z programu Obnova památek)
Průběh (etapy) realizace
xxx
Ostatní nutné předpoklady realizace
Zájem vlastníků objektů

P 4.B
Management plán historického jádra Prahy, plány ochrany pražských památkových
rezervací a zón
Zpracování a schválení management plánu historického jádra Prahy, ustavení výkonného
orgánu - Rady památky historické jádro Prahy, jmenování „sitemanagera“, implementace
„managementu historického jádra Prahy“. Postupné zpracovávání plánů ochrany pražských
památkových rezervací a zón.
Garant za městskou správu
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP
Klíčoví účastníci
Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Národní památkový ústav, Ministerstvo kultury
Hrubý odhad finančních nákladů
Do 0,01 mld. Kč (předpokládá se, že režijní a mzdové náklady spojené s management plánem
budou součástí nákladů Magistrátu hl. m. Prahy a že běžnou agendu Rady památky historické
jádro Prahy mohou pokrýt stávající kapacity OKP MHMP)
Předpokládané zdroje financování
Hl. m. Praha (100 %)
Průběh (etapy) realizace
Do konce roku 2009 dokončení, schválení management plánu; následně ustavení Rady
památky historické jádro Prahy a jmenování „sitemanagera“
Ostatní nutné předpoklady realizace
xxx

P 4.C
Urbanistická studie Památkové rezervace hl. m. Prahy
Zadání, zpracování a schválení aktualizované urbanistické studie Pražské památkové
rezervace z roku 2000; podle potřeb případně zpracování regulačních plánů vybraných částí.
Garant za městskou správu
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP
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Klíčoví účastníci
Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Národní památkový ústav
Hrubý odhad finančních nákladů
Do 0,01 mld. Kč
Předpokládané zdroje financování
Hl. m. Praha (100 %)
Průběh (etapy) realizace
Odhad termínu zpracování - do roku 2010
Ostatní nutné předpoklady realizace
xxx

P 4.D
Osvěta a vzdělávání v oblasti památkové péče
Podpora uceleného systému osvěty o památkových hodnotách hl. m. Prahy na všech stupních
vzdělání a výchovy, prezentace hodnot ve všech osvětových činnostech hl. m. Prahy,
systematická práce se školami na všech stupních vzdělávání, finanční podpora
specializovaných programů volnočasových aktivit zaměřených na osvětu (například podpora
vlastivědných vycházek); zavedení a podpora programu celoživotního vzdělávání odborných
pracovníků v oblasti památkové péče.
Garant za městskou správu
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP
Klíčoví účastníci
Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Národní památkový ústav, Pražská informační služba, Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo kultury
Hrubý odhad finančních nákladů
Do 0,01 mld. Kč
Předpokládané zdroje financování
Hl. m. Praha (100 %)
Průběh (etapy) realizace
xxx
Ostatní nutné předpoklady realizace
xxx

Strategický cíl

P 5 KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ PROBLEMŮ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SE
ZAPOJENÍM VEŘEJNOSTI
Jedním ze základních východisek přístupu města k životnímu prostředí by se měl stát princip
udržitelného rozvoje, formulovaný v závěrečném dokumentu světové konference OSN
o životním prostředí konané v Riu de Janeiru roku 1992 (tzv. Agendě 21). Naposledy v roce
2005 se k němu přihlásila také vláda ČR schválením aktualizované „Státní politiky životního
prostředí na období 2004–2010“ a koncem roku 2004 přijetím „Strategie udržitelného rozvoje
České republiky“. Inspirací pro Prahu by se mohl stát rovněž mezinárodní projekt „Zdravá
města“, iniciovaný v roce 1988 Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a formulující
žádoucí principy rozvoje účastnických měst a života v nich. Principy komunikace města
s veřejností v otázkách životního prostředí by měly vycházet z Aarhuské úmluvy, která byla
přijata roku 1998 a v roce 2003 ji ratifikovala i Česká republika.
GARANT SAMOSPRÁVY: radní hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí - od roku 2006
Mgr. Petr Štěpánek, CSc.
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Hrubý odhad finančních nákladů realizace v období 2009-2015:

0,14 mld. Kč

Předpokládané zdroje financování:

Hl. m. Praha (cca 100 %)

Průběh (etapy) realizace:

xxx

Efekty realizace:

Zlepšení informovanosti obyvatel Prahy o stavu a vývoji životního
prostředí a akcích, jež se této problematiky týkají; zvýšení zájmu
občanů, a to především mladé generace, o problematiku životního
prostředí; zvýšení kvalifikace pedagogických pracovníků v oblasti
environmentálního vzdělávání

Doporučené ukazatele hodnocení:

Počet účastníků (absolventů) specializačního studia pro školní
koordinátory EVVO za rok - nárůst o cca 5 (z 25 ve školním
roce 2008-2009 na cca 30 ve školním roce 2014-2015 (zdroj
OOP MHMP)
Počet realizovaných účastníkohodin v rámci vzdělávacích
programů EVVO pro školy za rok - nárůst o cca 10 000 (ze
45 000 v roce 2008 na 55 000 v roce 2015, zdroj OOP MHMP)
Počet dětí za rok účastnících se vzdělávacích programů pro
školy (MŠ, ZŠ, SŠ) - nárůst o cca 700 (z 2 830 v roce 2008 na
3 500 v roce 2015, zdroj OOP MHMP)

Hlavní úkoly na období 2009-2015
P 5.A
Realizace dlouhodobých vzdělávacích programů a projektů v oblasti environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)
Pokračovat v realizaci a podpoře vzdělávacích programů a projektů v oblasti EVVO dle
„Akčních plánů Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty“. Jde
například o:
 realizaci ekologických vzdělávacích programů pro školy ve střediscích ekologické
výchovy (Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr, Středisko ekologické
výchovy Lesů hl. m. Prahy aj.) a v ekocentrech,
 podporu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti EVVO (specializační
studium pro školní koordinátory EVVO),
 podporu projektů environmentálního poradenství pro veřejnost, státní správu, firmy
(projekt komplexních služeb environmentálního poradenství v hl. m. Praze),
 rozvoj spolupráce mezi Magistrátem hl. m. Prahy a jednotlivými městskými částmi
(projekt podpory systému EVVO na úřadech městských částí hl. m. Prahy).
Garant za městskou správu
Odbor ochrany prostředí MHMP
Klíčoví účastníci
Mateřské, základní a střední školy, nestátní neziskové organizace, úřady městských částí
(odbory školství a životního prostředí)
Hrubý odhad finančních nákladů
0,09 mld. Kč
Předpokládané zdroje financování
Hl. m. Praha (100 %)
Průběh (etapy) realizace
Dle „Akčních plánů Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty“
zpracovávaných vždy na období dvou let (2009-2010, 2011-2012, 2013-2014, 2015-2016)
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Ostatní nutné předpoklady realizace
„Akční plány Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty“ (vždy na dva
roky), „Koncepce grantového schématu hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí“

P 5.B
Rozvoj služeb a aktivit ekologické výchovy městských organizací
Podpora rozvoje služeb, aktivit a vzájemné spolupráce městských organizací (Lesy hl. m.
Prahy, Botanická zahrada hl. m. Prahy, Zoologická zahrada hl. m. Prahy), které realizují
aktivity a projekty v oblasti EVVO - například realizace vzdělávacích programů pro školy ve
Středisku ekologické výchovy Lesů hl. m. Prahy, osvětové a vzdělávací akce pro veřejnost
k tématu lesa a vody aj.
Garant za městskou správu
Odbor ochrany prostředí MHMP
Klíčoví účastníci
Lesy hl. m. Prahy, Botanická zahrada hl. m. Prahy, Zoologická zahrada hl. m. Prahy
Hrubý odhad finančních nákladů
0,05 mld. Kč
Předpokládané zdroje financování
Hl. m. Praha (100 %)
Průběh (etapy) realizace
Dle „Akčních plánů Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty“
zpracovávaných vždy na období dvou let (2009-2010, 2011-2012, 2013-2014, 2015-2016)
Ostatní nutné předpoklady realizace
„Akční plány Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty“ (vždy na dva
roky), „Koncepce grantového schématu hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí“
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INFRASTRUKTURA
Strategický cíl

I 1 ATRAKTIVNÍ INTEGROVANÝ SYSTÉM VEŘEJNÉ DOPRAVY
Dosavadní výstavba na území Prahy je vesměs dostatečně dopravně obsloužena stávající
sítí veřejné dopravy, její páteří je kolejová doprava - metro a tramvaje. Obsluha některých
rozvojových lokalit musí být řešena výstavbou nových dopravních sítí nebo prodloužením
stávajících. Přes pokročilou integraci železničních tratí do systému veřejné dopravy dosud
není železnice jeho plnohodnotnou součástí. Pražská integrovaná doprava (PID), jejíž síť je
už vcelku stabilizována, pružně reaguje na zvyšování počtu obyvatel v příměstské oblasti,
tomu odpovídá i nárůst přepravních vazeb mezi Prahou a jejím regionálním zázemím. Ten je
podporován zvyšující se turistickou atraktivitou okolí Prahy. Důležitou součástí systému jsou
také záchytná parkoviště P + R.
GARANT SAMOSPRÁVY: radní hl. m. Prahy pro oblast dopravy - od roku 2006 Radovan Šteiner
Hrubý odhad finančních nákladů realizace v období 2009-2015:
Předpokládané zdroje financování:

37,5 mld. Kč

V případě využití projektu PPP pro linku D metra: Hl. m. Praha
(cca 46 %), ostatní veřejné zdroje (cca 23 %), soukromý sektor
(cca 31 %)
V případě nevyužití projektu PPP pro linku D metra: Hl. m.
Praha (cca 77 %), ostatní veřejné zdroje (cca 23 %)

Průběh (etapy) realizace:

xxx

Efekty realizace:

Udržení zájmu o veřejnou dopravu zvyšováním její atraktivity,
prodloužení sítě kolejových druhů dopravy a zvýšení jejich
využívání

Doporučené ukazatele hodnocení:

Podíl MHD na dělbě přepravní práce vůči IAD - alespoň udržení
úrovně okolo 60 % (57 % v roce 2008, zdroj TSK HMP)
Délka sítě metra - nárůst o cca 10 km (z 59,1 km v roce 2008
na cca 69 km v roce 2016 nebo 2017 po zprovoznění úseku
I.D1, zdroj DP HMP, TSK HMP) (UAP 94.)
Délka sítě tramvají - nárůst o 8 až 10 km (z cca 142 km v roce
2008 na cca 150 až 152 km v roce 2015, zdroj DP HMP, TSK
HMP) (UAP 95.)
Kapacita parkovišť P + R - nárůst o cca 1 000 parkovacích míst
(z cca 3 000 v roce 2008 na cca 4 000 v roce 2015, zdroj
TSK HMP) (UAP 121.)

Hlavní úkoly na období 2009-2015
I 1.A
Prodloužení linky A metra z Dejvické
Výstavba a zprovoznění úseku Dejvická - Motol.
Garant za městskou správu
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s.
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Klíčoví účastníci
Iniciativa JASPERS, Ministerstvo dopravy
Hrubý odhad finančních nákladů
18,7 mld. Kč (bez vozidel, vozový park bude zajištěn rekonstrukcemi stávajících vozů typové
řady 81-71)
Předpokládané zdroje financování
Hl. m. Praha (cca 60 %), ostatní veřejné zdroje (cca 40 % - předpokládaná podpora z Fondu
soudržnosti + spolufinancování ČR v rámci Operačního programu Doprava)
Průběh (etapy) realizace
Plánovaný termín zprovoznění - rok 2014
Ostatní nutné předpoklady realizace
Dokončení procesu zajištění finančních prostředků z Operačního programu Doprava

I 1.B
Nová linka D metra
Výstavba prvního úseku I.D1 Pankrác - Nové Dvory s předpokladem zprovoznění v roce
2016 nebo 2017. Příprava dalších úseků linky D v rozsahu Nové Dvory - Depo Písnice
(s koncovým dopravním terminálem a depem) a Pankrác - Náměstí Míru. Prověřit
perspektivní možnosti vedení linky za stanicí Náměstí Míru.
Garant za městskou správu
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s.
Klíčoví účastníci
V případě využití projektu PPP: soukromý partner hl. m. Prahy v rámci PPP
Během přípravy: Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor územního plánu MHMP
Hrubý odhad finančních nákladů
12 mld. Kč (do roku 2015, přičemž na úsek I.D1 včetně nových vozidel se předpokládá investice
celkem ve výši cca 19,5 mld. Kč, tj. do dokončení zhruba v roce 2017)
Předpokládané zdroje financování
V případě využití projektu PPP: Hl. m. Praha (cca 4 % - koncesní projekt, projektová
dokumentace v celém rozsahu I.D Náměstí Míru - Depo Písnice, prověření výhledového
řešení), soukromý sektor - partner hl. m. Prahy v rámci PPP (cca 96 %), ale podíl soukromého
sektoru bude po zprovoznění úseku I.D1 s velmi vysokým navýšením dlouhodobě (předpoklad
cca 30 let) splácen z prostředků hl. m. Prahy jako součást tzv. platby za dostupnost
V případě nevyužití projektu PPP: Hl. m. Praha (100 %)
Průběh (etapy) realizace
Postup přípravy bude směrován tak, aby realizace úseku I.D1 Pankrác - Nové Dvory byla
zahájena na přelomu let 2012 a 2013; zprovoznění úseku I.D1 se předpokládá v roce 2016
nebo 2017, tj. po skončení návrhového období programu realizace
Ostatní nutné předpoklady realizace
Stabilizace řešení linky D metra a zanesení výsledného řešení do územně plánovací
dokumentace

I 1.C
Rozšíření možností přístupu do stanic metra
Vybudování nových výtahů ve stanicích metra pro zajištění přístupu pro osoby se sníženou
pohyblivostí. Pro nejbližší roky se připravují projekty nových výtahů například pro stanice
Můstek A i B, Chodov C, Háje C; dále Národní B, Anděl B a I. P. Pavlova C, kde výtahy
budou plnit zároveň funkci alternativního výstupu i pro ostatní cestující (případně funkci
druhého vestibulu stanice). V souvislosti s modernizací železniční trati Praha–Kladno
s připojením Letiště Ruzyně (viz dále) se plánuje vybudování nových druhých vestibulů
stanic Hradčanská A a Vltavská C.
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Garant za městskou správu
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s.
Klíčoví účastníci
Investor modernizace železniční trati Praha–Kladno s připojením Letiště Ruzyně, případně jeho
soukromý partner v rámci předpokládaného projektu PPP
Hrubý odhad finančních nákladů
1,4 mld. Kč
Předpokládané zdroje financování
Hl. m. Praha (cca 55 %), ostatní veřejné zdroje (cca 45 % - předpokládaná podpora realizace
některého přístupu do stanice metra z ERDF + spolufinancování ČR v rámci Operačního
programu Praha - Konkurenceschopnost; dále státní investor modernizace železniční trati
Praha–Kladno s připojením Letiště Ruzyně s pravděpodobnou podporou z Fondu soudržnosti +
spolufinancování ČR v rámci Operačního programu Doprava, případně jeho soukromý partner
v rámci předpokládaného projektu PPP)
Průběh (etapy) realizace
xxx
Ostatní nutné předpoklady realizace
V případě druhých vestibulů stanic metra Hradčanská a Vltavská zajištění jejich financování
v rámci rozpočtu modernizace železniční trati Praha–Kladno s připojením Letiště Ruzyně

