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5. října se bude konat první kolo letošních senátních voleb. V 1/3 obvodů 
tak proběhne výběr nových senátorů. Význam Senátu v posledních měsících 
narůstá. Je pojistkou proti snahám některých politických stran zastoupených 
ve Sněmovně omezit veřejné instituce a proti stále častěji se ozývajícím 
hlasům volajícím po vystoupení z EU nebo NATO.

Během svého života jsem auditoval stovky projektů a byl svědkem nehos-
podárného plýtvání s veřejnými prostředky. Proto se v posledních letech 
věnuji prosazování zásad dobrého vládnutí v České republice. Jde o zave-
dení jednoduchých pravidel, jako je například vymahatelná odpovědnost 
úředníků a politiků. To, co již dlouhá léta funguje v zahraničí, naši politici 
tvrdohlavě odmítají. 

Osobně jsem se o důležitosti Senátu přesvědčil loni, kdy Sněmovnou prošel 
zpackaný zákon o efektivním nakládání s veřejnými prostředky. Podařilo 
se mi senátorům problém vysvětlit. Následně Senát návrh drtivě odmítl 
a demokracie pro mne v tu chvíli zafungovala. Byl to jeden z dalších důvodů 
pro mou kandidaturu do Senátu.

Závěrem bych těm, kteří se na podzim rozhodnou jít k volbám, rád podě-
koval a všem popřál v průběhu letních měsíců pohodu strávenou s Vašimi 
nejbližšími a prostor pro relaxaci a načerpání sil.

NA PRAHU ZMĚNY

Praha 8 je nazývána dopravní sto-
kou Prahy. V  Holešovičkách se 
po dostavbě Blanky situace ještě 
víc zhoršila. Politici neustále sli-
bují řešení, ale skutek utekl. Co Vás 
v Holešovičkách nyní nejvíce trápí? 
Víc než 15 let nás trápí to samé. Již 
před otevřením Blanky zde byly pře-
kračovány zákonem stanovené imisní 
a hlukové limity plynoucí z nadměrné 
automobilové dopravy. Nedá se tady 
dýchat a neslyšíme vlastního slova, je 
to jako bydlet přímo u dálnice. Ote-
vření Blanky tento problém jenom 
znásobilo, protože se zde počet pro-
jíždějících aut denně zvedl z 65 000 
na téměř 100 000. Je tragické, že např. 
právě vznikající plán udržitelné mo-
bility Prahy Holešovičky za prioritu 
nepovažuje, přestože v Praze je jen 
málo neudržitelnějších míst z hle-
diska dopravy a jejích negativních 
dopadů.   

Pochopil jsem, že v případě Holešo-
viček je vše připravené, jsou i peníze 
na účtu Magistrátu. Jde jenom o ne-
chuť nebo neschopnost politiků? 
Těžko říct, co je tím pravým důvo-
dem. Každopádně ze strany někte-

rých politiků vidíme obrovský tlak 
na dostavbu vnitřního městského 
okruhu, který by prý měl mít větší 
prioritu a Holešovičky by měl spasit. 
Ale to je lež. Po dostavbě městského 
okruhu V Holešovičkách auta nijak 
zásadně neubydou a město to moc 
dobře ví, má na to dopravní analýzy, 
které máme k dispozici.   

Na  vašem FB jsem se dozvěděl, 
že TSK vypsalo čerstvou zakázku 
na nesmyslnou aktualizaci jen pár 
let staré studie o tzv. Severní Čimic-
ké radiále, kterou odmítají občané 
Dolních Chaber a Čimic a kterou 
zastupitelstvo Prahy 8 v rámci při-
pomínkování Metropolitního plánu 
před týdnem odmítlo. V čem vidíte 
největší problém? ¨
Čimická radiála je konceptem nové 
pražské severojižní dálnice, která by 
měla údajně ulehčit také Holešovič-
kám, což bohužel také není pravda. 
Když pominu fakt, že TSK jde bezdů-
vodně za víc než 500 tis. aktualizovat 
relativně čerstvou studii, tak aby tzv. 
vyšla, je neuvěřitelné, že odmítavý 
hlas občanů a zastupitelstva P8 smě-
rem k Čimické radiále tuto městskou 

akciovku nezajímá a dělá si co chce. 
Připomenu jen, že městský okruh 
nebo Radlická radiála se staví na zá-
kladě materiálů ze 70. let a tam to 
nikomu nevadí. 
 
