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Zápis č. 7/2020 

z jednání finančního výboru ZMČ Praha 8 (FV ZMČ) dne 8.9.2020 

 
Přítomní členové:  Mgr. Martin Cibulka 

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

Omluven:  Michal Fišer, MBA 
 
Tajemnice:  Ing. Iveta Židovská 
   Mgr. Blanka Polnická 
 
Hosté:   Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA  
   Mgr. Bc. Lucie Saláková 
   Bc. Pavla Řechtáčková 
   Lucie Hánová 
     
Jednání zahájil a řídil předseda Martin Cibulka, uvedl návrh programu, proběhlo hlasování: 
PRO 8  – PROTI 0  – ZDRŽEL SE 0 
 

1. Schválení zápisu č. 6/2020 ze dne 2.6.2020 

https://www.praha8.cz/file/gMU/FV-02-06-2020-zapis.pdf 

P. Cibulka se dotázal, zda má někdo připomínku. Bez připomínek, proběhlo hlasování. 
PRO 6 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 2 (pí Hamalová) 

 
2. Zpráva o vyúčtování výsledků hospodaření Městské části Praha 8 za I. Pololetí roku 2020 

(EO) – Hosté Bc. Pavla Řechtáčková a Lucie Hánová  
 
P. Pavlů požádal o představení materiálu.  
P. Cibulka se zeptal, zda má někdo konkrétní dotaz.  
P. Pavlů požádal znovu o představení materiálu.  
P. Cibulka oznámil, že nikdo jiný se k tomuto materiálu nehlásí a dal hlasovat. 
PRO 5 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 3 (pí Hamalová) 
 

3. Návrh rozpočtových opatření do ZMC 16.9. (EO) 
 – Hosté Bc. Pavla Řechtáčková a Lucie Hánová 
 
P. Pavlů požádal o představení materiálu, proč jsou provedeny tyto změny, o čem je tento 
materiál.  
Materiál nebyl představen. 
P. Cibulka se zeptal, zda má někdo konkrétní dotaz a dal hlasovat. 
PRO 5 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 3 (pí Hamalová) 

https://www.praha8.cz/appo/card/74/Cibulka-Martin.html
https://www.praha8.cz/file/gMU/FV-02-06-2020-zapis.pdf
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4. Ukončení „Smlouvy o obhospodařování CP mezi MČP8 a ČS“ (EO)  
- Hosté Bc. Pavla Řechtáčková a Lucie Hánová 
 
P. Pavlů se dotázal, zda je k dispozici smlouva a jaké výnosy by měly být podle smlouvy. 

Pí Řechtáčková sdělila, že smlouvu u sebe nemá, asi 2,5 %. Smlouvu je možno naskenovat 

nebo ofotit.  

P. Pavlů se dotázal, zda to bylo vázáno na časový úsek. A také zmínil, že peníze byly uloženy 

ještě v jiné bance. 

Pí Řechtáčková sdělila, že vklady se neměly vybírat a peníze kryly rozpočet, s tím se počítalo, 

jak se hýbal rozpočet, tak se hýbal výběr. U ČS je nyní nulová hodnota, nově tam rozdělují 

účty na běžné a investiční, tak by se musely provést změny přes Zastupitelstvo, tzn. buď 

ukončení smlouvy nebo nové Dodatky. Další peníze jsou uloženy u J&T Banka, ke stavu 

portfólia máte informaci. 

P. Pavlů sdělil, že ale výnosnost podle předložené důvodové zprávy je necelé procentu  

a dotázal se, kolik se bance zaplatilo za transakci.  

Pí Řechtáčková sdělila, že teď si nevzpomene, ale v Závěrečném účtu je to napsáno 

podrobně. Je možno zaslat. 

 

P. Cibulka navrhl znění stanoviska:  

FV bere na vědomí návrh na ukončení „Smlouvy o obhospodařování CP mezi MČP8 a ČS“.  

