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                 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 

                 Zastupitelstvo hl. m. Prahy  

                 Finanční výbor Zastupitelstva hl. m. Prahy 

 

 

Zápis z jednání Finančního výboru ZHMP konaného 23. 3. 2015 
 

 

Přítomni: dle prezenční listiny: přítomno 7 z 9 členů výboru. Při hlasování k U26, U27 a U28 

přítomno 5 členů výboru.  

 

Omluveni: Ing. J. Hrabák, PhDr. L. Kaucký 

 

Hosté: prof. Ing. E. Kislingerová, CSc. - náměstkyně primátorky hl. m. Prahy, Ing. Mgr. I. 

Ropková – radní hl. m. Prahy, Ing. Z. Javornická -  zástupkyně ředitelky Magistrátu hl. m. 

Prahy pro sekci finanční a správy majetku, Ing. J. Ďuriš - gen. ředitel Dopravního podniku hl. 

m. Prahy, a.s., P. Procházka - pověřený řízením organizace ROPID, Ing. A. Weinert, CSc., 
zástupci sdělovacích prostředků a veřejnost 

Zahájení:    14.07 hod. 

Ukončení:  15.03 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, a navrhl ověřovatelem zápisu člena FV ZHMP V. Mahrika.   

 

U26. 

FV ZHMP schvaluje ověřovatelem zápisu z jednání FV HMP dne 23. 3. 2015 člena FV 

ZHMP V. Mahrika. 

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

 

Předseda FV ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, představil přítomným program jednání 

FV ZHMP a navrhl předsadit bod 3 před bod 2 předloženého programu. Vzhledem k tomu, že 

nebyly připomínky ani další pozměňovací návrhy, dal hlasovat o upraveném programu 

jednání. 
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U27. 

FV ZHMP schvaluje program jednání FV ZHMP dne 23. 3. 2015 v upraveném znění. 

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

 

 

Na závěr úvodu vyzval předseda FV ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, k doplnění či 

připomínkám k zápisu z jednání z minulého zasedání FV ZHMP, konaného dne 16. 2. 2015. 

Vzhledem k tomu, že byl zápis bez připomínek, dal hlasovat o unesení   

 

U28. 

FV ZHMP bere na vědomí zápis z minulého jednání FV ZHMP. 

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

 

 

2. Pravidla pro poskytování dotací z rezerv pro městské části hl. m. Prahy v rozpočtu 

vlastního hl. m. Prahy 

 

Předseda FV ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, přistoupil k druhému bodu upraveného 

programu jednání a předal slovo prof. Ing. E. Kislingerové, CSc. – náměstkyni primátorky 

hl. m. Prahy. Ta v úvodním slově velmi podrobně seznámila přítomné s genezí celé 

problematiky i se způsobem tvorby předloženého materiálu. 

Úvodní slovo doplnila Ing. Z. Javornická, která představila přítomným obsah tabulkové části 

předloženého materiálu.  

 

Předseda FV ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

Přihlásili se Ing. O. Martan, Ing. Mgr. I. Ropková – radní hl. m. Prahy, Ing. J. Haramul, 

V. Mahrik, Ing. Z. Javornická. V diskuzi byly probírány zejména faktické připomínky v 

oblasti demografického vývoje v hl. m. Praze. Dále byly rozebírány formuláře použité pro 

sběr požadavků jednotlivých městských částí hl. m. Prahy. V neposlední řadě byl diskutován 

navrhovaný způsob rozdělování finančních prostředků, jakož i použití programu MS Excel a 

MS Word pro zpracování.     

 

Předseda FV ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, ukončil diskuzi a dal hlasovat o návrhu 

usnesení. 

 

U29. 

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

č. 260 ze dne 17. 2. 2015. 

 

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

 

 

Předseda FV ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, přistoupil v další části jednání FV 

ZHMP k tomuto bodu k debatě o konkrétním poskytnutí účelových dotací z rezerv pro 

městské části hl. m. Prahy v rozpočtu vlastního hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy 

v podobě čerstvě vyhotoveného tisku R-17227 a předal slovo prof. Ing. E. Kislingerové, 

CSc. – náměstkyni primátorky hl. m. Prahy. Ta ve svém úvodním slově sdělila členům FV 
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ZHMP podrobné informace o vzniku tohoto tisku, o jeho projednání, jak se zástupci 

městských částí hl. m. Prahy, tak s kompetentním členem Rady hl. m. Prahy. Úvodní slovo na 

závěr doplnila Ing. Mgr. I. Ropková - radní hl. m. Prahy, která se věnovala genezi 

představovaného návrhu a konkrétním akcím v předloženém tisku R-17227. 

