
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
2. PŘÍJMY 
 
Příjmy vlastního hlavního města Prahy byly k  31. 12. 2017 splněny ve výši 73 088 727,6 tis. Kč, tj. 
na 110,4 % RU. 
 
Celkový přehled o dosažených příjmech vlastního hlavního města Prahy dle druhového členění uvádí 
následující tabulka (v tis. Kč): 
 

Druh příjmů 
Rozpočet 
schválený 

Rozpočet 
upravený 

Skutečnost 
k 31. 12. 2017 

% plnění 
k RU 

Skutečnost 
k 31. 12. 2016 

Skutečnost 
k 31. 12. 2015 

daňové 46 130 000,0 47 714 987,70 53 604 973,82 112,34 49 837 106,82 45 722 572,64 
nedaňové 447 150,0 1 102 566,90 2 068 984,22 187,65 3 284 129,46 4 007 422,53 
kapitálové 0,0 6 300,00 6 300,00 100,00 0,0 27,76 
přijaté transfery  1 515 602,9 17 398 821,70 17 408 469,60 100,06 16 898 789,82 16 190 978,10 
CELKEM 48 092 752,9 66 222 676,30 73 088 727,64 110,37 70 020 026,10 65 921 001,03 

 
Druh příjmů %  plnění k UR 

k 31. 12. 2017 
%  plnění k UR 
k 31. 12. 2016 

%  plnění k UR 
k 31. 12. 2015 

%  plnění k UR 
k 31. 12. 2014 

daňové 112,34 115,00 109,06 107,91 
nedaňové 187,65 142,07 425,48 246,19 
kapitálové 100,00 0,00 0,00 0,00 
přijaté transfery 100,06 98,03 97,97 101,42 
CELKEM 110,37 111,33 110,99 113,13 
 
 
Celkový přehled o dosažených příjmech vlastního hlavního města Prahy dle jednotlivých kapitol 
uvádí následující tabulka (v tis. Kč): 
 

Kap. Název kap. Daňové příjmy Nedaňové 
příjmy 

Kapitálové 
příjmy 

Přijaté 
transfery Celkem 

01 Rozvoj obce 0,00 50 808,74 0,00 3 432,13 54 240,87 

02 Městská 
infrastruktura 711 223,31 161 479,65 0,00 342 431,76 1 215 134,72 

03 Doprava 0,00 446 739,19 0,00 551 707,71 998 446,90 

04 Školství, mládež a 
sport 0,00 93 105,52 6 300,00 12 827 251,78 12 926 657,30 

05 Zdravotnictví a 
soc. oblast 0,00 132 317,06 0,00 1 083 866,81 1 216 183,87 

06 Kultura a cestovní 
ruch 0,00 59 381,42 0,00 55 958,46 115 339,88 

07 Bezpečnost 0,00 122 943,07 0,00 47 997,97 170 941,04 
08 Hospodářství 0,00 771 519,86 0,00 756 226,46 1 527 746,32 
09 Vnitřní správa 339 224,37 23 663,34 0,00 749 153,49 1 112 041,20 
10 Pokladní správa 52 554 526,14 207 026,37 0,00 990 443,03 53 751 995,54 

 CELKEM 53 604 973,8
2 2 068 984,22 6 300,00 17 408 469,60 73 088 727,6
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I. Daňové příjmy (tř. 1) 
 



 

Daňové příjmy tvoří ve skutečnosti téměř 73,3 % veškerých příjmů vlastního hlavního města Prahy a 
jejich plnění k 31. 12. 2017 činilo 112,3 % RU. Na celkovém plnění daňových příjmů se největším 
objemem podílí daň z přidané hodnoty v celkové výši 24 454 457,7 tis. Kč, byla plněna na 112,2 % 
RU. Dalším významným daňovým příjmem je daň z příjmů právnických osob, která dosáhla výše 
13 140 558,5 tis. Kč s plněním 111,7 % RU. Třetím nejvýznamnějším daňovým příjmem je daň 
z příjmů fyzických osob ve výši 13 837 214,9 tis. Kč, plněna na 112,4 % RU. Porovnání 
skutečnosti v letech 2014 až 2017 uvádí následující tabulka (v tis. Kč): 
 

Daňové příjmy Skutečnost 
k 31. 12. 2017 

Skutečnost 
k 31. 12. 2016 

Skutečnost 
k 31. 12. 2015 

Skutečnost  
k 31. 12. 2014 

Daň z příjmů  
fyzických osob 13 837 214,91 13 281 560,29 11 334 623,16 10 948 796,87 

Daň z příjmů právnických 
osob 13 140 558,51 12 862 367,17 11 877 637,80 11 029 668,10 

Daň z přidané hodnoty 24 454 457,73 21 433 680,78 20 354 306,05 19 788 620,03 

Poplatky a odvody v oblasti 
živ. prostředí 720 923,39 714 867,45  714 265,37 709 145,85 

Místní poplatky z vybr. 
činností a služeb 269 578,86 247 402,78 240 722,33 226 405,72 

Ost. odvody z vybraných 
činností a služeb 0,00 936 754,11 882 539,46 913 397,38 

Správní poplatky 339 224,37 360 474,24 318 478,48 222 915,44 

Daně, popl. a jiná peněž. 
plnění v obl. hazardních her 843 016,05 0,0 0,0 0,0 

Daně z majetku 0,00 0,0 0,0 0,0 

CELKEM 53 604 973,82 49 837 106,82 45 722 572,65 43 838 949,39 
 
Příjmy rozpočtu obce a kraje jsou od roku 2001 vymezeny v § 7 a § 8 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Příjmy se zařazují dle 
vyhlášky ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, 
dle různých hledisek, druhově pak do tříd. Daňové příjmy jsou zatříděny do třídy 1, nedaňové do 
třídy 2. Komentář k plnění daňových příjmů je obsahem této části Zprávy, komentář k příjmům 
nedaňovým je uveden v části II. 

 
Druhy daní, které jsou příjmem rozpočtu územně samosprávných celků nebo podíly na nich pro 
obce a kraje, jsou stanoveny zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých 
daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení 
daní), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o RUD“). 
 
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 
- procento, kterým se jednotlivé obce podílejí na procentní části celostátního hrubého výnosu daní 
dle § 4 odst. 1 písm. b) až f) zákona o RUD 
- procento, kterým se jednotlivé obce podílejí na výnosu daně podle § 4 odst. 1 písm. h) zákona 
o RUD – 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. 
 
K 1. září 2017 nabyla účinnosti vyhláška ministerstva financí č. 276/2017 Sb., o podílu jednotlivých 
obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní 
z příjmů, ve které pro hl. m. Prahu byla stanovena hodnota procenta pro výnosy daní dle § 4 odst. 1 
písm. b) až f) zákona o RUD ve výši 28,694190 a procento podílu na dani dle § 4 odst. 1 písm. h) ve 
výši 19,456368. 
 
Daňové příjmy hl. m. Prahy tvoří 

- daňové příjmy rozpočtů krajů 
- daňové příjmy rozpočtů obcí. 

