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1. Hlavní město Praha a jeho působnost ve věcech 
majetkových vztahů a financí 

Postavení hlavního města Prahy jako hlavního města České 

republiky, kraje a obce, jakož i postavení městských částí 

upravuje samostatný zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 

Praze. Tento zákon v ustanovení § 1, odst. 2 označuje Prahu 

jako veřejnoprávní korporaci, která má vlastní majetek a 

příjmy a hospodaří podle vlastního rozpočtu. Hlavní město 

Praha je samostatně spravováno převážně Zastupitelstvem hl. 

m. Prahy. Z rozhodování zastupitelstva jsou však zákonem č. 

131/2000 Sb. některé záležitosti výslovně vyloučeny a jsou 

vyhrazeny Radě hl. m. Prahy.1  

Hlavní město Praha se člení na městské části2, jejichž 

postavení stanoví zákon o hlavním městě Praze a obecně 

závazná vyhláška 55/2000 Sb. hl. m. Prahy (dále jen Statut). 

Každá městská část je spravována vlastním zastupitelstvem, 

radou městské části a starostou. Dalšími orgány jsou úřad 

městské části a zvláštní orgány městské části. 

Městské části nejsou právnickými osobami, zákon o hl. m. 

Praze a na jeho základě vydaný Statut jim však dává tzv. 

omezenou právní subjektivitu, která jim umožňuje vystupovat 

v právních vztazích samostatně. Městské části tak nejsou jen 

organizačními jednotkami města, které jednají v právních 

vztazích za město a liší se tím od městských částí a 

městských obvodů statutárních měst.3 

Vlastníkem majetku je však vždy hl. m. Praha jako 

veřejnoprávní korporace, která svůj majetek ve vymezeném 

                                                 
1 Viz § 59 odst. 4 a § 68 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 
Praze. 
2 Lze se setkat s členěním na 10 obvodů. Toto rozdělení souvisí s územní 
působností státních orgánů, tj. správních úřadů a soudů.  Území obvodů je 
však definováno pouze vyhláškou č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů 
České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, vydanou na základě 
zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu. Žádný zákon hranice 
obvodů neurčuje. 
3 Viz § 20 odst. 2 a § 134 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
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rozsahu svěřuje prostřednictvím Statutu městským částem. 

Ustanovení § 19 zákona o hl. m. Praze obsahuje pravidla pro 

svěřování a odnímání věcí městským částem. Zákon 

nepředpokládá existenci vlastnického práva městských částí. 

Ty mohou nabývat věci např. darem, koupí, směnou, na základě 

smlouvy o dílo, ovšem pouze do vlastnictví hl. m. Prahy. 

Svěřenou věc může hl. m. Praha odejmout městské části 

z důvodů uvedených v § 19 odst. 1 zákona o hl. m. Praze4 a 

také se souhlasem městské části. Důvodem pro jednostranné 

odejmutí svěřené věci může být skutečnost, že městská část 

při nakládání s touto věcí porušuje právní předpisy.5 Městské 

části lze svěřit jak majetek nacházející se na jejím území, 

tak i věci, které se nacházejí mimo území hl. m. Prahy. Nelze 

jí však svěřit majetek nacházející se na území jiné městské 

části. 

Praha i městské části plní úkoly patřící jak do jejich 

samosprávy, tak výkon přenesené působnosti. Samostatnou 

působnost zákon o hl. m. Praze definuje jako záležitosti, 

které jsou v zájmu hl. m. Prahy a jeho občanů, pokud nejde o 

výkon přenesené působnosti nebo úkoly, které jsou zvláštními 

zákony svěřeny správním úřadům jako výkon státní správy. 

Pokud zákonné ustanovení výslovně nestanoví, jde-li o 

působnost samostatnou nebo přenesenou, jedná se dle § 33 

odst. 1 zákona o hl. m. Praze vždy o samostatnou působnost. 

Praha má především pečovat o vytváření podmínek pro rozvoj 

sociální péče a uspokojování potřeb občanů, tj. bydlení, 

ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, informací, výchovy 

a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany 

veřejného pořádku.  

Do samostatné působnosti hl. m. Prahy dále na základě § 16 

odst. 2 zákona o hl. m. Praze patří záležitosti, které do 

                                                 
4 Důvody pro vyvlastnění podle zvláštního zákona 
5 V takovém případě hl. m. Praha musí městskou část podle ustanovení § 19 
odst. 2 zákona o hl. m. Praze vyzvat ke zjednání nápravy ve lhůtě 
minimálně 60 dnů.  



Právnická fakulta univerzity Karlovy               Diplomová práce                                         

 

 

7 
 

její samosprávy svěří zákon, nebo které jsou zvláštními 

zákony svěřeny obcím a krajům.6 Zároveň jsou součástí 

samostatné působnosti rovněž záležitosti uvedené v § 59 a § 

68 zákona o hl. m. Praze, tj. v ustanoveních obsahujících 

výčet kompetencí Zastupitelstva a Rady hl. m. Prahy. 

Do samostatné působnosti rovněž patří ukládání sankcí za 

správní delikty. Například podle ustanovení § 29 odst. 1 

zákona o hl. m. Praze lze pokutou postihnout jednání 

podnikatele nebo právnické osoby porušující obecně závaznou 

vyhlášku nebo nařízení hl. m. Prahy. Následující ustanovení § 

29 odst. 2 pak umožňuje uložit pokutu fyzické osobě, která 

nedodržuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá nebo 

vlastní, a naruší tímto vzhled městské části. Skutková 

podstata spočívající v „narušení vzhledu“ městské části je 

ovšem co do své formulace velmi vágní. Procesní pravidla pro 

ukládání pokut za delikty definované v § 29 zákona o hl. m. 

Praze rozlišují subjektivní (1 rok) a objektivní (3 roky) 

lhůtu, během níž musí být řízení o uložené pokuty zahájeno. 

Co se týče finančních záležitostí a majetkoprávních 

vztahů, patří v rámci samostatné působnosti do pravomoci 

zastupitelstva schvalování rozpočtu a závěrečného účtu hl. m. 

Prahy, zřizování a rušení trvalých a dočasných peněžních 

fondů hl. m. Prahy, delegování zástupce hl. m. Prahy na 

valnou hromadu obchodních společností, v nichž má hl. m. 

Praha majetkovou účast - s výjimkou společností 100% 

vlastněných hl. m. Prahou, kde funkci valné hromady plní rada 

hl. m. Prahy. Dále je zastupitelstvu vyhrazeno rozhodování o 

vydávání komunálních dluhopisů, zastavení, nabytí a převodu 

nemovitých věcí a poskytování dotací a půjček městským částem 

z rozpočtu hl. m. Prahy. 

Zákon navíc rozděluje některé kompetence mezi 

zastupitelstvo a radu podle kritéria finanční náročnosti. 

                                                 
6 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích a zákon č. 129/2000 Sb., o krajích,ve 
znění pozdějších předpisů 
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Zastupitelstvo rozhoduje o záležitostech, které přesahují 

zákonem stanovenou hranici: 

• majetková účast hl. m. Prahy na podnikání jiných osob 

a vklady do nadací, obecně prospěšných společností a 

svazků obcí vyšší než 5  mil. Kč, 

• přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky a uzavření 

smlouvy o sdružení nad 10  mil. Kč, 

• převzetí dluhu, ručení a převzetí ručitelského 

závazku většího než 5  mil. Kč, 

• poskytování dotací v oblasti mládeže, tělovýchovy a 

sportu, sociálních služeb, požární ochrany, kultury, 

vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových 

aktivit, prevence kriminality a ochrany životního 

prostředí nad 200.000 Kč, 

• bezúplatné poustoupení pohledávek nad 10  mil. Kč, 

• vzdání se práva na prominutí pohledávky vyšší než 5  

mil. Kč, 

• zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě nad 5  

mil. Kč, 

• dohoda o splátkách se lhůtou splatnosti delší než 18 

měsíců, 

• přijetí a poskytnutí dotace, jde- li o závazek vyšší 

než 50  mil. Kč, 

• poskytnutí věcných a peněžních darů nad 2  mil. Kč, 

• bezúplatný převod movitých věcí včetně peněz na vědu, 

výchovu a vzdělávání, na charitativní, sociální, 

zdravotnické a ekologické účely a na podporu rozvoje 

kultury, tělesné výchovy a sportu v částce nad 2  

mil. Kč ročně jednomu a témuž subjektu. 
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Zastupitelstvo si může vyhradit další pravomoci 

v samostatné působnosti vyjma těch, které jsou zákonem 

vyhrazeny Radě.7 

Zabezpečování hospodaření dle zastupitelstvem schváleného 

rozpočtu a provádění rozpočtových opatřením dle usnesení 

zastupitelstva je plně v kompetenci Rady hl. m. Prahy. 

V rámci rozpočtové agendy má své povinnosti i primátor hl. 

m. Prahy. Ten je dle § 72 odst. 3 písm. e) zákona o hl. m. 

Praze odpovědný za včasné objednání přezkoumání hospodaření 

hl. m. Prahy. Přezkoumání hospodaření se provádí v souladu se 

zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních 

samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí.  

Nakonec je třeba zmínit i Finanční výbor, který je pověřen 

kontrolou hospodaření s majetkem a finančními prostředky 

hl.m. Prahy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Viz § 68 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze 
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2. Rozpočet hlavního města Prahy 

Hl. m. Praha hospodaří podle vlastního rozpočtu příjmů a 

výdajů a s využitím vlastních peněžních fondů. Pravidla 

hospodaření s rozpočtovými prostředky jsou od 1. 1. 2001 

upravena zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů. Podle § 2 odst. 1 zákona o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů se finanční hospodaření hl. m. 

Prahy řídí jak ročním rozpočtem, tak rozpočtovým výhledem. 

Rozpočet hl. m. Prahy je zpracováván v návaznosti na 

rozpočtový výhled a na základě rozpisu z platného státního 

rozpočtu nebo rozpočtového provizoria, jimž státní rozpočet 

určuje své vztahy k rozpočtu hl. m. Prahy. Rozpočet hl. m. 

Prahy je předkládán ke schválení zhruba o měsíc dříve než 

rozpočet státní. Rozpočet vlastního hl. m. Prahy tak vychází 

z vlastních zdrojů města, tj. vlastních příjmů. V návrhu 

rozpočtu se nepromítají nedočerpané finanční prostředky 

z běžného roku, neboť jsou schvalovány samostatným materiálem 

v Radě hl. m. Prahy a po schválení zastupitelstvem jsou 

zapracovány do návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy. Jako 

náhrada předpokládaných transferů ze státního rozpočtu se 

používají dočasně volné zdroje města, a to až do doby 

schválení státního rozpočtu Parlamentem ČR.  

V případě, že se Praha podílí na spolufinancování projektu 

z rozpočtu Evropské unie, musí rozpočet na příslušný rok 

obsahovat stanovený objem účelově určených prostředků na 

spolufinancování.  

Ustanovení § 4 odst. 4 zákona o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů hovoří o tom, že rozpočet se zpravidla 

sestavuje jako vyrovnaný. Pokud je schválen jako přebytkový, 

jsou některé příjmy daného roku určeny k využití až 

v následujících letech nebo jsou určeny ke splácení jistiny 

úvěrů z předchozích let. Pokud není kladný zůstatek 

finančních prostředků využit v dalším roce ke krytí 



Právnická fakulta univerzity Karlovy               Diplomová práce                                         

 

 

11 
 

rozpočtových výdajů, převádí se do peněžních fondů, a to buď 

pro konkrétní účely nebo na bezúčelové určení. Ustanovení § 5 

daného zákona pak předpokládá schválení schodkového rozpočtu 

pouze v případě, že schodek bude možné uhradit z finančních 

prostředků minulých let nebo smluvně zajištěnou půjčkou, 

úvěrem, návratnou výpomocí nebo výnosem z prodeje vlastních 

dluhopisů.8 Při schvalování rozpočtu však musí být dluhové 

krytí již plně smluvně zajištěno.9  

Po schválení rozpočtu Zastupitelstvem hl. m. Prahy se 

provádí jeho rozpis. Zákon o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů v ustanoví § 14 uvádí rozpis rozpočtu jako další 

etapu rozpočtového procesu, která přímo navazuje na schválení 

rozpočtu. Zdůrazňuje plynulost rozpočtových prací a potřebu 

zabezpečit třídění rozpočtu v detailu podle rozpočtové 

skladby. Součástí rozpisu je sdělení závazných ukazatelů 

rozpočtu těm subjektům, které jsou povinny se jimi řídit. 

Rozpočet se zpracovává v třídění dle rozpočtové skladby, 

kterou stanoví Ministerstvo financí vyhláškou. Rozpočtová 

skladba je jedním z právních nástrojů, jimiž se zabezpečuje 

jednotné třídění všech veřejných rozpočtů, potřebné pro 

jejich vzájemnou srovnatelnost a z ní vycházející možnost 

analytického hodnocení. Rozpočtová skladba se ve své úplné 

podrobnosti projeví v údajích o plnění rozpočtu.  

Obsahem rozpočtu jsou příjmy, výdaje a ostatní peněžní 

operace, včetně tvorby a použití peněžních fondů. 

