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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

    

Výbor finanční ZHMP   

ZÁPIS z 6. jednání 

Výboru finančního ZHMP konaného dne 16. 9. 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, prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc., Ing. Pavel Hájek, 

Martin Kos, Ing. Patrik Nacher, Ing.  Ivan Pilný, RNDr. Jana Plamínková, Ing.  Martin Prokop , Ing. Patrik 
Paneš, Ph.D.  

Omluveni: Mgr. Tomáš Portlík, Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.  

Nepřítomni:   

Hosté: Pavel Vyhnánek, M.A., náměstek primátora hl. m. Prahy, Ing. Zdena Javornická, zástupkyně ředitele 
MHMP pro Sekci finanční a správy majetku   

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

Text zahájení: 

Jednání se dále zúčastnili zaměstnanci Magistrátu hl. m. Prahy. 

Čas zahájení: 14.08 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 minulého jednání VF ZHMP 

2. Zpráva o plnění rozpočtu hlavního města Prahy za 1. pololetí 2019 

3. Žádost MČ Praha 2 o změnu účelu finančních prostředků obdržených v roce 2019 jako podíl MČ na odvodu z 
loterií dle § 41i odst. 1 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 
458/2011 Sb., a daně z hazardních her podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her 

4. Ponechání části dotace poskytnuté MČ Praha 9 z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 k využití v roce 2019 

5. Změna lokality realizace investiční akce při zachování účelu dotace poskytnuté MČ Praha - Klánovice v roce 
2018 a ponechané k využití v roce 2019 

6. Vydání obecně závazné vyhlášky o výši koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí 

7. Finanční vztahy k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2020 

8. Termínový kalendář zasedání Rady hl.m. Prahy a Zastupitelstva hl.m. Prahy na II. pololetí 2019 

9. Různé 

 
K jednotlivým bodům programu: 

1. Úvod 
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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 členku VF ZHMP paní RNDr. J. Plamínkovou. 

Usnesení č. U-VF-0051 

Výbor finanční ZHMP 

I .   s c h v a l u j e  

ověřovatelem zápisu z jednání Výboru finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 16. 9. 2019 členku Výboru 
finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy paní RNDr. J. Plamínkovou 

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-0052 

Výbor finanční ZHMP 

I .   s c h v a l u j e  

program jednání Výboru finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 16. 9. 2019 v předloženém znění 

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

1.3. Zápis z minulého 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-0053 

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 17. 6. 2019 v předloženém znění 

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

2. Zpráva o plnění rozpočtu hlavního města Prahy za 1. pololetí 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 obsahem zprávy o plnění rozpočtu hlavního města Prahy 
za 1. pololetí 2019. Zmínil silné i slabé stránky vývoje rozpočtu hl. m. Prahy, dále uvedl důvody nízkého čerpání 
kapitálových výdajů a vyjádřil naději na zlepšení v dalších letech.  
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu. Do diskuze se přihlásil Ing. I. 
Pilný a P. Vyhnánek, M.A. V diskuzi byla řešena faktická stanoviska a návrhy k projednávanému tisku.  
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra poděkoval za diskuzi a otevřel hlasování k tomuto bodu. 
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Usnesení č. U-VF-0054 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-7577 v předloženém znění 

přijato, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 1, mimo místnost: 0 

3. Žádost MČ Praha 2 o změnu účelu finančních prostředků obdržených v roce 2019 jako podíl MČ na odvodu z loterií 
dle § 41i odst. 1 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 
458/2011 Sb., a daně z hazardních her podle 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 obsahem žádosti MČ Praha 2 o změnu účelu finančních 
prostředků obdržených v roce 2019 jako podíl MČ na odvodu z loterií dle § 41i odst. 1 písm. b) zákona č. 202/1990 
Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., a daně z hazardních her podle 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 neprodleně přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0055 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-7528 v předloženém znění 

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

4. Ponechání části dotace poskytnuté MČ Praha 9 z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 k využití 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 s obsahem předloženého tisku na ponechání části dotace poskytnuté 
MČ Praha 9 z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 k využití v roce 2019. 
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu. Do diskuze se přihlásil M. 
Kos, P. Vyhnánek, M.A., a Ing. P. Paneš, Ph.D., tajemník VF ZHMP. V diskusi byly řešeny zejm. technické dotazy. 
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra poděkoval za diskuzi a otevřel hlasování k tomuto bodu. 

