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                 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 

                 Zastupitelstvo hl. m. Prahy  

                 Finanční výbor Zastupitelstva hl. m. Prahy 

 

 

Zápis z jednání Finančního výboru ZHMP konaného 15. 6. 2015 
 

 

Přítomni: dle prezenční listiny: přítomno 7 z 9 členů výboru. Při hlasování k U44 až U46 

přítomno 6 členů výboru. Při hlasování k U47 přítomno 7 členů výboru. Při hlasování k U48 

až U54 přítomno 6 členů výboru 

 

Omluveni: předseda FV ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, a Ing. J. Nouza 

 

Hosté: prof. Ing. E. Kislingerová, CSc. – náměstkyně primátorky hl. m. Prahy, Ing. J. Ďuriš – 

generální ředitel Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s., Ing. D. Krása –  

generální ředitel společnosti METROPROJEKT Praha, a.s., Ing. V. Cigánek – 

METROPROJEKT Praha, a.s., Ing. P. Hejný – vedoucí auditorského týmu a partner 

auditorské společnosti NEXIA AP, a.s., Ing. Z. Javornická – zástupkyně ředitelky Magistrátu 

hl. m. Prahy pro sekci finanční a správy majetku, Ing. J. Melkesová – ředitelka odboru 

účetnictví Magistrátu hl. m. Prahy, Ing. A. Weinert, CSc., zástupci sdělovacích prostředků a 

veřejnost 

 

Zahájení:    14.07 hod. 

Ukončení:  16.15 hod. 

 

Výbor je usnášeníschopný. 

 

Jednání řídila: místopředsedkyně FV ZHMP RNDr. J. Plamínková  

 

 

1. Úvod 

 

Místopředsedkyně FV ZHMP RNDr. J. Plamínková přivítala přítomné, konstatovala, že 

FV ZHMP je usnášeníschopný a navrhla ověřovatelem zápisu člena FV ZHMP R. Nepila.   

 

U44. 

Finanční výbor Zastupitelstva hl. m. Prahy schvaluje ověřovatelem zápisu z jednání FV 

HMP dne 15. 6. 2015 člena FV ZHMP R. Nepila. 

6 pro, 0 se zdrželo, 0 proti – návrh byl přijat 
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Místopředsedkyně FV ZHMP RNDr. J. Plamínková představila přítomným program 

jednání FV ZHMP. Vzhledem k tomu, že nebyly k  programu žádné připomínky, ani 

pozměňovací návrhy, dala hlasovat o předloženém programu jednání. 

 

U45. 

Finanční výbor Zastupitelstva hl. m. Prahy schvaluje program jednání FV ZHMP dne 15. 

6. 2015 v předloženém znění. 

6 pro, 0 se zdrželo, 0 proti – návrh byl přijat 

 

 

Na závěr úvodu vyzvala místopředsedkyně FV ZHMP RNDr. J. Plamínková k doplnění či 

připomínkám k zápisu z jednání z minulého zasedání FV ZHMP, konaného dne 25. 5. 2015. 

Vzhledem k tomu, že byl zápis bez připomínek, přistoupila ihned k hlasování o usnesení.   

 

U46. 

Finanční výbor Zastupitelstva hl. m. Prahy bere na vědomí zápis z minulého jednání FV 

ZHMP v předloženém znění. 

6 pro, 0 se zdrželo, 0 proti – návrh byl přijat 

 

 

2. Informace o stavu přípravy metra I.D 
 

Místopředsedkyně FV ZHMP RNDr. J. Plamínková přistoupila k druhému bodu programu 

jednání a předala slovo Ing. J. Ďurišovi – generálnímu řediteli Dopravního podniku hl. m. 

Prahy, a.s. Ten v úvodním slově seznámil přítomné s historickým vývojem projektu. 

Úvodní slovo velmi podrobně doplnil Ing. D. Krása – generální ředitel společnosti 

METROPROJEKT Praha, a.s., který přítomným předložil prezentaci obsahující data o 

současném vývoji projektu i stavu rozpracovanosti jednotlivých přípravných fází. Bylo 

představeno několik variant řešení metra D i s harmonogramy případné přípravy a realizace.      

 

Místopředsedkyně FV ZHMP RNDr. J. Plamínková otevřela diskuzi k tomuto bodu. Do 

diskuze se přihlásili Ing. J. Haramul, Ing. J. Ďuriš, Ing. L. Kaucký, Ing. D. Krása, prof. 