Mimorozpočtovými operacemi jsou ty, které se týkají cizích 

nebo sdružených peněžních prostředků. 

Příjmy a výdaje z podnikatelské činnosti hl. m. Prahy se 

sledují účetně mimo rozpočet.10 Nejpozději ke konci roku se 

však musí spojit s rozpočtem. Případný zisk patří do příjmů, 

                                                 
8 Souhrnně označováno jako „návratné zdroje“. 
9 Za smluvní zajištění je možné považovat i užití smlouvy o budoucí   
smlouvě o poskytnutí půjčky. 

10 Pomocí třídy 5 a 6 účtové osnovy. 
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ztráta se vyrovnává z výdajů rozpočtu. Hospodářské výsledky 

jsou součástí závěrečného účtu hl. m. Prahy. 

Rozpočtový výhled slouží jako pomocný nástroj ke 

střednědobému finančnímu plánování. Vzhledem k tomu, že se 

celá řada smluvních vztahů týká dlouhodobějších práv a 

povinností, jež ovlivňují i budoucí rozpočty, jako jsou např. 

úvěry, dotace, větší investiční výdaje atd., doporučuje zákon 

o rozpočtových pravidlech zpracovávat střednědobý rozpočtový 

výhled. Hl. m. Praha sestavuje svůj střednědobý rozpočtový 

výhled na pět let.11 Protože hl. m. Praha realizuje v rámci 

výdajové stránky svého rozpočtu i velmi finančně náročné 

akce, které vyžadují financování z návratných zdrojů, 

sestavuje hl. m. Praha kromě střednědobého výhledu rovněž 

výhled dlouhodobý. Dlouhodobý výhled rozpočtu je sestavován 

na 10 let a obsahuje souhrnné údaje zejména o dlouhodobých 

závazcích a potřebách dlouhodobě realizovaných investičních 

záměrů. 

 

2.1. Zásady pro sestavení návrhu rozpočtu 

Rozpočet hl. m. Prahy je hlavním nástrojem samosprávy 

k realizaci cílů v rámci samostatné působnosti. Jeho 

sestavování se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů a vyhláškou Ministerstva financí 

o rozpočtové skladbě, zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním 

městě Praze, zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení 

daní a Statutem hl. m. Prahy. Rovněž je navrhován v souladu s 

každoročně Radou hl. m. prahy schvalovanými „Zásadami, 

Harmonogramem a Metodikou pro sestavení rozpočtu a 

rozpočtových výhledů.“  

V případě hl. m. Prahy se jedná o rozpočet vlastního hl. 

m. Prahy a rozpočty 57 městských částí. Hlavním je však 

                                                 
11 Rozpočtový výhled se doporučuje zákon o rozpočtových pravidlech 
územních celku sestavovat na 2 až pět let. 



Právnická fakulta univerzity Karlovy               Diplomová práce                                         

 

 

13 
 

rozpočet vlastního hl. m. Prahy, ve kterém jsou zakotveny 

dotační vztahy k městským částem. 

Pro tvorbu rozpočtu hl. m. Prahy platí několik zásadních 

pravidel, která je třeba respektovat:12 

• návrh rozpočtu musí vycházet z platné rozpočtové skladby 

vydané formou vyhlášky MF ČR č.323/2002 Sb. Závazná 

struktura rozpočtu obsahuje tři základní okruhy 

peněžních operací: příjmy, výdaje a financování, 

• do návrhu rozpočtu nesmí být zahrnuty očekávané 

transfery ze státního rozpočtu včetně státních fondů a 

zapojení cizích zdrojů, jejichž přijetí nebylo dosud 

schváleno, 

• do návrhu rozpočtu musí být promítnuta dluhová služba, 

to znamená zejména splátky úroků, bankovní garance, 

termínované finanční operace, splátky přijatých půjček, 

úvěrů a návratných výpomocí, 

• do návrhu rozpočtu musí být promítnuty akce financované 

nebo nárokované v rámci evropských finančních 

prostředků. 

 

Navíc je rovněž třeba dodržovat obecná pravidla pro tvorbu 

jednotlivých rozpočtů zahrnutých do soustavy rozpočtů hl. m. 

Prahy a rozpočtového výhledu, která stanoví, že: 

• v oblasti příjmů budou zohledněny legislativní úpravy 

a případně i meziroční tempo vývoje příjmů podle 

jednotlivých položek rozpočtu, 

• v oblasti výdajů se bude vycházet z tempa růstu 

příjmové základny s tím, že v jednotlivých kapitolách 

budou zohledněny nové a odpadlé úkoly, legislativní 

úpravy a jmenovitě budou v samostatné příloze 

navrženy výdaje, u kterých se předpokládá 

vícezdrojové financování, a 

                                                 
12 Tyto zásady vyplývají ze zákona č. 250/2000 Sb.,  o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů. 
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• do tř. 8 - financování se na straně zapojených zdrojů 

rozpočtu uvedou přijaté půjčky, úvěry, výpomoci, 

včetně nevyčerpaných finančních prostředků z minulých 

let, na straně výdajů splátky dluhových instrumentů. 

Ve tř. 8 - financování se nebude promítat 

zhodnocování dočasně volných finančních zdrojů.  

 

2.2. Proces projednání rozpočtu  

Dle ustanovení § 17 odst. 1 zákona o hl. m. Praze upraví 

Praha své vnitřní poměry ve věcech správy města Statutem. Co 

se týče rozpočtu, má Statut obsahovat způsob projednání 

návrhu rozpočtu hl. m. Prahy a jeho závěrečného účtu. 

Statut stanoví povinnost organizacím hl. m. Prahy13 

předložit Magistrátu hl. m. Prahy návrh rozpočtu na 

následující rok do 30. června. Na základě těchto podkladů je 

pak sestaven návrh rozpočtu hl. m. Prahy na následující rok 

společně s návrhem finančních vztahů k městským částem a 

organizacím hl. m. Prahy. Rovněž dochází k aktualizaci 

rozpočtového výhledu.  

Návrh rozpočtu včetně rozpočtového výhledu musí Rada hl. 

m. Prahy projednat do 31. října a následně do 5-ti dnů od 

projednání předložit k projednání městským částem. Ty mohou 

radě nejpozději do 20. listopadu sdělit svá stanoviska 

k rozpočtu, jež ta poté projedná. 

Výše uvedené termíny pro projednání rozpočtu stanoví 

Statut hl. m. Prahy. Projednávání rozpočtu je však velmi 

komplikovaný proces, ve kterém se kříží jak zájmy politické, 

tak ekonomické.  

                                                 
13 Obsah pojmu „Organizace“ je definován v části čtvrté z. č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a jedná se zejména o 
příspěvkové organizace, obecně prospěšné společnosti, školské právnické 
osoby, veřejné výzkumné instituce, veřejné neziskové organizace a 
obchodní společnosti, založené nebo zřízené hl. m. Prahou.  
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Proces tvorby rozpočtu začíná tradičně v červnu, kdy jsou 

Radě hl. m. Prahy předloženy ke schválení tzv. Zásady, 

Harmonogram a Metodika pro sestavení rozpočtu hl. m. Prahy na 

následující rok, střednědobého výhledu na pět let a 

dlouhodobého výhledu na 10 let. Do konce první poloviny 

měsíce srpna pak musí odbory Magistrátu hl. m. Prahy ukončit 

pořizování návrhu na rozpočet následujícího roku. Zhruba 

v polovině srpna je pak Radě hl. m. Prahy předložen návrh 

rozpočtových příjmů na následující rok reflektující průběžné 

výsledky hospodaření běžného roku. Začátkem září pak odbor 

rozpočtu předkládá jednotlivým výborům zastupitelstva 

požadavky na rozpočet. Hlavní slovo při tvorbě návrhu 

rozpočtu má však rada, která každoročně na svém výjezdním 

zasedání v polovině září stanovuje priority výdajové stránky 

jednotlivých kapitol. Čím politicky zdatnější radní či 

náměstek primátora je, tím více finančních prostředků v rámci 

své kapitoly dostane.  

Po tomto balancování rozpočtu je v druhé polovině září 

Radou hl. m. Prahy projednán návrh I. verze rozpočtu na 

následující rok. Poté je tento návrh předán městským částem 

k posouzení. Spolu s tím se s městskými částmi projednává 

návrh výše finančních vztahů hl. m. Prahy k městským částem 

hl. m. Prahy a zároveň se sumarizují převody nevyčerpaných 

finančních prostředků v běžném roce na rok následující. 

Přibližně třetí týden v říjnu je pak zpracována II. verze 

návrhu rozpočtu. Ta se opět předá městským částem, které pak 

do termínu stanoveného Statutem sdělí svá stanoviska k II. 

verzi návrhu rozpočtu. V listopadu je konečný návrh rozpočtu 

spolu s návrhy dotačních vztahů k městským částem projednán 

ve Finančním výboru Zastupitelstva hl. m. Prahy.  

Konečný návrh rozpočtu včetně výsledku projednání 

stanovisek městských částí rada projedná a schválí koncem 

listopadu a poté je návrh zveřejněn nejméně 15 dnů před 

projednáním v zastupitelstvu. Občané mohou k návrhu rozpočtu 
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uplatnit připomínky buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho 

zveřejnění nebo ústně na zasedání zastupitelstva. 

Zastupitelstvo hl. m. Prahy pak na svém prosincovém 

zasedání14 pravidelně schvaluje rozpočet hl. m. Prahy.  

Hl. m. Praha velmi dbá na to, aby byl rozpočet schválen 

nejpozději v první polovině prosince, aby měly městské části 

dostatek prostoru sestavit a schválit vlastní rozpočty, 

případně rozpočtová provizoria.15 Starostové městské části 

jsou usnesením zastupitelstva hl. m. Prahy pravidelně žádáni, 

aby zajistili schválení rozpočtů městských částí na 

následující rok nejpozději do 31.března. 

 

 

2.3. Rozpočtová opatření 

Rozpočtovými opatřeními se rozumí určitý přesun 

rozpočtových prostředků mezi jednotlivými druhy příjmů a 

výdajů rozpočtu. Po schválení dochází v průběhu roku 

v rozpočtu velmi často k jeho změnám. V případě, že vznikne 

naléhavá potřeba, která není krytá rozpočtem, lze buď 

přistoupit k finanční úspoře při plnění jiných úkolů nebo 

odsunutím některého jiného, méně naléhavého úkolu v rámci 

jednotlivých druhů rozpočtových výdajů. Dalším řešením je pak 

použití mimorozpočtových zdrojů. 

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, rozeznává ve svém ustanovení § 16 odst. 1 taxativně 

stanovené důvody změny rozpočtu po jeho schválení: 

• Organizační změny, ke kterým dochází ke změnám 

v organizaci hospodářství financovaného rozpočtu16; 

                                                 
14 V posledních dvou letech byl rozpočet schválen na zasedání 
zastupitelstva koncem listopadu. 
15 Není-li rozpočet schválen před 1.lednem rozpočtového roku, řídí se jeho 
rozpočtové hospodaření v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového 
provizoria. 
16 např. převod škol na příspěvkové org. v průběhu roku 
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• Metodické změny, ke kterým dochází v důsledku změn 

právních předpisů ovlivňujících výši rozpočtovaných 

příjmů nebo výdajů17; 

• Věcné změny, při kterých objektivně působící 

skutečnosti ovlivňujících plnění rozpočtu příjmů 

či výdajů18.  

 

Nezřídka dochází k přehodnocení naléhavosti 

předpokládaných investic nebo ke zvýšení výdajů v návaznosti 

na příznivé plnění rozpočtu. Změny můžeme rozlišovat na ty, 

které je třeba provádět povinně a na ty, které vyplývají 

spíše jen jako logický důsledek vzniklé situace. Dle § 16 

odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, se povinně uskutečňuje rozpočtové 

opatření, jde-li o změnu ve finančním vztahu k jinému 

rozpočtu, i změnu závazných ukazatelů vůči jiným osobám nebo 

jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku. 

Dochází-li ale například ke vzniku schodku tím, že se 

překračují rozpočtové příjmy, není na to třeba reagovat 

zvýšením rozpočtových výdajů. Změny rozpočtu se provádějí 

rozpočtovými opatřeními, která je třeba evidovat podle časové 

posloupnosti provedených změn.19  

Ustanovení § 68 odst. 2 zákona o hl. m. Praze umožňuje 

Radě hl. m. Prahy provádět rozpočtová opatření v rozsahu 

stanoveném Zastupitelstvem hl. m. Prahy. Zastupitelstvo 

v souvislosti s přijímáním dotací od MŠMT na provoz škol a 

školských zařízení zmocňuje každoročně radu k provádění s tím 

souvisejících rozpočtových opatření. 

Rozpočtovým opatřením je podle § 16 odst. 3 zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů: 

                                                 
17 např. změna zákon nebo obecně závazné vyhlášky 
18 např. povodně 
19 Např. v roce 2005 bylo realizováno 779 rozpočtových opatření. 
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• Přesun rozpočtových prostředků, při němž se jednotlivé 

příjmy nebo výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil 

jejich celkový objem nebo schválený rozdíl celkových 

příjmů a výdajů; 

• Použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě 

nových, rozpočtem nezajištěných výdajů, čímž se zvýší 

celkový objem rozpočtu; 

• Vázání rozpočtových výdajů, jestliže je jejich krytí 

ohroženo neplněním rozpočtových příjmů; tímto opatřením 

se objem rozpočtu snižuje. 

