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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

    

Výbor finanční ZHMP   

ZÁPIS z 8. jednání 

Výboru finančního ZHMP konaného dne 11. 11. 2019 ve 14:00 hod. 

Zasedací místnost č. 349 / 3. patro, MHMP - Nová radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1 

     

 
Přítomni: Mgr. Radek Vondra, Mgr. Ing. Jaromír Beránek, Ing. Pavel Hájek, Martin Kos, Ing. Patrik Nacher, Ing.  Ivan 

Pilný, RNDr. Jana Plamínková, Mgr. Tomáš Portlík, Ing.  Martin Prokop , Ing. Patrik Paneš, Ph.D.  

Omluveni: prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc., doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.  

Nepřítomni:   

Hosté: Pavel Vyhnánek, M.A., náměstek primátora HMP 

Jednání řídil: Mgr. Radek Vondra, předseda Výboru finančního ZHMP      
 

Text zahájení: 

Jednání se dále zúčastnili občané hl. m. Prahy, zástupci tisku a zaměstnanci Magistrátu hl. m. Prahy. 

Čas zahájení: 14.07 hod. 

Schválený program: 
 

Bod Věc 

1. Úvod 

1.1. Ověřovatel zápisu z jednání VF ZHMP 

1.2. Program jednání VF ZHMP 

1.3. Zápis z jednání VF ZHMP 

2. Úplatné nabytí pozemků parc č. 1342/15, 1343, 1344, 1376, 1342/820 v k.ú. Jinonice z vlastnictví Výstaviště 
Praha, a.s. do vlastnictví hl. m. Prahy 

3. Úprava rozpočtu vlastního hl. m. Prahy a uvolnění návratné finanční výpomoci MČ Praha 12 z rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2019 

4. Žádost MČ Praha - Petrovice o změnu účelu finančních prostředků obdržených v letech 2018 a 2019 jako podíl 
MČ na odvodu z loterií dle § 41i zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona 
č. 458/2011 Sb., a na dani z hazardních her podle § 7 zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her 

5. Změna účelu finančních prostředků poskytnutých MČ Praha - Újezd 

6. Změna charakteru účelové dotace poskytnuté v roce 2019 MČ Praha - Nedvězí z rozpočtu hl.m. Prahy z rezervy 
pro MČ 

7. Změna charakteru části účelové investiční dotace poskytnuté MČ Praha - Čakovice z inv. rezervy hl. m. Prahy 

8. Informace o stavu přípravy návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2020 

9. Různé 
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K jednotlivým bodům programu: 

1. Úvod 

 

1.1. Ověřovatel zápisu z jednání VF ZHMP 

Předkladatel: předseda Výboru finančního ZHMP 
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra přivítal přítomné, konstatoval, že VF ZHMP je usnášeníschopný, a navrhl 
ověřovatelem zápisu člena VF ZHMP pana Ing. M. Prokopa. 

Usnesení č. U-VF-0070 

Výbor finanční ZHMP 

I .   s c h v a l u j e  

ověřovatelem zápisu z jednání Výboru finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 11. 11. 2019 člena Výboru 
finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy pana Ing. M. Prokopa 

přijato, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

1.2. Program jednání VF ZHMP 

Předkladatel: předseda Výboru finančního ZHMP 
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra představil přítomným program jednání VF ZHMP a vyzval přítomné k jeho 
doplnění či případným připomínkám. Vzhledem k tomu, že byl návrh programu bez připomínek, přistoupil předseda 
VF ZHMP Mgr. R. Vondra neprodleně k hlasování. 

Usnesení č. U-VF-0071 

Výbor finanční ZHMP 

I .   s c h v a l u j e  

program jednání Výboru finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 11. 11. 2019 v předloženém znění 

přijato, pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

1.3. Zápis z jednání VF ZHMP 

Předkladatel: předseda Výboru finančního ZHMP 
Na závěr úvodu předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra představil zápis z jednání z minulého VF ZHMP. Vzhledem k 
tomu, že byl zápis bez připomínek, přistoupil k hlasování. 

