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Zápis z 6. jednání Finančního výboru ZMČ Praha 1 konaného 12. 6. 2019 
 

Přítomni:  Mgr. Amália Počarovská, předsedkyně FV 

                  MUDr. Jan Votoček, místopředseda FV 

                  Ing. Tomáš Heres, člen FV 

  Jolana Braunová, tajemnice FV 

  Ing. Jakub Stránský PhD., místopředseda FV – dřívější odchod v 18,40 hod.

 Mgr. et Mgr. Martina Smetanová, členka FV 

 

Omluveni: Mgr. Michal Vostřez, člen FV 

 Mgr. Patricia Cipro M.A, členka FV 

 Vojtěch Ryvola, stálý host FV 

 

Neomluveni: xxxxxxxxx 

 

Přizvaní:  Ing. Zdeněk Kovářík, zástupce tajemníka ÚMČ Praha 1 pro oblast finanční 

a majetkovou  

 

Hosté: Mgr. et. Mgr. Vladan Brož, člen Rady MČ Praha 1 pro oblast finance, 

investice a veřejné zakázky  

  Čestmír Hrbáček, stálý host FV 

PhDr. Pavel Štursa, pověřenec GDPR 

 

Zahájení: 17,00 hod. 

Ukončení: 19,00 hod. 
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Jednání řídila předsedkyně Mgr. Amália Počarovská. 

Přivítala přítomné a konstatovala, že FV ZMČ P1 je usnášeníschopný. Na úvod přednesla 

navržený program a vyzvala přítomné, aby se k navrženému programu vyjádřili, případně 

navrhli doplnění programu. Mgr. A. Počarovská z důvodu přítomnosti p. PhDr. P. Štursy, 

pověřence GDPR navrhla předřadit bod č. 4 na začátek jednání výboru. Následně dala 

hlasovat o předřazení bodu 4) na začátek jednání výboru. 

 

Pro předřazení bodu 4) na začátek jednání výboru hlasovali: 

 

5 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování. 

Předřazení bodu 4) bylo schváleno. 

 

Pro program hlasovali: 

 

5 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování. 

Navržený program byl přijat. 

 

Dále Mgr. Počarovská vyzvala přítomné k připomínkám k zápisu z 5. jednání FV ZMČ P1 ze 

dne 15. 5. 2019. K tomuto zápisu měl připomínku MUDr. J. Votoček. Uvedl, že v zápise není 

zaznamenán jeho nesouhlas se splněním usnesení FV ZMČ Praha 1 č. 9/2019 ze dne 3. 4. 

2019, týkajícího se pokrytí ztrátového hospodaření PO Nemocnice Na Františku 8, Praha 1. 

Předsedkyně Mgr. A. Počarovská uložila tajemnici FV ZMČ P1 zápis z 15. 5. doplnit o 

připomínku MUDr. J. Votočka. Dále uvedla, že o schválení zápisu z 5. jednání výboru bude 

hlasováno na příštím jednání FV ZMČ P1 tj. 28. 8. 2019. 

 

Ověřovatelem zápisu byl předsedkyní Mgr. Počarovskou navržen člen FV ZMČ P1 Ing. Jakub 

Stránský PhD., místopředseda FV. 

 

Pro navrženého ověřovatele hlasovali: 

 

5 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování 

Ověřovatel Ing. Jakub Stránský PhD. byl schválen. 
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4. bod jednání: Novela Jednacího řádu výborů ZMČ Praha 1 – informace 

z jednání ZMČ Praha 1 dne 22. 5. 2019, hlasování o (ne)veřejnosti zápisů 

z jednání FV ZMČ P1 a jejich příloh 

 

Mgr. Počarovská uvedla bod jednání a konstatovala, že materiál k novele Jednacího řádu 

(„JŘ“) výborů ZMČ Praha 1 byl na minulém jednání ZMČ P1 dne 22. 5. 2019 stažen. 

Materiál bude předložen na příští jednání ZMČ P1 dne 18. 6. 2019.  

