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KOALIČNÍ SMLOUVA 

„Za lepší Prahu 5“ 

Čl. I. 

Předmět smlouvy 

Zastupitelské kluby České pirátské strany a Sdružení nezávislých občanů Prahy 5 (dále 

jako „Piráti a SNOP 5“), Občanské demokratické strany (dále jako „ODS“) a Politického 

hnutí ANO 2011 (dále jako „ANO“) - dále jen jako smluvní strany - uzavírají tuto koaliční 

smlouvu s názvem: „Za lepší Prahu 5“ ve snaze prosazovat společné zájmy v oblasti 

rozvoje Městské části Praha 5, které povedou ke zlepšení kvality života jejích obyvatel.  

Čl. II. 

Programové prohlášení Rady 

1. Smluvní strany se zavazují, že priority souhrnně uvedené v příloze č. 1 této smlouvy 

se stanou základem Programového prohlášení Rady městské části Praha 5, které po 

projednání v jednotlivých zastupitelských klubech smluvních stran bude projednáno a 

schváleno Radou městské části Praha 5 nejpozději do 16.01.2019 a následně bude 

dáno na vědomí ZMČ. 

2. Smluvní strany prohlašují, že na půdě všech orgánů Městské části Praha 5 a dalších 

institucí podporují naplnění takto schváleného Programového prohlášení. 

 

Čl. III. 

Principy spolupráce 

1. Smluvní strany se dohodly, že Rada městské části Praha 5 (dále jen RMČ) 

a) bude sestávat z 9 členů, a to v tomto poměru: 

 

Piráti a SNOP 5    3 členy rady  

ODS     4 členy rady 

ANO     2 členy rady  

 

b) bude v souladu se zákonem rozhodovat většinovým hlasováním, 

c) v bodech určených touto smlouvou, anebo v případech určených event. dodatky 

v průběhu volebního období je povinností smluvních stran jednat dle koaličně 

dohodnutých postupů. Za koaličně dohodnutý se má takový návrh, který je předem 

dohodnut v této smlouvě nebo jej podpoří svým hlasováním na RMČ nejméně 7 

členů RMČ. Smluvní strany se zavazují, že návrhy, které kterákoli ze smluvních 

stran označí za zásadní, budou do ZMČ předkládány výlučně jako koaličně 

dohodnuté dle předchozí věty. 

2. Smluvní strany se zavazují na nejbližším zasedání ZMČ podpořit návrh na složení 

RMČ dle přílohy č. 2 a zřizovaných výborů uvedených v příloze č. 3 této smlouvy. 

Smluvní strany se zároveň zavazují nepodpořit jakýkoli jiný pozměňovací návrh či 

protinávrh, který by byl ve věci složení RMČ a výborů na zasedání ZMČ vznesen, 

pokud se na tomto smluvní strany před hlasováním výslovně a prokazatelně 

nedohodly. 



2 
 

3. Smluvní strany se zároveň zavázaly na prvním zasedání RMČ (po jejím ustanovení dle 

předchozího článku) zřídit komise dle seznamu uvedeného v příloze č. 3 této smlouvy, 

a to včetně dohodnutého personálního obsazení. 

4. Smluvní strany se dohodly, že si vzájemně nebudou vetovat kandidáty na úrovni všech 

pozic v ZMČ i RMČ a jejich orgánech. V případě, že dojde k ukončení výkonu funkce 

u osoby z nominovaných funkcí za kluby smluvních stran, tyto funkce budou i nadále 

náležet k obsazení uvolněné pozice nominantem příslušného klubu, pokud se strany 

nedohodnou jinak. Totéž platí pro oblasti působnosti resp. kompetence jednotlivých 

členů RMČ. Jednotlivé kluby mají právo si přerozdělit oblasti působnosti resp. 

kompetence nebo jejich části v rámci působnosti svých nominantů v RMČ. O tomto 

záměru musí informovat starostu, který tuto změnu nechá odsouhlasit RMČ nejpozději 

do 14 dnů od předložení návrhu této změny klubem. 