 

Změny v rozpočtu hl. m. Praha jsou prováděny na základě 

přijatých účelových dotací ze státního rozpočtu na pokrytí 

financování konkrétních akcí, dále na základě přijatých 

účelových dotací ze státního rozpočtu na pokrytí financování 

konkrétních akcí, dále v důsledku schválených změn 

v souvislosti s přesunem rozpočtových finančních prostředků 

mezi jednotlivými paragrafy, položkami a kapitolami rozpočtu 

podle skutečných potřeb během roku v návaznosti na zvýšené 

příjmy. 

 

 

2.4. Závěrečný účet 

Po skončení kalendářního roku stanoví ve svém ustanovení § 

17 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

povinnost sestavit tzv. závěrečný účet. Závěrečný účet 

obsahuje souhrnné údaje o ročním hospodaření hl. m. Prahy. 

Jedná se nejen o plnění příjmů, v plném členění podle 

rozpočtové skladby, ale i o dalších finančních operacích, 

včetně tvorby a použití fondů.  

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů rovněž v § 4 stanoví povinnost pro samosprávný 

celek, dát si přezkoumat své hospodaření za uplynulý 
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kalendářní rok. Dle ustanovení § 38 zákona č. 131/2000 Sb., o 

hl. m. Praze přezkoumá hospodaření hl. m. Prahy za uplynulý 

kalendářní rok Ministerstvo financí nebo soukromý auditor. Na 

základě ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., o 

přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a 

dobrovolných svazků obcí je hl. m. Praha povinna oznámit, kdo 

bude přezkoumání provádět,a to do 30.6.. Hl. m. Praha vždy 

volilo přezkoumání soukromým auditorem. Pouze hospodaření za 

rok 2005 bylo provedeno Ministerstvem financí. Zpráva o 

výsledku tohoto přezkoumání je součástí závěrečného účtu. 

Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

v ustanovení § 17 odst. 6 stanoví povinnost vhodným způsobem 

zveřejnit závěrečný účet nejméně po dobu 15 dnů před jeho 

projednáním v zastupitelstvu. Připomínky k němu pak mohou 

občané uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při zveřejnění 

nebo ústně na jednání zastupitelstva. 

Součástí závěrečného účtu hl. m. Prahy je kromě zprávy o 

výsledku přezkoumání hospodaření rovněž vyúčtování finančních 

vztahů ke státnímu rozpočtu a státním fondům. Obdobně je 

provedeno i finanční vypořádání městským částem poskytnutých 

účelových prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy. 

Proces projednávání závěrečného účtu hl. m. Prahy upravuje 

rovněž Statut. Na jeho základě jsou organizace hl. m. Prahy 

povinny předložit podklady pro vyúčtování finančních vztahů 

ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcím, státním fondům, 

národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších 

osob potřebné k sestavení závěrečného účtu do 15. února 

následujícího roku a podklady o plnění rozpočtu příjmů a 

výdajů v plném členění dle rozpočtové skladby a o dalších 

finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů v tak 

podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční 

hospodaření do 28. února. 

Rada hl. m. Prahy každoročně v měsíci lednu schvaluje svým 

usnesením Časový plán k vyúčtování výsledků hospodaření, ve 
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kterém stanoví rámcové termíny a organizační opatření 

k provedení souhrnného vyúčtování hospodaření. 

Po projednání těchto podkladů s jejich předkladateli pak 

sestaví Magistrát hl. m. Prahy návrh závěrečného účtu a zašle 

jej do 15. dubna městským částem, které pak mají 14 dnů na 

případné sdělení stanoviska. Ty jsou projednány Radou v rámci 

odsouhlasení návrhu závěrečného účtu.  

Ustanovení § 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, předpokládá pouze dva možné 

závěry projednání rozpočtu v zastupitelstvu. 

Zastupitelstvo svým usnesením buď vyjádří souhlas 

s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, nebo souhlasí 

s výhradami, v případě, že jsou v hospodaření zjištěné chyby 

nebo nedostatky. Na základě výhrad pak musí samosprávný celek 

přijmout opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a 

nedostatků, přičemž musí vyvodit odpovědnost vůči osobám, 

které svým jednáním způsobily škodu. 

 

 

2.5. Schválení rozpočtu 

V rámci hlasování o rozpočtu zastupitelstvem jsou 

schvalovány následující body: 

• převody nevyčerpaných finančních prostředků vlastního 

hl. m. Prahy a jejich zapracování do návrhu rozpočtu, 

• dotační vztahy z rozpočtu hl. m. Prahy k městským 

částem, 

• finanční zdroje rozpočtu, 

• návrh rozpočtu dle objemu příjmů, výdajů a schodku, 

• způsob usměrňování prostředků vynakládaných na platy 

a odměny za pracovní pohotovost v příspěvkových 

organizacích hl. m. Prahy, 
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• návrh limitu počtu zaměstnanců a prostředky na platy 

zaměstnanců příspěvkových organizací hl. m. Prahy, 

Městské policie a Magistrátu hl. m. Prahy, 

• návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu 

zaměstnanců škol a školských zařízení zřizovaných hl. 

m Prahou a městskými částmi, 

• návrh rozpočtu hospodářské činnosti vlastního hl. m. 

Prahy, 

• návrh rozdělení dotací ze státního rozpočtu městským 

částem hl. města Prahy,20 

• návrh rozpočtového výhledu na 5 let, 

• zmocnění Rady hl. m. Prahy k provádění rozpočtových 

opatření v souvislosti s přijetím dotací 

poskytovaných na základě rozhodnutí Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy na poskytování 

neinvestičních dotací na provoz soukromým školám a 

školským zařízením, které se poskytují podle 

příslušného právního předpisu, až do výše rozhodnutí 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

 

 

2.6. Dotační vztahy z rozpočtu k městským částem 

Pravidla pro stanovení dotačních vztahů k městským částem 

hl. m. Prahy byla od roku 2000 vcelku neměnná, každoročně 

docházelo pouze ke stanovení indexu růstu dotačního vztahu 

oproti předešlému roku. Dotační vztahy k městským částem hl. 

m. Prahy v letech 2001-2005 vycházely v podstatě z principu 

promítnutí meziročního vývoje daňových příjmů hl. m. Prahy do 

dotačních vztahů jednotlivých městských částí předchozího 

roku. Tím v dotačních vztazích městských částí zůstávaly 

zakonzervovány principy a okolnosti platné v době konstrukcí 

                                                 
20 Rozpis vždy vychází z vládního návrhu zákona o státním rozpočtu. 
V případě změn vládního návrhu při schvalování v PSP ČR dochází ke 
zpřesnění. 
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dotačních vztahů, a to ať již se jedná o tzv. „objektivní 

ukazatele“ (počty obyvatel, žáků, výměra zeleně apod.), či o 

daňové výnosy z území jednotlivých MČ, které byly základem 

konstrukce dotačních vztahů již v letech 1998 až 2000.  

Z toho důvodu došlo v roce 2005 k úpravě dotačních vztahů 

při zohlednění aktuálních podmínek, za nichž hospodařily 

městské části. Vzhledem k obecně známým výrazným rozdílům 

mezi jednotlivými městskými částmi byl zvolen rozdílný způsob 

konstrukce dotačního vztahu pro „velké“ městské části (MČ 

Praha 1 – 22) a pro ostatní městské části (MČ Praha 23-57). 

Po velké diskusi byly stanoveny váhové ukazatele pro 

promítnutí míry jednotlivých veličin do velikosti dotačního 

vztahu.  

U MČ 1-22 došlo ke korekci dotačních vztahů s přihlédnutím 

k průměrnému inkasu DPFO z území MČ, k počtu obyvatel (75%) a 

k rozloze území (25%). 

U MČ 23-57 byl pro dotační vztah důležitý počet obyvatel 

(40%), rozloha MČ (15%), počet žáků mateřských a základních 

škol (20%), plocha komunikací (10%) a zeleně (10%) a 

existence sboru dobrovolných hasičů (5%). 

Od té doby nebyl tento nově zvolený princip včetně 

váhových ukazatelů změněn, každoročně dochází pouze ke 

stanovení ročního indexu růstu dotačního vztahu k jednotlivým 

městským částem oproti předešlému roku. Při tvorbě dotačních 

vztahů na rok 2007 byl meziroční index růstu stanoven 

s promítnutím očekávaného meziročního vývoje daňových příjmů 

vlastního hl. m. Prahy (očekávaná skutečnost 2006/skutečnost 

2005). Jelikož však vývoj daňových příjmů je značně 

nerovnoměrný a očekávaná skutečnost ze srpna běžného roku, 

z níž se při propočtu celkového objemu dotačních vztahů 

vycházelo, byla často dost odlišná od skutečně dosažených 

daňových příjmů, použil se na rok 2008 i 2009 průměr 

meziročních indexů dosažených v posledních čtyřech letech. 
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Součástí rozpočtu vlastního hlavního města Prahy je 

každoročně také rezerva ve výši cca 500  mil. Kč určená ke 

krytí především investičních potřeb městských částí hl. m. 

Prahy.   
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3. Příjmy rozpočtu 

 

3.1. Rozpočtová skladba a klasifikace příjmů 

Rozpočtová skladba je jedním z právních nástrojů, jimiž se 

zabezpečuje jednotné třídění všec h veřejných rozpočtů, 

potřebné pro jejich vzájemnou srovnatelnost a z ní také 

vychází možnost analytického hodnocení. Rozpočtová skladba je 

vymezována vyhláškou Ministerstva financí na základě zákona o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Hl. m. Praha 

projednává rozpočet v třídění podle rozpočtové skladby. 

Rozpočtový okruh rozpočtu vlastního hl. m. Prahy tvoří 

příjmy a výdaje. Podle druhového třídění se třídí peněžní 

operace do sedmi tříd: 

příjmové operace 
1 - daňové příjmy 
2 - nedaňové příjmy 
3 - kapitálové příjmy 
4 - přijaté dotace  - 41 neinvestiční 

- 42 investiční 
výdajové operace 

5 - běžné výdaje 
6 - kapitálové výdaje 

financování  
8 - třída 8 

 

Příjmy rozpočtu obce a kraje jsou od roku 2001 vymezeny v 

§ 7 a § 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů. Příjmy se zařazují dle vyhlášky MF č. 

323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších 

předpisů, dle různých hledisek, kterými jsou hledisko 

odpovědnostní, druhové, odvětvové a konsolidační. 

Rozpočtové příjmy se dělí na základě platné rozpočtové 

skladby z hlediska druhového do čtyř tříd, a to na příjmy 

daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté transfery. Mezi 

rozpočtové příjmy se nezahrnují vypůjčené finanční prostředky 
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ani úspory z minulých let. Tyto prostředky se do rozpočtu 

zapojují prostřednictvím rozpočtové třídy 8 - Financování. 

Na základě novely zákona o rozpočtovém určení daní v roce 

2005 a v souvislosti s převodem kompetenci a výdajů na kraje 

došlo ke změně skladby krajských dotací. Po uvedené změně se 

navýšil podíl krajů na výnosech ze sdílených daní z 3,1% na 

8,92%. Tím byl ovlivněn i význam daňových příjmů v rámci 

příjmové stránky rozpočtu. Při zvýšení podílu na výnosech ze 

sdílených daní však došlo ke změně procentuálního podílu, 

kterým se jednotlivé kraje na tomto výnosu podílejí. Hl.m. 

Praha je krajem, jehož procentní podíl se nejvýrazněji 

snížil.21  

Od 1.1. 2008 došlo ke změnám v ustanovení § 4 zákona o 

rozpočtovém určení daní v oblasti systému určení daní pro 

obce. Příjmů rozpočtů krajů se uvedená novela zákona 

nedotkla. 

Hlavními změnami provedenými v zákoně o rozpočtovém určení 

daní jsou: 

• zvýšení procenta, kterým se obce podílejí na 

celostátním výnosu daní, a to z 20,59% na 21,4%, 

• snížení počtu velikostních kategorií obcí ze 

stávajících 14 na 4 a zavedení zvláštního způsobu pro 

hl. m. Prahu, Plzeň, Ostravu a Brno, 

• doplnění počtu kritérií pro výpočet podílu obcí o 

nová kritéria a jejich váhy, kterými jsou 

o celková výměra obce- váha 3% 

o prostý počet obyvatel obce- váha 3% 

o počet obyvatel obce upravený koeficienty 

velikostních kategorií obcí- váha 94% 

 

 

 

                                                 
21 Pokles z 5,026663 % na 3,183684 %         
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3.2. Daňové příjmy 

Daňové příjmy jsou nejvýznamnější složkou rozpočtu hl. m. 

Prahy. Daňové příjmy jsou však velmi náchylné k poklesům 

v důsledku např. snížení sazby daně z příjmu. Podobná 

opatření, prováděná často před volbami, mají výrazný dopad na 

rozpočet.  

Druhy daní, které jsou příjmem rozpočtu územně 

samosprávných celků a výše jejich podílů byly i pro rok 2007 

stanoveny zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení 

výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým 

státním fondům ve znění zákonů pozdějších přepisů.  

