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úvodní slovo
primátora zdeňka hřiba

Vážení Pražané a vy všichni, které zajímá dění v na-
šem městě,

čas ohlédnutí je tentokrát silně ovlivněn pandemií 
koronaviru, nečekanou a o to ničivější silou, která 
způsobila a stále způsobuje mnoho škod v lidských 
životech i celé naší společnosti. Byla to bezesporu 
největší výzva, které jsme zatím museli čelit. To 
se nám, věřím, povedlo. 

Jsem rád, že se ukázalo, jak rychle a pružně (na-
příklad oproti vládám) dokážou města reagovat 
na  podobné mimořádné události. Jako jedna z  prv-
ních metropolí na světě zavedli roušky v MHD. Roz-
jeli jsme také dobrovolnou pomoc Pražanům v nouzi 
včetně telefonní linky na pomoc seniorům, pro-
střednictvím které jsme seniorům doručovali nákupy 
nebo léky. Nakupovali jsme ochranné pomůcky 
od  českých výrobců a spolupracovali jsme při  zvlá-
dání epidemie i s naším partnerem Tchaj-wanem, 
který nám poskytl své zkušenosti i materiální po-
moc. Pomáhali jsme také živnostníkům, když jsme 
jim ulevovali na nájmech nebo pro ně připravili pod-
půrný program COVID Praha. 

Ve chvíli, kdy už byly k dispozice účinné nástroje 
pro  boj s pandemií v podobě testování a trasování, 
jsme opět nezaháleli a snažili se být vždy o krok 
napřed. Aby měli Pražané a návštěvníci Prahy 
pohodlný přístup k testování, spustili jsme portál 
covid.praha.eu s přehledem testovacích míst. K  oč-
kování jsme pak spustili informační a registrační 
web ockovani.praha.eu. Jako první v ČR jsme také 
připravili komplexní očkovací kampaň. Máme velko-
kapacitní Metropolitní očkovací centrum na  Vyše-
hradě. 

Nesmíme zapomínat na  návrat normálního života a 
na další důležitá témata. To si plně uvědomujeme. 
Víme například, že příroda nepočká. Jen za rok 2020 
jsme tak vysázeli 89 525 stromů. A to jak v zeleném 
prstenci kolem Prahy, tak přímo v ulicích města, 
třeba na rekonstruovaném Václavském náměstí. 
Přijali jsme klimatický závazek a do roku 2050 

chceme dosáhnout uhlíkové neutrality a máme plán, 
jak toho dosáhnout.

Věnujeme se ale hlavně strategickému rozvoji měs-
ta, rozšiřujeme tramvajové tratě, pokračujeme v plá-
nované výstavbě metra D, rozšiřujeme vozový park 
MHD o elektrobusy a trolejbusy a stavíme a opravu-
jeme další páteřní komunikace

Nadále se nám také daří bojovat s turistickými past-
mi. Protože až zase přijdou turisti do Prahy, chceme 
změnit přístup a tvořit udržitelnější město ve všech 
ohledech. Praha musí sloužit všem: místním, lidem, 
kteří tu studují a kteří sem dojíždějí za prací i náv-
štěvníkům. Těším se, až Praha zase ožije, a to tako-
vým způsobem, aby se nám tu všem dobře působilo 
a žilo. 



kdo je kdo
v zastupitelském klubu?