I 1.D
Výstavba a příprava nových tramvajových tratí
Výstavba zhruba 8 až 10 km nových tramvajových tratí, kterými budou pravděpodobně
především:
 Nový Trojský most >> nová poloha stávající tramvajové trati - koordinace s I 2.A
 Podbaba - Nádraží Podbaba >> vazba na novou železniční zastávku
Dalšími by mohly být například:
 Vinohradská - Václavské náměstí >> zlepšení obsluhy centra města - koordinace s I 2.C
 Sídliště Barrandov - Holyně - Slivenec >> podpora územního rozvoje
 Zlíchov - Dvorce >> most přes Vltavu, spojení pravo- a levobřežní tramvajové sítě
 Na Veselí – Pankrác >> vazba na nové městské centrum a stanici metra, přičemž
optimální by bylo zkompletovat významné tangenciální propojení Smíchov - Podolí Pankrác, pokud by se podařilo vybudovat také další úsek až do Dvorců
 Na Florenci >> zlepšení obsluhy centra města a manipulačních možností
Ve vazbě na zprovoznění linky D metra (viz I 1.B) bude připravováno prodloužení
tramvajové trati ze stávající konečné stanice Sídliště Modřany, Levského ke stanici metra
Libuš.
Garant za městskou správu
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s.
Klíčoví účastníci
Během přípravy: Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor územního plánu MHMP, příslušné městské
části
Hrubý odhad finančních nákladů
5 mld. Kč
Předpokládané zdroje financování
Hl. m. Praha (cca 90 %), ostatní veřejné zdroje (cca 10 % - předpokládaná podpora výstavby
některé tramvajové trati z ERDF + spolufinancování ČR v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost)
Průběh (etapy) realizace
xxx
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Ostatní nutné předpoklady realizace
Zanesení výsledného řešení tramvajových tratí do územně plánovací dokumentace
(v případech dosud nezařazených tratí)

I 1.E
Preference povrchové veřejné dopravy v uličním provozu
Úpravy světelných signalizačních zařízení ve prospěch preference tramvají a autobusů (tj.
instalace inframajáků pro aktivní detekci preference autobusů a vybavení autobusů mobilními
komponenty pro aktivní preferenci), zřizování vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy
Pražské integrované dopravy, osazování tvarovek podél tramvajových pásů proti vjíždění
souběžné individuální automobilové dopravy do profilu tramvajové trati, instalace dopravního
značení podporující preferenci povrchové MHD. Vytváření souvislých preferovaných úseků.
Do roku 2015 se předpokládá realizace například těchto projektů: Hierarchizace
autobusového provozu Želivského - Jižní Město, Projekt preference autobusů v oblasti
Prahy 4, Prahy 12, Kunratic, Libuše aj.
Garant za městskou správu
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s.
Klíčoví účastníci
Odbor dopravy MHMP, Policie ČR, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, dotčené
městské části, ROPID
Hrubý odhad finančních nákladů
0,08 mld. Kč
Předpokládané zdroje financování
Hl. m. Praha (100 %)
Průběh (etapy) realizace
xxx
Ostatní nutné předpoklady realizace
xxx

I 1.F
Nová záchytná parkoviště P + R (park and ride)
Výstavba dalších záchytných parkovišť systému P + R s vazbou na atraktivní kolejovou
dopravu o celkové kapacitě zhruba 1000 nových parkovacích míst. Do roku 2015 by mohla
být v rámci probíhajícího programu doplnění parkovišť ve vazbě na stávající síť kolejové
dopravy zvýšena kapacita parkovišť Zličín, Černý Most a Nové Butovice, vybudováno nové
parkoviště Stodůlky, prověřuje se lokalita Smíchovské nádraží. Dále budou ve vazbě na
rozvoj kolejové dopravy pravděpodobně realizována parkoviště Nádraží Ruzyně a Dlouhá
míle, případně také Podbaba. Dále budou připravována parkoviště v lokalitách Nové Dvory
a Nádraží Krč tak, aby mohla být zprovozněna v roce 2016 nebo 2017 současně s úsekem
I.D1 metra (viz I 1.B). V souvislosti s přípravou optimalizace železniční trati Praha–Beroun
bude prověřena lokalita Chuchle.
Garant za městskou správu
Odbor dopravy MHMP
Klíčoví účastníci
Technická správa komunikací hl. m. Prahy
Hrubý odhad finančních nákladů
0,2 mld. Kč
Předpokládané zdroje financování
Hl. m. Praha (100 %)
Průběh (etapy) realizace
xxx
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Ostatní nutné předpoklady realizace
xxx

I 1.G
Využití Městského okruhu pro městské autobusy
Zavést atraktivní tangenciální linku (nebo linky) městských autobusů využívající úseky
Městského okruhu propojující významné části města, například Smíchov - Kačerov, Kačerov
- Skalka, Smíchov - Dejvice, Dejvice - Holešovice - Libeň apod. V plánovacím období do
roku 2015 se nepředpokládá zřizování autobusových zastávek přímo na okruhu.
Garant za městskou správu
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s.
Klíčoví účastníci
Odbor dopravy MHMP, ROPID, Technická správa komunikací hl. m. Prahy
Hrubý odhad finančních nákladů
0,05 mld. Kč
Předpokládané zdroje financování
Hl. m. Praha (100 %)
Průběh (etapy) realizace
xxx
Ostatní nutné předpoklady realizace
Realizace může být zahájena pouze v návaznosti na zprovozňování silničního Pražského
okruhu, který odlehčí přetíženému Městskému okruhu

K naplňování strategického cíle I 1 přispějí také očekávané investice a opatření v železniční
dopravě:



Zprovoznění alespoň částečného „průjezdného modelu“ železniční příměstské dopravy
s atraktivními parametry
 Modernizace celostátní železniční trati č. 120 v úseku Praha–Kladno
 Nové železniční zastávky (jako nejreálnější se do roku 2015 ukazují Kačerov, Rajská
zahrada, Podbaba)

K naplňování strategického cíle I 1 je dále nezbytné provádět průběžnou obnovu vozového
parku městské i příměstské veřejné dopravy. V rámci ní budou zlepšovány emisní
parametry vozidel a bude zvyšován podíl bezbariérových vozidel. Praha dokončí
rekonstrukci zbývajících vozů metra 81-71 (původní vozy ruské výroby) a bude pokračovat
v nákupu nových vozů metra M1, nízkopodlažních tramvají a autobusů. Také probíhající
obnova vozového parku železniční příměstské dopravy přispívá k atraktivitě veřejné dopravy.

Strategický cíl

I 2 ŘÍZENÍ A REDUKCE UŽÍVÁNÍ AUTOMOBILŮ
Individuální automobilová doprava se stala hlavním zdrojem znečištění a hluku ve městě.
Automobily zabírají plochu určenou pro obyvatele Prahy, a navíc je fyzicky ohrožují.
Plynulost dopravy se stále snižuje. Aby se tento vývoj podařilo zastavit, je nevyhnutelné
přistoupit k zásahům do stávajícího systému a k regulaci dopravy, tím vytvořit podmínky pro
optimální míru pohybu automobilů zajišťující na straně jedné potřeby a prosperitu města, na
straně druhé odpovídající kvalitu městského životního prostředí.
GARANTI SAMOSPRÁVY: radní hl. m. Prahy pro oblast dopravy - od roku 2006 Radovan Šteiner,
radní hl. m. Prahy pro oblast legislativy a informatiky - od roku 2006 první náměstek primátora hl. m.
Prahy JUDr. Rudolf Blažek (hlavní úkol I 2.B)
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Hrubý odhad finančních nákladů realizace v období 2009-2015:

38 mld. Kč

Předpokládané zdroje financování:

Hl. m. Praha (cca 94 %), ostatní veřejné zdroje (cca 6 %)

Průběh (etapy) realizace:

Do roku 2011 by mělo být v provozu 73 % Městského okruhu;
v roce 2015 by mělo být zbývajících 27 % ve výstavbě

Efekty realizace:

Nabídka objízdných tras pro automobily kolem Prahy a kolem
jejího centra, regulace automobilového provozu
v exponovaných částech zastavěného území

Doporučené ukazatele hodnocení:

Podíl realizovaných úseků Městského okruhu k jeho celkové
délce - nárůst o 19 % (z 54 % v roce 2008 na 73 % v roce
2015, zdroj URM, DOP MHMP) (UAP 109.)
Počet parkovacích míst v zónách placeného stání - nárůst
odhadem o 15 až 20 tisíc (z cca 42 tisíc v roce 2008 na cca
60 tisíc v roce 2015, zdroj DOP MHMP)
Rozloha oblastí uplatňujících mýtný systém - nárůst o 8,5 km2
(z 0 km2 v roce 2008 na 8,5 km2 v roce 2015, zdroj
DOP MHMP) (UAP 117.)

Hlavní úkoly na období 2009-2015
I 2.A
Výstavba Městského okruhu
Zprovoznit severozápadní část (Strahovský tunel - Pelc-Tyrolka, tzv. Blanka, délka 6,4 km)
do roku 2011 a zahájit výstavbu východní části (Pelc-Tyrolka - Balabenka - Rybníčky,
Štěrboholská radiála, délka cca 9 km), která bude posledním chybějícím úsekem Městského
okruhu.
Garant za městskou správu
Odbor městského investora MHMP
Klíčoví účastníci
xxx
Hrubý odhad finančních nákladů
32 mld. Kč
Předpokládané zdroje financování
Hl. m. Praha (100 %)
Průběh (etapy) realizace
Do roku 2011 bude zprovozněna severozápadní část Strahovský tunel - Pelc-Tyrolka,
tzv. Blanka; poté budou roční finanční nároky na tento hlavní úkol nižší
Ostatní nutné předpoklady realizace
xxx

I 2.B
Mýtné v centru
Prověřit zavedení systému zpoplatnění vjezdu do centra (mýtné) a případně ho následně
připravovat a realizovat. Analyzovat a řešit důsledky systému na uliční síť vně zpoplatněného
území. V tomto směru projekt souvisí mimo jiné s výstavbou záchytných parkovišť P + R (tj.
s hlavním úkolem I 1.F).
Garant za městskou správu
Odbor informatiky MHMP
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Klíčoví účastníci
Odbor dopravy MHMP, Odbor městského investora MHMP, Technická správa komunikací hl. m.
Prahy
Hrubý odhad finančních nákladů
3 mld. Kč
Předpokládané zdroje financování
Hl. m. Praha (100 %)
Průběh (etapy) realizace
Do roku 2011 příprava; od roku 2012 případná realizace
Ostatní nutné předpoklady realizace
Realizace může být zahájena pouze v návaznosti na zprovoznění severozápadní části
Městského okruhu (viz I 2.A); do té doby je nutné dosáhnout úprav v legislativě, aby umožnila
zavedení mýtného systému

I 2.C
Humanizace severojižní magistrály Pankrác - Holešovice
Humanizace severojižní magistrály v úseku Pankrác - Holešovice bude spočívat ve snížení
kapacity a v uvolnění části prostoru dnes využívaného automobily pro pěší, cyklisty a uliční
zeleň. Součástí humanizace bude také realizace podpovrchové přeložky magistrály za Národní
muzeum s cílem dosáhnout zklidnění prostoru před Národním muzeem a v Mezibranské ulici
i humanizace Wilsonovy ulice (mezi hlavním nádražím a Václavským náměstím). Před
křižovatkami s Městským okruhem (Pelc-Tyrolka, Spořilov) zavést řízení provozu
a informace o aktuálním provozu v centru (například značka „kolona x km centrum, aktuální
doba zdržení v min“) a vhodnou světelnou navigaci na Městský okruh.
Garant za městskou správu
Odbor dopravy MHMP
Klíčoví účastníci
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Odbor městského
investora MHMP, Útvar rozvoje hl. m. Prahy, příslušné městské části
Hrubý odhad finančních nákladů
3 mld. Kč (cca 2,5 mld. Kč tunely za Národním muzeem, cca 0,5 mld. Kč povrchové úpravy, ale
nejsou zahrnuty náklady na tramvajovou trať, která je součástí hlavního úkolu I 1.D)
Předpokládané zdroje financování
Hl. m. Praha (cca 30 %), ostatní veřejné zdroje (cca 70 % - podpora ČR výstavby tunelu za
Národním muzeem)
Průběh (etapy) realizace
Do roku 2011 příprava; od roku 2012 realizace
Ostatní nutné předpoklady realizace
Realizace může být zahájena pouze v návaznosti na zprovoznění severozápadní části
Městského okruhu (viz I 2.A)

I 2.D
Zóny placeného stání
Vyřešení hraničních oblastí stávajícího rozsahu zón placeného stání - na území Prahy 4
(Nusle), Prahy 5 (Smíchov), Prahy 6 (Bubeneč, Dejvice), Prahy 8 (Karlín) a Prahy 10
(Vinohrady, Vršovice).
Garant za městskou správu
Odbor dopravy MHMP
Klíčoví účastníci
Příslušné městské části, Městská policie hl. m. Prahy
Hrubý odhad finančních nákladů
0 mld. Kč (projekty jsou samofinancovatelné)
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Předpokládané zdroje financování
xxx
Průběh (etapy) realizace
Realizace se předpokládá do roku 2011
Ostatní nutné předpoklady realizace
xxx

Pro naplňování strategického cíle I 2 mají zásadní význam také očekávané investice
a opatření jiných investorů:



Realizace silničního Pražského okruhu - chybějících úseků v jižní části (Slivenec Lahovice R4 - Jesenice - D1 ve výstavbě), severozápadní části (Ruzyně R7 - Březiněves
D8), jihovýchodní části (D1 - Běchovice) a severovýchodní části (Březiněves D8 Satalice R10); pro Prahu je zásadní, aby oproti současnému stavu, kdy je v provozu pouze
21 % silničního Pražského okruhu, došlo do roku 2015 k podstatnému zlepšení na
minimálně 80 %
 City-logistické terminály Malešice, Smíchov (alternativně Krč) - pro posílení významu
kombinované nákladní dopravy s vazbou na železnici při obsluze města
Strategický cíl

I 3 INTEGRACE DO EVROPSKÝCH DOPRAVNÍCH SÍTÍ
Praha se nachází na evropském IV. multimodálním koridoru Berlín - Praha - Bratislava a dále, s větví IV. A Praha - Norimberk. Od vstupu České republiky do EU v roce 2004 se
podstatně zrychlilo tempo nárůstu tranzitní kamionové dopravy, a tím se zároveň zvýšila
naléhavost dobudování objízdné trasy - silničního Pražského okruhu. Dynamicky se
rozvíjející letecká doprava soustředěná v Ruzyni zajišťuje přímé spojení se všemi
významnými evropskými a některými světovými velkoměsty. Potřeba kolejového propojení
ruzyňského letiště s centrem města a s železniční a autobusovou dálkovou dopravou je stále
naléhavější. Úroveň dálkové a mezinárodní osobní dopravy by měla přispívat k obrazu Prahy
jako atraktivního cíle pro návštěvníky a také příjemného místa při tranzitních cestách.
GARANT SAMOSPRÁVY za spolupráci hl. m. Prahy s investory níže uvedených investic: radní hl. m.
Prahy pro oblast dopravy - od roku 2006 Radovan Šteiner
Efekty realizace:

Zvýšení rychlosti a úrovně cestování mezinárodní železniční,
silniční a leteckou dopravou - zlepšení dostupnosti Prahy,
snižování dopadů tranzitní a mezinárodní dopravy na životní
prostředí

Hlavní úkoly na období 2009-2015
K naplňování strategického cíle I 3 přispějí očekávané investice a opatření jiných investorů:



Výstavba a rekonstrukce pro tranzitní železniční koridory ČR: dokončení Nového
spojení (hlavní nádraží - Masarykovo nádraží - Libeň - Vysočany - Holešovice),
modernizace tratí Libeň - Běchovice - Úvaly, Holešovice - Bubeneč, pravděpodobně také
nové spojení (tunel) Praha - Beroun a modernizace trati Vysočany - Lysá nad Labem
 Kvalitní kolejové spojení centra města s Letištěm Ruzyně navazující na modernizaci
železniční trati Praha–Kladno
 Dálnice D3 (směr Jižní Čechy a Rakousko)
 Rozvoj ruzyňského letiště, ale jen pokud bude prokazatelně zaměřený na zdrojovou
a cílovou dopravu (tj. nerozšiřovat kapacitu pro tranzitní lety)
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Zlepšování úrovně dopravních terminálů (a jejich okolí), které jsou branami do města například pokračování projektu „Živá nádraží“ apod.
 V neposlední řadě k naplňování strategického cíle I 3 přispívá realizace silničního
Pražského okruhu uvedená již v rámci strategického cíle I 2
Strategický cíl

I 4 PŘÍZNIVÉ PODMÍNKY PRO PĚŠÍ A CYKLISTY
V minulé době bylo do centra Prahy zavedeno nepřiměřené množství automobilové dopravy.
Tyto městské prostory je třeba rehabilitovat a uliční prostory spravedlivě rozdělit mezi pěší,
veřejnou, cyklistickou a individuální automobilovou dopravu. V posledních letech se realizují
pěší zóny a obytné ulice, kde je možný pohodlný pohyb pěších v celé šířce komunikace.
Obdobně se v Praze postupně zlepšuje nabídka cyklistických tras a stezek. Cyklistika je
v Praze a jejím okolí stále vyhledávanější volnočasovou a rekreační aktivitou, Praha se také
stává cílem zahraničních cykloturistů. Zpracovaný generel cyklistických tras směřuje
k cyklistice jako alternativnímu druhu dopravy včetně integrace cyklistů v dopravním systému
města v nových ulicích, v úpravách stávajících ulic a jinde. Nabídka bezpečných tras
v exponovaných městských prostorech, zejména v centru města, je ale stále nedostatečná.
GARANTI SAMOSPRÁVY: radní hl. m. Prahy pro oblast dopravy - od roku 2006 Radovan Šteiner
(hlavní úkol I 4.A), radní hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí - od roku 2006
Mgr. Petr Štěpánek, CSc. (hlavní úkol I 4.B)
Hrubý odhad finančních nákladů realizace v období 2009-2015:

1,7 mld. Kč

Předpokládané zdroje financování:

Hl. m. Praha (cca 51 %), ostatní veřejné zdroje (cca 49 %)

Průběh (etapy) realizace:

xxx

Efekty realizace:

Rozšíření nabídky bezpečných tras a komunikací pro pěší
a cyklisty

Doporučené ukazatele hodnocení:

Délka proznačených cyklistických tras - nárůst o 200 až 250 km
(z cca 370 km v roce 2008 na cca 600 km v roce 2015, zdroj
komise RHMP pro cyklistickou dopravu)

Hlavní úkoly na období 2009-2015
I 4.A
Zlepšování podmínek pro pěší
Podporovat realizaci dopravně zklidněných ulic v převážně obytných oblastech (pěší zóny,
Zóny 30, obytné zóny). Zvyšovat bezpečnost pěších - zejména na přechodech pro chodce
(stavebními úpravami) a v okolí škol, a to také opatřeními v rámci rekonstrukcí komunikací.
Realizovat propojení pro pěší (případně zároveň pro cyklisty) přes liniové bariéry.
Garant za městskou správu
Odbor dopravy MHMP
Klíčoví účastníci
Správní obvody Praha 1 až Praha 22, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Odbor
městského investora MHMP, Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s., Útvar rozvoje hl. m. Prahy
Hrubý odhad finančních nákladů
0,6 mld. Kč
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Předpokládané zdroje financování
Hl. m. Praha (cca 90 %), ostatní veřejné zdroje (cca 10 % - spolufinancování z rozpočtů
městských částí)
Průběh (etapy) realizace
Do roku 2010 vypracovat generel pěší dopravy v Praze a v roce 2011 zahájit realizaci v něm
doporučených opatření; každý rok realizovat akce zvyšující bezpečnost na komunikacích na
území hl. m. Prahy - vyčlenit pro tento účel každý rok nejméně 50 mil. Kč
Ostatní nutné předpoklady realizace
Vytvořit generel pěší dopravy v Praze; monitorovat okolí škol z hlediska dopravní bezpečnosti
dětí v rámci realizace programu „Bezpečné cesty do školy“ (nejméně na 4 školách ročně) jako
podklad pro realizaci dopravních opatření

I 4.B
Rozšiřování a zkvalitňování sítě cyklotras a cyklostezek
Postupně realizovat proznačení základní sítě generelu cyklistických tras zahrnující páteřní
a hlavní cyklotrasy (dnešní stav proznačení je cca 370 km, celková délka sítě cca 700 km).
V liniích cyklistických tras budovat (případně proznačovat) bezpečné stezky pro cyklisty
v dopravním režimu samostatných cyklostezek nebo komunikací pro chodce a cyklisty se
společným nebo odděleným provozem tempem cca 20 km za rok. Ve vysokém stupni
přípravy s předpokládanou realizací 2009-2011 jsou například tyto investiční akce: Záběhlice
- Hostivařská přehrada, Peluněk - Radotín - Řeporyje, Ládví - Ďáblický háj, Roztocká Sedlec, Můstek - Malešice, Perucká - Michle, Staré Bohnice - Čimická, Zbraslav - Jarov,
Troja - Ďáblice, Na Slupi - Výtoň, Kačerov - Kamýk, Libeň - Kolčavka, Freyova - Hořejší
rybník, Seifertova - tunel Vítkov (v rámci Nového spojení); s předpokládanou podporou
z fondů EU například: Klárov podjezd pod Mánesovým mostem, zavěšená cyklolávka
Lahovice aj.; akce pro další roky budou postupně připravovány. V rámci rekonstrukcí
stávajících (a při navrhování nových) komunikací využívat dopravní opatření k bezpečné
integraci cyklistické dopravy v hlavním dopravním prostoru (v souladu s usnesením RHMP
č. 0544 z 29. 4. 2003). Jde především o vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty, v nejbližším
období by mohly být realizovány například: U Uránie A 1, Zborovská A 1, Vrchlického A 14,
Vinohradská A 24, Počernická A 24, Koněvova A 25, Teronská A 32, Na Pankráci A 41,
Střešovická směr na Petřiny A 150, Jeremenkova - Olbrachtova A 221, Českomoravská A 255
aj.; do roku 2015 dále například: Rohanské nábřeží A 2, Milady Horákové A 15, Vinohradská
A 24, Lodžská a KPazderkám A 28 a řada dalších. Dále budou vyznačeny prostory pro
cyklisty před světelně řízenými křižovatkami (s předpokladem cca 30 prostorů ročně)
a opraveno nebo upraveno směrové značení páteřních cyklistických tras A 1, A 2 a hlavních tras.
Garant za městskou správu
Komise RHMP pro cyklistickou dopravu
Klíčoví účastníci
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Odbor městského investora MHMP, Dopravní
podnik hl. m. Prahy, a. s., Útvar rozvoje hl. m. Prahy
Hrubý odhad finančních nákladů
1,1 mld. Kč
Předpokládané zdroje financování
Hl. m. Praha (cca 30 %), ostatní veřejné zdroje (cca 70 % - zejména předpokládaná podpora
z ERDF + spolufinancování ČR v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost)
Průběh (etapy) realizace
xxx
Ostatní nutné předpoklady realizace
Pokračující (resp. stoupající) snaha o zvýšení podílu cyklistické dopravy jako ekologické
a ekonomické dopravní alternativy; zanesení generelu základní sítě cyklistických tras (páteřních
a hlavních) do územně plánovací dokumentace; zřízení pracoviště v rámci MHMP odpovědného
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za rozvoj cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky v Praze, včetně potřebné cyklistické
infrastruktury

K naplňování strategického cíle I 4 přispějí také očekávané investice a opatření městských
částí.

Strategický cíl

I 5 SPOLEHLIVÉ A HOSPODÁRNÉ ZÁSOBOVÁNÍ KVALITNÍ
PITNOU VODOU
Zásobovací systém je napájen z vodáren Želivka a Káraný (Jizera). Vodárna v Praze-Podolí
(Vltava) je vzhledem k poklesu potřeby pitné vody rezervním zdrojem vody pro Prahu
(v současné době je v provozu jeden měsíc v roce). Vodovodní síť pokrývá prakticky celé
území Prahy a je převážně zokruhována. Hlavní řady se doplňují, ale dosud neumožňují
zastupování (spolupráci) zdrojů v celém zásobovaném území. V případě výpadku zdroje
Želivka, přivaděče nebo hlavního vodojemu před hranicí města nelze pokrýt z Káraného
a Podolí potřebu Prahy. Stejně závažným a celopražským problémem je obnova
a modernizace vodovodní sítě a vodojemů s ohledem na nutnost snížit ztráty a zachovat
kvalitu pitné vody.
GARANT SAMOSPRÁVY: radní hl. m. Prahy pro oblast infrastruktury města - od roku 2006 náměstek
primátora hl. m. Prahy Ing. Pavel Klega
Hrubý odhad finančních nákladů realizace v období 2009-2015:

3 mld. Kč

Předpokládané zdroje financování:

Hl. m. Praha (cca 20 %), ostatní veřejné zdroje (cca 80 %)

Průběh (etapy) realizace:

xxx

Efekty realizace:

Bezporuchová dodávka kvalitní pitné vody

Doporučené ukazatele hodnocení:

Ztráty pitné vody - pokles o cca 5 % (z 20,8 % v roce 2008 na
zhruba 16 % v roce 2015, zdroj PVK), (UAP 17.)

Hlavní úkoly na období 2009-2015
I 5.A
Obnova přestárlých, poruchových vodovodních řadů
Pro snížení ztrát upravené pitné vody je nutné provádět fyzickou obnovu nekvalitní
a poruchové vodovodní sítě. Jako náhrada za stávající nevyhovující vodovod je pro nejbližší
období připravena například výstavba vodovodního řadu v lokalitě Nová Ves. Rozestavěných
a připravovaných je i několik desítek staveb technické vybavenosti, jejichž součástí je často
i výstavba vodovodu v obydleném území. Příkladem rozestavěných staveb jsou „TV
Kunratice“ a „TV Horní Počernice“.
Garant za městskou správu
Odbor městského investora MHMP
Klíčoví účastníci
Pražská vodohospodářská společnost, a. s.
Hrubý odhad finančních nákladů
3 mld. Kč
Předpokládané zdroje financování
Hl. m. Praha (cca 20 %), ostatní veřejné zdroje (cca 80 % - vlastní zdroje PVS, vodné, stočné)
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Průběh (etapy) realizace
xxx
Ostatní nutné předpoklady realizace
xxx

K naplňování strategického cíle I 5 je dále nutné zachovat možnost dodávky upravené vody
z vodního zdroje Podolí zejména pro náhradní zásobování vodou. Nutná je také
spolupráce vodárenských systémů hl. m. Prahy a Středočeského kraje. K naplňování
tohoto strategického cíle přispěje plánované zlepšování kvality vody vodního zdroje
Želivka, který Praze dodává více než 70 % pitné vody a výstavba dalších vodovodních
řadů, jejichž investorem jsou například jednotlivé městské části.

