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Zápis č. 1/2020 

z jednání finančního výboru ZMČ Praha 8 (FV ZMČ) dne 14.1.2020 

 
Přítomní členové:  Mgr. Martin Cibulka 

Bc. Tomáš Bína 
Mgr. Jiří Derfl 
Michal Fišer, MBA 
Alice Hamalová 
Mgr. Tomáš Pavlů, BD 
Tomáš Slabihoudek 
Bc. Michal Švarc  
 

Omluven:   Doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc. 
 
Tajemnice:  Ing. Iveta Židovská 
   Mgr. Blanka Polnická 
 
Hosté:   Ing. Jiří Janků 
    
    
 
Jednání zahájil a řídil předseda Martin Cibulka, sdělil, že FV je usnášeníschopný a že p. Fišer bude mít 
cca 10 minut zpoždění. Kromě schválení programu navrhl provést změnu v návrhu programu, 
předřadit bod Finanční vztahy, se kterými členy FV seznámí host p. Janků, který se v rámci sněmu 
starostů zabýval právě tímto tématem.  Návrh programu jednání je následující:  

1. Finanční vztahy 
2. Schválení zápisu č. 9/2019 z 3.12.2019 
3. Požadované informace z jednání FV 3.12.2019 viz. úkoly č. 9/2019 

 
Hlasování PRO 7 – PROTI  0 – ZDRŽEL SE 0  
(bez přítomnosti p. Fišera) 
 

1. Finanční vztahy s HMP  

Host: Ing. Jiří Janků 

P. Janků poděkoval za slovo a zahájil prezentaci. Uvedl, že se soustředil na porovnání MČP8. 

Finanční vztahy (dále „FVz“) jsou velmi důležité, protože příjmová stránka MČ je značně 

závislá právě na FVz hl. m Prahy k MČ, ovlivňuje to, zda má MČ finance na pokrytí svých 

potřeb. V současné době jsou schválené FVz – barevná tabulka přílohy č. 9 Usn ZHMP, jejíž 

součástí je i příspěvek na žáka a klíčová je i úhrada nákladů na výkon státní správy a proto to 

také v prezentaci zmiňuji. Při sestavování rozpočtu je nutno si dávat na to pozor.  

Pravidla, která platí, říkají, jaká částka z rozpočtu HMP se na jednotlivé MČ přerozdělí. 

Přerozdělovaná částka je 8% z očekávaného inkasa sdílených daní. Minimální FVz na jednoho 

obyvatele je 3 000 Kč, maximální FVz na jednoho obyvatele pak 5 500 Kč. Městské části, které 

se pohybují po propočtu pod uvedenou minimální hranicí, mají výši dorovnanou na minimální 

úroveň. Taktéž je provedeno zastropování maximální částkou (uveden příklad Královice). 

Příspěvek na školství 3 200 Kč / žáka MŠ, ZŠ, jejichž zřizovatelem je příslušná MČ. V roce 2020 

došlo k navýšení z 2 700 Kč na 3 200 Kč / žáka, což u MČ P8 při počtu cca 11 tis. žáků 

https://www.praha8.cz/appo/card/74/Cibulka-Martin.html
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znamená hezké finanční zlepšení. Žádná MČ by neměla dostat menší příspěvek než v roce 

předchozím. 

P. Derfl se dotázal, zda p. Janků mluví teď obecně nebo o MČP8. 

P. Janků – ano, teď si říkáme o principech, pro MČP8 je klíčová minimální částka 3 000 Kč  

na obyvatele (dle propočtu asi 2 930 Kč, je to dorovnáno na minimum) a příspěvek na žáka je 

polepšení taktéž. Slide Současné principy FVz. 2020 hovoří plošně o principech pro všechny 

MČ. 

Pí Hamalová – počet obyvatel je myšlen jako trvalé bydliště?  

P Janků – ano trvalé bydliště na P8, rozhodné období pro výpočet je počet obyvatel s trvalým 

bydlištěm na území P8  od 1. 1. 2019. Datum 30. 9. 2019 pak rozhodné období pro počet 

žáků. 