Ing. E. Kislingerová, CSc., Ing. O. Martan. V diskuzi se řešily konkrétní upřesňující dotazy 

k představovanému projektu, možnosti financování, etapy výstavby, termíny výstavby, silná a 

slabá místa celého projektu, nároky na rozpočet hl. m. Prahy a v neposlední řadě i možnosti 

rozvoje částí hl. m. Prahy. Diskuse se z rozpočtového hlediska nevyřešeným vícezdrojovým 

financováním projektu zabývala podrobně, prezentovány byly informace o Operačním 

programu Doprava II. a o probíhajících jednáních se státem. 

 

Po ukončení diskuze dala místopředsedkyně FV ZHMP RNDr. J. Plamínková hlasovat o 

návrhu usnesení. 

 

U47. 

Finanční výbor Zastupitelstva hl. m. Prahy bere na vědomí informace o stavu přípravy 

metra I.D. 

7 pro, 0 se zdrželo, 0 proti – návrh byl přijat 
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3. Zpráva o plnění rozpočtu hl. m. Prahy a vyúčtování výsledků hospodaření hl. m. 

Prahy za rok 2014 – závěrečný účet 

 
Místopředsedkyně FV ZHMP RNDr. J. Plamínková přistoupila k dalšímu bodu a předala 

slovo prof. Ing. E. Kislingerové, CSc. – náměstkyni primátorky hl. m. Prahy. Ta 

představila FV ZHMP a podrobně seznámila přítomné se zprávou o plnění rozpočtu hl. m. 

Prahy a s vyúčtováním výsledků hospodaření hl. m. Prahy za rok 2014. Ing. Z. Javornická – 

zástupkyně ředitelky Magistrátu hl. m. Prahy pro sekci finanční a správy majetku 

doplnila úvodní slovo o informaci, že zpráva auditora je přílohou předkládaného materiálu. 

Na závěr vystoupil Ing. P. Hejný – vedoucí auditorského týmu a partner auditorské 

společnosti NEXIA AP, a.s, který předložil zprávu auditora a podrobně popsal nálezy 

uvedené v této zprávě. 

  

Místopředsedkyně FV ZHMP RNDr. J. Plamínková poděkovala za úvod a otevřela diskuzi 

k tomuto bodu. Do diskuze se přihlásili Ing. O. Martan, Ing. Z. Javornická, 

místopředsedkyně FV ZHMP RNDr. J. Plamínková, Ing. J. Haramul, Ing. P. Hejný. 

V diskuzi byly probírány dotazy na jednotlivá zjištění vyplývající ze zprávy auditora. Byly 

vysvětlovány důvody a geneze stávajícího stavu s možnou predikcí do budoucnosti.     

 

Po vyčerpání diskuze dala místopředsedkyně FV ZHMP RNDr. J. Plamínková hlasovat o 

předloženém návrhu usnesení. 

 

U48. 

Finanční výbor Zastupitelstva hl. m. Prahy bere na vědomí Zprávu nezávislého auditora o 

výsledku přezkoumání hospodaření hl. m. Prahy za období od 1. l. 2014 do 31. 12. 2014. 

 

6 pro, 0 se zdrželo, 0 proti – návrh byl přijat 

 

 

U49. 

Finanční výbor Zastupitelstva hl. m. Prahy doporučuje Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit 

tisk Z-3332 v předloženém znění. 

 

6 pro, 0 se zdrželo, 0 proti – návrh byl přijat 

 

 

4. Účetní závěrka hl. m. Prahy za rok 2014 

 

Místopředsedkyně FV ZHMP RNDr. J. Plamínková přistoupila k dalšímu bodu a předala 

slovo prof. Ing. E. Kislingerové, CSc. – náměstkyni primátorky hl. m. Prahy. Ta 

podrobně charakterizovala účetní závěrku i s představením jejího dosavadního vývoje. 

 

Místopředsedkyně FV ZHMP RNDr. J. Plamínková poděkovala za úvodní slovo a otevřela 

diskuzi k tomuto bodu. Do diskuze se nikdo nepřihlásil, proto dala hlasovat o návrhu 

usnesení. 
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U50. 

Finanční výbor Zastupitelstva hl. m. Prahy bere na vědomí usnesení Rady hl. m. Prahy č. 

1401 ze dne 9. 6. 2015. 

 

6 pro, 0 se zdrželo, 0 proti – návrh byl přijat 

 

 

U51. 

 

Finanční výbor Zastupitelstva hl. m. Prahy doporučuje Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit 

tisk Z-3497 v předloženém znění. 