Strategický cíl

I 6 EKOLOGICKY PŘIJATELNÉ ODVODNĚNÍ MĚSTA - STOKOVÁ
SÍŤ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
Perspektivní pojetí odvodnění je založeno na separovaném odvádění znečištěných
a neznečištěných vod, důsledném čištění a na ekologicky vhodném využití neznečištěných
vod v území a na optimálním využití vodních toků. Systém odvodnění města je proto
postupně upravován. Náročné bude zejména dosáhnout cílového řešení čištění odpadních
vod, tj. preference centrálního čištění doplněného lokálním v malých komunálních čistírnách
vybraných na základě vyhodnocení vodních toků podle imisních kritérií.
GARANTI SAMOSPRÁVY: radní hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí - od roku 2006
Mgr. Petr Štěpánek, CSc. (hlavní úkol I 6.A), radní hl. m. Prahy pro oblast infrastruktury města - od
roku 2006 náměstek primátora hl. m. Prahy Ing. Pavel Klega (hlavní úkoly I 6.B a I 6.C)
Hrubý odhad finančních nákladů realizace v období 2009-2015:

26,5 mld. Kč

Předpokládané zdroje financování:

Hl. m. Praha (cca 44 %), ostatní veřejné zdroje (cca 56 %)

Průběh (etapy) realizace:

Do roku 2013 by měla být v provozu nová vodní linka ÚČOV

Efekty realizace:

Efektivní nakládání s odpadními vodami, zlepšení čistoty vody
v krajině; zajištění kvality čištění odpadních vod odpovídající
směrnicím EU a dlouhodobým potřebám Prahy

Doporučené ukazatele hodnocení:

Kapacita čištění odpadních vod v ÚČOV - nárůst o 0,35 mil. EO
(z 1,3 mil. EO v roce 2008 na 1,65 mil. EO v roce 2015, zdroj
projektová dokumentace, Hydroprojekt CZ, a. s., PVK)
Průměr celkového dusíku (Nc) na výpusti z ÚČOV - pokles
o cca 11 mg/l (z 21,4 mg/l v roce 2008 na 10 mg/l v roce 2015 zdroj PVK)

Hlavní úkoly na období 2009-2015
I 6.A
Celková přestavba a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově
Projekt řeší komplexní výstavbu nové mechanicko-biologické linky čištění odpadních vod
s chemickým srážením. Její součástí budou nové nátokové labyrinty z pravého i levého břehu
Vltavy. Dále budou provedeny rozsáhlé úpravy stávajících částí čistírny. Jejich součástí bude
také zřízení nových komunikací a nového přívodu elektrické energie. Pro likvidaci kalů bude
vybudováno nové kapacitní kalové hospodářství v Drastech včetně výtlaku kalů.
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Garant za městskou správu
Odbor městského investora MHMP
Klíčoví účastníci
Pražská vodohospodářská společnost, a. s.
Hrubý odhad finančních nákladů
18 mld. Kč
Předpokládané zdroje financování
Hl. m. Praha (cca 40 %), ostatní veřejné zdroje (cca 60 % - předpokládaná podpora z Fondu
soudržnosti + spolufinancování ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí), soukromý
sektor (cca 0,1 %, PRE - podíl není podstatný a je uveden pro úplnost)
Průběh (etapy) realizace
V letech 2009-2013 nová vodní linka, nátokové labyrinty - levý a pravý břeh; v letech 2009-2014
úprava stávající ÚČOV; v letech 2013-2015 nové komunikace, kolektor Drasty a nové kalové
hospodářství v Drastech
Ostatní nutné předpoklady realizace
Nový napájecí kabel elektrické energie (11 mil. Kč) bude financován Pražskou energetikou, a. s.

I 6.B
Obnova nevyhovující kanalizace
Připravuje se výstavba sběračů, které budou přivádět splaškové vody ze zrušených lokálních
čistíren do ÚČOV. Příkladem jsou stavby „Prodloužení sběrače G do Uhříněvsi“
a „Kanalizační sběrač H - prodloužení do Běchovic“. Postupně se obnovují a modernizují
nevyhovující stoky (včetně úprav objektů na kanalizační sítí) s cílem bránit přítoku
neznečištěných balastních vod do kanalizace. Dále je několik desítek staveb technické
vybavenosti rozestavěných nebo jsou připravovány. Jejich součástí je výstavba kanalizace
v obydleném území.
Garant za městskou správu
Odbor městského investora MHMP
Klíčoví účastníci
Pražská vodohospodářská společnost, a. s.
Hrubý odhad finančních nákladů
8 mld. Kč
Předpokládané zdroje financování
Hl. m. Praha (cca 55 %), ostatní veřejné zdroje (cca 45 % - vlastní zdroje PVS, vodné, stočné)
Průběh (etapy) realizace
xxx
Ostatní nutné předpoklady realizace
xxx

I 6.C
Úprava lokálních čistíren odpadních vod
Připravuje se rekonstrukce či intenzifikace lokálních čistíren, které budou i nadále součástí
odvodňovacího systému města a nedosahují legislativou požadované kvality čištění nebo mají
nedostatečnou kapacitu. Nutná je například dostavba a doplnění technologie ČOV Miškovice,
ČOV Vinoř, ČOV Nedvězí. Jiné čistírny se budou výhledově rušit a po vybudování nových
sběračů budou přepojeny na ÚČOV. Jde například o ČOV Nebušice, ČOV Svépravice nebo
ČOV Uhříněves.
Garant za městskou správu
Odbor městského investora MHMP
Klíčoví účastníci
Pražská vodohospodářská společnost, a. s.
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Hrubý odhad finančních nákladů
0,5 mld. Kč
Předpokládané zdroje financování
Hl. m. Praha (cca 10 %), ostatní veřejné zdroje (cca 90 % - vlastní zdroje PVS, vodné stočné)
Průběh (etapy) realizace
Realizace dostavby čistíren pravděpodobně do roku 2012; likvidace přepojených čistíren je
součásti investic na výstavbu sběračů budovaných postupně až do roku 2015
Ostatní nutné předpoklady realizace
xxx

K naplňování strategického cíle I 6 přispěje rovněž výstavba kanalizačních řadů, jejichž
investorem jsou například jednotlivé městské části.

Strategický cíl

I 7 ÚSPORNÉ A UDRŽITELNÉ VYUŽÍVÁNÍ PRIMÁRNÍCH ZDROJŮ
ENERGIÍ A MÉDIÍ
Praha musí být včas připravena na změny související s vývojem čerpání energetických
zásob i v souvislosti s vývojem trhu s plynem a elektřinou. Politika města bude směřovat
k maximálním úsporám energií a médií, k zefektivnění stávajících zařízení a využití
obnovitelných a druhotných energetických zdrojů.
GARANT SAMOSPRÁVY: radní hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí - od roku 2006
Mgr. Petr Štěpánek, CSc.
Hrubý odhad finančních nákladů realizace v období 2009-2015:

0,08 mld. Kč

Předpokládané zdroje financování:

Hl. m. Praha (cca 10 %), soukromé zdroje (cca 90 %)

Průběh (etapy) realizace:

Do roku 2011 přípravné práce; od roku 2012 vyhodnocování
a realizace

Efekty realizace:

Vytvoření možnosti zajistit dodávky elektřiny pro objekty kritické
infrastruktury (nezbytně nutné pro fungování města v kritických
situacích) při případném dlouhodobém výpadku elektrizační
soustavy

Doporučené ukazatele hodnocení:

Zajistit pokrytí cca 35 % špičkového výkonu jako náhradního
zásobení kritické infrastruktury pro Prahu v případě havárie
elektrizační soustavy, tj. vytvořit do roku 2015 ostrovní
soustavu o výkonu cca 350 MW (špičkový výkon v Praze v roce
2008 byl cca 1 000 MW, zdroj PRE, OOP MHMP)

Hlavní úkoly na období 2009-2015
I 7.A
Bezpečnost a spolehlivost dodávek elektrické energie
Pro zajištění větší autonomie města při zásobování energiemi a jako prevenci krizových
výpadků dodávky energií je nutné vytvořit systém náhradního zásobování kritické
infrastruktury elektrickou energií. V této oblasti se připravuje:
 zpracování scénáře k zajištění dodávek vybraným spotřebitelům na území hl. m. Prahy
v případě systémové havárie elektrizační soustavy ČR,

56



zpracování studie vzniku ostrovní soustavy, postupu jejího vytváření a fázování s okolní
sítí,
 změny v organizaci krizového managementu, vytvoření nového dispečerského pracoviště,
 prověření skutečného stavu rozvoden, zdrojů, regulačních systémů atd. a následně jejich
úpravy nutné pro efektivní spolupráci v režimu ostrova,
 projednání tvorby ostrovní soustavy s vlastníky okolních energetických zdrojů ve
Středočeském kraji.
Garant za městskou správu
Odbor ochrany prostředí MHMP
Klíčoví účastníci
Středočeský kraj, Pražská energetika, a. s., ČEPS, a. s., ECK Generating, s. r. o. Kladno
Hrubý odhad finančních nákladů
0,08 mld. Kč
Předpokládané zdroje financování
Hl. m. Praha (cca 10 %), soukromé zdroje (cca 90 % - Pražská energetika, a. s., ČEPS a. s.,
ECK Generating, s. r. o. Kladno)
Průběh (etapy) realizace
Do roku 2011 přípravné práce; od roku 2012 vyhodnocování a realizace
Ostatní nutné předpoklady realizace
Nutnost dohody hl. m. Prahy a Středočeského kraje na úrovni vedoucích představitelů; změny
v energetické a krizové legislativě

K naplňování strategického cíle I 7 přispějí rovněž investice jiných investorů. Je to například
plynofikace umožňující rozvoj zejména v okrajových částech Prahy nebo snaha více
využívat centrální zásobování teplem (CZT) zejména pro nové sídlištní celky a v blízkosti
jejich rozvodů.

Strategický cíl

I 8 EVROPSKÝ STANDARD PŘENOSU INFORMACÍ, SPOLEČNÉ
UKLÁDÁNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ DO KOLEKTORŮ
Předpokladem dobré funkce informačních systémů je jejich propojení a spolupráce v běžném
provozu města i při mimořádných událostech. Pro jejich zvládání je nezbytná kompatibilita se
systémy vyšších úrovní a přesah do zázemí města. Pro kvalitu služeb a jejich využití je
rozhodující potřebná míra otevřenosti a dostupnosti pro subjekty veřejné a privátní sféry,
obyvatele a návštěvníky města. Zejména v exponovaném centru města se osvědčují
kolektory, které umožňují bezvýkopové ukládání, opravy, obnovu a pravidelnou údržbu
vodovodů, plynovodů, teplovodů, elektroenergetických a přenosových telekomunikačních
sítí.
GARANT SAMOSPRÁVY: radní hl. m. Prahy pro oblast infrastruktury města - od roku 2006 náměstek
primátora hl. m. Prahy Ing. Pavel Klega
Hrubý odhad finančních nákladů realizace v období 2009-2015:

2 mld. Kč

Předpokládané zdroje financování:

Hl. m. Praha (cca 90 %), soukromý sektor (cca 10 %)

Průběh (etapy) realizace:

xxx

Efekty realizace:

Zlepšení životního prostředí v centru Prahy a zajištění obnovy
dožívajících liniových vedení inženýrských sítí a jejich provozu
bezvýkopovou technologií
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Doporučené ukazatele hodnocení:

Délka kolektorů v oblasti Centrum - nárůst o cca 1 200 m
(z 17 004 m v roce 2008 na cca 18 200 m v roce 2015, zdroj
Kolektory Praha, a. s.)

Hlavní úkoly na období 2009-2015
I 8.A
Výstavba kolektorů v centru Prahy
Předmětem je výstavba kolektorů pro ukládání inženýrských sítí v centrální části města.
Dokončuje se kolektor 3. kategorie (distribuční) „Kolektor Václavské náměstí“ trasa B a C.
Připravovanými stavbami pro další období jsou například kolektory 2. kategorie (napájecí)
„Kolektor Hlávkův most“ a „Kolektor Centrum-Smíchov“.
Garant za městskou správu
Odbor městského investora MHMP
Klíčoví účastníci
Kolektory Praha, a. s., Pražská energetika, a. s.
Hrubý odhad finančních nákladů
2 mld. Kč
Předpokládané zdroje financování
Hl. m. Praha (cca 90 %), soukromý sektor (cca 10 % - pro „Kolektor Centrum - Smíchov“ je
předpoklad podílu Pražské energetiky, a. s.)
Průběh (etapy) realizace
Do roku 2010 bude pravděpodobně dokončen „Kolektor Václavské náměstí“ trasa B a C;
v období 2009-2012 se předpokládá výstavba „Kolektoru Hlávkův most“; v dalších letech bude
rozestavěn „Kolektor Centrum - Smíchov“
Ostatní nutné předpoklady realizace
xxx

K naplňování strategického cíle I 8 v oblasti přenosu informací přispějí investice a opatření
společností - investorů, kteří v konkurenčním prostředí zajišťují spolehlivý přenos informací
a dostupnou nabídku kvalitních informačních a datových služeb pro obyvatele
i návštěvníky města.
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BEZPEČNOST
Strategický cíl

B 1 VYTVOŘENÍ IMAGE PRAHY JAKO BEZPEČNÉ METROPOLE
Bezpečné prostředí ve městě je možné dlouhodobě zajistit pouze úzkou spoluprací veřejné
správy, policie a občanů. Veřejnost by měla důvěřovat složkám, které dohlížejí na veřejný
pořádek, více s nimi komunikovat o místních problémech, aktivně pomáhat při řešení
trestných činů nebo přestupků. Ke zvýšení pocitu bezpečí občanů přispívá hlídková činnost
policistů a strážníků v ulicích Prahy. Zvýšené úsilí je nutné také věnovat vyhledávání míst
s vysokými bezpečnostními riziky a snižovat jejich negativní dopad na místní komunitu
i prostředí.
GARANT SAMOSPRÁVY: radní hl. m. Prahy pro oblast bezpečnosti - od roku 2006 první náměstek
primátora hl. m. Prahy JUDr. Rudolf Blažek
Hrubý odhad finančních nákladů realizace v období 2009-2015:

1 mld. Kč

Předpokládané zdroje financování:

Hl. m. Praha (100 %)

Průběh (etapy) realizace:

xxx

Efekty realizace:

Zvýšení participace občanů na zajišťování vlastní bezpečnosti
a zvýšení pocitu bezpečí ve městě

Doporučené ukazatele hodnocení:

Počet pražských strážníků - nárůst o cca 10 až 15 % (ze 100 %
v roce 2009 na 110 až 115 % v roce 2015, zdroj Městská
policie hl. m. Prahy)

Hlavní úkoly na období 2009-2015
B 1.A
Podpora rozvoje Městské policie v oblasti personální a materiální
Zvýšit plánované počty strážníků Městské policie hl. m. Prahy na úroveň odpovídající
potřebám moderní metropole a zajistit akvizici kvalifikovaných zaměstnanců na tato pracovní
místa, zajistit jejich dislokaci v souladu se změnami osídlení a charakteru jednotlivých lokalit,
zajistit jejich materiální vybavení.
Garant za městskou správu
Odbor krizového řízení MHMP
Klíčoví účastníci
Městská policie hl. m. Prahy
Hrubý odhad finančních nákladů
1 mld. Kč (navýšení rozpočtů města 2010-2015 za účelem zvýšení počtu strážníků a jejich
vybavení)
Předpokládané zdroje financování
Hl. m. Praha (100 %)
Průběh (etapy) realizace
Do roku 2010 vyhodnotit dopady novelizace zákona o obecní policii a dopady změn na trhu
práce na personální situaci Městské policie hl. m. Prahy
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Ostatní nutné předpoklady realizace
Příznivá situace na trhu práce

