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Zápis z jednání Finančního výboru ZHMP konaného dne 26. 4. 2011 
 
 
Přítomni: dle prezenční listiny: přítomno 8 ze 13 členů výboru, při hlasování č. 4 přítomno 7 
ze 13 členů výboru.          
 
Omluveni: JUDr. Petr Hulinský, Ph.D., doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc., Andrea Vlásenková, 
Pavel Hurda, Petr Šimůnek, Ing. Zdena Javornická. 
 
Hosté:  Ing. Karel Březina – 1. náměstek primátora hl. m. Prahy, Ing. Antonín Weinert CSc. - 
náměstek primátora hl. m. Prahy, Ing. Ivo Štika - ekonomický ředitel DP hl. m. Prahy, a.s.,  
Ing. Martin Somló – ekonomicko-obchodní ředitel, Pražské služby, a.s., Ing. Patrik Paneš, 
Ph.D. – vedoucí odd. PRM, Ing. Hana Pazderová – vedoucí odd. financování škol a školských 
zařízení ROZ MHMP, Ing. Anna Vojtěchová, Ph.D. - OOP MHMP. 
 
Zahájení:    14,10 hod. 
Ukončení:  15,15 hod. 
 
Výbor je usnášeníschopný. 
 
Jednání řídil: místopředseda FV ZHMP  Mgr. D. Mlejnský  
 
Úvod 
 
Místopředseda FV ZHMP  Mgr. D. Mlejnský přivítal přítomné a konstatoval, že FV ZHMP 
je usnášeníschopný. Seznámil přítomné s navrženým programem a vyzval k doplnění nebo 
připomínkám. 
Po tomto úvodu dal hlasovat o programu jednání FV ZHMP. 
 
Hlasování č. 1:  všichni pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování – návrh byl přijat. 
 
Ověřovatelem zápisu byla stanovena Ing. G. Kloudová, MBA. 
 
I. Schválení zápisu z minulého jednání FV ZHMP  
 
Místopředseda FV ZHMP  Mgr. D. Mlejnský přistoupil k prvnímu bodu a vyzval přítomné 
k připomínkám k zápisu z minulého jednání. Vzhledem k tomu, že nebylo žádných 
připomínek, nechal hlasovat. 
 
Hlasování č. 2:  všichni pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování – návrh byl přijat. 
 
II. Rozpočty škol a školských zařízení na rok 2011 
 
Místopředseda FV ZHMP  Mgr. D. Mlejnský přivítal  Ing. A. Weinerta CSc. - náměstka 
primátora hl. m. Prahy a Ing. H. Pazderovou - vedoucí oddělení financování škol a 
školských zařízení v odboru ROZ MHMP a předal jim slovo. Slova se po krátkém úvodu 
Ing. A. Weinerta CSc. - náměstka primátora hl. m. Prahy ujala Ing. H. Pazderová a  
představila základní principy financování školství v hl. m. Praze a přiblížila FV ZHMP stav 
k roku 2011. Dále se věnovala situaci v oblasti financování školství v hl. m. Praze, silným i 
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slabým stránkám ve financování školství v hl. m. Praze. Věnovala se také normativům 
(zejména přidělování fin. prostředků na počet žáků) a z toho vyplývajících problémů. 
Následně se slova ujal Ing. A. Weinert CSc. - náměstek primátora hl. m. Prahy a hovořil o 
očekávaných nižších příjmech ze státního rozpočtu do oblasti školství. Dále představil některé 
systémové plány pro budoucnost, jako snahu o úspory, možnost slučování některých nejméně 
naplněných škol či možnost relokalizace některých škol při zachování současné palety oborů. 
Ve svém vystoupení zdůraznil, že nechce rušit existující gymnázia ani víceletá gymnázia, ale 
nechce rozšiřovat počty těchto škol v hl. m. Praze. Také přiblížil svůj záměr iniciovat změnu 
způsobu financování středních škol tak, aby nebyl rozhodujícím faktorem pouze počet žáků. 
Na závěr svého vystoupení přítomným představil demografický vývoj v hl. m. Praze a možný 
dopad na oblast vzdělávání. 
Místopředseda FV ZHMP  Mgr. D. Mlejnský poděkoval za úvod a otevřel diskuzi. Do 
diskuze nebyl nikdo přihlášen. Požádal tedy o závěrečné slovo Ing. A. Weinerta CSc. - 
náměstka primátora hl. m. Prahy, ten zopakoval základní teze předchozích vystoupení.  
 
