
 1 

                 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 

                 Zastupitelstvo hl. m. Prahy  

                 Finanční výbor Zastupitelstva hl. m. Prahy 

 

 

Zápis z jednání Finančního výboru ZHMP konaného 15. 12. 2014 
 

 

Přítomni: dle prezenční listiny: přítomno 8 z 9 členů výboru.  

 

Omluveni: Ing. O. Martan 

 

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

- zástupce starosty MČ Praha 22, F. Švarc - starosta MČ Praha - Vinoř, Ing. Z. Javornická -  

zástupkyně ředitele Magistrátu pro sekci finanční a správy majetku, Ing. A. Weinert, CSc. 

Zahájení:    14.05 hod. 

Ukončení:  15.36 hod. 

 

Výbor je usnášeníschopný. 

 

Jednání řídil: předseda FV ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA 

 

1. Úvod 

 

Předseda FV ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, přivítal přítomné a konstatoval, že FV 

ZHMP je usnášeníschopný. Na úvod přednesl základní teze jednacího řádu FV ZHMP nutné 

pro činnost výboru v novém volebním období. Ve svém úvodu navrhl omezení řečnické doby 

a svůj návrh zdůvodnil. V krátké diskuzi zodpověděl předseda FV ZHMP JUDr. Ing. M. 

Ludvík, MBA, dotazy členů výboru k předloženému návrhu a navrhl usnesení: 

 

U1. 

 FV ZHMP bere na vědomí platné úplné znění Jednacího řádu výborů Zastupitelstva hl. m. 

Prahy dle usnesení ZHMP č. 1/2 ze dne 26. 11. 2014. 

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

 

U2. 

FV ZHMP souhlasí pro jednání FV ZHMP ve volebním období 2014 - 2018 s omezením 

řečnické doby v rámci diskuze k projednávaným bodům, a to u členů FV ZHMP na 3 

minuty a u ostatních diskutujících na 1 minutu. 

7 pro, 1 se zdržel, 0 proti – návrh byl přijat 
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U3. 

FV ZHMP souhlasí pro jednání FV ZHMP ve volebním období 2014 - 2018 s pořizováním 

audiozáznamu pro potřeby vyhotovení zápisu z jednání. 

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

 

 

Předseda FV ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, přistoupil k programu jednání. RNDr. 

J. Plamínková požádala o zařazení bodu č. 6 - "Změna dotačních vztahů k MČ hl. m. Prahy" 

Předseda FV ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, sdělil, že toto téma bude projednáváno 

v rámci již zařazeného bodu č. 4 navrženého programu. 

 

Vzhledem k tomu, že nebyly žádné další připomínky a návrhy, dal hlasovat o programu 

jednání. 

 

U4. 

 FV ZHMP schvaluje program jednání FV ZHMP dne 15. 12. 2014 v předloženém znění. 

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

 

 

Ověřovatelem zápisu byl stanoven PhDr. L. Kaucký. 

 

U5. 

FV ZHMP schvaluje ověřovatelem zápisu z jednání FV HMP dne 15. 12. 2014 člena FV 

ZHMP PhDr. L. Kauckého. 

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

 

 

Na závěr úvodu byl přednesen návrh usnesení: 

 

U6. 

FV ZHMP se usnesl, že nebude limitován jednacím řádem výborů tak, jak byl schválen, a 

pro členy FV ZHMP neplatí omezení dvou vystoupení k témuž bodu (v tomto volebním 

období). 

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

 

 

2. Zpráva o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za 1. - 3. čtvrtletí 2014  

 

Předseda FV ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, přistoupil k prvnímu bodu jednání a 

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

úvodním slovu představila přítomným podrobně zprávu o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za 1. - 

3. čtvrtletí 2014. Ing. Z. Javornická úvodní slovo doplnila o prognózu v plnění daní a z toho 

vyplývající možné navýšení zdrojů rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2015. 
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Předseda FV ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, poděkoval za obsáhlý úvod a otevřel 

diskuzi k tomuto bodu. Přihlásili se V. Mahrik, předseda FV ZHMP JUDr. Ing. M. 