 

Mgr. A. Počarovská vyzvala Mgr. et Mgr. V. Brože, aby nový návrh znění blíže okomentoval.  

 

Mgr. et Mgr. V. Brož uvedl, že se jedná o dílčí změny, které by měly JŘ co nejvíce 

zjednodušit. Týkají se zejména jednání výborů, která mají být veřejná (statut stálého hosta byl 

vypuštěn), upřesňuje schvalování zápisů a jejich zveřejňování na internetových stránkách MČ 

P1. Oproti původnímu návrhu je také jiným způsobem upravena podjatost při jednání výborů, 

střet zájmu. K novele JŘ výborů ZMČ Praha 1 probíhala diskuze všech přítomných.  

 

Následně Mgr. A Počarovská předala slovo PhDr. P. Štursovi, který krátce pohovořil 

o anonymizaci zápisů z jednání výborů před jejich zveřejněním na internetových stránkách 

MČ P1. Dále uvedl, že po schválení novely JŘ výborů ZMČ P1 uspořádá pro tajemníky 

výborů krátké školení. Mgr. A. Počarovská poděkovala p. PhDr. P. Štursovi za příspěvek, 

ukončila diskuzi a na závěr uvedla, že novela JŘ výborů ZMČ P1 vstoupí v platnost dnem 

schválení ZMČ P1. Projednávání bodu ukončila s následujícím závěrem: 

 

FV ZMČ P1 se na příštím jednání výboru tj. 28. 8. 2019 bude zabývat úkoly a povinnostmi, 

které vyplynou ze schváleného JŘ výborů ZMČ P1. 
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1. bod jednání: Účetní závěrka, závěrečný účet MČ Praha 1 a výsledek 

hospodaření ekonomické činnosti včetně zprávy o výsledku přezkoumání 

hospodaření MČ Praha 1 za rok 2018, změna rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2019 

 
Projednávání bodu zahájila Mgr. Počarovská a předala slovo Ing. Z. Kováříkovi. Ing. Kovářík 

postupně komentoval předložený návrh usnesení a procházel přílohy jednotlivých bodů. 

Účetní závěrku MČ P1 za rok 2018 schvaluje ZMČ P1.  

 

Nejprve okomentoval saldo příjmů a výdajů po konsolidaci za rok 2018 - příjmy, výdaje roku 

2018 a výsledek hospodaření roku 2018 za ekonomickou činnost.  

 

Dále přešel k okomentování čerpání rozpočtů fondů MČ Praha 1 (Bezpečnostního, Sociálního 

a Zaměstnaneckého). V průběhu jeho komentáře probíhala diskuze všech přítomných.  

 

MUDr. Votoček komentoval zůstatek Bezpečnostního fondu, který je výrazně vyšší než 

zůstatek ostatních fondů. Na jeho dotaz odpovídá Ing. Kovářík. Příjmy Bezpečnostního fondu 

jsou tvořeny dary od filmařských společností. Výdaje byly v loňském roce nižší, neboť ve 2. 

pololetí roku 2018 již nepracovala příslušná komise RMČ P1 z důvodu podzimních 

komunálních voleb.  

 

Dále pak Ing. Kovářík přistoupil k okomentování změn rozpočtu pro rok 2019, viz příloha ZR 

19 Příloha č. 20 – navýšení rozpočtu HČ. Delší diskuze probíhala k navýšení položky „Dary 

pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům ve školství“. MČ Praha 1 dosud 

neposkytovala prostředky určené na odměny zaměstnanců těmto příspěvkovým organizacím, 

ale vyplácela je přímo konkrétním jednotlivcům formou darů obyvatelstvu. Tato položka a její 

zůstatek byly opakovaně uváděny jako chyba a nedostatek ve zprávách o výsledku 

přezkoumání hospodaření MČ P1. Touto změnou rozpočtu, jedná se o převod částky 

alokované na položce „Dary pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům“ z položky 5492 

na položku 5331, tak dojde k nápravě chyby uváděné ve zprávách o výsledku přezkoumání 

hospodaření MČ P1.  

