Mgr. Libor Michálek, MPA
senátor

Vážená paní primátorko,
předně mi dovolte, abych Vám pogratuloval ke zvolení do funkce primátorky
hlavního města Prahy a popřál Vám hodně úspěchů, a to nejen v profesním životě.
Jsem si vědom toho, že aktuálně máte před sebou řešení řady problémů, které se
hromadily v činnosti Magistrátu delší dobu. Jsem si vědom skutečnosti, že např. optimální
vyřešení situace ohledně výstavby čističky odpadních vod může přinést úspory v řádu
miliard korun. Z tohoto hlediska se může níže uvedený podnět jevit jako bagatelní- jedná
se „pouze“ o částky v řádu desítek miliónů.
Přes výše uvedené se domnívám, že otázka ukládání volných finančních
prostředků hlavního města Prahy by měla být řešena s vyšší mírou priority. Vzhledem
k tomu, že proces nakládání s krátkodobým finančním majetkem nepodléhá režimu
zákona o veřejných zakázkách (ani jiné právní normě), je s výběrem „spolupracující“
banky spojeno zvýšené korupční riziko.
Osobně jsem se setkal s nátlakem na uložení finančních prostředků Státního fondu
životního prostředí ČR, a to mj. do PPF banky, a.s.. Z tohoto důvodu si Vám dovoluji
navrhnout, aby ukládání disponibilních finančních prostředků hlavního města Prahy
probíhalo na základě otevřené poptávky úrokových sazeb u více bank.
Závěrem mi dovolte poznámku k otázce, zda by PPF banka, a.s. mohla omezit
výplatu dividend v případě, že by hlavní město Praha ukládalo volné finanční prostředky
v jiných bankách. Přestože toto riziko nelze vyloučit, považuji za prioritní realizovat výběr
bank transparentním způsobem. Považuji za nesystémové, aby např. částka 1 miliarda
korun byla deponována s úrokem 0,15% v bance bez ratingu s odůvodněním, že tato
banka vyplácí hlavnímu městu Praha dividendy z titulu vlastnických práv.
V případě zájmu Vám mohu poskytnout podrobnější doporučení k procesu výběru
bank, a to i v závislosti na hodnocení jejich rizikovosti na bázi ratingu.
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