Problémů s touto dálnicí je několik. 
Za prvé, většina veřejnosti o ní vů-
bec netuší, za druhé   je vůbec studie 
Čimické radiály veřejně k dispozici, 
nebo ji politici před lidmi tají?
Tato studie je neveřejná. Jediný způ-
sob, jak se k ní je možné dostat je 
pomocí zákona o svobodném pří-
stupu k informacím. Neřekl bych, že 
politici před lidmi něco tají, prostě to 
jen dělají tak, jak jsou zvyklí – ne-
transparentně a bez zapojení veřej-
nosti. Lidé se o velkých dopravních 
stavbách dozví, až když je už všechno 
hotovo a jde se stavět. Až pak se zved-
ne veřejný odpor a politici začnou 
obviňovat lidi z aktivismu a zdržo-
vání a lidé jsou právem překvapeni, 
jak je možné, že o dané stavbě nikdy 
předtím neslyšeli. Právě běžící pro-
jekt Radlické radiály je toho zářným 
příkladem. O nás bez nás.   

dokončení rozhovoru na str. 2

Čimická radiála – desetitisíce 
aut do obytné zástavby

Rozhovor s Michalem Trníkem z občanského sdružení Holešovičky pro lidi.

Ing. Lukáš Wagenknecht
kandidát na senátora 
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Jak se Vám na Praze 8 žije? Co se Vám 
zde líbí a co byste naopak změnila 
k lepšímu?
Na Praze 8 se mi žije velmi dobře. 
Kromě frekventovaných dopravních 
tepen, jako jsou Holešovičky, Palmovka 
a Ládví, je tato část poklidná a tichá. 
Je tu spousta zeleně a krásných koutů, 
kde se dá trávit příjemný čas s přáteli 
a relaxovat. Je tu i hodně kulturních 
příležitostí, kde se mohou lidé potkávat 
a bavit se spolu. 

I když na Praze 8 máme spousty zeleně, 
bohužel na mnoha místech trpí nekva-
litní péčí. Jsou zatravňována místa, kde 
nemá trávník bez vydatného zavlažová-
ní převážně pitnou vodou vůbec šanci 
přežít. Přitom by volbou jiné skladby ze-
leně mohla plocha zůstat zelená s menší 
energetickou a fi nanční zátěží. Chybí 
mi tady místa pro mladé, kam by se 
mohli uchýlit i za nepříznivého počasí 
a sdílet své nápady a myšlenky, hrát hry 

a bavit se, aniž by je to stálo na jejich 
poměry moc peněz. 

Jaká navrhujete řešení ke změ-
ně a zlepšení kvality života 
občanů Prahy 8?
Ráda bych se zasadila o lep-
ší informovanost obyvatel. 
Například uveřejňováním 
podrobného rozklikávací-
ho rozpočtu městské části, 
včasným zveřejňováním 
podkladů k jednání zastu-
pitelstva, u kterých opravdu 
nejsou vážné důvody je zatajo-
vat, zpřístupněním komisí  měst-
ské části a uveřejňováním termínů 
jejich dalších schůzí s dostatečným 

předstihem. Úřad by měl být pro lidi, 
pomoci jim se lépe orientovat. Měl by 

jim usnadnit přístup k informa-
cím, tedy bych ráda podpořila 

veřejnou wi-fi  síť na úřadech 
a ve veřejných institucích. 
Chci podpořit výuku in-
formačních technologií 
pro seniory. 

Můj záměr je také zlep-
šení péče o zeleň a naklá-

dání s odpady. Nejenom 
Karlín trápí velké množství 

odpadků mimo koše a odpad-
ní kontejnery. Chtěla bych, aby 

radnice byla místo, o které se mohou 
obyvatelé opřít ve svém životě. 

Z pozice zastupitelky nebo dokonce 
starostky MČ by se Vám tato řešení 
jistě lépe prosazovala. Je to hlavní dů-
vod, proč jste se rozhodla kandidovat? 
Co ještě Vás ke kandidatuře vedlo?
Ano, kandiduji, abych pomohla zlepšit 
život obyvatelům Prahy 8, abych mohla 
prosazovat racionální kroky podložené 
daty a analýzou. Myslím si, že je třeba se 
zajímat a starat o veřejný prostor, ve kte-
rém žijeme. Koneckonců se nás přímo 
dotýká. Zákon a vyhlášky nastavují, co 
se smí a co už ne. Rozpočet a koncepce 
radnice určuje, zda a jak se bude opra-
vovat a investovat nejen do zeleně, ale 
také do škol, silnic, odpadkových košů, 
jak často se budou vynášet, jak se bude 
nakládat s odpadem, zřizování a provoz 
domů pro seniory, podpora kultury 
a sportu. V Praze to má komunální 
vedení o to těžší, že spousta záležitostí 
spadá do dikce magistrátu. Je tedy tře-
ba na něj nezapomenout a úzce s ním 
spolupracovat. 

