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Rada hlavního města Prahy   

I .   s o u h l a s í  

s předloženým Klimatickým plánem hl.m. Prahy do roku 2030 (Praha na cestě k uhlíkové 
neutralitě), který je přílohou č. 1 tohoto usnesení 

I I .   k o n s t a t u j e  

že předložený Klimatický plán hl.m. Prahy do roku 2030 je současně Akčním plánem pro 
udržitelnou energii a klima (Sustainable Energy and Climate Action Plan - SECAP), jak 
jej definuje Covenant of Mayors for Climate & Energy 

I I I .   u k l á d á  

1.  náměstkovi primátora Ing. Petrovi Hlubučkovi 

1.  předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy dokument Klimatický plán hl.m. Prahy do 
roku 2030 uvedený v bodu I. tohoto usnesení ke schválení 

Termín: 28.5.2021 

2.  předložit Radě HMP ke schválení návrh na založení Pražského společenství 
obnovitelné energie 

Termín: 30.9.2021 

3.  předložit Radě HMP ke schválení strategický záměr využití nízkoteplotního 
potenciálu odpadního tepla z ÚČOV 

Termín: 31.12.2021 

4.  zahájit ve spolupráci s radním Mgr. Janem Chabrem trojstranná jednání                
s výrobcem a dodavatelem tepla do systému zásobování teplem (SZT) v Praze    
s cílem dekarbonizace zdroje Mělník a dosažení přiměřené, transparentní            
a konkurenceschopné ceny tepla pro Pražany; na podkladě výsledků těchto 
jednání navrhnout rozhodnutí o dalším centrálním, či decentrálním směřování 
teplárenství v Praze 

Termín: 30.9.2021 

5.  předložit monitorovací zprávu Klimatického plánu hl.m. Prahy do roku 2030          
k projednání Radě HMP v intervalu 1 x 2 roky za podmínky schválení 
Klimatického plánu hl.m. Prahy Zastupitelstvem hl.m. Prahy 

Termín: 30.6.2031 

Kontrolní termín: 30.6.2023 

Kontrolní termín: 30.6.2025 

Kontrolní termín: 30.6.2027 

Kontrolní termín: 30.6.2029 



2.  MHMP - OCP MHMP 

1.  řídit a koordinovat plnění Klimatického plánu hl.m. Prahy do roku 2030 za 
podmínky schválení Klimatického plánu Zastupitelstvem hl.m. Prahy 

Termín: průběžně 

2.  připravit organizační schéma plnění a financování Klimatického plánu hl.m. 
Prahy do roku 2030 pro dotčené odbory MHMP a městské organizace v členění 
na jednotlivá opatření a projekty počínaje rokem 2022 s uvedením způsobu jejich 
financování z rozpočtu města a dalších zdrojů za podmínky schválení 
Klimatického plánu hl.m. Prahy Zastupitelstvem hl.m. Prahy 

Termín: 30.9.2021 

3.  připravit monitorovací zprávu Klimatického plánu hl.m. Prahy do roku 2030          
v intervalu 1 x 2 roky za podmínky schválení Klimatického plánu hl.m. Prahy 
Zastupitelstvem hl.m. Prahy 

Termín: 30.6.2031 

Kontrolní termín: 30.6.2023 

Kontrolní termín: 30.6.2025 

Kontrolní termín: 30.6.2027 

Kontrolní termín: 30.6.2029 

4.  připravit metodiku pro nákup významných produktů a služeb zohledňující kritéria 
energetické náročnosti či uhlíkové stopy 

Termín: 31.12.2021 

3.  primátorovi hl.m. Prahy 

1.  zajistit koordinaci přípravy žádostí o podporu z evropských fondů pro projekty 
vyplývající z Klimatického plánu hl.m. Prahy do roku 2030 pro město i městské 
organizace ve spolupráci s odborem FON MHMP za podmínky schválení 
Klimatického plánu hl.m. Prahy Zastupitelstvem hl.m. Prahy 

Termín: průběžně 

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

1.  zajistit, aby do roku 2030 alespoň 50 % vozového parku autobusů veřejné 
dopravy provozovaného DPP a.s. nahradila vozidla s nulovými emisemi               
a dalších alespoň 25% vozidla nízkoemisní či bezemisní, a ve spolupráci se 
Středočeským krajem usilovat o shodné podíly vozidel s nulovými respektive 
nízkými emisemi u soukromých dopravců, smluvně zajištěných Regionálním 
organizátorem Pražské integrované dopravy (ROPID), za podmínky 
dostatečných finančních prostředků z rozpočtu hl.m. Prahy nebo dotačních titulů 
a fondů 