Usnesení č. U-VF-0056 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-7596 v předloženém znění 

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

5. Změna lokality realizace investiční akce při zachování účelu dotace poskytnuté MČ Praha - Klánovice v roce 2018 a 
ponechané k využití 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 s obsahem předloženého tisku na změnu lokality realizace investiční 
akce při zachování účelu dotace poskytnuté MČ Praha - Klánovice v roce 2018 a ponechané k využití v roce 2019. 
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu.  
Do diskuze se nikdo nepřihlásil, proto neprodleně přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. 
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Usnesení č. U-VF-0057 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-7551 v předloženém znění 

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

6. Vydání obecně závazné vyhlášky o výši koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí 

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 představil přítomným podrobně celou genezi problematiky vedoucí až k návrhu na 
vydání obecně závazné vyhlášky o výši koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí.  
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu. Do diskuze se přihlásil Mgr. 
R. Vondra, Ing. P. Nacher, P. Vyhnánek, M.A., Ing. P. Hájek, Ing. I. Pilný, M. Kos a RNDr. J. Plamínková. V diskuzi byly 
vzneseny doplňující otázky k předložené problematice, bylo žádáno upřesnění některých představených údajů, 
včetně predikcí vývoje cen bydlení v případě schválení vyhlášky a dopadu na občany hl. m. Prahy. Dále byl řešen 
proces schvalování postojů v orgánech jednotlivých městských částí hl. m. Prahy. V návaznosti na projednávanou 
problematiku byla v diskuzi řešena případná finanční pomoc státu při financování zásadních staveb na území hl. m. 
Prahy. 
Do diskuze se dále již nikdo nepřihlásil, proto předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra následně přistoupil k hlasování o 
návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0058 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-7587 v předloženém znění 

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

7. Finanční vztahy k městským částem hl. m. Prahy z 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 s obsahem předloženého tisku na téma finančních vztahů k městským 
částem hl. m. Prahy z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2020. 
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu.  
Do diskuze se nikdo nepřihlásil, proto neprodleně přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0059 

Výbor finanční ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

usnesení Rady hlavního města Prahy číslo 1892 ze dne 9. 9. 2019 

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

8. Termínový kalendář zasedání Rady hl.m. Prahy a Zastupitelstva hl.m. Prahy na II. pololetí 2019 

Předkladatel: předseda Výboru finančního ZHMP 
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo Ing. P. Panešovi, Ph.D., tajemníkovi VF 
ZHMP. Ten seznámil přítomné s kalendářem zasedání Rady hl.m. Prahy a Zastupitelstva hl.m. Prahy na II. pololetí 
2019. 
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu.  
Do diskuze se nikdo nepřihlásil, proto neprodleně přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. 
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Usnesení č. U-VF-0060 

Výbor finanční ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

usnesení Rady hlavního města Prahy číslo 1844 ze dne 2. 9. 2019 

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

9. Různé 

 

Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra přistoupil k bodu "Různé", do kterého se přihlásil Ing. I. Pilný s návrhem, zda by při 
pojednávání závažných strategií i v ostatních výborech ZHMP neměl být vyčíslován i případný finanční dopad schválení 
představovaných projektů. P. Vyhnánek, M.A., náměstek primátora hl. m. Prahy, vyjádřil své ztotožnění se s tímto 
návrhem. Dále se ke slovu přihlásil Ing. P. Paneš, Ph.D., tajemník VF ZHMP, s upřesněním termínů jednání a míst konání VF 
ZHMP do konce roku 2019, které by se tak měly uskutečnit na Nové radnici ve dnech 14. 10. v místnosti č. 349, 11. 11. v 
místnosti č. 349 a 9. 12. v místnosti č. 430. 

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

Čas ukončení: 15.27 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřil: RNDr. Jana Plamínková, členka 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 

 


