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Základní představení hlavního města Prahy 

 

Hlavní město Praha je veřejnoprávní korporací na základě zákona č. 131/2000 Sb., o 

hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. Sídlo Magistrátu hlavního města 

Prahy je Mariánské nám. č. 2, Praha 1, PSČ 110 01. IČ hlavního města Prahy je 

00064581. Předmětem činnosti hlavního města Prahy, respektive Magistrátu hlavního 

města Prahy, je výkon samosprávy a státní správy. 

Hlavní město Praha je emitentem cenných papírů, které jsou registrovány na Burze 

cenných papírů Praha (BCPP): 

Komunální dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 4,25 % p.a. splatné v roce 2021 

a) druh    :  dluhopis 

b) forma    :  na doručitele 

c) podoba  :  zaknihovaná 

d) ISIN   :  CZ0001500110 

e) jmenovitá hodnota :  1.000.000,- Kč 

f) počet kusů  :  5.000 

g) Celková hodnota :  5.000.000.000,- Kč 

h) Trhy   :  BCPP 

Více informací o hl. m. Praze: http://www.praha.eu/ 

Více informací o ekonomice hl. m. Prahy: 

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/rozpocet/ 

Upozornění: 

Tato Výroční zpráva se vydává v souvislosti se zněním zákona č. 591/1992 Sb., o cenných 

papírech, respektive dle § 118, zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve 

znění pozdějších předpisů a dle Burzovních pravidel vydaných Burzou cenných papírů Praha 

(BCPP). Pouze pro úplnost informací, je hlavní město Praha k 31.12.2014 také emitentem 

dluhopisů ISIN XS0943724962 v celkové jmenovité hodnotě 200 000 000 EUR s pevným 

úrokovým výnosem ve výši 3.125 % p.a. Tyto dluhopisy jsou kotovány na lucemburské 

burze. 

 

http://www.praha.eu/
http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/rozpocet/
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Poznámka: 

 

Účetní údaje uvedené v této výroční zprávě v sobě zahrnují také údaje za městské části. Tam, 

kde je zapotřebí odlišit údaj za hlavní město Prahu jako celek (včetně městských částí) a bez 

městských částí, používá se označení „HMP“ pro údaje včetně městských částí a „vlastní 

Město“ pro údaje bez městských částí. 

 

Údaje uvedené v této výroční zprávě odpovídají skutečnostem známým ke dni jejího 

zpracování.  

 

V Praze dne 30. dubna 2015  

 

 

                                                                         JUDr. Martina Děvěrová, MPA  

          ředitelka Magistrátu hlavního města Prahy 
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1. Úvod  
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1.1. Místní správa a její orgány 

 

Podle Zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve platném znění má Praha právní 

statut hlavního města České republiky, kraje a obce a je veřejnoprávní korporací, která má 

vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto 

vztahů. HMP vykonává dvojí funkci: (i) spravuje své záležitosti samostatně (dále jen 

"samostatná působnost"); státní orgány a orgány krajů mohou do samostatné působnosti 

zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem, který zákon stanoví; rozsah 

samostatné působnosti může být omezen jen zákonem; a (ii) státní správu, jejíž výkon byl 

zákonem svěřen orgánu HMP, vykonává tento orgán jako svou přenesenou působnost (dále 

jen "přenesená působnost"). Při výkonu samostatné působnosti se HMP řídí (a) při vydávání 

obecně závazných vyhlášek zákonem, a (b) v ostatních záležitostech též jinými právními 

předpisy vydanými na základě zákona. Při výkonu přenesené působnosti se HMP řídí (a) při 

vydávání nařízení HMP zákony a jinými právními předpisy; a (b) v ostatních případech též 

(x) usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů; tato usnesení a tyto směrnice 

nemohou orgánům HMP ukládat povinnosti, pokud nejsou stanoveny zákonem; a (y) 

opatřeními příslušných orgánů veřejné správy přijatými při kontrole výkonu přenesené 

působnosti podle Zákona o HMP. Praha je jako jediné město v České republice nositelem jak 
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veškeré samosprávné působnosti obce, tak zákonem vymezené samosprávné působnosti kraje. 

Vnitřní poměry Prahy jsou upraveny Statutem hlavního města Prahy, tj. obecně závaznou 

vyhláškou vydanou HMP (dále jen "Statut"), která vymezuje vnitřní vztahy v rámci správy 

HMP. Praha je samostatně spravována Zastupitelstvem. Dalšími orgány města pak jsou Rada, 

Primátor, Magistrát, zvláštní orgány hlavního města Prahy a městská policie hlavního města 

Prahy. Zastupitelstvo HMP je voleno systémem poměrného zastoupení na období čtyř let. 

Zastupitelstvo volí Primátora, jeho náměstky a další členy Rady. Primátor HMP zastupuje 

hlavní město Prahu navenek. V čele Magistrátu je ředitel magistrátu HMP, který je nadřízený 

všem zaměstnancům Magistrátu hlavního města Prahy. Magistrát plní úkoly mu uložené 

Zastupitelstvem nebo Radou či stanovené zákonem v rámci samostatné působnosti a 

vykonává rovněž přenesenou působnost. 