pomáháme
těm nejslabším

V únoru minulého roku se naše životy nenávratně 
změnily kvůli pandemii onemocnění covid-19. Jako 
radní pro bydlení a transparentnost jsem byl posta-
ven před jednu z největších výzev – jak ochránit ty 
neslabší, např. lidi bez domova. Společně s radní 
pro sociální oblast Milenou Johnovou jsme se roz-
hodli, že si město pronajme několik prázdných ho-
telů či hostelů. Díky nasazení našich týmů a soci-
álních pracovníků se tak během jara 2020 podařilo 
zprovoznit 6 humanitárních ubytoven. Zaměřili jsme 
se na nejohroženější skupiny občanů bez domova, 
tedy ty nad 60 let nebo se zdravotními obtížemi. 
Celková kapacita humanitárních uby-toven činila 
350 osob. Tím, že jsme ubytovali tolik lidí, jsme 
uchránili před nákazou nejen je, ale především jsme 
snížili jsme i riziko šíření koro-naviru a dalších 
nemocí v Praze. Tím se tak zvýšila bezpečnost ve 
městě. Tento úspěšný model jsme ještě třikrát 
prodloužili, nejprve do 3. srpna 2020 a potom ještě 
přes zimu 2020/2021. Provozovatelem ubytoven je 
příspěvková organizace Centrum sociálních služeb 
Praha, své služby v ubytovacích zařízeních 
realizovala i řada neziskových orga-nizací. Sociální 
pracovníci jim rovněž poskytli velkou pomoc s 
vyřízením osobních dokladů a dá-vek na bydlení, ze 
kterých platí pronájem lůžka v  humanitárních 
ubytovnách. To vše samozřejmě přispělo ke 

člen rady hl. m. Prahy

gesce: bydlení a  
transparentnost

zlepšení psychického stavu ubytovaných a dalo jim 
to novou perspektivu do budoucna.

Dlouhodobým cílem je zajistit nynějším ubytovaným 
na hotelech přechod do standardního bydlení. Bohu-
žel se to nepodaří ve všech případech. Někteří uby-
tovaní odchází z hotelů sami na vlastní přání, pro-
tože si najdou práci a bydlení. Jiní odcházejí nedo-
brovolně, protože nejsou schopni dodržovat zá-
kladní pravidla soužití v domě. Rozhodli jsme se, že 
některým ubytovaným pronajmeme městské byty, ač 
město nemá dostatečně velký bytový fond, abychom 
tímto způsobem mohli pomoci všem.adam zábranský

radní pro bydlení a transparentnost od roku 2018
zastupitel za piráty od roku 2014

I když koronavirová krize přinesla do života občanů 
chaos a nejistotu, dokázala Praha zareagovat v dané 
věci rychle a i na základě iniciativy Adama 
Zábranského nabídnout kvalitní, důstojné a efek-
tivní řešení bydlení a ochrany zdraví pro ty nejohro-
ženější z nás, kteří jsou bohužel často opomíjeni i 
v  dobách příznivých. Je škoda, že v daných akti-
vitách nepomohla vůbec vláda. Například vláda Vel-
ké Británie vyčlenila na zajištění ubytování pro lidi 
bez domova během pandemie několik miliard 
korun. 



počítače pro ty, 
kteří by jinak 

distanční výuku 
nezvládli

gesce: ŠKOLSTVÍ,   
PODNIKÁNÍ A INOVACE

Epidemie koronaviru postihla životy nás i našich 
blízkých. Školy musely být zavřené a děti doma 
na  distanční výuce. Nechtěným pozitivem jsou 
nicméně cenná data pro digitalizaci školství. Víme 
spoustu věcí, které bychom se dříve mohli jen 
domýšlet. Zvýšilo se obecně povědomí o  infor-
mačních technologiích a posunuli jsme se podstat-
ným způsobem v digitalizaci. 

V této atmosféře pomáhal resort školství, v jehož 
čele stojím jako radní, zajistit a dovybavit školy 
modemy s datovými balíčky a další výpočetní 
technikou. Pomohlo 500 notebooků a 1000 mo-
demů. Data sloužila školám po dobu devíti měsíců, 
tedy do konce školního roku. Obdobně se  pomoc 
podařilo zajistit pro městské části. Pro školy a žáky 
ze sociálně znevýhodněných rodin hlavní město po-
máhalo i dalšími způsoby. Pokud škole chyběly lap-
topy, Magistrát přispěl na každý částkou dvanáct 
tisíc korun. Pražský inovační institut provozoval tzv. 
digitální pohotovost, kde IT specialisté pomá-hali s 
přechodem na digitální výuku. Praha ve spo-lupráci 
s pražskými domy dětí a mládeže vytvořila stránku 
www.pomocskolam.cz Pod  záštitou hlav-ního 
města a Pedagogicko-psychologické poradny pro 
Prahu 10 vznikly stránky spoludoma.cz, které 
pomáhají s domácím vzděláváním. Tipy a rady jsou  

rozděleny dle věku a týkají se například využití tech-
nologií nebo systému práce a učení. Stránky vznikly 
jako iniciativa týmu psychologů a speciálních pe-
dagogů pedagogicko-psychologických poraden. Mi-
mo jiné se testují i on-line zápisy do škol.

