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Zápis z 19. jednání Finančního výboru ZMČ Praha 1 konaného 2. 6. 2021 v zasedací 

místnosti ÚMČ P1 (č. dv. 212) 

 

 

Jednání bylo zahájeno v 16,00 hod. a ukončeno v 18,00 hod. 

 

Přítomni:  Ing. Tomáš Heres, předseda FV 

  Vojtěch Ryvola, místopředseda FV 

Mgr. Amália Počarovská, místopředsedkyně FV  

 Giancarlo Lamberti, člen FV – přítomen on-line 

 Mgr. Michal Vostřez, člen FV 

 Mgr. et Mgr. Martina Smetanová, členka FV 

 

Omluveni: xxx 

    

Neomluveni: Mgr. Patricia Cipro M. A., členka FV 

 

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

a majetkovou  
 

 MUDr. Jan Votoček, radní 

 

Hosté: xxx 

 

Jednání řídil předseda Ing. Tomáš Heres. Přivítal přítomné a konstatoval, že FV ZMČ P1 je 

usnášeníschopný. 

 

Ověřovatelem zápisu byl předsedou Ing. Heresem navržen místopředseda FV p. Vojtěch 

Ryvola. 
 

Pro navrženého ověřovatele hlasovali: 

Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0  

 

Ověřovatel p. Vojtěch Ryvola byl schválen. 
 

Schválení zápisu ze 18. jednání FV ZMČ P1 dne 7. 4. 2021 

 

Předseda Ing. Heres vyzval přítomné členy FV ZMČ P1, aby se vyjádřili k zápisu z 18. jednání, 

který byl tajemnicí výboru rozeslán všem členům. Nikdo z přítomných členů k zápisu neměl 

připomínky ani doplnění. 

 

Hlasování: 

Pro: 4   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 2 
 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 88/2021 bylo přijato – zápis z 18. jednání FV ZMČ 

P1 dne 7. 4. 2021 byl schválen 
 

Předseda Ing. T. Heres přednesl navržený program jednání, který byl rozeslán všem členům 

výboru. Vzhledem k tomu, že FV neobdržel žádné konkrétní podklady k projednávání bodu 

č. 5, navrhl tento bod stáhnout z programu dnešního jednání a zařadit na projednávání příští 

schůze FV. Dále navrhl doplnit bod Různé, ve kterém MUDr. Votoček podá informaci 
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k usnesení RHMP ze dne 17. 5. 2021 č. 1124. Následně vyzval přítomné, aby se k navržené 

úpravě programu vyjádřili. Nikdo nevznesl žádné připomínky a doplnění, proto předseda Ing. 

T. Heres dal hlasovat o upraveném programu jednání: 

 

Pro program hlasovali: 

Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0  

 

Program:  

1. Účetní závěrka, závěrečný účet MČ Praha 1 a výsledek hospodaření ekonomické 

činnosti včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 1 za rok 

2020, změna rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2021 Výsledky hospodaření MČ Praha 1 

za 1 - 2/2021 

2. Výsledky hospodaření MČ Praha 1 za rok 1-5/2021 (předběžné)  

3. Žádost o splátkový kalendář - NJ č. 1363/104, Krakovská 1363/12, Praha 1 

4. Podnět občana - úhrada poplatků za BJ 

5. Různé – Informace k usnesení RHMP ze dne 17. 5. 2021 č. 1124 

 

Takto upravený navržený program byl přijat. 

 

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 2020, změna rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2021 Výsledky 

hospodaření MČ Praha 1 za 1 - 2/2021 

 

Projednávání bodu zahájil předseda Ing. Heres a konstatoval, že tento materiál byl již projednán 

v Radě MČ Praha 1 dne 25. 5. 2021 usnesením UR21_0597. Dále předal slovo Ing. Z. 

Kováříkovi, který přítomné postupně seznámil s předloženým materiálem. Uvedl, že tímto 

materiálem bude zastupitelstvu předložena ke schválení účetní závěrka MČ Praha 1, výsledky 

hospodaření MČ Praha 1 za hlavní a ekonomickou činnost, zpráva o výsledku přezkoumání 

hospodaření MČ Praha 1 včetně opatření k nápravě nedostatků uvedených ve zprávě, 

hospodaření fondů MČ Praha 1 (Bezpečnostního, Sociálního a Zaměstnaneckého), souhrnně 

výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 1 za rok 2020 a změna 

rozpočtu pro rok 2021. Hospodaření hlavní činnosti skončilo v r. 2020 v  přebytku ve výši 5 050 

tis. Kč. V příjmové části Ing. Kovářík postupně okomentoval všechny příjmové třídy. Plnění 

daňové třídy 1 bylo negativně ovlivněno koronavirovou pandemií. Vyšší plnění vykázaly pouze 

správní poplatky a dokonce přeplnění dosáhl výběr daně z nemovitých věcí. Ve tř. 2 dosáhla 

výrazného přeplnění položka 2212 – sankční platby přijaté od jiných subjektů, a to díky 

vybraným pokutám ODSA. I přes nízké plnění daňové třídy 1 činily převody položkou 4131 – 

Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti pouze 79 %. Čerpání kapitálových výdajů v r. 