 
 
Daňové příjmy rozpočtu hl. m. Prahy jako kraje jsou tvořeny v souladu se zákonem o RUD podíly 
na celostátních výnosech daní (tzv. sdílené daně), dále i ostatními daňovými příjmy. 
 
 
Sdílené daně krajů tvoří: 

- podíl na 8,92 % z celostátního hrubého výnosu 
 - daně z přidané hodnoty - § 3 odst. 1 písm. b) 
 

 - daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - § 3 odst. 1 písm. c) 
 

- daně z příjmů fyzických osob - z 60 % z celostátního hrubého výnosu daně 
z podnikání - § 3 odst. 1 písm. e) 

 
 - daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou - § 3 odst. 1 písm. d) 

 
- daně z příjmů právnických osob - s výjimkou případů, kdy poplatníkem je obec 

 - § 3 odst. 1 písm. f) 
 
Každý kraj se na procentní části celostátního hrubého výnosu sdílených daní podílí procentem 
stanoveným v příloze zákona o RUD, pro hl. m. Prahu činí toto procento 3,183684. 
 
 
Ostatní daňové příjmy rozpočtu hl. m. Prahy jako kraje tvoří: 

• 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 prostředí. Poplatky, které jsou příjmem rozpočtu kraje, mohou být použity jen na 
podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury. 

 
Daňové příjmy hl. m. Prahy jako obce jsou tvořeny v souladu se zákonem o RUD podíly na 
celostátních výnosech daní (tzv. sdílené daně) a výnosy vytvořenými na území obcí (tzv. výlučné 
daně), dále i ostatními daňovými příjmy. 



 

 
 
1. Sdílené daně obce tvoří: 

- podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu 
• daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - § 4 odst. 1 písm. c) 

 
• daně z příjmů fyzických osob - z  60 % z celostátního hrubého výnosu daně z podnikání - § 

4 odst. 1 písm. e) 
 

• daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou - § 4 odst. 1 písm. d) 
 

• daně z příjmů právnických osob dle § 4 odst. 1 písm. f) s výjimkou případů, kde 
poplatníkem je obec - § 4 odst. 1 písm. g) 
 

- podíl na 21,4 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty - § 4 odst. 1 
písm. b) 

 
Hl. m. Praha se pro rok 2017 na výše uvedených podílech celostátního výnosu sdílených daní podílí 
28,511206 % v období od 1. 1. 2017 do 31. 8. 2017 a 28,694190 % od 1. 9. 2017. 
 
 

• podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé 
činnosti, tzv. „motivační daň“ (§ 4 odst. 1 písm. h). 
 

Hl. m. Praha se pro rok 2017 na výše uvedeném podílu celostátního výnosu tzv. „motivační daně“ 
podílí 19,290941% v období od 1. 1. 2017 do 31. 8. 2017 a 19,456368 % od 1. 9. 2017. 
 
Výše uvedená procenta jsou každoročně stanovena výše zmíněnou vyhláškou. 
 
 
2. Výlučné daně obce tvoří: 

• výnos daně z nemovitých věcí vybraný na území obce (§ 4 odst. 1 písm. a) 
• daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec (§ 4 odst. 1 písm. g). 

 
3. Ostatní daňové příjmy rozpočtu hl. m. Prahy jako obce tvoří: 
 
a) poplatky 
Jedná se o: 

• odvod za odnětí zemědělské půdy dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. Část inkasa ve výši 30 %, která je příjmem 
obce, převádějí od roku 2006 celní úřady. Zbylý podíl (55 % inkasa) je příjmem státního 
rozpočtu a (15 % inkasa) příjmem Státního fondu životního prostředí. Odvody mohou být 
použity jen pro zlepšení životního prostředí v obci a pro ochranu a obnovu přírody a krajiny, 
 

• poplatek za odnětí pozemků dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 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. Výnos poplatku je určen na zlepšení životního 
prostředí obce. 

 
 
b) odvody z loterií a jiných podobných her a odvody z hazardních her 
S účinností od 1. 1. 2017 zavádí zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění 
pozdějších předpisů daň z hazardních her, která nahrazuje odvod z loterií a jiných podobných her. 
Předmětem daně z hazardních her je provozování hazardní hry na území České republiky pro 
účastníky hazardní hry, pokud k provozování hazardní hry je potřeba mít základní povolení nebo 
ohlášení. Poplatníkem daně z hazardních je: 
 
a) držitel základního povolení podle zákona upravujícího hazardní hry nebo ten, kdo provozuje 
hazardní hru, k jejímuž provozování je takového povolení potřeba, nebo 
  
b) ohlašovatel hazardní hry nebo ten, kdo provozuje hazardní hru, k jejímuž provozování je potřeba 
ohlášení. 
 
Převod daně je tvořen z důvodu dvojího rozpočtového určení dvěma dílčími odvody: 
 

• část celostátního hrubého výnosu daně z hazardních her s výjimkou daně z technických her -  
§ 7 odst. 4 písm. b) zákona o dani z hazardních her (30 %) 
 

• část celostátního hrubého výnosu daně z hazardních her ve výši dílčí daně z technických her - 
§ 7 odst. 1 písm. b) zákona o dani z hazardních her (65 %). 

 
 
c) správní a místní poplatky a poplatek za komunální odpad  
Správní a místní poplatky vybírá obec, tj. jak vlastní hl. m. Praha, tak jeho městské části. Poplatek 
spojený s odpadovým hospodářstvím vybírá vlastní hl. m. Praha. Jedná se o poplatek za komunální 
odpad dle zákona č. 185/2001 Sb., zákona o odpadech a změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, vybíraný od r. 2003. 
 
 
Plnění daňových příjmů 
            
- převáděných do rozpočtu hl. m. Prahy finančními a celními úřady a daně z příjmů právnických osob 
hrazené obcí za rok 2017 v členění podle jednotlivých druhů a porovnání jejich výše s rokem 2016 
je uvedeno v tabulce č. 1, a to za obec a za kraj. 
 

     
Tabulka č. 1 

     
v tis. Kč 

  Schválený  Upravený Skutečnost  % k upr. Skutečnost  
Druh daně rozp. r. 2017 rozp. r. 2017 r. 2017 rozp. 2017 r. 2016 

DPFO ze závislé činnosti 10 000 000 10 190 604 11 409 679 111,96 10 019 918 
DPFO z podnikání    300 000 300 000 310 501 103,50 274 590 
DPFO vybíraná srážkou   970 000 970 000 1 082 867 111,64 1 080 829 
DPPO 10 000 000 10 190 603 11 533 825 113,18 11 170 244 



 