TŘI OTÁZKY PRO ALICI HAMALOVOU, 
kandidátku za Piráty na starostku Prahy 8 
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Jedna z kapitol knihy Rozkládání 
státu politoložky paní profesorky 

Vladimíry Dvořákové se jmenuje Ev-
ropská unie. Paní profesorka se v ní 
zamýšlí nad naším vztahem k Evropské 
unii a mimo jiné píše:

„Můžeme se dohadovat o  přijetí 
eura, můžeme se dohadovat, jakou 
podobu má mít Evropa v budouc-
nosti, můžeme a musíme být kritičtí 
k tomu, co se v Evropě děje, musíme 
vnímat vlastní zájmy a být schop-
ni je hájit. To vše odpovídá vztahu 
konfliktu i kooperace. Ale stejně jako 
v oblasti veřejných politik i tady chybí 
koncepce. Pokud ovšem koncepcí není 
to, že naším cílem je vyčerpat všechny 
peníze, které můžeme od EU získat, 
ale již nás nepálí, zda tyto prostředky 

využijeme efektivně a ku prospěchu 
této země i Evropy. Bohužel evropské 
peníze jsou vnímány spíše jen jako 
další finanční zdroj, který lze přeroz-
dělovat a využít pro stranické a jiné 
mocenské pozice.

Česká republika nedokázala nalézt 
základní postoj vůči Evropské unii, 
nedokázala vyjasnit ani národní 
zájmy a jejich vztah k zájmům ev-
ropským, nedokázala nalézt dlouho-
dobější strategické partnery v rámci 
EU, ani krátkodobá spojenectví při 
řešení dílčích problémů. I zde funguje 
princip ne/jsme členy klubu.“

Kniha vyšla v  roce 2012, posuď-
te sami, kam jsme se za těch šest let 
ve vztahu s EU posunuli.

Jste v Senátu již druhým volebním 
obdobím. Máte s fungováním Sená-
tu tedy bohaté zkušenosti. Jak dnes 
vnímáte jeho roli? Jak se Váš osobní 
pohled změnil od doby Vaší první 
kandidatury, jestli vůbec?
Existence Senátu v České republi-
ce rozšiřuje demokratické hodnoty, 
a proto byl do Ústavy zařazen. Do Se-
nátu jsem kandidovala poprvé v roce 
2010. Byla jsem zvolená zejména pro-
to, že jsem bojovala proti korupci. 
Uvědomila jsem si, že z pozice lokál-
ního politika toho příliš nezmohu, 
protože vlivy místních kmotrů byly 
opravdu velké. Jako senátorka mohu 
přímo oslovovat ministry, poslance, 
mám přístup na krajské zastupitel-
stvo, kde mohu pak kdykoli vystoupit 
a tím začít okamžitě řešit problém. 
Mohu potvrdit, že senátora berou tyto 
instituce mnohem vážněji než zastu-
pitele jakéhokoliv města, o běžném 
občanovi ani nemluvě. Jednoduše, 
je to přímočaré řešení.

Jste nezávislou Senátorkou bez 
příslušnosti ke konkrétní politické 
straně, dokáže senátor jako jedinec 
něco prosadit nebo udělat pro lidi 
v regionu?
Senátor má omezenou možnost pro-
sazovat zájmy regionu, za který byl 
zvolen.
Funkce senátora má celorepublikový 
význam, protože schvalujeme zákony, 
které jsou platné pro celý náš stát. 
Jsem z Mostecka, kde je obrovský 
problém s takzvaně nepřizpůsobi-
vými občany a ten se snažím řešit 
osobně s  příslušným ministrem, 
nebo pozměňovacími návrhy záko-
nu, který se této problematiky týká. 
Další možnost pro mé voliče je ta, 
že mě navštíví v kanceláři se svými 
problémy, dotazy a ty pak já přená-
ším na příslušná místa, většinou se 
obracím na kompetentního úředníka 
příslušného ministerstva nebo přímo 
na ministra.
Nezávislost senátora má své výhody 
i nevýhody. Pro mě je nevýhodou, 
že pokud nejsem v nějakém sená-
torském klubu, nemám žádné zá-
zemí, vše si musím vyřizovat sama 
s asistenty, což je komplikovanější, 
protože tajemník klubu vyřeší věci 
jednodušeji.
Výhodu spatřuji zejména v tom, že 
mohu hlasovat podle svého nejlepší-
ho vědomí a svědomí, jak jsem slíbila 

svým voličům a nemusím dodržo-
vat takzvaná vázaná hlasování, která 
jsou v některých stranách pravidlem. 
Komunikuji napříč politickým spek-
trem. Slušní lidé se vždycky domluví, 
a proto se mi daří získat hlasy pro mé 
návrhy senátních zákonů.

V čem vnímáte silné stránky Sená-
tu?
V Senátu určitě najdete větší množ-
ství osobností než v dolní sněmovně, 
což vychází z podstaty volby senátora, 
která je přímá. V Senátu je kultivova-
né prostředí, navzájem se nerušíme 
a vystupujeme slušně i vůči oponen-
tům. Právě proto, že jsou v Senátu 
osobnosti, ačkoliv jsou členem poli-
tické strany či hnutí, mnohdy hlasují 
senátoři podle svého uvážení a ku 
prospěchu věci. Další silnou stránkou 
je obměna Senátu po dvou letech, 
což zaručuje větší kontinuitu a brání 
náhlým výkyvům na politické scéně.

