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Zápis z 23. jednání Finančního výboru ZMČ Praha 1 konaného 9. 3. 2022 v zasedací 

místnosti ÚMČ P1 (č. dv. 212) 

 

 

Jednání bylo zahájeno v 16,00 hod. a ukončeno v 18,05 hod. 

 

Přítomni:  Ing. Tomáš Heres, předseda FV 

  Vojtěch Ryvola, místopředseda FV  

Mgr. Amália Počarovská, místopředsedkyně FV 

 Giancarlo Lamberti, člen FV – online 

 Mgr. Michal Vostřez, člen FV 

 

Omluveni: Mgr. et Mgr. Martina Smetanová, členka FV 

 

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

 

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

a majetkovou - omluven 
 

 MUDr. Jan Votoček, radní 

 

Hosté: Ing. Karel Grabein Procházka, radní 

 Ing. Filip Dvořák, za Hospodářkou komoru ČR 

 Mgr. Petr Vaněk, vedoucí OTMS 

 

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: 5   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0  

 

Ověřovatel p. Vojtěch Ryvola byl schválen. 
 

Schválení zápisu z 22. jednání FV ZMČ P1 dne 19. 1. 2022 

 

Předseda Ing. Heres vyzval přítomné členy FV ZMČ P1, aby se vyjádřili k zápisu z 22. jednání, 

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

připomínky ani doplnění. 

 

Hlasování: 

Pro: 5   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0 
 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 127/2022 bylo přijato – zápis z 22. jednání FV ZMČ 

P1 dne 19. 1. 2022 byl schválen 
 

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

výboru. Z důvodu časových možností pana radního Ing. K. G. Procházky navrhl předřadit 
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bod 5 – „CORRENCY – nástroj pro oživení lokální ekonomiky – projekt“ na začátek jednání. 

Žádné další připomínky k navrženému programu nebyly, proto předseda Ing. T. Heres dal 

hlasovat o pozměněném programu jednání: 

 

Pro program hlasovali: 

Pro: 5   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0  

 

Program:  

1. CORRENCY - nástroj pro oživení lokální ekonomiky - projekt  

2. VITREUS HOLDING s.r.o., Jungmannovo nám. 7, P1 - žádost o restrukturalizaci 

dluhu 

3. Dopad pandemie COVID - 19 na nájemce NP MČ 

4. Žádost o prominutí dluhu - NJ č. 220/101 v domě č.p. 220, k.ú. Staré Město, 

Anenská 13, P1 

5. NP v domě č.p. 928, k.ú. Staré Město, Dušní 1, P1 

6. Žádost o prominutí dluhu - NJ č. 426/104 v domě č.p. 426, k.ú. Malá Strana, Újezd 

26, P1 

7. Předběžné výsledky hospodaření MČ Praha 1 za 1-2/2022 - informace 

8. Finanční vypořádání vztahu MČ Praha 1 k rozpočtu hl. m. Prahy a ke státnímu 

rozpočtu za rok 2021 

9. Rozpočtová opatření MČ Praha 1, kterými se mění závazné ukazatele rozpočtu na 

rok 2022 - informace UR22_0155 z 15. 2. 2022, rozpočtová opatření předložená 

na jednání RMČ P1 dne 14. 3. 2022 

 

Takto navržený program byl přijat. 

 

1. bod jednání – CORRENCY – nástroj pro oživení lokální ekonomiky - projekt 

 

Projednávání bodu zahájil předseda Ing. Heres. Uvedl, že projekt CORRENCY je pilotní 

projekt určený k podpoře provozoven na území MČ Praha 1 a pro občany Prahy 1. Dále pak 

předal slovo radnímu Ing. K. G. Procházkovi. Ing. Procházka seznámil přítomné s hlavními 

parametry projektu: 

