
 1 

Zápis z jednání Finančního výboru ZHMP konaného dne 31. 10. 2011 
 
 
Přítomni: dle prezenční listiny: přítomno 11 ze 13 členů výboru a tajemník výboru.  
 
Omluveni: doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc., Andrea Vlásenková 
 
Hosté: doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. – primátor hl. m. Prahy, Ing. Karel Březina – 1. 
náměstek primátora hl. m. Prahy, David Dohnal – DP hl. m. Prahy, a.s., Milan Zadina – DP 
hl. m Prahy, a.s., Ing. Milan Dvořák, generální ředitel DP hl. m. Prahy, a.s., Bc. Stanislav 
Švarc – asistent předsedy FV ZHMP, Ing. Patrik Paneš, Ph.D. - vedoucí oddělení poradců 
primátora –  PRM MHMP, zástupci tisku a veřejnost. 
 
Zahájení:    14,10 hod. 
Ukončení:  15,20 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 
 
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 k zápisu z minulého jednání. Vzhledem k tomu, že byl 
tento bod bez připomínek z řad členů FV ZHMP, nechal hlasovat o schválení zápisu 
z minulého jednání. 
 
Hlasování č. 2: 10 pro, 0 proti, zdržel hlasování 1 – návrh byl přijat 
 
Zároveň požádal Ing. Z. Javornickou - pověřenou řízením sekce finanční a investiční jako 
tajemnici výboru o prověření celého zápisu, zda FV ZHMP nepřijal některá další usnesení než 
ta, co jsou uvedena ve schváleném zápisu. 
 
II. Příprava rozpočtu na rok 2012 
 
Předseda FV ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D. krátce uvedl projednávaný bod a předal 
slovo primátorovi hl. m. Prahy. 
Doc. MUDr. B. Svoboda, CSc. – primátor hl. m. Prahy poděkoval za slovo a představil FV 
ZHMP dosavadní práci rady HMP na přípravě rozpočtu na rok 2012, který prezentuje. V další 
části se věnoval novým dotačním vztahům k městským částem hl. m. Prahy (MČ Praha 1-22) 
a připomněl přítomným celý vývoj této změny. Také podrobně představil FV ZHMP základní 
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ukazatele navrhovaného rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2012. Předseda FV  ZHMP  JUDr. P. 
Hulinský, Ph.D. poděkoval za úvod a shrnul přítomným genezi a harmonogram celé přípravy 
rozpočtu na rok 2012, dále seznámil FV ZHMP se základními údaji navrhovaného rozpočtu 
tak, jak jej projednávala RHMP. Mimo jiné také zdůraznil celkovou výši navrhovaných 
příjmů, která je nižší oproti minulým letům a sdělil důvody. Následně otevřel diskuzi. 
  
Do diskuze k projednávanému bodu se přihlásil Ing. M. Štěpán, Ing. J. Pařízek, předseda 
FV ZHMP  JUDr. P. Hulinský, doc. MUDr. B. Svoboda, CSc. – primátor hl. m. Prahy, 
Ing. Z. Javornická - pověřená řízením sekce finanční a investiční, místopředseda FV 
ZHMP Mgr. D. Mlejnský. V této diskuzi byly projednávány zejména dotační vztahy 
k městským částem hl. m. Prahy (MČ Praha 1-22) a jednotliví členové FV ZHMP 
prezentovali svá stanoviska k této problematice a to jak z hlediska dopadu na jednotlivé 
městské části hl. m. Prahy, tak z hlediska politického. Byla probírána jednotlivá kritéria a 
vysvětlován jejich význam a dopad. Dále se diskutoval vývoj celé problematiky úpravy 
dotačních vztahů s tím, že se na úpravě shodla většina dotčených starostů městských částí hl. 
m. Prahy, a že žádný systém nemůže být v tomto případě 100% spravedlivý, s tím že je vždy 
hledána co nejširší shoda a že požadavek na změnu vyšel právě od městských částí hl. m. 
Prahy (MČ Praha 1 -22). V další části diskuze byl hlavním tématem návrh rozpočtu na rok 
2012 včetně střednědobého výhledu a harmonogramu prací včetně alokace jednotlivých 
plánovaných výdajů. 
 
Po vyčerpání diskuze dal předseda FV ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D. hlasovat o 
usnesení: 
 
FV ZHMP požaduje, aby konečné znění návrhu rozpočtu na rok 2012 byl předložen a 

projednán FV ZHMP na jeho jednání dne 21. 11. 2011 

 

Hlasování č. 3: všichni pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování – návrh byl přijat 
 
Po hlasování se přihlásil místopředseda FV ZHMP Mgr. D. Mlejnský s dotazem jaká je 
situace ve financování výstavby metra A - stanovisko od EIB. Ing. Z. Javornická - pověřená 
řízením sekce finanční a investiční a doc. MUDr. B. Svoboda, CSc. – primátor hl. m. 
Prahy informovali FV ZHMP o vývoji celé situace a představili FV ZHMP předložený tisk      
R 5494 - o jednání hl. m. Prahy s  Evropskou investiční bankou v souvislosti s možností 
spolufinancování investiční akce 4534 “Prodloužení trasy metra A v Praze – provozní úsek 
V.A Dejvická (mimo) – Motol“, který se touto problematikou zabývá a bude předložen 
RHMP. 
 