DPH 20 500 000 20 881 207 23 370 643 111,92 20 463 902 
DPFO ze záv. čin. - motivační 400 000 400 000 492 116 123,03 431 630 
Sdílené daně obec celkem 42 170 000 42 932 414 48 199 631 112,27 43 441 113 
DPFO ze závislé činnosti 400 000 400 000 479 004 119,75 423 321 
DPFO z podnikání    6 000 6 000 13 038 217,30 11 603 
DPFO vybíraná srážkou   40 000 40 000 45 464 113,66 45 664 
DPPO 450 000 450 000 484 160 107,59 471 907 
DPH 914 000 914 000 1 083 815 118,58 969 779 
Sdílené daně kraj celkem 1 810 000 1 810 000 2 105 481 116,32 1 922 274 
Sdílené daně celkem 43 980 000 44 742 414 50 305 112 112,43 45 363 387 
DPFO ze sam. výd. čin. - 30 % celopr. 
výnosu 0 0 4 546           x 994 005 
Celkem daně 43 980 000 44 742 414 50 309 658 112,44 46 357 392 
Daň z nemovitostí 781 081 786 427 840 382 106,86 827 195 
Sankční poplatky - obec 0 0 1 914           x 1 208 
Sankční poplatky - kraj 0 0 622           x 1 350 
Celkem odvody od FÚ 44 761 081 45 528 841 51 152 576 112,35 47 187 145 
DPPO hrazená obcí 300 000 1 122 574 1 122 574 100,00 1 220 216 
Ú h r n 45 061 081 46 651 415 52 275 150 112,05 48 407 361 

z toho: příjmy obce celkem 43 251 081 44 841 415 50 169 047 111,88 46 483 737 
           příjmy kraje celkem 1 810 000 1 810 000 2 106 103 116,36 1 923 624 

 
 
Rozpočet daňových příjmů byl pro rok 2017 schválen  ve výši 45 061 081 tis. Kč. Po úpravě 
položky daň z příjmů právnických osob hrazené obcí v souvislosti s výší této daně za zdaňovací 
období roku 2016 přiznané k 30. 6. 2017 a podáním dodatečného daňového přiznání k dani 
z příjmů právnických osob za rok 2015 byl navýšen o částku 822 574 tis. Kč, po úpravě daně 
z nemovitých věcí u městských částí Praha 4, Praha 16, Praha-Březiněves, Praha-Ďáblice, Praha-
Dubeč, Praha-Koloděje, Praha-Královice, Praha-Lochkov, Praha-Nebušice, Praha-Petrovice a  
Praha-Újezd o částku 5 346 tis. Kč. Rozpočet daňových příjmů byl dále usneseními Zastupitelstva 
hl. m. Prahy ze dne 14. 9. 2017 č. 29/50 navýšen o částku 162 414 tis. Kč a č. 29/77 o částku 
600 000 tis. Kč. Z toho u daně z přidané hodnoty došlo k navýšení ve výši 381 207 tis. Kč, u daně 
příjmů právnických osob ve výši 190 603 tis. Kč a u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 
ve výši 190 604 tis. Kč. Schválený rozpočet byl celkem upraven na výši 46 651 415 tis. Kč. 
Částkou 52 275 150 tis. Kč je upravený rozpočet  plněn na 112,05 %. Oproti roku 2016 bylo 
daňových příjmů od finančních úřadů převedeno celkově v absolutním vyjádření o 3 867 789 tis. Kč 
více, meziroční nárůst činí 7,99 %. Na meziročním zvýšení se zejména podílelo inkaso daně z přidané 
hodnoty a daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.  
 
Inkaso daně z přidané hodnoty za rok 2017 dosáhlo výše 24 454 458 tis. Kč, tj. 112,20 % 
upraveného rozpočtu, což je 14,09 % nad úrovní roku 2016 (absolutně o 3 020 777 tis. Kč). Inkaso 
této daně je ovlivněno změnou rozpočtového určení daní, účinného od 1. 1. 2017, kdy došlo 
k navýšení podílu obcí z 20,83 % na 21,4 %, vysokou efektivitou institutu kontrolního hlášení a také 
zavedením elektronické evidence tržeb (EET). Naopak do meziročního nárůstu inkasa se negativně 
promítlo snížení sazby DPH na stravovací a ubytovací služby z 21 % na 15 %, od března také 
snížení sazby z 15 % na 10 % u novin a časopisů, a to v souvislosti se zavedením EET. 
 



 

Inkaso daně z příjmů fyzických osob v celkové výši 13 837 215 tis. Kč, tj. 112,44 % upraveného 
rozpočtu, vykazuje oproti roku 2016 zvýšení o 4,18 % (absolutně o 555 655 tis. Kč). 

Inkaso daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhlo plnění ve výši 12 380 799 tis. Kč, tj. 
112,65 % rozpočtu. Oproti roku 2016 došlo k nárůstu o 1 505 930 tis. Kč, tj. o  13,85 %. 
Meziroční růst inkasa proti skutečnosti roku 2016 je dán hlavně vysokou úrovní zaměstnanosti, 
navýšením mezd zaměstnanců v podnikatelské sféře, navýšením tarifů platů zaměstnanců 
v rozpočtové sféře a také vyšší úrovní minimální mzdy. V průběhu roku 2017 se do výše inkasa 
negativně promítl dopad legislativní změny zvyšující daňové zvýhodnění na druhé a další dítě. 

 
Inkaso daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti dosáhlo výše 328 085 tis. Kč 
(107,22 % rozpočtu), oproti roku 2016 došlo k poklesu o 74,37 % (absolutně o 952 113 tis. Kč). 
Důvodem poklesu je nové schéma rozpočtového určení daní platné od 1. 1. 2017, kdy byla zrušena 
motivační část této daně – 30 % odvod podle bydliště poplatníka.  
 
K naplnění rozpočtu přispělo i inkaso daně z příjmů fyzických osob vybíraných srážkou, inkaso činilo 
1 128 331 tis. Kč (111,72 % upraveného rozpočtu). V porovnání s rokem 2016 došlo k mírnému 
nárůstu výnosu o 0,16 %, tj. absolutně o 1 838 tis. Kč, a to i přes legislativní změnu související 
s osvobozením daně u výsluhového nároku ozbrojených složek. 
 
Inkaso daně z příjmů právnických osob dosáhlo plnění ve výši 12 017 985 tis. Kč, což činí 
112,94 % upraveného rozpočtu a v porovnání s rokem 2016 bylo finančním úřadem převedeno 
o 375 834 tis. Kč více (nárůst o 3,23 %). Vyšší převedená částka, dokumentuje pokračující 
dynamiku ekonomiky, dobré výsledky hospodaření firem a efektivnější výběr daně. Dopady EET se 
projeví v souvislosti se splatností až v příštím roce. 
 
Daň z příjmů právnických osob za vlastní hl. m. Prahu je pro rok 2017 rozpočtována ve výši 
300 000 tis. Kč. Dle skutečné výše této daně, která byla hl. m. Prahou vypočtena a uhrazena 
k 30. 6. 2017 za zdaňovací období roku 2016, byl upraven její rozpočet. Samostatnou zprávu 
o sestavě přiznání k dani z příjmů právnických osob za hl. m. Prahu projednala dne 6. 6. 2017 Rada 
hl. m. Prahy (usnesení č. 1292), návrh na příslušné související úpravy rozpočtu vč. dotací městským 
částem projednalo a schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 15. 6. 2017 (usnesení č. 28/18). 
Zároveň bylo podáno dodatečné daňové přiznání k této dani za rok 2015 ve výši 585 tis. Kč. Tato 
úprava rozpočtu byla projednána dne 6. 6. 2017 Radou hl. m. Prahy (usnesení č. 1291), návrh na 
příslušné související úpravy rozpočtu vč. dotací městským částem, projednalo a schválilo 
Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 15. 6. 2017 (usnesení č. 28/16). 
 
