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Zápis z jednání Finančního výboru ZHMP konaného dne 23. 5. 2011 
 
 
Přítomni: dle prezenční listiny: přítomno 11 ze 13 členů výboru a tajemník výboru. U 
hlasování č. 1 přítomno 9 ze 13 členů výboru. Od hlasování č. 7 přítomno 10 ze 13 členů 
výboru. 
 
Omluveni: Pavel Hurda, JUDr. Ing. Miroslav Ludvík, MBA. 
 
Hosté: doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. – primátor hl. m. Prahy, Ing. Karel Březina –           
1. náměstek primátora hl. m. Prahy, Ing. Ivo Štika - ekonomický ředitel DP hl. m. Prahy, a.s.,   
Bc. Stanislav Švarc – asistent předsedy FV ZHMP, Jana Dostálková PRM MHMP, Pavel 
Procházka – pověřený řízením organizace ROPID, Ing. Jiří Prokel - ROPID - zástupce 
ředitele pro ekonomiku a technický rozvoj, 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. Seznámil přítomné s navrženým programem a 
vyzval k doplnění nebo připomínkám.  
S připomínkou se přihlásil místopředseda FV ZHMP  Mgr. D. Mlejnský a žádal o vyřazení 
bodu 4 navrhovaného programu (rozdělení rezervy pro MČ HMP v roce 2011) a krátce 
zdůvodnil svůj návrh. 
Předseda finančního výboru ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D. dal hlasovat o změně 
programu jednání FV ZHMP. 
 
Hlasování č. 1:  jeden pro, nikdo proti, ostatní se zdrželi hlasování – návrh nebyl přijat. 
 
Předseda finančního výboru ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D. dal hlasovat o programu 
jako celku.  
 
Hlasování č. 2:  všichni pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování – návrh byl přijat. 
 
Ověřovatelem zápisu byl stanoven místopředseda FV ZHMP doc. Ing. Z. Tůma, CSc. 
 
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 k zápisu z minulého jednání. Vzhledem k tomu, že nebylo 
žádných připomínek, nechal hlasovat. 
 
Hlasování č. 3:  všichni pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování – návrh byl přijat. 
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II. Soubor rozpočtů HMP na rok 2011 
 
Doc. MUDr. B. Svoboda, CSc. – primátor hl. m. Prahy ve svém úvodním slovu představil 
FV ZHMP základní ukazatele souboru rozpočtů HMP na rok 2011, a upozornil že se jedná o 
víceméně technický materiál. Předseda finančního výboru ZHMP  JUDr. P. Hulinský, 
Ph.D. doplnil některé údaje a zopakoval historii schvalování rozpočtu na rok 2011 a otevřel 
diskuzi. 
 
Do diskuze se postupně zapojil Ing. J. Pařízek, Ing. Z. Javornická pověřená řízením sekce 
finanční a investiční a předseda finančního výboru ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D., 
byla řešena zejména kontrola a využití finančních prostředků a dlouhodobé využití majetku ve 
prospěch hl. m. Prahy poskytnutých ze souboru rozpočtů HMP. Bylo upozorněno, že kontrola 
nad majetkem HMP je zajištěna již existujícím Statutem hl. m. Prahy a že Statut hl. m. Prahy 
může změnit pouze ZHMP. 
  
Po diskuzi dal předseda finančního výboru ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D. hlasovat o 
usnesení: 
 
1. FV ZHMP bere na vědomí materiál doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc. – primátora 

hl. m. Prahy o souboru rozpočtů hl. m. Prahy na rok 2011. 
 
Hlasování č. 4:  všichni pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování – návrh byl přijat 
 
III. Dotační vztahy k MČ hl. m. Prahy na rok 2012 – zahájení diskuze 
 
Předseda finančního výboru ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D. na úvod představil 
stručnou historii dosud používaného modelu výpočtu dotací pro MČ hl. m. Prahy a připustil 
možnost úpravy tohoto používaného modelu. Poté předal slovo doc. MUDr. B. Svobodovi, 
CSc. – primátoru hl. m. Prahy, ten informoval FV ZHMP o existujícím požadavku ze strany 
některých MČ HMP na aktualizaci stávajícího modelu. Informoval o dohodě na vytvoření 
pracovní skupiny, která bude možnosti úprav stávajícího modelu zkoumat. Předseda 
finančního výboru ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D. dodal, že u některých malých MČ       
hl. m. Prahy si úpravu stávajícího systému nedokáže moc představit, avšak nezříká se žádných 
jednání a navrhl, aby členem pracovní skupiny byl také zástupce FV ZHMP a navrhl                 
Ing. L. Plachého. Následně otevřel diskuzi. Vzhledem k tomu, že do diskuze nebyl nikdo 
přihlášen uzavřel diskuzi a dal hlasovat o usneseních: 
 
2. FV ZHMP bere na vědomí informaci doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc. – 

primátora hl. m. Prahy o dotačních vztazích k MČ HMP na rok 2012 – zahájení 
diskuze. 