Ludvík, MBA, a Ing. Z. Javornická. V diskuzi byly probírány obecné dotazy k 

předloženému materiálu, zejména pak fungování úprav rozpočtu.  

 

Po krátké diskuzi dal předseda FV ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, hlasovat o 

usnesení. 

 

U7. 

FV ZHMP bere na vědomí tisk Z-3052 v předloženém znění. 

7 pro, 1 se zdržel, 0 proti – návrh byl přijat 

 

 

3. Návrh na dofinancování dotace městským částem hl. m. Prahy z finančních 

prostředků obdržených jako odvod z loterií 

 

Předseda FV ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, uvedl bod a předal slovo prof. Ing. E. 

Kislingerové, CSc. – náměstkyni primátorky hl. m. Prahy, která představila přítomným 

návrh na rozdělení finančních prostředků, které hl. m. Praha obdrželo jako odvod z loterií a 

jiných her. Ve svém úvodním slovu přiblížila přítomným podrobně obsah předloženého 

materiálu. Ing. Z. Javornická doplnila, že současný výpočet nezohledňuje tzv. nulovou 

toleranci na území některých MČ hl. m. Prahy a je z toho důvodu opakovaně kritizován ze 

strany těch MČ hl. m. Prahy, které tzv. nulovou toleranci uplatňují.   

 

Předseda FV ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, doplnil úvodní slovo a otevřel diskuzi k 

tomuto bodu. Přihlásili se Ing. J. Haramul, Ing. J. Nouza, předseda FV ZHMP JUDr. Ing. 

M. Ludvík, MBA, RNDr. J. Plamínková, R. Nepil. V diskuzi byla řešena potřeba nové 

metodiky výpočtu a nový způsob přerozdělení finančních prostředků. Dále byla diskutována 

potřeba definovat dopady a byla v krátkosti ujasňována kritéria a koncepce celého materiálu. 

Byla prezentována stanoviska diskutujících, jak k předloženému materiálu, tak k celé 

koncepci heren na území hl. m. Prahy. 

 

Po diskuzi dal předseda FV ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, hlasovat o usnesení. 

 

U8. 

 FV ZHMP žádá Radu hl. m. Prahy o zpracování návrhu nové metodiky včetně nákladů a 

výnosů pro rozdělování tzv. finančních prostředků z hazardu tak, aby pozitivně zohledňoval 

snahy městských částí hl. m. Prahy o omezení této činnosti na jejich území (tzv. nulovou 

toleranci). Dle zmíněné nové metodiky by měly být finanční prostředky z hazardu 

rozdělovány již od 1. 1. 2015. 

3 pro, 4 se zdrželi, 1 proti – návrh nebyl přijat 

 

U9. 

FV ZHMP žádá Radu hl. m. Prahy o zpracování návrhu nové metodiky pro rozdělování tzv. 

finančních prostředků z hazardu tak, aby pozitivně zohledňoval snahy městských částí hl. 
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m. Prahy o omezení této činnosti na jejich území (tzv. nulovou toleranci). Dle zmíněné nové 

metodiky by měly být finanční prostředky z hazardu rozdělovány již od 1. 1. 2015. 

6 pro, 2 se zdrželi, 0 proti – návrh byl přijat 

 

U10. 

 FV ZHMP doporučuje Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-3105 v předloženém 

znění. 

7 pro, 1 se zdržel, 0 proti – návrh byl přijat 

 

 

4. Návrh rozpočtového provizoria vlastního hl. m. Prahy na rok 2015 

 

Předseda FV ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, uvedl bod a předal slovo prof. Ing. E. 

Kislingerové, CSc. – náměstkyni primátorky hl. m. Prahy. Ta představila základní 

parametry předloženého rozpočtového provizoria, vyjádřila připravenost k diskuzi. Ing. Z. 

Javornická posléze podrobně vysvětlila přítomným změny, které provedla RHMP v 

předloženém materiálu.  

 

Předseda FV ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, se na úvod vyjádřil k záležitosti IPR, 

dále široce rozvedl problematiku finančních vztahů k MČ hl. m. Prahy i s možným návrhem 

řešení stávajícího stavu. Na závěr svého úvodu otevřel diskuzi. 

