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Zápis č. 5/2021 

z on-line jednání finančního výboru ZMČ Praha 8 (FV ZMČ) dne 18.5.2021 

 
Přítomní členové:  Mgr. Martin Cibulka 

Bc. Tomáš Bína 
Mgr. Jiří Derfl 
Michal Fišer, MBA 
Doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc. 
Alice Hamalová 
Mgr. Tomáš Pavlů, BD 
Tomáš Slabihoudek 
Bc. Michal Švarc  

 
Tajemnice:  Ing. Iveta Židovská 
   Mgr. Blanka Polnická 
 
 
     
Jednání zahájil a řídil předseda Martin Cibulka, uvedl návrh programu, dotázal se, zda má někdo 
doplnění k programu.  P. Pavlů požádal o doplnění do bodu Různé s ohledem na emailem zaslané 
podklady na všechny členy FV týkající se protokolů o výsledku finanční kontroly prováděné  
u mateřských škol (MŠ) MČ Praha 8, a to útvarem interního auditu a kontroly (ÚIAK). Program byl 
doplněn o bod 3, jež byl nazván O výsledku finančních kontrol v mateřských školách MČ Praha 8  
za rok 2019 z protokolů kontrol ÚIAK. Předseda nechal hlasovat o doplněném programu.  
 
Hlasování: 
PRO   8  –  PROTI   0  –    ZDRŽELI SE 0 
(hlasování bez p. Fišera) 
 
 

1. Schválení zápisu č. 4/2021 ze dne 20.4.2021 

https://www.praha8.cz/file/fiS/FV-20-04-2021-zapis.pdf 
 
Bez připomínek. Předseda nechal hlasovat: 
PRO  8 –   PROTI   0  – ZDRŽELI SE 0 
(hlasování bez p. Fišera) 

 
 

2. Odpisy nedobytných pohledávek (OSM) 

• Návrh na odpis nedobytného dluhu u NP: A-CONNECT, spol. s r.o., v celkové výši 
886.722,00 Kč  

• Návrh na prominutí a odpis poplatků z prodlení u bytového prostoru: pí J. Č., 
prominutí a odpis poplatků z prodlení ve výši 305.378,95 Kč 
 

Předseda představil návrhy a vyzval k případným dotazům. 

P. Derfl vyzval p. Slabihoudka, jestli FV představí koncepci odpisu jako balíku, o které se na FV již 

diskutovalo, v jakém stádiu to je. 

https://www.praha8.cz/appo/card/74/Cibulka-Martin.html
https://www.praha8.cz/file/fiS/FV-20-04-2021-zapis.pdf
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P. Slabihoudek sdělil, že na této koncepci se pracuje a tyto dva návrhy k odpisu jsou věci, které je 

potřeba ještě dořešit. Až bude koncepce hotová, bude představena FV. 

P. Derfl se dotázal na časový horizont.P. Slabihoudek sdělil, že to představí po prázdninách. 

Pí Hamalová se dotázala na odpis u A-Connect, jaký byl důvod, že u obvodního soudu byla smlouva 

uznána za neplatnou? A druhý dotaz byl směřován k žadatelce pí J. Č., kdy dle směrnice má nárok  

na odpuštění 70 %, žadatelka zaplatila již 50 %, zda se řeší tento rozdíl? Zda je to ukotveno v nějakém 

předpisu? 

P. Slabihoudek sdělil, že neslyšel úplně dotaz vlivem špatného technického přenosu. 

Pí Hamalová zopakovala, že první dotaz je k nájemní smlouvě A-Connect, proč byla uznána obvodním 

soudem jako neplatná, jaké je odůvodnění neplatnosti.  

P. Slabihoudek sdělil, že se podívá do Rozsudku. 

Pí Hamalová doplnila 2. dotaz, vztahující se k žadatelce J.Č., kdy žadatelka zaplatila již 50 % dlužné 

částky, ale podle interní směrnice by měla nárok na odpuštění až 70%, bude-li se řešit těch 20 %  - 

vrácení nebo úprava směrnice? 