 
Hlasování č. 5:  všichni pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování – návrh byl přijat 
 
3. FV ZHMP deleguje do navrhované pracovní skupiny jako zástupce FV ZHMP Ing. L. 

Plachého + zástupce z TOP 09, který bude navržen místopředsedou FV ZHMP doc. Ing. 
Z. Tůmou, CSc. 

 
Hlasování č. 6:  všichni pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování – návrh byl přijat 
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IV. Rozdělení rezervy pro MČ hl. m. Prahy v roce 2011 
 
Předseda finančního výboru ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D. představil základní 
priority, vývoj a ukazatele rozdělení projednávané rezervy a předal slovo předkladateli           
doc. MUDr. B. Svobodovi, CSc. – primátoru hl. m. Prahy, ten zopakoval základní 
ukazatele a sdělil, že RHMP schválila postup pro rozdělení rezervy pro MČ hl. m. Prahy. 
Sdělil FV ZHMP počet a celkovou finanční náročnost žádostí, které hl. m. Praha od MČ hl. m 
Prahy obdržela. Zopakoval postup při rozdělování rezervy, tedy že přes 70% finančních 
prostředků jde do oblasti školství, u menších městských částí se pak zohledňuje mimo jiné 
dynamika růstu konkrétní MČ hl. m. Prahy, u centrálních MČ hl. m. Prahy pak celopražský 
dopad konkrétně podpořených akcí. Na závěr pak představil vybrané akce a zopakoval 
jednotlivé priority.   
 
Předseda finančního výboru ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D. poděkoval a otevřel 
diskuzi. 
 
Do diskuze se postupně zapojili místopředseda FV ZHMP Mgr. D. Mlejnský, A. 
Vlásenková, předseda finančního výboru ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D., doc. MUDr. 
B. Svoboda, CSc. – primátor hl. m. Prahy, Ing. M. Štěpán, doc. Ing. Mgr. M. Dlouhý, 
Dr. MSc. Řešen byl zejména způsob rozdělování rezervy pro MČ hl. m. Prahy a byla 
prezentována a diskutována jednotlivá stanoviska pro i proti stávajícímu rozdělení rezervy pro 
MČ hl. m. Prahy spolu s konkrétními příklady z praxe. Byly také řešeny priority jednotlivých 
MČ hl. m. Prahy. Dále byl prezentován historický exkurz financování MČ hl. m. Prahy a s tím 
spojené rozdělování rezervy pro MČ hl. m. Prahy a byla navrhována dlouhodobá debata nad 
možnou změnou systému fungování. Také bylo prezentováno upozornění, že pravděpodobně 
nikdy nebudou spokojeni všichni. Na závěr byla  sdělena potřeba konsenzu klubu ODS, který 
dosud o projednávaném tématu nejednal. Doc. MUDr. B. Svoboda, CSc. – primátor hl. m. 
Prahy jako předkladatel materiálu prezentoval svá stanoviska a provedl exkurz do systému 
sběru požadavků z MČ hl. m. Prahy včetně požadovaných podkladů ze strany hl. m. Prahy. 
Na konec připomněl fakt, že k rozdělní je necelá třetina finančních prostředků oproti 
požadavkům a tedy nemůže být každá MČ hl. m. Prahy uspokojena ze 100%, avšak prioritou 
byla snaha o maximální spravedlnost při rozdělování finančních prostředků. Na závěr přislíbil 
poskytnout podklady k žádostem od MČ hl. m. Prahy. Po vyčerpání diskuze dal předseda 
finančního výboru ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D. hlasovat o usnesení. 
 
4.  FV ZHMP souhlasí návrhem  RHMP na rozdělení rezervy pro MČ hl. m. Prahy na rok 

2011 a doporučuje ho ZHMP ke schválení. 
 
