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Zápis z jednání Finančního výboru ZHMP konaného dne 21. 11. 2011 
 
 
Přítomni: dle prezenční listiny: přítomno 11 ze 13 členů výboru a tajemník výboru 
 
Omluveni: doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc, Pavel Hurda 
 
Hosté: doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. – primátor hl. m. Prahy, Ing. Karel Březina - 1. 
náměstek primátora hl. m. Prahy, Josef Nosek – náměstek primátora hl. m. Prahy, Ing. 
Antonín Weinert, CSc. – náměstek primátora hl.m. Prahy, Mgr. Ivan Kabický – náměstek 
primátora hl.m. Prahy, Radek Lohynský – radní hl. m. Prahy, Mgr. Lukáš Kaucký – radní hl. 
m. Prahy, Petr Dolínek – radní hl. m. Prahy, Aleksandra Udženia – radní hl. m. Prahy, Ing. M. 
Dvořák - gen. ředitel DP hl. m. Prahy, a.s., Ing. P. Paneš, Ph.D. – vedoucí odd. PRM MHMP, 
Ing. Michaela Vraná - OPR MHMP, zástupci sdělovacích prostředků, Bc. Stanislav Švarc – 
asistent předsedy FV ZHMP, zástupci tisku a veřejnost. 
 
Zahájení:    14,10 hod. 
Ukončení:  16,00 hod. 
 
Výbor je usnášeníschopný. 
 
Jednání řídil: předseda FV ZHMP  JUDr. Petr Hulinský, Ph.D. 
 
Úvod 
 
Předseda FV ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D. přivítal přítomné a konstatoval, že                  
FV ZHMP je usnášeníschopný. Vyzval členy FV ZHMP k možnému doplnění programu 
jednání. Vzhledem k tomu, že nebylo žádných připomínek k programu jednání, dal předseda                     
FV ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D. hlasovat o schválení programu.  
 
Hlasování č. 1: všichni pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování – návrh byl přijat 
 
Ověřovatelem zápisu byl stanoven Ing. M. Štěpán 
 
Hlasování č. 2: všichni pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování – návrh byl přijat 
 
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 a doplnění zápisu z minulého jednání. Vzhledem k tomu, že byl 
tento bod bez připomínek, dal hlasovat o schválení zápisu z minulého jednání. 
 
Hlasování č. 3: všichni pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování – návrh byl přijat 
 
II. Návrh konečného návrhu rozpočtu vlastního HMP na rok 2012 + Financování trasy 
metra A – úvěrový rámec od Evropské investiční banky a financování obnovy vozového 
parku DP hl.m.Prahy, a.s. – směnečný program DP hl. m. Prahy, a.s. 
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Předseda FV ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D. uvedl, že FV ZHMP jedná v předstihu ještě 
před Radou HMP, představil základní informace a východiska projednávaného bodu. Navrhl 
FV ZHMP, aby v průběhu projednávání bodu vyslechl vždy několik členů rady hl. m. Prahy a 
k nim by pak probíhala diskuze. Nejrozsáhlejší kapitola 03 – Doprava by zůstala nakonec. 
Dále předal slovo primátorovi hl. m. Prahy. 
 
Doc. MUDr. B. Svoboda, CSc. – primátor hl. m. Prahy poděkoval za slovo a připomněl 
přítomným, že rozpočet byl všemi radními projednán, připomněl problémy, se kterými je 
nutné počítat v příštích obdobích. Dále zdůraznil, že návrh vznikal za tvrdých jednání o 
kapitálových, ale i běžných výdajích, u kterých se podařilo snížit jejich objem oproti roku 
2011 o 5%. Připomněl také, že hl. m. Praha očekává 0% meziroční nárůst a rozpočet jako 
takový je sestavován velmi konzervativně. Komentáře jsou v současné době precizovány a 
spolu s rozdělením rezerv budou představeny v konečném materiálu. Dodal, že kompenzace 
DP hl. m. Prahy, a.s. nezahrnuje investice na obnovu vozového parku, a proto společnost 
přichází se svým návrhem na řešení této problematiky.  V kapitálových výdajích zmínil 
prioritní akce, kterými se hl. m. Praha musí a bude dále zabývat. 
 
Předseda FV  ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D. poděkoval za úvod a vyzval J. Noska – 
náměstka primátora hl. m. Prahy, Mgr. I. Kabického – náměstka primátora hl. m. 
Prahy a A. Udženii – radní hl. m. Prahy k vystoupení.  
 