2020 bylo mírně vyšší než v minulých letech (nebyly zahajovány nové akce). Hospodaření 

ekonomické činnosti dosáhlo pozitivního výsledku ve vztahu ke schválenému plánu. Ve 

sledovaném období se sice neuskutečnily žádné prodeje, ale plnění ostatních výnosů odpovídá 

schválenému plánu nebo jsou mírně přeplněny. K dotazům přítomných uvedl, že v tomto 

období nedošlo nárůstu pohledávek v ekonomické činnosti. V oblasti nákladů vykazují nízké 

procento plnění „položky oprav“. Ke změně rozpočtu MČ Praha 1 pro rok 2021 bude užito 

5 050 tis. Kč z výsledku hospodaření hlavní činnosti. Navrhovanou změnou rozpočtu budou 

kryty zvýšené náklady HOS spojené s koronavirovou pandemií a náklady spojené s konáním 
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voleb do Parlamentu ČR v říjnu 2021. Hospodaření všech fondů MČ Praha 1 (Bezpečnostního, 

Sociálního a Zaměstnaneckého) skončilo v souladu s jejich schválenými rozpočty. Hospodaření 

školských příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 1 skončilo v r. 2020 buď 

s vyrovnaným výsledkem hospodaření, nebo se ziskem. Příspěvková organizace SSS, Praha 1 

nedočerpala příspěvek od zřizovatele v plné výši. Z důvodu koronavirové pandemie byla část 

nedočerpaného příspěvku přesunuta k využití v r. 2021. PO NNF, Praha 1 skončila své 

hospodaření ve ztrátě, která bude proúčtována na účet nerozdělených ztrát let minulých. Jako 

poslední okomentoval Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 a s tím 

související opatření k nápravě chyb a nedostatků vyplývajících ze zprávy. V průběhu 

projednávání celého bodu probíhala diskuze všech přítomných. Na dotazy odpovídal převážně 

Ing. Kovářík. Po jejím ukončení Ing. Heres navrhl znění usnesení a dal o něm hlasovat. 

 

Hlasování: 

Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0 

 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 89/2021 bylo přijato – FV ZMČ P1 1 projednal a 

bere na vědomí Účetní závěrku, závěrečný účet MČ Praha 1 a výsledek hospodaření 

ekonomické činnosti včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 1 za rok 

2020, změnu rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2021 dle UR21_0597 ze dne 25. 5. 2021 a 

doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha 1 jejich schválení. 

 

2. bod jednání – Výsledky hospodaření MČ Praha 1 za 1 – 5/2021 (předběžné) 

 

Projednávání bodu otevřel předseda Ing. Heres a předal slovo Ing. Z. Kováříkovi. Na úvod 

uvedl, že se jedná o předběžné výsledky. Za sledované období skončilo hospodaření hlavní 

činnosti v mírném přebytku. Daňová třída 1 vykazuje velmi nízké plnění. Položka 1343 – 

Poplatek za užívání veřejného prostranství je plněna na cca 15%, což jsou hlavně příjmy ze 

záborů stavenišť. Ve tř. 2 jsou velmi výrazně plněny příjmy z pokut vybraných ODSA. Dotační 

vztahy ve tř. 4 jsou plněny v souladu se schváleným rozpočtem a převody z vlastních fondů 

hospodářské činnosti vykazují plnění na 26 %. Ve sledovaném období nebylo třeba vyšších 

převodů. V plnění plánu ekonomické činnosti nejprve okomentoval výnosy z nájmů, jejichž 

plnění odpovídá sledovanému období. V tomto období se neuskutečnily žádné prodeje. 

Výsledek hospodaření ekonomické činnosti dosáhl cca 47 %. Z výnosu zóny placeného stání 

dosud MČ Praha 1 neobdržela žádné finanční prostředky. Ing. Kovářík vyzval přítomné 

k diskuzi a dotazům. Po krátké diskuzi všech přítomných předseda Ing. Heres projednávání 

bodu ukončil a přečetl navržené usnesení. 

 

Hlasování: 

Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0 
 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 90/2021 bylo přijato – FV ZMČ P1 projednal a bere 

na vědomí předběžné výsledky hospodaření MČ Praha 1 za leden až květen roku 2021 

 

 

3. bod jednání – Žádost o splátkový kalendář - NJ č. 1363/104, Krakovská 1363/12, 

Praha 1 

Projednávání bodu uvedl předseda Ing. Heres a seznámil přítomné s žádostí 

XXXXXXXXXXXXXXX o splátkový kalendář na vzniklý dluh za NJ č. 1363/104, Krakovská 

1363/12, Praha 1 (jistina, úroky z prodlení, náklady řízení a pokuta), na který byl vydán platební 
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rozkaz Okresního soudu v Benešově ze dne XXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Následně 

vyzval přítomné k diskuzi. Do diskuze se zapojili všichni přítomní. Současně z ní vyplynul 

požadavek, aby se Rada MČ Praha 1 zabývala návrhem, jak systémově řešit žádosti o splátkové 

kalendáře (pohledávky a jejich podmínečné odpouštění). Po dlouhé diskuzi předseda Ing. Heres 

ukončil projednávání bodu, přednesl navržené usnesení a dal o něm hlasovat. 