Hlasování č. 7:  dva pro, jeden proti, sedm se zdrželo hlasování – návrh nebyl přijat 
 
V. ROPID – financování městské hromadné dopravy. 
 
Předseda finančního výboru ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D. otevřel další bod a předal 
slovo Ing. K. Březinovi – 1. náměstku primátora hl. m. Prahy. Ten hovořil jak o 
společnosti ROPID, tak o aktuálních „problémech“ městské hromadné dopravy, které jsou 
v současné době postupně odstraňovány, a to zejména:  
 

• Postupné narovnání některých částí smlouvy mezi organizací ROPID a DP hl. m. 
Prahy, a.s. v oblasti smluvního ujednání ceny zohledňující objednaný rozsah veřejné 
dopravy. S tím, že nedojde ke snížení rozsahu veřejné dopravy v hl. m. Praze 
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• Úprava tarifů, do kterých se také promítne zavedení dopravy zdarma pro vybrané 
skupiny osob, nezvyšování cen předplatních kupónů po celé volební období a úprava 
ceny a rozsahu jízdného u jednorázových jízdenek. 

 
• Větší integrace organizace veřejné dopravy v hl. m. Praze a ve Středočeském kraji. 
 

Následně předal slovo zástupcům organizace ROPID k představení prezentace. V prezentaci 
byla FV ZHMP představena náplň práce, rozpočet společnosti ROPID, základní preference i 
úkoly, které společnost plní. Dále byla představena charakteristika sítě veřejné dopravy v hl. 
m. Praze a v neposlední řadě výdaje na veřejnou dopravu v hl. m. Praze a její dělení. 
Na závěr položil předseda finančního výboru ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D. doplňující 
otázku k předloženým informacím a to zda nebude zvyšována cena předplatních jízdenek i 
v případě zvýšení DPH. V odpovědi Ing. K. Březina – 1. náměstek primátora hl. m. Prahy 
zdůraznil, že případné zvýšení předplatného jízdného podléhá koaličnímu vyjednávání a 
současná dohoda platí v plném rozsahu. Dále dodal, že v současné době zvýšené DPH může 
být hrazeno z rozpočtu HMP nebo úspor jednotlivých dopravců.  
Předseda finančního výboru ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D. poděkoval za odpověď a 
otevřel diskuzi. Do rozpravy se zapojil doc. MUDr. B. Svoboda, CSc. – primátor hl. m. 
Prahy, Ing. K. Březina – 1. náměstek primátora hl. m. Prahy, Ing. M. Štěpán, P. 
Procházka – ROPID, J. Prokel –ROPID. Řešeno bylo zejména memorandum a závazky 
z něj plynoucí, vztah hl. m. Prahy – ROPIDu a DP hl. m. Prahy, a.s. a v neposlední řadě nová 
evropská legislativa a z toho vyplývající úpravy financování městské hromadné dopravy. Po 
ukončení diskuze dal předseda finančního výboru 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 a organizace ROPID o financování městské hromadné dopravy v hl. m. Praze 
 
Hlasování č. 8:  všichni pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování – návrh byl přijat 
 
VI. Různé 
 
Předseda finančního výboru ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D. otevřel bod VI. různé a 
předal slovo Ing. K. Březinovi – 1. náměstku primátora hl. m. Prahy, ten předložil FV 
ZHMP dva materiály týkající se financování stavby metra „A“ do Motola, a to tisk Z-226           
„ke zprávě o průběhu výstavby prodloužení trasy A metra a návrhu na předfinancování 
úhrady dotace z EU v rámci projektu prodloužení trasy metra A (Dejvická-Motol)“ a tisk              
Z-224 „k návrhu prohlášení hl. m. Prahy ve věci dofinancování prodloužení trasy A metra 
(Dejvická-Motol). Krátce pak oba materiály představil. V následné  diskuzi mezi 
místopředsedou FV ZHMP doc. Ing. Z. Tůmou, CSc. a Ing. K. Březinou – 1. náměstkem 
primátora hl. m. Prahy byly řešeny nezpůsobilé náklady projektů, kontrola nákladů projektu 
a ujasňovány potřeby některých formulací v návrhu usnesení. Na závěr sdělil předseda 
finančního výboru ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D., že 
 
6. FV ZHMP bere na vědomí informaci Ing. K. Březiny – 1. náměstka primátora hl. m. 

Prahy 
 
V dalším pokračování bodu bylo na dotaz místopředsedy FV ZHMP  Mgr. D. Mlejnského 
sděleno Ing. Z. Javornickou - pověřenou řízením sekce finanční a investiční, že 



 

 5 

harmonogram tvorby rozpočtu na rok 2012 bude v RHMP projednáván v polovině června 
2011. 
 
Vzhledem k tomu, že do diskuze již 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: doc. Ing. Z. Tůma, CSc. 