- objem finančních prostředků určených pro projekt (dary) 2 000 tis. Kč 

- cena za poskytnutí systému Corrency 140 tis. Kč bez DPH 

- finanční spoluúčast občanů 50% 

- počet občanů zapojených do projektu 2 000 

- účast bude aktivně nabídnuta provozovatelům provozoven uvedených v seznamu 

občanské vybavenosti, možnost přihlášení se do pilotního projektu bude otevřena všem 

provozovnám na území MČ P1, ale zastropena počtem 400 provozoven 

- předpokládaný termín realizace květen – červen 2022 

Dále k tomuto pilotnímu projektu za Hospodářskou komoru ČR promluvil Ing. Filip Dvořák. 

Zaměřil se hlavně na vznik projektu a jeho přínos pro oživení lokální ekonomiky. Následně se 

rozvinula velmi dlouhá diskuze všech přítomných – polemika, zda nenavýšit možný počet 

občanů, kteří se budou chtít do projektu zapojit, jasně definovat maximální výši podpory 1 000,- 

Kč/občan, jasně stanovit cenu za poskytnutí realizace projektu (zda se bude odvíjet jen od 

skutečného počtu zapojených občanů), zvážit upřesnění parametrů projektu (např. okruhy 
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občanů, kterým budou dary poskytnuty, upřednostnění některých skupin občanů apod.). Dále 

se diskutovalo i o zvážení možnosti navýšit objem finančních prostředků určených pro projekt 

z 2 000 tis. Kč na 3 000 tis. Kč. Na dotazy přítomných odpovídal radní Ing. Procházka a 

zástupce HK ČR Ing. F. Dvořák. Po ukončení diskuze předseda výboru přednesl navržená 

usnesení, o který se hlasovalo per partes. 

 

Hlasování: 

Pro: 4   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 1 

 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 128/2022 – FV ZMČ P1 projednal a doporučuje 

Zastupitelstvu MČ Praha 1 schválit projekt CORRENCY dle UR22_0290 ze dne 8. 3. 2022 

 

Hlasování: 

Pro: 5   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0 

 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 129/2022 bylo přijato – FV ZMČ P1 projednal a 

doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha 1 zvážit upřesnění parametrů projektu CORRENCY 

dle UR22_0290 ze dne 8. 3. 2022 

 

 

Hlasování: 

Pro: 4   Proti: 1   Zdrželi se hlasování: 0 

 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 130/2022 – FV ZMČ P1 projednal a doporučuje 

Zastupitelstvu MČ Praha 1 zvážit navýšení částky určené pro projekt CORRENCY dle 

UR22_0290 ze dne 8. 3. 2022 na 3 000 tis. Kč pro 3 000 občanů 

 

2. bod jednání – VITREUS HOLDING s.r.o., Jungmannovo nám. 7, P1 – žádost o 

restrukturalizaci dluhu 

 

Projednávání bodu otevřel předseda Ing. Heres a předal slovo Mgr. P. Vaňkovi, vedoucímu 

OTMS. Tato žádost byla postoupena k projednání Finančnímu výboru ZMČ P1 KOMA. Mgr. 

Vaněk seznámil přítomné s touto kauzou. Nájemní vztah společnosti VITREUS HOLDING 

s.r.o. k nebytovému prostoru Jungmannovo nám. 7, P1 byl ukončen výpovědí s tím, že 

výpovědní lhůta uplynula dnem 31. 12. 2021. MČ P1 objekt již převzala. Společnost měla platit 

421 000,- Kč/měsíc – dluh činil cca 8,5 mil. Kč – sleva 50% na 6 měsíců nebyla čerpána 

z důvodu dluhu. Nyní společnost nabízí splatit dluh ve výši 3 789 000,- Kč, z toho 1 263 000,- 

Kč ihned, zbytek (2 526 000,- Kč) ve splátkách ve výši 140 333,- Kč/18 měsíců. Společnost 

žádá o odpuštění zbytku dluhů a to vše za podmínky, že s nimi bude znovu uzavřena nájemní 

smlouva na 10 let za 230 tis. Kč/měsíc. V průběhu projednávání bodu probíhala diskuze, do 

které se zapojili všichni přítomní. Na dotazy většinou odpovídal Mgr. Vaněk, ale i MUDr. J. 