Co považujete za  svůj největší 
úspěch jako senátorky a co za nej-
větší úspěch Senátu jako celku?
V Senátu mám 80 kolegů a všichni 
jsme rádi, když se podaří vytvořit 
dobrý senátní návrh zákona, nebo 
naopak když vracíme nedokonalé 
zákony postoupené Poslaneckou 
sněmovnou. Můj úspěch je tedy zá-
roveň úspěchem Senátu jako celku. 
V poslední době začínají lidé vnímat 
Senát pozitivněji, dokonce má i vyšší 
procento důvěry občanů nežli Posla-
necká sněmovna.
Senát byl a je pojistkou demokracie 
a tvoří mnohdy jakési zrcadlo pro 
dolní sněmovnu. Myslím si, že Senát 
je příkladnou politickou institucí.

Chybí Vám některé pravomoci Se-
nátu, které byste jako Senátorka 
využila?
Ano, chtěla bych, aby se posílila role 
Senátu konkrétně v tom, že pokud 
Senát opraví chyby v zákoně, který 
nám předložila dolní sněmovna, tato 
by se jimi musela zabývat a tím pá-
dem by se nemělo stát, že je nevezme 
na zřetel a zákon je přijat s původními 
nedostatky. Toto posílení vyžaduje 
změnu Ústavy a rozsáhlou diskuzi 
mezi oběma komorami.

Karolína Žďárská

MUDr. Alena Dernerová je lékařka v oboru dětské neurologie. 
Od roku 2010 také nezávislá senátorka. V roce 2010 obdržela 
Cenu Františka Kriegla za občanskou statečnost od Nadace 
Charty 77 a za rok 2009 Cenu Lékařského odborového svazu 
a České lékařské komory za statečnost.

mudr. alena dernerová
senátorka 

Přebal knihy

A co je tedy špatného na projektu 
Čimické radiály? 
Tato stavba by umožnila na P8 postavit 
další nesmyslnou severojižní dálnici 
od Pelc Tyrolky až do pole mezi Či-
micemi a Chabry, kam by přinesla 
více než 50 000 aut denně, které by 
se zde napojily na připravovaný vnější 
pražský okruh. Čimice a Chabry by 
si tak k hluku z plánovaného praž-
ského kruhu mohly přidat také hluk 
a imise z této nové dálnice. Navíc tato 
stavba nemá oporu v tzv. Zásadách 
územního rozvoje, což je jakási ústava 
územního plánovaní a je podmíněna 
právě dostavbou pražského okruhu. 
Institut plánování a rozvoje je dokonce 

z těchto důvodů prohlásil za nepro-
jednatelnou.  

 Který z politiků Čimickou radiálu 
nejvíce tlačí? 
Nejdřív to byl radní pro dopravu Petr 
Dolínek, který ale po několika názoro-
vých veletočích znovu začal podporo-
vat zahloubení ulice V Holešovičkách. 
Momentálně je nejaktivnějším v tomto 
směru Matěj Fichtner z ANO, který je 
jak radním na P8, tak místopředsedou 
představenstva v TSK, která pracuje 
na aktualizaci studie o Čimické radiále. 
 
Co by měla stavba Čimické radiály 
vyřešit?  

Bude to znít blbě, ale bohužel nic. 
Holešovičkám by tato stavba nepo-
mohla. Pořád by zde zůstalo více než 
60 000 aut denně, což je stav před ote-
vřením Blanky. Už toto množství aut 
způsobovalo nadlimitní hluk a emise. 
O žádném zlepšení tudíž nelze mluvit. 
Pro obyvatele Dolních Chaber a Čimic 
by to znamenalo vytvoření situace, 
jaká je dnes V Holešovičkách, tzn. 
dotáhnutí dálnice přímo do obytné 
zástavby a problémy s hlukem a imi-
semi způsobených automobilovou 
dopravou.

Lukáš Wagenknecht

Čimická radiála – desetitisíce 
aut do obytné zástavby

PŘEČETLI JSME SI

dokončení rozhovoru s Michalem Trníkem ze strany 1
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Kandiduji jako nezávislý kandidát nominovaný Piráty. Hlavním dů-
vodem, proč jsem požádal o podporu Pirátské strany, jsou její témata, 
se kterými se ztotožňuji a dlouhodobě se jim věnuji. Je to například 
vymáhání hmotné osobní odpovědnosti politiků a úředníků, konec 
politickým tra� kám, podpora malých podnikatelů, otevřená státní 
správa, transparentnost a v neposlední řadě aktivní účast na roz-
hodování v EU. Piráti navíc drží kurz, který před volbami nastavili.