Usnesení č. U-VF-0072 

Výbor finanční ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

zápis z jednání Výboru finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 14. 10. 2019 v předloženém znění 

přijato, pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

2. Úplatné nabytí pozemků parc č. 1342/15, 1343, 1344, 1376, 1342/820 v k.ú. Jinonice z vlastnictví Výstaviště Praha, 
a.s. do vlastnictví hl. m. Prahy 

Předkladatel: náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A. 
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo P. Vyhnánkovi, M.A., náměstkovi 
primátora hl. m. Prahy. Ten seznámil přítomné podrobně s obsahem návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 
1342/15, 1343, 1344, 1376, 1342/820 v k.ú. Jinonice z vlastnictví Výstaviště Praha, a.s. do vlastnictví hl. m. Prahy 
včetně historického vývoje. 
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu. Do diskuze se přihlásil Mgr. 
T. Portlík, P. Vyhnánek, M.A., Ing. I. Pilný, M. Kos, Ing. P. Paneš, Ph.D. V diskuzi byly pokládány a zodpovídány 
doplňující a upřesňující dotazy.  



 

TED 8.3.2.1 Strana 3 
 

Do diskuze se dále nikdo nepřihlásil, proto přistoupil předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra k hlasování o tomto bodu. 

Usnesení č. U-VF-0073 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-7642 v předloženém znění 

přijato, pro: 8, proti: 0, zdržel se: 1, mimo místnost: 0 

3. Úprava rozpočtu vlastního hl. m. Prahy a uvolnění návratné finanční výpomoci MČ Praha 12 z rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2019 

Předkladatel: náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A. 
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo P. Vyhnánkovi, M.A., náměstkovi 
primátora hl. m. Prahy. Ten seznámil přítomné podrobně s návrhem na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy a 
uvolnění návratné finanční výpomoci MČ Praha 12 z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019. 
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu.  
Do diskuze se nikdo nepřihlásil, proto přistoupil k hlasování o tomto bodu. 

Usnesení č. U-VF-0074 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-7757 v předloženém znění 

přijato, pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

4. Žádost MČ Praha - Petrovice o změnu účelu finančních prostředků obdržených v letech 2018 a 2019 jako podíl MČ 
na odvodu z loterií dle § 41i zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 
458/2011 Sb., a na dani z hazardních her podle § 7 zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her 

Předkladatel: náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A. 
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo P. Vyhnánkovi, M.A., náměstkovi 
primátora hl. m. Prahy. Ten seznámil přítomné podrobně s žádostí MČ Praha - Petrovice o změnu účelu finančních 
prostředků obdržených v letech 2018 a 2019 jako podíl MČ na odvodu z loterií dle § 41i zákona č. 202/1990 Sb., o 
loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., a na dani z hazardních her podle § 7 zákona č. 
187/2016 Sb., o dani z hazardních her. 
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu.  
Do diskuze se nikdo nepřihlásil, proto přistoupil k hlasování o tomto bodu. 

Usnesení č. U-VF-0075 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-7723 v předloženém znění 

přijato, pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

5. Změna účelu finančních prostředků poskytnutých MČ Praha - Újezd 

Předkladatel: náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A. 
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo P. Vyhnánkovi, M.A., náměstkovi 
primátora hl. m. Prahy. Ten seznámil přítomné podrobně s návrhem na změnu účelu finančních prostředků 
poskytnutých MČ Praha - Újezd. 
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu. Do diskuze se přihlásila RNDr. 
J. Plamínková, Mgr. T. Portlík, P. Vyhnánek, M.A., Ing. I. Pilný a Mgr. R. Vondra. V diskuzi byly probírány doplňující 
dotazy včetně návrhů na analýzu a komplexní pohled na projednávané téma.  
Do diskuze se dále nikdo nepřihlásil, proto přistoupil předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra k hlasování o tomto bodu. 
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Usnesení č. U-VF-0076 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-7721 v předloženém znění 

