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Zápis z jednání Finančního výboru ZHMP konaného dne 28. 3. 2011 
 
 
Přítomni: dle prezenční listiny: přítomno 11 ze 13 členů výboru  a tajemník výboru  
 
Omluveni: Andrea Vlásenková, JUDr. Ing. Miroslav Ludvík, MBA 
 
Hosté: doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. – primátor hl. m. Prahy,  Ing. Karel Březina –         
1. náměstek primátora hl. m. Prahy, Mgr. Ivan Kabický – náměstek primátora hl. m. Prahy, 
Ing. M. Dvořák - gen. ředitel DP hl. m. Prahy, a.s., Ing. Ivo Štika ekonomický ředitel DP hl. 
m. Prahy, a.s., Ing. Michal Kárník – gen. ředitel Kongresové centrum Praha, a.s., Ing. Patrik               
Paneš, Ph.D. – vedoucí odd. PRM, Bc. Stanislav Švarc, Mgr. Veronika Urbanová OPR 
MHMP, zástupci sdělovacích prostředků a veřejnost. 
 
Zahájení:    14,05 hod. 
Ukončení:  16,40 hod. 
 
Výbor je usnášeníschopný. 
 
Jednání řídil: předseda finančního výboru ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D., 
místopředseda FV ZHMP doc. Ing. Z. Tůma, CSc. řídil část diskuze k bodu č. IV. 
 
Úvod 
 
Předseda FV ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D. 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 byl stanoven Ing. J. Pařízek.  
 
I. Schválení zápisu z minulého jednání FV ZHMP  
 
Předseda FV ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D. 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. Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. 
 
Předseda FV ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D. přivítal Ing. M. Dvořáka - gen. ředitele 
DP hl. m. Prahy, a.s. a předal mu slovo, ten představil Ing. I. Štiku - ekonomického 
ředitele DP hl. m. Prahy, a.s. Ve svém úvodu představil Ing. M. Dvořák - gen. ředitel DP 
hl. m. Prahy, a.s., úspěchy dosažených v roce 2010 i změny, ke kterým došlo. Zmínil také, že 
rok 2010 byl ve své podstatě rokem přelomovým, co se týká změny financování. Vyzdvihl 
skutečnost, že se dařilo pokračovat ve snižování provozních nákladů při zachováni kvality 
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poskytovaných služeb. Jediný výrazný nárůst v procentech tak byl v položce opravy a 
udržování, a to z důvodu postupného stárnutí infrastruktury.   
Ing. I. Štika - ekonomický ředitel  DP hl. m. Prahy, a.s. představil historii financování             
DP hl. m. Prahy, a.s. a nový vztah ve financování mezi DP hl. m. Prahy, a.s. a hl. m. Prahou – 
pomocí tzv. kompenzací (které zkráceně obsahují - provozní výdaje, výdaje na obnovu 
majetku a přiměřený zisk). Na závěr vystoupil Ing. Karel Březina – 1. náměstek primátora 
hl. m. Prahy a shrnul zde uvedené skutečnosti, připomněl, že také mohou existovat investiční 
výdaje např. do infrastruktury, které mohou být hrazeny i z jiných zdrojů než z DP hl. m. 
Prahy, a.s. Na konec svého vystoupení informoval FV ZHMP,  že výsledek hospodaření DP 
hl. m. Prahy, a.s. byl potvrzen auditorem a bude projednán v ZHMP ve funkci valné hromady 
DP hl. m. Prahy, a.s. 
Předseda FV ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D. poděkoval a otevřel diskuzi.  
V otevřené diskuzi, do které se zapojil předseda FV ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D, 
místopředseda FV ZHMP doc. Ing. Z. Tůma, CSc., Ing. Karel Březina – 1. náměstek 
primátora hl. m. Prahy, Ing. M. Dvořák - gen. ředitel  DP hl. m. Prahy, a.s., Ing. Z. 
Javornická pověřená řízením sekce finanční a investiční a Ing. M. Štěpán, bylo řešeno 
několik témat. Financování trasy metra A - na letiště Ruzyně resp. etapa do Motola (dosud 
používán starý název stavby) a její další pokračování. Možné zapojení odpisů v hospodaření 
DP hl. m. Prahy a.s. Také bylo řešeno možné využití projektů v režimu „PPP“, které by byly 
v podmínkách DP dost komplikované  a možnost úpravy stávajících smluv ve prospěch DP hl. 
m. Prahy, a.s. Byly stručně popsány zásadní smlouvy na dodávky tramvají a autobusů a 
obhajována potřeba nákupu. Místopředseda FV ZHMP doc. Ing. Z. Tůma požádal o 
zpracování analýzy s určením nutných investic a jejich rozložením v čase. 
V neposlední řadě byla představena dlouhodobá strategie DP hl. m. Prahy, a.s. a z toho 
vyplývající potřeba 140 mld. Kč kapitálových výdajů v příštích 10 letech. Bylo však zároveň 
dodáno, že se jedná o ideální stav a týká  se nejen o investiční potřeby do oblasti vozového 
parku, ale také do velkých infrastrukturních staveb. 
Na závěr diskuze dal předseda FV ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D hlasovat o dvou 
usneseních společně : 
 