Místopředseda FV ZHMP  Mgr. D. Mlejnský dal hlasovat o usnesení: 
 
1. FV ZHMP bere na vědomí informaci Ing. A. Weinerta CSc. – náměstka primátora hl. m. 
Prahy  o rozpočtech škol a školských zařízení na rok 2011. 
 
Hlasování č. 3:  všichni pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování – návrh byl přijat. 
 
III. Financování odpadového hospodářství (Pražské služby, a.s.) 
 
Místopředseda FV ZHMP  Mgr. D. Mlejnský přivítal Ing. K. Březinu – 1. náměstka 
primátora hl. m. Prahy a předal mu slovo. Ten krátce představil systém fungování 
odpadového hospodářství v hl. m. Praze a předal slovo Ing. M. Somló – ekonomicko-
obchodnímu řediteli, Pražské služby, a.s. Ten ve své prezentaci představil podrobně 
společnost Pražské služby, a. s., její majetkové členění, předmět podnikání atd. Dále se 
věnoval systému svozu a nakládání s komunálními odpady v hl. m. Praze na základě smlouvy 
s hl. m. Prahou a ostatním službám, které zajišťuje společnost Pražské služby, a. s.   
Další prezentaci představila Ing. A. Vojtěchová, Ph.D., ta se věnovala systému svozu a 
nakládání s komunálním odpadem v hl. m. Praze z pohledu OOP MHMP, připomněla 
zákonná východiska a doplnila některé informace svého předřečníka. Informovala FV ZHMP 
o sběrných dvorech i o systému financování odpadového hospodářství v hl. m. Praze. V této 
souvislosti zmínila možnost novelizovat stávající právní předpisy. Předřečníky doplnil            
Ing. K. Březina – 1. náměstek primátora hl. m. Prahy a na závěr krátce shrnul základní 
ukazatele přednesených informací. 
  
Místopředseda FV ZHMP  Mgr. D. Mlejnský poděkoval za  úvod a otevřel diskuzi. 
V diskuzi, do které se zapojili doc. Ing. Mgr. M. Dlouhý, Dr. MSc., Ing. J. Pařízek,                
Ing. K. Březina – 1. náměstek primátora hl. m. Prahy, místopředseda FV ZHMP              
Mgr. D. Mlejnský, Ing. A. Vojtěchová, Ph.D. a Ing. M. Somló – ekonomicko obchodní 
ředitel - Pražské služby, a.s., byl řešen zejména způsob financování odpadového 
hospodářství a vysvětlovány některé údaje uvedené v přednesených prezentacích, také byl 
řešen zejména dopad změn DPH v předchozích letech. 
Závěrem bylo dohodnuto, že Ing. A. Vojtěchová, Ph.D. zašle FV ZHMP dopracované 
tabulky ze své prezentace.   
Dále byla krátce probírána smlouva se společností Pražské služby, a.s., systém výběru 
jednotlivých subdodavatelů a provoz sběrných dvorů. 
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Po uzavření diskuze dal místopředseda FV ZHMP  Mgr. D. Mlejnský hlasovat o usnesení: 
 
2. FV ZHMP bere na vědomí informaci Ing. K. Březiny – 1. náměstka primátora hl. m. 
Prahy o financování odpadového hospodářství (Pražské služby, a.s.). 
 
Hlasování č. 4:  všichni pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování – návrh byl přijat. 
 
IV. Různé 
 
Místopředseda FV ZHMP  Mgr. D. Mlejnský otevřel bod IV. různé. Informoval přítomné o 
plánovaném rozdělení rezervy pro MČ HMP a posunutí projednávání tohoto tématu ve FV 
ZHMP na květen 2011 a otevřel diskuzi. Vzhledem k tomu, že nebyl žádný přihlášený, 
poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání FV ZHMP. 
 
 
 
 

 
Mgr. D. Mlejnský 

místopředseda FV ZHMP 
 
 
 
 
Zapsal: Ing. M. Bernášek - ROZ MHMP 
Odsouhlasila: Ing. Z. Javornická - ROZ MHMP 
 
Ověřil: Ing. G. Kloudová, MBA 
 