přijato, pro: 8, proti: 0, zdržel se: 1, mimo místnost: 0 

6. Změna charakteru účelové dotace poskytnuté v roce 2019 MČ Praha - Nedvězí z rozpočtu hl.m. Prahy z rezervy pro 
MČ 

Předkladatel: náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A. 
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo P. Vyhnánkovi, M.A., náměstkovi 
primátora hl. m. Prahy. Ten seznámil přítomné podrobně se návrhem na změnu charakteru účelové dotace 
poskytnuté v roce 2019 MČ Praha - Nedvězí z rozpočtu hl.m. Prahy z rezervy pro MČ. 
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu. Do diskuze se přihlásil Mgr. 
T. Portlík, RNDr. J. Plamínková, Ing. P. Nacher, Mgr. Ing. J. Beránek. V diskuzi byl probírán možný plán finančního 
řízení obce s výhledem na 5 let, který by ZHMP mohlo požadovat od MČ Praha - Nedvězí.  
Do diskuze se dále nikdo nepřihlásil, proto přistoupil předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra k hlasování o tomto bodu. 

Usnesení č. U-VF-0077 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-7728 v předloženém znění 

přijato, pro: 8, proti: 0, zdržel se: 1, mimo místnost: 0 

7. Změna charakteru části účelové investiční dotace poskytnuté MČ Praha - Čakovice z inv. rezervy hl. m. Prahy 

Předkladatel: náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A. 
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo P. Vyhnánkovi, M.A., náměstkovi 
primátora hl. m. Prahy. Ten seznámil přítomné podrobně s návrhem na změnu charakteru části účelové investiční 
dotace poskytnuté MČ Praha - Čakovice z inv. rezervy hl. m. Prahy. 
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu.   
Do diskuze se nikdo nepřihlásil, proto přistoupil předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra k hlasování o tomto bodu. 

Usnesení č. U-VF-0078 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-7729 v předloženém znění 

přijato, pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

8. Informace o stavu přípravy návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2020 

Předkladatel: náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A. 
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo P. Vyhnánkovi, M.A., náměstkovi 
primátora hl. m. Prahy. Ten seznámil přítomné se stavem návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2020. Ing. P. 
Paneš, Ph.D., tajemník VF ZHMP, poté doplnil úvodní slovo o technická data. 
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu. Do diskuze se přihlásil Ing. I. 
Pilný, který vyjádřil znepokojení nad stavem rozpracovanosti návrhu rozpočtu a situaci absentujících čísel označil za  
neuspokojivou. Dále se do diskuze přihlásil Mgr. T. Portlík, Ing. P. Nacher, Ing. P. Paneš, Ph.D., RNDr. J. Plamínková, 
Mgr. R. Vondra, P. Vyhnánek, M.A. V diskuzi byly řešeny doplňující a upřesňující dotazy k projednávané informaci. 
Byl krátce zmíněn i rozbor hospodaření hl. m. Prahy za 3. čtvrtletí t.r. V závěru pak byl diskutován termín jednání VF 
ZHMP v návaznosti na jednání RHMP a zejm. prosincového ZHMP, kde bude navrhovaný rozpočet schvalován.  
Po ukončení diskuze přistoupil předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra k hlasování o tomto bodu. 
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Usnesení č. U-VF-0079 

Výbor finanční ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

informace o stavu přípravy návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2020 

přijato, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 2, mimo místnost: 0 

9. Různé 

 

Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra přistoupil k bodu "Různé", do kterého se přihlásil Ing. I. Pilný s návrhem na vedení 
diskuze o mandatorních a submandatorních výdajích a možném zapojení soukromých zdrojů při financování akcí hl. m. 
Prahy. P. Vyhnánek, M.A., náměstek primátora hl. m. Prahy, vyjádřil své ztotožnění se s touto diskuzí a jejím vedením 
během příštího kalendářního roku. 

Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání VF ZHMP. 

Čas ukončení: 15.07 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřil: Ing.  Martin Prokop , člen Výboru finančního ZHMP  

Zapsal: Ing. Patrik Paneš, Ph.D., tajemník Výboru finančního ZHMP, Ing. Martin Bernášek, vedoucí oddělení 
svodného a financování investic, Ing. Jana Dostálková, MHMP - ROZ MHMP   

Mgr. Radek Vondra 
předseda Výboru finančního ZHMP 

 
 
 
 

Ing. Patrik Paneš, Ph.D. 
tajemník Výboru finančního ZHMP 

 