Votoček. Po jejím ukončení předseda výboru přednesl návrh usnesení a o navrženém usnesení 

dal hlasovat. 

 

Hlasování: 

Pro: 5   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0 

 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 131/2022 bylo přijato – FV ZMČ P1 projednal a 

nedoporučuje Zastupitelstvu MČ Praha 1 vyhovět bývalému nájemci dle jeho žádosti 



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 

 

4 
 

3. bod jednání – Dopad pandemie COVID - 19 na nájemce NP MČ Praha 1 

 

Projednávání bodu uvedl předseda Ing. Heres a předal slovo Mgr. P. Vaňkovi, vedoucímu 

OTMS. Mgr. Vaněk konstatoval, že v rámci COVID pomoci byly poskytnuty slevy nájemcům, 

odpuštěna valorizace a nájemcům bylo umožněno čerpat kauce na úhradu nájemného. Bohužel 

i přes tuto pomoc nejsou někteří z nájemců schopni dostát včas svým závazkům a tam, kde se 

jeví, že již není naděje na zlepšení stavu, je v současnosti ze strany MČ Praha 1 postupováno 

k ukončení smluvních vztahů. Dále uvedl, že se vždy ale nejedná o koncepční přístup a tak je 

třeba nastavit i jasné mantinely – postupy, a to včetně časového harmonogramu, týkajícího se 

řešení vymáhání dlužných částek a ukončení smluvních vztahů nájemcům nebytových prostor, 

kteří jsou v prodlení s platbami. K tomuto bodu proběhla velmi dlouhá diskuze všech 

přítomných, která byla ukončena navrženým usnesením. 

 

Hlasování: 

Pro: 5   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0 

 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 132/2022 bylo přijato – FV ZMČ P1 doporučuje 

Zastupitelstvu MČ Praha 1 uložit Radě MČ Praha 1 stanovení jasného postupu, a to včetně 

časového harmonogramu, týkajícího se řešení vymáhání dlužných částek a ukončení 

smluvních vztahů nájemcům nebytových prostor svěřených do správy MČ Praha 1, kteří jsou 

v prodlení s platbami 

 

4. bod jednání – Žádost o prominutí dluhu – NJ č. 220/101 v domě č. p. 220, k. ú. Staré 

Město, Anenská 13, P1 

 

Projednávání bodu uvedl předseda Ing. Heres a seznámil přítomné s důvody žádosti 

XXXXXXXXXXXXX o prominutí příslušenství dluhu z nájmu nebytové jednotky. 

Jmenovaný splatil dlužné nájemné, částku za náklady řízení a zbývá doplatit příslušenství dluhu 

ve výši cca 390 837,08 Kč a odměnu exekutora, která se odvíjí od výše dluhu včetně 

příslušenství. O slovo se přihlásil Mgr. P. Vaněk, vedoucí OTMS, který podrobněji doplnit 

projednávanou kauzu. V průběhu projednávání bodu probíhala diskuze všech přítomných. Po 

jejím ukončení předseda výboru Ing. Heres navrhl usnesení k tomuto bodu a dal hlasovat. 

