
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 1311 
ze dne  22.6.2020 

k návrhu koncepčního dokumentu "Zóny placeného stání hl.m. Prahy - Strategie rozvoje 
parkování 2020 - 2025" 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

dokument "Zóny placeného stání hl.m. Prahy - Strategie rozvoje parkování 2020 - 2025", 
který je přílohou č. 1 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  náměstkovi primátora Ing. Adamu Scheinherrovi, MSc., Ph.D. 

1.  zpracovat právní a dopravní analýzu rozšíření možnosti zvýhodněného 
parkování rezidentů hl.m. Prahy v zónách placeného stání i mimo oblast 
vymezenou nařízením č. 19/2017 Sb. hl.m. Prahy, kterým se vymezují oblasti 
hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené 
úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, ve znění 
pozdějších předpisů 

Termín: 31.12.2020 



I I I .   u k l á d á  

1.  MHMP - ODO MHMP 

1.  postupovat v dalším rozvoji systému zón placeného stání hl.m. Prahy v souladu 
s dokumentem dle bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 31.12.2025 

Kontrolní termín: 31.12.2021 

Kontrolní termín: 31.12.2023 

2.  rozpracovat další navazující dokumenty systému zón placeného stání v souladu 
s dokumentem dle bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 31.12.2025 

Kontrolní termín: 31.12.2021 

Kontrolní termín: 31.12.2023 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r. 
I. náměstek primátora hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  náměstek primátora Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.  
Tisk: R-36177  
Provede: náměstek primátora Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D., MHMP - ODO MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  















































Důvodová zpráva 

Radě hl. m. Prahy je předkládán dokument Zóny placeného stání hl. m. Prahy - Strategie 

rozvoje parkování 2020-2025 (dále jen Strategie), jehož cílem je koncepční popis dalšího 

vhodného rozvoje zón placeného stání (ZPS) v hl. m. Praze. Strategie vyjmenovává nedostatky 

současného systému ZPS a navrhuje jejich řešení - jde tak zároveň o revizi jednotného systému 

ZPS fungujícího nyní již ve dvanácti městských částech hl. m. Prahy. 

Nová strategie je předkládána nyní, aby principy v ní stanovené mohly být zohledněny při 

rozšiřování ZPS do dalších městských částí a při uzavírání nových smluv s dodavateli, kteří 

budou zajišťovat fungování systému ZPS v budoucnu. 

Předkládaná strategie je v souladu s přijatým Plánem udržitelné mobility Prahy a okolí a přímo 

naplňuje úkol Rozvoj ZPS (z opatření ID 200), který je obsažen v jeho návrhu a akčním plánu. 

Strategie zároveň podporuje Klimatický závazek hlavního města Prahy. Systém ZPS se 

neobejde bez součinnosti hlavního města Prahy, jeho podřízených organizací, jednotlivých 

městských částí a Středočeského kraje v oblasti plánování a koordinace územního rozvoje tzv. 

Pražské metropolitní oblasti a zejména pak systematického rozvoje kolejové veřejné hromadné 

dopravy a vybudování sítě záchytných parkovišť především u vlakových stanic a zastávek ve 

Středočeském kraji a u koncových stanic pražského metra. 

Předkládaná strategie byla vypracovávána v úzké spolupráci se členy Komise Rady hl. m. Prahy 

pro parkování (dále jen Komise). Počáteční impuls pro vytvoření dokumentu přinesli členové 

Komise a další zvaní hosté při příležitosti výjezdního zasedání orgánu dne 15. dubna 2019, na 

kterém se diskutovaly klíčové problémy ZPS, jakožto i možná řešení. Účastníci výjezdního 

zasedání přinesli řadu postřehů k problematice ZPS – tímto vstupem byly popsány problémové 

oblasti ZPS, které jsou v dokumentu Strategie rozvedeny. K problémovým oblastem následně 

členové Komise navrhli přes 40 různých řešení. Tyto vstupy posloužily jako základ pro 

vytvoření dokumentu Koncepce ZPS (v pozdější fázi přejmenován na „Zóny placeného stání 

hl. m. Prahy - Strategie rozvoje parkování 2020-2025“. Členové Komise o Strategii (resp. 

koncepci) dále samostatně nehlasovali, jelikož byli s návrhem seznamováni průběžně v rámci 

přípravy celého dokumentu a částečně spolupracovali na jejím znění. 

Další významný zásah do dokumentu byl realizován po dalším jednání Komise dne 15. 10. 

2019. Tehdy bylo zvoleno, aby se původní dokument zamýšlený jako velmi rigidní strategický 

plán s rozsáhlým analytickým podkladem, širokou návrhovou částí, akčním plánem a jasným 

harmonogramem (tedy dokument pracující ve velkém detailu) proměnil na dokument obecného 

charakteru, ve kterém jsou spíše než konkrétní kroky sepsána obecná pravidla, kterými by se 

měly všechny dotčené instituce ve věci dalšího rozvoje parkování v Praze řídit. Důvodem pro 

tuto úpravu bylo to, že současně platná Koncepce rozvoje zón placeného stání na území hl. m. 

Prahy schválená v roce 2014 obsahuje mimo jiné i konkrétní řešení, která nebyla mnohdy z řady 

důvodů nikdy aplikována. Aby se zpracovatelé tomuto vyhnuli, byla z původního materiálu 

vyňata řada částí – hodnocení původních technologických a procesních modelů a doporučení, 

návrh ceníku ZPS či návrh nových zásad pro zřizování ZPS apod. Tyto jednotlivosti dokument 

významně rozšiřovaly, zesložiťovaly a byly často závislé na obtížně zajistitelných vstupech. 

Strategie tak nyní ve své návrhové části koncentruje nástroje, které bude do budoucna nezbytné 

dále rozpracovat. Současně budou tyto dokumenty zpracovávány a projednávány samostatně 

až po schválení předkládaného dokumentu. 



V rámci připomínkového řízení se k tomuto tisku mohli vyjadřovat představitelé politických 

klubů koaličních stran, Městské policie hl. m. Prahy, Institutu hl. m. Prahy, Technické správy 

komunikací hl. m. Prahy, a.s. a na závěr vybraní členové Rady hl. m. Prahy. Všem připomínkám 

bylo vyhověno a dokument proto doznal jistých úprav. Upravený čistopis dokumentu již nebyl 

na závěr projednáván s představiteli městských částí, jelikož by hrozilo znovuotevření 

některých kapitol dokumentu. Případné úpravy ze strany městských částí by poté musely být 

opětovně revidovány v rámci schvalovacího procesu usnesení Rady hl. m. Prahy, k čemuž by 

s největší pravděpodobností měly městské části opětovné připomínky. 

Předkladatel zajistil, že před projednáním tohoto tisku v Radě hl. m. Prahy byl dokument 

projednán a schválen Výborem pro dopravu Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 16. června 2020 

s jednou připomínkou, která byla dle návrhu Výboru zapracována. 
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