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Zápis z jednání Finančního výboru ZHMP konaného dne 20. 6. 2011 
 
 
Přítomni: dle prezenční listiny: přítomno 12 ze 13 členů výboru a tajemník výboru. Od 
hlasování č. 6 přítomno 10 ze 13 členů výboru. Od hlasování č. 7 přítomno 9 ze 13 členů 
výboru. 
 
Omluveni: Ing. Lukáš Plachý 
 
Hosté: doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. – primátor hl. m. Prahy, Jaroslav Tošil – starosta 
MČ Praha Dubeč, Ing. Anna Smutná – tajemnice MČ Praha Dubeč, Ing. Václav Loubek - 
Deloitte Audit s.r.o., Ing. Petra Kučerová - Deloitte Audit s.r.o, Mgr. Martina Smetanová - 
Deloitte Audit s.r.o, Helena Menšíková – OMI MHMP, Jana Šprunková – OKO MHMP, Bc. 
Stanislav Švarc – asistent předsedy FV ZHMP, Ing. Patrik Paneš, Ph.D. - vedoucí oddělení 
poradců primátora - PRM MHMP, zástupci tisku a veřejnost. 
 
Zahájení:    14,10 hod. 
Ukončení:  15,40 hod. 
 
Výbor je usnášeníschopný. 
 
Jednání řídil: předseda finančního výboru ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D. 
 
Úvod 
 
Předseda finančního výboru ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D. přivítal přítomné a 
konstatoval, že FV ZHMP je usnášeníschopný. Přistoupil k projednávání bodu I. Schválení 
zápisu z minulého jednání FV ZHMP. Po projednání bodu I. seznámil přítomné s navrženým 
programem a vyzval k doplnění nebo připomínkám.  
Vzhledem k tomu, že nebylo žádných připomínek, dal předseda finančního výboru ZHMP  
JUDr. P. Hulinský, Ph.D. hlasovat o programu.  
 
Hlasování č. 2:  všichni pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování – návrh byl přijat. 
 
Ověřovatelem zápisu byl stanoven místopředseda FV ZHMP Mgr. D. Mlejnský. 
 
I. Schválení zápisu z minulého jednání FV ZHMP  
 
Předseda finančního výboru ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D. přistoupil k prvnímu bodu 
a vyzval přítomné k připomínkám a doplnění k zápisu z minulého jednání. Vzhledem k tomu, 
že byl tento bod bez připomínek, nechal hlasovat o schválení zápisu z minulého jednání. 
 
Hlasování č. 1:  všichni pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování – návrh byl přijat. 
 
II. Plnění rozpočtu a vyúčtování výsledků hospodaření HMP za rok 2010 
 
Předseda finančního výboru ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D. krátce uvedl projednávaný 
bod a předal slovo primátorovi hl. m. Prahy. Doc. MUDr. B. Svoboda, CSc. – primátor hl. 
m. Prahy ve svém úvodním slovu představil FV ZHMP základní ukazatele plnění rozpočtu 
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hl. m. Prahy za rok 2010. Předseda finančního výboru ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D. 
pak shrnul představená data a  otevřel diskuzi. 
  
 
Do diskuze k projednávanému bodu nebyl nikdo přihlášen, proto dal předseda finančního 
výboru ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D. hlasovat o usnesení: 
 
FV ZHMP bere na vědomí materiál doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc. – primátora hl. 

m. Prahy o plnění rozpočtu a vyúčtování výsledků hospodaření HMP za rok 2010. 

 

Hlasování č. 3:  všichni pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování – návrh byl přijat 
 
 
III. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření HMP za rok 2010 
 
Předseda finančního výboru ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D. uvedl projednávaný bod a 
předal slovo zástupcům auditorské společnosti Deloitte Audit s.r.o.. Ti ve svém úvodním 
slově představili FV ZHMP navrhovanou zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření HMP 
za rok 2010. Zmínili také zákonné povinnosti tak, aby mohla být zpráva autorizována a 
zdůraznili některé důležité závěry, zjištění a výsledky. 
 
Předseda finančního výboru ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D. poděkoval za úvod a 
otevřel diskuzi. V následné diskuzi, do které se zapojil Ing. J. Pařízek, místopředseda FV 
ZHMP doc. Ing. Z. Tůma, CSc., Ing. Z. Javornická - pověřená řízením sekce finanční a 
investiční, Ing. V. Loubek - Deloitte Audit s.r.o, Ing. M. Štěpán a Ing. J. Nouza, byl řešen 
zejména způsob projednání předložené zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření HMP za 
rok 2010 v orgánech HMP, způsob a forma odstranění nálezů a zjištění uvedených ve zprávě. 
Diskutovány byly také nálezy a zjištění ve zprávě jako takové. Dále byly projednávány 
dopady reformy veřejných financí a novel legislativy v oblasti dlouhodobého majetku a 
následná implementace této problematiky do podmínek hl. m. Prahy. Byly také ujasňovány 
nálezy a zjištění v  MČ hl. m. Prahy. Na závěr byla diskutována pravidla a metodické postupy 
v hospodaření hl. m. Prahy jako celku. Zároveň byl FV ZHMP informován o výběru auditora 
pro příští období.   
 