 

Hlasování: 

Pro: 5   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0 

 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 133/2022 bylo přijato – FV ZMČ P1 projednal a 

doporučuje prominutí příslušenství dluhu z nájmu nebytové jednotky v aktuální výši dle 

žádosti bývalého nájemce 
 

5. bod jednání – NP v domě č. p. 928, k. ú. Staré Město, Dušní 1, P1 
 

Bod uvedl předseda Ing. Heres. a seznámil přítomné s projednávaným materiálem. Jedná se o 

odkup souboru movitých věcí (mobiliáře) – kulturní movité památky ve vlastnictví společnosti 

AEM Business s.r.o., který je nedílnou součástí obchodu - Železářství Koula. Původní 

požadovaná cena byla 2 189 453,- Kč. Dle znaleckého posudku, který si nechala vypracovat 

MČ Praha 1, činí cena kulturní movité památky 1 479 500,- Kč. Následně proběhla diskuze 

všech přítomných, kterou předseda výboru ukončil navrženým usnesením a dal o něm hlasovat. 
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Hlasování: 

Pro: 5   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0 

 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 134/2022 bylo přijato – FV ZMČ P1 souhlasí 

s odkupem souboru movitých věcí – kulturní movité památky ve vlastnictví společnosti AEM 

Business s.r.o. dle přílohy tohoto usnesení, a to za maximální celkovou částku ve výši 

1 479 500,- Kč, stanovenou znaleckým posudkem č. 169/2022 

 

6. bod jednání – Žádost o prominutí dluhu – NJ č. 426/104 v domě č. p. 426, k. ú. Malá 

Strana, Újezd 26, P1 

 

Projednávání bodu uvedl předseda Ing. Heres a seznámil přítomné s projednávanou kauzou. 

Jedná se o bývalého nájemce nebytových prostor na adrese Újezd 426/26, Praha 1, kde 

provozoval restauraci La Bastillle. V roce 2016 proběhla rekonstrukce výkladců a nájemce byl 

nucen dočasně provoz přerušit a přestěhovat vybavení do skladu. Rekonstrukce měla trvat 

3 měsíce, ale nakonec přesáhla dobu 11 měsíců. Na nájem mu byla poskytnuta sleva ve výši 

100% za březen – listopad 2016. Z důvodu ucpání odpadu plenami jednoho z nájemníků domu 

došlo k zatečení do prostor skladu a uskladněný inventář byl tímto zničen. Nájemce se snažil 

uplatnit škodu na své pojišťovně a následně na SVJ, avšak nebyl úspěšný. Inventář musel 

zakoupit znovu. Následně mu nebyla prodloužena smlouva o nájmu, byl vypsán záměr. 

Nájemce žádá o poskytnutí slevy ve výši 50% na nájemném v době od 1. 9. 2019 do vyklizení. 

K předání došlo dne 21. 1. 2020. Pohledávka činí 91 460,- Kč. Další podrobnosti 

k projednávané kauze doplňuje Mgr. P. Vaněk, vedoucí OTMS. Materiál bude předložen ZMČ 

P1 k projednání a na základě jeho rozhodnutí bude stanoven další postup – soudní spor. 

V průběhu projednávání bodu probíhala diskuze všech přítomných a po jejím ukončení 

předseda výboru navrhl znění usnesení, o kterém dal hlasovat. 

 

Hlasování: 

Pro: 5   Proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0 

 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 135/2022 bylo přijato – FV ZMČ P1 doporučuje 

prominutí dluhu včetně příslušenství, a to z 50% jeho aktuální výše, za bývalým nájemcem 

NJ č. 426/104 v domě č. p. 426, k. ú. Malá Strana, Újezd 26, vzniklým za období od 1. 9. 2019 

do 21. 1. 2020, a to pouze za podmínky, že bude zbylá část 50 % dluhu včetně příslušenství ze 

strany bývalého nájemce uhrazena. 