 

Mezi hlavní povinnosti Prahy patří zejména správa vlastního majetku a hospodaření s ním, 

poskytování veřejných služeb, podpora hospodářského rozvoje, rozvoje Prahy a územního 

plánování, zajištění veřejného pořádku a implementace státní správy a příslušných předpisů. 

Praha pečuje v rámci své samostatné působnosti mimo jiné o rozvoj sociální péče a kultury, 

uspokojování potřeb svých občanů v oblasti bydlení, o rozvoj zdravotního systému, dopravy, 

spojů a infrastruktury informačních technologií, zajišťování vzdělávání a ochranu veřejného 

pořádku. Jednotlivé městské části jsou spravovány zastupitelstvem městské části; dalšími 

orgány městské části jsou rada městského části, starosta městské části, úřad městské části a 

zvláštní orgány městské části. Zastupitelstvo a rada městské části činí úkony v rámci 

samostatné působnosti svěřené městské části Zákonem o HMP nebo zvláštním zákonem nebo 

Statutem. Starosta je volen zastupitelstvem městské části z řad jeho členů a je mu odpovědný 

ze své činnosti. Starosta zastupuje městskou část navenek a stojí v čele úřadu městské části. 

Úřad městské části tvoří starosta, jeho zástupce (zástupci), tajemník úřadu městské části, je-li 

tato funkce zřízena a zaměstnanci městské části zařazení do úřadu městské části. 
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1.2. Zastupitelstvo HMP 

 

 

 

Zastupitelstvo HMP rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti HMP. Rozsah 

působnosti Zastupitelstva vymezuje § 59 Zákona o HMP. Zastupitelstvu je, kromě jiného, 

vyhrazeno rozhodování o vydání komunálních dluhopisů. Zastupitelstvo HMP je nejvyšším 

kolektivním orgánem Prahy. Je v současné době složeno z 63 členů, kteří jsou voleni občany 

HMP v komunálních volbách na období čtyř let. Zastupitelstvo se schází zpravidla jednou 

měsíčně, musí však být svoláno nejméně jednou za tři měsíce. Volby vyhlašuje prezident 

České republiky nejpozději 90 dní před datem jejich konání. Volby se konají tajným 

hlasování na základě zásad poměrného zastoupení. Nejnižší a nejvyšší počet členů 

Zastupitelstva je stanoven Zákonem o HMP. Vlastní počet členů zastupitelstva stanovuje 

předchozí zastupitelstvo na každé volební období nejpozději 85 dnů přede dnem voleb. 

Neurčí-li zastupitelstvo jinak, volí se počet členů Zastupitelstva podle počtu členů 

Zastupitelstva v končícím volebním období.  Mezi nejdůležitější pravomoci Zastupitelstva 

patří schvalování, po projednání s městskými částmi, uskutečňování programu rozvoje HMP, 

územně plánovací dokumentace pro celé území HMP, schvalování, po projednání s 

městskými částmi, rozpočtu HMP a závěrečného účtu HMP a vydávání obecně závazných 

vyhlášek ve věcech patřících do samostatné působnosti HMP.  
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Dále Zastupitelstvo volí ze svého středu Primátora, náměstky Primátora (v současné době má 

HMP tři náměstky primátora) a další členy Rady.  

 

Zastupitelstvo rovněž zřizuje a ruší městskou policii HMP, rozhoduje o různých subjektech, 

které provozuje, rozhoduje o vyhlášení místního referenda, navrhuje změny katastrálních 

území uvnitř HMP a schvaluje dohody o změně hranic mezi městskými částmi a o slučování 

městských částí, zřizuje a ruší výbory, stanoví výši osobních a věcných nákladů na činnost 

Magistrátu a rozhoduje o spolupráci HMP s jinými kraji a obcemi. Zasedání Zastupitelstva 

jsou veřejná. Mandát stávajících členů Zastupitelstva vznikl ukončením hlasování v 

posledních řádných volbách v říjnu 2014. Ukončen bude ukončením hlasování v následujících 

volbách do Zastupitelstva, které se mají konat na podzim 2018 (nedojde-li k ukončení 

mandátu v jednotlivých případech z jiných zákonných důvodů). 

Výsledky voleb do zastupitelstev obcí 10.10. - 11.10.2014 

 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

Kraj: Hlavní město Praha 

Obec: Praha hl.m. 
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Politické kluby k 31.12.2014 
 

  
 

Ing. Jarmila  Bendová   Mgr. Petr  Bříza 

Ing. Karel   Grabein Procházka   doc. Ing. Mgr. Martin  Dlouhý, Dr. MSc. 