Převody výnosu daně z nemovitých věcí, které jsou celé příjmem městských částí, a to podle 
skutečného výnosu této daně sdělovaného finančními úřady podle jednotlivých městských částí, jsou 
realizovány pravidelně měsíčně, počínaje měsícem dubnem. Částkou 840 382 tis. Kč byl upravený 
rozpočet naplněn na 106,86 %. Oproti roku 2016 se jedná o zvýšení ve výši 13 187 tis. Kč (tj. 
o 1,59 %).  
 
Výši převodu sankčních poplatků hl. m. Praha nemůže ovlivnit ani předpokládat, proto nejsou 
rozpočtovány. Jejich meziroční výnos kolísá. 
  



 

Porovnání měsíčních výnosů daní celkem za obec a kraj za roky 2015, 2016 a 2017 zobrazuje 
následující stejně pojmenovaný graf. 
 

 
 
 
 
- odvody z loterií a jiných podobných her 
 
S účinností od 1. 1. 2017 zavádí zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění 
pozdějších předpisů, daň z hazardních her. Nová daň z hazardních her je splatná čtvrtletně.  
 
V roce 2017 byly hl. m. Prahou obdrženy i doplatky za zrušený odvod z loterií a podobných her 
a končící odvody z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení (zákon č. 202/1990 Sb., 
o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů) v celkové výši 843 016 tis. Kč.  
 
V tabulce č. 2 jsou uvedeny, kromě doplatků zrušených odvodů, převody daní z hazardních 
a technických her. 

    
Tabulka č. 2 

    
v tis. Kč 

  Schvál. rozp. Skutečnost Plnění k UR Skutečnost 
Druh odvodu r. 2017 r. 2017  v %  r. 2016 
Odvody z loterií  45 000 71 487 158,86 209 594 
Odvody z VHP a jiných tech. herních zařízení 105 000 187 396 178,47 727 160 
Daň z hazardních her 95 000 218 392 229,89 0 
Daň z technických her 395 000 365 741 92,59 0 
Odvody celkem 640 000 843 016 131,72 936 754 
 
 
- na místních a správních poplatcích a na poplatku za komunální odpad 
 



 

Plnění těchto příjmů je uvedeno v následující tabulce č. 3, a to jak za vlastní hl. m. Prahu, tak 
orientačně i za městské části. 
 

 
 

    
Tabulka č. 3 

 
 

    
v tis. Kč 

   Schvál. rozp. Uprav. rozp. Skutečnost Plnění k UR Skutečnost 
Druh poplatku  r. 2017 r. 2017 2017  v %  2016 
Správní poplatky  472 951 476 234 530 927 111,48 543 141 
v tom: HMP vlastní   300 000 300 000 339 224 113,07 360 474 
          městské části  172 951 176 234 191 703 108,78 182 667 
Poplatek za komunální odpad  690 000 690 000 710 958 103,04 700 084 
Místní poplatky  591 935 606 701 710 078 117,04 649 187 
v tom: HMP vlastní   220 000 220 000 269 579 122,54 247 403 
          městské části  371 935 386 701 440 499 113,91 401 784 
v tom:            
Poplatek za láz. nebo rekr. pobyt  142 384 143 233 177 943 124,23 158 334 
v tom: HMP vlastní   127 000 127 000 155 522 122,46 141 131 
          městské části  15 384 16 233 22 421 138,12 17 203 
Poplatek za užív. veř. prostranství  265 522 277 635 304 943 109,84 285 178 
v tom: HMP vlastní   8 500 8 500 13 748 161,74 12 829 
          městské části  257 022 269 135 291 195 108,20 272 349 
Poplatek z ubytovací kapacity  106 251 108 196 132 631 122,58 121 549 
v tom: HMP vlastní   74 000 74 000 90 000 121,62 82 957 
          městské části  32 251 34 196 42 631 124,67 38 592 
Poplatek ze psů   47 365 45 188 42 831 94,78 43 376 
v tom: HMP vlastní - převody MČ  10 500 10 500 10 309 98,18 10 486 
          městské části  36 865 34 688 32 522 93,76 32 890 
Poplatek ze vstupného  30 413 32 449 51 730 159,42 40 750 

 
 

      
Výběr správních poplatků je závislý na počtu zpoplatňovaných úkonů a na výši sazeb za jejich 
provedení. Celkově bylo za hl. m. Prahu v roce 2017 vybráno 530 927 tis. Kč, z toho za vlastní hl. 
m. Prahu 339 224 tis. Kč. Schválený rozpočet vlastního hl. m. Prahy je naplněn na 113,07 % 
a výběr je o 21 250 tis. Kč nižší než v roce 2016 (pokles o 5,90 %.). 
 
U městských částí byl celoroční upravený rozpočet ve výši 176 234 tis. Kč splněn částkou 
191 703 tis. Kč, tj. na 108,78 %.  
 
Výběr poplatků za komunální odpad je závislý na výši sazby poplatku stanovené obecně závaznou 
vyhláškou hl. m. Prahy. Od roku 2003 se poplatek za komunální odpad stanovuje v závislosti na 
počtu, objemu a frekvenci obsluhy sběrných nádob objednaných plátcem poplatku. Na poplatku za 
komunální odpad rozpočtovaném pro rok 2017 ve výši 690 000 tis. Kč, bylo vybráno celkem 710 
958 tis. Kč, což činí 103,04 % schváleného rozpočtu.  
 

Celkový výběr místních poplatků za rok 2017 činil 710 078 tis. Kč (117,04 % upraveného 
rozpočtu), což představuje zvýšení oproti roku 2016 o 9,38 % (absolutně o 60 891 tis. Kč). 
Nejnižší procentuální plnění k upravenému rozpočtu, tj. 94,78 % zaznamenal místní poplatek ze psů, 
toto snížení je dáno sníženým počtem psů evidovaných u správců místního poplatku. 



 

Na zvýšeném inkasu se nejvyšším absolutním nárůstem podílel výběr místního poplatku za užívání 
veřejného prostranství, celkem o 19 765 tis. Kč (tj. o 6,93 %). Výběr místního poplatku za lázeňský 
nebo rekreační pobyt vykázal meziroční nárůst celkem o 19 609 tis. Kč, tj. o 12,38 %, výběr 
místního poplatku z ubytovací kapacity o 11 082 tis. Kč (tj. o 9,12 %) a výběr místního poplatku ze 
vstupného absolutně o 10 980 tis. Kč (tj. o 26,94 %). 