1. FV ZHMP bere na vědomí informaci Ing. Karla Březiny – 1. náměstka primátora hl. m. 
Prahy a DP hl. m. Prahy, a.s. o výsledcích hospodaření za rok 2010, rozpočtu na rok 2011 
včetně střednědobého výhledu.  
 
2. FV ZHMP požaduje, aby mu byla v pravidelných čtvrtletních intervalech poskytována 
informace o vývoji hospodaření DP hl. m. Prahy, a.s., a aby byly v rámci FV ZHMP 
pololetně projednány veškeré zásadní projekty DP hl. m. Prahy, a.s. mající případný dopad 
na rozpočet HMP. 
 
Hlasování č. 3:  všichni pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování – návrh byl přijat 
 
III. Novela zákona o rozpočtovém určení daní 
 
Předseda FV ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D. představil na úvod FV ZHMP 
problematiku připravované novely zákona o rozpočtovém určení daní, kterou zpracovává MF, 
ve které hl. m. Praha může oproti stávajícímu stavu přijít v daňových příjmech u sdílených 
daní až o 1,1 mld. Kč ročně a v případě úprav přepočtu na žáky ZŠ a MŠ o dalších až 0,5 mld. 
Kč ročně. Tuto problematiku již také projednávalo ZHMP na svém mimořádném zasedání dne 
23. 3. 2011. 



 

 3 

Předseda FV ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D. předal slovo doc. MUDr. B. Svobodovi, 
CSc. – primátoru hl. m. Prahy, ten představil chronologickou rekapitulaci akcí, které hl. m. 
Praha na svou obranu provedlo a na závěr pak zdůraznil, že hl. m. Praha je připraveno oslovit 
všechny členy PSP ČR zvolené za hl. m. Prahu, aby podpořilo své postoje a je připraveno 
požádat tyto poslance, aby nepodpořili navrhovanou novelu zákona o rozpočtovém určení 
daní. 
Po úvodu otevřel předseda FV ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D. diskuzi. 
V diskuzi vystoupili Ing. M. Štěpán, Ing. Z. Javornická pověřená řízením sekce finanční 
a investiční, doc. MUDr. B. Svoboda, CSc. – primátor hl. m. Prahy, předseda FV 
ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D., místopředseda FV ZHMP doc. Ing. Z. Tůma, CSc., 
místopředseda FV ZHMP Mgr. D. Mlejnský a Ing. J. Nouza. V rozsáhlé diskuzi bylo 
řešeno, jak výlučné postavení hl. m. Prahy ze všech měst ČR, tak stávající stav. Bylo 
navrhováno, aby hl. m. Praha využila své zákonodárné iniciativy a zároveň, aby FV ZHMP 
deklaroval odmítavé stanovisko k novele zákona o rozpočtovém určení daní. V diskuzi byla 
prezentována potřeba vlastní analýzy a to, jak stávajícího stavu, tak dopadu možných změn. 
Zároveň byla diskutována komunikace s MF. V debatě byla také prezentována rozdílná 
stanoviska ke vzniklé situaci i všeobecně postoj státu k hl. m. Praze a dále také fakt, že RUD 
nebylo dosud projednáváno na FV ZHMP.  
 