Bc. Libor  Hadrava   Ing. Marek  Doležal 

Ing. Jiří   Haramul   Ing. Jiří  Hrabák 

Ing. Michal  Hašek   RNDr. Tomáš   Hudeček, Ph.D. 

MgA. Eliška  Kaplický Fuchsová   Ing. Vladislava  Hujová 

prof. Ing. Eva  Kislingerová, CSc.   Tomáš  Jílek 

Adriana  Krnáčová   Mgr. Albert  Kubišta 

Ing. Radek  Lacko   Mgr. Lukáš  Manhart 

Ing. Antonín  Lébl   Ing. Jiří  Nouza 

Ing. Patrik  Nacher   Ing. Václav  Novotný 

Radomír   Nepil   Mgr. Petr  Prchal 

JUDr. Petr  Novotný   Ing. Pavel  Richter 

RNDr. Marcela  Plesníková   Ing. Milan   Růžička 

Ing. arch. Martin  Polách   Ing. Eva  Vorlíčková 

Jaroslav  Štěpánek      

JUDr. Vladislava  Veselá     

   
 

  
 

Ing. Karel  Březina   Bc. Alexander  Bellu 

Petr   Dolínek   PharmDr. Petr  Fifka 

Daniel   Hodek   Filip  Humplík 

PhDr. Lukáš  Kaucký   Filip  Humplík 

JUDr. Ing. Miloslav  Ludvík, MBA   JUDr. Jaroslava  Janderová 

Hana  Nováková   Ing. Ondřej  Martan 

Ing. Mgr. Irena  Ropková   doc. MUDr. Bohuslav  Svoboda, CSc. 

Jan  Slezák      

       

 

 
 

Mgr. Jan  Čižinský   PhDr. Helena  Briardová 

Mgr. Petra  Kolínská   JUDr. Ivan  Hrůza 

Mgr. Ondřej  Mirovský, M.EM   Mgr. Marta  Semelová 

RNDr. Jana  Plamínková   Petr   Šimůnek 

Ing. Miloš  Růžička      

PhDr. Matěj  Stropnický     

Mgr. Petr   Štěpánek, CSc.     

Jan  Wolf     

       

 

  Nezařazení 

Mikuláš  Ferjenčík   JUDr. Monika   Krobová Hášová 

Mgr. Bc. Jakub  Michálek      

Ondřej  Profant      

Adam  Zábranský      

 
 

  

  

 

 

a nezávislí 
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1.3.  Rada HMP 

 

Rada HMP je výkonným orgánem HMP v oblasti samostatné působnosti. V oblasti přenesené 

působnosti přísluší Radě rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon. Rada má v současnosti deset 

členů, které ze svého středu zvolilo Zastupitelstvo. Radu HMP standardně tvoří Primátor, jeho 

náměstci a řadoví členové rady. Zasedání Rady se konají dle potřeby. Radě HMP je 

vyhrazeno, mimo jiné, vydávání nařízení, zabezpečování hospodaření HMP podle 

schváleného rozpočtu, ukládání úkolů Magistrátu v oblasti samostatné působnosti HMP, 

projednávání a řešení návrhů, připomínek a podnětů předložených členy Zastupitelstva, 

zřizování a rušení komisí Rady. Rada je výkonným orgánem Města. Připravuje návrhy pro 

jednání Zastupitelstva a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení. Rada je volena 

Zastupitelstvem a ve volebním období 2014 - 2018 má k datu vydání této Výroční zprávy 11 

členů. Schází se obvykle jednou týdně. 

 

 Mariánské náměstí 2, Praha 1 

 

Jednací sál Rady hl. m. Prahy 
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Přehled členů Rady hlavního města Prahy k 31.12.2014  

 

Jméno 
 

Funkce Strana 

Adriana Krnáčová  

 

primátorka hl. m. 

Prahy 
ANO 2011 

prof. Ing. Eva 
Kislingerová, CSc.  

 

náměstkyně 

primátorky 
ANO 2011 

Petr Dolínek  

 

náměstek 

primátorky 
ČSSD 

PhDr. Matěj Stropnický  

 

náměstek 

primátorky 

TROJKOALICE SZ, 

KDU-ČSL, STAN 

Bc. Libor Hadrava  

 

radní ANO 2011 

Ing. Michal Hašek  

 

radní ANO 2011 

Ing. Radek Lacko  

 

radní ANO 2011 

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/rada/slozeni_rady/index.html?memberId=4903
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/rada/slozeni_rady/index.html?memberId=4901
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/rada/slozeni_rady/index.html?memberId=4901
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/rada/slozeni_rady/index.html?memberId=4344
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/rada/slozeni_rady/index.html?memberId=4933
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/rada/slozeni_rady/index.html?memberId=4883
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/rada/slozeni_rady/index.html?memberId=4887
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/rada/slozeni_rady/index.html?memberId=4905
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Jméno  Funkce Strana 

Hana Nováková  

 

radní ČSSD 

RNDr. Jana Plamínková  

 

radní 
TROJKOALICE SZ, 

KDU-ČSL, STAN 

Ing. Mgr. Irena 
Ropková  

 

radní ČSSD 

Jan Wolf  

 

radní 
TROJKOALICE SZ, 

KDU-ČSL, STAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/rada/slozeni_rady/index.html?memberId=4917
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/rada/slozeni_rady/index.html?memberId=4921
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/rada/slozeni_rady/index.html?memberId=4440
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/rada/slozeni_rady/index.html?memberId=4440
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/rada/slozeni_rady/index.html?memberId=4941
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Kompetence jednotlivých členů Rady hl. m. Prahy je dána  Přílohou č. 1 k usnesení Rady 

HMP č. 3046 ze dne 27.11.2014. 