Termín: průběžně 

2.  projednat se Středočeským krajem společný postup pro možnou implementaci 
Klimatického plánu hl.m. Prahy do roku 2030 v rámci objednávky a zajištění 
závazku veřejných služeb v přepravě cestujících, které jsou součástí Pražské 
integrované dopravy za podmínky schválení Klimatického plánu hl.m. Prahy 
Zastupitelstvem hl.m. Prahy 

Termín: průběžně 



5.  I. náměstkovi primátora doc. Ing. arch. Petrovi Hlaváčkovi, náměstkovi primátora Ing. 
Petrovi Hlubučkovi, radní JUDr. Haně Kordové Marvanové 

1.  předložit Radě HMP návrh pravidel klimaticky odpovědné výstavby, která budou 
zástupci hl.m. Prahy prosazovat při jednáních o developerských záměrech           
a projektech s cílem dosažení co nejvyšší energetické efektivity, možností vlastní 
výroby obnovitelné elektřiny a tepla, sdílení elektřiny a uplatnění adaptačních 
opatření 

Termín: 30.9.2021 

6.  radnímu Mgr. Janu Chabrovi 

1.  zajistit promítnutí Klimatického plánu hl.m. Prahy do strategického rozvoje 
Pražské energetiky, a.s. a Pražské plynárenské, a.s. včetně dceřiných 
společností a využít tyto společnosti při transformaci sektoru energetiky města ve 
prospěch vzniku nízkoemisních a bezemisních zdrojů elektřiny a tepla na území 
Prahy za podmínky schválení Klimatického plánu hl.m. Prahy Zastupitelstvem 
hl.m. Prahy 

Termín: 30.9.2021 

7.  náměstkovi primátora Pavlovi Vyhnánkovi, M.A. 

1.  spolupracovat při přípravě každoročního finančního plánu realizace opatření 
Klimatického plánu hl.m. Prahy do roku 2030 v rámci rozpočtu města za 
podmínky schválení Klimatického plánu hl.m. Prahy Zastupitelstvem hl.m. Prahy 

Termín: 30.9.2021 

8.  radní Mgr. Mileně Johnové 

1.  spolupracovat s oddělením energetického manažera OCP MHMP (dále jen OEM 
MHMP) při vytipování a přípravě potenciálních projektů pro realizaci opatření 
vyplývajících z Klimatického plánu hl.m. Prahy do roku 2030 u věcně příslušných 
příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb dle přílohy č. 2 usnesení 
Rady HMP č. 410 ze dne 1. 3. 2021 a zajistit, aby renovace probíhala dle 
vhodných energetických a ekonomických standardů za podmínky schválení 
Klimatického plánu hl.m. Prahy Zastupitelstvem HMP hl.m. Prahy 

Termín: průběžně 

9.  radní MgA. Haně Třeštíkové 

1.  spolupracovat s OEM MHMP při vytipování a přípravě potenciálních projektů pro 
realizaci opatření vyplývajících z Klimatického plánu hl.m. Prahy do roku 2030      
u věcně příslušných organizací v oblasti kultury dle přílohy č. 2 usnesení Rady 
HMP č. 410 ze dne 1. 3. 2021 a zajistit, aby renovace dle vhodných 
energetických a ekonomických standardů za podmínky schválení Klimatického 
plánu hl.m. Prahy Zastupitelstvem hl.m. Prahy 

Termín: průběžně 

2.  umožnit a vést spolu s OPP MHMP a OEM MHMP dialog o aktualizaci pravidel 
památkové péče pro realizaci projektů navrhovaných v rámci Klimatického plánu 
hl.m. Prahy do roku 2030 v Městské památkové rezervaci a městských 
památkových zónách 

Termín: průběžně 

10.  radnímu PhDr. Mgr. Vítu Šimralovi, Ph.D. et Ph.D. 

1.  spolupracovat s OEM MHMP při vytipování a přípravě potenciálních projektů pro 
realizaci opatření vyplývajících z Klimatického plánu hl.m. Prahy do roku 2030      
u věcně příslušných organizací z oblasti školství a sportu dle přílohy č. 2 
usnesení Rady HMP č. 410 ze dne 1. 3. 2021 a zajistit, aby renovace probíhala 
dle vhodných energetických a ekonomických standardů za podmínky schválení 
Klimatického plánu hl.m. Prahy Zastupitelstvem hl.m. Prahy 

Termín: průběžně 



11.  radnímu Mgr. Adamovi Zábranskému 

1.  spolupracovat s OEM MHMP při vytipování a přípravě potenciálních projektů pro 
realizaci opatření vyplývajících z Klimatického plánu hl.m. Prahy do roku 2030      
u věcně příslušných organizací při správě bytového fondu hl.m. Prahy dle přílohy 
č. 2 usnesení Rady HMP č. 410 ze dne 1. 3. 2021 a zajistit, aby renovace 
probíhala dle vhodných energetických a ekonomických standardů za podmínky 
schválení Klimatického plánu hl.m. Prahy Zastupitelstvem hl.m. Prahy 