Z této diskuze vyšly dva návrhy usnesení: 
 
1. FV ZHMP doporučuje, aby HMP připravilo vlastní návrh zákona o rozpočtovém určení 
daní, který by zohlednil specifické postavení hl. m. Prahy jako hlavního města České 
republiky. 
 
Hlasování č. 4:  všichni pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování – návrh byl přijat. 
 
2. FV ZHMP souhlasí s odmítavými stanovisky RHMP a ZHMP ve věci novely zákona o 
rozpočtovém určení daní. 
 
Hlasování č. 5:  pro 6, proti 0, zdrželi se 5 – návrh nebyl přijat. 
 
IV. Kongresové centrum Praha, a.s. 
 
Po hlasování přistoupil předseda FV ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D. k dalšímu bodu a 
přivítal Ing. Michal Kárníka – gen. ředitele Kongresového centra Praha, a.s. a  předal mu 
slovo. Ing. Michal Kárník – gen. ředitel Kongresového centra Praha, a.s., ve svém úvodu 
představil stav v Kongresovém centru Praha, a.s., dále se věnoval historickému vývoji emise 
obligací a celé dluhové služby a z toho plynoucího zatížení. Nastínil možnosti řešení aktuální 
situace. Tato svá slova doprovodil prezentací. 
V následné diskuzi odpovídal  Ing. Michal Kárník – gen. ředitel Kongresového centra 
Praha, a.s. spolu s Mgr. Ivanem Kabickým – náměstkem primátora hl. m. Prahy  na 
doplňující dotazy Ing. J. Pařízka, místopředsedy FV ZHMP Mgr. D. Mlejnského, 
předsedy FV ZHMP  JUDr. P. Hulinského, Ing. M. Štěpána, místopředsedy FV ZHMP 
doc. Ing. Z. Tůmy, CSc. V diskuzi byly prezentovány názory na situaci v Kongresovém 
centru Praha, a.s. i názory a vize na možná řešení stávající situace. Byla ujasňována některá 
data z prezentace, jako délka trvání některých smluv či vývoj zisků z těchto smluv. Byly také 
diskutovány smlouvy (např. pronájem hotelu) a závazky z nich plynoucí. Zejména však byl 
prodiskutováván vývoj dluhové služby Kongresového centra Praha, a.s. od druhé poloviny 90 
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let 20. století. Bylo také ujasňováno zapojení MF, ČNB a hl. m. Prahy do celé problematiky. 
Diskutovány byly také varianty možných řešení situace v Kongresovém centru Praha, a.s. .   
Na závěr shrnul Mgr. Ivan Kabický – náměstek primátora hl. m. Prahy své priority 
k dalším analýzám a možné postoje k diskutovanému tématu. Tedy potřebu analyzovat 
možnost zcelení pozemků kolem Kongresového centra Praha, a.s. Analyzovat, zda hl. m. 
Praha chce nadále vlastnit budovu Kongresového centra Praha, a.s., pokud ano, tak jestli 
ponechat ve vlastnictví „Kongresové centrum“ a prodat „Bussines centrum“ a v neposlední 
řadě prověřit  možnosti přeúvěrování stávajících závazků Kongresového centra Praha, a.s. a 
zdroje informací, které nejsou vždy zcela jasně dokladovatelné. 
 
Z proběhlé rozpravy vyvstal návrh na usnesení ve znění: 
 
FV ZHMP bere na vědomí informaci o situaci v Kongresovém centru Praha, a.s. a 
požaduje, aby nový návrh řešení stabilizace a oddlužení byl projednán ve FV ZHMP. 
  
Hlasování č. 6: všichni pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování – návrh byl přijat. 
 
V. Různé 
 
Předseda FV ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D. a Ing. Z. Javornická pověřená řízením 
sekce finanční a investiční informovali FV ZHMP  o výběru manažera emise obligací HMP 
ve výši 5 mld. Kč. Členům FV ZHMP bude poskytnuta srovnávací tabulka nabídek 
jednotlivých finančních institucí. 
Nikdo se nepřihlásil do diskuze, předseda FV ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D. proto 
poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání FV ZHMP. 
 
 
 
 

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

 
 
 
Zapsal: Ing. Bernášek - ROZ MHMP 
Odsouhlasila: Ing. Z. Javornická - ROZ MHMP 
 
Ověřil: Ing. J. Pařízek 
 