Jako první se ujal slova J. Nosek – náměstek primátora hl. m. Prahy a představil FV 
ZHMP jím spravované běžné, kde zmínil navrhované úspory o 5% oproti roku 2011. Dále 
krátce uvedl kapitálové výdaje v kapitole 02 - Městská infrastruktura.  
 
Další v pořadí vystoupila A. Udženia – radní hl. m. Prahy, ta rozdělila své vystoupení na 
výdaje běžné a zmínila 5% ušetření v běžných výdajích a plánovanou optimalizaci např. 
v oblasti veřejného osvětlení (ELTODO) v souvislosti s tímto navrhovaným objemem 
finančních prostředků, ale i s plánovaným zvýšením DPH. Dále se věnovala kapitálovým 
výdajům v kapitole 08 – Hospodářství a zejména výstavbě plaveckého areálu Šutka, který 
označila za prioritu ve smyslu předchozího vystoupení primátora hl. m. Prahy.  
 
Jako poslední vystoupil se svým úvodem Mgr. I. Kabický – náměstek primátora hl. m. 
Prahy. Zmínil krácení provozních výdajů v kapitole 02 - Městská infrastruktura o již 
uvedených 5% a zároveň představil investiční akci „Výstavba Hrošince a Slonince“ v ZOO 
Praha. Dále přešel ke kapitole 04 - Školství, mládež a samospráva a předeslal, že i zde bylo 
nutné přistoupit k ráznému krácení a představil akci „Výstavba stadionu na Kotlářce“. Jako 
poslední jím spravovanou část rozpočtu hl. m. Prahy představil výdaje v kapitole 05 - 
Zdravotnictví a sociální oblast, kde se blíže věnoval investičním akcím „Výstavba 
administrativně technické budovy ZZS“ a „Rek. objektu na Bulovce – Pavilon 08“. 
 
Předseda FV  ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D. poděkoval předřečníkům a otevřel diskuzi. 
 
Do diskuze se přihlásil místopředseda FV ZHMP doc. Ing. Z. Tůma, Mgr. I. Kabický – 
náměstek primátora hl. m. Prahy, A. Udženia – radní hl. m. Prahy, předseda FV ZHMP  
JUDr. P. Hulinský, doc. MUDr. B. Svoboda, CSc. – primátor hl. m. Prahy, Ing. J. 
Pařízek, Ing. J. Nouza. V této diskuzi byly projednávány technické dotazy a připomínky 
k předloženému materiálu. Byly také ujasňovány zákonné povinnosti v případě schvalování 
rozpočtu v ZHMP. Dále byla řešena akce „Rek. objektu na Bulovce – Pavilon 08“ a byla 
obhajována potřeba této investice vycházející ze starších smluvních závazků. Zároveň byl 
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zmiňován hospodárnější přístup, tedy dokončit rozestavěnou akci a zároveň se hledají cesty 
jak dovybavit pavilon bez zapojení prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy. Dále byla diskutována 
výstavba plaveckého areálu Šutka s tím, že by měla být v případě pozitivního vývoje akce 
v roce 2012 ukončena. V průběhu diskuze byla také zmíněna možnost rozpočtového 
provizoria a způsob fungování hl. m. Prahy v rozpočtovém provizoriu. Zároveň však bylo 
opakovaně  upozorněno, že návrh rozpočtu je hotov a zbývá pouze dopracovat komentáře 
k jednotlivým kapitolám, na čemž odbor ROZ MHMP intenzivně pracuje. S tím, že tyto 
komentáře poskytnou bližší přiblížení jednotlivých položek. Vzešel návrh na rozklíčování 
zkratek uvedených v předloženém materiálu. 
 
Po vyčerpání diskuze vyzval předseda FV  ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D. k vystoupení  
R. Lohynského – radního hl. m. Prahy, Mgr. L. Kauckého – radního hl. m. Prahy, P. 
Dolínka – radního HMP a Ing. A. Weinerta, CSc. – náměstka primátora hl. m. Prahy. 
 