 

6 pro, 0 se zdrželo, 0 proti – návrh byl přijat 

 

 

5. Přiznání hl. m. Prahy k dani z příjmu právnických osob za zdaňovací období roku 

2014 

 

Místopředsedkyně FV ZHMP RNDr. J. Plamínková přistoupila k následujícímu bodu a 

předala opět slovo prof. Ing. E. Kislingerové, CSc. – náměstkyni primátorky hl. m. 

Prahy. Ta ve svém úvodu představila přítomným předložený materiál a předala slovo Ing. Z. 

Javornické – zástupkyni ředitelky Magistrátu hl. m. Prahy pro sekci finanční a správy 

majetku, která doplnila předchozí úvod o praktické údaje. 

 

Místopředsedkyně FV ZHMP RNDr. J. Plamínková poděkovala za úvodní slovo a po 

krátkém technickém upřesnění v rámci diskuze dala hlasovat o návrhu usnesení. 

 

U52. 

 

Finanční výbor Zastupitelstva hl. m. Prahy doporučuje Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit 

tisk Z-3494 v předloženém znění. 

 

6 pro, 0 se zdrželo, 0 proti – návrh byl přijat 

 

 

6. Zpráva o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za 1. čtvrtletí 2015 

 

Místopředsedkyně FV ZHMP RNDr. J. Plamínková přistoupila k následujícímu bodu a 

předala slovo prof. Ing. E. Kislingerové, CSc. – náměstkyni primátorky hl. m. Prahy. Ta 

ve svém úvodním slovu velmi podrobně představila přítomným předloženou zprávu o plnění 

rozpočtu hl. m. Prahy za 1. čtvrtletí roku 2015. 

 

Místopředsedkyně FV ZHMP RNDr. J. Plamínková poděkovala za úvod a otevřela diskuzi 

k tomuto bodu. Do diskuze se přihlásili Ing. O. Martan, Ing. Z. Javornická. V diskuzi byl 

zodpovídán konkrétní dotaz k nízkému čerpání rozpočtu kapitálových výdajů.  
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Po vyčerpání krátké diskuze dala místopředsedkyně FV ZHMP RNDr. J. Plamínková 

hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

 

U53. 

 

Finanční výbor Zastupitelstva hl. m. Prahy bere na vědomí tisk Z-3392. 

 

6 pro, 0 se zdrželo, 0 proti – návrh byl přijat 

 

 

7. Další materiály z programu jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 18. 6. 2015 

 

Místopředsedkyně FV ZHMP RNDr. J. Plamínková otevřela další bod jednání FV ZHMP 

a předala slovo prof. Ing. E. Kislingerové, CSc. – náměstkyni primátorky hl. m. Prahy. 

Ta přítomné krátce seznámila s obsahem tisků připravených k projednání Zastupitelstvem hl. 

m. Prahy, a to (vedle informativních tisků): 

 

 Z-3499 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha - 

Suchdol na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z 

rozpočtu hlavního města Prahy, 

 

 Z-3516 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha - 

Suchdol na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z 

rozpočtu hlavního města Prahy, 

 

 Z-3525 k návrhu na změnu charakteru části investiční účelové dotace poskytnuté 

MČ Praha - Ďáblice z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2014 a ponechané k využití v 

roce 2015 na neinvestiční, 

 

 Z-3531 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha - 

Dolní Počernice na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů 

EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy. 

 

Místopředsedkyně FV ZHMP RNDr. J. Plamínková poděkovala za úvodní slovo a po 

krátkém diskuzním upřesnění dala hlasovat o návrhu usnesení. 

 

U54. 

 

Finanční výbor Zastupitelstva hl. m. Prahy doporučuje Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit 

tisky Z-3499, Z-3516, Z-3525 a Z-3531 v předloženém znění. 

 

6 pro, 0 se zdrželo, 0 proti – návrh byl přijat 

 

 

8. Různé 

 

Místopředsedkyně FV ZHMP RNDr. J. Plamínková otevřela poslední bod jednání FV 

ZHMP a předala slovo Ing. Z. Javornické – zástupkyni ředitelky Magistrátu hl. m. Prahy 
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pro sekci finanční a správy majetku, která představila harmonogram k sestavení návrhu 

rozpočtu na rok 2016. S doplňujícími dotazy se přihlásili V. Mahrik a Ing. J. Haramul. 

 

Místopředsedkyně FV ZHMP RNDr. J. Plamínková na závěr poděkovala přítomným za 

účast, popřála všem krásné prázdniny a ukončila jednání FV ZHMP. 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA  

předseda FV ZHMP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: Ing. M. Bernášek - ROZ MHMP 

Odsouhlasil: Ing. P. Paneš, Ph.D. - ROZ MHMP 

Ověřil: R. Nepil - člen FV ZHMP 


