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Zápis z jednání Finančního výboru ZHMP konaného dne 12. 12. 2011 
 
 
Přítomni: dle prezenční listiny: přítomno 8 ze 13 členů výboru a tajemník výboru. Při 
hlasování č. 1 přítomno 7 členů výboru. 
 
Omluveni: Ing. Gabriela Kloudová, MBA, Andera Vlásenková, Pavel Hurda, Ing. Lukáš 
Plachý 
 
Hosté: doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. – primátor hl. m. Prahy, RNDr. Tomáš Hudeček, 
Ph.D. – 1. náměstek primátora hl.m. Prahy, JUDr. Petr Hulinský, Ph.D. – zastupitel HMP, 
Ing. Patrik Paneš, Ph.D. – vedoucí odd. PRM MHMP, Ing. Dana Machová OMI MHMP, 
zástupci sdělovacích prostředků a veřejnost. 
 
Zahájení:    14,15 hod. 
Ukončení:  15,00 hod. 
 
Výbor je usnášeníschopný. 
 
Jednání řídil: předseda FV ZHMP doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc. 
 
Úvod 
 
Předseda FV ZHMP doc. Ing. Z. Tůma, CSc. přivítal přítomné a konstatoval, že  FV 
ZHMP je usnášeníschopný. Ověřovatelem zápisu byl stanoven místopředseda FV ZHMP 
Mgr. D. Mlejnský. 
 
I. Schválení zápisu z minulého jednání FV ZHMP  
 
Předseda FV ZHMP doc. Ing. Z. Tůma, CSc. 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, dal hlasovat o schválení zápisu z minulého jednání. 
 
Hlasování č. 1:  7 pro, 0 proti, zdržel hlasování 0 – návrh byl přijat 
 
II. Návrh rozpočtu vlastního HMP a dotačních vztahů k MČ HMP na rok 2012 a 
rozpočtový výhled vlastního HMP do roku 2017 
 
Předseda FV ZHMP doc. Ing. Z. Tůma, CSc. uvedl základní teze projednávaného bodu, 
tedy přiblížil strukturu rozpočtu, úspory v běžných výdajích a hledání optimalizace ve 
výdajích kapitálových. Dále sdělil FV ZHMP, že cílem nové koalice bylo vyhnout se 
rozpočtovému provizoriu. Zároveň přivítal na půdě FV ZHMP bývalého předsedu FV ZHMP 
JUDr. P. Hulinského, Ph.D. a poděkoval mu za dlouholetou činnost. Také připomněl 
problematiku dotací pro městské části hl. m. Prahy. 
 
Předseda FV ZHMP doc. Ing. Z. Tůma, CSc. po svém úvodu otevřel diskuzi. 
 
Do diskuze se postupně přihlásil JUDr. P. Hulinský, Ph.D. – zastupitel HMP, doc. MUDr. 
B. Svoboda, CSc. – primátor hl. m. Prahy, JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, Ing. J. Pařízek, 
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P. Šimůnek, Ing. M. Štěpán, Ing. J. Nouza a Ing. Z. Javornická pověřená řízením sekce 
finanční a investiční. V diskuzi byly řešeny zejména změny a úpravy předloženého návrhu 
rozpočtu, zejména v oblasti kapitálových výdajů. Bylo sděleno, že současný návrh rozpočtu je 
i s tím, že do konce ledna 2012 budou hledány optimalizace ve struktuře výdajů, lepší řešení 
než aby hl. m. Praha měla rozpočtové provizorium. Bylo také konstatováno, že prioritou je 
stále dostavba tunelového komplexu Blanka a výstavba trasy „metra A“.   
Doc. MUDr. B. Svoboda, CSc. – primátor hl. m. Prahy prezentoval, že v oblasti 
kapitálových výdajů může platit stejný model jako v oblasti výdajů běžných. Na základě 
vývoje však může být prozkoumána a upravena investiční politika hl. m. Prahy tak, aby 
vycházela z programových základů fungování nové koalice v  hl. m. Praze. Dále bylo řešeno 
financování výstavby trasy „metra A“ i tunelového komplexu Blanka. Byla prezentována 
stanoviska politických klubů k návrhu rozpočtu na rok 2012. Byly také řešeny budoucí i 
současné dividendy v obchodních společnostech, ve kterých má hl. m. Praha podíl. 
Diskutovány byly možné příjmy rozpočtu na rok 2012. 
   
Po vyčerpání diskuze dal předseda FV ZHMP doc. Ing. Z. Tůma, CSc. hlasovat o usnesení: 
 
 
1. FV ZHMP doporučuje ZHMP ke schválení rozpočet vlastního hlavního města Prahy na 

rok 2012 v navržené podobě. 

 
Hlasování č. 2:  6 pro, 1 proti, zdržel hlasování 1 – návrh nebyl přijat 
 
III. Rozbor hospodaření hl. m. Prahy za 1. - 3. čtvrtletí roku 2011 
 
Předseda FV ZHMP doc. Ing. Z. Tůma, CSc. uvedl bod a předal slovo doc. MUDr. B. 
Svobodovi, CSc. – primátoru hl. m. Prahy. Ten sdělil přítomným základní ukazatele 
projednávaného bodu a konstatoval, že ve 3. čtvrtletí 2011 hl. m. Praha hospodařilo 
s přebytkem.  
 
Předseda FV ZHMP doc. Ing. Z. Tůma, CSc. doplnil, že materiál je předkládán do ZHMP 
jako informace. A otevřel diskuzi. 
 
Do diskuze se zapojili JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, a Ing. Z. Javornická pověřená 
řízením sekce finanční a investiční, Ing. J. Pařízek, Ing. D. Machová OMI MHMP a 
JUDr. P. Hulinský, Ph.D. – zastupitel HMP. Bylo sdělováno, že hl. m. Praha není v kritické 
ani tíživé situaci. Čerpání je v souladu s rozpočtem + závazek dluh minulých let. Zástupce 
OMI MHMP pak sdělila FV ZHMP aktuální stav čerpání prostředků za OMI MHMP. 
 
Předseda FV ZHMP doc. Ing. Z. Tůma, CSc. dal hlasovat o usnesení: 
 
 
2. FV ZHMP bere na vědomí zprávu o rozboru hospodaření hl. m. Prahy za 3. čtvrtletí 

roku 2011 

 
Hlasování č. 3: 8 pro, 0 proti, zdržel hlasování 0 – návrh byl přijat 
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IV. Různé 
 
Předseda FV ZHMP doc. Ing. Z. Tůma, CSc. vyzval přítomné k zaslání podnětů do konce 
roku 2011 na projednání na půdě FV ZHMP tak, aby mohly být zapracovány do plánu prací 
FV ZHMP na 1. pololetí roku 2012.  
 
Na závěr pak předal slovo paní Šenarové - zástupkyni OS „Za naši budoucnost“. Ta 
prezentovala stanoviska k výstavbě tunelového komplexu Blanka a vyzvala k prozkoumání 
kvality smluv. Dále pak hovořila o negativním dopadu stavby na obyvatele některých částí hl. 
m. Prahy a prezentovala činnost sdružení. 
 
Protože se nikdo další nepřihlásil do diskuze, poděkoval předseda FV ZHMP doc. Ing. Z. 
Tůma, CSc. všem přítomným za účast a ukončil jednání FV ZHMP. 

 
 
 
 
 
 

doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc.  
předseda FV ZHMP 

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