U slidu Celková výše – Finančních vztahů je celková výše v jednotlivých letech, navýšení 

téměř o 2 mld. od roku 2015, což je zajímavé navýšení, ale je potřeba si uvědomit, že částka, 

kterou HMP přerozděluje, se příliš nemění. V roce 2014 to bylo cca 38 mld. Kč, po krizi 43 

mld. Kč, teď téměř 60 mld. Kč, navýšení 15 mld. Kč. HMP inkasuje ze sdílených daní mnohem 

více než v předchozích letech. HMP přerozděluje stejně, zhruba 8 %. Mezi velkými městskými 

částmi, tj. P1-P22, není žádná, která by dokázala mít vyrovnané příjmy a výdaje. Městské 

části si musí pomáhat dalšími příjmy, prodeji, privatizací. K 1. 1. 2020 došlo k nárůstu platu  

u úředníků plošně o 1500 Kč, což je minimálně 500 tis. Kč měsíčně navíc, které musí MČP8 

vynaložit.  

Slide Finanční vztahy – Rozdělení dle kritérií ukazuje rozdělení dle kritérií, počet obyvatel, 

rozloha území, počet žáku ZŠ a MŠ, výměra zeleně, plocha vozovek, a váhy. Dříve byly 

městské části nejednotné, jednotlivě si konkurovali, občas si některá MČ prosadila vyšší 

koeficient, což ale znamenalo ponížení u jiné MČ. Úspěchem je, že se začal vést konstruktivní 

dialog a upravily se FVz. Například P6 získala v letech 2012-2013 téměř 4 tis. Kč, zatímco P8 

částku kolem 2 tis. Kč / obyv. A nastal okamžik, kdy HMP začalo slyšet na to, že obyvatel 

jedné MČ je podhodnocen oproti obyvateli z jiné MČ. Příspěvek se zvedl na 2500 Kč. 

Slid Finanční vztah – MČ Praha 8 dle kritérií ukazuje FVz dle kritérií pro naši MČ, velmi 

důležité jsou kritéria počet obyvatel a počet žáků. Propočet vychází 2930 Kč/obyv, což má 

MČP8 dorovnáno na 3000 Kč / obyv. 

P. Derfl – jsou to aktuální čísla pro tento rok?  

P. Janků – ano, pro tento rok obdrží MČP8 částku 352 421 tis. Kč, což by měla minimálně 

dostat i v příštím roce. 

Slid Finanční vztahy – Vývoj minimálního příspěvku na 1 obyvatele vyobrazuje to, o čem jsem 

mluvil, slid následující pak grafické znázornění. Rok 2009-2015 částka 2400-2500 Kč/obyv. 

Navýšení od roku 2015, kdy působí sněm starostů a také je nárůst způsoben navýšením počtu 

obyvatel.  

Slid Celková výše fin vztahů Praha 8 – 2016-2020 ukazuje FVz naší městské části 

 v uvedených letech, pro představu, jak si MČ polepšovala v jednotlivých letech, nárůst 7 mil. 

(2020/2019) je způsoben zejména nárůstem počtu obyvatel a také roste příspěvek na žáka.  

Slid Příspěvek na dítě/žáka v letech 2015-2020 ukazuje každoroční navýšení, přesto však jeho 

výše není taková, aby díky tomuto příspěvku byly všechny náklady saturovány. Praha 8 má 

celkem 11 050 žáků. 

Pí Hamalová – můžete říci částku, která by saturovala náklady?  
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P. Janků – existuje určitý odhad, který se týká všech MČ, hovoří se o 6 – 7 tis. Kč. 

P. Pavlů – platy učitelů, slibovalo ministerstvo, že se navýší, souvisí to se vzděláváním. 

P. Janků – to, jak jsou financování učitelé, jsou finanční toky, které nejdou přes městskou 

část. 

Slid Příspěvek na školství MČ Praha 8, 2016-2020 v mil. Kč znázorňuje, jak roste příspěvek  

na školství. Dnes je to téměř 35,7 mil. Kč. Výše příspěvku na žáka je důležitý ukazatel. 

 

Slid Výkon státní správy 2020 – toto je velký problém každé městské části. HMP deleguje 

určité činnosti na městské části, HMP získá ze SR celkovou částku, jež převyšuje 1,14 mld. Kč 

v rámci FVz se SR na výkon Státní správy, část dostává v režimu obce a část v režimu kraje. 