Hlasování: 

Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0 

 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 91/2021 bylo přijato – FV ZMČ P1 projednal Žádost 

o splátkový kalendář - NJ č. 1363/104, Krakovská 1363/12, Praha 1 a doporučuje 

Zastupitelstvu MČ Praha 1 schválení soudního smíru včetně splátkového kalendáře na 

dlužnou částku 215.217,- Kč, úrok z prodlení ve výši 48.146,- Kč a ½ nákladů řízení ve výši 

10.630,- Kč, celkem v částce 273.993,- Kč rozdělené do 46 splátek. Dále FV doporučuje 

zastupitelstvu souhlasit s návrhem soudního smíru ve smyslu prominutí ½ nákladů řízení ve 

výši 10.630,- Kč a smluvní pokuty za pozdní předání jednotky ve výši 210.000,- Kč, za 

podmínky dodržení splátkového kalendáře, uhrazení dluhu, úroku z prodlení a ½ nákladů 

řízení a žádá Radu MČ Praha 1 o vytvoření návrhu systémového řešení pohledávek a jejich 

podmínečného odpouštění.  

 

 

4. bod jednání – Podnět občana - úhrada poplatků za BJ 

Projednávání bodu uvedl předseda Ing. Heres a seznámil přítomné s podáním 

XXXXXXXXXXXXXX ve věci úhrady měsíčního poplatku za plynový sporák (10,- Kč), který 

je součástí vybavení bytu a který má jmenovaný v nájmu od MČ Praha 1. Z podkladů, které si 

předseda Ing. Heres vyžádal od OTMS, je zřejmé, že se již jedná o poplatek za užívání sporáku, 

který si nájemce pořídil na vlastní náklady, ale o jeho pořizovací cenu mu bylo sníženo nájemné 

(sporák má již odbydlený). Již se tedy nejedná o odbydlování pořizovací ceny sporáku, ale 

pouze o poplatek za užívání sporáku, jak je uvedeno v příloze dodatku k nájemní smlouvě, který 

nájemce podepsal. V průběhu projednávání bodu proběhla diskuze všech přítomných. Po jejím 

ukončení předseda Ing. Heres ukončil projednávání bodu s následujícím zněním usnesení. 

 

Hlasování: 

Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0 

 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 92/2021 bylo přijato – FV ZMČ P1 na základě 

obdrženého podnětu občana a informací ekonomického oddělení OTMS MČ Praha 1 

neshledal pochybení v rámci účtování udržovacího poplatku za sporák ve výši 10 Kč / měsíc 

za vybavení BJ. Dále ukládá tajemnici FV p. J. Braunové informovat nájemce ve smyslu 

tohoto usnesení. 
 

 

5. bod jednání – Různé - Usnesení Rady hl. m. Prahy ze dne 17. 5. 2021 č. 1124 

Projednávání bodu uvedl předseda Ing. Heres a předal slovo MUDr. J. Votočkovi, na jehož 

žádost byl tento materiál zařazen na jednání výboru pouze jako informace. MUDr. Votoček 

uvedl, že se jedná o materiál, který řeší finanční kompenzace MČ hl. m. Prahy za snížené inkaso 

podílu na dani z technických hazardních her z rozpočtu hl. m. Prahy. OZV 14/2020 Sb., hl. m. 

Prahy je stanoveno, že od 1. 1. 2021 je zakázáno provozování technických her na území celého 

hl. m. Prahy. Dle informativního přehledu MF ČR lze předpokládat, že platnost většiny 

vydaných povolení k umístění herních prostor a provozování technických her skončí ve 3. 

čtvrtletí 2023 zejména pak v 1. čtvrtletí 2024. Z uvedených důvodů dojde v 1. pololetí r. 2024 
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prakticky k úplnému výpadku příjmů hl. m. Prahy z podílu na části celostátního hrubého výnosu 

daně z technických her. Tímto materiálem je řešen záměr finanční kompenzace MČ hl. m. 

Prahy za snížené inkaso podílu na dani z „hazardu“ z rozpočtu hl. m. Prahy, a to prostřednictvím 

principu tzv. příspěvku na školství v rámci finančních vztahů k MČ hl. m. Prahy počínaje rokem 

2024. K této informaci proběhla krátká diskuze všech přítomných. Na dotazy odpovídal Ing. 

Kovářík. Protože se jednalo pouze o informaci pro členy Finančního výboru, nebylo k tomuto 

bodu přijato usnesení. 

 

 

Na závěr Ing. Heres poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání. 

 

 

Schválil: Ing. Tomáš Heres, předseda FV ZMČ Praha 1 v.r. 

 

 

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

 

 

Ověřovatel: Vojtěch Ryvola, místopředseda FV ZMČ Praha 1 v.r. 