Jako první vystoupil R. Lohynský – radní hl. m. Prahy, který představil jím spravované 
části kapitoly 01 - Rozvoj obce a kapitole 02 - Městská infrastruktura. V kapitole 01 - Rozvoj 
obce zmínil zejména kolektor Hlávkův most a revitalizaci náplavek – Maniny. V kapitole 02 - 
Městská infrastruktura pak R. Lohynský – radní hl. m. Prahy poukázal na skutečnost, že pro 
přidělování finančních prostředků do jednotlivých akcí Technické vybavenosti (TV) bylo 
kritériem např. plánované spolufinancování z prostředků EU. Na konec představil navrhovaný 
převod finančních prostředků z roku 2011 do roku 2012 na výstavbu Ústřední čistírny 
odpadních vod.   
 
Mgr. L. Kaucký – radní hl. m. Prahy předeslal, že v běžných výdajích kapitoly 06 – 
Kultura, sport a cestovní ruch plošně snížil navrhované výdaje o dalších 5%, s tím že tyto 
škrty se dotknou všech příspěvkových organizací hl. m. Prahy. V oblasti kapitálových výdajů 
pak označil škrty za drastické, představil celkové požadavky a konečné objemy a předal 
slovo. 
 
P. Dolínek – radní hl. m. Prahy uvedl, že v kapitole 01 - Rozvoj obce je plánován drobný 
převod z roku 2011 do roku 2012 a věnoval se výdajům v kapitole 05 - Zdravotnictví a 
sociální oblast. Zde předeslal, že se jedná o 29 zařízení, kterým bude snižováno o 5% a 
zároveň tyto organizace nedosáhnou změnou metodiky ani na státní příspěvky. Celkem 
vyčíslil sumární propad v příjmech všech organizací částkou 120 mil. Kč. V kapitole 08 – 
Hospodářství upřesnil, že se jedná o výdaje do pohřebnictví a konstatoval, že i tato oblast je 
podfinancovaná vzhledem ke svému rozsahu a varoval před vnitřním zadlužením. V kapitole 
09 – Vnitřní správa pak rozklíčoval jím spravovanou rezervu EU. 
 
Na závěr vystoupil Ing. A. Weinert, CSc. – náměstek primátora hl. m. Prahy a představil 
FV ZHMP jím spravované výdaje v kapitole 04 - Školství, mládež a samospráva a v části 
kapitoly 06 – Kultura, sport a cestovní ruch. V kapitole 04 - Školství, mládež a samospráva 
uvedl státní příspěvek, se kterým hl. m. Praha v příštím roce počítá. Zmínil, že i ve mzdové 
oblasti bude nutné snižovat výdaje a kapitálové výdaje čeká také snížení. Důležité bude 
dokončovat rozestavěné akce a řešit havarijní stavy. V kapitole 06 – Kultura, sport a cestovní 
ruch v běžných výdajích představil opravu Karlova mostu a v kapitálových pak podporu 
sportovních klubů.   
 
Předseda FV  ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D. poděkoval předřečníkům a otevřel diskuzi. 
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Do diskuze se postupně zapojili: Ing. M. Štěpán, Mgr. L. Kaucký – radní hl. m. Prahy,          
P. Dolínek – radní hl. m. Prahy, Ing. A. Weinert, CSc. – náměstek primátora hl. m. 
Prahy, Ing. Z. Javornická - pověřená řízením sekce IV. - finanční a investic, Ing. J. 
Nouza a Ing. J. Pařízek. V diskuzi bylo řešeno divadelnictví v hl. m. Praze s tím, jaká je 
plánována výše podpory obecně prospěšných společností v této oblasti. Krátce bylo zmíněno 
rozdělení Technické vybaveností v kapitole 02 - Městská infrastruktura. Také byly rozebírány 
jednotlivé položky rozpočtu a oddíly/paragrafy s tím, že vše vychází z platné rozpočtové 
skladby a bližší a detailnější pohled poskytnou jak komentáře, tak plánovaný „rozklikávací 
rozpočet“. V další části bylo řešeno rozdělení rezerv, a to včetně rezervy pro městské části hl. 
m. Prahy.  
 
Po ukončení diskuze předseda FV  ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D. navrhl sloučit body 
„Návrh konečného návrhu rozpočtu vlastního HMP na rok 2012“, „Financování trasy metra A 
– úvěrový rámec od Evropské investiční banky“ a „Financování obnovy vozového parku DP 
hl.m.Prahy, a.s. – směnečný program DP hl. m. Prahy, a.s.“. Vzhledem k tomu, že nikdo 
z členů nevystoupil proti tomuto návrhu, vyzval předseda FV  ZHMP  JUDr. P. Hulinský, 
Ph.D.  1. náměstka primátora hl. m. Prahy Ing. K Březinu k uvedení všech tří bodů. 
 