5. Smluvní strany se zavazují, že po dobu trvání této smlouvy nevyvolají na půdě ZMČ 

hlasování o vyslovení nedůvěry RMČ, resp. odvolání RMČ či jejích členů a ani se 

k takovému hlasování nepřipojí. Smluvní strany respektují dohodu starosty 

s předsedou klubu zastupitelů příslušné koaliční smluvní strany o případných změnách 

ve složení RMČ, týkajících se této smluvní strany. 

6. Smluvní strany uznávají demokratické právo opozičních stran na kontrolní pravomoci 

činnosti samosprávy. 

7. Smluvní strany se zavazují, že podpoří na půdě ZMČ přijetí návrhů předložených RMČ, 

které budou koaličně dohodnuté ve smyslu ustanovení odst. 1 tohoto článku smlouvy. 

Pozměňovací či doplňovací návrhy či protinávrhy podpoří smluvní strany jen po 

vzájemné dohodě. Současně se zavazují, že případné protinávrhy předkládané na 

úrovni jednotlivých členů zastupitelských klubů smluvních stran anebo připojení se 

k iniciativě zastupitelů z jiných klubů budou předem konzultovány na úrovni předsedů 

klubů. Podmínkou pro jejich podporu bude dohoda smluvních stran. Není-li dohodnuto 

jinak, budou zastupitelské kluby smluvních stran při hlasování respektovat stanovisko 

RMČ. 

8. Smluvní strany se zavazují na úrovni projednávání návrhů v RMČ respektovat právo 

kteréhokoliv člena rady či předsedy klubu zastupitelů každé ze smluvních stran uplatnit 

výhradu v případě, že se jedná o záležitost, která podle názoru dané smluvní strany 

odporuje principům a cílům uvedeným v příloze č. 1 této smlouvy a na ní navazujícího 

Programového prohlášení. V případě takto vznesené výhrady představitelem 

jednotlivé smluvní strany bude další projednávání tohoto návrhu přerušeno a odloženo 

na nejbližší další zasedání RMČ a neprodleně bude svoláno dohodovací jednání 

pověřených jednatelů smluvních stran a starosty. Smluvní strany se dále dohodly na 

možném vzniku pracovních týmů v paritním zastoupení smluvních stran za účelem 

získání odborných stanovisek k připravovaným projektům, zvláště v těch případech, 

kde není předem jasná shoda smluvních stran. 

9. Smluvní strany se zavazují, že pokud při projednávání návrhu usnesení ZMČ 

schváleného RMČ v zastupitelském klubu některé ze smluvních stran bude ze strany 

člena či členů tohoto klubu vznesena také připomínka, která by ve svém důsledku 

ohrozila jednotu představitelů a všech zástupců smluvních stran při procesu přijetí 

tohoto návrhu usnesení ZMČ, bude předseda tohoto klubu o této skutečnosti 

neprodleně nejpozději pět dní předcházejících dni zasedání ZMČ informovat předsedy 

klubů ostatních smluvních stran a starostu tak, aby bylo možné vyvolat dohodovací 

jednání pověřených jednatelů zastupitelských klubů smluvních stran a starosty. 

10. Nejméně jednou měsíčně, zpravidla v odpovídajícím předstihu před jednáním ZMČ, se 

uskuteční společné jednání představitelů Smluvních stran ve složení: předsedové 

zastupitelských klubů Smluvních stran a 2 zástupci působící v RMČ k projednání 
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otázek společného zájmu a hodnocení naplňování této koaliční dohody. Jednání 

svolává starosta Městské části Praha 5, který se jednání také účastní. 

 

Čl. IV. 