Nejsem členem žádné politické strany nebo hnutí a senátora vnímám 
jako člověka, který jde do politiky za svoje názory a zkušenosti, podlo-
žené odborností v oblastech, kterým se chce věnovat. To je něco jiného 
oproti sněmovně, která má větší působnost v rozhodování a schvaluje 
třeba státní rozpočet. U poslanců je to mimo jiné o stranické disciplí-
ně při hlasování. Senátor má být osobnost, která odborně posuzuje 
jednotlivá témata a má možnost zasáhnout v případě legislativního 
zmetku. Na významu nyní nabývá role Senátu jako pojistky proti ne-
bezpečným ústavním změnám, o které by některé strany rády usilovaly.

Budu hlídat politiky!

Jak byste se v několika větách charak-
terizoval?
Prožívám velice silně štěstí i smutek, a to 
jak svůj, tak i všech, kteří ho se mnou 
jakkoli sdílejí. Dokážu se radovat z ka-
ždého úsměvu, který při své práci vy-
loudím na dětských tvářích, stejně jako 
si dovedu naložit plný batoh trápení 
jiných.

Jak jste se dostal k muzice a jakou mu-
ziku máte rád?
Koupí první otřískané kytary od spolu-
žáka v sedmé třídě, se můj život změnil. 
Naučil jsem se desítky písniček Karla 
Kryla a psal své věci, což kombinuji 
na svých vystoupeních dodnes.

Děláte pořady pro děti, co vás na tom 
baví?
Když dokážete děti zaujmout, máte ob-
rovskou možnost jim něco sdělit. Sám 
jsem si prošel drsnými kotrmelci, kte-
rým se dá úspěšně vyhnout, nebo přede-
jít. A právě o to se ve svých programech 
už dvacet let snažím.

Jak vnímáte dnešní mládež?
S  programem o  Karlu Krylovi, i  se 
dvěma dalšími komponovanými pro-
gramy s hosty z řad politických vězňů, 
navštěvuji střední školy. Studenti nejsou 
svázáni zodpovědností za své potomky, 
splátkami hypoték, obavou o ztrátu pra-
covní pozice či kariéru, tedy tím vším, 
co jim bude v dospělosti překážet a velet 
starat se sám o sebe. Chtějí svět nejen 
pochopit, ale hlavně měnit. Mají ob-
rovský potenciál. Měli bychom je brát 
vážně a respektovat je. Nakonec stejně 
jako po listopadu 89, můžeme na jejich 
odvaze (kterou někteří nazývají drzostí) 
participovat všichni :-)

Co Vám vadí na současné politice a co 
byste rád změnil k lepšímu?
Neměli bychom dopustit, aby stáli v čele 
ti nejhorší. Musíme se snažit uhlídat ty 
špatné a podpořit ty lepší. Čekat od po-
litiky víc, je naivní.

Karolína Žďárská   

Ziggy Horváth je písničkář, aktivista, který se dlouhodobě 
zabývá novodobou historií. Na sociálních sítích se zviditel-
nil svými písněmi, které kritizují některé kroky současných 
politiků. Jednou z nejznámějších byla píseň „Song s krycím 
názvem Bureš“.

Ziggy Horváth

S PODPOROU PIRÁTŮ
PROČ

V roce 2012 Lukáš Wagenknecht zauDitoVaL regionáLní operaČní program seVerozápaD a oDhaLiL systémoVé seLhání V přiDěLoVání Dotací za 14 miLiarD 
korun. násLeDné trestní řízení VeDLo k obVinění 24 osob VČetně poLitikŮ a ÚřeDníkŮ.

Ing. Lukáš Wagenknecht
kandidát na senátora 

ve volebním obvodě 23
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MĚNÍCÍ SE, MIZEJÍCÍ PRAHA 8
Město se mění v čase, některé stavby, 
mnohdy i celé ulice mizí, aby byly 
nahrazeny novými. Developeři 
a vlastníci pozemků se snaží stavět 
i tam, kde dosud byla zeleň nebo 
volná prostranství. Trend doby je 
využít maximálně stávající území 
a umístit na ně co nejvíc kanceláří, 
obchodních center, bytů, podzem-
ních parkovacích ploch a  garáží, 
protože na  tom všem se v  Praze 
dají vydělat velké peníze. Moderní 
kancelářské budovy ze skla, oceli 

a betonu přinášejí kromě mnoh-
dy zajímavé architektury do kdysi 
klidných míst i nebývalý ruch, když 
každé ráno v pracovní dny metro, 
tramvaje a autobusy přivážejí za-
městnance a další stovky aut míří 
do podzemních garáží. Odpoledne 
se vše opakuje jen v opačném smě-
ru, kdy zaměstnanci zamíří domů 
kamsi do daleka. A co to přináší 
místním? Pár z nich možná najde 
v nových kancelářských budovách 
zaměstnání, ostatní jsou vystaveni 

zvýšenému provozu v dosud klidné 
lokalitě. Ani nové bytové projekty 
vznikající na dosud volných pro-
stranstvích neznamenají pro staro-
usedlíky většinou zlepšení. A co se 
stane, když novému projektu stojí 
v cestě památka nebo letitá domi-
nanta? Chvíli se o potřebě jejího 
zachování mluví, když je třeba, de-
veloper slíbí, že ji zachová a začlení 
do  svého nového projektu, takže 
výstavbě nestojí nic v cestě. Po čase 
se přijde na to, že památka má na-