Ing. K. Březina - 1. náměstek primátora hl. m. Prahy se nejdříve věnoval výdajům 
v kapitole 09 – Vnitřní správa, kde v oblasti informatiky sdělil, že se jedná pouze o výdaje za 
správu systému, smluvní závazky a není zde pro příští rok plánován žádný rozvoj. Také 
zmínil kapitolu 01 - Rozvoj obce a kapitolu 02 - Městská infrastruktura s tím, že životní 
prostředí a městská zeleň, které má v gesci, bude dorozdělovat dle aktuální potřeby. Poté 
přešel ke stěžejní kapitole 03 - Doprava. V oblasti dopravy sdělil, že i zde je v běžných 
výdajích kráceno o 5%, a to i v oblasti údržby města, která bude muset být ještě více 
racionalizovaná než doposud. Zmínil i krácení v Pražské integrované dopravě. V oblasti 
kapitálových výdajů se věnoval nejvýznamnějším kapitálovým výdajům jako je komplex 
staveb „Blanka“. Dále hovořil o svých předchozích vystoupeních na půdě FV ZHMP s tím, že 
současný tisk R - 5388 „k návrhu na odsouhlasení přijetí úvěrového rámce od Evropské 
investiční banky ve výši 11 mld. Kč, určeného na financování investiční akce č. 4534 
"Prodloužení trasy A metra - provozní úsek V.A Dejvická (mimo) - Motol" a bod  
„Financování obnovy vozového parku DP hl. m. Prahy, a.s. – směnečný program DP hl. m. 
Prahy, a.s.“ byly již projednávány např. 31. 10. 2011, zopakoval tedy základní data a teze 
svých předchozích projevů a uvedl, že předložené materiály řeší optimalizaci zátěže. A uvedl, 
že na výstavbu trasy metra „A“ a obnovu vozového parku nejsou v návrhu rozpočtu hl. m. 
Prahy vyčleněny prostředky. Na doplnění vystoupil doc. MUDr. B. Svoboda, CSc. – 
primátor hl. m. Prahy a sdělil přítomným, že úvěrový rámec v případě jeho přijetí lze 
v průběhu prvního roku otevřít a čerpat. 
Předseda FV  ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D. poděkoval předřečníkům a otevřel diskuzi. 
 
Do diskuze se zapojili Ing. J. Pařízek, předseda FV  ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D., 
doc. MUDr. B. Svoboda, CSc. – primátor hl. m. Prahy, Ing. K Březina - 1. náměstek 
primátora hl. m. Prahy, Ing. J. Nouza, pí. Šenarová – zástupce OS ZNB, Ing. A. 
Weinert, CSc. – náměstek primátora hl. m. Prahy, Ing. M. Štěpán, místopředseda FV 
ZHMP doc. Ing. Z. Tůma. Postupně byl řešen jak směnečný program, tak výstavba metra 
„A“. Také byla diskutována hrozba nárůstu dluhové služby města a byla vyslovena obava, zda 
hl. m. Praha bude schopno tyto závazky splácet vzhledem k celosvětovému nepříliš 
příznivému vývoji. Bylo vysloveno ujištění, že hl. m. Praha průběžně splácí své závazky a 
celkové úvěrové zatížení je defacto snižováno. Také byla řešena dluhová služba jako celek. 
Dále byl řešen rozpad jednotlivých položek. Dále byly projednávány investice v oblasti 
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protihlukových opatření a FV ZHMP byl informován, že investice TSK dosud nejsou 
rozepsány a Ing. K Březina - 1. náměstek primátora hl. m. Prahy, s ohledem na probíhající 
jednání požádal o čas na rozepsání těchto výdajů do jednotlivých akcí.  Také byla přednesena 
žádost, aby byl OS ZNB předložen materiál ke komplexu staveb “Blanka“ a bylo nalezeno 
řešení dle zákona č 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V další části diskuze pak byly 
diskutovány převody nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2011 do roku 2012. 
Následovala krátká rozprava nad rozpadem nákladů v oblasti školství na jednoho žáka a na 
základě toho byl FV ZHMP seznámen s normativy v oblasti školství. Dále byla řešena 
problematika mateřských školek v hl. m. Praze. 
 
