
 K o n t r o l n í    v ý b o r                     
Zastupitelstva hl. m. Prahy                 
 
 
                           Z Á P I S   č. 09/2015  

z řádného jednání (6.řádné zasedání) kontrolního výboru  Zastupitelstva hl. m. Prahy,  
které se uskutečnilo dne  2.9.2015 

 
Přítomni:    JUDr. Jaroslava Janderová, Ing. Jiří Hrabák, JUDr. Ivan Hrůza, Mgr. Bc. Jakub  
                   Michálek, Mgr. Ondřej Mirovský, Ing. Patrik Nacher, Mgr. Petr Prchal, 
                   JUDr. Petr Novotný 
Omluven : Jan Slezák, 
/presenční listina připojena k originálu zápisu/   
 
Hosté :   Ing. Ondráčková, ředitelka OKC MHMP, Ing. Šuster - ředitel Městské policie HMP, 
p.Ferjenčík, člen ZHMP ( klub Pirátů) 
P r o g r a m  :  
1/  Schválení programu  – schválení zápisu 08/2015( mimoř.) – stanovení ověřovatele 
2/ Informace o stavu plnění úkolů z usnesení přijatých na zasedání dne 10.6.2015 (písemně – 
příloha pozvánky) 
3 A/  Podnět Mgr. Michálka – usnesení zastupitelského klubu Pirátů ke kauze zastupitele  
          Karla Březiny (odposlechy soudce Havlína) – emailová korespondence zasílaná  
          členům KV ZHMP v průběhu srpna 2015) 
3 B/   Stížnost Mgr. Michálka na vyřízení podání zastupitele (majetková přiznání,  
          kopírování, kontrola EK) emailová korespondence ze dne 19.8.2015 
3 C/   Stížnost p. Strnada na postup zastupitelského klubu Pirátů (příloha pozvánky) 
4/   Informace odboru OKC MHMP o výsledcích kontrolních činností (příloha - přehled  
      Zpráv OKC MHMP dle čísel usnesení Rady HMP) 
5/   Informace odboru OKC MHMP o plnění úkolů vyplývajících z usnesení ZHMP  
       za období 2. Q/2015 – usnesení Rady HMP č. 2067 ze dne  25.8.2015 (příloha) 
6/   Informace o stavu došlých a vyřízených petic a stížností k datu 25.8.2015 (příloha) 
7/ Různé  
 
Ad 1/ Schválení programu – schválení zápisu 08/2015 – stanovení ověřovatele 

Zasedání kontrolního výboru ZHMP řídila předsedkyně výboru JUDr. Jaroslava Janderová. 
Ověřovatelem zápisu byl ustanoven Mgr. Petr Prchal. Zasedání bylo zahájeno ve 12.00 hod. 
Program zasedání : 
Vzhledem k tomu, že se na zasedání výboru dostavil ředitel MP HMP Ing. Šuster (problematika 
odtahů vozidel na území MČ Praha 3), navrhla předsedkyně výboru, aby tento bod byl 
předřazen před bod 3A) s tím, že ostatní body programu budou přečíslovány. 
Program zasedání byl po provedené úpravě schválen (hlasování 7 – 0 – 0) .  
Schválení zápisu:  
Vzhledem k zdravotní indispozici p. Slezáka v průběhu červnového zasedání nebyl zápis 
ověřovatelem podepsán. V diskuzi byl projednán návrh Mgr. Michálka, aby zápis byl e- mailem 
rozesílán všem členům výboru k připomínkám, které by tajemnice zapracovala do finální verze 
zápisu. Členové výboru se shodli na organizační úpravě procesu zpracování a ověřování zápisu. 
Nejprve bude návrh zápisu předložen ověřovateli, následně e-mailem rozeslán všem členům 
k připomínkám a po jejich zapracování bude na následujícím zasedání výboru zápis 
schvalován. 
Zápis byl schválen. (hlasování : 7 - 0- 0).  
Ad 2/ Informace o stavu plnění úkolů z usnesení přijatých na zasedání dne 10.6.2015      



Předsedkyně výboru doplnila informace k předloženému přehledu. Zdůvodnila, proč je 
projednání některých kauz přeloženo na říjnové zasedání výboru. 
V diskuzi byla vyzvána Mgr. Michálkem o podrobnější informaci k plnění usnesení 
č.01/08/2015 Škodův palác (zda analýza zpracovaná firmou Ernst Young odpovídá úkolům 
vyplývajícím ze zápisu KV ZHMP k problematice Škodova paláce). JUDr. Janderová 
informovala o jednání pracovní komise, které se účastní v pozici hosta. Konstatovala, že 
podklady z jednání komise obdržela krátce před zasedáním KV ZHMP (m.j. i Zprávu – analýzu 
od Ernst Young). Předsedkyně výboru provede vyhodnocení těchto podkladů, zpracuje rozbor 
situace  (v kontextu s usnesením KV ZHMP ke Škodovu paláci) a předloží tento rozbor členům 
výboru na říjnovém zasedání. 
 
K usnesení č. 03/08/2015 (odvolání ředitele ZZS) předsedkyně doplnila, že podle informací, 
které má k dispozici, došlo v posledních dnech mezi bývalým a současným ředitelem ZZS 
k vzájemnému objasnění některých sporných bodů a příčiny animozity jsou postupně 
odstraňovány. 
 
Ad 3/ Odtahy vozidel na území MČ Praha 3 (podnět Mgr. Mirovského) – k usn. č. 06/08/2015 
Úvodní slovo přednesl Mgr. Mirovský. Konstatoval, že se sice věcně nejedná o problematiku, 
která plně spadá do kompetence KV ZHMP (zákaz odtahu vozidel představitelů MČ Praha 3), 
nicméně obsah stížnosti vyhodnotil jako naléhavý, proto požádal o projednání oznámení na 
zasedání KV ZHMP (Oznámení p. Vogela adresované Obvodnímu státnímu zastupitelství 
a zápis o výpovědi strážníka Vogela ve věci řešení přestupku na úseku dopravy obdrželi 
členové výboru před minulým zasedáním výboru).  
 
Ing. Šuster, ředitel  Městské policie HMP – stručně shrnul časovou chronologii případu. Uvedl, 
že se jedná o událost z roku 2011. Šetřením se zabývala Inspekce MP, která ji předala Policii 
ČR. Výsledkem šetření Policie bylo odložení případu, protože v trestní rovině nebylo zjištěno 
žádné pochybení. Na podnět ředitele MP HMP ještě kauzu šetřilo i oddělení stížností MP, které 
šetření ukončilo v březnu 2015 rovněž s negativním závěrem. Závěry z šetření byly projednány 
na poradě vedení MP s tím, že jakékoliv ingerence ve prospěch představitelů orgánů MČ 
Praha 3 jsou nepřípustné. Zdůraznil, že tolerování parkování na poslanecké karty nebo 
průkazky členů komunálních orgánů nepřipadá v úvahu a je postihováno podle platné právní 
úpravy jako přestupek.  
V následné diskuzi členové výboru uvedli, že žádný politik na republikové či komunální úrovni 
nesmí být při parkování zvýhodňován (Ing. Nacher). Na dotaz, zda má MP zpracovanou 
protikorupční metodiku (Mgr. Prchal) ředitel MP sdělil, že řešení podezření z korupčního 
jednání je řešeno ukončením pracovního poměru. Na dotaz Mgr. Michálka – co bylo vlastně 
příčinou daného šetření, ocitoval ředitel MP část záznamu z šetření (zákaz pokutování 
zastupitelů). Mgr. Mirovský závěrem zdůraznil, že MP má důležitější úkoly a priority své 
činnosti, než je problematika parkování ve vyhrazených zónách. 
Členové výboru konstatovali, že informaci poskytnutou ředitele MP pokládají za dostačující 
a berou ji na vědomí (hlasování: 8 – 0 - 0). 
Předsedkyně výboru poděkovala řediteli MP Ing. Šustrovi za účast na zasedání výboru. 
 
Ad 4 A/  Podnět Mgr. Michálka – usnesení zastupitelského klubu Pirátů ke kauze zastupitele  
Karla Březiny (odposlechy soudce Havlína) 
V úvodním slově Mgr. Michálek odkázal na obsah informací, které byly medializovány 
v souvislosti kauzou soudce Havlína, kdy se jednalo o záznamy odposlechů, při nichž mělo být 
jednáno o údajné formě reciprocity, kterou měl v rámci projednávání Územního plánu HMP 
poskytnout Ing. Březina některým podnikatelům (Harangozza, Janů).  
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Dále uvedl, že Pirátská strana obdržela sdělení od Ing. Březiny a s celým textem tohoto sdělení 
proto seznámil přítomné členy výboru. Jménem Pirátské strany přednesl požadavky na 
předložení podkladů, které dokládají napojení Ing. Březiny na uvedené podnikatele a na 
přizvání Ing. Březiny na zasedání KV ZHMP. Informoval o skutečnosti, že s odkazem na 
projednávaný případ již podal oznámení orgánům činným v trestním řízení. 
 
V následující diskuzi vyslovili členové výboru své názory na varianty dalšího šetření, které 
bude provádět nebo iniciovat KV ZHMP: 
Janderová – s odkazem na e-mailovou korespondenci ještě upřesnila důvody, pro které 
nesvolala mimořádné zasedání KV ZHMP. Na ústní pozvání se Ing. Březina na zasedání 
nedostavil, ale dne 1.9.2015 předložil své písemné sdělení. Konstatovala, že projednávání 
kauzy bez přítomnosti Ing. Březiny nepokládá za korektní.  
Hrůza – rovněž odkázal na obsah svého e- mailového stanoviska a zdůraznil, že protikorupční 
zásady jsou preferovány u všech subjektů napříč politickým spektrem a zásady obsažené 
v Etickém kodexu musí být naplňovány všemi členy ZHMP. S odkazem na kauzu paní Jourové 
upozornil na dopady vyhodnocení obsahu odposlechů. Navrhl proto, aby vedení HMP požádalo 
orgány v trestním řízení o upřesnění medializovaných informací. Shodně s paní předsedkyní 
pokládá přítomnost Březiny na zasedání KV ZHMP za nezbytnou a s jeho písemným pozváním 
vyslovil souhlas. 
Prchal -  poděkoval Mgr. Michálkovi za návrh usnesení zpracovaného klubem strany Pirátů. 
Konstatoval, že pouze obsah odposlechu uvedeného v médiích by neměl být podkladem pro 
jednání KV ZHMP a předložení podkladů od Policie pokládá za nezbytné. Předmětem šetření 
by mělo být posouzení, zda ze strany Březiny nedošlo k porušení povinností obsažených 
v Etickém kodexu. 
Novotný – rovněž odkázal na své stanovisko v e-mailové korespondenci a opakovaně uvedl, že 
KV ZHMP není oprávněn jednat v režimu, který zákon stanoví výlučně pro postup orgánů 
činných v trestním řízení. 
Mirovský – vyslovil souhlas s požadavkem na předložení záznamů odposlechů a přepisů 
výslechů. Přítomnost Březiny na zasedání KV ZHMP rovněž pokládá na nezbytnou, aby mohl 
zodpovědět dotazy členů KV ZHMP. 
Nacher -  informoval, že důvodem nepřítomnosti Březiny na zasedání KV ZHMP může být 
jeho přítomnost na jednání Rady, která se mimořádně uskutečnila ve středu. Vyslovil obavy 
z vlivu medií  (výklad odposlechů), které mohou být zkreslující a zavádějící. Kladně hodnotil 
aktivitu Mgr. Michálka, že podal oznámení orgánům činným v trestním řízení. 
Šenarová (předsedkyně občanského sdružení -  viz. presenční listina) – opakovaně vyzvala 
členy KV ZHMP, aby s plnou vážností respektovali doporučení a návrhy předkládané 
občanskými iniciativami. Poukázala na kauzy, které její sdružení v předchozích volebních 
letech postupně řešilo se zástupci orgánů HMP. Vyslovila přesvědčení, že aktivita jí řízeného 
občanského sdružení zabránila tomu, aby Březina byl členem Rady HMP. 
Ferjenčík, člen ZHMP (Piráti) – vůči členům KV ZHMP vznesl kritiku ohledně měsíční časové 
prodlevy při projednávání kauzy Březina. Na rozdíl od případu „komunikace paní primátorky  
s panem Prchalem ohledně případu Škodův palác“, kdy se případem KV ZHMP začal zabývat 
okamžitě, nebylo v případu Březina svoláno mimořádné zasedání a od medializování uběhl  
jeden měsíc. Na jeho námitku reagovala předsedkyně i Mgr. Prchal a shodně uvedli, že ke 
kauze Škodova paláce byly k dispozici potřebné podklady a ochota všech zainteresovaných 
stran ve věci jednat. 
Michálek – charakterizoval základní požadavky obsažené v návrhu usnesení předloženého 
Piráty (1. Získat podklady prezentované v kauze soudce Havlína související s procesem 
schvalování Územního plánu HMP, 2. Ověřit proces projednávání změn Územního plánu, 
3. Přizvat Březinu na nejbližší zasedání KV ZHMP).      
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Na základě diskuze bylo přijato usnesení KV ZHMP, které je součástí tohoto zápisu a zároveň 
je i samostatnou přílohou zápisu pro účely dalšího projednávání v orgánech HMP. 

Usnesení kontrolního výboru ZHMP č. 01/09/2015 
Kontrolní výbor ZHMP : 
 
1. ž á d á   Zastupitelstvo hl. m. Prahy, 
aby si vyžádalo podklady od okresního soudu v Kladně, týkající se odposlechů prezentovaných 
v kauze soudce Havlína v souvislosti s projednáváním Územního plánu   
hl. m. Prahy 
 
2. ž á d á  předsedu výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP , 
aby v součinnosti s odborem OKC MHMP ověřil proces projednávání změn Územního plánu 
v souvislosti s medializovanou kauzou (zejména projednávaní změn údajně ve prospěch 
podnikatelů Jana Harangozzy a Františka Janů) a o výsledku šetření předložil informaci na 
říjnovém zasedání KV ZHMP 
 
3. u k l á d á   předsedkyni KV ZHMP JUDr. Janderové 
 
3.1. aby písemně pozvala člena ZHMP Ing. Karla Březinu na jednání KV ZHMP, které se 
uskuteční dne 14.10.2015 od 13.00 hod. 
 
3.2. aby s textem tohoto usnesení seznámila členy Rady hl. m. Prahy a členy ZHMP na 
nejbližším zasedání těchto orgánů  (Rada 8.9.2015 – ZHMP 10.9.2015) 
 

V souladu s plánem zasedání KV ZHMP se příští zasedání bude  konat dne 14.10 2015 od 
13.00 hod. Na návrh předsedkyně výboru bylo schváleno (hlasování : 7 – 0  - 0), aby se 
vzhledem k časové náročnosti projednávaných kauz prodloužilo plánované zasedání KV ZHMP 
z původních 15.00 hod. až do 18.00 hod.  
Jednání kontrolního výboru ZHMP bylo ukončeno v 14.00 hod.  
 
Zápis zpracovala :  JUDr. Huspeková 
                                tajemnice výboru       
              
                         Mgr. Petr  P r c h a l                        JUDr. Jaroslava  J a n d e r o v á 
                ověřovatel zápisu                                               předsedkyně výboru     
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Příloha zápisu KV ZHMP č.09/2015 

 
Usnesení  KV ZHMP z jednání, které se uskutečnilo dne 2.9.2015 – 

 k  bodu  4 A/  programu:    
 Podnět Mgr. Michálka – usnesení zastupitelského klubu Pirátů ke kauze zastupitele  
 Ing. Karla Březiny (odposlechy soudce Havlína) 
 
Kontrolní výbor ZHMP : 
 
1. ž á d á   Zastupitelstvo hl. m. Prahy, 
aby si vyžádalo podklady od okresního soudu v Kladně, týkající se odposlechů prezentovaných 
v kauze soudce Havlína v souvislosti s projednáváním Územního plánu   
hl. m. Prahy 
 
2. ž á d á  předsedu výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP , 
aby v součinnosti s odborem OKC MHMP ověřil proces projednávání změn Územního plánu 
v souvislosti s medializovanou kauzou (zejména projednávaní změn údajně ve prospěch 
podnikatelů Jana Harangozzy a Františka Janů) a o výsledku šetření předložil informaci na 
říjnovém zasedání KV ZHMP 
 
3. u k l á d á   předsedkyni KV ZHMP JUDr. Janderové 
 
3.1. aby písemně pozvala člena ZHMP Ing. Karla Březinu na jednání KV ZHMP, které se 
uskuteční dne 14.10.2015 od 13.00 hod. 
 
3.2. aby s textem tohoto usnesení seznámila členy Rady hl. m. Prahy a členy ZHMP na 
nejbližším zasedání těchto orgánů  (Rada 8.9.2015 – ZHMP 10.9.2015) 
 

 
 

JUDr. Jaroslava  Janderová   v.r. 
předsedkyně KV ZHMP 
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