B 1.B
Mapování města z hlediska výskytu kriminogenních faktorů a bezpečnostních rizik
Vytvářet databázi lokalit s vyšším výskytem trestné činnosti, významnou koncentrací
potenciálně nepřizpůsobivých občanů nebo se zvýšenou měrou bezpečnostních rizik, která by
pak sloužila pro lepší zacílení konkrétní pomoci - přilákáním investiční pozornosti, zlepšením
veřejného vybavení apod.
Garant za městskou správu
Odbor krizového řízení MHMP
Klíčoví účastníci
Policie ČR, Městská policie hl. m. Prahy
Hrubý odhad finančních nákladů
Do 0,01 mld. Kč
Předpokládané zdroje financování
Hl. m. Praha (100 %)
Průběh (etapy) realizace
Do roku 2012 plně zprovoznit policejní informační systém a mobilní zařízení pro digitalizaci dat
spolu se systémem elektronických karet okrsku
Ostatní nutné předpoklady realizace
xxx

B 1.C
Prohlubování participace občanů na zajišťování vlastní bezpečnosti
Podporovat aktivní přístup občanů k ochraně života, zdraví a majetku vlastního
i spoluobčanů; prosazovat uplatňování zásad bezpečného chování v běžném životě Pražanů
a návštěvníků hlavního města; prohlubovat důvěru občanů v Městskou policii hl. m. Prahy
a Policii ČR a pokračovat v zavádění principů „Community policing“ do policejní praxe obou
těchto složek.
Garant za městskou správu
Odbor krizového řízení MHMP
Klíčoví účastníci
Městská policie hl. m. Prahy, Policie ČR
Hrubý odhad finančních nákladů
Do 0,01 mld. Kč
Předpokládané zdroje financování
Hl. m. Praha (100 %)
Průběh (etapy) realizace
Do roku 2010 provést analýzu dostupnosti pomoci ze strany policejních složek a připravit
projekt na odstranění zjištěných bariér (dostupnost z hlediska teritoriálního pokrytí, možnost
využití všech dostupných komunikačních kanálů, telefon a fax pro hluchoněmé, zavedení
nových standardů na webových stránkách - intuitivní ovládání, klávesové zkratky pro zdravotně
postižené apod.)
Ostatní nutné předpoklady realizace
xxx

K naplňování strategického cíle B1 přispějí také akce preventivního charakteru zaměřené
na zvýšení bezpečnosti cestujících v dopravě, zejména přednášky určené potenciálním
obětem (senioři apod.) a jednorázové kampaně.
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Strategický cíl

B 2 PROSAZENÍ ÚČINNÉHO SYSTÉMU PREVENCE
Hlavní město Praha každoročně vyhlašuje granty v oblasti prevence kriminality, protidrogové
politiky, jejíž součástí je prevence sociálněpatologických jevů ve školství, ale také v oblasti
sociální, národnostních menšin, volného času dětí a mládeže, tělovýchovy a sportu. V oblasti
prevence kriminality byla Praha zapojena od roku 1996 do státního programu „Prevence
kriminality na místní úrovni“, který byl v roce 2008 nahrazen „Krajským programem prevence
kriminality“. Protidrogovou prevenci v Praze zabezpečuje celá síť služeb. Jde o organizace
specifické primární prevence, včetně prevence sociálněpatologických jevů. Dále jsou v síti
služeb léčebná ambulantní a pobytová zařízení, poradenská centra, služby následné péče,
jako jsou doléčovací centra, sociální agentury a chráněné bydlení s chráněnými dílnami. Na
terén se zaměřují Harm Reduction programy (terénní programy) a nízkoprahová centra.
Oblast represe spadá do gesce policejních složek, celní a vězeňské správy a orgánů činných
v trestním řízení. Jde zejména o potlačování nabídky drog. V oblasti situační prevence se
využívají technická opatření, mezi která patří budování městského kamerového systému,
napojování objektů na pulty centrální ochrany, osvětlení rizikových míst, oplocení parkovišť
a dětských hřišť.
GARANT SAMOSPRÁVY: radní hl. m. Prahy pro oblast bezpečnosti - od roku 2006 první náměstek
primátora hl. m. Prahy JUDr. Rudolf Blažek, primátor hl. m. Prahy MUDr. Pavel Bém (hlavní úkol
B 2.C)
Hrubý odhad finančních nákladů realizace v období 2009-2015:

1,32 mld. Kč

Předpokládané zdroje financování:

Hl. m. Praha (cca 55 %), ostatní veřejné zdroje (cca 45 %)

Průběh (etapy) realizace:

xxx

Efekty realizace:

Zvýšení informovanosti obyvatel o potenciálních nebezpečích
ve městě; zkvalitnění protidrogové prevence a prevence
sociálněpatologických jevů; rozšíření městského kamerového
systému; vybudování systému včasné intervence

Doporučené ukazatele hodnocení:

Počet napojených správních obvodů na systém včasné
intervence - všech 22 správních obvodů do roku 2015 (zdroj
OKR MHMP)
Počet kamer městského kamerového systému - nárůst o cca
150 až 200 kamer (cca 30 kamer ročně, z 491 v roce 2009 na
cca 700 v roce 2015, zdroj OKR MHMP)
Počet obhospodařených problémových klientů sítě protidrogové
prevence - udržet jej setrvale na cca 10 000 (tj. na spodní
hranici meziročního výkyvu měření 10 až 15 tisíc, zdroj Odbor
Kancelář primátora MHMP)

Hlavní úkoly na období 2009-2015
B 2.A
Cílená informační kampaň o potenciálních nebezpečích ve městě
Zajistit informování veřejnosti o zabezpečení osob a majetku a o bezpečném chování. Pořádat
preventivně-informační akce zaměřené na cílové skupiny obyvatel, zejména na rizikové skupiny,
děti a mladistvé a seniory. Zadávat (zajišťovat) celoměstské mediální prezentace o potenciálních
nebezpečích ve městě a o tom, jak předcházet nebezpečí stát se obětí trestného činu.
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Garant za městskou správu
Odbor krizového řízení MHMP
Klíčoví účastníci
Městská policie hl. m. Prahy, Krajské ředitelství Policie ČR
Hrubý odhad finančních nákladů
0,17 mld. Kč
Předpokládané zdroje financování
Hl. m. Praha (cca 60 %), ostatní veřejné zdroje (cca 40 % - zejména Krajský program prevence
kriminality hl. m. Prahy Ministerstva vnitra)
Průběh (etapy) realizace
Aktualizace komplexních aktivit každým rokem - dle nápadu trestné činnosti, dle výskytu
sociálněpatologických jevů zejména mezi mládeží, případně ohrožení seniorů zvýšeným
nápadem trestné činnosti
Ostatní nutné předpoklady realizace
xxx

B 2.B
Rozvoj městského kamerového systému
Rozšiřovat Městský kamerový systém hlavního města Prahy o další kamery v lokalitách podle
potřeb městských částí hlavního města Prahy, Městské policie hl. m. Prahy a Krajského
ředitelství Policie ČR včetně integrace s dalšími kamerovými systémy, tím vytvořit nástroj
pro zvýšení objasněnosti trestných činů, přestupků a prevence pouliční kriminality.
Garant za městskou správu
Odbor krizového řízení MHMP
Klíčoví účastníci
Městská policie hl. m. Prahy, Krajské ředitelství Policie ČR
Hrubý odhad finančních nákladů
0,35 mld. Kč
Předpokládané zdroje financování
Hl. m. Praha (100 %)
Průběh (etapy) realizace
xxx
Ostatní nutné předpoklady realizace
xxx

B 2.C
Rozvoj sítě služeb protidrogové prevence
Udržovat síť organizací specifické primární prevence, léčebných a pobytových zařízení,
poradenských center, služeb následné péče, terénních programů a nízkoprahových center
s ohledem na jejich kvalitu, efektivitu a dostupnost. Reagovat na specifickou změnu situace
zřizováním specializovaných programů a služeb (například terapeutická centra pro matky
uživatelky, ambulantní péče pro specifické skupiny apod.). Každoročně informovat veřejnost
o stavu a rozvoji sítě služeb protidrogové prevence prostřednictvím výroční zpráv a tento stav
i rozvoj směrovat pomocí Akčního plánu protidrogové politiky (aktualizovaného každé
2 roky) vycházejícího ze Strategie protidrogové politiky (aktualizované každých 5 let).
Garant za městskou správu
Odbor Kancelář primátora MHMP
Klíčoví účastníci
Správní obvody Praha 1 až Praha 22, Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky,
Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy
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Hrubý odhad finančních nákladů
0,76 mld. Kč
Předpokládané zdroje financování
Hl. m. Praha (cca 40 %), ostatní veřejné zdroje (cca 60 % - zdroje ČR)
Průběh (etapy) realizace
xxx
Ostatní nutné předpoklady realizace
xxx

B 2.D
Zřízení Systému včasné intervence
Nastavení efektivní spolupráce mezi institucemi, do jejichž působnosti spadá péče o ohrožené
děti a jejich rodiny. Spolupráce mezi nimi je podpořena jednotným informačním prostředím
na straně jedné a propracovaným mechanismem spolupráce na straně druhé.
Garant za městskou správu
Odbor krizového řízení MHMP
Klíčoví účastníci
Odbor sociální péče a zdravotnictví MHMP, Městská policie hl. m. Prahy, Krajské ředitelství
Policie ČR, Policejní prezidium ČR, soudy, státní zastupitelství, Probační a mediační služba ČR,
školy a školská zařízení, lékaři a zdravotnická zařízení, nestátní neziskové organizace
Hrubý odhad finančních nákladů
0,04 mld. Kč
Předpokládané zdroje financování
Hl. m. Praha (cca 20 %), ostatní veřejné zdroje (cca 80 % - zejména Krajský program prevence
kriminality hl. m. Prahy Ministerstva vnitra, spoluúčast městských částí apod.)
Průběh (etapy) realizace
xxx
Ostatní nutné předpoklady realizace
xxx

K naplňování strategického cíle B 2 je dále nezbytné pokračovat v pořádání dopravněbezpečnostních akcí zaměřených na snižování nehodovosti a zvyšování ohleduplnosti
účastníků silničního provozu. V oblasti sociální prevence je nutné klást důraz zejména na
problematiku domácího násilí, bezdomovectví a prostituci a zaměřit se také na podporu
osob navracejících se z ústavní péče. Pro naplňování strategického cíle B 2 je nutná
součinnost Odboru krizového řízení MHMP s Odborem sociální péče a zdravotnictví MHMP,
protože síť sociálních služeb podporovaná Odborem sociální péče a zdravotnictví MHMP je
hlavním pilířem systému prevence (viz také kapitola L - Lidé v Praze, zejména hlavní úkol
L 1.E).

Strategický cíl

B 3 ROZVOJ ZÁCHRANNÉHO BEZPEČNOSTNÍHO SYSTÉMU
Pro kvalitní zvládání značného množství tísňových situací jednotlivými složkami
záchranného bezpečnostního systému je nezbytné postupně modernizovat a sladit jejich
komunikační a datovou základnu, a to s využitím moderních technologií. K tomu je nutné
vytvořit podmínky pro samostatný provoz jednotlivých bezpečnostních složek. Pro efektivní
využití datových a informačních bází v krizovém řízení je třeba budovat specifický informační
systém.
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GARANT SAMOSPRÁVY: radní hl. m. Prahy pro oblast bezpečnosti - od roku 2006 první náměstek
primátora hl. m. Prahy JUDr. Rudolf Blažek
Hrubý odhad finančních nákladů realizace v období 2009-2015:

1,6 mld. Kč

Předpokládané zdroje financování:

Hl. m. Praha (100 %)

Průběh (etapy) realizace:

xxx

Efekty realizace:

Zkvalitnění záchranného bezpečnostního systému (ZBS)
a zvýšení operativnosti jednotlivých složek participujících
v rámci ZBS

Doporučené ukazatele hodnocení:

Počet modernizovaných (rekonstrukce, dostavby, přestavby)
hasičských zbrojnic - 25 z celkového počtu 30 do roku 2015
(zdroj OKR MHMP)
Počet modernizovaných nebo vybudovaných základnových
stanic městského radiového systému - cca 20 do roku 2015
(v současné době slouží 19 základnových stanic, zdroj
OKR MHMP)

Hlavní úkoly na období 2009-2015
B 3.A
Modernizace záchranného bezpečnostního systému
Modernizovat komunikační a softwarové vybavení složek záchranného bezpečnostního
systému (ZBS), včetně operačních středisek jeho hlavních složek s využitím vybudovaného
Informačního systému krizového řízení (IS KŘ). Realizovat výstavbu nového operačního
střediska ZBS a Krizového štábu hl. m. Prahy v rámci výstavby v lokalitě Malovanka.
V operačním středisku bude stálá operační služba a prostory budou technologicky i logisticky
trvale připraveny pro zabezpečení činnosti Krizového štábu hl. m. Prahy, jeho odborných
skupin a styčných zástupců všech nejdůležitějších složek ZBS pro případ řešení následků
mimořádných událostí a krizových situací, ale i pro bezpečnostní zajištění v případě složitých
dopravních situací, rozsáhlých politických, kulturních, společenských a sportovních akcí nebo
jiných situací narušujících životní standard občanů a návštěvníků města.
Garant za městskou správu
Odbor krizového řízení MHMP
Klíčoví účastníci
Krizový štáb hl. m. Prahy, Městská policie hl. m. Prahy, Policie ČR, Zdravotnická záchranná
služba hl. m. Prahy, Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Odbor informatiky MHMP
Hrubý odhad finančních nákladů
0,2 mld. Kč (jako adekvátní část nákladů na výstavbu objektu Malovanka)
Předpokládané zdroje financování
Hl. m. Praha (100 %)
Průběh (etapy) realizace
xxx
Ostatní nutné předpoklady realizace
xxx
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B 3.B
Vybudování technicko-administrativní budovy Zdravotnické záchranné služby hl. m.
Prahy
Zajistit plně funkční technicko-administrativní zázemí Zdravotnické záchranné služby hl. m.
Prahy (ZZS), aby mohla udržet vysokou úroveň poskytování záchranné služby ve městě.
Náhradou za již nevyhovující současné prostory ředitelství ZZS sdílené s Městskou policií
hl. m. Prahy v budově Korunní 98 vybudovat odpovídající objekt pro umístění všech
důležitých organizačních součástí ZZS jako jedné z hlavních složek záchranného
bezpečnostního systému, včetně vybudování nového operačního střediska ZZS pro příjem
a odbavování telefonního čísla tísňového volání 155.
Garant za městskou správu
Odbor krizového řízení MHMP
Klíčoví účastníci
Odbor městského investora MHMP
Hrubý odhad finančních nákladů
0,6 mld. Kč
Předpokládané zdroje financování
Hl. m. Praha (100 %)
Průběh (etapy) realizace
xxx
Ostatní nutné předpoklady realizace
xxx