 
II. Nedaňové příjmy (tř. 2) 

 
Položka Název seskupení 

položek 
RS 

2017 
RU 

31. 12. 2017 
Skutečnost 
31. 12. 2017 

Skutečnost 
31. 12. 2016 

211X Příjmy z vlastní 
činnosti 5 500,0 115 887,50, 162 380,72 157 323,38 

212X Odvody přebytků org. 
s přímým vztahem 0,0 45 588,50 45 588,51 52 863,77 

214X Příjmy z úroků a 
realizace fin. maj. 178 750,0 183 877,60 965 763,93 890 411,22 

221X Přijaté sankční  
platby 262 900,0 268 649,50 334 840,35 432 971,73 

222X Vratky z fin. vyp. 
předchozích let 0,0 450 159,80 461 068,01 1 653 394,72 

232X Ostatní nedaňové 
příjmy 0,0 35 252,60 96 191,39 94 468,69 

24XX Přijaté splátky půjč. 
prostředků 0,0 3 151,40 3 151,31 2 695,95 

CELKEM  447 150,0 1 102 566,90 2 068 984,22 3 284 129,46 

 
 
Nedaňové příjmy tvoří pouze 2,8 % z celkového objemu skutečných příjmů vlastního hlavního města 
Prahy k 31. 12. 2017. Celkově jsou tyto příjmy plněny na 187,6 % RU. Objemově největším a 
tudíž rozhodujícím druhem nedaňových příjmů jsou příjmy z úroků a realizace finančního majetku ve 
výši 965 763,9 tis. Kč. Dalšími objemově důležitými příjmy jsou přijaté vratky transferů a ostatní 
příjmy z finančního vypořádání předchozích let a přijaté sankční platby. 
 
V roce 2017 jsou nedaňové příjmy rozpočtovány ve výši 447 150,0 tis. Kč a plněny 
k 31. 12. 2017 ve výši 2 068 984,2 tis. Kč.   
 
1. Příjmy z vlastní činnosti ve výši 162 380,7 tis. Kč 
 
Kapitola 02 – Městská infrastruktura 

• 147 794,2 tis. Kč – odměna od EKO-KOM, a. s. 
 
Kapitola 03 – Doprava 

• 11 792,4 tis. Kč – RFD MHMP - TSK - příjmy z tržeb a poplatků za parkovné mimo 
provozní dobu na 14 parkovištích P+R, parkovné z mincovních automatů DP. 

 
Kapitola 05 – Zdravotnictví a sociální oblast 

• 84,8 tis. Kč – příjmy za tiskopisy (recepty a žádanky s modrým pruhem na opiáty). 
 



 

Kapitola 07 – Bezpečnost 
• 1 951,8 tis. Kč – povinné úhrady nákladů za pobyt zvířat v ÚPOZ MP od jejich majitelů. 

 
Kapitola 08 – Hospodářství 

• 2,1 tis. Kč – náklady oprávněného - SVG Development, s. r. o. 
 
Kapitola 09 – Vnitřní správa 

• 755,5 tis. Kč – Archiv HMP – poplatky za zhotovené foto-, mikro- a xerokopie, prodej 
publikací, reprodukčních práv či rešerší, vstupné z výstav. 

 
 
2. Odvody přebytků organizací s přímým vztahem ve výši 45 588,5 tis. Kč 
 
Kapitola 04 – Školství, mládež a sport 

• 40 956,4 tis. Kč – odvod finančních prostředků z fondu investic škol a školských zařízení 
za současného zvýšení neinvestičního příspěvku ve stejné výši. 

 
Kapitola 06 – Kultura a cestovní ruch 

• 4 632,1 tis. Kč – odvod finančních prostředků z fondu investic Divadla v Dlouhé a 
Hudebního divadla Karlín za současného zvýšení neinvestičního příspěvku ve stejné výši. 

 
 
3. Příjmy z úroků a realizace finančního majetku ve výši 965 763,9 tis. Kč 
 
Kapitola 08 – Hospodářství 

• 757 203,2 tis. Kč – příjmy z dividend – Pražská teplárenská Holding, a. s. 
(310 115,6 tis. Kč), Pražská plynárenská Holding, a. s. (425 000,0 tis. Kč) a příjmy z 
bankovních úroků (22 087,6 tis. Kč). 

 
Kapitola 09 – Vnitřní správa 

• 2 852,1 tis. Kč – kurzové rozdíly, převody mezi účty města, kreditní úrok. 
 
Kapitola 10 – Pokladní správa 

• 205 708,6 tis. Kč – úroky z účtů HMP a výnosy ze směnek. 
 
 
4. Přijaté sankční platby ve výši 334 840,4 tis. Kč 
 
Kapitola 02 – Městská infrastruktura 

• 251,3 tis. Kč – pokuty převedené Českou inspekcí ŽP a pokuty OCP MHMP za porušení 
zákona o ochraně ovzduší, přírody a krajiny. 

 
Kapitola 03 – Doprava 

• 226 597,6 tis. Kč – sankce ukládané za porušení § 60 zákona č. 200/1190 Sb., 
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů; § 62 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů; § 125 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění do 



 

31. 7. 2011; § 125c, § 125d a § 125f zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve 
znění pozdějších předpisů, § 16 písm. c) zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti 
z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů, příjmy za postihy podle § 35 zákona 
č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, dále správní postihy 
podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a finanční 
vypořádání projektu OPPK TT Plzeňská od DP HMP (1 023,8 tis. Kč). 

 
Kapitola 04 – Školství, mládež a sport 

• 1 174,1 tis. Kč – prostředky vrácené příjemci podpory Operačního programu Praha – 
Adaptabilita, které byly využity v rozporu s podmínkami stanovenými hl. m. Prahou pro 
jejich realizaci. 

 
Kapitola 05 – Zdravotnictví a sociální oblast 

• 1 286,5 tis. Kč – sankční platby za porušení rozpočtové kázně a pokuty za správní delikty 
poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb. 

 
Kapitola 06 – Kultura a cestovní ruch 

• 1 313,2 tis. Kč – sankční platby uložené odborem památkové péče MHMP za porušení 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Kapitola 07 – Bezpečnost 

• 98 393,7 tis. Kč – příjmy spojené s odtahy motorových vozidel na území hl. m. Prahy, které 
brání bezpečnosti silničního provozu (SS HMP), a vybrané pokuty MP HMP. 

 
Kapitola 08 – Hospodářství 

• 924,3 tis. Kč – vrácené prostředky za porušení rozpočtové kázně z Operačního programu 
Praha – Konkurenceschopnost. 

 
Kapitola 09 – Vnitřní správa 

• 3 582,1 tis. Kč – přijaté sankční platby od jiných subjektů, za porušení vyhlášek a nařízení 
hl. m. Prahy a za porušení zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
Kapitola 10 – Pokladní správa 

• 1 317,7 tis. Kč – pokuty ukládané Finančním úřadem hl. m. Prahy. 
 
5. Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let ve výši 

461 068,0 tis. Kč 
 
Kapitola 01 – Rozvoj obce 

• 47 646,8 tis. Kč – vratka nevyčerpaného neinvestičního příspěvku a nevyčerpaných 
účelových prostředků z finančního vypořádání příspěvkové organizace IPR hl. m. Prahy za 
rok 2016. 

 
Kapitola 02 – Městská infrastruktura 



 

• 12 215,2 tis. Kč – vratka finančních prostředků z finančního vypořádání za rok 2016, 
vratky grantů životního prostředí a vratky kotlíkové dotace. 
 