U členů orgánů hl. m. Prahy tj. členů Zastupitelstva hl.m. Prahy a členů Rady hl.m. Prahy 

uvedených v této části Výroční zprávy, není známo, že by byli ve střetu zájmů mezi svými 

povinnostmi vůči hl.m. Praze a jejich soukromými zájmy a jinými povinnostmi.  

 

 

1.4. Orgány hlavního města Prahy jsou: 

 

   Zastupitelstvo hlavního města Prahy (ZHMP) 

   Rada hlavního města Prahy (RHMP) 

     Primátor hlavního města Prahy 

 Výbory Zastupitelstva hlavního města Prahy, komise rady hlavního města Prahy a        

zvláštní orgány 

  Magistrát hlavního města Prahy (MHMP) 

 

 

1.5. Orgány městské části jsou: 

 

 Zastupitelstvo městské části 

 Rada městské části 

 Starosta městské části 

 Výbory zastupitelstva městské části, komise městské části a zvláštní orgány 

 Úřad městské části 

 

Každá městská část je organizována přibližně stejně jako Město, má své zastupitelstvo, radu, 

starostu a úřad. 
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1.6. Magistrát hlavního města Prahy (MHMP) 

 

 

 

 

 

Magistrát je správním orgánem HMP, který odpovídá za běžnou činnost města, plní úkoly mu 

uložené Zastupitelstvem a Radou v oblasti samostatné působnosti a vykonává i přenesenou 

působnost HMP, pokud není zákonem svěřena jinému orgánu HMP. Magistrát rovněž 

zajišťuje pro Zastupitelstvo a Radu administrativní služby. Na běžnou činnost magistrátu 

dohlíží ředitel Magistrátu, který řídí, kontroluje a koordinuje činnost všech zaměstnanců 

Magistrátu.  

Za plnění úkolů a usnesení v samostatné i přenesené působnosti je ředitel Magistrátu 

odpovědný Primátorovi. Ředitel Magistrátu se rovněž účastní zasedání Zastupitelstva a schůzí 

Rady, nemá však právo hlasovat a jeho funkce je čistě poradní. Mezi povinnosti Magistrátu v 

oblasti samostatné působnosti patří plnění úkolů uložených Zastupitelstvem nebo Radou a 

rozhodování v případech stanovených Zákonem o HMP nebo zvláštním zákonem. Magistrát 

HMP vykonává veškerou přenesenou působnost HMP vyjma věcí vyhrazených 

Zastupitelstvu, Radě nebo zvláštním orgánům nebo komisím HMP na základě Zákona o HMP 

nebo jiného zákona.  
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Magistrát HMP je politicky nezávislý a jeho složení zůstává relativně stabilní bez ohledu na 

volební výsledky. O jmenování a odvolání ředitelů odborů Magistrátu rozhoduje na návrh 

ředitele Magistrátu Rada. K 31.12.2014 byla pověřena řízením Magistrátu hl. m. Prahy JUDr. 

Martina Děvěrová, MPA a s účinnosti od 1. února 2015, je ředitelkou Magistrátu hl. m. Prahy 

jmenovaná JUDr. Martina Děvěrová, MPA. K 31.12.2014,  bylo na Magistrátu hl.m.Prahy 

2153  systemizovaných pracovních míst, respektive 1959 zaměstnanců. 
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2. Hospodaření hlavního města Prahy za rok 2014 

 

2.1. Úvod 

Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k 31. 12. 2014 

přebytkem hospodaření ve výši 1 926 716,03 tis. Kč, na kterém se podílí vlastní hlavní město 

Praha přebytkem hospodaření ve výši 2 348 458,02 tis. Kč a městské části hlavního města 

Prahy schodkem hospodaření ve výši  421 741,99 tis. Kč. Z celkového počtu 57 městských 

částí hlavního města Prahy skončilo k 31. 12. 2014 přebytkem hospodaření 35 městských 

částí hlavního města Prahy a 22 městských částí hlavního města Prahy vykazuje schodek 

hospodaření. 