B 3.C
Rozvoj městského rádiového systému
Zkvalitnit a dále rozvíjet městský rádiový systém jako základní prostředek mobilní
komunikace bezpečnostního systému města a organizací zajišťujících chod jeho základní
infrastruktury.
Garant za městskou správu
Odbor krizového řízení MHMP
Klíčoví účastníci
Městská policie hl. m. Prahy, Dopravní podnik hl. m. Prahy, Technická správa komunikací hl. m.
Prahy, Správa služeb hl. m. Prahy
Hrubý odhad finančních nákladů
0,3 mld. Kč
Předpokládané zdroje financování
Hl. m. Praha (100 %)
Průběh (etapy) realizace
Do roku 2010 provedení upgrade infrastruktury systému na verzi IP;
do roku 2011 obměna technologií základnových stanic 1. generace;
do roku 2013 rozšíření sítě základnových stanic dle potřeb uživatelů;
do roku 2014 implementace datové služby TETRA TEDS;
do roku 2015 obměna podpůrných technologií z prvních dvou etap výstavby městského
rádiového systému
Ostatní nutné předpoklady realizace
xxx
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B 3.D
Podpora činnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů
Zajistit nezbytné zázemí pro činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů výstavbou,
dostavbou a rekonstrukcí hasičských zbrojnic a prostřednictvím modernizace a doplňování
speciální hasičské techniky.
Garant za městskou správu
Odbor krizového řízení MHMP
Klíčoví účastníci
Odbor městského investora MHMP, městské části, Městské sdružení sborů dobrovolných
hasičů
Hrubý odhad finančních nákladů
0,5 mld. Kč
Předpokládané zdroje financování
Hl. m. Praha (100 %)
Průběh (etapy) realizace
xxx
Ostatní nutné předpoklady realizace
xxx

Strategický cíl

B 4 PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA
Protipovodňová opatření se v Praze realizují na výši hladiny, jíž voda dosáhla v srpnu 2002
s rezervou 30 cm. Důležitou součástí systému ochrany jsou mobilní protipovodňové zábrany
z hliníkových skládacích stěn a ostatní protipovodňové prvky (čerpadla, uzávěry, náhradní
zdroje energie). Kromě nich jsou využívány speciální dvoukomorové pytle i klasické pytle
plněné pískem. Způsob a lokalizace jejich uskladnění a doprava na potřebná místa jsou
součástí Povodňového plánu hl. m. Prahy. Mezi další prvky protipovodňové ochrany města
patří některé nově budované dopravní trasy, které slouží jako přirozená ochrana mezi
vodním tokem a ohroženým územím.
GARANT SAMOSPRÁVY: radní hl. m. Prahy pro oblast bezpečnosti - od roku 2006 první náměstek
primátora hl. m. Prahy JUDr. Rudolf Blažek
Hrubý odhad finančních nákladů realizace v období 2009-2015:

1,5 mld. Kč

Předpokládané zdroje financování:

Hl. m. Praha (cca 60 %), ostatní veřejné zdroje (cca 40 %)

Průběh (etapy) realizace:

Dokončení všech etap do konce roku 2010 s výjimkou úseků
navazujících na další stavby (tunel Blanka - pravděpodobně
v roce 2011, úprava koryta Vrutice)

Efekty realizace:

Dokončení všech protipovodňových opatření v hl. m. Praze

Doporučené ukazatele hodnocení:

Podíl realizovaných protipovodňových opatření k celkové
navržené délce - nárůst o cca 40 % (z cca 60 % v roce 2009 na
100 % v roce 2015, zdroj OMI MHMP) (UAP 162.)
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Hlavní úkoly na období 2009-2015
B 4.A
Dokončení všech etap protipovodňových opatření
Dokončit realizaci protipovodňových opatření na území města. Dokončeny jsou etapy 0001
Staré Město, Josefov, 0002 Malá Strana, Kampa, 0003 Karlín, Libeň, 0004 Holešovice,
Stromovka, 0005 Výtoň, Podolí, Smíchov a 0008 Modřany. V současné době probíhá
realizace posledních dvou etap protipovodňových opatření (0006 a 0007). Jde o etapu 0006
Zbraslav - Radotín, zahrnující území Zbraslavi, Radotína, Malé a Velké Chuchle. V těchto
lokalitách jsou navrženy převážně železobetonové zdi a zídky kombinované s mobilním
hrazením osazovaným v případě povodňové události na vybudovanou podzemní stěnu.
V rámci etapy 0007 Troja prochází protipovodňová linie od mostu Barikádníků, kolem
vyústění tunelu Blanka a diplomatické vesničky až do ulice Pod Havránkou. Kde to
prostorové poměry umožňují, budou provedeny sypané zemní hráze a ochranné zdi budou
doplněny zemními přísypy. V oblasti Podbaby bude navíc zvýšena kapacita Šáreckého
potoka, aby okolní nemovitosti nebyly ohrožovány v případě jeho rozvodnění. Součástí obou
etap jsou i opatření na kanalizaci na zatrubněných potocích, spočívající ve vybudování
hradidlových komor, které v případě povodně zamezí zaplavení chráněného území
kanalizačním systémem.
Garant za městskou správu
Odbor městského investora MHMP
Klíčoví účastníci
xxx
Hrubý odhad finančních nákladů
1,5 mld. Kč
Předpokládané zdroje financování
Hl. m. Praha (cca 60 %), ostatní veřejné zdroje (cca 40 % - hlavní město Praha získalo dotaci
ve výši 600 mil. Kč z programu Ministerstva zemědělství 129 120 Podpora prevence před
povodněmi II)
Průběh (etapy) realizace
Obě etapy budou dokončeny v roce 2010, a to se dvěma výjimkami - zaprvé část zemního
přísypu, jehož realizace je možná až po zastropení souběžné části tunelu Blanka Městského
okruhu a jeho zasypání (předpoklad - rok 2011, viz I 2.A); druhou je Chuchle, kde v důsledku
koordinace se stavbou úpravy koryta Vrutice došlo ke změně řešení a jeho novému
projednávání
Ostatní nutné předpoklady realizace
xxx

Dále k naplňování strategického cíle B 4 přispívá průběžná aktualizace a digitalizace
povodňových plánů zajišťovaná odborem krizového řízení MHMP a pravidelná každoroční
cvičení zajišťující připravenost protipovodňové ochrany.
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SPRÁVA A ŘÍZENÍ
Strategický cíl

S 1 POSÍLENÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
VE STRUKTUŘE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČR
Veřejná správa prošla od roku 1990 do současnosti významnými transformačními změnami
a tento proces není uzavřen. Právní postavení města je definováno v zákonu o hlavním
městě Praze, který byl již koncipován s ohledem na specifické postavení Prahy (tj. zároveň
hlavního města ČR, kraje a obce). Praha se intenzivně zapojuje do Evropské unie a osvojuje
si nové funkce vyplývající z vymezení území hlavního města jako regionu.
GARANT SAMOSPRÁVY: radní hl. m. Prahy pro oblast legislativy a veřejné správy - od roku 2006
první náměstek primátora hl. m. Prahy JUDr. Rudolf Blažek
Hrubý odhad finančních nákladů realizace v období 2009-2015:

Do 0,01 mld. Kč

Předpokládané zdroje financování:

Hl. m. Praha (100 %)

Průběh (etapy) realizace:

xxx

Efekty realizace:

Zvýšení efektivnosti výkonu agendy v přenesené působnosti;
přiblížení veřejné správy občanům

Doporučené ukazatele hodnocení:

Schválený legislativní návrh Prahy pro snížení administrativní
a byrokratické zátěže (zdroj Odbor legislativní a právní MHMP)

Hlavní úkoly na období 2009-2015
S 1.A
Legislativní návrhy a právní změny pro snižování administrativní a byrokratické zátěže
Formulovat a prosadit legislativní a právní změny, které povedou ke snížení administrativní
a byrokratické zátěže zejména v oblasti výkonu správy v přenesené působnosti. Zaměřit se
především na odstranění dosavadní roztříštěnosti vyřizovacích míst, vytvoření
srozumitelnějšího systému pro řešení životních situací a zefektivnění příslušných agend.
Realizace tohoto úkolu bude podporovat plnění cíle S 2, resp. hlavního úkolu S 2.A.
Garant za městskou správu
Odbor legislativní a právní MHMP
Klíčoví účastníci
Věcně příslušné odbory MHMP
Hrubý odhad finančních nákladů
Do 0,01 mld. Kč
Předpokládané zdroje financování
Hl. m. Praha (100 %)
Průběh (etapy) realizace
xxx
Ostatní nutné předpoklady realizace
xxx
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K naplňování strategického cíle S 1 přispěje aktivní účast na přípravě právních norem
souvisejících s výkonem veřejné správy v Praze (zejména v souvislosti se zákonem
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze) a realizace hlavního úkolu E 2.A „Koordinace
rozvoje Prahy a Středočeského kraje“.

Strategický cíl

S 2 ZVÝŠENÍ VÝKONNOSTI A KVALITY SPRÁVY MĚSTA,
ZAJIŠTĚNÍ ÚČASTI VEŘEJNOSTI NA ŘEŠENÍ VEŘEJNÝCH
VĚCÍ
Záměry strategického plánu je možné uskutečnit pouze tehdy, přijme-li je za své celá
pražská komunita. Princip partnerství se proto musí stát základní formou spolupráce města
s ostatními subjekty. Velkou změnou musí projít i kvalita a efektivnost správy a řízení města.
Městská politická reprezentace a zejména aparáty správních orgánů musí přejít od pasivní
reakce na rozvojové záměry (projekty) investorů k aktivní rozvojové politice. Pozornost je
nutné věnovat transparentnosti výkonu správy a odstraňování byrokratických postupů.
K tomu přispěje i zásadní zlepšení informačních služeb a přizpůsobení struktury a forem
práce místních úřadů potřebám a technickým možnostem 21. století.
GARANTI SAMOSPRÁVY: radní hl. m. Prahy pro oblast protikorupčních opatření - od roku 2006
náměstkyně primátora hl. m. Prahy Mgr. Markéta Reedová (hlavní úkoly S 2.A, S 2.C), radní hl. m.
Prahy pro oblast veřejné správy - od roku 2006 první náměstek primátora hl. m. Prahy
JUDr. Rudolf Blažek (hlavní úkol S 2.B)
Hrubý odhad finančních nákladů realizace v období 2009-2015:

0,04 mld. Kč

Předpokládané zdroje financování:

Hl. m. Praha (cca 55 %), ostatní veřejné zdroje (cca 45 %)

Průběh (etapy) realizace:

xxx

Efekty realizace:

Zvýšení efektivnosti výkonu veřejné správy; snížení
byrokratické a administrativní zátěže občanů při styku
s městskou správou; posílení elektronické formy komunikace
a sdílení dat; omezení prostoru pro korupční jednání

Doporučené ukazatele hodnocení:

Počet klientů obsloužených na přepážkách MHMP díky posílení
elektronické formy komunikace - snížení o cca 70 tis. klientů
(z 333 tis. klientů v roce 2008 na cca 260 tis. klientů v roce
2015, zdroj MHMP)
Počet životních situací řešených formou elektronické
komunikace - 40 v roce 2015 (zdroj MHMP)

Hlavní úkoly na období 2009-2015
S 2.A
Snižování administrativní zátěže na MHMP a na úřadech městských částí
Zmapovat životní situace občanů a podnikatelů řešené Magistrátem hl. m. Prahy a úřady
městských částí a identifikovat takové, které způsobují nadměrnou administrativní zátěž pro
klienty i úředníky. Jde především o požadování nadbytečných, neoprávněných nebo
duplicitních informací, které lze spolehlivě získat z dostupných registrů a databází nebo které
jsou veřejnou správou shromažďovány bez dalšího praktického využití. Posouzena bude
rovněž právní relevance identifikovaných životních situací (tj. opora v právním řádu ČR,
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v interních předpisech hl. m. Prahy i vybraných městských částí). Navržena budou opatření
pro optimalizaci procesů, zejména využívání on-line komunikace.
Garant za městskou správu
Ředitel MHMP
Klíčoví účastníci
Vybrané městské části, odbory MHMP (do jejichž kompetence spadají vybrané životní situace)
Hrubý odhad finančních nákladů
0,03 mld. Kč (z toho 1. etapa 0,01 mld. Kč a 2. etapa 0,02 mld. Kč)
Předpokládané zdroje financování
Hl. m. Praha (cca 45 %), ostatní veřejné zdroje (cca 55 %); přičemž 1. etapa: hl. m. Praha
(100 %), 2. etapa: hl. m. Praha (cca 15 %), ostatní veřejné zdroje (cca 85 % - předpokládaná
podpora z ESF + spolufinancování ČR rámci Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost)
Průběh (etapy) realizace
1. etapa bude ukončena v roce 2010, 2. etapa v roce 2011
Ostatní nutné předpoklady realizace
2. etapa - tj. komplexnější řešení problematiky, zapojení více partnerů - bude realizována
v případě získání podpory z ESF

S 2.B
Zavádění univerzálních přepážek na MHMP
Maximálně využít existenci stávajících přepážek odborů Magistrátu hl. m. Prahy a vytvořit
tzv. „front office“ úřad (systém univerzálních přepážek), který bude zabezpečovat primárně
komunikaci s veřejností. V rámci aktivit vznikne nový odbor (tvořený vybranými zaměstnanci
ze stávajících odborů) jako specializované pracoviště a kontaktní místo pro poskytování
všeobecných či odborných informací, pro zajištění konzultační činnosti a poradenství při
řešení životních situací občanů a pro zabezpečování dalších služeb v rámci výkonu veřejné
správy.
Garant za městskou správu
Ředitel MHMP
Klíčoví účastníci
Odbory MHMP (do jejichž kompetence spadají vybrané životní situace)
Hrubý odhad finančních nákladů
Do 0,01 mld. Kč
Předpokládané zdroje financování
Hl. m. Praha (100 %)
Průběh (etapy) realizace
Do roku 2012 zavedení univerzálních přepážek
Ostatní nutné předpoklady realizace
xxx

S 2.C
Efektivně fungující protikorupční systém
Realizovat komplexní protikorupční strategii, jejíž součástí budou nástroje a postupy pro boj
s korupcí ve správě města. Strategie rovněž přispěje ke sladění již přijatých opatření
(například elektronizace zadávání veřejných zakázek, interní audity), realizovaných projektů
(například Protikorupční portál, Mapa korupčních rizik, eTender) a probíhajících programů
(například školení zaměstnanců MHMP v oblasti boje proti korupci) a k vytvoření efektivně
fungujícího protikorupčního systému. Navržená opatření budou vycházet z výsledků
realizovaných akcí i z vyhodnocení Protikorupčního programu z roku 2001.
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Garant za městskou správu
Ředitel MHMP
Klíčoví účastníci
Odbory a zvláštní organizační jednotky MHMP, městské části, organizace založené a zřízené
hl. m. Prahou
Hrubý odhad finančních nákladů
0 mld. Kč
Předpokládané zdroje financování
xxx
Průběh (etapy) realizace
Do roku 2010 vytvoření a schválení strategie protikorupčního jednání; po roce 2010 realizace
a pravidelné vyhodnocování naplnění cílů
Ostatní nutné předpoklady realizace
xxx

K naplňování strategického cíle S 2 přispěje certifikace úřadu MHMP v rámci systému
managementu bezpečnosti informací podle normy ISO/IEC 27001:2005 (v roce 2010,
obhájení certifikátu ve dvouletých cyklech).