Kapitola 03 – Doprava 
• 168 344,3 tis. Kč – finanční vypořádání úspory kompenzace DP HMP za rok 2016 

(165 877,4 tis. Kč), vratka investiční dotace DP HMP (663,7 tis. Kč), PO TSK 
(78,3 tis. Kč) a PO ROPID (1 724,9 tis. Kč). 

 
Kapitola 04 – Školství, mládež a sport 

• 30 928,3 tis. Kč – vratky finančních prostředků v rámci finančního vypořádání státní dotace 
škol a školských zařízení HMP, MČ a soukromých škol s MŠMT. 

 
Kapitola 05 – Zdravotnictví a sociální oblast 

• 125 590,9 tis. Kč – vratky finančních prostředků z finančního vypořádání za rok 2016 
příspěvkových organizací, vratky nevyčerpaných prostředků poskytnutých v roce 2016 na 
jednotlivé grantové tituly a dotační řízení a vratky účelových prostředků poskytnutých 
z rozpočtu hl. m. Prahy příspěvkovým organizacím hl. m. Prahy. 
 

Kapitola 06 – Kultura a cestovní ruch 
• 53 436,2 tis. Kč – vratky finančních prostředků z finančního vypořádání za rok 2016 

příspěvkových organizací, vratky nevyčerpaných prostředků poskytnutých v roce 2016 na 
jednotlivé grantové tituly a dotační řízení a vratka účelových prostředků poskytnutých 
z rozpočtu hl. m. Prahy příspěvkové organizaci hl. m. Prahy. 

 
Kapitola 07 – Bezpečnost 

• 17 062,3 tis. Kč – vratka finančních prostředků z finančního vypořádání za rok 2016. 
 
Kapitola 08 – Hospodářství 

• 5 704,0 tis. Kč – vratka finančních prostředků z finančního vypořádání za rok 2016. 
 
Kapitola 09 – Vnitřní správa 

• 140,0 tis. Kč – vratka finančních prostředků z finančního vypořádání za rok 2016. 
 
6. Ostatní nedaňové příjmy ve výši 96 191,4 tis. Kč 
 
Kapitola 01 – Rozvoj obce 

• 10,7 tis. Kč – splátky zpronevěřených prostředků z minulých let, převod zůstatku 
ze zrušeného účtu OMI. 

 
Kapitola 02 – Městská infrastruktura 

• 1 219,0 tis. Kč – úhrady za způsobené škody a zničený majetek v městských parcích 
a lesoparcích, úhrady za vodohospodářské havárie apod. 

 
Kapitola 03 – Doprava 

• 40 004,8 tis. Kč – TSK hl. m. Prahy – pojistné náhrady za způsobené škody, dobropisy, 
OSI MHMP – přijaté pojistné náhrady, ODA – kauce vybrané od zahraničních dopravců, 



 

RFD MHMP – platby za dopravní obslužnost od OC Šestka, Europark Shopping Center, 
Globus ČR, IKEA a DHL Solutions. 
 
 

Kapitola 04 – Školství, mládež a sport 
• 20 046,9 tis. Kč – výplata pojistného plnění za škodu na Střední škole dostihového sportu 

a jezdectví (12 156,5 tis. Kč), projekt KAP (6,0 tis. Kč), dar odboru SVC MHMP 
(1 200,0 tis. Kč), pojistné náhrady od Konzervatoře a VOŠ Jaroslava Ježka 
(154,7 tis. Kč), náhrada za zpronevěru v případě trestného činu od VOŠ informačních 
služeb Pacovská (6 278,5 tis. Kč) a pojistné náhrady od Gymnázia u Libeňského zámku 
(251,2 tis. Kč).  

 
Kapitola 05 – Zdravotnictví a sociální oblast 

• 5 354,9 tis. Kč – finanční prostředky ze sbírky z. s. TAP, vratka nákladů řízení a prostředky 
z dědictví, jehož příjemcem je hl. m. Praha pro účely Jedličkova ústavu a škol. 

 
Kapitola 07 – Bezpečnost 

• 5 535,2 tis. Kč – přijaté neinvestiční dary na provoz ÚPOZ MP, pojistné náhrady, náhrady 
zaměstnanců za jimi způsobené škody zaměstnavateli a přeplatky z vyúčtování energií a 
služeb. 

 
Kapitola 08 – Hospodářství 

• 7 686,2 tis. Kč – vratky náhrad soudních řízení, refundace pohřebného – náhrady od MMR 
pro MČ HMP za účelně vynaložené náklady na pohřbení zemřelého v případě, kdy zákon 
č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
stanoví povinnost zajistit pohřeb obci. 

 
Kapitola 09 – Vnitřní správa 

• 16 333,7 tis. Kč – převody z depozitního účtu, přeplatky za vodné a elektřinu, hovorné, 
reklamace poštovného, správní poplatky, dobropisy minulých let, náhrady České 
pojišťovny. 

 
 
7. Přijaté splátky půjčených prostředků ve výši 3 151,3 tis. Kč 
 
Kapitola 01 – Rozvoj obce 

• 3 151,3 tis. Kč – splátky bezúročné zápůjčky od příspěvkové organizace IPR hl. m. Prahy. 
 
 

Nedaňové příjmy podle jednotlivých kapitol                                    
                                                                                                                              v tis. Kč 

Kap. Název kapitoly  Rozpočet 
schválený 2017 

Rozpočet 
upravený      

31. 12. 2017 

Skutečnost  31. 
12. 2017 

Skutečnost 31. 
12. 2016 

01 Rozvoj obce 0,0 50 798,2 50 808,74 20 481,02 
02 Městská infrastruktura 200,0 122 701,3 161 479,65 148 576,20 
03 Doprava 154 000,0 334 702,6 446 739,19 1 787 757,66 



 

04 Školství, mládež a sport 0,0 92 329,1 93 105,52 68 443,70 
05 Zdravotnictví a soc. oblast 0,0 123 365,9 132 317,06 142 905,77 
06 Kultura a cestovní ruch 2 500,0 57 872,1 59 381,42 45 230,07 
07 Bezpečnost 110 000,0 127 062,3 122 943,07 124 160,15 
08 Hospodářství 0,0 13 285,4 771 519,86 718 700,15 
09 Vnitřní správa 1 700,0 1 700,0 23 663,34 19 609,50 
10 Pokladní správa 178 750,0 178 750,0 207 026,37 208 265,24 

 CELKEM 447 150,0 1 102 566,9 2 068 984,22 3 284 129,46 
 
 
V nedaňových příjmech jsou zařazeny mj. ty příjmy, které jsou spojeny s určitým sankčním 
postihem. Do rozpočtu hl. m. Prahy jsou převáděny celními úřady a Českou inspekcí životního 
prostředí (např. podíl obce z pokut ukládaných za porušení předpisů o ochraně životního prostředí) 
a dále se jedná o pokuty ukládané Městskou policií hl. m. Prahy a odbory MHMP. 
 