 

Na dotazy přítomných odpovídal Ing. Kovářík. MUDr. Votoček se dotazuje, proč změna 

rozpočtu neobsahuje dílčí rozpočtová opatření – úpravy rozpočtu na základě interního sdělení 

v souladu s usneseními RMČ P1 (např. úpravy rozpočtu v rámci ORJ z jedné rozpočtové 

položky na jinou z důvodu dodržení pravidel rozpočtové skladby), která proběhla od začátku 

roku. Ing. Kovářík uvádí, že tato rozpočtová opatření budou součástí projednávání výsledků 

hospodaření MČ Praha 1 za 1. pololetí 2019. Mgr. et Mgr. M. Smetanová poděkovala za 

zavedení nového správného systému vyplácení odměn pedagogickým a nepedagogickým 

pracovníkům ve školství.  

 

Na závěr Ing. Kovářík okomentoval Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření MČ P1 za 

rok 2018. Přezkoumání hospodaření provedla společnost Deloitte Audit s.r.o. 

 

Ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření je uvedený následující závěr: 
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Po ukončení diskuze Mgr. A. Počarovská poděkovala Ing. Kováříkovi a projednávání bodu 

zakončila s následujícím závěrem: 

 

FV ZMČ Praha 1 doporučuje Zastupitelstvu MČ P1 schválit Účetní závěrku, závěrečný 

účet MČ Praha 1 a výsledek hospodaření ekonomické činnosti včetně zprávy o výsledku 

přezkoumání hospodaření MČ Praha 1 za rok 2018, změnu rozpočtu MČ Praha 1 na rok 

2019. 

 

Hlasování: 4 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 13/2019 bylo přijato. 

 

 

Vzhledem k avizovanému dřívějšímu odchodu Ing. Jakuba Stránského PhD., místopředsedy 

FV dala předsedkyně Mgr. A. Počarovská hlasovat o druhém ověřovateli zápisu. Jako druhou 

ověřovatelku navrhla Mgr. et Mgr. M. Smetanovou. Mgr. et Mgr. M. Smetanová s návrhem 

souhlasila. 

 

Pro navrženou ověřovatelku hlasovali: 

 

5 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování 

Druhý ověřovatel - Mgr. et Mgr. M. Smetanová byla schválena. 
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2. bod jednání: Výsledky hospodaření MČ Praha 1 za leden až květen 2019 za 

hlavní a ekonomickou činnost 

 

Projednávání bodu zahájila Mgr. Počarovská a předala slovo Ing. Z. Kováříkovi. Ing. Kovářík 

nejprve okomentoval příjmovou část rozpočtu za leden až květen 2019 a dosažený výsledek 

hospodaření za sledované měsíce. Následně okomentoval výdajovou část rozpočtu. Zaměřil se 

na ORJ, které mají ve sledovanému období vyšší čerpání.  

 

Jedná se především o následující ORJ: 

 
ORJ Poznámka 

ORJ 0416 – Sport Byly vyplaceny téměř všechny dotace v oblasti sportu 

ORJ 0417 – Školství Příspěvky školským příspěvkovým organizacím se posílají dopředu. 

ORJ 0518 – Zdravotnictví – 

investice 

Pokračuje investiční akce z minulého roku. 

ORJ 0650 – Vnější vztahy Nejvíce je rozpočet čerpán začátkem roku (plesy). 

ORJ 0816 – Pohřebnictví Důvodem je razantní zvýšení cen sociálních pohřbů. 

 

Jako poslední okomentovat výsledek hospodaření ekonomické činnosti – plnění výnosů, 

náklady a dosažený hospodářský výsledek, který je plněn cca na 83 %. V průběhu jeho 

komentářů probíhala diskuze všech přítomných. Po jejím ukončení Mgr. A. Počarovská 

poděkovala Ing. Kováříkovi a uzavřela bod s tímto závěrem:  

 

FV ZMČ P1 bere na vědomí výsledky hospodaření MČ Praha 1 za leden až květen 2019 za 

hlavní a ekonomickou činnost. 
 