Strategický cíl

S 3 PRODUKTIVNÍ POUŽÍVÁNÍ KVALITNÍCH INFORMAČNÍCH
SLUŽEB
Informatika dnes prostupuje všechny oblasti života člověka, obce i celé společnosti. Nové
informační technologie usnadní komunikaci orgánů města s ostatními orgány veřejné správy
a ostatními subjekty ve městě i mimo něj a umožní informovat občany o rozvojových
projektech městské správy již ve stadiu věcných záměrů. Tím zvýší možnost tyto procesy
aktivně ovlivňovat. Orgány města budou věnovat maximální pozornost využívání informatiky
jako novému prvku kvality správy a řízení.
GARANT SAMOSPRÁVY: radní hl. m. Prahy pro oblast informatiky - od roku 2006 první náměstek
primátora hl. m. Prahy JUDr. Rudolf Blažek
Hrubý odhad finančních nákladů realizace v období 2009-2015:

0,31 mld. Kč

Předpokládané zdroje financování:

Hl. m. Praha (cca 80 %), ostatní veřejné zdroje (cca 20 %)

Průběh (etapy) realizace:

xxx

Efekty realizace:

Vytvoření jednotného systému pro elektronické vyřizování
záležitostí občanů a zefektivnění poskytování informací ze
všech oblastí v kompetenci městské správy; zlepšení
komunikace s veřejností pomocí přehledných a vizuálně
jednotných portálů Prahy

Doporučené ukazatele hodnocení:

Návštěvnost domovské stránky Portálu hl. m. Prahy
a jednotlivých tematických webových portálů - nárůst o 100 %
(z cca 2 mil. návštěv v 1. pololetí 2009 na cca 4 mil. návštěv
v 1. pololetí 2015, zdroj INF MHMP)

71

Hlavní úkoly na období 2009-2015
S 3.A
Standardy, směrnice a architektonické principy v informačních technologiích pro
městskou správu
V návaznosti na vládní aktivity a na významné světové trendy v oblasti eGovernmentu
zpracovat standardy a směrnice zejména pro bezpečné fungování a správu komunikační
a technické infrastruktury, jednotný a bezpečný systém identifikace a autorizace uživatelů
včetně elektronické identifikace občanů, standardizaci datového obsahu a správy datových
celků včetně souvisejících metadat, sdílený přístup k městským datům prostřednictvím
standardizovaných datových a mapových služeb, řízení bezpečnosti informací a elektronické
zapojení občanů do chodu úřadů.
Garant za městskou správu
Odbor informatiky MHMP
Klíčoví účastníci
Odbory MHMP, městské části, organizace založené a zřízené hl. m. Prahou
Hrubý odhad finančních nákladů
0,03 mld. Kč
Předpokládané zdroje financování
Hl. m. Praha (cca 100 %)
Průběh (etapy) realizace
xxx
Ostatní nutné předpoklady realizace
Schválení aktualizace „Informační strategie hl. m. Prahy“

S 3.B
Rozvoj Portálu hl. m. Prahy
Rozvoj Portálu hl. m. Prahy bude vycházet z koncepce, kde hlavním portálem a hlavním
přístupovým bodem je portál „Praha.eu“. Na tento portál bude napojena řada satelitních
tematických webových portálů, například „magistrát“, „zdravotní a sociální“, „doprava“,
„životní prostředí“, „mapový portál“. Jednotlivé portály budou vytvářeny a rozvíjeny
samostatně při dodržení stanovených jednotných pravidel týkajících se grafického stylu,
ergonometrie ovládání, využití společných systémových nástrojů apod. V rámci rozvoje bude
řešen i přechod na jednotný publikační systém určený pro aktualizaci a rozšiřování obsahu
jednotlivých portálů.
Garant za městskou správu
Odbor informatiky MHMP
Klíčoví účastníci
Příslušné odbory MHMP (podle obsahové náplně tematických portálů)
Hrubý odhad finančních nákladů
0,28 mld. Kč
Předpokládané zdroje financování
Hl. m. Praha (cca 78 %), ostatní veřejné zdroje (cca 22 % - předpokládaná podpora z ERDF +
spolufinancování ČR v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost)
Průběh (etapy) realizace
xxx
Ostatní nutné předpoklady realizace
Existence dostatečně kapacitní a výkonné komunikační a technické infrastruktury pro provoz
Portálu hl. m. Prahy a tematických portálů
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ROZVOJ ÚZEMÍ
Strategický cíl

R 1 ROVNOMĚRNĚJŠÍ VYUŽITÍ PROSTORU MĚSTA
Soustředění nabídky pracovních příležitostí a veřejné vybavenosti do nových území
rozšířeného celoměstského centra, významných center s podílem celoměstských funkcí
a místních center je přiblíží k nejvýznamnějším lokalitám bydlení. Tím se stanou pro
obyvatele Prahy dostupnější a zlepší se prostorové rozmístění jednotlivých funkcí města.
Rozvojem území rozšířeného celoměstského centra a dalších významných rozvojových
a transformačních území dojde k decentralizaci zejména komerčních aktivit, která sníží
dopravní zatížení historického jádra. Tyto lokality by spolu s novými centry měly převzít
některé funkce celoměstského a nadměstského významu.
GARANT SAMOSPRÁVY: radní hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje - od roku 2006
Bc. Martin Langmajer
Hrubý odhad finančních nákladů realizace v období 2009-2015:

0,39 mld. Kč

Předpokládané zdroje financování:

Hl. m. Praha (100 %)

Průběh (etapy) realizace:

xxx

Efekty realizace:

Zlepšení prostorového rozmístění jednotlivých funkcí města;
odlehčení celkového zatížení historického jádra

Doporučené ukazatele hodnocení:

Počet zpracovaných studií a dokumentací - cca 180 studií
a dokumentací do roku 2015 (zdroj URM)

Hlavní úkoly na období 2009-2015
R 1.A
Koncepční podpora rozvoje center města a významných území včetně rozvoje zeleně
Zpracování územně plánovací dokumentace zahrnující území rozšířeného celoměstského
centra, nových městských center a významných transformačních a rozvojových území
a zajišťující soulad s principy uvedenými ve Strategickém plánu hl. m. Prahy (zejména v části
R 1.1), včetně zpracování dalších studií a dokumentací souvisejících s pořízením této územně
plánovací dokumentace:
 „Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy“ (pořizovatel OUP MHMP, zpracovatel URM);
 nový Územní plán hl. m. Prahy (pořizovatel OUP MHMP, zpracovatel URM);
 územní studie předepsané novým Územním plánem hl. m. Prahy v počtu cca 25 za celé
období (pořizovatel OUP MHMP);
 ověřovací studie a modely mimo územní studie předepsané novým Územním plánem
hl. m. Prahy v počtu cca 150 za celé období (pořizovatel URM);
 monitoring a analýzy rozvojových, transformačních a dalších procesů na území hl. m.
Prahy v počtu 6 až 8 studií do roku 2015 (pořizovatel URM).
Garant za městskou správu
Odbor územního plánu MHMP
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Klíčoví účastníci
Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo dopravy, správci
inženýrských sítí
Hrubý odhad finančních nákladů
0,39 mld. Kč (z toho územní studie předepsané novým Územním plánem hl. m. Prahy cca
70 mil. Kč, ověřovací studie a modely cca 310 mil. Kč a monitoring a analýzy cca do 10 mil. Kč)
Předpokládané zdroje financování
Hl. m. Praha (100 %)
Průběh (etapy) realizace
V roce 2010 se předpokládá schválení „Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy“ Zastupitelstvem
hl. m. Prahy, zhruba v polovině programového období schválení nového Územního plánu hl. m.
Prahy
Ostatní nutné předpoklady realizace
xxx

Strategický cíl

R 2 ROZVOJ KVALIT PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ
A ARCHITEKTURY MĚSTA
Praha již tradičně věnuje velkou pozornost územnímu plánování jako nástroji pro uchování
a rozvoj kvalit prostorového uspořádání města. Obtížně odstranitelné chyby v rozvoji
prostorové struktury města během poválečného období ztěžují realizaci nové urbanistické
koncepce. Praha navíc v 90. letech postrádala nový územní plán řešící celé území města,
především využití ploch vhodných pro rozvoj a dotvoření jednotlivých částí města v nových
hospodářských, politických i sociálních podmínkách. Neúčinná je zatím komunikace Prahy
se Středočeským krajem. Územní plán Prahy spolu se strategickým plánem mohou
představovat účinnou oporu pro aktivní rozvojovou politiku města.
GARANT SAMOSPRÁVY: radní hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje - od roku 2006
Bc. Martin Langmajer
Hrubý odhad finančních nákladů realizace v období 2009-2015:

0,07 mld. Kč

Předpokládané zdroje financování:

Hl. m. Praha (100 %)

Průběh (etapy) realizace:

xxx

Efekty realizace:

Vysoká úroveň architektonických a urbanistických řešení;
zlepšení informovanosti veřejnosti o významných
architektonických a urbanistických záměrech a projektech
města

Doporučené ukazatele hodnocení:

Počet uspořádaných urbanistických a architektonických soutěží
na řešení staveb a prostorů celoměstského významu - cca
3 ideové urbanistické soutěže do roku 2015 (zdroj URM)
Počet uspořádaných výstav a dalších akcí propagujících
významné architektonické a urbanistické záměry a projekty cca 20 výstav a akcí do roku 2015 (zdroj URM)
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Hlavní úkoly na období 2009-2015
R 2.A
Urbanistické a architektonické soutěže
Pořádání urbanistických a architektonických soutěží na řešení staveb a prostorů
celoměstského významu.
Garant za městskou správu
Útvar rozvoje hl. m. Prahy
Klíčoví účastníci
Odbor územního plánu MHMP, dotčené městské části, Česká komora architektů
Hrubý odhad finančních nákladů
Do 0,01 mld. Kč (cca 5 mil. Kč)
Předpokládané zdroje financování
Hl. m. Praha (100 %)
Průběh (etapy) realizace
xxx
Ostatní nutné předpoklady realizace
xxx

R 2.B
Veřejné prezentace, diskuze a propagace významných architektonických
a urbanistických záměrů a projektů
Pořádání výstav, odborných i veřejných diskuzí zaměřených na významné architektonické
a urbanistické záměry a projekty. Propagace stabilizovaných záměrů a projektů na
tuzemských výstavách nebo prezentacích doprovodnými publikacemi a také v mezinárodním
měřítku například na mezinárodním realitním veletrhu ExpoReal Mnichov, na veletrhu
nemovitostí MIPIM v Cannes apod. Prezentace a propagace činnosti a výsledků URM.
Garant za městskou správu
Útvar rozvoje hl. m. Prahy
Klíčoví účastníci
Odbor územního plánu MHMP, Česká komora architektů
Hrubý odhad finančních nákladů
0,06 mld. Kč
Předpokládané zdroje financování
Hl. m. Praha (100 %)
Průběh (etapy) realizace
xxx
Ostatní nutné předpoklady realizace
xxx
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RÁMCOVÁ BILANCE FINANCOVÁNÍ
NAVRŽENÝCH HLAVNÍCH ÚKOLŮ
Účelem bilance je rámcové finanční posouzení realizovatelnosti „Programu realizace
strategické koncepce hl. m. Prahy na období 2009-2015“, tj. stanovit přibližný objem
finančních prostředků potřebných pro realizaci hlavních úkolů se zaměřením na rozpočet
vlastního hl. m. Prahy a odhadnout, jak velký podíl zdrojů města bude nutné pro tyto účely
vyčlenit.
Finanční náklady na realizaci jednotlivých hlavních úkolů byly stanoveny s využitím
podkladů získaných od příslušných garantů za městskou správu a zčásti na základě expertních
odhadů. Časový horizont programu realizace (rok 2015) přesahuje časový rámec aktuálního
rozpočtového výhledu hl. m. Prahy2 (rok 2014). Podle jeho konstrukce lze však odhadnout
příjmy a výdaje v roce 2015. Odhady byly činěny s vědomím možné nepřesnosti dané
dlouhým časovým horizontem a také mírou připravenosti jednotlivých úkolů, která ovlivňuje
přesnost kalkulace nákladů.
V další fázi přípravy programu realizace budou ve vazbě na obsah programu upřesňovány
další, zejména veřejné, zdroje financování. Součástí programu realizace jsou i úkoly přímo
zaměřené na hledání finančních zdrojů na realizaci záměrů města a na optimalizaci nakládání
s městským majetkem, který může generovat další příjmy3. Finanční náklady jednotlivých
úkolů i disponibilní zdroje rozpočtu města a dalších subjektů budou ještě dále zpřesňovány
během období realizace programu.
Předpokládá se využití zdrojů státního rozpočtu, a to zejména formou národních dotačních
programů, které garanti využijí na spolufinancování úkolů, případně účelových příspěvků
státu. Opominout nelze ani některé akce financované a realizované státem na území Prahy,
jejichž uskutečnění však může městská správa ovlivnit jen do určité míry.
Dále se předpokládá, že budou využívány zdroje v rámci integrované Evropy, především
strukturální fondy a Fond soudržnosti Evropské unie. Úspěšnost čerpání finančních
prostředků bude záviset na kvalitě předkládaných projektů. V současné době se diskutuje
o budoucím zaměření politiky soudržnosti EU po roce 2013, a tak dostupnost evropských
financí pro účely realizace hlavních úkolů v období 2014-2015 nelze v tuto chvíli blíže
komentovat. Na druhé straně je nezbytné připravit dostatečnou argumentační základnu pro
případná vstupní jednání Prahy o možnostech čerpání dotačních finančních zdrojů EU
i v programovém období po roce 2013. Úkol s tímto obsahem je rovněž zařazen mezi hlavní
úkoly programu realizace4.
Faktory vstupujícími do tvorby odhadů finančních nákladů jsou také mj. využití partnerství
veřejného a soukromého sektoru (PPP) pro financování některých nákladných dopravních
staveb5 a stávající i budoucí dluhová politika města. Objem a dostupnost soukromých
prostředků lze odhadnout jen velmi obtížně, a to pouze u úkolů v pokročilejší fázi přípravy,
proto je podíl této složky v předkládané bilanci malý jako výraz obezřetného přístupu. V této
souvislosti je žádoucí vnímat rozpočtové zdroje města jako nástroj stimulující soukromé
výdaje (tento multiplikační efekt lze vysledovat například u operačních programů;