V režimu kraje si HMP nechává. V režimu obce si nechává cca 10% a 90% přerozděluje na MČ 

(949 mil. Kč). 

Další slide Přerozdělení příspěvku na výkon státní správy podrobněji ukazuje, z čeho se částky 

skládají.  Je třeba si uvědomit, že městské části mají náklady mnohem větší, nejvíce velké MČ 

P1-P22 jsou nuceny dofinancovat náklady, chybí cca 0,5 mld. Kč. HMP  přerozdělí téměř vše, 

co obdrží ze státního rozpočtu, nicméně nevyužívá legislativního práva jednat se státem, aby 

náklady na výkon státní správy byly hrazeny. 

Slid Příspěvek na výkon státní správy MČ Praha 8 -2020 znázorňuje rozdělený příspěvek, 

údaje jsou staré 1-2 roky, průměrně pokryjí velkým MČ (P1-P22) necelých 70%, kolem 30% 

městské části dorovnávají ze svého rozpočtu. U P8 se dokrytí pohybuje pod 20%, ale i tak je 

to významná částka, kterou musí vydat, aby zajistila výkon státní správy (29 tis. Kč na 

opatrovanou osobu, 115 Kč na vydaný pas). 

Slid Příspěvek na výkon státní správy MČP8 2016-2020 v mil. Kč ukazuje vzrůstající tendenci, 

téměř o 25 mil. Kč vyšší příspěvek v rámci uvedených let. 

Slid Výkon státní správy ukazuje částku, která by měla být navíc poukázána na jednotlivé 

městské části. 

Nyní bych dal prostor na dotazy, pokud budete mít zájem, v prezentaci je uvedeno i spojení 

na mě. 

 

Předseda FV poděkoval p. Janků za prezentaci. 

Dotazy: 

P. Fišer – slid č. 4, jde vidět navyšování dotace o necelou 1 mld. Kč, což je asi 25%. Současně 

jste říkal, že roste rozpočet HMP. 

p. Janků – městské části jsou podfinancovány, ze svých příjmů těžko hradí své běžné výdaje. 

Posledních pár let máme konjunkturu, tzn. HMP má peníze na navyšování příspěvku, protože 

se vybírají vyšší částky z daní. Je třeba si uvědomit, že došlo téměř k 15 mld. Navýšení u HMP 

a z toho ukrojilo HMP necelé 2 mld. Klíčová je částka přerozdělovaná, tj. 8%. HMP rozděluje 

něco mezi 10% inkasa sdílených daní, je vhodná doba na zvýšení. 

P. Fišer – dnes je nárůst o 2% , 39 mil. Kč, celkově je rozdíl - nárůst cca 3%  

P. Janků – rozumím tomu, co říkáte, ale z pohledu městské části, by mělo být více prostředků 

přerozdělováno, protože městská část má blíže k občanu, procento k přerozdělení by mělo 

být větší než 8%. 

P. Fišer – souhlasím, argument by měl být postaven na druhou část, možnost HMP 

vyjednávat se státem. 
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P. Janků – městská část není schopná ze svých běžných příjmů hradit své běžné výdaje, to by 

HMP řešit mělo. Stejné to stále není, konkrétně P6 má 3340 Kč / obyv., získává tím o 340 Kč/ 

obyv. více oproti P8. S P6 jsme hodně podobně v počtu obyvatel, ale obdržíme menší 

příspěvek. P4 má nejvíce, protože má 130 tis. obyv. P11 při 77 tis. obyv. nezískává minimum, 

ale 3700 Kč/obyv., další rozdíl oproti P8. 

Pí Hamalová – vyplývá z prezentace nějaký cíl nebo se k tomu má FV vyjádřit? 

P. Cibulka – požádal jsem p. Janků, aby FV komplexně seznámil s problematikou finančních 

vztahů, jedná se o prezentaci. 