Po ukončení diskuze navrhl předseda FV  ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D. hlasovat o 
usnesení: 
 
1. FV ZHMP bere na vědomí informace členů Rady HMP o přípravě návrhu rozpočtu na 

rok 2012 v členění dle jednotlivých rozpočtových kapitol. 

  
Hlasování č. 4: všichni pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování – návrh byl přijat 
 
Návrh na usnesení: FV ZHMP doporučuje Zastupitelstvu HMP schválit otevření 

úvěrového rámce u Evropské investiční banky s možností čerpání finančních prostředků na 

financování investiční akce prodloužení trasy metra „A“.  

 
Po krátké vyžádané přestávce vystoupil místopředseda FV ZHMP doc. Ing. Z. Tůma a 
požádal Ing. Z. Javornickou - pověřenou řízením sekce IV. - finanční a investic o 
vypracování výhledu dluhové služby ve třech variantách. A to „status Quo“ – závazky 
stávající, úvěr EIB, další závazky. Po kladné odpovědi bylo přistoupeno k samotnému 
hlasování o upraveném návrhu na usnesení.  
 
2. FV ZHMP doporučuje Zastupitelstvu HMP schválit otevření úvěrového rámce u 

Evropské investiční banky s možností čerpání finančních prostředků na financování 

investiční akce prodloužení trasy metra „A“. FV ZHMP požaduje zpracování 

dlouhodobého výhledu dluhové služby. 

 
Hlasování č. 5: pro 8, nikdo proti, 2 se zdrželi hlasování – návrh byl přijat 
 
3. FV ZHMP bere na vědomí informaci o připravovaném směnečném programu 

Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. na zajištění financování obnovy vozového parku.  

 
Hlasování č. 6: všichni pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování – návrh byl přijat 
 
 
III. Pravidla pro finanční vypořádání příspěvkových organizací (hlavní a doplňkové 
činnosti) za rok 2011 
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Předseda FV  ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D. představil projednávaný materiál a předal 
slovo Ing. Z. Javornické - pověřené řízením sekce IV. - finanční a investic. Ta sdělila FV 
ZHMP podrobněji obsah tisku a důvod, proč je tato informace předkládána. Předseda FV  
ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D. poděkoval za úvod a otevřel diskuzi, vzhledem k tomu, že 
nebyl nikdo přihlášen, navrhl hlasovat o usnesení.   
 

4. FV ZHMP bere na vědomí informaci „Pravidla pro finanční vypořádání příspěvkových 

organizací (hlavní a doplňkové činnosti) za rok 2011“. 

 
Hlasování č. 7: všichni pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování – návrh byl přijat 
 
IV. Různé 
 
Předseda FV  ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D. uvedl tento bod a předal slovo Ing. 
K. Březinovi - 1. náměstkovi primátora hl. m. Prahy. 
Ten ve svém vystoupení tisk Rady hl. m. Prahy č. 4812 „K návrhu informaci o sumarizaci 
vyvolaných investičních nákladů souboru staveb městského okruhu - „Blanka“, krátce 
pohovořil o předloženém materiálu. Na závěr dodal, že tisk je FV ZHMP k dispozici a 
vyjádřil připravenost odpovídat na případné dotazy. 
 
Do diskuze nebyl nikdo přihlášen, proto navrhl předseda FV  ZHMP  JUDr. P. Hulinský, 
Ph.D. hlasovat o usnesení. 
 
5. FV ZHMP bere na vědomí informaci Ing. K. Březiny - 1. náměstka primátora hl. m. 

Prahy o sumarizaci vyvolaných investičních nákladů souboru staveb městského okruhu. 

 
Hlasování č. 8: všichni pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování – návrh byl přijat 
 
Na závěr bylo uděleno slovo pí. Šenarové - zástupkyni OS ZNB, která se vyjádřila k 
plánovanému zkušebnímu provozu souboru staveb městského okruhu. Na závěr sdělila, že 
bude žádat MHMP písemné vysvětlení, co je to zkušební provoz.  
 
Předseda FV ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D. upozornil pí. Šenarovou, že pokud bude 
chtít v budoucnu pořizovat nahrávky ze zasedání FV ZHMP, musí FV ZHMP požádat o 
souhlas a na její dotazy jí připravil formulář dle platných zákonů ČR.  
 
Protože se nikdo další nepřihlásil do diskuze, poděkoval předseda FV 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: Ing. M. Štěpán 