rušenou statiku a je třeba ji zbourat. 
Vzpomínáte? Rustonka a její kotelna 
s polygonálním komínem měla být 
podle původních slibů investora za-
komponována do moderního kance-
lářského komplexu jako připomínka 
historie průmyslového Karlína. Letos 
šla k zemi i Mazutka – unikátní in-
dustriální stavba bývalé mazutové 
výtopny sídliště Invalidovna, za jejíž 
zachování bojovali mnozí občané 
Prahy 8, Klub za starou Prahu i Ná-
rodní památkový ústav. Stejné zaklí-

nadlo „špatný technický stav“ nás 
s velkou pravděpodobností připraví 
i o Libeňský most. Jak to dopadne 
s Palácem Svět, vlastněným firmou 
registrovanou na Bahamách? Snad 
lépe než s  ostatními památkami 
Prahy 8, díky vyhlášení památkové 
ochrany v roce 2003 Ministerstvem 
kultury, jako reakci na pokus maji-
tele získat na palác demoliční výběr.
 

Václav Turko 

Palác Svět,

Místo, kde stála Mazutka
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V roce 2013 Lukáš Wagenknecht V DopraVním poDniku hLaVního města prahy při auDitu DostaVby metra a upozorniL na poDezření na machinace 
s Veřejnými zakázkami V hoDnotě 3,5 miLiarDy korun. VeDení poDniku záVěry auDitu oDmítLo. ÚřaD pro ochranu hospoDářské soutěže po Letech zjištění 
auDitu potVrDiL.

S JAKÝMI PENĚZI HOSPODAŘÍ PRAHA
hlavní město Praha v roce 2017 

hospodařilo s rozpočtem té-
měř 86 miliard korun. Politikům 
se však nepodařilo vyčerpat přes 
7 miliard. Praha se tak směle řadí 
co do velikosti rozpočtu mezi nej-
větší veřejné subjekty u nás. Větší 
je z hlediska rozpočtu pouze Mi-
nisterstvo práce a sociálních věcí 
a Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy. Jejich rozpočet ov-
šem dominantně tvoří transferové 
platby jako jsou důchody, sociální 
dávky, resp. platy učitelů. Praze 
mohou závidět molochy jako je 
Ministerstvo obrany, které přitom 
platí 24 tisícovou armádu a ně-
kolik tisíc úředníků anebo Mini-

sterstvo vnitra, které odměňuje 
přes 40 tis. policistů a další tisíce 
občanských pracovníků úřadu.

Pražský rozpočet nemá srovnání 
ani mezi ostatními městy. Dokonce 
dalších 10 největších měst ČR do-
hromady zdaleka nedosahuje roz-
počtu Prahy. V souhrnu tato města 
v roce 2017 disponovala rozpočtem 
cca 50 mld. Kč. Počet obyvatel trvale 
žijících v těchto městech je ovšem 
výrazně vyšší než v Praze.  V souhrnu 
cca 1,5 mil. obyvatel oproti 1,3 mil. 
obyvatel Prahy. Dokonce existuje 
řada států, které mají méně peněz než 
velká Praha. Jde například o Albánii, 
Makedonii nebo Mongolsko.

Pražští politici mají možnost pra-
covat s opravdu velkým rozpočtem. 
Paradoxem je, že i Nejvyšší kontrolní 
úřad podle dnešní legislativy nemůže 
obce a kraje, tudíž ani Prahu, kontro-
lovat. Odpovědní politici v Parlamen-
tu se nepochopitelně nezávislé a od-
borné kontrole dlouhodobě brání. 

Kam každým rokem mizí miliardy, 
když v Praze padají mosty a do roz-
voje infrastruktury se výrazně ne-
investuje?! A proč magistrát není 
schopen smysluplně proinvestovat 
svůj rozpočet? Magistrátu v roce 
2017 zůstalo nevyužitých neuvěři-
telných zhruba 7 mld. korun. Jde 
o částku srovnatelnou s rozpočtem 
Plzně na celý jeden rok. 

V současnosti má ovšem i každý 
jednotlivec možnost hlídat politiky 
ve své obci. Díky internetovým ná-
strojům, které pracují s otevřenými 
daty, jako je Hlídač státu anebo Do-
tační parazit, je každý občan schopen 
si politiky alespoň částečně na radnici 
pohlídat. Hlídač státu (www.hlida-
cstatu.cz) velmi srozumitelnou for-
mou podává především informace 
o veškerých smlouvách podepsaných 
na radnici, ale umí také hlídat přímo 
Vaše politiky, např. v jejich dalších 
podnikatelských angažmá. Dotační 
parazit (www.dotacni-parazit.cz) zase 
soustřeďuje srozumitelnou formou, 
jinak roztříštěné a nejednotné in-
formace o příjemcích a poskytova-

telích různých typů dotací (evropské 
dotace, národní dotace, investiční 
pobídky apod.). 