 

7. bod jednání – Předběžné výsledky hospodaření MČ Praha 1 za 1-2/2022 - informace 
 

Projednávání bodu uvedl předseda Ing. Heres a předal slovo tajemnici FV ZMČ P1 J. Braunové, 

vedoucí oddělení rozpočtu. J. Braunová postupně okomentovala předběžné výsledky 

hospodaření za leden až únor 2022 – příjmovou část rozpočtu, výdajovou část a ekonomickou 

činnosti. Rozpočet MČ P1 na rok 2022 byl schválený ZMČ P1 25. 1. 2022 (do té doby MČ P1 

hospodařila dle pravidel rozpočtového provizoria), proto tyto předběžné výsledky nevykazují 

žádné zásadní neplnění ani překročení rozpočtu a jsou pouze informací. Nikdo z přítomných 

neměl dotaz k předběžným výsledků za leden až únor t.r., proto předseda Ing. T. Heres 

projednávání bodu ukončil. 

 

8. bod jednání – Finanční vypořádání vztahu MČ Praha 1 k rozpočtu hl. m. Prahy a ke 

státnímu rozpočtu za rok 2021 - informace 
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Projednávání bodu uvedl předseda Ing. Heres a předal slovo tajemnici FV ZMČ P1 J. Braunové, 

vedoucí oddělení rozpočtu. J. Braunová seznámila přítomné s materiálem finanční vypořádání 

vztahu MČ Praha 1 k rozpočtu hl. m. Prahy a ke státnímu rozpočtu za rok 2021. Vratky dotací 

poskytnutých MČ P1 ze státního rozpočtu a z rezortních ministerstev již byly vypořádány. Po 

schválení finančního vypořádání v ZHMP pak budou vypořádány vratky dotací poskytnutých 

MČ P1 z rozpočtu HMP. MČ Praha 1 v rámci vypořádání požádala o ponechání 

nespotřebovaných dotací k využití v r. 2022. Jedná se především o investiční dotace. 

K projednávanému bodu nebyly žádné dotazy, proto předseda výboru jeho projednávání 

ukončil. 

 

9. bod jednání – Rozpočtová opatření MČ Praha 1, kterými se mění závazné 

ukazatele rozpočtu na rok 2022 – informace UR22_0155 z 15. 2. 2022, rozpočtová 

opatření předložená na jednání RMČ P1 dne 14. 3. 2022 

 

Projednávání bodu uvedl předseda Ing. Heres a předal slovo tajemnici FV ZMČ P1 J. Braunové, 

vedoucí oddělení rozpočtu. J. Braunová nejprve seznámila přítomné s materiálem, který již 

projednala a schválila Rada MČ P1 usnesením UR22_0155 ze dne 15. 2. 2022. Jednalo se o 

rozpočtová opatření vyplývající z rozhodnutí orgánů hl. m. Prahy, kterými se mění závazné 

ukazatele rozpočtu roku 2022 a o vlastní navržená rozpočtová opatření, kterými se také mění 

závazné ukazatele rozpočtu roku 2022. Současně byly do rozpočtu roku 2022 zařazeny 2 nové 

akce. Dále přítomné seznámila s  materiálem, kterým budou radě předložena k projednání (dne 

14. 3. 2022) další rozpočtová opatření měnící závazné ukazatele rozpočtu roku 2022. Jedním 

z rozpočtových opatření zapracovaných v tomto materiálu, je uvolnění finančních prostředků 

z rezervy rozpočtu na nepředvídané výdaje na projekt CORRENCY. K tomuto rozpočtovému 

opatření proběhla krátká diskuze všech přítomných, kterou předseda výboru Ing. Heres ukončil 

níže uvedeným návrhem usnesení a dal o něm hlasovat. 

 

Hlasování: 

Pro: 4   Proti: 1   Zdrželi se hlasování: 0 

 

Usnesení Finančního výboru ZMČ P1 č. 136/2022 – FV ZMČ P1 projednal a bere na vědomí 

rozpočtová opatření dle přílohy tohoto usnesení a doporučuje zvážit navýšení částky určené 

pro projekt CORRENCY dle UR22_0290 ze dne 8. 3. 2022 na 3 000 tis. Kč z rezervy rozpočtu 

MČ P1 pro rok 2022 na nepředvídané výdaje 
 

 

 

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. 


