
Objem finančních prostředků, se kterými hl. m. Praha 
hospodaří, se v průběhu posledních patnácti let několikrát 
navýšil. Od částky 14 mil. Kč v roce 1993, přes 21 mil. Kč 
v roce 1997, až po objem v rozmezí 52 až 58 mil. Kč 
rozpočtovaný v posledních pěti letech. Tento významný nárůst 
spravovaných prostředků je zapříčiněn reformou samosprávy, 
kdy došlo k přenesení některých kompetencí na územní 
samosprávné celky. 
Rozpočtový proces je téměř nikdy nekončící celoroční 
práce. V I. čtvrtletí roku se pracuje na závěrečném účtu, ve 
II. čtvrtletí je jak sumarizován konečný návrh rozpočtu na 
běžný rok spolu s úpravami o přijaté dotace ze státního 
rozpočtu, tak je předkládána zpráva o plnění rozpočtu běžného 
roku za I. čtvrtletí. Rovněž v tomto čtvrtletí dochází ke 
schválení závěrečného účtu. V průběhu III. čtvrtletí jsou 
započaty práce na přípravě návrhu rozpočtu na následující 
rok, na základě zprávy o plnění rozpočtu za II. čtvrtletí 
dochází k prvním význačnějším rozpočtovým opatřením. V 
posledním čtvrtletí roku dochází k finálním úpravám rozpočtu 
a k jeho schválení. 
Povinnost předkládat čtvrtletní zprávy o plnění rozpočtu 
neukládá hl. m. Praze ani zákon č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ani žádné jiné 
nařízení. Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 20 zákona č. 
218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. 
Dlouhodobým problémem v hospodaření hl. m. Prahy, který je 
velmi markantní při detailním rozboru několika po sobě 
jdoucích čtvrtletních zpráv o plnění rozpočtu, jsou 
nedostatečná pravidla pro schvalování výdajů na investiční 
výstavbu. Hl. m. Praha na jedné straně tvoří seznam 
investičních požadavků na rozpočet, který je rozčleněn na 
akce schválené a neschválené, ovšem v rámci akcí schválených 
již není kontrola shody plánovaného financování s reálnou 
výší. Navíc se velmi často stává, že v rámci politiky 
uspokojení většího počtu žadatelů o investiční příspěvek jsou 
disponibilní finanční zdroje „rozmělněny“ a po menších 
částkách po několik let uvolňovány na více investičních akcí 
najednou. Takovéto akce jsou započaty, aniž mají rozpočtové 
krytí v dostatečné výši, jejich realizace se poté neúměrně 
dlouhou dobu protahuje a náklady spojené s investiční 
výstavbou tak narůstají. 
Rovněž systém realizace investičních akcí uvedených 
v seznamu požadavků na investiční akce je bez jakýchkoliv 
pravidel. Akcím nejsou přiřazovány příslušnými odbory žádné 
priority a jejich realizace závisí do značné míry na 
politických konexích a postavení převážně starostů městských 
částí a těch, k jejichž prospěchu investiční akce slouží. 
V praxi tak dochází k nedostatečnému financování investic 
převážně v oblasti infrastruktury okrajových menších 
městských částí. 



Hl. m. Praha by proto měla jak stanovit systém přiřazování 
priorit pro schvalování investičních akci, tak vypracovat 
nezávislý kontrolní systém investičních akcí, který by jednak 
optimálně stanovil maximální délku financování investiční 
akce s ohledem na kontinuální financování, jednak sledoval 
odchylky plánované výše investic od jejich reálné výše. 
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, na 
rozdíl od zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve svém § 10 stanoví rozčlenění příjmů a 
výdajů rozpočtu na kapitoly, které vyjadřují okruh působnosti 
a odpovědnosti správce kapitoly. Téměř celá devadesátá léta 
minulého století byl rozpočet hl. m. Prahy rovněž členěn na 
kapitoly, přičemž každou z kapitol spravoval vždy jeden 
správce. S postupem času, kdy se stále více v oblasti výdajů  
uplatňoval politický vliv a postavení jednotlivých politiků, docházelo  
po volbách ke změnám kompetencí jednotlivých členů Rady hl. m. Prahy.  
Tato změna kompetencí je prováděná 
v pravidelném čtyřletém volebním cyklu. Výše zmíněné vedlo 
k tomu, že v současnosti jsou výdaje rozpočtu hl. m. Prahy 
rozčleněny do deseti stálých kapitol, ovšem v rámci jedné 
kapitoly působí více správců rozpočtu v závislosti na 
aktuálním rozčlenění pravomocí členů Rady hl. m. Prahy. 
Velmi alarmující je fakt, že kompetence, v jejichž rámci 
dochází ke správě největšího množství finančních prostředků, 
jsou přidělovány politicky nejvlivnějším členům rady. Ti pak 
nemají problém v případě potřeby prosadit navýšení svého 
rozpočtu pro „své potřeby“ na úkor členů rady se slabším 
vlivem a na úkor méně preferované kapitoly. 
Tento systém velkou měrou škodí malým městským částem. 
Nejenom že jsou v rámci rozpočtu hl. m. Prahy poskytovány 
finanční prostředky na investice do „preferovaných“ městských 
částí, navíc jsou výše uvedené upřednostňovány i při 
každoročním rozdělování rezervy 0,5 mld. Kč na naléhavé 
investiční potřeby městských částí. 
Změna tohoto stavu je dle mého názoru dlouhodobou 
záležitostí. Obyvatelé hl. m. Prahy ještě zcela nedocenili 
finanční možnosti a velikost pražského rozpočtu. Souvisí to 
s neznalostí dosud pro mnohé občany nového a nečitelného 
krajského systému. Teprve až si občané uvědomí, že sociální 
prostředí a výdaje na školství, zdravotnictví a sociální 
služby jsou ve značné míře redistribuovány prostřednictví 
územního rozpočtu a vyvinou potřebný tlak na své volené 
zástupce, pak možná přestanou být tyto kompetence přiřazovány 
„nejslabším“ členům Rady hl. m. Prahy a zlepšování služeb 
poskytovaných v rámci těchto kapitol se stane stejnou 
prioritu, jako investiční výstavba. 