 

Do diskuze se přihlásili RNDr. J. Plamínková, předseda FV ZHMP JUDr. Ing. M. 

Ludvík, MBA, Ing. J. Nouza, Ing. J. Haramul, Ing. Z. Javornická, F. Švarc - starosta 

MČ Praha - Vinoř, Ing. J. Pařízek - zástupce starosty MČ Praha 22, prof. Ing. E. 

Kislingerová, CSc. Byla představena propracovaná koncepce řešení problematiky finančních 

vztahů k MČ hl. m. Prahy. V diskuzi byly probírány možné varianty řešení současné situace. 

Byly prezentovány jak faktické, tak politické připomínky a návrhy a možné úkoly z toho 

vyplývající. Zástupci MČ hl. m. Prahy prezentovali také své názory ke stávající koncepci 

finančních vztahů. Byla prezentována potřeba důkladné analýzy problematiky.  

 

Po diskuzi dal předseda FV ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, hlasovat o usnesení. 

 

U11. 

FV ZHMP doporučuje Radě hl. m. Prahy v rámci zpracování návrhu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy na rok 2015 navýšit minimální finanční vztah na 1 obyvatele z 2,4 tis. Kč na 2,5 

tis. Kč při zachování dosavadního propočtového modelu.  

7 pro, 1 se zdržel, 0 proti – návrh byl přijat 

 

U12. 

FV  ZHMP doporučuje do konce 1. pololetí roku 2015, projednat se všemi městskými 

částmi hl. m. Prahy nový propočtový model finančních vztahů, který by lépe reagoval na 
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potřeby městských částí hl. m. Prahy a byl by uplatněn v rámci sestavení návrhu rozpočtu 

vlastního hl. m. Prahy pro rok 2016. 

7 pro, 0 se zdrželo, 1 proti – návrh byl přijat 

 

U13. 

FV ZHMP doporučuje Radě hl. m. Prahy věnovat podrobnou pozornost nákladové i 

výnosové stránce plánu hospodářské činnosti vlastního hl. m. Prahy na rok 2015 s cílem 

zvýšení čistého příjmu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy. 

7 pro, 1 se zdržel, 0 proti – návrh byl přijat 

 

U14. 

FV ZHMP doporučuje Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-3087 “k návrhu 

rozpočtového provizoria vlastního hl. m. Prahy na rok 2015, k finančním vztahům hl. m. 

Prahy k městským částem hl. m. Prahy na rok 2015 a ke vztahům hl. m. Prahy 

k příspěvkovým organizacím“ v předloženém znění. 

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

 

 

5. Další postup ve věci sestavení návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2015 

 

Předseda FV ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, uvedl bod a předal slovo prof. Ing. E. 

Kislingerové, CSc. – náměstkyni primátorky hl. m. Prahy. Ta seznámila přítomné se 

stavem prací a harmonogramem ve věci sestavení návrhu rozpočtu na rok 2015. 

 

Předseda FV ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA poděkoval za úvod a otevřel diskuzi. Do 

té se nikdo nepřihlásil, proto dal hlasovat o usnesení: 

 

U15. 

FV ZHMP bere na vědomí usnesení Rady hl. m. Prahy č. 3151 ze dne 9. 12. 2014. 

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

 

 

6. Různé  

 

Předseda FV ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, otevřel bod. Sdělil přítomným možné 

termíny zasedání FV ZHMP a vyzval členy FV ZHMP k pravidelné účasti. Na závěr své řeči 

navrhl usnesení: 

 

U16. 

FV ZHMP bere na vědomí usnesení Rady hl. m. Prahy č. 3146 ze dne 9. 12. 2014. 

8 pro, 0 se zdrželo, 0 proti – návrh byl přijat 
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U17. 

FV ZHMP schvaluje termínový kalendář jednání FV ZHMP ve volebním období 2014 - 

2018 tak, že jednání FV ZHMP se koná zpravidla v pondělí před jednáním Zastupitelstva 

hl. m. Prahy, a to zpravidla v jednací místnosti Rady hl. m. Prahy 

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

 

 

Předseda FV ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, poděkoval všem přítomným za účast a 

ukončil 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: PhDr. L. Kaucký - člen FV ZHMP 