Daňové příjmy rozpočtu hl. m. Prahy jako kraje v rámci 

sdílených daní tvoří podíl ve výši 3,183684% z 8,92 % 

z celostátního hrubého výnosu: 

• daně z přidané hodnoty (§ 3, odst.1b)  

• daně z příjmů fyzických osob 

o ze závislé činnosti (§ 3 odst. 1c) 

o vybírané srážkou (§ 3 odst.1d) 

o z 60 % z celostátního hrubého výnosu daně 

z podnikání (§ 3 odst. 1e) 

• daně z příjmů právnických osob (s výjimkou případů, kdy 

poplatníkem je obec (§ 3 odst. 1f)). 

 

Daňové příjmy rozpočtu hl. m. Prahy jako obce tvoří u 

sdílené daně podíl na 21,4 % z celostátního hrubého výnosu: 

• daně z přidané hodnoty (§ 4 odst. 1b) 

• daně z příjmů fyzických osob  

o ze závislé činnosti (§ 4 odst.1c) 

o vybírané srážkou (§ 4 odst. 1d) 

o z 60 % z celostátního hrubého výnosu daně 

z podnikání (§ 4 odst. 1e) 
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• daně z příjmů právnických osob s výjimkou případů, kde 

poplatníkem je obec (§ 4 odst. 1f) 

• podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně 

z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – „motivační 

daň“ (§ 4 odst. 1i). 

 

Procento, kterým se hlavní město Praha podílí na procentní 

části celostátního hrubého výnosu daní dle § 4 odst. 1 písm 

b) až f), se vypočte jako součet 

• poměru celkové výměry katastrálních území obce k celkové 

výměře katastrálních území všech obcí, vyjádřeného 

v procentech a násobeného koeficientem 0,03, 

• poměru počtu obyvatel obce k počtu obyvatel všech obcí, 

vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,03, 

• poměru násobku příslušného přepočítacího koeficientu 

uvedeného v příloze č. 3 k zákonu a připadajícího na hl. 

m. Praha a počtu obyvatel k součtu násobků příslušných 

přepočítacích koeficientů uvedených v příloze č. 3 

k zákonu a počtu obyvatel připadajících na hl. m. Praha 

a na ostatní obce, vyjádřeného v procentech a násobeného 

koeficientem 0,94. Přepočítací koeficient má hodnotu 

4,2098. 

 

Při stanovení počtu obyvatel obce pro účely propočtů se 

vychází ze stavu k 1. lednu běžného roku uvedeného v bilanci 

obyvatel ČR zpracované Českým statistickým úřadem k 1. lednu 

běžného roku. Při stanovení výměry katastrálních území obce 

pro účely propočtů se vychází z údajů Českého úřadu 

zeměměřičského a katastrálního k 1. lednu běžného roku. 

 Ministerstvo financí vyhlásí vyhláškou vydanou v dohodě 

s Českým statistickým úřadem a Českým úřadem zeměměřičským a 

katastrálním, vždy s účinností od 1. září běžného roku  
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• procento, kterým se jednotlivé obce podílejí na 

procentní části celostátního hrubého výnosu daní dle § 

4, odst. 1 písm b)až f), 

• procento, kterým se jednotlivé obce podílejí na výnosu 

daně podle § 4, odst. 1 písm i) – tzv. daně „motivační“, 

stanovené v závislosti na poměru počtu zaměstnanců 

v obci, vykázanému v příloze k vyúčtování daně z příjmů 

ze závislé činnosti a z funkčních požitků podle zákona o 

daních z příjmů, k celkovému počtu zaměstnanců takto 

vykázaných v České republice, a to podle stavu k 1. 

prosinci bezprostředně předcházejícího kalendářního 

roku. 

 

Tato vyhláška byla vydána poprvé s účinností 1. ledna 2008 

s počty obyvatel obcí a výměrou katastrálních území obcí k 1. 

lednu 2007 a počty zaměstnanců k 1. prosinci 2006. Jedná se o 

vyhlášku ministerstva financí č. 392/2007 Sb., o podílu 

jednotlivých obcí na stanovených procentních částech 

celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní 

z příjmů, podle které byla pro hl. m. Prahu stanovena pro 

výnosy daní dle § 4 odst. 1 písm b) až f) hodnota procenta 

30,934858 a procento podílu na dani dle § 4 odst. 1 písm i) 

ve výši 16,925368. 

Daňové příjmy rozpočtu hl. m. Prahy jako obce tvoří u 

výlučné daně:   

• výnos daně z nemovitostí vybraný na území obce (§ 4 

odst. 1a) 

• 30 % z výnosu daně z příjmů fyzických osob z podnikání 

vybrané na území obce (§ 4 odst. 1g) 

• daň z příjmů právnických osob v případech, kdy 

poplatníkem je obec (§ 4 odst.1h).  
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Výnos sdílených daní je hl. m. Praze převáděn Finančním 

úřadem pro Prahu 8, výnos výlučných daní převádí všech 12 

finančních úřadů v Praze. Daň z příjmu právnických osob, kdy 

poplatníkem je obec, si do svého rozpočtu příjmů převádí obec 

sama. 

Mezi daňové příjmy patří rovněž správní a místní poplatky 

a poplatek za komunální odpad. Správní a místní poplatky 

vybírá obec, tj. jak vlastní hl. m. Praha, tak její městské 

části. Jedná se o poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, 

za užívání veřejného prostranství, z ubytovací kapacity, ze 

psů, ze vstupného a za provoz výherních hracích přístrojů. 

Poplatky spojené s odpadovým hospodářstvím vybírá vlastní hl. 

m. Praha. Jedná se o poplatek za sběr, třídění, využívání a 

zneškodňování komunálního odpadu, vybíraný v roce 2000 a 

2001, místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů, vybíraný v roce 2002 a poplatek za komunální odpad, 

vybíraný od roku 2003 dosud. 

Na závěr je třeba se zmínit i některé poplatky podle 

zákona. Jedná se např. o: 

• odvod za odnětí zemědělské půdy dle zákona č. 334/1992 

Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. Část inkasa 

ve výši 40 %, která je příjmem obce, je převáděna 

finančními úřady. Zbylý podíl (60 % inkasa) je příjmem 

Státního fondu životního prostředí. Odvody, které jsou 

příjmem obce, mohou být použity jen pro zlepšení 

životního prostředí v obci a pro ochranu a obnovu 

přírody a krajiny,  

• poplatek za odebrané množství podzemní vody dle novely 

zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých 

zákonů (vodní zákon), provedené zákonem č. 20/2004 Sb. 

Část výnosu poplatku ve výši 50 % je příjmem rozpočtu 

kraje, na jehož území se odběr podzemní vody uskutečňuje 

a zbylých 50 % je příjmem Státního fondu životního 
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prostředí. Poplatek do rozpočtu hl. m. Prahy převáděl 

finanční úřad místně příslušný podle sídla nebo bydliště 

jednotlivých odběratelů, v roce 2006 byl obci poukazován 

i prostřednictvím celních úřadů a od roku 2007 již jen 

výlučně celními úřady. Poplatky, které jsou příjmem 

rozpočtu kraje, mohou být použity jen na podporu 

výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, 

• poplatek za odnětí pozemků dle zákona č. 289/1955 Sb., o 

lesích. Tento poplatek se platí obci, na jejímž 

katastrálním území došlo k odnětí, přitom podíl obce je 

40 % a 60 % jeho výnosu je příjmem Státního fondu 

životního prostředí.  

 

Poplatek za odebrané množství vody a za odnětí pozemků do 

rozpočtu hl. m. Prahy převáděl finanční úřad místně příslušný 

podle sídla nebo bydliště jednotlivých odběratelů, v roce 

2006 byl obci poukazován i prostřednictvím celních úřadů a od 

roku 2007 je převáděn již jen výlučně celními úřady. 

Daňové příjmy, jejichž navrhovaná výše vychází z metodiky 

daného roku a z časové řady celostátního výnosu daňových 

příjmů, tvoří velkou většinu veškerých příjmů hl. m. Prahy.22 

Na celkovém plnění daňových příjmů se největším objemem 

podílí daň z přidané hodnoty. Od roku 2002 jsou tyto příjmy 

rozděleny na daňové příjmy kraje a daňové příjmy obce. 

 

 

3.3. Ostatní příjmy 

Nedaňové příjmy, při jejichž rozpočtování se vychází ze 

skutečnosti I. čtvrtletí běžného roku s přihlédnutím ke 

skutečnému plnění k 31.12. roku předešlého, tvoří velmi malou 

část příjmů rozpočtu.23 Jsou zde zahrnuty příjmy z úroků a 

                                                 
22 Cca 70% 
23 V rozmezí 3-5 % z celkových příjmů. 
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realizace vlastního majetku, příjmy z vlastní činnosti24 a 

přijaté sankční platby.25 

S kapitálovými příjmy se v návrhu rozpočtu uvažuje pouze 

ve zdůvodněných případech. Nedosahují ani 1% z celkových 

příjmů. Jedná se o příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a 

investiční dary. 

Druhým nejdůležitějším zdrojem příjmů hl.m.Prahy jako 

celku po příjmech daňových bývají přijaté dotace včetně 

převodů z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) 

činnosti.26 

Největší objem z přijatých dotací tvoří tradičně 

neinvestiční dotace ze státního rozpočtu či státních fondů, 

dále pak převody z vlastních fondů hospodářské 

(podnikatelské) činnosti. Největší částku v rámci upraveného 

rozpočtu tvoří dotace z MŠMT na úhradu výdajů na 

vzdělávání27, každoročně inkasovaná v průběhu května. Dále 

lze do této položky zahrnout transfery od městských částí 

hlavního města Prahy, kterými se podílejí na společných 

programech a naopak. Pokud není známa výše transferu ze 

státního rozpočtu v rámci souhrnného finančního vztahu, je 

její objem v návrhu rozpočtu nahrazen dočasně volnými zdroji 

města. 

                                                 
24 Příjmy z tržeb a poplatků za parkovné, poplatky za rešerše a kopie 
v Archivu hl. m. Prahy 
25 Příjmy spojené s odtahem vozidel, pokuty ukládané Městskou policií a 
odbory MHMP, podíl z pokut ukládaných za porušení předpisů o ochraně 
životního prostředí ČIŽP a finančními a celními úřady. 
26 Cca. 27-28% z celkových příjmů 
27 Každoročně se částka pohybuje okolo 7 mld. Kč 
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4. Výdaje rozpočtu 

 

4.1. Klasifikace výdajů 

Při sledování hospodaření se hlavní pozornost věnuje 

plnění rozpočtu. Základním ukazatelem plnění rozpočtu jsou 

výdaje jako spotřeba finančních prostředků. Spotřeba 

finančních prostředků je sledována na bankovních účtech. Je 

to takové odčerpání peněžních prostředků, které souvisí 

s financováním podle rozpočtu. 

Výdaje hl. m. Prahy lze členit na výdaje běžné28, ze 

kterých se financují běžné potřeby v příslušném rozpočtovém 

roce (zpravidla také označované jako provozní výdaje) a na 

výdaje kapitálové, které slouží k financování dlouhodobých, 

zejména investičních potřeb29 přesahujících jedno rozpočtové 

období.30 Kapitálové výdaje slouží k financování investic, a 

to jak výdaje na nové investice, tak splácení půjček. 

Rozhodnou hranicí pro zatřídění výdajů na běžné a kapitálové 

je pro hmotný investiční majetek částka 40.000 Kč a pro 

nehmotný investiční majetek částka 60.000 Kč. 

Výdaje hl. m. Prahy jsou obecně vymezeny v § 10 zákona o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Jedná se zejména o 

výdaje na: 

• závazky vyplývající z plnění povinností uložených 

zvláštnímu právními předpisy31, kterými jsou například 

náklady na místní referendum podle zákona č. 22/2004 

Sb., o místním referendu a podle ustanovení § 13 odst. 3 

zákona o hl. m. Praze rovněž náklady spojené s označením 

ulic a ostatních veřejných prostranství;  

                                                 
28 Náklady na opravu a údržbu, mzdové náklady, transfery domácnostem. 
29 Investice jak veřejného sektoru, tak dotace podnikatelský subjektům. 
30 Marková Hana: Finance obcí, měst a krajů, s. 119 
31 např. označení ulic a veřejných prostranství, náklady místního 
referenda,atd. 
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• činnost v samostatné působnosti, jako je péče o vlastní 

majetek a jeho rozvoj. Tyto výdaje jsou hrazeny 

především z příjmů z vlastního majetku. Dále se jedná o 

výdaje na bydlení, dopravu, výchovu, kulturu, veřejného 

pořádku, atd.; 

• výkon státní správy, ke které je hl. m. Praha pověřená 

zvláštními právními předpisy, v jejichž rámci se jedná 

především o výdaje na zajištění činností prováděných 

v rámci výkonu přenesené působnosti32; 

• závazky vyplývající z uzavřených smluvních vztahů v  

hospodaření a ze smluvních vztahů vlastních organizací, 

jestliže k nim přistoupila; 

• závazky přijaté v rámci spolupráce s jinými územními 

celky nebo s dalšími subjekty včetně příspěvků na 

společnou činnost. Zákon o hl. m. Praze ve svém 

ustanovení § 20 předvídá spolupráci hl. m. Prahy 

s ostatními kraji a obcemi a rovněž spolupráci městských 

částí v mezích jejich samostatné působnosti s jinými 

městskými částmi nebo s územními samosprávnými celky. 