III. Financování Dopravního podniku HMP, a.s. 
 
Předseda FV ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D. uvedl projednávaný bod a předal slovo Ing. 
K. Březinovi - 1. náměstkovi primátora hl. m. Prahy. Ten se ve svém úvodním slovu 
podrobně věnoval všem aspektům financování DP hl. m. Prahy, a.s. Své vystoupení rozdělil 
do třech základních pilířů, a to:  
 

• Historicky vzniklé závazky. Zde zmínil zejména obnovu vozového parku, a to ve 
všech třech trakcích, tedy tramvaje, autobusy a v souvislosti s modernizací vozového 
parku metra i vozy metra.  
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• Financování trasy metra A. Zde podrobně představil rozsah plánované výstavby, 
celkové očekávané náklady a zdroje možného financování. Připomněl také prohlášení 
hl. m. Prahy, že se bude podílet na všech ostatních výdajích, které půjdou mimo 
operační program EU pomocí kterého by mohla být trasa metra A spolufinancována. 

• Provozovatelská smlouva. V tomto bodě byl FV ZHMP představen systém 
financování DP hl. m. Prahy, a.s., který je v souladu s pravidly EU. Zároveň však 
dodal, že významné investice do infrastruktury jsou řešeny mimo tuto smlouvu. 
 

Na závěr pak předal slovo Ing. M. Dvořákovi - generálnímu řediteli DP hl. m. Prahy, a.s., 
ten zopakoval a doplnil některé informace svého předřečníka a upozornil FV ZHMP, že 
všechny smlouvy, které DP hl. m. Prahy, a.s. podepisoval, dělal vždy s vědomím a na pokyn 
svého jediného akcionáře tedy hl. m. Prahy. Na závěr pak přiblížil FV ZHMP možné způsoby 
financování historicky vzniklých závazků. 
 
Do otevřené diskuze se nikdo nepřihlásil, tak předseda FV ZHMP  JUDr. P. Hulinský, 
Ph.D. shrnul předložené informace a po shodě s Ing. K. Březinou - 1. náměstkem 
primátora hl. m. Prahy dal hlasovat o unesení: 
 
FV ZHMP doporučuje, aby RHMP resp. ZHMP projednalo problematiku a návrh způsobu 

financování obnovy vozového parku DP hl. m. Prahy, a.s. a výstavbu prodloužení trasy 

metra A do Motola ještě před uzavřením konečného znění návrhu rozpočtu na rok 2012. 

 

Hlasování č. 4: pro 10, proti 0, zdržel hlasování 1 – návrh byl přijat 
 
IV. Odpisový plán příspěvkových organizací na rok 2012 
 
Předseda FV ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D. krátce uvedl projednávaný bod a dal 
hlasovat o usnesení: 
 
FV ZHMP bere na vědomí odpisový plán příspěvkových organizací na rok 2012. 

 

Hlasování č. 5: pro 10, proti 0, zdržel hlasování 1 – návrh byl přijat 
 
V. Střednědobý investiční výhled na roky 2012 – 2016 – informace o vytvoření komise a 
zahájení činnosti  
 
Předseda FV ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D. na úvod uvedl několik slov a předal slovo 
místopředsedovi FV ZHMP Mgr. D. Mlejnskému. Ten představil FV ZHMP dosavadní 
činnost komise ke střednědobému investičnímu výhledu.  
 
Předseda FV ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D. otevřel diskuzi. 
 
Do diskuze se přihlásil Ing. J. Pařízek s příspěvkem, že by bod financování DP hl. m. Prahy, 
a.s. mělo být součástí střednědobého investičního výhledu a na to reagoval předseda FV 
ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D., kladnou odpovědí. Bylo tedy okamžitě hlasováno o 
usnesení: 
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FV ZHMP bere na vědomí informaci o činnosti komise pro střednědobý investiční výhled. 

 
Hlasování č. 6: všichni pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování – návrh byl přijat 
 
VI. Harmonogram a program jednání FV ZHMP na II. pololetí 2011 
 
Předseda FV ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D. seznámil FV ZHMP s  tématy a termíny na 
příštích jednání FV ZHMP a požádal opět členy FV ZHMP o případné doplnění. Okamžitě 
přistoupil ke hlasování o usnesení:  
 
FV ZHMP schvaluje harmonogram jednání FV ZHMP na 2. pololetí 2011 
 
 
Hlasování č. 7: všichni pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování – návrh byl přijat 
 
 
Ověřovatelem zápisu byl v závěru jednání stanoven místopředseda FV ZHMP Mgr. D. 
Mlejnský 
 
Hlasování č. 8: všichni pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování – návrh byl přijat 
 
VII. Různé 
 
Předseda FV ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D. uvedl bod různé, protože se nikdo 
nepřihlásil do diskuze, poděkoval 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: Mgr. D. Mlejnský 