Po vyčerpání diskuze dal předseda finančního výboru ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D. 
hlasovat o unesení : 
 
FV ZHMP bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření HMP za rok 2010. 
 
Hlasování č. 4:  všichni pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování – návrh byl přijat 
 
 
IV. Plnění rozpočtu HMP za I. čtvrtletí 2011 

Předseda finančního výboru ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D. krátce uvedl projednávaný 
bod a předal slovo doc. MUDr. B. Svobodovi, CSc. – primátorovi hl. m. Prahy. Ten 
představil základní ukazatele plnění rozpočtu HMP za 1. čtvrtletí 2011. Na doplnění vyzval 
předseda finančního výboru ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D. H. Menšíkovou - OMI 
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MHMP, aby sdělila výši čerpání za 5. měsíc u OMI MHMP ve všech kapitolách rozpočtu hl. 
m. Prahy, v odpověď mu bylo sděleno, že OMI MHMP čerpá na 40,5 %.  
 
Předseda finančního výboru ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D. poděkoval za úvodní slovo 
a údaje. Poté otevřel diskuzi. Do diskuze se zapojil Ing. Pařízek, předseda finančního 
výboru ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D., Ing. Z. Javornická - pověřená řízením sekce 
finanční a investiční a místopředseda FV ZHMP doc. Ing. Z. Tůma, CSc. Řešena byla 
témata příjmů a výdajů rozpočtu hl. m. Prahy. Na závěr byly krátce zmíněny některé 
strategické investiční akce.  
Po krátké diskuzi dal předseda finančního výboru ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D. 
hlasovat o usnesení: 
 
FV ZHMP bere na vědomí materiál doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc. – primátora hl. 

m. Prahy o plnění rozpočtu  HMP za I. čtvrtletní 2011. 

 
Hlasování č. 5:  všichni pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování – návrh byl přijat 
 
 
V. Poskytnutí bezúročné půjčky MČ Praha Dubeč 

Předseda finančního výboru ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D. na úvod sdělil FV ZHMP 
důvody projednávání půjčky v orgánech hl. m. Prahy. Sdělil FV ZHMP, že se jedná o 
výjimečnou záležitost a představil možnosti řešení vyvstalé situace tedy že je na výběr mezi 
půjčkou a dotací a sdělil FV ZHMP důvody volby půjčky. Jeho slova doplnil doc. MUDr. B. 
Svoboda, CSc. – primátor hl. m. Prahy a sdělil FV ZHMP možné důsledky pro hl. m. Prahu 
v případě neschválení půjčky pro MČ Praha Dubeč. Předseda finančního výboru ZHMP  
JUDr. P. Hulinský, Ph.D. otevřel diskuzi. 
 
Do diskuze se postupně zapojili místopředseda FV ZHMP doc. Ing. Z. Tůma, CSc.,       
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. – primátor hl. m. Prahy, Ing. Z. Javornická - 
pověřená řízením sekce finanční a investiční, místopředseda FV ZHMP  Mgr. D. 
Mlejnský, J. Tošil – starosta MČ Praha Dubeč, předseda finančního výboru ZHMP  
JUDr. P. Hulinský, Ph.D., P. Hurda a Ing. J. Pařízek.  
 
Řešena byla zejména forma a způsob splacení závazků ze strany MČ Praha Dubeč. Zároveň 
byly představeny a diskutovány jednotlivé varianty řešení vyvstalé situace. Projednáváno bylo 
také jak do budoucna předcházet těmto situacím a jak nastavit pravidla v případě „malých“ 
MČ hl. m. Prahy a investiční výstavby. J. Tošil – starosta MČ Praha Dubeč představil FV 
ZHMP genezi celé kauzy. Krátce byla navrhována a diskutována možná úprava pravidel pro 
dotační vztah hl. m. Prahy a MČ hl. m. Prahy. V průběhu rozpravy byl vznesen dotaz jak bylo 
možné, že MČ Praha Dubeč mohla uzavřít smlouvu, aniž by tato smlouva byla finančně kryta. 
V souvislosti s tím vyvstal požadavek, aby se celým problémem zabýval také kontrolní výbor 
ZHMP. Byla diskutována možnost započtení současně poskytnuté dotace pro MČ Praha 
Dubeč z rozpočtu hl. m. Prahy a tedy snížení celkového objemu poskytovaného úvěru. Na 
závěr byl vysvětlován způsob fungování hl. m. Prahy a vztah k MČ hl. m. Prahy a také 
důvody poskytnutí bezúročné půjčky. Zároveň však byly opakovaně prezentovány důsledky 
v případě neposkytnutí půjčky a nesplacení závazků ze strany MČ Praha Dubeč.  
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Po vyčerpání rozsáhlé diskuze dal předseda finančního výboru ZHMP  JUDr. P. Hulinský, 
Ph.D. hlasovat o usnesení: 
 