Samotná Praha díky úsilí Pirátů 
uveřejňuje otevřená data na portálu 
http://opendata.praha.eu/. Duchov-
ním otcem celého projektu je bývalý 
pražský zastupitel a současný posla-
nec Ondřej Profant. Jednoduše se tak 
dnes můžete seznámit s 232 datovými 
sadami informací od 15 pražských 
organizací. Piráti v Praze tak úspěšně 
prosazují svůj program, ve kterém se 
zavázali otevírat úřady a dříve utajo-
vané informace občanům.

Jaroslav Vlk
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Sliby politiků o tom, jak omezí ne-
smyslně vysoké odměny za práci v do-
zorčích radách městských podniků 
jsou evergreenem, který je tahákem 
před každými volbami.

Naposledy současná primátorka 
Adriana Krnáčová spolu se svými 
kolegy před čtyřmi roky slibovala 
„zrušte trafiky, volte profíky!“ Bohu-
žel v Praze máme další promrhanou 
šanci. I po čtyřech letech dál pokra-
čují milionové odměny spřízněným 
politikům vládnoucí strany. Jednou 
z rekordmanek je členka zastupitel-
stva hlavního města, RNDr. Marcela 
Plesníková. Díky kumulaci veřejných 
funkcí si přišla v minulém roce mi-
nimálně na 220 000 korun měsíčně. 
Plat premiéra republiky byl přitom 
ve stejném roce o třicet tisíc měsíčně 
menší. Zasedání jedné z dozorčích 
rad přitom proběhlo pouze pětkrát 
za celý rok.

Průměrný důchod byl minulý rok 
11 784 korun, což je 18,7krát méně. 
Jednoduše běžný senior nedostane 
na důchodech za 1,5 roku to, co poli-
tička z magistrátu za měsíc.

Abychom byli spravedliví, nejenom 
současná pražská koalice rozděluje 

statisíce v městských dozorčích radách. 
V předchozím volebním období politici 

dnes opozičních stran seděli v dozor-
čích radách úplně stejně a také brali 

statisíce za několik jednání do roka. 
Problém osobně nevidím jenom 

ve výši odměn, které jsou spíše než 
nepřiměřené nemorální. Problém je 
i v odbornosti, kdy jsou na kontrolní 
funkce v dozorčích radách dosazování 
místo odborníků s praxí politici, kteří 
si vylepšují měsíční příjem. Tématem 
kvalitní kontroly úřadů a městských 
společností se zabývám přes 15 let 
a proto vím, o čem mluvím.

Co je na tom však nejsmutnější? 
Že slibovaná změna opět nepřišla. 
Jak ve sněmovně, tak na magistrá-
tu. Ve sněmovně byl hlasy ANO SPD 
a KSČM smeten ze stolu návrh zákona 
Pirátů, který by politické trafikanství 
omezil. Na pražském magistrátu radní 
Grabein Procházka slibuje změnu už 
několik let a spojuje ji s vytvořením 
městského superholdigu. Žádný kon-
krétní návrh však do zastupitelstva 
doposud nepředložil.

Proto až opět od koaličních politiků 
uslyšíte, že zatočí s trafikami, buďte 
obezřetní. Někteří politici slibují, co 
se jim zdá jako tahák na voliče, jiní 
předkládají konkrétní a konstruk-
tivní návrhy.

Lukáš Wagenknecht, 
ekonom auditor

každý Pražan zaplatí měsíčně tisí-
ce korun za energie. Dlouhá léta 

se hovoří o tom, že zisky za energie 
odtékají do zahraničí. Je tomu tak 
a kam zisky konkrétně plynou?

Pokud hovoříme o energiích, roz-
dělme si je na jednotlivé komodity. 
Trh s nimi totiž funguje na jiných 
principech a za jiných podmínek. 
Mezi hlavní energetické komodity 
patří elektrická energie, plyn, voda 
a teplo.

V Praze, stejně jako v mnoha jiných 
českých městech, funguje dnes velmi 
kritizovaný, a pro města nevýhodný, 
francouzský model obchodu s vodou. 
Jde o systém, kdy jedna společnost 
vlastní vodárenskou infrastrukturu 
a druhá společnost si infrastrukturu 
pronajímá, provozuje ji, a inkasuje 
od občanů a firem za vodu platby. 
V Praze je vlastníkem infrastruktury 
městem vlastněná Pražská vodohos-
podářská společnost, a.s. Provozo-
vatelem sítě je společnost Pražské 
vodovody a kanalizace, a.s., která 
patří francouzskému energetickému 
gigantu Veolia. Historická privatiza-
ce do rukou Veolie je dlouhodobě 

kritizována. Ani samotný magistrát 
Prahy při privatizaci nechtěl prodat 
majoritu do soukromých rukou. Nic-
méně Fond národního majetku tehdy 
rozhodl o privatizaci většinového po-
dílu mimo kontrolu města. Magistrát 
však dílo dokonal, když do rukou 
Veolie následně prodal i zbytek spo-
lečnosti. Mimo to se pražští politici 
zavázali pronajímat infrastrukturu až 
do roku 2028. O výhodnosti takové-
ho obchodu můžeme silně pochybo-
vat. Dnes tak stovky miliónů korun 
každoročně tečou Francouzům. Mís-
to těchto zisků by prostředky mohly 
být investovány do zanedbané vo-
dárenské infrastruktury případně 
snížit Pražanům předraženou cenu 
za vodu.