P. Janků – je to důležitá znalost při finalizaci výše rozpočtu 

P. Cibulka poděkoval a přešlo se k bodu č. 2 

 

 
2. Schválení zápisu č. 9/2019 z 3.12.2019 

https://www.praha8.cz/file/q0U/FV-03-12-2019-zapis.pdf 

Předseda uvedl další bod jednání, tj. schválení zápisu, tak jak byl vyvěšen, prosím o případné 
připomínky. 
Pí Hamalová – neměly by se dávat připomínky nejdříve? Není na konci mezi úkoly uveden Váš 
úkol zajištění analýzy.  
Nechávám hlasovat o schválení zápisu, jak je vyvěšen: 
PRO 8 -    PROTI   0 -   ZDRŽELI SE  0 
Schváleno jednomyslně. 
 
 

3. Požadované informace z jednání FV 3.12.2019 viz úkoly č. 9/2019 

Úkol P. Cibulky – navštívil jsem JUDr. Janečkovou, na nahrávání a archivaci se nevztahují 

stejná pravidla, jako jsou při konání ZMČ. Pí Janečková nedoporučuje, vyžaduje to souhlas 

všech členů FV. Pokud požadujete více informací, požádám pí Janečkovou o zpracování 

písemného podkladu. 

Pí Hamalová – aby se napsalo, v čem konkrétně je to složité. 

P. Cibulka – zajistím stanovisko v písemné podobě. 

 

Úkol P. Švarce  - pracuje se na tom, bude předloženo na dalším jednání FV 

Pí Hamalová – proč nejste schopni dát podklady ke kluzištím dohromady? 

P. Švarc – je to spojeno i s výdaji školy, nemáme to kompletní, OKSMPP musí zpracovat data 

i s OSM, lepší je porovnání sezóny, sezóna 02/2020 s minulým rokem. 

P. Pavlů – chtěl jsem krátký popis, jak to je všeobecně, aby to člověk dostal na papíře, 

základní přehled. 

P. Švarc – měnilo se to v místě a čase, nebylo to jednoduché, dříve každý odbor platil něco 

(OSM, SeS – školy, OKSMPP) 

P. Fišer – není lepší dát požadavek na EO, aby vytáhly všechny faktury 

Pí Hamalová – jak se připravil rozpočet na OKSMPP? 

Pí Švarc – to připravuje kolega Vítek 

Pí Hamalová – myslíte 10% dolů 

Pí Švarc – vyšli jsme z výdajů, které jsme měli k dispozici, odhady, nevíte povětrnostní 

podmínky, provoz kluzišť není jednoduchá záležitost 

https://www.praha8.cz/file/q0U/FV-03-12-2019-zapis.pdf
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Pí Hamalová – pokud něco vlastním, pak by mělo být jednoduché stanovit rozpočet 

P. Švarc – problém je v tom, že sezóna je stanovená jinak než fiskální rok, můžeme se zeptat 

p. Slabého, jak sestavoval rozpočet 

P. Pavlů  - kdy bude projednán rozpočet 2020? 

P. Cibulka – až Rada předloží, tak ihned předložím vám, i proto jsem pozval p. Janků, aby 

vysvětlil Finanční vztahy.  

P. Pavlů – kdy bude další FV? 

P. Cibulka – 11.2. 

Pí Hamalová – máme odhad, kdy to bude ke kluzištím? A dostaneme to týden předem?  

P. Švarc – budeme se snažit 

P. Cibulka – vyčerpali jsme program, děkuji za účast, další jednání úterý 11.2. v 15h 

 

 

 

 

Úkoly:  

1. Pí Židovská vyhotoví zápis č. 1 a předložení předsedovi FV ke kontrole. Následně bude zápis 

zveřejněn na www.praha8.cz 

2. P. Cibulka zajistí písemné stanovisko od JUDr. Janečkové 

3. P. Švarc zajistí Zprávu ke kluzištím. 

4. P. Cibulka – úkol z FV 9/2019 – zjistit, zda již existuje analýza nebo porovnání zajištění 
bruslení pro školy a kdybychom to poptávali jinde.  

 

 

 
Termín konání dalšího FV je úterý 11.2. 2020 v 15 h. 
 
 
 
Předseda FV ZMČ: Mgr. Martin Cibulka   ……………………………………… 
 
Zapsala: Ing. Iveta Židovská ……………………………………… 
 

 

 

 

 

 

  

http://www.praha8.cz/

