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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

    

Výbor finanční ZHMP   

ZÁPIS z 3. jednání 

Výboru finančního ZHMP konaného dne 18. 3. 2019 ve 14:00 hod. 

Malá zasedací místnost Rady HMP, Nová radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1 

     

 
Přítomni: Mgr. Radek Vondra, prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc., Ing. Pavel Hájek, Martin Kos, Ing. Patrik 

Nacher, RNDr. Jana Plamínková, Mgr. Tomáš Portlík, Ing.  Martin Prokop , Ing.  Petr Stuchlík, Ing. Patrik 
Paneš, Ph.D.  

Omluveni: Mgr. Ing. Jaromír Beránek  

Nepřítomni: Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.  

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 a veřejnost. 

Čas zahájení: 14.10 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. Návrh na poskytnutí finančních prostředků městským částem hl. m. Prahy jako doplatku na jejich podílu na 
finančních prostředcích obdržených jako odvod 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, v období od 1.7.2018 do 31.12.2018 

3. Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha 8 na vrub kapitoly 1016 - rezerva na 
spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy 

4. Návrh na úpravu rozpočtu výdajů vlastního hlavního města Prahy a poskytnutí účelových investičních dotací 
městským částem hl. m. Prahy z rezervy pro městské části v kap. 10 rozpočtu vl. hl. m. Prahy na rok 2019 

5. Podnět VF ZHMP č. 1/2019  

6. Různé 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

TED 8.2.5.2 Strana 2 
 

K jednotlivým bodům programu: 

1. Úvod 

 

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 člena VF ZHMP pana prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhého, Dr., MSc. 

Usnesení č. U-VF-0018 

Výbor finanční ZHMP 

I .   s c h v a l u j e  

ověřovatelem zápisu z jednání Výboru finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 18. 3. 2019 člena Výboru 
finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy pana prof. Ing. Mgr. Martina Dlouhého, Dr., MSc. 

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 upravený program jednání VF ZHMP, tedy program 
zahrnující usnesení RHMP z téhož dne k rozdělení rezervy pro městské části, a vyzval přítomné k jeho doplnění či 
případným připomínkám. Vzhledem k tomu, že byl návrh upraveného programu bez připomínek, přistoupil předseda 
VF ZHMP Mgr. R. Vondra neprodleně k hlasování. 

Usnesení č. U-VF-0019 

Výbor finanční ZHMP 

I .   s c h v a l u j e  

program jednání Výboru finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 18. 3. 2019 v upraveném 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-0020 

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 25. 2. 2019 v předloženém znění 

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

2. Návrh na poskytnutí finančních prostředků městským částem hl. m. Prahy jako doplatku na jejich podílu na 
finančních prostředcích obdržených jako odvod 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, v období od 1.7.2018 do 31.12.2018 

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 návrhu na poskytnutí finančních prostředků 
městským částem hl. m. Prahy jako doplatku na jejich podílu na finančních prostředcích obdržených jako odvod z 
loterií dle § 41i odst. 1 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 



 

TED 8.2.5.2 Strana 3 
 

458/2011 Sb., a daně z hazardních her podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, v období od 1.7.2018 
do 31.12.2018. 
Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu. Do diskuze se přihlásil Mgr. 
T. Portlík s rétorickou poznámkou k zónám placeného stání na území hl. m. Prahy.  
Po vyčerpání diskuze dal předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra hlasovat o návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0021 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-7030 v předloženém znění 

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

3. Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha 8 na vrub kapitoly 1016 - rezerva na 
spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy 

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 návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace 
městské části Praha 8 na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního 
města Prahy. 
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-0022 

Výbor finanční ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-6988 v předloženém znění 

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

4. Návrh na úpravu rozpočtu výdajů vlastního hlavního města Prahy a poskytnutí účelových investičních dotací 
městským částem hl. m. Prahy z rezervy pro městské části v kap. 10 rozpočtu vl. hl. m. Prahy na rok 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 návrhu na úpravu rozpočtu výdajů vlastního 
hlavního města Prahy a poskytnutí účelových investičních dotací městským částem hl. m. Prahy z rezervy pro 
městské části v kap. 10 rozpočtu vl. hl. m. Prahy na rok 2019. 
Do diskuze se přihlásil Mgr. T. Portlík, RNDr. J. Plamínková, Ing. P. Nacher, Ing. P. Paneš, Ph.D., P. Vyhnánek, M.A., 
předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra. V diskuzi byly probírány jak praktické zkušenosti ze strany městských částí hl. m. 
Prahy, tak připomínky ke stávajícímu systému rozdělování rezervy pro městské části. Byla vyjadřována podpora pro 
jednotlivé projekty, zdůvodňována výše přidělených prostředků a byl vznesen i protinávrh týkající se MČ Praha - 
Březiněves.  
Po vyčerpání diskuze dal předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra hlasovat o protinávrhu k usnesení formulovanému Ing. 
P. Nacherem, který navrhoval snížení ev. č. 10 MČ Praha 4  o 2 000 tis. Kč, ev. č. 27 MČ Praha 10 o 2 000 tis. Kč, ev. č. 
66 MČ Praha - Benice o 200 tis. Kč a ev. č. 80 MČ Praha - Dolní Měcholupy o 1000 tis. Kč za současného zvýšení ev. č. 
67 MČ Praha - Březiněves o 5 200 tis. Kč. Hlasování: 3 pro návrh, 5 proti návrhu, 1 člen výboru se zdržel, návrh tudíž 
nebyl přijat. 
Poté dal předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra hlasovat o návrhu usnesení v původní podobě. 

 

 

 

 



 

TED 8.2.5.2 Strana 4 
 

Usnesení č. U-VF-0023 

Výbor finanční ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

usnesení Rady hl. m. Prahy č. 430 ze dne 18. 3. 2019 v předloženém znění 

I I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-7131 ve znění vycházejícím z bodu I. tohoto usnesení 

přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 3, mimo místnost: 0 

5. Podnět VF ZHMP č. 1/2019  

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, který přiblížil přítomným celou problematiku stížnosti podané občanem hl. m. Prahy.  
Následně předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra poděkoval za úvod a doplnil některé údaje, načež otevřel diskuzi k 
tomuto bodu. Do diskuze se přihlásil Mgr. T. Portlík a M. Kos s doplňujícím dotazem k projednávané problematice.  
Po vyčerpání diskuze dal předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra hlasovat o návrhu usnesení. 

Usnesení č. U-VF-0024 

Výbor finanční ZHMP 

I .   ž á d á  

pověřenou řízením MHMP o prověření podnětu VF ZHMP č. 1/2019 

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

6. Různé 

 

Předseda VF ZHMP Mgr. R. Vondra přistoupil k bodu "Různé", do kterého se přihlásil  P. Vyhnánek, M.A., náměstek 
primátora hl. m. Prahy, a představil materiály schválené na jednání RHMP tentýž den, týkající se ponechaných prostředků 
městským částem a příspěvkovým organizacím hl. m. Prahy.  

Dále se ke slovu přihlásil Ing. P. Stuchlík s dotazem na úložky hl. m. Prahy u konkrétních bankovních institucí. Odpověděl 
mu P. Vyhnánek, M.A., ve spolupráci s Ing. Z. Javornickou. Ing. P. Stuchlík požádal o zaslání informace. 

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

Čas ukončení: 15.00 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřil: prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc., člen 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 

 


