
 K o n t r o l n í    v ý b o r                               
Zastupitelstva hl. m. Prahy                 
 
 
                           Z Á P I S   č. 04/2015 

z  jednání  kontrolního výboru  Zastupitelstva hl. m. Prahy,  které se uskutečnilo  
dne  15.4.2015 

 
Přítomni:    JUDr. Jaroslava Janderová, Ing. Jiří Hrabák, JUDr. Ivan Hrůza, Mgr. Bc. Jakub  
                   Michálek, Ing. Patrik Nacher, JUDr. Petr Novotný, Mgr. Petr Prchal 
 
Omluveni: Mgr. Ondřej Mirovský, Jan Slezák                     
/presenční listina připojena k originálu zápisu/   
 
Hosté : Ing. Ondráčková, ředitelka OKC MHMP, JUDr. Vladimír Zoufalý (AK Munková, 
Zoufalý a partneři) 
 
P r o g r a m  :  
1/ Schválení programu – schválení zápisu 02/2015 – stanovení ověřovatele 
2/  Informace o výsledcích kontrolní činnosti OKC MHMP (3 zprávy elektronicky) 
3/  Informace o právním zastoupení – Škodův palác (materiály budou rozdány před jednáním  
     kontrolního výboru) 
4/  Informace o zajištění předkládání průběžné informace o uplatňovaných sankcích 
      (podnět JUDr. Hrůza) 
5/   Přehled externích právních služeb za období 2.pol. 2014 (elektronicky) 
6/   Podněty členů KV ZHMP do Plánu činnosti na rok 2015 
7/   Zveřejňování informací na internetových stránkách MHMP dle zákona o svobodném 
      přístupu k informacím (podnět Mgr. Michálka) – informace o výsledku společné   
      schůzky s ředitelkou MHMP (elektronicky) 
8/  Prodeje pozemků -  přehled dosud nevyřízených prodejů zpracovaný SVM MHMP 
9/  Informace o stavu doručených a vyřízených stížností 
      Petice (+ interpelace) dr. Exnera (bezplatná MHD) k projednání na ZHMP 
      Doubek (čerpání reprefondu PRM) - elektronicky 
      Jeřábková (provoz tunelu Blanka) – průběžná ústní informace 
      Seidlová (udělení grantu Divadlu na Fidlovačce) – elektronicky 10.4.2015 
      Scholzeová (kritika nepořádku v centru Prahy) – ústní informace  
10/ Různé  
 

Ad 1/ Schválení programu – schválení zápisu 03/2015 – stanovení ověřovatele 

Zasedání kontrolního výboru ZHMP řídila předsedkyně výboru JUDr. Jaroslava Janderová. 
Ověřovatelem zápisu byl ustanoven Ing. Jiří Hrabák. Zasedání bylo zahájeno v 13.00 hod.  
Schválení zápisu :  k zápisu 03/2015 nebyly vzneseny žádné připomínky.  Zápis byl schválen. 
(hlasování : 5 - 0 – 2). 

Program zasedání : 
Program zasedání byl schválen (hlasování 7 – 0 – 0) .  
 
 
 



 
Ad 2/  Informace o výsledcích kontrolní činnosti OKC MHMP (3 zprávy elektronicky) 
 
Úvodní slovo k předloženému materiálu přednesla ředitelka OKC MHMP Ing. Ondráčková. 
K obsahu Zpráv předkládaných OKC MHMP průběžně Radě hl. m. Prahy se v diskusi 
vyjádřili členové výboru. JUDr. Hrůza poukázal na nutnost rozlišovat závažné a tzv. podružné 
nedostatky (různý stupeň pochybení -  např. porušení právních předpisů, vznik škody nebo 
nedodržení interních nařízení a směrnic). Různý stupeň klasifikace zjištěného nedostatku 
konkretizoval na případu ročního nevyužívání objektu Domova seniorů Za Kajetánkou na 
Praze 6, kdy důvodem časové prodlevy bylo nedodání nábytku. K jeho dotazu ředitelka OKC 
MHMP upřesnila, že kontrola byla zaměřena na proces výběrového řízení, jehož garantem byl 
odbor SVM MHMP. Zdůraznila, že navržení a přijetí opatření k nápravě zjištěných 
nedostatků je v gesci kontrolovaného subjektu (v daném případě SVM MHMP) a nikoliv 
v gesci kontrolujícího tj. OKC MHMP. K požadavku JUDr. Hrůzy na zodpovězení dotazu „co 
bylo příčinou ročního odkladu otevření DS“ doporučil Mgr. Michálek, aby JUDr. Hrůza 
využil svého oprávnění (§ 51 zákona o HMP) a obrátil se se svým dotazem přímo na ředitele 
odboru SVM MHMP a o výsledku vyřízení zpětně informoval kontrolní výbor.  
V následující diskusi dále členové výboru poukazovali na nezbytnost přijímání adekvátních 
opatření k nápravě a vyvozování osobní odpovědnosti, včetně požadování regresní náhrady. 
Kladně byla hodnocena činnost OKC MHMP, nicméně jako prioritní bylo zdůrazněno 
provádění preventivní kontroly a nikoliv následné. Negativně byla hodnocena skutečnost, že 
průběžné Zprávy OKC, ale i roční a pololetní Zprávy o poznatcích z činnosti OKC jsou 
projednávány Radou pouze v rámci tzv. operativního rozhodování (s textem usnesení – „bere 
na vědomí“) a nikoliv jako samostatný bod programu, kdy by měla být Radou vůči MHMP 
přijímána konkrétní a systémová opatření k nápravě nedostatků. V kontextu s obsahem 
diskuse předsedkyně výboru přislíbila, že na nejbližším zasedání Rady bude iniciovat změnu 
současného způsobu projednávání výsledných materiálů OKC. Rovněž apelovala na členy 
výboru, aby se na jednání svých politických klubů danou problematikou zabývali a aktivně tak 
přispěli ke změně přístupu členů Rady k projednávání poznatků z činnosti OKC. 
 