Stejně jako loni jsem inicioval prostředky pro učitele 
na rámec toho, co platí stát. V roce 2020 to bylo 700 
milionů. Motivujeme absolventy pedagogických fa-
kult, aby daly přednost učitelské profesi.

Iniciována je rovněž výstavba nových škol na okraji 
Prahy, kde přibývá obyvatel. Loni např. ve Kbelích.

Navázali jsme spolupráci s Tchaj-wanem, která u-
možní pražským školám posunout se zase o něco 
dál a vyměnit si vzájemné know-how. Ve fázi příprav 
jsou projekty v oblasti digitalizace vzdělávání, inova-
cí ve školství a osvěty v oblasti klimatických změn.

Nastavili jsme transparentní pravidla pro rozdělo-
vání sportovních dotací podle jednoduchého mate-
matického vzorce. Loni hlavní město vynaložilo 
na podporu sportu přes 442 milionů korun.

Pandemie ukázala výrazné rozdíly mezi školami. Ty, 
které byly připraveny na 21. století a šly s proudem 
inovací, přechod na distanční výuku zvládly a na-
opak těm, které nebyly schopny na vzdálenou výuku 
přejít, je třeba podat pomocnou ruku. Všichni víme, 
že Česká republika je malá země a prakticky jediné 
naše bohatství jsou lidé, proto se do nich vyplatí in-
vestovat. Vzdělávání je investicí do budoucna.

Vít šimral
radní pro školství, podnikání 
a inovace od roku 2018

člen rady hl. m. Prahy



gesce: majetek města,   
městské společnosti

Oblast majetku nepatří mezi úplně mediálně vděč-
né oblasti. Přesto minulý rok přinesl několik zají-
mavých a důležitých témat. Vzhledem ke korona-
virové situaci se například jednalo o řadu opatření, 
která mělá zmírnit dopad epidemie na pražské pod-
nikatele. Řada z nich, zejména těch závislých 
na  přílivu turistů, volala o pomoc. Mimo odložení 
splátek nájmů bylo také vyjednáno zrušení valo-
rizace splátek, poplatků za provoz předzahrádek a 
ve spolupráci s městskými částmi potom další 
funkční balíčky pomoci.

Velký díl práce jsme také odvedli v oblasti měst-
ského mobiliáře (zastávky, lavičky), kdy bylo 
dojednáno ukončení spolupráce s  JCDecaux a po-
řízením nového mobiliáře byla pověřena městská 
společnost Technologie hl. m. Prahy. Praha tak zís-
ká nový mobiliář a bude mít lepší kontrolu nad jeho 
správou. 

V oblasti pronájmů nebytových prostor ve vlast-
nictví hlavního města Prahy došlo k  aplikaci no-
vých pravidel. Nově jsou nabídky zájemců 
hodnoceny podle dílčích kritérií, která mají dle vzo-
rových podmínek danou váhu. Již se tedy nesoutěží 
pouze na cenu. Podle nových pravidel byly pro-
najaty zajímavé prostory pro provoz restaurací či 

obchodů v Opletalově, Karmelitské či Karlově ulici. 

Během roku 2020 byl intenzivně připravován odkup 
Nádraží Vyšehrad do vlastnictví hl. m. Prahy. Sou-
kromý vlastník nechal památku zchátrat a hrozí jí 
demolice. Je třeba si uvědomit, že vlastnictví zava-
zuje. Ve hře je tak stále i vyvlastnění.

Podařilo se zakročit proti tzv. vizuálnímu smogu, od-
stranili jsme desítky nelegálních reklamních ploch, 
např. velký billboard u Nuselského mostu (slavná 
„Nuselská LEDka“). Bylo rekultivováno Havelské 
tržiště, nová pravidla pro farmářské trhy omezila 
množství dováženého zboží. Farmářské trhy tedy 
budou tedy opět o prodeji zboží z lokální produkce. 