Trh s elektrickou energií a plynem 
je dnes plně decentralizovaný. Ka-
ždý si tak může svobodně vybrat 
svého dodavatele. Nejsilnější po-
zici v Praze si stále historicky drží 
PRE, v oblasti elektrické energie, 
a Pražská plynárenská a.s. v oblasti 
prodeje plynu. Dle nejaktuálnějších 
informací z obchodního rejstříku 
je PRE vlastněno z téměř 70 %, buď 
napřímo nebo skrze PRE holding, 

německou společností EnBW Ener-
gie Baden-Württemberg a stejným 
směrem tedy i putuje největší porce 
zisků z této společnosti. Menšinovým 
podílem je PRE vlastněno i Hlavním 
městem Praha. V oblasti plynu je 
situace odlišná. Pražská plynárenská, 
a.s. je jediným z významných energe-
tických dodavatelů, jehož majoritní 
podíl stále drží Hlavní město Praha. 
Praha je dokonce jediným akcioná-
řem společnosti, ovládá ji, a zisky 
z prodeje plynu tak plynou městu.

Liberalizace trhu v  teplárenství 
je složitější, než je tomu v oborech 
plynárenství a  elektroenergetiky. 
Důvodem je obtížná propojitelnost 
teplovodních systémů. Tento fakt 
omezuje možnosti změny dodava-
tele tepla i v takovém případě, kdy 
je výroba oddělena od distribuce. 
Největšími dodavateli v Praze jsou 
Pražská teplárenská, a.s., která včet-
ně jejich dceřiných společností zá-
sobuje asi 270 tis. domácností (tedy 
40 % celého pražského trhu) a Veolia 
energie Praha, a.s., která zásobuje 
asi 80 tis. domácností. Veolia ener-
gie patří do stejného francouzského 
koncernu. Co se týče Pražské tep-

lárenské, tak ještě donedávna byla 
alespoň částečně spravována Hlav-
ním městem Praha. Magistrát ovšem 
zhruba čtvrtinový podíl v Pražské 
teplárenské na konci minulého roku 
vyměnil za podíl v Pražských služ-
bách, a.s. (svoz odpadů) s energetic-
kým holdingem miliardáře Daniela 
Křetínského. Praha se tak vzdala 
jakékoliv kontroly nad společností 
a Křetínský ovládl dominantního 

dodavatele tepla v Praze. Podmínky 
výměny akcií nebyly při rozhodo-
vání na zastupitelstvu dostatečně 
odůvodněné. I přes odpor Pirátů 
tak současná magistrátní koalice 
prohlasovala miliardovou směnu 
akcií, o jejíž výhodnosti můžeme 
pochybovat.

Jaroslav Vlk

Francie, Německo – kam tečou 
zisky za vodu a energie v Praze

Milionové trafiky 
městských politiků jedou dál

komentář
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ani na ministerstVu Financí V roce 2015 nebyLo místo pro nezáVisLý auDit. tehDejší ministr Financí, anDrej babiš, se snažiL přesunout Lukáše 
Wagenknechta na pozici poLitického náměstka. ten tuto pozici oDmítnuL a rozhoDL se raDěji VěnoVat sVoje ÚsiLí k prosazení náVrhu zákona o Vnitřním 
říDicím a kontroLním systému Ve Veřejné spráVě.

Nehledejte v tom ironii nebo snahu dě-
lat si legraci z kohokoliv. Tentokrát je řeč 
o architektuře. Společným jmenovatelem 
je architekt Václav Roštlapil (1856–1930), 
který navrhl řadu veřejných staveb v Praze, 
mezi jinými i Strakovu akademii a Ústav 
choromyslných v Bohnicích, jak se tehdy 
Psychiatrická léčebna Bohnice jmenovala. 
Novobarokní Strakova akademie byla do-
končena roce 1896, o 23 let později v roce 
1919 byla dokončena výstavba Ústavu cho-
romyslných v Bohnicích se svojí hlavní domi-
nantou kostelem svatého Václava, tentokrát 
již v secesním slohu.

Václav Turko

Co mají společného Psychiatrická 
léčebna Bohnice a Strakova 

akademie – sídlo úřadu vlády?

Psychiatrická léčebna Bohnice

Psychiatrická léčebna Bohnice – vchodStrakova akademie na Malé straně, zahrada
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