2

příloha č. 11 k usnesení ZHMP č. 21/1 ze dne 27. 11. 2008
viz hlavní úkoly K 2.B a K 2.C
4
viz hlavní úkol E 1.B
5
V současné době se uvažuje o využití PPP při výstavbě nové linky D metra (hlavní úkol I 1.B).
3
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v některých případech by byla zvýšená finanční participace soukromého sektoru nejen možná,
ale přímo nutná a efektivní).
Celkové náklady hlavních úkolů programu realizace byly na základě dostupných údajů
vyčísleny na cca 127 mld. Kč. Podíl Prahy bude záviset na využití zmíněného PPP
a bude se pohybovat v rozmezí cca 82-94 mld. Kč. Rozpočet vlastního hl. m. Prahy tedy
pokryje cca 65-74 % celkových nákladů programu realizace. Dalších cca 26 % pokryjí
zmíněné jiné veřejné zdroje, zbývající část pak zdroje soukromé, jejichž objem ovlivní právě
využití, nebo nevyužití PPP.
Nejvíce prostředků bude vyžadovat tematický okruh Infrastruktura (v široké škále
dopravní a technické vybavenosti), kde se předpokládají výdaje ve výši cca 109 mld. Kč
(asi 85 % celkových nákladů programu realizace), z toho cca 68-80 mld. Kč by měl krýt
rozpočet vlastního hl. m. Prahy, opět v závislosti na rozhodnutí o využití PPP.
Předpokládané náklady hlavních úkolů programu realizace podle kapitol a zdroje
kapitola
odhad nákladů náklady podle zdroje (mld. Kč)
(mld. Kč)
hl. m. Praha
ostatní
E Praha v nové Evropě
1,41
1,07
0,34
K Konkurenceschopnost
1,48
0,60
0,88
L Lidé v Praze
0,81
0,76
0,05
P Prostředí
8,66
6,79
1,87
I Infrastruktura (s PPP)
108,71
68,14
40,57
I Infrastruktura (bez PPP)
108,71
79,66
29,05
B Bezpečnost
5,42
4,23
1,19
S Správa a řízení
0,36
0,28
0,08
R Rozvoj území
0,46
0,46
0,00
celkem (s PPP)
127,31
82,32
44,99
celkem (bez PPP)
127,31
93,84
33,47
Uvedené údaje lze porovnat s předpokládanými rozpočtovými možnostmi města
vycházejícími z rozpočtového výhledu. Ten vyčísluje příjmy rozpočtu vlastního hl. m. Prahy
v období 2010-2014 celkem na cca 262 mld. Kč, celkové výdaje v témže období na cca
250 mld. Kč, a to s ohledem na nutnost v období 2009-2014 dostát vysokým finančním
závazkům ve výši 22,8 mld. Kč. Úhrady závazků přitom nejsou součástí uvedených výdajů,
jsou vedeny odděleně v položce financování. Pro rok 2015 lze z rozpočtového výhledu
extrapolovat příjmy a výdaje ve výši cca 54, resp. cca 52 mld. Kč. Náklady programu
realizace, u nichž se předpokládá úhrada z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy, tak
odpovídají cca jedné třetině příjmů v období 2010-2015. V případě využití PPP pak
mírně překračují jednu čtvrtinu6. Zároveň se předpokládá, že v případě schválení
programu realizace podle stávajícího harmonogramu mohou být některé nejvíce
připravené nebo již probíhající hlavní úkoly financovány ještě z rozpočtu roku 2009.
Tím by se kalkulované disponibilní zdroje navýšily v řádu jednotek miliard Kč.
Důležitá je také struktura výdajů v členění na běžné a kapitálové. Podíl kapitálových výdajů,
mezi něž bude patřit velká většina nákladů na úkoly programu realizace, činil v letech
2004-2008 v průměru 34 % výdajů rozpočtu vlastního hl. m. Prahy. Rozpočtový výhled plus
odhad na rok 2015 tak celkově nabízí disponibilních cca 100 mld. Kč kapitálových výdajů pro
období 2010-2015. V průběhu přípravy programu realizace bude podíl běžných
a kapitálových úkolů v rámci jednotlivých kapitol a hlavních úkolů upřesněn, nicméně v tuto
6

Zdroje vložené soukromým sektorem však budou po zprovoznění úseku metra s velmi vysokým navýšením
dlouhodobě (předpoklad cca 30 let) spláceny z prostředků hl. m. Prahy jako součást tzv. platby za dostupnost.
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chvíli lze odhadnout, že se podíl kapitálových výdajů (tj. náklady na investiční akce
navrhované k realizaci strategie rozvoje města) bude pohybovat v rozmezí 80-90 %
celkových nákladů programu realizace hrazených z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy,
čímž vznikne významný tlak na předpokládané kapitálové výdaje rozpočtu. Využitím
PPP lze objem kapitálových výdajů hrazených z rozpočtu města v období 2010-2015 snížit,
ovšem za cenu vyšších výdajů v budoucnu.
Uvedené náklady programu realizace a příjmy rozpočtu vlastního hl. m. Prahy vycházejí
z informací dostupných v době přípravy dokumentu. V tuto chvíli není znám budoucí vývoj
cenové hladiny, který ovlivní skutečnou výši nákladů v době realizace, zejména investičních
akcí. Dalším faktorem je probíhající hospodářská recese negativně ovlivňující příjmy
městského rozpočtu.
Zároveň je třeba upozornit na skutečnost, že vedle prioritních úkolů obsažených v programu
realizace, bude město jako každoročně realizovat řadu dílčích investičních i neinvestičních
dlouhodobě plánovaných i operativních akcí, které v souhrnu představují nezanedbatelnou
část výdajů.
Uvedené porovnání předpokládaných nákladů spojených s hlavními úkoly programu realizace
a očekávaných disponibilních zdrojů rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v období 2010-2015
ukazuje na nezbytnost stanovit výdajové priority, tj. preferovat úkoly obsažené
v programu realizace před ostatními výdaji, usilovat o navýšení podílu kapitálových
výdajů rozpočtu a omezit nekoncepční jednorázové výdaje. Zároveň je třeba se věnovat
nakládání s vlastním majetkem města a optimalizovat jeho využití jako zdroj příjmů, prověřit
stávající přístup k využívání cizích zdrojů a rozhodnout o využívání PPP pro financování
investičních akcí města. Pozornost je třeba soustředit také na zakládání a rozvíjení partnerství
se subjekty (veřejnými i soukromými), které by se mohly na realizaci záměrů města finančně
podílet. Uvedené kroky jsou o to důležitější v době probíhající hospodářské recese. Odhaduje
se, že oproti použitému rozpočtovému výhledu dojde v roce 2009 k propadu daňových příjmů
o cca 5 mld. Kč a obdobná situace se předpokládá také v roce 2010. Odhad vývoje v dalších
letech dosud není k dispozici.
Pokud se reálný vývoj výrazně neodchýlí od finančních odhadů a předpokladů
obsažených v programu realizace, lze program realizace v navrhovaném rozsahu
považovat za realizovatelný.
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REJSTŘÍK GARANTŮ
Garanti samosprávy
Jméno garanta samosprávy

Garantované strategické cíle

(volební období do roku 2010)

(případně hlavní úkoly)

Bém Pavel MUDr. - primátor hl. m. Prahy

(K 2.A, K 2.B);
(B 2.C)

Blažek Rudolf JUDr. první náměstek primátora hl. m. Prahy

(I 2.B);
B 1, B 2 (kromě B 2.C), B 3, B 4;
S 1, (S 2.B), S 3

Janeček Jiří - radní hl. m. Prahy

(L 1.D, L 1.E, L 1.F), L 2

Klega Pavel Ing. náměstek primátora hl. m. Prahy

K 1 (kromě K 1.D), (K 2.C);
I 5, (I 6.B, I 6.C), I 8

Kousalíková Marie Ing. náměstkyně primátora hl. m. Prahy

(L 1.A, L 1.B), (L 3.D)

Langmajer Martin Bc. - radní hl. m. Prahy

E 2;
(P 3.C);
R 1, R 2

Pešák Milan PhDr. - radní hl. m. Prahy

(L 1.C)

Reedová Markéta Mgr. náměstkyně primátora hl. m. Prahy

(E 1.A až E 1.E);
(K 1.D);
(S 2.A, S 2.C)

Richter Milan Ing. - radní hl. m. Prahy

(E 1.F, E 1.G);
L 3 (kromě L 3.D);
P4

Šteiner Radovan - radní hl. m. Prahy

I 1, I 2 (kromě I 2.B), I 3, (I 4.A)

Štěpánek Petr Mgr., CSc. - radní hl. m. Prahy

P 1, P 2, (P 3.A, P 3.B), P 5;
(I 4.B), (I 6.A), I 7
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Garanti za městskou správu
Název garanta za městskou správu

Garantované hlavní úkoly

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s.

I 1.A, I 1.B, I 1.C, I 1.D, I 1.E, I 1.G

Komise RHMP pro cyklistickou dopravu

I 4.B

Odbor bytový MHMP

L 2.A

Odbor dopravy MHMP

I 1.F; I 2.C, I 2.D; I 4.A

Odbor fondů Evropské unie MHMP

E 1.C, E 1.D
K 1.A*, K 1.B*, K 1.C*

Odbor informatiky MHMP

I 2.B;
S 3.A, S 3.B

Odbor Kancelář primátora MHMP

K 1.D;
B 2.C

Odbor krizového řízení MHMP

B 1.A, B 1.B, B 1.C; B 2.A, B 2.B, B 2.D;
B 3.A, B 3.B, B 3.C, B 3.D

Odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu MHMP

E 1.F, E 1.G;
L 3.A, L 3.B, L 3.C;
P 4.A, P 4.B, P 4.C, P 4.D

Odbor legislativní a právní MHMP

S 1.A

Odbor městského investora MHMP

P 3.C;
I 2.A; I 5.A; I 6.A, I 6.B, I 6.C; I 8.A;
B 4.A

Odbor ochrany prostředí MHMP

P 1.B, P 1.C; P 2.A, P 2.B; P 3.A, P 3.B;
P 5.A, P 5.B;
I 7.A

Odbor rozpočtu MHMP

K 2.B

Odbor sociální péče a zdravotnictví MHMP

L 1.C, L 1.D, L 1.E, L 1.F

Odbor správy majetku MHMP

P 1.A

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
MHMP

L 1.A, L 1.B; L 3.D

Odbor územního plánu MHMP

R 1.A
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Odbor zahraničních vztahů MHMP

E 1.A, E 1.B, E 1.E

Rozvojová agentura hl. m. Prahy

K 1.B, K 1.C, K 1.G

Ředitel MHMP

S 2.A, S 2.B, S 2.C

Útvar rozvoje hl. m. Prahy

K 1.E, K 1.F; K 2.A;
R 2.A, R 2.B

zástupce ředitele MHMP - oblast majetková

K 2.C

celkový počet hlavních úkolů

82 (resp. 83 bez E 2.A)

* dočasná dílčí garance hlavního úkolu za městskou správu
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ZKRATKY
ČOV = čistírna odpadních vod
ČSÚ = Český statistický úřad
DP HMP = Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s.
DOP MHMP = Odbor dopravy Magistrátu hl. m. Prahy
EO = ekvivalentních obyvatel
ERDF = Evropský fond regionálního rozvoje
ESF = Evropský sociální fond
EVVO = Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
Ldvn = hlukový ukazatel pro den - večer - noc
MHD = městská hromadná doprava
MHMP = Magistrát hl. m. Prahy
MZV ČR = Ministerstvo zahraničních věcí
OKP MHMP = Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP
OKR MHMP = Odbor krizového řízení MHMP
OMI MHMP = Odbor městského investora MHMP
OOP MHMP = Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy
OSM MHMP = Odbor správy majetku Magistrátu hl. m. Prahy
OUP MHMP = Odbor územního plánu Magistrátu hl. m. Prahy
P + R = park and ride = systém záchytných parkovišť
PPP = partnerství veřejného a soukromého sektoru (Public Private Partnership)
PRE = Pražská energetika, a. s.
PVK = Pražské vodovody a kanalizace, a. s.
PVS = Pražská vodohospodářská společnost, a. s.
RHMP = Rada hl. m. Prahy
ROPID = Regionální organizátor Pražské integrované dopravy
ROZ MHMP = Odbor rozpočtu MHMP
SMT MHMP = Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MHMP
SOC MHMP = Odbor sociální péče a zdravotnictví MHMP
TSK HMP = Technická správa komunikací hl. m. Prahy
TV = technická vybavenost
UAP = Územně analytické podklady hl. m. Prahy (případné číslo za touto zkratkou označuje
číslo příslušného indikátoru udržitelného rozvoje sledovaného v rámci UAP)
ÚČOV = Ústřední čistírna odpadních vod Praha
URM = Útvar rozvoje hl. m. Prahy
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ÚSES = Územní systém ekologické stability
ZBS = záchranný bezpečnostní systém (hl. m. Prahy)
ZEVO = Zařízení na energetické využití odpadu
ZHMP = Zastupitelstvo hl. m. Prahy
ZZS = Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
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