Hlasování ke stanovisku bylo následující: 

PRO 6 – Proti 0 – ZDRŽEL SE 2  

 

5. Návrh na odpis nedobytného dluhu (OSM)  

– Host Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA 

 
P. Cibulka vyzval k dotazům a dal hlasovat o souhlasu s návrhem na odpis nedobytného dluhu 

v plné výši.  

PRO 7 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 1  
 

6. Návrh na prominutí a odpis poplatků z prodlení (OSM) 
 - Host Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA 
 

P. Cibulka vyzval k dotazům a dal hlasovat o souhlasu s návrhem na úplné prominutí a odpis 

poplatků z prodlení v plné výši.  

PRO 7 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 1  
 

7. Informace k vývoji pohledávek – problematika bytových a nebytových prostor (OSM) 
 - Host Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA 

 

P. Eliáš prezentoval přítomným vývoj pohledávek. Sdělil, že pohledávky, které eviduje správní 

firma jsou z 90 % historické z 90. let a důvodem vzniku je zejména skutečnost, že MČ P8 

vlastnila tehdy 15 až 21 tisíc bytů, které spravovalo 11 správních firem. V současnosti vlastní 

MČ P8 1200 bytů a spravuje je pouze jediná správní firma, a to Osmá správa majetku  

a služeb, a.s. Zmínil, že bude v prezentaci navazovat na to, co odprezentoval v minulém roce 
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a zmíní dopad Covidu na příjem z nebytových prostor, o tuto prezentaci měli zájem také 

členové majetkové komise.  

Následně p. Eliáš promítal jednotlivé tabulky. Tabulka, která znázorňuje všechny pohledávky, 

které máme, tj. v hodnotě cca 96 mil. Kč. Všude jsou zaznamenány pozitivní posuny,  

ale nemá to finančně velký dopad. Klesl počet jednotlivých dlužníků, rozděleno na bytový  

a nebytový prostor. Je to živá tabulka, která se mění každým dnem, protože někdy nájemníci 

hradí nájemné jinak, než mají ve smlouvě uvedeno. Je tedy aktuální vždy na konci měsíce tak 

na 90 %. V pohledávkách máme tedy celkově cca 96 mil. Kč a z toho cca 30 mil. Kč  

u pohledávek, které nikdo nikdy nezačal vymáhat.  

Ukázka grafu –  před 2 - 3 lety, kdy bytová komise schválila pravidla pro odpis pohledávek. 

Jde o pohledávky, které jsou starší než 3 roky, tzn. je pravděpodobnost, že dlužník namítne 

promlčení, nebo se jedná o dlužníka se 6 a více exekucemi a dluží do 1500 Kč, tak 

automaticky podle pravidel odepisujeme. Správní firma chystá doporučení, aby se odepsaly 

pohledávky jako určitý balík za předpokladu, že je tam pravděpodobnost námitky promlčení. 

P. Derfl se dotázal, zda teď hovoříme o bytech či nebytových prostorech. 

P. Eliáš sdělil, že je to obojí, že těch cca 96 mil. Kč je obojí za byty i nebyty. 

P. Derfl se dotázal, zda představí následně Finančnímu výboru kritéria, podle kterých se 

budou dávat pohledávky do balíku jako nevymahatelné. 

P. Eliáš sdělil, že teď se na tom pracuje, doporučí to správní firma a pokud bude příslušný 

radní souhlasit, tak se to dále posune ke schválení standardně, nicméně to ještě potrvá. 

P. Derfl se dotázal, zda pravá tabulka ukazuje čísla, která jsou obsažená v tabulce vlevo. 

P. Eliáš sdělil, že ano. 

P. Pavlů se dotázal, z jakého roku jsou tam pohledávky, jestli už z roku 1992? Jestli jsou tam 

všechny, co se kdy vyskytly. 

P. Eliáš sdělil, že ano, že jsou tam kompletně všechny pohledávky až ke konci 1Q 2020. Je to 

kompletní stav k tomuto datu. Dále sdělil, že narostl počet dlužníků u bytů cca o 10 a klesl 

počet dlužníků v nebytových prostorech. Dále promítl tabulku se seznamem dlužníků  

u nebytových prostor. 