P. Slabihoudek řekl, že v Rozsudku z roku 2007 je jako důvod uvedeno promlčení. A-Connect tvrdil, že 

NP vůbec nevyužíval, nebylo prokázáno. Dále pí J.Č. se nic vracet nebude, když to bylo vymoženo. 

Nyní se jedná o poplatky z prodlení.  

P. Pavlů se dotázal, zda o těchto odpisech se bude hlasovat dohromady nebo zvlášť? 

P. Cibulka sdělil, že záleží, na čem se členové FV domluví. 

P. Pavlů navrhl rozdělit hlasování. 

P. Derfl se dotázal k pí J.Č, že jde o stále trvající nájemnici, jak je to momentálně, odkud pocházejí 

data, která jsou předložena na jednání FV, jakým způsobem jsou informace ověřeny či prověřeny, 

jestli je žadatelka v sociální tísni, jestli o této skutečnosti ví sociální odbor.  

P. Slabihoudek sdělil, že tyto informace podává paní žadatelka, probírá se to následně na majetkové 

komisi, přihlíží se samozřejmě k věku, případ zpracovává oddělení bytů a správy pohledávek. Bytová 

komise se přiklonila k žádosti, neboť jistina byla na 103 tis. Kč a pí zaplatila již 471 tis. Kč, poplatky 

z prodlení se vyšplhaly na 621 tis. Kč.  

P. Derfl se dotázal, na kolik je MČ schopná prověřit data, jestli jsou správná. 

P. Slabihoudek sdělil, že se ověřil důchod a na ostatní údaje se musíme spoléhat, že jsou pravdivé.  

Další dotazy nebyly vzneseny. Předseda nechal hlasovat odděleně: 

 

• FV doporučuje souhlasit s návrhem na dopis nedobytného dluhu u A-CONNECT, spol. s r.o. 

v celkové výši 886 772,00 Kč. 

PRO 7 (pí Hamalová) - PROTI 0 - ZDRŽELI SE 2 

 

• FV doporučuje souhlasit s návrhem na prominutí a odpis poplatků z prodlení u pí J.Č. 

v celkové výši 305 378,95 Kč. 

PRO 9 - PROTI 0  - ZDRŽELI SE 0 
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3. O výsledku finančních kontrol v mateřských školách MČ Praha 8 za rok 2019 z protokolů 

kontrol ÚIAK 

 

Předseda předal slovo p. Pavlů. 

P. Pavlů řekl, že na posledním ZMČ se projednával stav v MŠ Kotlaska. Na základě této skutečnosti si 

komise pro školství vyžádala z odboru ÚIAK Protokoly o výsledku finanční kontroly u MŠ, aby se 

mohly porovnat výsledky MŠ Kotlaska i s jinými MŠ. Táké všichni členové FV obdrželi Protokoly  

o výsledku finanční kontroly v MŠ Na Korábě, MŠ Na Pěšinách, ZŠ a MŠ U Školské zahrady, MŠ 

Kotlaska. UIAK upozorňuje na nedostatky, např. u MŠ Na Korábě na proplácení paušálních jízd, citace 

z protokolu, str. 3 dole: „Na vyplácení jízdného je používán formulář odkazující na již neplatný zákon 

č. 119/92 Sb. o cestovních náhradách, na kterém je uvedeno, že „paušální náhrada je krácena 

v případě nemoci, dovolené nebo z důvodu změny provozních potřeb ve sledovaném čtvrtletí. 