Dohodovací řízení 

1. Případné rozpory vyplývající z této smlouvy budou nejdříve řešeny dohodovacím 

řízením – jednáním smluvních stran. Dohodovací řízení bude zahájeno nejpozději 5 

dnů od doručení podnětu k jeho zahájení ostatním smluvním partnerům. Projednávání 

sporné věci bude přerušeno do doby ukončení dohodovacího řízení. Dohodovacího 

řízení se zúčastní za každou stranu 3 pověření zástupci. Doba trvaní dohodovacího 

řízení nesmí přesáhnout 14 dní od prvého jednání těchto pověřených zástupců. 

Smluvní strany se zavazují, že uzavřou dodatek k této smlouvě, pokud naleznou 

společné řešení sporné otázky a pokud si toto vyžádá změnu smlouvy. 

2. Smluvní strany se zavazují, že vyvinou maximální úsilí k překlenutí eventuálních 

rozporů s tím, že budou respektovat dohodu učiněnou v dohodovacím řízení. Pokud 

jednání nevyústí v dohodu, má kterákoliv ze smluvních stran právo tuto smlouvu 

vypovědět s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Výpovědní lhůta počne plynout od prvního dne 

měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena poslední ze smluvních 

stran. 

3. Smluvní strany se zavazují, že budou vystupovat ve vzájemných vztazích korektně, 

s vyloučením osobních předpojatosti a v mezích profesionální spolupráce a slušnosti. 

Smluvní strany se zavazují společně nést před veřejností spoluodpovědnost za 

učiněná rozhodnutí prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků.  

4. Smluvní strany se zavazují poskytnout ostatním politickým klubům, které nejsou 

smluvní stranou této koaliční smlouvy a jsou zastoupeny v ZMČ Prahy 5, personální a 

materiální prostředky k výkonu jejich nezastupitelné kontrolní, iniciativní a poradní 

činnosti v orgánech Městské části Prahy 5 i orgánech obecních firem Prahy 5 tak, aby 

měly možnost vykonávat své funkce v ZMČ.  

 

Čl. V. 

Závěrečná ustanovení 

1. Porušení závazků uvedených v této smlouvě bude považováno za důvod 

k jednostrannému odstoupení od této smlouvy, nejdříve však po neúspěšném 

dohodovacím jednání smluvních stran. 

2. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě projevu svobodné 

a vážné vůle, a že znění této koaliční smlouvy bylo předem projednáno a odsouhlaseno 

příslušnými orgány jednotlivých smluvních stran. 

3. Tato koaliční smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu poslední ze smluvních 

stran, platí na dobu do konce současného volebního období ZMČ a pozbývá účinnosti 

nejpozději skončením tohoto volebního období ZMČ. 

4. Smluvní strany se zavazují, že ode dne podpisu této koaliční smlouvy nebudou bez 

předchozího informování ostatních smluvních stran samostatně jednat s ostatními 

politickými subjekty, ani neuzavřou smlouvu nebo dohodu s jinou politickou stranou 

v rámci ZMČ Prahy 5. 

5. Všechny změny, doplňky nebo zrušení této smlouvy musí mít písemnou formu. 

Smluvní strany prohlašují, že neexistuje žádná neveřejná část této koaliční smlouvy. 

6. Tato smlouva byla podepsána ve 4 vyhotoveních, včetně příloh 1 – 3, které jsou 

nedílnou součástí této smlouvy. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 
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Závaznost a platnost této smlouvy svým podpisem stvrzují 

za zastupitelský klub Pirátů a SNOP 5: 

RNDr. Daniel Mazur, Ph.D. Karel Bauer Mgr. Eva Horáková Ing. Petr Bervid, MBA 

........................ ........................ ........................ ........................ 

Ing. Jiří Vejmelka Ing. Štěpán Rattay Ing. Milan Kryl MgA. Adam Rut 

........................ ........................ ........................ ........................ 

Jiří Krátký Petr Křičenský Ing. Zdeněk Laciga  

........................ ........................ ........................  

 

za zastupitelský klub ODS: 

Mgr. Renáta Zajíčková Bc. Lukáš Herold Mgr. Zdeněk Doležal Ing. Martin Frélich 

........................ ........................ ........................ ........................ 