Spolupráce se uskutečňuje buď na základě smlouvy 

uzavřené ke splnění konkrétního úkolu, nebo zakládáním 

právnických osob podle ustanovení obchodního zákoníku;33 

• výdaje související s návratnými zdroji, např. úhrada 

úroků z přijatých půjček a úvěrů, úhrada výnosu z emise 

vlastních dluhopisů, splátky jistin komunálních 

dluhopisů jejich vlastníkům a výdaje na emise 

komunálních dluhopisů; 

• dotace městským částem, které jsou poskytovány na 

základě zastupitelstvem odsouhlaseném principu dotačních 

vztahů. Výše dotace se odvozuje z váhové ukazatele 

stanovené pro promítnutí míry jednotlivých veličin do 

velikosti dotačního vztahu. Kromě dotací stanovených na 

                                                 
32 Výdaje na mzdy, nákup hmotného majetku, spotřeba energie, atd. 
33 Viz § 21 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. 
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základě předem stanovených ukazatelů dotačního vztahu je 

každoročně na základě naléhavých investičních potřeb 

městským částem rozdělováno cca 500  mil. Kč;   

• dotace Regionální radě regionu soudržnosti Praha zřízené 

k datu 1. 7. 2006 zákonem č. 138/2006 Sb., kterým se 

mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o 

veřejných zakázkách. Tehdy RRP převzala některé funkce 

Zastupitelstva hl. m. Praha pro program JPD 2 a pro 

připravovaný operační program Praha Konkurenceschopnost 

(OPPK) v rámci nového programového období 2007 – 13; 

• výdaje na podporu subjektů provádějících veřejně 

prospěšné činnosti a na podporu soukromého podnikání 

prospěšného pro hl. m. Prahu a výdaje na dary, přípěvky 

na sociální a jiné humanitární účely. Mezi tyto subjekty 

provádějící veřejně prospěšné činnosti patří zejména 

obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, 

občanská sdružení a jiné subjekty za podmínky, že 

vykonávají veřejně prospěšné činnosti. Dále jsou 

podporovány subjekty v oblasti kultury a sportu. Hl. m. 

Praha má pro tento účel velmi dobře propracovaný systém 

grantové politiky, v jejímž rámci jsou finanční 

prostředky poskytovány. 

 

 

4.2. Běžné výdaje 

Pro běžné výdaje se při tvorbě návrhu rozpočtu zachovávají 

následující pravidla: 

• v jednotlivých kapitolách je zachována úroveň 

schváleného rozpočtu běžného roku, snížená o účelové 

prostředky poskytnuté pro daný rok, včetně převodů 

nevyčerpaných prostředků a zvýšená o eventuální platové 

úpravy z titulu nařízení vlády o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách, o nárůst účetních 
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odpisů z majetku příspěvkových organizací z důvodu 

dalšího zařazení dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku do užívání, o nové úkoly, o případné změny 

v zákoně o rozpočtovém určení daní, pokud k nim v daném 

roce dochází a o valorizaci ve výši inflace,  

• neinvestiční dotace ze státního rozpočtu se zařazují do 

návrhu rozpočtu kapitoly pouze ve výši schváleného 

státního rozpočtu, v případě dosud neschválených objemů 

státního rozpočtu se vychází z návrhu státního rozpočtu 

(např. přímé náklady škol a školských zařízení, dotace 

na výkon státní správy), 

• akce financované z mimorozpočtových zdrojů (z vydaných 

obligací a půjček) se do návrhu rozpočtu zařazují jen 

v případě, že má HMP tyto cizí zdroje na svém účtu, 

• v rámci celého rozpočtu se pravidelně vytváří v kapitole 

10 - Pokladní správa neúčelová - rezerva ve výši 500  

mil. Kč a rezerva pro MČ hl.m.Prahy ve výši cca 500  

mil. Kč, 

• v rámci jednotlivých kapitol musí být vyčleněny finanční 

prostředky ke krytí nákladů na realizaci projektů 

z fondů EU, 

• v rámci jednotlivých kapitol 01-09 je možné dle uvážení 

správce kapitoly tvořit neúčelovou rezervu až do výše 1% 

objemů výdajů příslušné kapitoly. 

Organizacím v působnosti hl. m. Prahy, Městské policii hl. 

m. Prahy a odborům Magistrátu hl. m. Prahy se stanoví 

rozpočet běžných výdajů podle rozpočtu běžného roku a na něj 

navazujících změn přijatých v souvislosti s optimalizací 

zaměstnanců a změnami v platových podmínkách ve veřejných 

službách. 

 Při stanovení výše neinvestičního příspěvku příspěvkovým 

organizacím je nutné přihlédnout k možnosti využití vlastních 

zdrojů, tj.:  
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• stavu rezervního fondu, 

• stavu investičního fondu (údržba nemovitého majetku), 

• předpokládanému zisku z doplňkové činnosti, 

• stavu účtu Finančního vypořádání PO hl. m. Prahy, na 

který byla převedena úspora neinvestičního příspěvku 

z finančního vypořádání z předchozích let. 

 

Zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci na 

odpisy z důvodu zařazení dalšího dlouhodobého majetku do 

užívání je možné pouze po prověření příslušným odvětvovým 

odborem v případě, že požadovaný nárůst odpisů na následující 

rok oproti běžnému roku odpovídá reálné potřebě.34 

Nové úkoly a účelové prostředky, které ovlivní výši 

běžných výdajů kapitoly, lze do návrhu rozpočtu zařadit jen 

v případě jejich schválení radou nebo zastupitelstvem, a to 

na: 

• rozšíření kapacity (např. počet míst ÚSP, DD, rozšíření 

počtu tříd – školy) 

• rozšíření předmětu činnosti (např. dodatek zřizovací 

listiny) 

• zabezpečení mimořádného úkolu (přidělení účelových 

prostředků) 

 

4.2.1. Grantová politika 

Výdaje právnickým nebo fyzickým osobám, u kterých HMP 

neplní funkci zřizovatele (zakladatele) a které mají povahu 

příspěvku na činnost těchto osob, se uvolňují na základě 

grantového principu či jiného smluvního vztahu. Finanční 

prostředky na granty jsou v jednotlivých kapitolách zařazeny 

jako běžné výdaje. Do kapitálových výdajů je možné prostředky 

na granty zařadit až po doporučení grantové komise formou 

                                                 
34 Stav majetku organizace je ve velmi špatném technickém stavu a zároveň 
je ve stejné výši nařízen odvod z investičního fondu organizace. 
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úpravy rozpočtu. Při vyhlašování grantů se postupuje dle 

„Základní metodiky evidence grantů“, schválené usnesením Rady 

hl. m. Prahy. 

Grantový systém se pravidelně vyhlašuje v oblastech: 

• sociální péče a v oblasti zdravotnictví  

• kultury a umění  

• tělovýchovy a sportu  

• volného času dětí a mládeže  

• prevence kriminality  

• protidrogové politiky  

• podpory aktivit národnostních menšin  

• životního prostředí  

• vědy a vzdělávání  

• údržby a opravy kulturních památek  

• opravy a údržby církevních staveb 

 

Podle § 17 odst. 3 zákona č. 250/ 2000 Sb. o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů je součástí závěrečného účtu 

vyúčtování finančních vztahů též k hospodaření dalších osob. 

Z tohoto důvodu je stanoven jednotný termín pro předložení 

finančního vypořádání grantů do 31. 1. následujícího roku. Ke 

stejnému datu musí být nevyčerpané prostředky finanční 

převedeny na účet hl. m. Prahy.35  Jednotlivá grantová 

pracoviště zpracovávají seznam příjemců grantů, kteří 

nevyčerpané prostředky vrátili či je budou vracet, který poté 

předávají odboru účetnictví nejpozději do 15. 2. téhož roku. 

Rovněž vyhodnocují využití poskytnutých finančních prostředků 

a podklady předávají odboru rozpočtu, nejpozději do 28. 2. 

téhož roku k zapracování do celkového materiálu k závěrečnému 

účtu hl. m. Prahy. 

 

                                                 
35 Toto ustanovení se nevztahuje na víceleté granty (max. 4 roky), u 
kterých se nevyčerpané prostředky vracejí až po uplynutí doby trvání 
grantu. 
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4.3. Kapitálové výdaje 

 

Základní prioritou při přidělování kapitálových výdajů je 

řešení stále vysokého stupně rozestavěnosti. Dle charakteru a 

rozsahu investičních akcí je zřejmé, že rozsah a výše 

rozestavěnosti musí být v členění dle jednotlivých kapitol 

výrazně odlišná. Kapitálové prostředky se přidělují zejména 

na rozestavěné akce celoměstského významu, protože při 

prodlužování jejich realizace z důvodu nedostatečného 

přidělení investičních prostředků vzrůstají náklady, a to i 

při dodržení původních stavebních parametrů. 

Do rozpočtu by měly být zařazeny akce, u kterých proběhla 

veřejná soutěž. Pokud soutěž neproběhla, mohou být požadavky 

na rozpočet zařazeny pouze do investiční rezervy. 

 Dále se přednostně řeší rozestavěné akce se spoluúčastí 

státního rozpočtu, Státního fondu životního prostředí ČR 

(SFŽP), Státního fondu rozvoje bydlení ČR (SFRB), Státního 

fondu dopravní infrastruktury ČR (SFDI), akce financované 

v rámci evropských fondů, kde je podmínkou podílové 

financování ze strany města (investora). 

Zapojení cizích zdrojů v rozpočtu je na základě 

dlouhodobého politického konsenzu přípustné zásadně jen pro 

strategicky zásadní investiční akce celoměstského významu. Od 

roku 2006 jsou na základě detailně zpracované „Analýzy 

zadlužení HMP“ v rozpočtu v rámci kapitálových výdajů 

identifikovány tzv. kapitálové výdaje na strategické 

investice. 

Strategické investice představují akce svým významem a 

finanční náročnosti přesahující jakékoliv jiné investice 

uskutečňované hl. m. Prahou. Speciálním znakem investičních 

strategických investičních akcí je možný způsob jejich 

financování, když investiční náklady může hradit jak hl. m. 
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Praha ze svých vlastních příjmů, úvěrů (čerpané od bankovních 

subjektů) nebo dluhopisů (čerpané na finančním trhu), tak 

jiné subjekty, např. státní rozpočet, fondy EU, projekty PPP. 

Podíl investičních nákladů na strategické investice 

hrazené hl. m. Prahou a jinými subjekty je však velmi složité 

stanovit. Části strategických investic realizované 

v posledních několika letech byly v naprosté většině (cca 

95%) hrazeny z prostředků hl. m. Prahy. Vzhledem k značnému 

objemu očekávaných strategických investic do roku 2020 se 

jeví jako nezbytné zapojení také jiných subjektů do 

financování. 

Pro strategické investiční akce existuje speciální seznam, 

který aktuálně obsahuje následující investiční akce: 

• celková přestavba rozšíření ústřední čističky odpadních 

vod na Císařském ostrově, 

• protipovodňová opatření, 

• informační projekty, 

• výstavba městského okruhu- jihozápadní a severozápadní 

část, 

• prodloužení trasy metra A a výstavba metra D. 

 

V rámci hledání možnosti alternativních zdrojů financování 

je připravována výstavba I. provozního úseku trasy D metra, 

kde se předpokládá financování metodou PPP, tedy na základě 

partnerství veřejného a soukromého sektoru. 

 

 

4.4. Kapitoly rozpočtu 

 

Roční rozpočet v oblasti výdajů je členěn na 10 kapitol, 

přičemž v rámci každé kapitoly se výdaje člení na výdaje 

jednotlivých odborů a jejich investičních a neinvestičních 
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akcí. V rámci jednoho odboru však můžeme mít více správců 

jednotlivých položek výdajů. 

 Běžné výdaje rozpočtu hl.m. Prahy jsou v návrhu rozpočtu 

v rámci jednotlivých kapitol členěny jak na výdaje odborů a 

tyto dále podle správce výdajů na základě rozdělení 

kompetencí v Radě hl. m. Prahy, tak ještě detailněji podle 

čísla paragrafu na základě odvětvového třídění rozpočtové 

skladby. Tabulka výdajů tak obsahuje vždy název organizace, 

která je za výdaj odpovědná, číslo paragrafu dle odvětvového 

třídění rozpočtové skladby, krátký text s popisem a částku 

navrženou na následující rozpočtové období. Kapitálové výdaje 

mají místo čísla paragrafu přidělené číslo stavby. 

Hodnoty plánovaných běžných výdajů v jednotlivých měsících 

roku jsou stanoveny prostým rozpadem ročních hodnot (tj. 

předpokládá se, že každý odbor a kapitola v každém měsíci 

vydají 1/12 rozpočtovaných ročních běžných výdajů). Při 

sestavování měsíčních rozpočtů (resp. měsíčních plánů cash 

flow) se tak pracuje s předpokladem rovnoměrného čerpání 

běžných výdajů v průběhu celého kalendářního roku. 