Podkladem je kniha docházky.“ Jízdné je ale vypláceno dopředu (na 01-06/2019 dne 11.01.2019  

a 31.01.2019, na 09-12/2019 dne 04.09. a 25.09.2019). Jízdní paušál je vyplácen ředitelce, školnici  

a vedoucí školních jídelen. Za rok 2019 bylo na paušálech vyplaceno 17 920,00 Kč, v průměru tedy 

5973,00 Kč na osobu. S ohledem na cenu ročního kupónu na MHD v Praze a vzhledem 

k neaktualizovanému stanovení paušálních náhrad od roku 2003 doporučuje kontrolní skupina 

v návaznosti na zákoník práce sledovat a proplácet alespoň v prvním čtvrtletí roku 2020 jízdné dle 

skutečnosti a poté zpracovat aktualizovaný paušál jízd.“. Dále je v protokolu napsáno, že je nutné, 

aby probíhala v MŠ průběžná kontrola, která by prověřila oprávněnost návštěv banky 4x týdně v době 

internetového bankovnictví.  P. Pavlů sdělil, že toto je podnět k tomu, aby se FV tomuto tématu 

kontrol MŠ věnoval.  

P. Derfl uvedl, že by chtěl pochválit kontrolní skupinu z ÚIAK Ing. Sojákovou a Ing. Přibylovou, neboť 

odvedly velmi dobrou práci, protokoly jsou precizně zapsány. Zároveň zmínil, že byl nemile 

překvapen nefunkčním systémem, který je nyní v MŠ. Navrhl pozvat Mgr. Tatranského, který je 

gesčním radním pro školství, na zářijové jednání FV a také vedoucí kontrolní skupiny Ing. Sojákovou, 

aby pohovořila o celkové koncepci kontrol, jakým způsobem probíhají, jak často, jak je zajištěna  

a kontrolována náprava, a to nejen ve školkách, které byly kontrolovány, ale ve všech školách MČ P8. 

Zmínil, že je to ostuda radnice, že naše příspěvkové organizace jsou v tomto neutěšeném stavu, měl 

by to být samostatný bod na jednání FV.  

Pí Hamalová se připojila k žádosti p. Derfla. Dále uvedla, že jí zajímá jak proběhlo řešení zjištěných 

nedostatků, jak k tomu přistoupila MČ, jak s tím dále nakládala, zda nastavila preventivní opatření, 

např. formou školení, nebo pouze represivní. 

P. Cibulka se dotázal, jaký typ školení má na mysli?  

P. Hamalová doplnila skutečnost - nedodržení vnitřních předpisů a nedodržení zákonných předpisů, 

problém s evidencí majetku, co má být v evidenčních kartách, zopakovat praktické náležitosti, tak 

jako je bezpečnost práce opakována každoročně. 

P. Cibulka sdělil, že proškolování o bezpečnosti práce vyžaduje zákon. Příspěvková organizace provádí 

opakující se úkony, musí si tedy zopakovat, jak je provádí.  

P. Švarc uvedl, že FV nemá probírat protokoly, že může dát pouze podnět KV, že FV nesupluje práci 

KV, může pouze přijmout usnesení, že FV doporučuje, aby se KV touto problematikou zabýval.  

P. Pavlů na to odpověděl, že se jedná o proplácení paušálu za 17 tis. Kč v roce 2019. Pokud to běží  

od roku 2003 každý rok v této výši? Není důvod proplácet paušál 4x ročně, bavíme se  
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o nehospodárném nakládání s finančními prostředky.  Kontrolní skupina ÚIAK na závěr všech 

protokolů uvádí doporučení. FV by měl vědět, jak to dopadlo s doporučením, přijatá opatření, jak 

jsou plněny.  

P. Derfl doplnil, že si také myslí, že na FV toto téma patří, že jde o finanční dopad, neboť se s  penězi 

zachází velmi nehospodárně. Kontrolní skupina ÚIAK odvedla dobrou práci. Nejde o to, aby byly 

prováděny nějaké profi školení, ale třeba právník může upozornit na aktuální právní předpisy, pí 

Řechtáčková z EO na to, jak správně evidovat majetek.  

P. Cibulka sdělil, že všechny příspěvkové organizace každým rokem slyší informace k inventarizaci,  

a i přesto následně udělají chybu. Nikdy neproběhne kontrola tak, aby nic nezjistila. Je následně  

na radních, aby vyhodnotili, zda jsou pochybení závažná, aby je řešili v pracovně právních vztazích 

(odvolání) nebo pochybení méně závažné (odebrání prémie nebo zda se jedná pouze o drobné 

pochybení bez dopadu). Buď to je podnět pro KV nebo je možné přímo interpelovat radního pro 

školství, tento bod se pravděpodobně přesune na ZMČ. 