Přebytek hospodaření hlavního města Prahy jako celku ve výši 1 926 716,03 tis. Kč vznikl 

plněním výdajů pouze na 90,08 % RU (běžné výdaje byly plněny na 94,23 % RU a kapitálové 

pouze na 82,13 % RU) a příjmů na 108,47 % RU. Přehled plnění rozpočtu k 31. 12. 2014 

udává následující tabulka: 

v tis. Kč 

 

 

 

 

 

 

*/plánovaný rozdíl příjmů a výdajů je kryt třídou 8 – financování 

Vývoj hospodaření hlavního města Prahy od roku 2008 mapuje bilanční tabulka:              v tis. 

Kč 
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Porovnání výsledků dosažených v příjmové a výdajové části rozpočtu s roky 2012 a 2013 je 

v následující tabulce:  

Vývoj rozpočtových příjmů hl. m. Prahy       

 

 

 

 

 

   

 

     

Vývoj rozpočtových výdajů hl. m. Prahy       

         

       

         

         

Daňové příjmy dosáhly v roce 2008 finanční objem ve výši 45 599 142,68 tis. Kč. V roce 

2009 došlo k propadu  o 6 120 351,22 tis. Kč a od té doby daňové příjmy dosáhly maximální 

výše v roce 2014, a to 45 183 812,59 tis. Kč, což je stále o 415 330,09 tis. Kč méně než v roce 

2008. 

Nedaňové příjmy  se podílely v roce 2014 na celkových příjmech 8,48 %, v roce 2013 to bylo 

4,51 %. Meziroční nárůst činil 3 078 809,28 tis. Kč. Objemově největším a tudíž 

rozhodujícím druhem nedaňových příjmů jsou příjmy z úroků a realizace finančního majetku 

ve výši 4 275 723,90 tis. Kč. Jedná se o úrokové příjmy z finančních derivátů, dividendy od 

Pražské teplárenské Holding a. s., Pražské plynárenské Holding a. s., Pražské energetiky 

Holding a. s. Dalšími objemově důležitými příjmy jsou přijaté sankční platby ve výši 

439 903,00 tis. Kč – jde především o příjmy spojené s odtahy motorových vozidel na území 
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hlavního města Prahy, které brání bezpečnosti silničního provozu, či jinými pokutami 

vybíranými Městskou policií hlavního města Prahy nebo odbory MHMP. 

 

Příjmy kapitálové ve skutečnosti představují pouze nepatrnou část z celkových příjmů hl. m. 

Prahy. Jedná se především o příjmy z prodeje investičního majetku a o investiční dary pro 

městské části hl. m. Dynamika  darů se nedá předem určit. 

 

Přijaté transfery jsou druhým nejdůležitějším zdrojem příjmů hl. m. Prahy po příjmech 

daňových, včetně převodů z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti                        

(18 726 898,34 tis. Kč, tj. 26,76 % celkových příjmů hl. m. Prahy). Jedná se především                    

o  přijaté transfery ze státního rozpočtu a státních fondů ve výši 12 948 499,24 tis. Kč, z toho 

neinvestiční transfery tvoří finanční prostředky ve výši 11 635 284,02 tis. Kč a investiční 

transfery ve výši 1 313 215,22 tis. Kč. Největší částku představuje jako každoročně transfer 

z MŠMT na úhradu výdajů na vzdělání –  8 395 863,00 tis. Kč a 1 086 869,00 tis. Kč pro 

soukromé školy. 

 

V porovnání s předchozími roky je patrný trvalý trend růstu  neinvestičních transferů             

ze státního rozpočtu (v roce 2012 – 10 901 914,61 tis. Kč, v roce 2013 – 11 312 514,80 tis. 

Kč a v r. 2014 – 11 635 284,02 tis. Kč). U investičních transferů dochází k menším výkyvům.  

Převody z fondů podnikatelské činnosti  mají vzrůstající tendenci, zejména u městských částí 

hl. m. Prahy. Jedná se převážně o  nájemné z bytových a nebytových prostor v bytových 

objektech, pronájem pozemků nebo  z prodeje nemovitostí . 

 

Celkové výdaje byly čerpány ve výši 68 055 060,64 tis. Kč, z toho běžné výdaje                      

46 752 121,31 tis. Kč a kapitálové výdaje 21 302 939,33 tis. Kč.  

 

Běžné výdaje tvořily 68,70 % celkových výdajů města. Mají od roku 2012 vzestupnou 

tendenci, v roce 2012 – 43 928 989,97 tis. Kč, v roce 2013 – 45 417 959,29 tis. Kč a v r. 2014 

– 46 752 121,31 tis. Kč.  
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Kapitálové výdaje tvořily 31,30 % celkových výdajů města. Od roku 2011 klesaly, oproti 

roku 2011 byl pokles v roce 2012 – 2 306 804,32 tis. Kč a v roce 2013 – 6 206 712,82 tis. Kč. 

Byly zpomaleny nebo zastaveny velké investiční akce (např. pozastavena úhrada prací na 

Městském okruhu  - souboru staveb tunelu Blanka). Naopak v roce 2014 došlo k mírnému 

nárůstu o 1 658 683,93 tis. Kč. 