Naproti tomu kapitálové výdaje jsou z časového hlediska 

plánovány vždy na konkrétní měsíc v roce, kdy budou 

realizovány (resp. kdy bude potřeba provést uvolnění 

finančních prostředků). 

 

Následující tabulka znázorňuje údaje o stavu rozpočtu 

v jednotlivých letech v rámci jednotlivých kapitol rozpočtu 

hl. m. Prahy, včetně procentuelního rozdělení výdajů na 

jednotlivé kapitoly. 
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v tis. Kč 

Kapitola 
Rozpočet k 
31.12.2007 

% z 
celku 

Rozpočet k 
31.12.2006 

% z 
celku 

Rozpočet k 
31.12.2005 

% z 
celku 

Rozpočet k 
31.12.2004 

 % z 
celku  

Rozpočet k 
31.12.2003 

01- Rozvoj obce 1 379 905 2,34 2 066 756 3,7 2 436 330 4,62 3 580 627 6,57 2 522 844 
02- Městská 
infrastruktura 5 265 925 8,94 4 859 252 8,7 5 048 611 9,58 4 390 570 8,05 3 836 960 

03- Doprava 21 124 326 35,85 19 366 948 34,67 18 539 016 35,19 19 666 834 36,05 20 228 937 
04- Školství, mládež a 
samospráva 12 764 389 21,66 12 067 756 21,61 11 338 941 21,52 10 850 899 19,89 10 257 530 
05- Zdravotnictví a 
sociální oblast 3 787 977 6,43 3 272 836 5,86 2 949 444 5,6 3 019 007 5,53 3 910 701 
06- Kultura, sport a 
cestovní ruch 2 462 043 4,18 2 691 489 4,82 2 113 748 4,01 1 903 063 3,49 1 789 963 

07- Bezpečnost 1 957 803 3,32 1 558 144 2,79 1 304 433 2,48 1 195 684 2,19 1 040 566 

08- Hospodářství 2 480 579 4,21 1 999 664 3,58 1 773 281 3,37 2 549 824 4,68 2 624 320 

09- Vnitřní správa 5 978 028 10,14 5 225 091 9,35 4 767 850 9,05 4 631 369 8,49 4 554 266 

10- pokladní správa 1 728 476 2,93 2 747 756 4,92 2 414 150 4,58 2 761 975 5,06 1 875 051 

  58 929 453 100 55 855 693 100 52 685 801 100 54 549 850 100 52 641 139 

 

 

4.4.1. Kapitola 01 - Rozvoj Obce 

V rámci první kapitoly jsou hrazeny výdaje související 

s rozvojem obce. Výdaje kapitoly se člení na výdaje několika 

odborů a městských organizací. Patří sem odbor městského 

investora, odbor stavební, odbor územního plánu, obor správy 

majetku, Útvar rozvoje hl. m. Prahy a jednotlivé městské 

části. 

V rámci běžných výdajů této kapitoly jsou financovány 

především úroky z půjček na stavby kanalizace v Praze, 

náklady na dokončené, ale dosud jednotlivým odborům nepředané 

stavby,36 náklady na statické havárie tak, jak obci ukládá 

zákon. Rovněž je z této kapitoly financováno pořizování 

územně plánovací dokumentace odborem územního plánu, činnost 

Útvaru rozvoje hl. m. Prahy, který v rámci své činnosti 

zajišťuje tvorbu digitální mapy, pořizování územně 

                                                 
36 Náklady za média, geometrické plány, ostrahu, pojistné, posudky, 
technickou pomoc, nájemné za dočasně zabírané pozemky. 
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analytických podkladů, tvorbu urbanistických studií, územního 

plánu a zásad územního rozvoje. 

V rámci kapitálových výdajů jsou prostředky vynakládány na 

rekonstrukci a revitalizaci domů, náměstí a veřejných staveb 

a prostranství, výstavbu nových bytových objektů, poduličních 

inženýrských sítí, pozemních komunikací a kolektorů,  

pořízení koncepcí rozvoje jednotlivých městských částí, atd. 

 

Následující tabulka uvádí přehled jednotlivých běžných a 

kapitálových výdajů v rámci kapitoly O1 v letech 2007-2003. 

 

 v tis. Kč 

druh výdajů 
Výdaje k 

31.12.2007 
 % z 

celku 
Výdaje k 

31.12.2006 
 % z 

celku 
Výdaje k 

31.12.2005 
% z 

celku 
Výdaje k 

31.12.2004 
% z 

celku 
Výdaje k 

31.12.2003 

běžné výdaje 345 166 0,9 310 649 0,82 218 214 0,62 574 095 1,62 518 846 

kapitálové výdaje 1 034 739 5,01 1 756 108 9,74 2 218 115 12,74 3 006 532 15,7 2 003 998 

Celkem běžné výdaje 38 263 660 100 37 833 637 100 35 282 564 100 35 401 180 100 35 736 325 

Celkem kapitálové výdaje 20 665 793 100 18 022 056 100 17 403 237 100 19 148 670 100 16 904 814 

 

Z tabulky je jasně patrný pokles kapitálových výdajů 

v rámci rozvoje obce. Dochází k poklesu investic na 

revitalizaci veřejných prostranství, starších bytových 

komplexů a výstavby nového bytového fondu.  

 

4.4.2. Kapitola 02 - Městská infrastruktura 

V rozpočtu běžných výdajů kapitoly Městská infrastruktura 

jsou zahrnuty neinvestiční příspěvky na provoz Botanické 

zahrady a Zoologické zahrady hl. m. Prahy. V rámci odboru 

městského investora se zde hradí nájemné za dočasně zabírané 

plochy pozemků při výstavbě nebo do doby jejich vykoupení. 

Odbor správy majetků zase v rámci této kapitoly čerpá na 

nájemné v oblasti vodního hospodářství. Odbor ochrany 

prostředí čerpá největší objem běžných výdajů. Jedná se o 

výdaje na provoz stanic pro handicapovaná zvířata, údržbu 

lesů, dohled nad kvalitou vod a další správu vodního 
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hospodářství, monitoring a další činnosti při ochraně 

ovzduší, otázky sběru, svozu, odstraňování a prevenci vzniku 

odpadů v hl. m. Praze, péči o veřejnou zeleň. V neposlední 

řadě je třeba zmínit výdaje na správu v oblasti ochrany 

životního prostředí na základě zákona č. 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na životní prostředí, zákona č. 76/2002 Sb., 

o integrované prevenci, na environmentální vzdělávání, s tím 

spojené kampaně, granty a v neposlední řadě i mezinárodní 

spolupráci.  

Kapitálové výdaje jsou poskytovány na investiční dotace 

z rozpočtu hl. m. Prahy Botanické a Zoologické zahradě a na 

stavby technické vybavenosti37. Pod správu odboru ochrany 

životního prostředí patří správa investičních dotací na 

výkupy pozemků lesů a rybníků, revitalizace a rekonstrukce 

pražských zahrad a parků a na pomoc řešení vyplývajících 

z energetických auditů pro příspěvkové organizace hl. m. 

Prahy. Další investice směřují do čističek odpadních vod na 

území města. 

V této kapitole patří mezi strategické investice výstavba 

protipovodňových opatření na ochranu hl. m. Prahy a celková 

přestavba a rozšíření ústřední čističky odpadních vod na 

Císařském ostrově.  

 

Následující tabulka uvádí přehled jednotlivých běžných a 

kapitálových výdajů v rámci kapitoly O2 v letech 2007-2003. 

 

v tis. Kč 

druh výdajů 
Výdajet k 

31.12.2007 
 % z 

celku 
Výdaje k 

31.12.2006 
 % z 

celku 
Výdaje k 

31.12.2005 
% z 

celku 
Výdaje k 

31.12.2004 
% z 

celku 
Výdaje k 

31.12.2003 

běžné výdaje 2 440 331 6,38 2 219 486 5,87 2 158 268 6,12 2 171 098 6,13 2 086 371 

kapitálové výdaje 2 825 595 13,67 2 639 765 14,65 2 890 342 16,61 2 219 472 11,59 1 750 589 

Celkem běžné výdaje 38 263 660 100 37 833 637 100 35 282 564 100 35 401 180 100 35 736 325 

Celkem kapitálové výdaje 20 665 793 100 18 022 056 100 17 403 237 100 19 148 670 100 16 904 814 

                                                 
37 Jedná se převážně o výstavbu technické infrastruktury v oblastech 
s rozrůstající se výstavbou. Patří sem jak výstavba kanalizace (splaškové 
kanalizace, vodovod) tak komunikace. 
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I když v absolutním vyjádření výdaje této kapitoly 

dlouhodobě rostou, stále je na území hl. m. Prahy velký 

deficit co se týče výstavby technické infrastruktury. Ten je 

markantní převážně v okrajových městských částech, kde na 

mnoha místech stále chybí kanalizace. Velkým problémem, 

kterému bude Praha do budoucna čelit, je nereálnost výstavby 

Ústřední čističky odpadních vod do konce roku 2010. Vzhledem 

k tomu, že zatím není ani vydáno územní rozhodnutí o umístění 

stavby a Magistrát hl. m. Prahy čelí velké kritice za 

nešetrný návrh s ohledem na umístění čističky v centrální 

části města na Císařském ostrově, je více než pravděpodobné, 

že bude Praha vystavena sankcím ze strany Evropské unie. 

Navíc také není vůbec jasné, k jaké variantě technického 

provedení se nakonec přistoupí. Myslím, že by město mělo 

začít uvažovat o alternativě umístnění čističky do okrajové 

části po vzoru Budapešti. Ta navíc vcelku úspěšně realizovala 

výstavbu hlavní čističky odpadních vod pro město pomocí PPP 

projektu.38 

 

4.4.3. Kapitola 03 - Doprava 

 

Rozhodující podíl běžných výdajů jde obvykle pro Dopravní 

podnik hl. m. Prahy na provoz MHD. Dále jsou vyčleňovány 

prostředky pro Technickou správu komunikací na zajištění 

zimní údržby, čistění komunikací, údržbu zeleně a dopravně 

inženýrskou činnost. Další běžné výdaje jdou na zajištění 

dopravní obslužnosti v rámci příměstských linek Pražské 

integrované dopravy, včetně úhrady ztráty z poskytování 

žákovského jízdného. V neposlední řadě je financován i 

ROPID39, zajišťující dopravní obslužnost města, a odbor 

dopravy. 

                                                 
38 PPP- public private partnership- partnerství soukromého a veřejného 
sektoru 
39 Regionální organizátor Pražské integrované dopravy 
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Kapitálové výdaje jsou využívány na realizaci 

protihlukových opatření, zřizování záchytných parkovišť P+R, 

rekonstrukci a údržbu komunikací ve správě TSK. Výstavba 

metra, obnova a modernizace vlakových souprav metra a nákup 

tramvají je zajišťován ze strany Dopravního podniku. Odbor 

městského investora zajišťuje v převážné míře realizaci 

strategických investic souvisejících s městským okruhem a 

hlavních dopravních tahů.  

 

Následující tabulka uvádí přehled jednotlivých běžných a 

kapitálových výdajů v rámci kapitoly O3 v letech 2007-2003. 

 

v tis. Kč 

druh výdajů 
Výdaje k 

31.12.2007 
 % z 

celku 
Výdaje k 

31.12.2006 
 % z 

celku 
Výdaje k 

31.12.2005 
% z 

celku 
Výdaje k 

31.12.2004 
% z 

celku 
Výdaje k 

31.12.2003 

běžné výdaje 10 588 610 27,67 11 241 392 29,71 10 684 869 30,28 10 431 680 29,47 10 805 656 

kapitálové výdaje 10 535 717 50,98 8 125 556 45,09 7 854 147 45,13 9 235 154 48,23 9 423 281 

Celkem běžné výdaje 38 263 660 100 37 833 637 100 35 282 564 100 35 401 180 100 35 736 325 

Celkem kapitálové výdaje 20 665 793 100 18 022 056 100 17 403 237 100 19 148 670 100 16 904 814 

 

Aby Praha mohla adekvátně reagovat na zhoršující se 

dopravní situaci ve městě, bylo by třeba navýšit po dobu 

nejméně šesti let současný rozpočet alespoň o 100%. 

Tramvajové vozy a soupravy metra jsou již značně zastaralé a 

je třeba přistoupit k jejich kompletní výměně, výstavba 

nových stanic metra je pro město velmi finančně nákladná a za 

situace, kdy příspěvek ze státního rozpočtu na jeho výstavbu 

je dlouhodobě velmi nízký, není Praha schopna zajišťovat 

rozvoj dopravní obslužnosti v návaznosti na rostoucí bytovou 

zástavbu.  

Samostatnou kapitolou je výstavba městského okruhu. Zde se 

předpokládá, že v průběhu roku 2010 dojde s jeho dostavbou 

k velkému odlehčení dopravy ve městě. Vnější část pražského 

okruhu je finančně plně hrazena prostředky ze SFDI, vnitřní 

část je hrazena městem. 
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Maximální využití všech možných finančních prostředků na 

dostavbu městského okruhu vede k tomu, že jsou výrazným 

způsobem kráceny výdaje Dopravního podniku a Technické správy 

komunikací. To v následujících letech povede ke kapacitním 

problémům v dosud obsluhovaných příměstských oblastech, neboť 

budou chybět právě prostředky na nárůst výkonů na rozšíření 

dopravní obsluhy. 