Usnesení č. 01/04/2015 
Kontrolní výbor ZHMP 
1. bere na vědomí: 
Zprávy o výsledcích kontrolní činnosti předkládané průběžně Radě HMP odborem OKC 
MHMP s tím, že další Zprávy budou rovněž předkládány k informaci i kontrolnímu výboru 
ZHMP. 
 
2. doporučuje Radě  hl. m. Prahy: 
aby uložila Magistrátu hl. m. Prahy předkládat společně s konkrétními zjištěními i návrhy 
na nápravu pochybení, včetně návrhů na případný postih odpovědných osob 
Hlasování   7 – 0 – 0                                                                                   
 
Vzhledem k avizovanému pozdějšímu příchodu JUDr. Zoufalého k projednání bodu 3/ Škodův palác 
bylo předřazeno projednání bodu 4/ a bodu 5/ programu. 
 
Ad 4/  Informace o zajištění předkládání průběžné informace o uplatňovaných sankcích 
V návaznosti na požadavek JUDr. Hrůzy byla zaslána žádost ředitelce MHMP na zpracování 
seznamu sankcí udělených hl. m. Praze v rámci výkonu samostatné působnosti za období od 
voleb do ZHMP do 31.3.2015. Požadovaný materiál dosud předsedkyně výboru neobdržela. 
Předložení seznamu sankcí bude u ředitelky MHMP neprodleně zaurgováno tak, aby jeho 
předložení mohlo být zařazeno na mimořádné zasedání (předpokládaný T.: 29.4.2015). 
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Ad 5/ Přehled externích právních služeb za období 2.pol. 2014 (elektronicky) 
V diskusi k předloženému Přehledu členové výboru konstatovali, že: 

- z důvodu odchodu většího počtu zaměstnanců odboru LEG MHMP k datu 31.3.2015 
nelze vyloučit ochromení chodu tohoto významného odboru MHMP, 

- probíhá výběrové řízení na poskytovatele komplexních právních služeb, 
- předložený přehled sice poskytuje informaci o čerpání finančních prostředků na úhradu 

externích právních služeb (cca 75 mil. Kč), nicméně neobsahuje např. srovnání 
s vynaloženými prostředky v rámci krajů či ministerstev, 

- součástí přehledu není analýza, která by prokázala zajištění právních služeb tzv. 
vlastními silami a následnou potřebu zajištění právních služeb prostřednictvím AK 

Projednání bodu 5/ bylo přerušeno ve 14.00 hod. 
 
 
Ad 3/  Informace o právním zastoupení – Škodův palác 
Před zahájením zasedání byly členům výboru předány podklady související s danou kauzou – 
Smlouva o nájmu objektu z roku 2006, včetně dodatku č. 1 a rozsudky obvodního soudu pro 
Prahu 8 z roku 2013 a 2014.  
Na žádost předsedkyně výboru se na jednání dostavil zástupce AK, která zastupovala hl. m. 
Prahu JUDr. Zoufalý, který v úvodu svého vystoupení stručně shrnul chronologii kauzy od 
roku 2012 dosud a informoval o předávání podkladů nově zvolené AK. 
V diskusi reagoval na dotazy členů výboru týkajících se např.: 

- možnosti využití nebo vzdání se předkupního práva a možnosti poskytnutí slevy, 
- průběhu a výsledků komunikace mezi AK a novým vedením hl. m. Prahy, 
- zajištění kontinuity mezi bývalou AK a současnou AK Balaštík a spol., 
- náročnosti související se sumarizací získaných podkladů a jejich následným předáním 

nově vybrané AK. 
 

Z časových důvodů (14.50 hod) navrhla předsedkyně výboru přerušení zasedání kontrolního 
výboru ZHMP s tím, že navrhla termín mimořádného zasedání KV ZHMP na 29.4.2015. 
S jejím návrhem vyslovili přítomní členové výboru souhlas (hlasování  6 – 0 - 0). 
 
Jednání kontrolního výboru ZHMP bylo ukončeno v 14.55 hod.  
 
Pozvánka na mimořádné zasedání KV ZHMP dne 29.4. 2015  (od 12.00 do 15.00 hod) 
místnost č. 349 a podklady, které budou k dispozici  budou zaslány členům KV ZHMP 
nejpozději 23.4.2015.   (zajistí sekretariát a tajemnice KV ZHMP). 
 
Zápis zpracovala :  JUDr. Huspeková 
                                tajemnice výboru       
 
              
                      Ing. Jiří H r a b á k                                 JUDr. Jaroslava  J a n d e r o v á 
               ověřovatel zápisu                                               předsedkyně výboru        
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