 

Přehled o celkovém hospodaření hlavního města Prahy  jako celku dle základních ukazatelů je 

uveden v následující tabulce: 

v tis. Kč 

 

 

 

 

 

 

Soubor rozpočtů vlastního hlavního města Prahy a městských částí hlavního města Prahy na 

rok 2014 byl zpracován ve vazbě na zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

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

pozdějších předpisů a zákon č. 475/2013 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 

a změně zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění 

zákona č. 258/2013 Sb. Rozpočet vlastního hlavního města Prahy byl rovněž navržen 

v souladu se Zásadami, Harmonogramem a Metodikou pro sestavení rozpočtu hlavního města 

Prahy na rok 2014, střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2019, dlouhodobého 

rozpočtového výhledu a Zásad pro schvalování a realizaci úprav rozpočtů akcí, které jsou 

evidovány v závazném číselníku hlavního města Prahy, které byly schváleny usnesením 

RHMP č. 1022 ze dne 18. 6. 2013 a ZHMP bylo informováno dne 20. 6. 2013. Soubor 

rozpočtů vlastního hlavního města Prahy a městských částí hlavního města Prahy na rok 2014 

a rozpočtový výhled za hlavní město Prahu do roku 2019 byl schválen usnesením ZHMP      

č.  39/11 ze dne 29. 5. 2014 v následujících objemech: 
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                                                                                                                                         v tis. Kč 

 

 

 

 

*/ kryt třídou 8 – financování 

K  31. 12. 2014 byly na základě usnesení RHMP, RMČ, ZHMP a ZMČ provedeny 

rozpočtové úpravy, po jejichž realizaci je upravený rozpočet hlavního města Prahy 

v následující výši:  

                                                                                                                                         v tis. Kč 

 

 

 

 

 

*/ kryt třídou 8 – financování 

Celkově došlo ve sledovaném období roku 2014 k navýšení příjmů a výdajů a ke snížení třídy 

8 – financování, a to o: 

                                                                                                                                         v tis. Kč 

 

 

 

*/ kryt třídou 8 – financování 

 

*/ kryt třídou 8 – financování 
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Celkové příjmy hlavního města Prahy jako celku byly k 31. 12. 2014 navýšeny celkem o 

16 676 592,10 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu na rok 2014 a ve skutečnosti přijato o 

5 462 731,37 tis. Kč více než bylo plánováno, z čehož vyplývá plnění příjmů na 108,47 % 

RU. 

Daňové příjmy hlavního města Prahy jako celku byly navýšeny o 2 317 256,80 tis. Kč, přijato 

bylo o 3 344 262,19 tis. Kč více než bylo plánováno, plnění odpovídalo 107,99 % RU. 

V oblasti daňových příjmů se jednalo především o navýšení schváleného rozpočtu u daně 

z příjmů právnických osob o 1 213 751,50 tis. Kč, přijato o 1 315 916,60 tis. Kč více než bylo 

plánováno (plnění na 113,55 % RU) a u daně z přidané hodnoty o 490 000,00 tis. Kč, přijato o 

1 058 620,04 tis. Kč více než bylo plánováno (plnění na 105,65 % RU).  

Nedaňové příjmy hlavního města Prahy jako celku byly v průběhu roku 2014 navýšeny 

celkem o 1 482 654,20 tis. Kč, přijato o 3 406 408,63 tis. Kč více než bylo plánováno (plnění 

na 234,57 % RU). V oblasti nedaňových příjmů se na vysokém plnění podílely především 

příjmy z úroků a realizace finančního majetku o 3 109 815,20 tis. Kč než bylo plánováno 

(rozpočet během roku navýšen o 910 206,70 tis. Kč, plnění na 366,73 % RU). Dále došlo 

např. k navýšení rozpočtu o 67 024,00 tis. Kč u přijatých sankčních plateb a u ostatních 

nedaňových příjmů přijato o 144 165,33 tis. Kč více než bylo plánováno, plnění na 262,40 % 

RU. 

Kapitálové příjmy hlavního města Prahy jako celku byly v průběhu roku 2014 navýšeny o 

108 400,80 tis. Kč, přijato 5 691,51 tis. Kč více než bylo plánováno, plnění na 104,46 % RU.  

Přijaté transfery hlavního města Prahy jako celku byly v roce 2014 navýšeny oproti 

schválenému rozpočtu o 12 768 280,30 tis. Kč, přijato bylo o 1 293 630,86 tis. Kč méně než 

bylo plánováno. Plnění odpovídalo 93,54 % RU. K nejvyššímu navýšení schváleného 

rozpočtu došlo u neinvestičních transferů ze státního rozpočtu. Jednalo se o navýšení o 

10 822 488,00 tis. Kč, přijato bylo o 3 737,98 tis. Kč méně a plnění odpovídalo 99,97 % RU. 