Doprava v příměstských oblastech je dlouhodobě 

podceňovaným tématem a výstavba záchytných P+R parkovišť je 

kapacitně nedostačující. 

 

4.4.4. Kapitola 04 - Školství 

 

Běžné výdaje kapitoly Školství, potřebné na rozvoj 

školských zařízení, jsou v hl. m. Praze získávány 

z rozpočtové kapitoly MŠMT, a to prostřednictvím 

republikových normativů, založených na počtu žáků věkové 

skupiny, odpovídající pěti věkovým úrovním vzdělání. Hlavním 

cílem dotčeného systému je vytvoření ekonomického tlaku na 

„přizpůsobování“ sítě škol v kraji jak disponibilním 

prostředkům státního rozpočtu, tak i skutečně reálným 

potřebám vzdělávání v kraji.  

Provozní prostředky pro předškolní zařízení, školy a 

školská zařízení v působnosti hl. m. Prahy jsou poskytovány 

z daňové výtěžnosti kraje hl. m. Praha.  

Do systému krajského školství patří gymnaziální školství, 

střední a vyšší odborné školy, střední odborná učiliště, 

speciální školství, základní umělecké školy, domovy dětí a 

mládeže, pedagogicko-psychologické poradny, domovy mládeže, 

dětské domovy, školní jídelny a školy v přírodě. 

Do systému obecního školství, podléhajícího kompetenci 

jednotlivých městských částí, spadají mateřské školy, 
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základní školy, školní jídelny, základní umělecké školy a 

domovy dětí a mládeže. 

Dlouhodobě dochází k postupného slučování škol z důvodu 

poklesu žáků a zájmu o některé typy studijních programů 

s cílem optimalizovat co nejefektivněji finanční prostředky 

získávané na tuto oblast.  

Do oblasti běžných výdajů rovněž patří i financování 

školských akcí, grantů na podporu využití volného času pro 

děti a mládež, projekty na modernizaci vzdělávání financované 

z Evropského sociálního fondu, podpora informačních 

technologií a nákup softwaru, prostředky na odměny 

pedagogických pracovníků v oblasti školství hl. m. Prahy, 

akce BESIP pořádané pro školy na tzv. dopravních hřištích, 

atd.  

Kapitálové výdaje slouží v kapitole 04 na rekonstrukce, 

opravy, údržby a výstavby školských zařízení. 

 

Následující tabulka uvádí přehled jednotlivých běžných a 

kapitálových výdajů v rámci kapitoly O4 v letech 2007-2003. 

 

v tis. Kč 

druh výdajů 
Výdaje k 

31.12.2007 
 % z 

celku 
Výdaje k 

31.12.2006 
 % z 

celku 
Výdaje k 

31.12.2005 
% z 

celku 
Výdaje k 

31.12.2004 
% z 

celku 
Výdaje k 

31.12.2003 

běžné výdaje 10 922 041 28,54 10 260 525 27,12 9 746 757 27,62 9 426 238 26,63 9 115 697 

kapitálové výdaje 1 842 348 8,92 1 807 231 10,03 1 592 184 9,15 1 424 661 7,44 1 141 833 

Celkem běžné výdaje 38 263 660 100 37 833 637 100 35 282 564 100 35 401 180 100 35 736 325 

Celkem kapitálové výdaje 20 665 793 100 18 022 056 100 17 403 237 100 19 148 670 100 16 904 814 

 

S novým systémem krajských normativů, založených na 

„příspěvku na žáka“ byl vytvořen velký tlak na efektivizaci 

školství. Praha přistupuje vcelku aktivně ke slučování škol i 

přes značný odpor ve valné většině vyvolaný vedením té školy, 

která sloučením zanikne. 

Aby mohly být finanční prostředky na školství efektivně 

využity a práce pedagogů mohla být adekvátně ohodnocena, je 
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třeba vytvořením adekvátně vytížené sítě škol snížit 

administrativní a správní náklady. 

V důsledku optimalizace škol jsou často vyslovována 

obvinění, že vše se děje pouze pod vidinou získání volné 

budovy, která bude moci být v budoucnu městem finančně 

zpeněžena. Za situace, kdy řada školských budov je ve špatném 

stavu a školské jídelny již dlouho nesplňují technické a 

hygienické normy a potřebovaly by projít kompletní 

rekonstrukcí, považuji urychlení procesu optimalizace, bez 

navýšení prostředků rozpočtu kapitoly, za jediné vhodné 

řešení. 

 

4.4.5. Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast 

 

Sociální služby jsou financovány jednak z veřejných 

zdrojů, jednak formou příspěvku na péči, který dostávají 

poskytovatelé přímo od uživatelů služeb. Poskytovaná dotace 

ze státního rozpočtu je účelově určena na podporu financování 

základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu 

stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních 

služeb pro příslušný druh sociální služby, jejichž výčet a 

charakteristiky jsou uvedeny v zákoně.  

O dotaci mohou žádat právnické nebo fyzické osoby, které 

poskytují sociální služby a které si již požádaly o 

registraci v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách. Žádosti jsou hodnoceny jednotlivými kraji, které 

zároveň navrhují výši finanční podpory ze státního rozpočtu.  

V rámci běžných výdajů patří mezi důležité položky výdaje 

na granty v oblasti sociální péče a zdravotnictví, granty 

v oblasti národnostních menšin a integrace cizinců, dále 

zajištění Lékařské služby první pomoci na území hl. m. Prahy. 

V neposlední řadě je třeba zmínit výkon státní správy 

v oblasti zdravotnictví a sociální péče. 
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Kapitálové výdaje slouží k rekonstrukcím a novým výstavbám 

domovů důchodců, ústavů sociální péče, nemocnic a dalších 

organizací hl. m. Prahy. 

 

Následující tabulka uvádí přehled jednotlivých běžných a 

kapitálových výdajů v rámci kapitoly O5 v letech 2007-2003. 

 

v tis. Kč 

druh výdajů 
Výdaje k 

31.12.2007 
 % z 

celku 
Výdaje k 

31.12.2006 
 % z 

celku 
Výdaje k 

31.12.2005 
% z 

celku 
Výdaje k 

31.12.2004 
% z 

celku 
Výdaje k 

31.12.2003 

běžné výdaje 3 102 416 8,11 2 859 790 7,56 2 547 823 7,22 2 439 357 6,89 3 390 915 

kapitálové výdaje 685 561 3,32 413 046 2,29 401 621 2,31 579 650 3,03 519 786 

Celkem běžné výdaje 38 263 660 100 37 833 637 100 35 282 564 100 35 401 180 100 35 736 325 

Celkem kapitálové výdaje 20 665 793 100 18 022 056 100 17 403 237 100 19 148 670 100 16 904 814 

 

I přes značnou medializaci je politika hl. m. Prahy 

v oblasti řešení situace bezdomovectví a integrace romské 

menšiny téměř nulová. Město postrádá koncepčně-preventivní 

řešení této situace. Všechny akce, které Praha realizuje, 

jsou až výslednou reakcí na vzniklý stav.  

V oblasti sociálních služeb město stále postrádá jasné 

stanovení priorit v oblasti plánování sociálních služeb. 

Podporou nového systému sociálních služeb by mohl být snížen 

přetlak na umístění v zařízení pro seniory, jejichž kapacita 

je na území hl. m. Prahy vzhledem k poptávce nedostatečná. 

 

4.4.6. Kapitola 06 - Kultura, sport cestovní ruch 

 

Rozpočet kapitoly 06 přispívá na běžné výdaje kulturních 

organizací zřízených hl. m. Prahou. Jedná se o Pražskou 

informační službu, Hvězdárnu a Planetárium hl. m. Prahy, 

Muzeum hl. m. Prahy, Galerie hl. m. Prahy, Městskou knihovnu 

v Praze, národní kulturní památku Vyšehrad, Symfonický 

orchestr FOK a deset městských divadel. 



Právnická fakulta univerzity Karlovy               Diplomová práce                                         

 

 

50 
 

Dále jsou financovány granty v oblasti kultury a 

partnerství hl. m. Prahy. V oblasti cestovního ruchu se 

rovněž počítá s propagací města na veletrzích. V oblasti 

památkové péče je třeba zajišťovat koncepci památkové péče a 

jsou rovněž poskytovány granty na obnovu kulturních památek, 

a to jak církevních, tak ve vlastnictví soukromých subjektů. 

V oblasti podpory sportu a tělovýchovy jsou rovněž 

pravidelně vypisovány granty. 

Z kapitálových výdajů je hrazena výstavba a modernizace 

sportovišť a dětských hřišť a investice do organizacích hl. 

m. Prahy. 

 

Následující tabulka uvádí přehled jednotlivých běžných a 

kapitálových výdajů v rámci kapitoly O6 v letech 2007-2003. 

 

v tis. Kč 

druh výdajů 
Výdaje k 

31.12.2007 
 % z 

celku 
Výdaje k 

31.12.2006 
 % z 

celku 
Výdaje k 

31.12.2005 
% z 

celku 
Výdaje k 

31.12.2004 
% z 

celku 
Výdaje k 

31.12.2003 

běžné výdaje 1 740 261 4,55 1 636 281 4,33 1 490 697 4,23 1 510 639 4,27 1 468 848 

kapitálové výdaje 721 782 3,49 1 055 208 5,85 623 050 3,58 392 424 2,05 321 115 

Celkem běžné výdaje 38 263 660 100 37 833 637 100 35 282 564 100 35 401 180 100 35 736 325 

Celkem kapitálové výdaje 20 665 793 100 18 022 056 100 17 403 237 100 19 148 670 100 16 904 814 

 

Hl. m. Praha historicky podporovala kulturní zařízení, 

jejichž je zřizovatelkou. V poslední době je velmi 

diskutována otázka transformace pražských divadel na soukromé 

společnosti. Většinou se jedná o divadla malého formátu s 

alternativní uměleckou tvorbou, které by v případě 

transformace na obchodní společnost byly odsouzeny k zániku. 

Doposud totiž hl. m. Praha přispívalo na jejich běžné i 

kapitálové výdaje a formou grantové politiky podporovalo 

zajímavé kulturní projekty. Při přeměně na obchodní 

společnost však při poskytování této podpory do budoucna bude 

třeba respektovat pravidla vyplývající se zákonodárství 

Evropské unie, tj. pravidlo „de minimis“, které bude znamenat 
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finanční strop pro poskytování příspěvků.40 Divadelní scény, 

které zatím udržují pro návštěvníky příznivou cenovou úroveň 

vstupného, tak budou muset přistoupit ke 100 – 200 % nárůstu 

vstupného a doufat, že pražský divák bude do budoucna schopen 

a ochoten tento cenový nárůst zaplatit, což je vzhledem ke 

struktuře repertoáru a publika dosti nepravděpodobné. 

 

4.4.7. Kapitola 07- Bezpečnost 

 

Neinvestiční výdaje ochrany obyvatelstva jsou určeny na 

přípravu osob ke zvládání mimořádných událostí41, realizaci 

opatření v zóně chemických provozů a bezpečnostní dohled 

v rámci protipovodňových opatření. Prostředky jsou rovněž 

určeny ne zabezpečení krytového fondu. 

Dále je v této kapitole rovněž financována požární ochrana 

v rámci dobrovolných hasičských sborů, zajištění provozu a 

servisu technologických zařízení Záchranného bezpečnostního 

systému. 

Neinvestiční příspěvky jsou poskytovány příspěvkovým 

organizacím Městské policii hl. m. Prahy, Správě služeb 

městské policie a organizaci SEZAM42 a odboru krizového 

řízení. 

Kapitálové výdaje jsou schvalovány na výstavby a 

rekonstrukce hasičských zbojnic a služeben městské policie, 

na nákup potřebné techniky, výstavbu městského kamerového 

systému 

 

 

 

                                                 
40 Po dobu tří let nesmí podpora překročit 200.000 Eur 
41 Sebezáchrana, záchranářské kurzy, havarijní plánování na školských 
zařízeních. 
42 Příspěvková organizace spravující a provozující městský digitální 
radiový systém, protipovodňová opatření a úkryty. Rovněž zajišťuje 
civilní ochranu. 
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Následující tabulka uvádí přehled jednotlivých běžných a 

kapitálových výdajů v rámci kapitoly O7 v letech 2007-2003. 

 

v tis. Kč 

druh výdajů 
Výdaje k 

31.12.2007 
 % z 

celku 
Výdaje k 

31.12.2006 
 % z 

celku 
Výdaje k 

31.12.2005 
% z 

celku 
Výdaje k 

31.12.2004 
% z 

celku 
Výdaje k 

31.12.2003 

běžné výdaje 1 524 421 3,98 1 215 645 3,21 1 040 346 2,95 992 972 2,81 857 561 

kapitálové výdaje 433 382 2,1 342 499 1,9 264 087 1,52 202 712 1,06 183 006 

Celkem běžné výdaje 38 263 660 100 37 833 637 100 35 282 564 100 35 401 180 100 35 736 325 

Celkem kapitálové výdaje 20 665 793 100 18 022 056 100 17 403 237 100 19 148 670 100 16 904 814 

 

 

4.4.8. Kapitola 08 - Hospodářství 

 

Běžné výdaje této kapitoly slouží na opravu, údržbu a 

služby spojené s provozem obecního majetku. Rovněž slouží na 

správu, provoz a údržbu veřejného a slavnostního osvětlení, 

veřejných a věžních hodin a přípojek městského mobiliáře. 