FV ZHMP souhlasí s poskytnutím půjčky MČ Praha Dubeč ve výši 16,0 mil. Kč se 

splatností 10 let na úhradu závazků MČ Praha Dubeč vzniklých při realizaci investiční akce 

„Dostavba centra“.  

FV ZHMP doporučuje KV ZHMP, aby se touto záležitostí zabýval. 

 
Hlasování č. 6:  všichni pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování – návrh byl přijat 
 
 
VI. Střednědobý investiční výhled 2012 – 2016 – zahájení diskuze 

Doc. MUDr. B. Svoboda, CSc. – primátor hl. m. Prahy představil na úvod rozdaný 
materiál „Výchozí body – podklady pro investiční výhled hl. m. Prahy“, který popisuje 
aktuální stav, vývoj a situaci v příjmech, výdajích a zejména v kapitálových výdajích hl. m. 
Prahy od roku 2003 a sdělil FV ZHMP několik způsobů jak současnou situaci řešit. Předseda 
finančního výboru ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D. pak zopakoval možnosti nad kterými 
lze do budoucna uvažovat a otevřel diskuzi. Do diskuze se přihlásil místopředseda FV 
ZHMP doc. Ing. Z. Tůma, CSc., předseda finančního výboru ZHMP  JUDr. P. Hulinský, 
Ph.D., doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. – primátor hl. m. Prahy, místopředseda FV 
ZHMP  Mgr. D. Mlejnský, Ing. M. Štěpán, Ing. Z. Javornická - pověřená řízením sekce 
finanční a investiční, JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, a Ing. J Pařízek. 
V diskuzi byla prezentována možná řešení současné situace. Debatovalo se nad možným 
zvýšením příjmů města, možností externího financování, popř. PPP projektů, vyvstaly i 
otázky aktivních úspor, popřípadě optimalizace některých procesů a činností. Samostatně bylo 
řešeno rozpočtové určení daní a jednání MF ČR. Na závěr bylo navrhnuto sestavit pracovní 
tým napříč politickým spektrem, který by střednědobý investiční výhled měl řešit a najít 
shodu.  
 
Na závěr dal předseda finančního výboru ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D. hlasovat o 
usnesení: 
 
FV ZHMP bere na vědomí informaci o zahájení prací doc. MUDr. Bohuslava Svobody, 

CSc. – primátora hl. m. Prahy o střednědobém investičním výhledu 2012 – 2016 a požaduje, 

aby tato problematika byla zařazena na každé jednání FV ZHMP. FV ZHMP dále 

doporučuje primátorovi hl. m. Prahy ustanovení pracovní skupiny. 

 
Hlasování č. 7:  všichni pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování – návrh byl přijat 
 
 
VII. Různé 
 
Ing. Z. Javornická - pověřená řízením sekce finanční a investiční informovala přítomné o 
předloženém tisku R 4349 „ K návrhu Zásad, Harmonogramu a Metodiky pro sestavení 
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rozpočtu hl. m Prahy na rok 2012, střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2017 a 
dlouhodobého rozpočtového výhledu a Zásad pro schvalování a realizaci úprav rozpočtu akcí, 
které jsou evidovány v závazném číselníku hl. m Prahy“ a přislíbila materiály, které byly FV 
ZHMP předloženy pouze v tiskové podobě doslat elektronicky. 
 
Vzhledem k tomu, že do diskuze nebyl nikdo přihlášen poděkoval předseda finančního 
výboru ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D. všem přítomným za účast a ukončil jednání FV 
ZHMP. 
   
 
 
 
 

 
 

JUDr. Petr Hulinský, Ph.D. 
předseda FV ZHMP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal: Ing. M. Bernášek - ROZ MHMP 
Odsouhlasila: Ing. Z. Javornická - ROZ MHMP 
 
Ověřil: Mgr. D. Mlejnský 