Plnění nedaňových příjmů je uvedeno v tabulce č. 1: 

     
  Tabulka č. 1 

     
        v tis. Kč  

  Schvál. rozp. Uprav. rozp. Skutečnost %  k Skutečnost 
Druh platby r. 2017 r. 2017 2017 upr. rozp. 2016 
Ú h r n 262 900 268 650 334 840 124,64 432 972 
Z toho:           
Převody od finančních institucí *)                    x               x 1 318           x 872 
Městská policie 50 000 50 000 50 846 101,69 54 956 
Odtahy vozidel 60 000 60 000 47 326 78,88 55 383 
Odbory MHMP 152 900 152 900 231 306 151,28 271 370 
Ostatní 0 5 750 4 044 70,33 50 391 
*) není rozpočtováno 
 
Rozpočet sankčních plateb vlastního hl. m. Prahy byl schválen ve výši 262 900 tis. Kč, po úpravě 
rozpočtu na výši 268 650 tis. Kč dosáhlo plnění výše 124,64 % částkou 334 840 tis. Kč. Z částky 
inkasa sankčních plateb činily převody od finančních institucí 1 318 tis. Kč a 4 044 tis. Kč 
představují vrácené finanční prostředky z projektu Operační program Praha – konkurenceschopnost 
OPPK). 
 
Rozpočet příjmů za nucené odtahy vozidel Správou služeb hl. m. Prahy byl částkou 47 326 tis. Kč 
plněn na 78,88 % a oproti roku 2016 došlo k poklesu příjmů o 8 057 tis. Kč. 
 
Odbory MHMP vybraly 231 306 tis. Kč, (tj. 151,28 %), v porovnání s rokem 2016 částka 
představuje pokles o 40 064 tis. Kč (tj. o 14,76 %). 
 
Městská policie hl. m. Prahy od poloviny května r. 2005 převádí vybrané pokuty na tři zvláštní 
příjmové účty hl. m. Prahy, které byly zřízeny k rozlišení, zda pokuty byly vybrány na místě, či byly 
uhrazeny později (složenkou, převodem z účtu, příp. byly složeny v hotovosti v pokladně Městské 
policie hl. m. Prahy) anebo, zda byly Městskou policií hl. m. Prahy vymoženy. Stav finančních 
prostředků na těchto účtech činí za rok 2017 částku 50 846 tis. Kč. Z této částky představují 
blokové pokuty na místě zaplacené 43 929 tis. Kč, pokuty zaplacené na základě složenky 3 935 tis. 
Kč a zbytek ve výši 2 982 tis. Kč činí úhrada pokut uložených v dřívějších obdobích. Výběr 



 

sankčních plateb za rok 2017 u Městské policie hl. m. Prahy se oproti stejnému období roku 2016 
snížil o 4 110 tis. Kč, tj. o 7,48%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokuty Městské policie hl. m. Prahy uložené v blokovém řízení 

    
Tabulka č. 2 

    
v tis. Kč 

  rok 2016 rok 2017 
Druh blokové pokuty počet pokut tis. Kč počet pokut tis. Kč 
za přestupky proti bezp. silnič. provozu 153 128 46 514 152 038 43 591 
z toho: v hotovosti 143 222 41 736 142 069 39 053 
           na místě nezaplacené 9 906 4 778 9 969 4 538 
přestupky proti veř. pořádku 28 657 18 722 17 620 11 479 
z toho: v hotovosti 16 639 5 641 10 150 3 524 
           na místě nezaplacené 12 018 13 081 7 470 7 955 
ostatní přestupky 5 958 2 764 4 722 2 772 
z toho: v hotovosti 4 710 1 205 3 675 1 351 
           na místě nezaplacené 1 248 1 559 1 047 1 421 
celkem uložené blokové pokuty 187 743 68 000 174 380 57 843 
z toho: v hotovosti 164 571 48 582 155 894 43 929 
           na místě nezaplacené 23 172 19 418 18 486 13 914 

      
Přehled o výsledcích exekučních řízení 

 
K 31. 12. 2017 bylo úplně vymoženo 2 796 nedoplatků ve výši 24 525 297 Kč a částečně 
vymoženo 976 nedoplatků ve výši 6 379 298 Kč. Suma částečně vymožených nedoplatků není 
zahrnuta v části 3. a 4. tabulky Přehled o vymáhání nedoplatků k 31. 12. 2017. 
 
Do rozpočtu hl. m. Prahy bylo převedeno celkem 30 904 595 Kč. 



 

STAV k 1.1.20171) k 31.3.2017 k 30.6.2017 k 30.9.2017 k 31.12.2017

1.

Nedoplatky evidované k vymáhání, u 
nichž bylo zahájeno vymáhací řízení a 
neuplynula lhůta pro výkon rozhodnutí 
(počet):

20 192 16 325 18 321 20 719 21 812

Z toho:
Odbory MHMP: 20 1892) 16 3222) 18 3182) 20 7162) 21 8092)

Příjem 34 - jiné správní orgány 2 2 2 2 2
Příjem 58 - státní rozpočet 1 1 1 1 1

2.

Nedoplatky evidované k vymáhání, u 
nichž bylo zahájeno vymáhací řízení a 
neuplynula lhůta pro výkon rozhodnutí 
(Kč):

361 465 556 327 290 125 344 077 276 389 794 876 396 952 658

Z toho:
Odbory MHMP: 361 360 556 327 185 125 343 972 276 389 689 876 396 847 658
Příjem 34 - jiné správní orgány 55 000 55 000 55 000 55 000 55 000
Příjem 58 - státní rozpočet 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000

3.
Nedoplatky zcela vymožené, celkem 
(počet):

0 699 1 540 2 109 2 796

Z toho:
Odbory MHMP: 0 699 1 540 2 109 2 796
Příjem 34 - jiné správní orgány 0 0 0 0 0
Příjem 58 - státní rozpočet 0 0 0 0 0

4.
Nedoplatky zcela vymožené, celkem 
(Kč):

0 6 446 168 14 173 122 18 557 086 24 525 297

Z toho:
Odbory MHMP: 0 6 446 168 14 173 122 18 557 086 24 525 297
Příjem 34 - jiné správní orgány 0 0 0 0 0
Příjem 58 - státní rozpočet 0 0 0 0 0  

tabulka Přehled o vymáhání nedoplatků k  31. 12. 2017 
 
Vysvětlivky k tabulce Přehled o vymáhání nedoplatků k 31. 12. 2017  
 

V tabulce nejsou evidovány údaje o nedoplatcích, u nichž nebylo k  31. 12. 2017 zahájeno vymáhací řízení. 
1) Počáteční stav k 1. 1.2017 v 1. a 2. řádku tabulky představuje počet nedoplatků (v řádku 2. vyjádřeném 
v Kč), u nichž bylo vymáhací řízení zahájeno v předchozím období a které nebyly k  tomuto datu uhrazeny.  
Pro přehlednost výsledků vymáhacího řízení ve sledovaném období jsou počáteční stavy ve 3. a 4. řádku 
tabulky nulové.  
2) Z celkového počtu nedoplatků postoupených k  vymáhání je vymáháno 4 693 nedoplatků soudními 
exekutory. 
 

 
K 31. 12. 2017 eviduje exekuční oddělení odboru DPC celkem 21 812 vymáhacích řízení, z nichž 
je 

- 21 809 řízení zahájeno podle vykonatelných rozhodnutí vydaných odbory MHMP; 
- 2 řízení na základě vykonatelných rozhodnutí postoupených k vymáhání jinými správními 

orgány; 
- 1 řízení na pokutách, které nejsou podle zvl. zákona příjmem hl. m. Prahy. 