Termín: průběžně 

12.  členům Rady HMP 

1.  gesčně příslušným pro cíle a opatření Klimatického plánu hl.m. Prahy do roku 
2030 poskytovat průběžnou součinnost s jeho naplňováním a implementací za 
podmínky schválení Klimatického plánu hl.m. Prahy Zastupitelstvem hl.m. Prahy 

Termín: průběžně 

2.  informovat vedení Středočeského kraje o schválení Klimatického plánu hl.m. 
Prahy do roku 2030 a iniciovat jednání za účelem spolupráce při jeho naplňování 
v jednotlivých oblastech jejich působnosti za podmínky schválení Klimatického 
plánu hl.m. Prahy Zastupitelstvem hl.m. Prahy 

Termín: 30.9.2021 

13.  MHMP - BEZ MHMP, MHMP - FON MHMP, MHMP - HOM MHMP, MHMP - INV 
MHMP, MHMP - VEZ MHMP, MHMP - SLU MHMP, MHMP - ODO MHMP, MHMP - PRI 
MHMP, MHMP - SML MHMP, MHMP - ZDR MHMP, MHMP - ROZ MHMP, MHMP - 
OPP MHMP, MHMP - OCP MHMP, MHMP - EVM MHMP, řediteli Institutu plánování      
a rozvoje hl. m. Prahy, řediteli Pražské developerské společnosti, řediteli ROPID, 
ředitelům příspěvkových organizací zřízených hl.m. Prahou 

1.  poskytovat průběžnou součinnost při realizaci opatření vyplývajících                     
z naplňování cílů Klimatického plánu hl.m. Prahy do roku 2030 za podmínky 
schválení Klimatického plánu hl.m. Prahy Zastupitelstvem hl.m. Prahy 

Termín: průběžně 

I V .   ž á d á  

1.  MČ hl.m.Prahy, představenstvo Dopravního podniku hl.m. Prahy, akciová společnost, 
představenstvo Operátora ICT, akciová společnost, Pražskou energetiku, a.s., Pražskou 
plynárenskou, a.s., představenstvo Pražské vodohospodářské společnosti a.s., 
představenstvo Pražských služeb, akciová společnost, představenstvo Technologie 
hl.m. Prahy, akciová společnost, představenstvo Technické správy komunikací hl.m. 
Prahy, a.s., Pražský inovační institut, z.ú. 

1.  o poskytování součinnosti při realizaci opatření uvedených v Klimatickém plánu 
hl.m. Prahy do roku 2030 dle bodu I. tohoto usnesení za podmínky schválení 
Klimatického plánu hl.m. Prahy Zastupitelstvem hl.m. Prahy 

Termín: průběžně 



V .   k o n s t a t u j e ,  ž e  

vzhledem k probíhající koronavirové ekonomické krizi a jejím dlouhodobým 
hospodářským následkům a dále vzhledem k legislativním změnám v rozpočtovém 
určení daní a k absenci jasného zdroje krytí projektů bude k realizaci a financování 
opatření vyplývajících z naplňování cílů Klimatického plánu hl.m. Prahy do roku 2030 
uvedeného v bodu I. tohoto usnesení resp. Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima 
(SECAP) uvedeného v bodu II. tohoto usnesení celkově docházet v souladu                     
s rozpočtovými možnostmi hl.m. Prahy v jednotlivých letech jeho implementace. Budoucí 
vývoj rozpočtových možností hl.m. Prahy v průběhu implementace Klimatického plánu 
hl.m. Prahy 2030 se v tuto chvíli nedá predikovat 

 

 
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. Petr Hlubuček  
Tisk: R-39957  
Provede: náměstek primátora Ing. Petr Hlubuček, MHMP - OCP MHMP, primátor hl.m. 

Prahy, náměstek primátora Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D., I. náměstek 
primátora doc. Ing. arch. Petr Hlaváček, radní JUDr. Hana Kordová Marvanová, 
radní Mgr. Jan Chabr, náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A., radní Mgr. 
Milena Johnová, radní MgA. Hana Třeštíková, radní PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. 
et Ph.D., radní Mgr. Adam Zábranský, členové Rady HMP, MHMP - BEZ MHMP, 
MHMP - FON MHMP, MHMP - HOM MHMP, MHMP - INV MHMP, MHMP - VEZ 
MHMP, MHMP - SLU MHMP, MHMP - ODO MHMP, MHMP - PRI MHMP, MHMP 
- SML MHMP, MHMP - ZDR MHMP, MHMP - ROZ MHMP, MHMP - OPP MHMP, 
MHMP - EVM MHMP, ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, ředitel 
Pražské developerské společnosti, ředitel ROPID, ředitelé příspěvkových 
organizací zřízených hl.m. Prahou  

Na vědomí: odborům MHMP  

  

  


	Usnesení č.1025