Dům pážat se změní v Muzeum XX. století. Dále 
se  podařilo také dojednat směnu pozemků se stá-
tem, takže pro Vinohradskou nemocnici za pod-
mínky vystavění nového traumacentra. Bohužel 
z  tohoto slibu daného Praze Babiš ustupuje. 
Za pozemky v areálu Vinohradské nemocnice Praha 
získala část tenisového areálu klubu LTC na Letné, 
konkrétně se jedná o 4 tenisové kurty a budovy včet-
ně historické klubovny. Ta by se měla zrekon-
struovat stejně jako celý areál, který má i nadále 
sloužit sportu. Praha také pomůže SŽDC s výkupem 
pozemků na Dlouhé míli pro železniční rychlodráhu.

V neposlední řadě jsme se zasadili o změnu 
odměňování členů dozorčích rad. Definitivně je tak 
potvrzeno, že členové nebudou pobírat tzv. tantiémy, 
které činily mnohdy statisíce korun. 

Viktor mahrik
opoziční zastupitel Pirátů od roku 2017
předseda výboru pro správu majetku od roku 2018

předseda výboru
pomoc 

podnikatelům 
postiženým

krizí



gesce: zdravotnictví,   
sociální věci

Na jaře 2020 zasáhla Prahu, stejně jako celou 
Českou republiku i zbytek světa koronavirová 
situace. Výbor, kterému předsedám, v této době po-
máhal zajistit distribuci osobních ochranných 
pomůcek a prostředků (roušky, respirátory, obli-
čejové štíty, rukavice, ochranné obleky, dezinfekce, 
atd.) Diskutovalo se o podmínkách, za kterých by 
bylo možné umožnit návštěvy v našich  příspěv-
kových organizacích, a o realizaci karanténních 
opatření v pobytových službách. Tématem byla i 
strategie testování, trasování a očkování. Cílem  
kroků výboru bylo ochránit nejzranitelnější oby-
vatele, například seniory.

Učiněna byla rovněž i řada zimních opatření, napří-
klad jsem iniciovala navýšení kapacity ubytoven pro 
osoby bez přístřeší. Došlo k upravení služeb, a tak 
například zařízení na Vackově funguje 24 hodin 
denně, 7 dní v týdnu a otevřeli jsme i nové nízko-
prahové centrum na Smíchově. 

Z iniciativy mého výboru byla také ustanovena 
expertní skupina pro rozvoj paliativní péče v Praze, 
sestavená krajským koordinátorem.

V grantech v oblasti podpory registrovaných soci-
álních služeb byla za rok 2020 rozdělena celkem 

částka 357,1 mil. Kč pro celkem 20 žádostí od 16 
poskytovatelů. Pro programy rodinné politiky jsme 
rozdělili 26,6 mil. Kč a v Krajské síti za rok 2020 bylo 
rozděleno 1,89 miliardy Kč. 

eva horáková
předsedkyně výboru pro sociální politiku 
od roku 2018

předsedkyně výboru
dostatek podpory 

jak rodinám
tak i lidem

na ulici



gesce: smart city, finance   
evropské fondy, inovace

Aktivity v oblasti rozvoje konceptu chytrého města 
a podpory inovací byly v roce 2020 významně za-
saženy pandemií COVID-19. Znamenalo to zrušení 
celé řady konferencí a dalších zajímavých akcí. 
Vzhledem k propadu příjmů byly zrušeny některé 
plánované projekty, např. výstavba dobíjecí infra-
struktury pro elektromobily, Smart Prague Centrum 
(SPACE) apod. Připravili jsem ale Akční plán Smart 
Prague 2030. Máme rovněž i chytrý svoz odpadu a 
Generel rozvoje dobíjecí infrastruktury. Proběhla 
soutěž #NakopniPrahu, která se týkala inovací. 
Většina Pražanů potom ocenila, že zveřejňujeme 
přesné polohy autobusů a tramvají. Na mapě se tak 
podíváte, kde se zrovna nachází tramvaj, kterou 
chcete jet.