P. Derfl se dotázal, podle jakého klíče je to řazeno. 

P. Eliáš sdělil, že tam není žádný klíč, že dlužník se zařazuje postupně, tabulka je živá, jsou 

tam dluhy od 70 Kč, poznámky, pokud platí pozadu, tzn. od zanedbatelných dluhů až po velké 

dlužníky, jako je například u nebytového prostoru v ulici Sokolovské, kde cca ¾ roku nikdo 

není, ale správní firma přesto předepisuje nájem a věří, že u soudu se uspěje, a následně 

bude žaloba na vyklizení prostoru.  

P. Derfl se dotázal, na skutečnost, že se předepisuje nájem, i když jsou prostory prázdné. 

P. Eliáš sdělil, že je platná nájemní smlouva.  

P. Cibulka se dotázal na to, jak dlouho trvá odstoupení od smlouvy. 

P. Eliáš řekl, že to nejde rychle, řeší se to soudně, zhruba ¾ roku.  

P. Cibulka řekl, že jak narůstá dluh, tak to vypadá, že správní firma nečiní, ale i když činí, tak je 

to na dlouhou dobu. 

P. Derfl se dotázal, zda jsou známé i výsledky za 1. pololetí 2020, když jsou tyto aktuálně  

za 1Q 2020. 

P. Eliáš sdělil, že jsou známé. 

P. Derfl sdělil, že by nerad naboural prezentaci, ale u promítání tabulky k 31.7.  

se zdvojnásobil počet dlužníků od 1Q 2020?  
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P. Eliáš na to odpověděl, že MČ P8 snížila nájemné o 50 % za měsíc 04-06/2020 u nebytových 

prostor, jako vyjádření pomoci nájemníkům - podnikatelům, a ti si mohli požádat stát  

o doplacení druhé poloviny, pokud splnili určité podmínky. Celkový dopad odhadujeme  

na cca 300 nájemců, kteří by mohli požádat o 5 mil. Kč (snížení příjmu MČ), k 07/2020 

evidujeme 82 žádostí. Program končí na konci září, tzn. za měsíc následně budeme vědět jaký 

byl skutečný dopad. 

P. Derfl požádal o dovysvětlení k promítnutým tabulkám.  

P. Eliáš sdělil, že vpravo je dohad, že odhadli nárok ve výši cca 5 mil. Kč, evidují 82 žádostí 

v částce 1 973 498,- Kč a bylo přiznáno 53 žadatelům ve výši 1 432 215,- Kč.  

P. Pavlů se dotázal, zda se hodnoty sčítají v tabulce vlevo 7 mil. Kč a vpravo 5 mil. Kč? 

P. Eliáš sdělil, že ne, že vlevo jsou dlužníci a vysvětlil tabulku vpravo Předběžný vliv Covid - 19. 

P. Derfl se dotázal, že odhad OSM je téměř 5 mil. Kč a žádosti jsou za cca 2 mil. Kč, tzn. že 

dlužníci se nehlásí?  

P. Eliáš na to odpověděl, že jsou to informace k 07/2020 a také je tam asi 100 ordinací lékařů, 

že myslí, že se tato částka ještě navýší.  

P. Derfl se dotázal, zda je to časově omezeno. 

P. Eliáš sdělil, že ano, do konce září, za měsíc následně bude vědět dopad. 

P. Derfl se dotázal, zda je tedy lepší odpustit v rámci Covidu nebo soudně vymáhat a 

odepsat?  

P. Eliáš odpověděl, že nájemci si mohou v žádosti požádat o odpouštění i z jiného důvodu, 

než je Covid, a komise se pak vyjádří, jestli doporučí a také komise může doporučit 

prodloužení programu Covid. 

Pí Hamalová se dotázala, jakou formou byli nájemci informováni o této možnosti? 

P. Eliáš sdělil, že obdrželi dopis, email, prezentace na Zastupitelstvu, v časopise Osmička,  

že se domnívá, že byli informováni dostatečně.  