Pí Hamalová doplnila, že také myslela školení z vlastních, interních zdrojů, tj. například z odboru 

právních služeb, z ekonomického odboru. 

P. Derfl se připojil, že je nutno dodržovat zákony, a pokud se MŠ odkazují na zákony, které už neplatí, 

pak je něco špatně a musí se to řešit s pí ředitelkou nebo p. radním odpovědným za školství, asi na 

ZMČ.  

P. Pavlů sdělil, že souhlasí, že každá kontrola něco najde, ale záleží na závažnosti. Navrhl toto znění  

stanoviska FV: „FV žádá o informaci, zda byly splněny MŠ doporučení uvedené v  protokolech  

o výsledku finančních kontrol“, směřovat na ÚIAK? 

P. Cibulka na to odpověděl, že požadavek je nutno směřovat na gesčního radního, neboť FV nemůže 

úkolovat ÚIAK.  

Pí Hamalová formulovala požadavek ve smyslu, že FV žádá radního pro OŠ, Mgr. Tatranského,  

o podrobnou zprávu o vyřízení nedostatků u MŠ zjištěných z protokolů kontrol ÚIAK v roce 2019. 

Informaci jak byly nedostatky odstraněny a jaký je současný stav.  

P. Pavlů doplnil, že je potřeba zjistit, zda byly nedostatky odstraněny.  

P. Slabihoudek uvedl, že radní žádné odměny neberou, ale ředitelé škol ano, pak pokud dojde 

k pochybení u škol, je to chyba ředitelů, mohou být odebrány odměny.  Audit provádí kontrolu dle 

zákona č.131/2000 Sb., o hl. městě Praha.  

P. Pavlů doplnit znění stanoviska, že FV žádá u MŠ Na Korábě o zprávu o nápravě chyb, které byly 

zjištěny v protokolu o výsledku finanční kontroly za rok 2019.  

Pí Hamalová navrhla zachovat znění stanoviska p. Pavlů, ale požadavek rozšířit na všechny MŠ.  

P. Pavlů vyzval ostatní členy FV, jaký mají pohled na přijetí stanoviska FV pro všechny MŠ nebo pouze 

pro MŠ Na Korábě? 

P. Cibulka sdělil, že si domnívá, že stanovisko FV je zbytečné, že se tento bod objeví na interpelaci  

na ZMČ a každý člen FV projeví svou vůli při hlasování. 

P. Derfl sdělil, že se domnívá, že je to i ocenění práce ÚIAK, pokud se jejich výsledky z kontrol FV 

zabývá a pokud má zájem, aby došlo k naplnění jejich doporučení.  

P. Slabihoudek na to řekl, že tyto výsledky uvidí všichni zastupitelé ve zprávách o daném roku.  

P. Pavlů na to odpověděl, že je rok 2021 a přestože členové FV viděli zprávy a závěrky, tak se v žádné 

nešlo až do této podrobnosti. Nikde se nekontrolovaly paušalizované náhrady, výběry z banky apod. 
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P. Derfl se dotázal, zda p. Slabihoudek ví, kdy tuto zprávu může FV obdržet, zda může podat tuto 

informaci, předat ji k dispozici? 

P. Cibulka uvedl, že jsou dva návrhy na stanovisko FV, dal hlasovat nejprve pro návrh pí Hamalové. 

Hlasování: PRO 4 (Hamalová) – PROTI 0 – ZDRŽELI SE 5 

Návrh p. Pavlů. Hlasování: PRO 4 (Hamalová) – PROTI 0 – ZDRŽELI SE 5 

P. Cibulka oznámil, že tím byl vyčerpán program FV, poděkoval všem za účast a ukončil jednání FV.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Předseda FV ZMČ: Mgr. Martin Cibulka   ……………………………………… 
 
 
 
 
Zapsala: Ing. Iveta Židovská ……………………………………… 