Také jsou poskytovány neinvestiční příspěvky Pohřebnímu 

ústavu hl. m. Prahy a Správě pražských hřbitovů.43 

V rámci kapitoly se rovněž hradí náklady na vymáhání 

dluhů, dočasné vystěhování neplatičů nájemného, administraci 

grantových schématů dotací JPD 2 a studie velkých územních 

celků v rámci konzultační činnosti pro obchodní využití 

pozemků a objektů ve vlastnictví města. 

Z kapitálových výdajů jsou hrazeny investiční náklady na 

majetku města, výkupy pozemků z důvodů jejich zastavění 

stavbami ve vlastnictví města a revitalizaci osvětlení. 

 

 

 

 

 

                                                 
43 Správa pražských hřbitovů pečuje o 29 hřbitovů v majetku hl. m. Prahy. 
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Následující tabulka uvádí přehled jednotlivých běžných a 

kapitálových výdajů v rámci kapitoly O8 v letech 2007-2003. 

 

v tis. Kč 

druh výdajů 
Výdaje k 

31.12.2007 
 % z 

celku 
Výdaje k 

31.12.2006 
 % z 

celku 
Výdaje k 

31.12.2005 
% z 

celku 
Výdaje k 

31.12.2004 
% z 

celku 
Výdaje k 

31.12.2003 

běžné výdaje 649 953 1,7 696 928 1,84 727 455 2,06 1 037 937 2,93 1 665 030 

kapitálové výdaje 1 830 626 8,86 1 302 736 7,23 1 045 826 6,01 1 511 887 7,89 959 290 

Celkem běžné výdaje 38 263 660 100 37 833 637 100 35 282 564 100 35 401 180 100 35 736 325 

Celkem kapitálové výdaje 20 665 793 100 18 022 056 100 17 403 237 100 19 148 670 100 16 904 814 

 

 

4.4.9. Kapitola 09 - Vnitřní správa 

V kapitole 09 jsou odborem hospodářské správy zajišťovány 

činnosti místní správy, archivní činnost, kontrola technické 

způsobilosti vozidel a sběr a svoz komunálních odpadů. Odbor 

jako pověřená jednotka spravuje a zpracovává rozpočty 

několika organizačních jednotek Magistrátu hl. m. Prahy.44 

Odbor hospodářské správy zajišťuje správu tepelných zdrojů 

a nemovitostí, výdaje na běžnou údržbu a nákup materiálu. 

Odbor správy majetku je v rámci kapitoly zodpovědný za 

zpracování cenové mapy stavebních pozemků, bytových a 

nebytových prostor a objektů, zpracování metodiky výpočtu 

ceny pronájmů. 

Rovněž jsou v rámci běžných výdajů hrazeny prostředky na 

grantovou politiku pro prevenci před drogami, alkoholem, 

nikotinem a jinými návykovými látkami. 

V neposlední řadě je třeba zmínit zajištění provozu 

zastoupení Prahy v Bruselu, odměny občanům za práci jako 

členů komisí Rady hl. m. Prahy a PR aktivity. 

                                                 
44 Archiv hl. m. Prahy, odbor účetnictví, rozpočtu, živnostenský a 
občanskoprávní, správy majetku, odbor stížností, mimořádných kontrol a 
metodiky kontrolních činností - protikorupční politika, daní, poplatků a 
cen, informatiky, obchodních aktivit, dopravně správních agend a 
Kanceláře ředitele Magistrátu v oblasti vzdělávání. 
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Poslední významnou položkou jsou prostředky na platy a 

rozpočet fondu zaměstnavatele. 

Kapitálové výdaje tvoří z převážné většiny výdaje v rámci 

odboru informatiky45, dále obměna a úpravy majetku Magistrátu 

hl. m. Prahy. 

 

Následující tabulka uvádí přehled jednotlivých běžných a 

kapitálových výdajů v rámci kapitoly O9 v letech 2007-2003. 

 

v tis. Kč 

druh výdajů 
Výdaje k 

31.12.2007 
 % z 

celku 
Výdaje k 

31.12.2006 
 % z 

celku 
Výdaje k 

31.12.2005 
% z 

celku 
Výdaje k 

31.12.2004 
% z 

celku 
Výdaje k 

31.12.2003 

běžné výdaje 5 282 855 13,81 4 669 524 12,34 4 279 247 12,13 4 125 504 11,65 3 963 961 

kapitálové výdaje 695 174 3,36 555 567 3,08 488 603 2,81 505 865 2,64 590 305 

Celkem běžné výdaje 38 263 660 100 37 833 637 100 35 282 564 100 35 401 180 100 35 736 325 

Celkem kapitálové výdaje 20 665 793 100 18 022 056 100 17 403 237 100 19 148 670 100 16 904 814 

 

 

4.4.10. Kapitola 10 - Pokladní správa 

V rámci této kapitoly jsou kapitálové výdaje rozpočtovány 

pouze v nepatrné výši. Běžné výdaje předpokládají neúčelovou 

rezervu ve výši 0,5 mld. Kč a rezervu pro MČ rovněž ve výši 

0,5 mld. Kč.46 

Odbor rozpočtu je zodpovědný za platbu vlastních úroků 

v souvislosti s přijetím cizích zdrojů, za realizované 

kursové ztráty, za úhradu závazku z úrokových závazků 

z finančních derivátů, za služby peněžních ústavů, 

konzultační, poradenské a právní služby. 

V rámci třídy 8 – Financování jsou rozpočtovány splátky 

dluhových závazků města a dočasné náhrady státní dotace na 

straně zdrojů rozpočtu. 

                                                 
45 Implementace informačních systémů, software, bezpečnost informačních 
systémů, servery MHMP. 
46 Obě rezervy slouží ke krytí nepředvídaných nebo rozpočtem nekrytých 
potřeb jak ostatních rozpočtových kapitol, tak městských částí. 
V posledních letech jsou obě rezervy účtovány v částce 0,5 mld. Kč. 



Právnická fakulta univerzity Karlovy               Diplomová práce                                         

 

 

55 
 

 

Následující tabulka uvádí přehled jednotlivých běžných a 

kapitálových výdajů v rámci kapitoly O9 v letech 2007-2003. 

 

v tis. Kč 

druh výdajů 
Výdaje k 

31.12.2007 
 % z 

celku 
Výdaje k 

31.12.2006 
 % z 

celku 
Výdaje k 

31.12.2005 
% z 

celku 
Výdaje k 

31.12.2004 
% z 

celku 
Výdaje k 

31.12.2003 

běžné výdaje 1 667 607 4,36 2 723 417 7,2 2 388 887 6,77 2 691 661 7,6 1 863 440 

kapitálové výdaje 60 869 0,29 24 340 0,14 25 263 0,14 70 314 0,37 11 611 

Celkem běžné výdaje 38 263 660 100 37 833 637 100 35 282 564 100 35 401 180 100 35 736 325 

Celkem kapitálové výdaje 20 665 793 100 18 022 056 100 17 403 237 100 19 148 670 100 16 904 814 
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Následující tabulka ukazuje stav zadlužení hl. m. Prahy 

k 31.12.2007. Od roku 2008 do roku 2020 v případě že nebudou 

přijaty nové úvěry nebo vydáno další emise dluhopisů klesne 

zadlužení hl. m. Prahy z nynějších 31 390 941 000 Kč na cca 4 

123 957 000 Kč v roce 2020. V letech 2009 až 2013 bude roční 

dluhová služba hl. m. Prahy značně stoupat, a to až o 7 mld. 

Kč. Tento nárůst je v roce 2009 způsoben výrazným splacením 

jistin ve výši 7,4 mld. Kč (navýšení dluhové služby o 7 mld. 

Kč). V letech 2009 až 2013 bude muset hl. m. Praha splatit 

přes 70% stávajícího zadlužení. 

Tato skutečnost znamená nároky na dluhovou službu, které 

není možné na základě stávajícího rozpočtového výhledu plně 

pokrýt ze zdrojů hl. m. Prahy včetně vytvořených rezerv.  

Hl. m. Praha do roku 2005 vytvořila rezervu na splácení 

dluhové služby ve výši 5,1 mld. Kč, přičemž se každoročně 

počítalo s jejím navýšením o 0,5 mld. Kč. V roce 2005 však 

došlo k revizi stávající politiky tvorby rezerv a z důvodu 

nízkých výnosových úrokových sazeb na trhu byla tato rezerva 

rozpuštěna na strategické investice. Vzhledem k nárůstu 

splátek úvěru již od příštího roku buď dojde k navýšené 

dlouhodobé zadluženosti hl. m. Prahy, nebo budou výraznou 

měrou sníženy kapitálové výdaje rozpočtu. 

Protože Praha drží strategické podíly ve významných 

společnostech, jakými jsou např. Pražská energetika, a.s. a 

Pražská teplárenská, a.s., není vyloučen tlak na vyšší 

výplatu dividend z těchto společností.  
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Rok zahájení 
čerpání / rok 

emise 

Typ dluhového instrumentu Částka v měně 
přijatých úvěrů   

(jednotek) 

Stav závazku k 
31.12.2007   (v 

tis.CZK) 

Účel použití 

1999 II.emise obligací 200 000 000 € 5 324 000 
Tramvajová trať na Barrandov, dostavba trasy metra B, 
protipovodňová opatření, bytová výstavba 

2001 III.emise obligací 5 000 000 000 CZK 5 000 000 
Koupě nových a modernizace starších vozů metra, 
výstavba JZ části Městského okruhu 

2003 1.tranše z EMTN Programu 170 000 000 € 4 525 400 
Výstavba JZ části Městského okruhu, tramvajová trať 
Hlubočepy - Barrandov včetně technologie 

1999 Úvěr od EIB (50 mil. EUR) 50 000 000 € 1 397 724 Vodohospodářská infrastruktura 

1999 Úvěr od EIB 1.etapa (75 mil. EUR) 75 000 000 € 1 937 713 Výstavba trasy IV.C1 metra 

2003 Úvěr od EIB 2.etapa (75 mil. EUR) 75 000 000 € 2 246 808 Výstavba trasy IV.C1 metra 

2003 Úvěr od EIB (80 mil.EUR) 80 000 000 € 2 539 680 Rekonstrukce metra v důsledku povodně ze srpna 2002 

2003 Úvěr od EIB (70 mil. EUR) 70 000 000 € 2 242 392 Rekonstrukce infrastruktury v důsledku povodně v r. 2002 

2004 Úvěr od EIB (75 mil. EUR) – AFI -A 75 000 000 € 2 278 462 
Financování výstavby části provozního úseku trasy metra 
IV.C2 (Ládví-Letňany) 

2000 Úvěr od ING Barings 3 750 000 000CZK 3 750 000 
Restrukturalizace syndikovaného úvěru ve výši 105 mil. 
USD se splatností 5 let aranžovaného bankou ING Bank 

  Fondy SFRB , SFDI apod. 148 761 523 CZK 148 762 
Určené především na opravy a modernizaci bytového 
fondu poškozeného povodní v srpnu 2002 

CELKEM   31 390 941   
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5. Závěr 

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.47 

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 

                                                 
47 Tyto údaje slouží ministerstvu financi pro vypracování plnění státního 
rozpočtu. 
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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 
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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. 
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7. Summary: Expenses of the Budget of City of Prague 

This thesis discusses the aspects of expenses of the 

budget of City of Prague as the municipality. At the 

beginning of the thesis there is a general description of the 

process of creation of the budget of City of Prague focusing 

on both, the rules of creation defined by law as well as the 

internal procedures defined by the municipality itself. 

The described process of the creation of the budget is 

then followed by the characterization of procedures of 

approval of the budget and finally there is a specification 

of the evaluation process and the approval procedure of the 

Prague financial statement. 

The thesis further focuses on the sources of the budget, 

i.e. the income of the budget. The income structure of budget 

is constituted by tax income, local fees, subsidies, and by 

capital income from the sale of the property in the ownership 

of City of Prague. The tax income creates 70 % of the total 

income of City of Prague, of which the most significant is 

the VAT income. 

Major issue of this thesis is the expenses of the budget 

of City of Prague. The thesis distinguishes the expenses into 

two main categories. Current expenses form the first one, the 

second one is formed by capital expenditures.  

The main focus of the thesis on the field of expenses is 

in the parting of expenses into 10 chapters. Those are: City 

development, City infrastructure, Traffic, Education, Public 

health and social services, Culture, Sport and tourist trade, 

City safety, Economy, Internal administration and Cash 

administration. Within each chapter there are expenditures of 

the above mentioned categories, i.e. current expenses and 

capital expenditures. The thesis is reviewed in the final 

part whereas there is a criticism of the political influence 

in the field of expenses, which sometimes prevails the real 

necessities of the City of Prague. 
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