Ing. Jan Panenka MUDr. Michal Bednář JUDr. Jakub Blažek Vladan Brenčič 

........................ ........................ ........................ ........................ 

Kateřina Poláková    

........................    

 

za zastupitelský klub ANO: 

Martin Slabý JUDr. Petr Lachnit Bc. Jan Trojánek Ing. Tomáš Mysliveček 

........................ ........................ ........................ ........................ 

Josef Endal Ing. Lubomír Brož Ing. Tomáš Adamják  

........................ ........................ ........................  

      

Přílohy: 

č. 1 Programové priority pro volební období 2018-2022 

č. 2 Složení Rady MČ Praha 5  

č. 3 Výbory ZMČ Praha 5 a komise RMČ Praha 5 



 
 

Příloha č. 1:  

Programové priority pro volební období 2018-2022 

Programové priority jsou základem pro programové prohlášení Rady MČ Praha 5, které bude 
Radou MČ Praha 5 schváleno nejpozději do 16.1.2019. 

 

1. Strategický rozvoj města 

a) Ve spolupráci s občany dopracujeme a budeme průběžně udržovat dokument strategie 
rozvoje městské části Praha 5 na období nejméně 10 let s jasnou společenskou vizí. 

b) Vytvoříme novou koncepci bytové politiky. 

 

2. Transparentní radnice a odpovědné hospodaření 

a) Zápis z jednání RMČ bude obsahovat všechny přílohy (při respektování zákonných 
omezení) a bude zveřejněn. 

b) Členy redakční rady místního periodika nebudou členové RMČ. Místa v redakční radě 
budou nabídnuta i opozici. Budeme usilovat o zastoupení odborníků-novinářů. 

c) Materiály schválené RMČ jdoucí na jednání zastupitelstva budou mít k dispozici všichni 
zastupitelé minimálně 10 dnů předem v elektronické podobě (veřejnost minimálně 7 dnů 
předem), s ohledem na zákonná omezení. 

d) Zveřejníme všechny trvající smlouvy městské části s plněním nad 50 000 Kč bez DPH v 
registru smluv, tedy i ty uzavřené před účinností zákona o registru smluv, s výjimkou 
zákonných omezení. 

e) V maximální možné míře budeme informovat o dotacích a grantech (včetně schvalovací 
procedury). 

f) Zavedeme veřejný přehled majetku Městské části Praha 5.  

g) Budeme hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. 

 

3. Transparentní veřejné zakázky a výběrová řízení 

Při zadávání veřejných zakázek budeme prohlubovat princip transparentnosti, rovného 
přístupu a nediskriminace, a to nad rámec zákona o veřejných zakázkách. V tomto kontextu 
zpracujeme návrh nové směrnice pro zadávání veřejných zakázek.  

 

4. Digitalizace a participace 

a) Zaktualizujeme digitální úřední desku, aby vyhovovala moderním technologiím na základě 
principů otevřeného softwaru a technologické neutrality. 

b) Navážeme na program participativního rozpočtování. 

c) Budeme rozvíjet zveřejňování formátu otevřených dat na portálu MHMP 
(opendata.praha.eu).  

 

 



 
 

 

5. Doprava a parkování 

a) Podpoříme celoměstský systém parkování a zavedení vyhledávání volných parkovacích 
míst v reálném čase (s využitím mobilní aplikace). 

b) Podpoříme výstavbu parkovacích domů/terminálů P+R u příjezdových dopravních tepen, a 
to i za hranicemi městské části. 

c) Budeme rozvíjet smysluplnost, návaznost a bezpečnost cyklotras a cyklostezek v městské 
části a v rámci Prahy. Podpoříme výstavbu infrastruktury pro sdílení jízdních kol. 

d) Budeme prosazovat systematické plánování oprav komunikací a následných dopravních 
uzavírek a zavedení informačního systému, který umožní občanům přístup k informacím o 
aktuálních i budoucích uzavírkách. 

e) Podporujeme výstavbu Radlické radiály. Prosadíme, aby stavba a její provoz byly citlivé a 
ohleduplné k okolí a nenarušovaly běžný život dané lokality. 