 
 



 

K 31. 12. 2017 bylo přistoupeno k odepsání 90 pohledávek v celkové hodnotě 1 308 256 Kč pro 
nedobytnost pohledávky z důvodů uvedených v § 158 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve 
znění pozdějších předpisů.  

 
Způsoby vymožení nedoplatků: 
Z celkového objemu 30 904 595 Kč vymožených nedoplatků bylo 

− 28 460 718 Kč vymoženo exekucí na základě exekučních příkazů vystavených exekučním 
oddělením srážkou ze mzdy a přikázáním pohledávky odepsáním z účtu povinného 
u peněžního ústavu (banky, spořitelny, stavební spořitelny) a na základě zahájení 
vymáhacího řízení; 

− 2 443 877 Kč vymoženo exekutorskými úřady. 
 
Porovnání počtu rozhodnutí předaných k vymáhání: 
Pro srovnání počtu rozhodnutí předaných k vymáhání v letech 2015 až 2017 (vždy od 1. 1. do 31. 
12. příslušného roku), v roce 2015 bylo předáno 6 568 ks, v roce 2016 bylo předáno 7 597 ks 
a v roce 2017 bylo předáno 7 895 nových rozhodnutí. 

 
 

III. Příjmy kapitálové (tř. 3) 
 
Upravený rozpočet i skutečnost kapitálových příjmů vlastního hl. m. Prahy činí 6 300 tis. Kč. Jedná 
se o dar z prostředků  loterijních her za roky 2015 a 2016 pro hl. m. Prahu prostřednictvím 
Českého olympijského výboru na investiční akce - granty v oblasti sportu a tělovýchovy. Přijetí daru 
bylo schváleno usnesením Rady hl. m. Prahy č. 660 ze dne 23. 3. 2017.  
 
 

IV. Přijaté transfery (tř. 4) 
 
Přijaté transfery jsou rozpočtovány ve výši 17 398 821,7 tis. Kč a plněny k 31. 12. 2017 ve výši 
17 408 469,6 tis. Kč, tj. na 100,06 % UR. Zahrnují převody z vlastních fondů hospodářské 
činnosti prostřednictvím položky 4131 ve výši 40 665,0 tis. Kč – jedná se o převod výsledku 
hospodářské činnosti na rok 2017 v rámci schváleného rozpočtu v kap. 08, převod z finančního 
vypořádání za rok 2016 na účet ZBÚ ve výši 13 075,9 tis. Kč (13 075 960,78 Kč) – jednalo se o 
rozdíl mezi předpokládaným proúčtováním prostředků použitých správcovskými firmami na investiční 
akce v roce 2016 a skutečným proúčtováním, dále o převod na fond Rozvoje dostupného bydlení 
na území hl. m. Prahy z privatizace bytových domů ve výši 760 417,0 tis. Kč (90 890,0 tis. Kč – 
BD Mezi školami, Praha 5, 28 770,0 tis. Kč – BD Zbuzkova 285, Praha 9, 75 842,0 tis. Kč – BD 
Bohuslava Martinů  1051-1052, Praha 4, 148 050,0 tis. Kč – BD B. K. Ohrada, Borovanského 
2377/15, Praha 5, 7 100 tis. Kč -  BD Slivenecká, Praha 5, 206 555,0 tis. Kč – BD Velká Ohrada 
2382 – 2391, 203 210 tis. Kč – BD Janského Kurzova, Praha 5), vyúčtování zón placeného státní 
ve výši 105 387,7 tis. Kč, převod částky 180 373,9 tis. Kč z prostředků od PVS na přestavbu 
a rozšíření ÚČOV do rozpočtu HMP (původně 550 000 tis. Kč – snížení o 250 000 tis. Kč, 
49 000 tis. Kč, proúčtování investic za 3. čtvrtletí – 7 754,9 tis. Kč, záloha na investice 4. čtvrtletí – 
13 371,2 tis. Kč, 49 500 tis. Kč pro PVS). Dále z účtu hospodářské činnosti HMP byly převedeny 
ostatní příjmy ve výši 5 870,0 tis. Kč v návaznosti na změnu Statutu fondu Rozvoje dostupného 



 

bydlení na území HMP schválenou usn. ZHMP č. 23/51 ze dne 26. 1. 2017, dále na ZBÚ HMP 
bylo převedeno 100 000 tis. Kč – prostředky na vodní toky schválené usn. ZHMP č. 28/94 ze dne 
15. 6. 2017 a proúčtování finančních prostředků použitých na investiční akce vůči rozpočtu hl. m. 
Prahy z hospodářské činnosti – pol. 4131 ve výši 15 672,8 tis. Kč.  Naopak na účet hospodářské 
činnosti HMP byla z fondu Rozvoje dostupného bydlení na území HMP převedena daň z příjmů ve 
výši 73 503,1 tis. Kč z privatizace bytových domů za rok 2016.  
Největší položku tvoří neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně ve výši 
15 708 042,4 tis. Kč a investiční transfer od veřejných rozpočtů ústřední úrovně ve výši 410 294,3 
tis. Kč. Neinvestiční transfer ze zahraničí (THE ASSEMBLY OF THE GRANT PARTNERSHIP 
AGREEMENT a PRESTON CITY COUNCIL PRAGUE  PROCURE GRANT CLAIM) ve výši 
2 059,5 tis. Kč byl přijat pro Městskou část Praha 9. Dále jsou součástí přijatých transferů převody 
mezi vlastním hl. m. Prahou a městskými částmi HMP (zdroj) na pol. 4137 ve výši 137 152,7 tis. 
Kč – vratky dotací MČ z finančního vypořádání se státním rozpočtem (např. dotace na pěstounskou 
péči, pohřebné), vratky dotací z ukončených projektů OPPA a OPPK a dotací z rozpočtu hl. m. 
Prahy za rok 2016. Položka 4137 se promítá ve skutečnosti téměř ve všech kapitolách: kap. 02 – 
11 790,6 tis. Kč, kap. 03 – 637,1, kap. 04 – 28 565,2 tis. Kč, kap. 05 – 1 525,3 tis. Kč, kap. 06 
– 1 124,4 tis. Kč, kap. 07 – 2 150,2 tis. Kč, kap. 08 – 32,0 tis. Kč, kap. 09 – 7 077,5 tis. Kč a 
kap. 10 – 84 250,4 tis. Kč. Hlavní město Praha také obdrželo dotaci od Libereckého kraje pro 
„Rozvoj terapeutických dílen Domova Maxov“ ve výši 6,3 tis. Kč a od města Černošice dotaci 
na dopravní obslužnost (přívoz) ve výši 20 tis. Kč. Na položce 4132 – převody z ostatních vlastních 
fondů je částka 2 935,2 tis. Kč. 
  
Od roku 2015 se převody dotací mezi hlavním městem Prahou (zdroj) a jeho městskými částmi na 
jejich činnost (§ 3 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 
přepisů) zařazují na výdajovou položku 5347 a jsou tak součástí běžných výdajů hl. m. Prahy. 
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