V září jsme představili Portál Pražana, kde bude 
možné řešit řadu životních situací online, bez po-
třeby chodit na úřad. Došlo také k dokončení anti 
vendor lock-in strategie, jež napříště zabrání pří-
lišné závislosti města na úzké skupině silných IT 
dodavatelů. A v neposlední řadě padlo zásadní roz-
hodnutí o nákupu 800 nových laptopů pro zaměst-
nance úřadu, aby mohli i během pandemie bez  o-
mezení pracovat z domova.

V oblasti inovací jsme vytvořili nový post Chief Te-
chnological Officera, jenž by měl po vzoru mnoha 
evropských i světových měst v budoucnu Praze 

pomoci lépe využívat dostupná data, know-how i 
finance pro krytí partnerských projektů ze strany 
soukromého sektoru. 

Jako předseda Výboru pro IT a Smart City jsem měl 
možnost prezentovat úspěchy i problémy Prahy v o-
blasti Smart City a inovací při zahraničních návště-
vách v Londýně, Tel Avivu a Ankaře, z domácích fór 
pak vystoupil na konferenci v rámci Týdne inovací, 
na konferenci Trendy české a evropské dopravy či 
Elektromobilita 2020. V samém závěru roku byla 
také i díky jeho přispění dokončena jednání o  na-
stavení společného projektu hl. m. Prahy a Uni-
verzity Karlovy s názvem Kampus Hybernská, který 
oživuje prostory staré zástavby v blízkosti náměstí 
Republiky se zapojením studentů několika fakult 
univerzity a od počátku roku 2021 běží pod hla-
vičkou společně zřízeného zapsaného ústavu.

Vedle výše popsaných aktivit jsem se jako předseda 
Výboru pro IT a Smart City zúčastnil řady dalších 
akcí, jednání, odborných diskusí i tvorby či 
připomínkování strategických materiálů. Dlouho-
době sleduji témata udržitelné mobility a energetiky, 
cirkulární ekonomiky a pochopitelně digitální trans-
formace služeb i procesů města. 

jaromír beránek
předseda výboru pro IT, předseda výboru pro 
smart city, zastupitel od roku 2018

předseda výboru portál pražana
i poloha 

tramvají a 
autobusů



gesce: legislativa, územní 
rozvoj, životní prostředí

Loňský rok se nesl ve stínu epidemie Covid-19. 
I  přes tuto skutečnost se mi podařilo prosadit 
několik věcí týkajících se jak územního rozvoje, ži-
votního prostředí, tak pomoci lidem, které samotný 
Covid-19 zasáhl. 

V rámci výboru pro územní rozvoj jsem aktivně přes 
1200 změn územního plánu, které by mohly pomoci 
zmírnit bytovou krizi. Podílel se také ve spolupráci s 
pirátskými poslanci na připomínkování a tvorbě 
komplexního pozměňovacího návrhu nového sta-
vebního zákona. Zároveň se účastnil tvorby meto-
diky na přispívání investorů v rámci změn územ-
ního plánu hlavního města Prahy. Díky ní budeme 
vědět, jak se má developer podílet na rozvoji úze-
mí, které chce zastavět, případně jakými finančními 
prostředky má podpořit rozvoj městské části, které 
se výstavba týká. 

V životním prostředí za Výbor pro infrastrukturu, 
veřejnou vybavenost a životní prostředí jsem do-
poručil společně s Evou Tylovou tvorbu zasako-
vacích průlehů (tzv. svejlů), které mají zajistit lepší 
vsakování dešťové vody do půdy a snížit její odtok 
do dešťové kanalizace a zároveň zabránit erozi 
půdy. Dalším důležitým krokem bylo doporučení 
výsadby květnatých pásů a květnatých luk, které 
mají poskytovat úkryt drobným živočichům a pod-
pořit opylovače. Na konci června byla Piráty 

ve spolupráci s Kokozou na PirateConu věnovanému 
komunitním zahradám představena Metodika zaklá-
dání komunitních zahrad, kterou vypracoval Magi-
strát v rámci Implementačního plánu Adaptační 
strategie pro roky 2018-2020. 