4 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování 

 

 

  



Zápis je zveřejněn anonymizovaný z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů v souladu 
s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a další platnou právní úpravou 

 

3. bod jednání: Poskytování informací o výsledcích hospodaření MČ Praha 1 

členům FV ZMČ P1 v době prázdnin 

 

Projednávání bodu uvedla Mgr. A. Počarovská. Následně se slova ujal Ing. Kovářík a navrhl 

následující postup. Všem členům FV ZMČ P1 a stálým hostům budou e-mailem zaslány: 

- v 1. polovině července 2019 výsledky hospodaření MČ P1 za leden až červen 2019  

- v 1. polovině září pak obdrží výsledky hospodaření MČ P1 za leden až srpen 2019. 

Do zářijového jednání ZMČ P1 budou předloženy výsledky hospodaření MČ Praha 1 za 

1. pololetí 2019. Kompletní materiál obdrží členové FV ZMČ P1 před srpnovým jednáním 

výboru. S návrhem Ing. Kováříka souhlasili všichni přítomní. Mgr. A. Počarovská 

projednávání bodu ukončila. 

 

 

5. bod jednání: Aplikace CityVizor – připomínky, podněty pro odbor INF (p. 

Bc. M. Šebka), vyplňování textů do popisu faktur 

 

Projednávání bodu otevřela Mgr. A. Počarovská. Krátce pohovořila o aplikaci CityVizor. 

Mgr. et Mgr. Brož uvedl, že se jedná stále ještě o zkušební provoz a že je třeba ošetřit 

vyplňování popisu faktur tak, aby se v aplikaci neobjevovaly osobní údaje. V aplikaci jsou 

data za r. 2017, 2018 a první měsíce roku 2019. Ing. Kovářík vyjádřil poděkování Bc. M. 

Šebkovi, vedoucímu INF za perfektně odvedenou práci. Nikdo z členů nevznesl k CityVizoru 

připomínky. 

 

 

6. bod jednání: Prezentace extranetu Prahy 1 – způsob používání aplikace 

 

Bod uvedla Mgr. A. Počarovská. Seznámila přítomné s využitím této aplikace. Uvedla, že na 

extranet jsou umísťovány veškeré materiály, týkající se jednání FV ZMČ P1 – programy, 

materiály pro jednání, materiály k dlouholetým kauzám. Hlavním přínosem je přehledná 

evidence a možnost jednoduše nahrávat velké množství materiálů ve velkém objemu, jakým 

je např. vykazování výsledků hospodaření. Mgr. Počarovská vyzvala přítomné, aby zaslali 

připomínky ohledně fungování extranetu na její email a na email paní tajemnice.   

 

 

7. bod jednání: Připomínka MUDr. Votočka k zápisu z jednání FV ZMČ P1 dne 

15. 5. 2019 ve věci nesplnění usnesení č. 9/2019 z jednání FV ZMČ P1 dne 3. 4. 

2019 – pokrytí ztráty PO NNF, P1 

 

Bod byl řešen při projednávání programu jednání dnešního výboru. O stanovisko předsedkyně 

Mgr. A. Počarovské bude doplněný zápis z 5. jednání výboru dne 15. 5. 2019 a na srpnovém 

jednání výboru bude schvalován. Dle příslušných ustanovení zákona o hl. m. Praze nelze 

zápis schvalovat per rollam. 
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8. a) bod jednání: Odměny za práci ve výboru 

 

Tajemnice FV ZMČ P1 p. J. Braunová předala členům výboru, kteří nejsou zastupiteli 

informace o odměňování za práci ve výboru a požádala je o vyplnění příslušných formulářů 

pro PER. 