P. Derfl se dotázal, jestli je to tak, že MČ dá část a MHMP dá zbývající část? 

P. Eliáš sdělil, že nájemce může od státu dostat dotaci 50 %, pokud od pronajímatele dostane 

úlevu minimálně 20 %. MČ dala 50 % slevu a nájemce musí doplatit zbývajících 50 % z nájmu 

MČ a těch 50 % dostane od státu (MHMP). 

P. Pavlů se dotázal, jaká je ztráta v příjmech MČ? 

P. Eliáš na to odpověděl, že potenciální ztráta, tedy maximální je těch odhadovaných 5 mil. 

Kč, kdy si Zastupitelstvo schválilo program.  

P. Pavlů se dotázal, že těch 7 mil. Kč (tabulka vlevo) je tedy ztráta, protože nájemci neplatí? 

 A zda se domnívá, že tuto částku správní firma vymůže?  

P. Eliáš sdělil, že proto dělají vše, ale určitě nevymohou 100 %.  

P. Derfl se zeptal, že je 99 dlužníků, žádostí o podporu je evidováno 82, tzn. to jsou ti, kteří 

zaplatili všechno, tj. 100 % a je jim vráceno 50 % pokud o ně požádají?  

P. Eliáš sdělil, že to spolu nesouvisí. 

P. Pavlů se dotázal, že to jsou pouze nebytové prostory. 

P. Eliáš souhlasil. Dále uvedl, že za byty evidujeme jen dvě žádosti, které souvisí s covidovou 

situací. Jedna žádost byla od pána v důchodu a druhá žádost od paní, která ztratila 

zaměstnání. 

Následně p. Eliáš ještě zmínil celkový objem pohledávek, dlouholeté spory, exekučně 

vymáhané, které není možno jakkoli ovlivnit. V roce 2018 bylo 2300 soudních sporů, v roce 

2019 bylo 2100 sporů z toho 106 sporů ukončeno. Celkově bylo vymoženo cca 3 419 tis. Kč.  

P. Derfl se dotázal, jak chápat nedobytné pohledávky. 
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P. Eliáš sdělil, že jsou to pohledávky, které se exekuují, udělalo se maximum, ale přijde návrh 

na zastavení exekuce nebo MČ rozhodne o zastavení a ukončí se to a dále neřeší. 

Dále p. Eliáš promítl tabulku Přehled odepsaných pohledávek, tyto pohledávky prochází 

bytovou komisí, majetkovou komisí, FV, RMČ a ZMČ.  

P. Pavlů se zeptal, zda jsou v těchto pohledávkách i úroky z prodlení apod.? 

P. Eliáš sdělil, že se zejména zajímají o to, aby byla zaplacena jistina a k tomu se vyjadřuje  

i majetková komise.  

P. Derfl se dotázal, zda p. Eliáš odešle členům FV tuto prezentaci včetně přehledu dlužníků 

nebytových prostor. 

P. Eliáš sdělil, že prezentaci bez přehledu dlužníků zašle pí Židovské, která ji následně rozešle, 

ale žádá, aby informace zůstaly pouze mezi členy FV. 

P. Derfl řekl, že ho zajímá, kdo dluží v nebytových prostorech. 

P. Eliáš sdělil, že je možné to osobně probrat, byla by přizvána i pí ředitelka OSMS, a.s. 

P. Derfl řekl, že se p. Eliášovi ozve. 

P. Eliáš reagoval, že potřebuje jen vědět, co konkrétně, jaké smlouvy či historii.  

Pí Hamalová sdělila, že členové mohou žádat o informace a následně s nimi však nakládat dle 

zákona. 

Další dotazy nebyly vzneseny. P. Cibulka poděkoval za prezentaci a ukončil 7. jednání FV, 

neboť program byl vyčerpán a poděkoval všem za účast. 

 

 

 

 
Další jednání FV je v úterý 13.10.2020 od 15h 
 
 
 
 
 
 
 
Předseda FV ZMČ: Mgr. Martin Cibulka   ……………………………………… 
 
 
Zapsala: Ing. Iveta Židovská ……………………………………… 