Dále u investičních  transferů ze státního rozpočtu, kde došlo k navýšení schváleného 

rozpočtu o 1 324 673,00 tis. Kč, přijato bylo o 11 457,78 tis. Kč méně a plnění odpovídalo 

99,14 % RU. Prostřednictvím rezortního ministerstva MŠMT došlo k navýšení rozpočtových 

příjmů zejména např. o transfer na přímé náklady na vzdělání ve výši 8 395 863,00 tis. Kč, 

pro soukromé školy 1 086 869,00 tis. Kč nebo na zvýšení platů pracovníků regionálního 

školství.ve výši 47 672,40 tis. Kč; MF, které poskytlo např. 35 300,00 tis. Kč na výdaje 

spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí, 34 000,00 tis. Kč na 

výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského Parlamentu, 45 000,00 tis. Kč na 
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financování provozu ochranných systémů podzemních dopravních staveb na území hlavního 

města Prahy, 3 552,00 tis. Kč na výdaje spojené s TBC nebo  1 054,80 tis. Kč na výdaje 

spojené s likvidací léčiv. Prostřednictvím MF hlavní město Praha obdrželo rovněž finanční 

prostředky z Fondu Solidarita ve výši 37 218,00 tis. Kč na povodně 2013. Ministerstvo práce 

a sociálních věcí poskytlo např. 107 935,20 tis. Kč na výkon činnosti obce s rozšířenou 

působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, 166 918,40 tis. Kč jako nedávkové 

transfery na podporu rodiny, 35 000,00 tis. Kč jako státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro 

děti vyžadující okamžitou pomoc nebo 26 612,00 tis. Kč na výkon pěstounské péče; 

Ministerstvo pro místní rozvoj  326 284,30 na OP Praha Adaptabilita (evropský i státní podíl) 

a 733 792,10 na OP Praha Konkurenceschopnost (evropský i státní podíl), Ministerstvo 

dopravy  212 346,60 tis. Kč na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku ve veřejné drážní 

osobní dopravě. Rozpočtové příjmy hlavního města Prahy byly rovněž posíleny ze Státního 

fondu dopravní infrastruktury o 107 233,00 tis. Kč na běžnou údržbu a opravy silnic 

odpovídající kategorizaci I. třídy a dálnic a o 175 228,00 tis. Kč na financování výstavby a 

modernizace průjezdných úseků silnic a dálnic. Dále se jednalo o posílení rozpočtu o 

prostředky převedené z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti ve výši 

610 425,40 tis. Kč.  

 

Výdajová část rozpočtu hlavního města Prahy jako celku byla upravena v souladu 

s navýšenými rozpočtovými zdroji. Rozpočtové výdaje byly navýšeny o 12 917 555,50 tis. 

Kč, z toho připadá na běžné výdaje navýšení o 3 778 855,70 tis. Kč a na výdaje kapitálové 

navýšení o 9 138 699,80 tis. Kč. V investičních výdajích se promítl rovněž odkup akcií 

společnosti Pražská plynárenská Holding, a. s. v celkové výši 2 145 200,00 tis. Kč, dále 

navýšení základního kapitálu KCP,    a. s. o 800 000,00 tis. Kč, založení obchodní společnosti 

Operátor OPENCARD, a. s. se základním kapitálem ve výši 100 000,00 tis. Kč a se 100% 

účastí hlavního města Prahy a založení obchodní společnosti Technická správa komunikací 

hlavního města Prahy, a. s. se základním kapitálem ve výši 100 000,00 tis. Kč a se 100% 

účastí hlavního města Prahy. Rovněž byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 

2 000 000,00 tis. Kč Dopravnímu podniku hlavního města Prahy, a. s. na předfinancování 

investiční akce   č. 4534 – Trasa metra A (Dejvická – Motol). Toto všechno bylo kryto 

z úspory hospodaření minulých let. 
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Úpravy rozpočtu hlavního města Prahy jako celku v oblasti příjmů a výdajů měly rovněž 

dopad na třídu 8 – financování. Plánovaná výše schodku hospodaření hlavního města Prahy 

jako celku činila ve schváleném rozpočtu 14 792 888,40 tis. Kč, z toho schodek ve výši 

11 254 634,00 tis. Kč připadl na vlastní hlavní město Prahu a schodek ve výši 3 538 254,40 

tis. Kč na městské části hlavního města Prahy. Ve schváleném rozpočtu byly zapojeny jako 

v letech minulých nevyčerpané finanční prostředky z roku 2013. V plánovaném schodku 

rozpočtu hospodaření hlavního města Prahy se rovněž promítla náhrada přijatého transferu 

z MŠMT. Po úpravách došlo právě ke změně výše plánovaného schodku. V upraveném 

rozpočtu k 31. 12. 2014 se jedná o schodek ve výši 11 033 851,80 tis. Kč, z toho na vlastní 

hlavní město Prahu připadl schodek ve výši 7 843 270,40 tis. Kč a na městské části hlavního 

města Prahy schodek ve výši 3 190 581,40 tis. Kč. Na tento výsledek měly dále vliv splátky 

dluhopisů a půjček. Dále došlo k navýšení v oblasti daňových a nedaňových příjmů a 

k nižšímu čerpání celkových výdajů, především kapitálových. Rovněž se zde promítlo použití 

finančních prostředků z úspory hospodaření minulých let.  
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2.2. Příjmy 