V rámci Výboru pro legislativu, veřejnou správu a 
transparentnost jsem se zasadil o  přijetí vyhlášky 
upravující používání pyrotechniky ve městě. Díky 
tomu tak nebude ohrožováno ptactvo a další zvířata 
hlasitými ranami. 

V rámci samotné epidemie onemocnění Covid-19 
jsem se svým týmem uspořádal rozdávání veli-
konočních balíčků pro děti z rodin ohrožených eko-
nomickými dopady lockdownu. Dohromady se roz-
dalo přes 130 balíčků obsahujících sladkosti z  Po-
travinové banky. Na pomoci se zároveň podílel Mar-
tin Arden a Piráti z Prahy 3, 5 a 11. 80 balíčků 
obdržel OSPOD Prahy 13, dalších 20 obdrželo Rubi-
kon centrum pro děti lidí čerstvě propuštěných z vý-
konu trestu, ostatní rozdali dobrovolníci samotným 
rodinám osobně na Praze 13. Distribuována byla ro-
vněž i desinfekce.

tomáš murňák
předseda výboru pro legislativu od roku 2019
místopředseda výb. pro úz. rozvoj od roku 2018 

předseda výboru developeři 
budou přispívat 

na infra-
strukturu



V listopadu 2020 jsme po našem dlouhodobém úsi-
lí ukončili rozdávání mnohasettisícových tantiém 
pro členy dozorčích rad městských firem.

O co vlastně šlo? Předchozí koalice rozdávaly místa 
v dozorčích radách jako trafiky. Umisťovaly tam své 
zastupitele, kteří nebyli uvolnění. Tehdejší vedení 
města se ničeho nebálo, neboť většina lidí do měst-
ských firem nevidí. Nebylo tak výjimkou, že někteří 
zastupitelé si přišli třeba i na milion za rok. 
Odměňováni byli totiž podle zisku jednotlivých 
společností. V letech 2014 až 2018 jsme proti tomu 
aktivně vystupovali, tehdejší primátorka však ne-
chala vše při starém. 

V roce 2018 jsme uskutečnili rozsáhlé výběrové ří-
zení na členy dozorčích rad městských společností 
a vybrali ty kandidáty, kteří se ukázali, že jsou po 
odborné stránce nejlepší. V listopadu 2020 jsme 
potom konečně dokázali schválit nové smlouvy 
o výkonu funkce členů dozorčích rad, které revido-
valy dosavadní systém odměňování a stanovili no-
vý systematizovaný přístup. Ten tak zamezí astro-
nomickým odměnám. Jednalo se o radní tisk (ná-
vrh) č. 38214. Jsme rádi, že se nám tuto práci po-
dařilo dotáhnout do konce!

tantiémy z dozorčích rad 
jsou provždy

minulostí



partneři pomáhají: tchaj-
wan dodal ventilátory a 

respirátory
V těžkém loňském roce Česká republika obdržela 
z  Tchaj-wanu darem celkem pětadvacet plicních 
ventilátorů pro nemocnice. Kromě toho jsme obdr-
želi také výrobní linky na respirátory, které pomohly 
vyřešit jarní nedostatek ochranných pomůcek 
v zemi. 

Ještě k těm ventilátorům: Devět z nich bylo výhrad-
ně pražským nemocnicím. Tři z nich poputují 
do  Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FN-
KV) a dále vždy po třech kusech do FN Motol a Ne-
mocnice Na Bulovce. Primátor hl. m. Prahy Zdeněk 
Hřib  slavnostně předal ventilátory Pneupac VR1 
řediteli FNKV Petru Arenbergerovi. Ty zde byly vy-
užity na oddělení pro Covidem nakažené pacienty 
s potřebou plicní ventilace v pavilonu R.