 

6. Vzdělávání a péče o mládež 

a) Podpoříme rozšiřování kapacit stávajících základních a mateřských škol. V nových 
urbanistických celcích budeme prosazovat výstavbu nových budov pro základní a mateřské 
školy. 

b) Budeme podporovat rozvoj všech škol na území městské části. Podpoříme rozvoj 
základních uměleckých škol. 

c) Podpoříme moderní trendy ve vzdělávání, výuku cizích jazyků, schopnosti a dovednosti 
žáků pro plnohodnotný život a pro celoživotní vzdělávání. Budeme klást důraz na osobnostní 
výuku, přátelské a bezpečné klima škol. Budeme usilovat o rozšíření polytechnického 
vzdělávání na ZŠ. 

d) Budeme klást důraz na efektivní využívání IT ve školách a zároveň budeme podporovat 
pracovníky pro správu a výuku spojenou s IT. 

e) Podpoříme práci a rozvoj pedagogů prostřednictvím spolupráce s psychology a programu 
pedagogické podpory pro osobní a profesní rozvoj pedagogů. 

f) Umožníme zpřístupnění sportovních areálů škol veřejnosti tak, aby mohla být plně 
využívána. 

 

7. Územní rozvoj a životní prostředí 

a) Schválíme zásady pro posuzování investičních záměrů pro jednotlivé typy zástavby, tj. 
vilové čtvrti, městskou zástavbu a sídliště s důrazem na respektování charakteru jednotlivých 
lokalit MČ Praha 5. 

b) U jednotlivých projektů budeme požadovat vybudování nutné doprovodné infrastruktury, 
veřejné vybavenosti, služeb a zeleně tak, aby nová výstavba harmonicky doplňovala funkce, 
které území potřebuje. 

c) Prosadíme vznik nových parků, zeleně a sportovišť v rozvojových územích Prahy 5, např. 
Smíchov City, Barrandov, Waltrovka (další etapy). 

d) Budeme prosazovat vytvoření ochranných vodních pásem u významných zdrojů pitné vody.  



 
 

e) Podpoříme aktivní účast veřejnosti při projednávání plánované výstavby. 

f) Při jednání s investory budeme postupovat dle dokumentu „Zásady pro spolupráci 
s investory za účelem rozvoje veřejné infrastruktury MČ Praha 5“ schválené ZMČ 17. 4.2018, 
případně zásady dle potřeby upravíme.    

 

8. Veřejný prostor pro občanský život a zdravý životní styl 

a) Budeme prioritně pečovat o veřejný prostor, zejména jeho čistotu, údržbu zeleně a 
vybavení. 

b) Budeme podporovat větší zastínění ulic a náměstí stromy (zrealizujeme koncepci 
ochlazování ulic). 

c) Budeme pokračovat v opravách a revitalizaci parků a dětských hřišť. 

d) Podpoříme rozvoj komunitního života v Praze 5.  

 

9. Senioři a osoby se zdravotním postižením  

a) Podpoříme domácí péči o seniory. 

b) Vybudujeme potřebné domy s pečovatelskou službou v Motole, Hlubočepích a na 
Barrandově; s ohledem na demografický vývoj vytvoříme plány pro další. 

c) Zajistíme pokračování programů volnočasových aktivit pro seniory. 

d) V  rámci bytové politiky zrekonstruujeme bytový fond a připravíme program dostupného 
bydlení. 

e) Rozšíříme bezbariérovost veřejného prostoru. 