 

Předseda FV ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, otevřel diskuzi k této části bodu. Do té 

se přihlásil Ing. A. Weinert, CSc., Ing. Mgr. I. Ropková - radní hl. m. Prahy, Ing. J. 

Haramul, Ing. Z. Javornická. Diskutována byla schopnost městských částí hl. m. Prahy 

poskytnuté prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy vyčerpat do konce roku 2015. Byla také 

probírána jednotlivá kritéria pro poskytnutí dotace v rámci předloženého tisku R-17227. 

 

Předseda FV ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, ukončil diskuzi a dal hlasovat o návrhu 

usnesení. 

 

U30. 

Finanční výbor Zastupitelstva hl. m. Prahy doporučuje Radě hl. m. Prahy odsouhlasit 

tisk R-17227 a následně Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-3281 v předloženém 

znění. 

 

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

 

3. Vydání ručitelského prohlášení hl. m. Prahy za závazky Dopravního podniku hl. m. 

Prahy, a.s.  

 

Předseda FV ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, otevřel další bod jednání FV ZHMP a 

předal slovo Ing. Z. Javornické. Ta přítomným přiblížila složitá jednání, která vedla k 

předloženému tisku. Informovala FV ZHMP, že předložený text prohlášení byl konzultován s 

Evropskou komisí, tak, aby se toto prohlášení nestalo nepovolenou veřejnou podporou. Dále 

informovala o způsobu nacenění takovéhoto prohlášení ze strany hl. m. Prahy s tím, že ve 

zjištěné výši bude připočteno do "přiměřeného zisku" Dopravního podniku hl. m. Prahy. 

Ing. J. Ďuriš - gen. ředitel Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s., doplnil úvodní slovo a 

poděkoval Ing. Z. Javornické za pracovní úsilí, s jakým se do řešení problému pustila.  

 

Předseda FV ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, poděkoval za úvodní slovo a otevřel 

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

Martan, Ing. J. Haramul, Ing. J. Ďuriš. Diskutovány byly zejména teoretické dopady 

případného neschválení ručitelského prohlášení v ZHMP. Byly pokládány konkrétní dotazy 

ke způsobu jednání s Evropskou komisí, jaké plynou případné sankce ze smlouvy s firmou 

ŠKODA TRANSPORTATION, a.s., nebo jaké jsou možnosti a způsoby řešení reklamací 

nově dodaných tramvají.     

 

Předseda FV ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, ukončil diskuzi a dal hlasovat o návrhu 

usnesení. 

 

U31. 

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

schválit tisk Z-3260 v předloženém znění. 

 

5 pro, 2 se zdrželi, 0 proti – návrh byl přijat 
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4. Pravidla pro poskytování finančních prostředků z rezervy na spolufinancování 

projektů EU/EHP ve schváleném rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2015 

 

Předseda FV ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, otevřel bod a předal úvodní slovo prof. 

Ing. E. Kislingerové, CSc. – náměstkyni primátorky hl. m. Prahy, která informovala 

přítomné o tvorbě předloženého materiálu, podrobně popsala pravidla, a to včetně přiloženého 

formuláře. Úvodní slovo doplnila Ing. Z. Javornická, která se dopodrobna věnovala 

pravidlům - způsobům a cílům, pro které je tato podpora ze strany hl. m. Prahy poskytována.     

 

Předseda FV ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, poděkoval za úvodní slovo a otevřel 

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

Paneš, Ph.D., Ing. J. Haramul. V diskuzi byly probírány cíle případných finančních 

prostředků z EU/EHP.  

 

Předseda FV ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, ukončil diskuzi a dal hlasovat o návrhu 

usnesení. 

 

U32. 

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

č. 457 ze dne 10. 3. 2015. 

 

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

 

 

5. Různé 

 

Předseda FV ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, otevřel bod, do kterého se nikdo 

s žádným příspěvkem nepřihlásil, proto 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: V. Mahrik - člen FV ZHMP 