Tchaj-wan nám rovněž pomohl i s výrobními lin-
kami na respirátory, které dodal poté, co ostrov 
navštívili pražský primátor Zdeněk Hřib a předseda 
senátu Miloš Vystrčil. Dvě linky jsou umístěné 
v Praze, další ve Zlíně. Za měsíc dokáží vyrobit pět 
milionů respirátorů.  Mezi odběratele těchto o-
chranných pomůcek patří také Magistrát hlavního 
měs-ta Prahy a další městské organizace. 



jak hospodaříme?:
stranické výdaje

V roce 2020 hospodařil zastupitelský klub Pirátů s příjmy 9 960 259, 48 Kč a uskutečnil výdaje 
v  souhrnné výši 909 264, 23 Kč. Jedná se o částky v několika rozpočtových kapitolách kraj-
ského sdružení Pirátů Praha, konkrétně: Výdaje klubu zastupitelů, Odměny klubu zastupitelů, 
Pražský mediální tým, Legislativec/Podpora senátorů, Podpora pro pražské poslance a 
Personální výdaje zastupitelského klubu MHMP.

Zastupitelský klub Pirátů měl v uvedeném roce provozní výdaje (na kontraktory a běžné výdaje) 
ve výši 898 264,23 Kč. Odměny jednotlivých zastupitelů (mimo částky, které jsou vypláceny 
hlavním městem Prahou, jednalo se o prostředky pro neuvolněné zastupitele) nebyly vůbec 
vyplaceny. Pro personální výdaje zastupitelského klubu (zaměstnance, které neposkytuje hlavní 
město Praha pro potřeby klubu nebo jeho členů) bylo vydáno 487 340 Kč. Konkrétněji byly tyto 
prostředky fakturovány takto:

kolik stojí zastupitelský klub Pirátskou stranu?



demokracie je diskuze:
přehled jednání klubu

V roce 2020 se uskutečnilo celkem 22 zasedání zastupitelského klubu. Klub jednal vzhledem ke 
koronavirové pandemii v drtivé většině případů online.

Bylo přijato celkem 7 usnesení. 
V souladu s Jednacím řádem (https://bit.ly/36zA2fi) se klub schází vždy v první úterý v 
měsíci od 18 hodin. Nadto i kdykoliv dle potřeby.
Z jednotlivých jednání jsou veřejně publikovány zápisy v systému Redmine: https://
redmine.pirati.cz/issues/16602



práce s médii 
v době covidové

jak o nás píší sdělovací prostředky?

Snahy o proaktivní komunikaci činnosti pirátského 
klubu v Zastupitelstvu hl. m. Prahy byly v loňském 
roce velmi poznamenány epidemií a dopady vlád-
ních opatření. V mediálním prostoru tak samozřejmě 
rezonovaly zejména kroky, které přijímala Rada HMP, 
potažmo zastupitelstvo v  reakci na aktuální vývoj 
situace. Zdaleka nejvyšší mediální pokrytí měl 
primátor ml. m. Prahy Zdeněk Hřib, následovaný na-
šimi dvěma radními; Vít Šimral jako radní pro  škol-
ství zaznamenal přes tisíc výstupů, Adam Zábranský 
coby radní pro bydlení a transparentnost pak téměř 
šest set. Více než sto výstupů zaznamenali rovněž 
místopředsedkyně klubu Eva Horáková a předseda 
Viktor Mahrik.

Z tematického hlediska se nejvíce výstupů týkalo 
aktuální epidemiologické situace a kroků, které činilo 
pražské zastupitelstvo. Z „námi obsazených“ gescí to 
byla především témata školní výuky a testování 
ve  školách či poskytnutí ubytování osobám bez  do-
mova v prázdných hotelech. Z dalších aktuálních, ale 
„necovidových“ témat to pak byla třeba stavba Mari-
ánského sloupu na Staroměstském náměstí nebo 
podpora Bělorusku.

Členové zastupitelského klubu komunikovali také 
na  sociálních sítích a se zástupci Pirátů v  jednot-
livých městských částech a krajských expertních 
týmech. Novinky zveřejňoval klub zejména na strán-
kách praha.pirati.cz i na pirátském fóru. S oficiální 
proaktivní komunikací pomáhal našim zastupitelům 
PR tým primátora a krajský mediální odbor strany. 
Monitoring tisku zpracovával sekretariát zastupitel-
ského klubu za využití služeb společnosti Newton 
Media. Zastupitelský klub nevyužíval v roce 2020 
služeb žádné externí PR či jiné mediální agentury.



počet mediálních výstupů 
jednotlivých zastupitelů:




