
 K o n t r o l n í    v ý b o r                      
Zastupitelstva hl. m. Prahy                
 
                           Z Á P I S   č. 20/2017  

z  jednání kontrolního výboru  Zastupitelstva hl. m. Prahy,   
které se uskutečnilo dne  18. 1. 2017 

 
 

Přítomni:    JUDr. Jaroslava Janderová, JUDr. Ivan Hrůza, Ing. Jiří Hrabák, JUDr. Petr 
Novotný, Mgr. Ondřej Mirovský, Mgr. et Mgr. Jakub Michálek, Ing. Patrik Nacher,  
Mgr. Petr Prchal,  
Omluven: JUDr. Monika Krobová Hášová 
/presenční listina připojena k originálu zápisu/   
Hosté:  Ing. Irena Ondráčková  - ředitelka OKC MHMP, Mikuláš Ferjenčík – člen ZHMP, 
 
Program: 
1/  Schválení programu (*), schválení zápisu č.19/2016, stanovení ověřovatele 
 
2/ Podnět Mgr. et Mgr. Michálka k vlastnické politice a superholdingu (adresováno Radě, 
    radnímu Grabein Procházkovi, předsedkyni KV ZHMP a členům ZHMP na vědomí)  
    (příloha – podnět + usnesení Rady ze dne 10. 1. 2017)                  
 
3/  Informace o stavu došlých a vyřízených petic a stížností k datu 31. 12. 2016 (příloha) 
 
4/  Informace o plnění úkolů vyplývajících z usnesení KV ZHMP (ústně předsedkyně) 
 
5/  Informace odboru OKC MHMP o výsledcích kontrolních činností (příloha -  
      Zprávy OKC MHMP dle čísel usnesení Rady HMP )                                                    
          
6/  Podnět JUDr. Jana Vondráčka ve věci prověření skutečností nasvědčujících porušení 
     EK člena ZHMP ze strany Mgr. et. Mgr. Jakuba Michálka, člena ZHMP - pokračování 
              
7/  Stížnosti a podněty Ing. Hovorky (hospodaření, vymáhání škod, atd.) - přílohy 
 
8/  Žádost o přezkoumání výběrového řízení (Kolkovna – Gastro Celnice) na pronájem  
     nebytových prostor Staroměstské nám. 19 a 20 (příloha). 
 
9/  Informace o dosavadním postupu ve věci plnění úkolu z usnesení KV ZHMP 
     v souvislosti s novelou obecně závazné vyhlášky (loterie) 
             
10/ Různé   
                  

             Ad 1/ Schválení programu, schválení zápisu č.19/2016, stanovení ověřovatele 
Zasedání kontrolního výboru ZHMP řídila předsedkyně výboru JUDr. Jaroslava Janderová. 
Ověřovatelem zápisu byl ustanoven Mgr. Petr Prchal. Zasedání bylo zahájeno v 13.00 hod.  
Návrh programu zasedání:       
Prchal – předložil návrh na předřazení bodu 6/ „Vondráček + Michálek“ jako bod 2/ 
Hlasování: 7 – 0 – 1  
Janderová – informovala členy výboru o e-mailové omluvě Ing. Hovorky (kterou označila za 
účelovou) a navrhla bod 7/ vypustit z programu. Hlasování: 8 – 0 – 0.  
Program zasedání byl po úpravě schválen: hlasování 8 – 0- 0. 
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Schválení zápisu: 
K zápisu nebyly vzneseny připomínky a zápis č. 19/2016 byl schválen (hlasování 8 – 0 – 0). 
 
 Ad 2/ pův.6/ Podnět JUDr. Jana Vondráčka ve věci prověření skutečností nasvědčujících  
 porušení  EK člena ZHMP ze strany Mgr. et. Mgr. Jakuba Michálka, člena ZHMP  
Michálek – konstatoval, že podnět dr. Vondráčka byl již projednáván 4 x. Opakovaně 
zdůraznil, že svá tvrzení má řádně doložena písemnostmi, které předložil členům výboru při 
předchozích jednáních. Upozornil na některé kauzy, v nichž JUDr. Vondráček zastupuje různé 
klienty jako advokát s tím, že jeho osobní zájem na podání podnětu v souvislosti s JUDr. 
Janstou je podle jeho názoru evidentní.  
Prchal – v souvislosti s výroky a tvrzeními člena ZHMP Michálka /v kontextu s režimem 
stanoveným Etickým kodexem člena ZHMP/ upozornil na ústavní zákon č. 2, kterým se vydává 
Listina základních práv a svobod, zejm. ustanovení čl. 17 odst.2/ … každý má právo vyjadřovat 
své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem. S odkazem na ústavní 
zákon předložil svůj návrh usnesení (k porušení EK nedošlo). 
Hrůza – upozornil, že dosud nejsou známy výsledky šetření orgánů činných v trestním řízení 
týkajícího se Škodova paláce. Informaci Michálka ohledně zastoupení různých firem JUDr. 
Vondráčkem označil za nadbytečnou a s projednávaným podnětem nesouvisející. 
Michálek – zopakoval svůj požadavek, že kontrolní výbor by měl rozhodnout, zda porušil 
Etický kodex nebo neporušil. 
Nacher – podle jeho názoru by měli členové kontrolního výboru hlasovat, zda ze strany 
Michálka došlo k porušení Etického kodexu. 
Janderová – ztotožnila se s názorem Prchala ohledně práva zaručeného Listinou základních 
práv a svobod. Rovněž vyslovila názor, že otázku porušení Etického kodexu je třeba 
prohlasovat. 
 
Usnesení KV ZHMP č. 01/20/2017 
Kontrolní výbor ZHMP: 
1. konstatuje, že  
každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem 
podle Listiny základních práv a svobod. 
Hlasování: 8 – 0 – 0 (jednotlivé části usnesení hlasována samostatně) 
 
2. nedospěl k závěru, že by Mgr. et. Mgr. Jakub Michálek porušil Etický kodex člena ZHMP ve 
věci podání JUDr. Vondráčka týkajícího se výroku ve věci pronájmu Škodova paláce. 
Hlasování: 7 – 1 – 0  
 
Ad 3/ pův. 2/ Podnět Mgr. et Mgr. Michálka k vlastnické politice a superholdingu ze dne 
19. 12. 2016 
V úvodním slově Michálek konstatoval, že Rada HMP nesplnila úkol vyplývající z usnesení 
ZHMP ze dne 5. 11. 2015, podle kterého měla předložit (únor 2016) návrh obsahující 
vlastnickou politiku hl. m. Prahy. Vzhledem ke zveřejnění záměru vytvořit superholding 
akciových společností bylo klubem Pirátů předloženo Radě HMP stanovisko obsahující čtyři 
požadavky. KV ZHMP by měl apelovat na radního Grabein Procházku, aby garantoval 
transparentnost vytvoření superholdingu a současně zajistil dostatečnou kontrolu hospodaření. 
Upozornil na skutečnost, že podnět Pirátů byl adresován Radě HMP, která by se požadavky 
klubu Pirátů měla zabývat a nikoliv pouze delegovat záležitost na příslušného radního. 
 
Hrůza – negativně hodnotil skutečnost, že v řadě dozorčích rad jsou převážně koaliční politici. 
Negativum spatřuje i v tom, že problematika vytvoření superholdingu byla medializována, aniž 



 3 

by byla projednána v příslušných orgánech – v radě a na zasedání ZHMP. Medializace tak 
předběhla komunikaci. Kauza má dle jeho názoru ekonomický, politický a právní rozměr, 
doporučil iniciovat projednání vytvoření superholdingu na únorovém zasedání ZHMP. 
Nacher - vytvoření superholdingu by mělo zamezit především nevýhodným duplicitám při 
zajišťování služeb a zajistit zvýšení úspor vynakládaných finančních prostředků. Smyslem 
superholdingu by měla být zvýšená možnost kontroly hospodaření a koordinace služeb 
poskytovaných Pražanům. 
Mirovský – doporučil, aby kontrolní výbor v souvislosti s vytvořením superholdingu inicioval 
prostřednictvím příslušného radního diskuzní setkání za účasti zástupců všech politických 
klubů. 
Ferjenčík – upozornil na současná negativa, že čím je firma vzdálenější od zakladatele, tím 
horší je přístup k informacím. V případě, že je spoluvlastníkem majetku společnosti i soukromý 
subjekt je přístup k informací mnohem komplikovanější. 
Prchal – informovanost členů ZHMP o problematice vytvoření superholdingu je nedostatečná, 
proto doporučil urychlené zorganizování diskuzního setkání. 
 
Usnesení KV ZHMP č. 02/20/2017 
Kontrolní výbor ZHMP: 
1. doporučuje Radě HMP zahájit konzultační proces se zástupci členů klubů ZHMP 
k posouzení záměru vytvoření superholdingu. 
Hlasování: 8 – 0 – 0. 
 
Usnesení KV ZHMP č. 03/20/2017 
Kontrolní výbor ZHMP: 
1. žádá Radu HMP,  
aby podněty členů ZHMP, předkládaných přímo Radě HMP, projednávala a vyřizovala v rámci 
vyhrazené působnosti v souladu s ustanovením § 68 odst. 2) písm. d) zákona o hl. m. Praze 
přímo rada, tzn. bez delegování na jednotlivé členy Rady HMP. 
Hlasování: 8 – 0 – 0.  
 
 
Ad 4/ pův. 3/  Informace o stavu došlých a vyřízených petic a stížností k datu 31. 12. 2016 
V úvodním slově předsedkyně stručně informovala o stavu vyřizování stížností – Smrkovský 
(urgováno MF) a Ždichyncovi (předáno finančnímu výboru ZHMP). 
Hovorka (celkem 5 podání) – jako součást podkladů pro lednové zasedání KV ZHMP obdrželi 
členové výboru souhrnný materiál, který obsahoval naskenovaná podání Ing. Hovorky a nimi 
související odpovědi ředitelky OKC MHMP, ředitelky MHMP a paní primátorky. Obsah 
předloženého souhrnného materiálu ještě ústně doplnila ředitelka OKC MHMP 
Ing. Ondráčková o informaci, týkající se značného počtu a duplicitního obsahu řady žádostí od 
pana Hovorky vyřizovaných v roce 2016. 
Janderová – přečetla sdělení od Ing. Hovorky ze dne 16. 1. 2017, kterým se „omlouvá“ 
z lednového jednání KV ZHMP. 
Michálek – doporučil zaslat pozvánku Ing. Hovorkovi opakovaně a přizvat ho na únorové 
zasedání KV ZHMP. Hlasování: 8 – 0 – 0.  
 
Wünsch (zahrada Čech) – předsedkyně výboru předložila členům výboru stanovisko od odboru 
LEG MHMP, které však obdržela krátce před zasedáním a požádala členy, aby se stanoviskem 
nakládali jako s neveřejných materiálem. 
Michálek – opakovaně vznesl svůj požadavek, aby se zasedání KV ZHMP zúčastnil i pan radní 
Grabein Procházka. Kritizoval skutečnost, že podklady jsou KV ZHMP předkládány 
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s nedostatečným časovým předstihem a apeloval na paní předsedkyni, aby předkládání 
stanovisek od odborů MHMP zajistila 7 dní předem. 
Janderová – upozornila, že obdobné materiály týkající se pronájmu nebytových prostor 
v lokalitě Staroměstského náměstí byly na pořadu jednání posledních dvou jednání Rady HMP 
(Taiko, Kolkovna viz pův. ad 8/, Gastro Celnice). Akceptovala požadavek Michálka a na 
únorové zasedání KV ZHMP zajistí účast pana radního, který je zároveň i předsedou majetkové 
komise Rady HMP. 
Sandenescu (Eltodo) – přeřazeno na únorové zasedání. 
Schwarz  - přeřazeno na únorové zasedání. 
Hrůza (petice zdražování vody)  - předsedkyně informovala o zpracování Tisku č. 5022, který 
bude předložen na lednové zasedání ZHMP. Na zasedání Rady žádala, aby projednání petice 
bylo zařazeno na program lednového ZHMP jako pevný bod, ale její žádosti nebylo vyhověno. 
Hrůza – předložil další podpisy občanů a podpořil návrh paní předsedkyně, aby petice byla 
projednána v 17.00 hod. a bylo tak občanům umožněno vystoupit. 
Ferjenčík – rovněž podpořil návrh na zařazení projednání petic jako pevný bod programu 
a apeloval na zástupce klubů, aby tento návrh rovněž podpořili. 
Prchal – předložil návrh, aby projednávání petic občanů jako pevný bod (ve stanoveném času) 
bylo zahrnuto do Jednacího řádu ZHMP. 
 
Usnesení KV ZHMP č. 04/20/2017 
Kontrolní výbor ZHMP: 
1. doporučuje Radě HMP,  
zařadit projednání Petice ve věci „zdražování pitné vody v Praze“ na 17.00 hod. jako pevný bod 
programu lednového zasedání ZHMP. 
Hlasování 6 – 0 – 1. 
 
Ad 5) pův. ad 4/ a ad 9/ Informace o plnění úkolů vyplývajících z usnesení KV ZHMP 
Informace o dosavadním postupu ve věci plnění úkolu z usnesení KV ZHMP 
v souvislosti s novelou obecně závazné vyhlášky (loterie) 
Plnění usnesení KV ZHMP č. 01/19/2016 - předsedkyně informovala o tom, že byla přizvána 
na jednání finančního výboru ZHMP a k problematice loterií uvedla, že po schůzce s paní 
primátorkou by loterijní vyhláška měla být projednána na březnovém ZHMP. 
 
Ad 6) pův. Ad 5/  Informace odboru OKC MHMP o výsledcích kontrolních činností 
Zprávy OKC MHMP obdrželi členové výboru jako součást podkladů. Vzhledem k tomu, že 
Zprávy neobsahovaly žádná závažná zjištění, nepředložila ředitelka OKC MHMP další 
doplňující informace. 
 
Předsedkyně výboru jednání ukončila v 15.15 hod.  
Příští zasedání se uskuteční ve středu 15. 2. 2017 od 13.00 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     