 

10. Umění, kultura a sport 

a) Podpoříme pobočky městské knihovny, Švandovo divadlo a další kulturní instituce, místní 
výtvarníky a umělecké soubory. Budeme efektivně poskytovat prostory a prostředky pro 
výstavy, divadelní a koncertní produkci. 

b) Zasadíme se o vybudování důstojné svatební a obřadní síně pro Prahu 5. 

c) Zajistíme důslednou ochranu památek a památkových zón. 

d) Podpoříme akce oživující veřejný prostor a rozvíjející sousedské vztahy - happeningy, letní 
kina, jednorázové výstavy, festivaly, místní trhy, koncerty. Budeme usilovat o smysluplné 
využití výstavních prostor, rozvoj divadel, kulturních a komunitních center a vybudování 
koncertních prostor. 

e) Podpoříme aktivní sportování občanů, zejména dětí, mládeže a seniorů.  

f) Budeme pokračovat v obnově a rozšiřování sportovišť. 

 

 

 

 



 
 

Příloha č. 2:  

Složení Rady MČ Praha 5 

Zástupci Piráti a SNOP 5 

Jméno Funkce kompetence 

RNDr. Daniel Mazur, Ph.D. Starosta Životní prostředí, EU 
fondy a strategické 
plánování 

Karel Bauer Zástupce starosty Finance, podpora 
podnikání, sport 

Ing. Štěpán Rattay Radní Investice,  část majetku, 
zahraniční vztahy 

 

 

Zástupci ODS 

Jméno Funkce kompetence 

Mgr. Renáta Zajíčková 1. zástupce starosty Školství, občansko-
správní agenda  

Bc. Lukáš Herold Radní Kultura a obnova 
památek, část majetku 

Mgr. Zdeněk Doležal Radní Územní rozvoj, územní a 
stavební řízení 

Ing. Jan Panenka Radní Doprava 

 

Zástupci ANO 

Jméno Funkce kompetence 

Martin Slabý Zástupce starosty Správa veřejného 
prostranství a zeleň, 
doprava v klidu, 
participativní rozpočet 

JUDr. Petr Lachnit Radní Sociální politika a 
bezpečnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha č. 3:  

Výbory ZMČ Praha 5 a komise RMČ Praha 5 

Vedení výborů ZMČ Praha 5 

Jméno  Uvolněný Strana Výbor 

 Ing. Milan Kryl  Ano  Piráti a SNOP 5  Výbor pro územní rozvoj  

 MgA. Adam Rut  Ne  Piráti a SNOP 5  Výbor pro otevřenou radnici a 

agendu ombudsmana 

 Bc. Jan Trojánek  Ano  ANO  Finanční výbor 

JUDr. Jakub Blažek  Ne ODS  Výbor životního prostředí 

MgA. Adam Rut  Ne Piráti a SNOP 5  Návrhový výbor 

Martin Frélich  Ne ODS  Volební a mandátový výbor 

 (zástupce opozice)  Ano  opozice  Kontrolní výbor 

 

 

  



 
 

Vedení komisí RMČ Praha 5 

Jméno Uvolněný Strana Komise 

Petr Křičenský Ne Piráti a SNOP 5  Komise bezpečnostní 

Josef Endal Ne ANO  Komise bytová 

 Ing. Petr Bervid, MBA Ne  Piráti a SNOP 5  Komise dopravní 

Josef Endal Ne ANO  Investic a dotací a EU fondy 

Vladan Brenčič Ne ODS  Komise IT 

Ing. Lubomír Brož Ne ANO  Komise pro kulturu a obnovu 

památek 

Mgr. Eva Horáková Ne  Piráti a SNOP 5  Komise sociální  

JUDr. Jakub Blažek Ne ODS  Komise legislativní a právní 

Vladan Brenčič Ne ODS  Redakční rada 

Ing. Martin Frélich Ne  ODS  Komise pro podporu podnikání a 

zahraniční vztahy  

Bc. Jan Trojánek Ano ANO Komise pro sport  

Ing. Petr Bervid, MBA Ano  Piráti a SNOP 5  Komise majetku, obchodních 

aktivit  

Ing. Filip Karel, Ph.D.  Ne  Piráti a SNOP 5  Školská komise 

 

 

 