 

 

8 b) bod jednání: Zveřejnění životopisů členů FV ZMČ P1 

 

O zařazení tohoto bodu na program jednání požádala předsedkyně Mgr. Počarovská. Požádala 

tajemnici výboru p. J. Braunovou, aby nechala zpracovat „Souhlas se zveřejněním životopisu“ 

na internetových stránkách MČ P1, jehož přílohou bude upravený životopis, který byl zaslán 

předsedy klubů v rámci nominace daného člena. Životopisy budou anonymizované a 

v podobě, které budou zveřejněny jsou k nahlédnutí na extranetu. 

 

 

V úplném závěru jednání výboru se MUDr. Votoček obrátil na Mgr. et Mgr. Brože 

v souvislosti s pokutami uloženými ÚHOS a projednáním ve Škodní komisi. Mgr. et Mgr. 

Brož požádá o pana starostu o informaci. 

 

 

9. bod jednání: Výstupy z jednání 

Předsedkyně FV ZMČ Praha 1 Mgr. Počarovská shrnula doporučení pro RMČ a úkoly 

vyplývající z jednání: 

 

Tajemnice J. Braunová jménem předsedkyně Mgr. Počarovské: 

 do zářijového jednání FV ZMČ P1 konaného dne 26. 9. 2019 zařadit bod 

„Základní informace ke struktuře ÚMČ Praha 1, počtu zaměstnanců, průměrné mzdě, 

nákladům na zaměstnance ÚMČ Praha 1 a procesním auditu“ – ÚKOL TRVÁ 

 na jednání FV ZMČ Praha 1 dne 28. 8. 2019 zařadit bod „Úkoly a povinnosti 

výboru, které vyplynou z nového JŘ výborů ZMČ P1“ 

 poskytovat informace o výsledcích hospodaření MČ Praha 1 za rok 2019 dle 

bodu 3 tohoto zápisu  

 v souladu s bodem 7 tohoto zápisu zapracovat připomínku MUDr. Votočka do 

zápisu z 15. 5. 2019 

 nechat zpracovat „Souhlas se zveřejněním životopisů členů FV ZMČ P1“ na 

internetových stránkách MČ P1 

 

Mgr. Počarovská: 

 informovat ZMČ P1 o přijatém usnesení č. 13/2019 FV ZMČ P1 ve věci „Účetní 

závěrky, závěrečného účtu MČ Praha 1 a výsledku hospodaření ekonomické činnosti 

včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 1 za rok 2018, změny 

rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2019“ 
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Na závěr Mgr. Počarovská poděkovala všem přítomným za účast a ukončila jednání FV ZMČ 

P1 v 19,00 hod. 

 

Schválila: Mgr. Amália Počarovská, předsedkyně FV ZMČ Praha 1 v.r. 

 

Zapsala: Jolana Braunová, tajemnice FV ZMČ Praha 1 v.r. 

 

Ověřovatel: Ing. Jakub Stránský PhD., místopředseda FV v.r. 

 

Ověřovatelka: Mgr. et Mgr. Martina Smetanová, členka FV ZMČ Praha 1 v.r. 

(od bodu 2 jednání) 

 

Přílohy:  

1_Závěrečný účet MČ P1 – příjmy za rok 2018 

1_Závěrečný účet MČ P1 – výdaje za rok 2018 

1_Výsledky hospodaření EČ za rok 2018 

1_Vyúčtování fondů MČ P1 za rok 2018 (Bezpečnostního, Sociálního a Zaměstnaneckého) 

1_Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ P1 za rok 2018 

1_Změna rozpočtu MČ P1 pro rok 2019 

2_Bilance po měsících – příjmy 1-5/2019.xls 

2_Bilance po měsících – výdaje 1-5/2019.xls 

2_Plnění plánů výnosů a nákladů EČ 1-5/2019.xls 

 

 

Rozdělovník: 

1x spis u tajemnice FV ZMČ Praha 1 

1x předáno OVO 

e-mailem všem členům, stálým hostům FV a dalším přítomným 

e-mailem všem členům ZMČ Praha 1 