 

Příjmy hlavního města Prahy jako celku, které v upraveném rozpočtu k 31. 12. 2014 byly 

rozpočtovány ve výši 64 519 045,30 tis. Kč, z toho pro vlastní hlavní město Prahu připadá 

50 322 511,80 tis. Kč a pro městské části hlavního města Prahy 14 196 533,50 tis. Kč. Příjmy 

hlavního města Prahy jako celku byly plněny do výše 69 981 776,67 tis. Kč, tj. na 108,47 % 

RU, z toho na vlastní hlavní město Prahu připadá plnění do výše 56 928 851,32 tis. Kč 

(113,13 % RU) a na městské části hlavního města Prahy připadá plnění do výše 

13 052 925,35 tis. Kč (91,94 % RU). Plnění podle jednotlivých druhů příjmů, procentní 

podíly skutečností a RU a skutečnosti v letech 2011 – 2013 je uvedeno v následující tabulce: 

 

   v tis. Kč 
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Významnými příjmy hlavního města Prahy jako celku jsou daňové příjmy, které jsou 

převáděny finančními úřady (podle zákona o rozpočtovém určení daní). Od roku 2002 jsou 

tyto příjmy děleny na daňové příjmy kraje a daňové příjmy obce. Daňové příjmy převáděné 

finančními úřady hlavního města Prahy jako kraje dosáhly k 31. 12. 2014 výše 1 612 106,95 

tis. Kč, což odpovídá plnění na 114,33 % RU, tj. o 202 106,95 tis. Kč více než bylo 

plánováno. Daňové příjmy hlavního města Prahy jako obce dosáhly výše 39 568 684,66 tis. 

Kč (plnění na 107,63 % RU, přijato o 2 805 351,56 tis. Kč více než bylo plánováno). Daňové 

příjmy hlavního města Prahy jako celku, které nebyly převáděny finančním úřady, dosáhly 

výše 4 003 020,98 tis. Kč (109,19 % RU, přijato o 336 803,68 tis. Kč více než bylo 

plánováno). 

 

Dalším významným zdrojem příjmů hlavního města Prahy jako celku jsou přijaté transfery ve 

výši 18 726 898,34 tis. Kč s plněním na 93,54 % RU (vlastní hlavní město Praha 7 551 930,09 

tis. Kč a městské části hlavního města Prahy 11 174 968,25 tis. Kč). Jedná se především o 

přijaté transfery ze státního rozpočtu a státních fondů (12 948 499,24 tis. Kč) a převody 

z vlastních fondů hospodářské činnosti (5 766 796,02 tis. Kč). 

 

 Z příjmů nedaňových jsou svým objemem významnější příjmy z úroků a realizace finančního 

majetku ve výši 4 275 723,90 tis. Kč. 

Příjmy kapitálové nedosahují ani 1 % z celkových příjmů hlavního města Prahy jako celku. 

Tyto příjmy vykazují pouze městské části hlavního města Prahy. Jedná se o příjmy z prodeje 

akcií a majetkových podílů a investiční dary městským částem hlavního města Prahy. 

Příjmy daňové  

v tis. Kč 
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Příjmy daňové hlavního města Prahy jako celku dosáhly k 31. 12. 2014 výše 45 183 812,59 

tis. Kč, plnění odpovídá 107,99 % RU. Na celkovém plnění daňových příjmů se největším 

objemem podílí daň z přidané hodnoty v celkové výši 19 788 620,04 tis. Kč a která činí 43,80 

% z celkových daňových příjmů. Plnění odpovídá 105,65 % RU (více 1 058 620,04 tis. Kč 

než bylo plánováno). Dalším významným daňovým příjmem je daň z příjmů právnických 

osob ve výši 11 029 668,10 tis. Kč a plněním na 113,55 % RU (více o 1 315 916,60 tis. Kč). 

Třetím významným daňovým příjmem je daň z příjmů fyzických osob, která k 31. 12. 2014 

dosáhla výše 10 948 796,87 tis. Kč s plněním na 105,58 % RU (více o 578 796,87 tis. Kč). 

 

Příjmy nedaňové 

v tis. Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedaňové příjmy tvoří ve skutečnosti 8,48 % z celkového objemu skutečných příjmů 

hlavního města Prahy jako celku. Celkově byly tyto příjmy ve výši 5 937 801,43 tis. Kč 

s plněním na 234,57 % RU, což nastalo přijetím prostředků z výnosu finančního majetku  

(příjmů z podílů na zisku a dividend a úrokových příjmů z finančních derivátů). Dalšími 

objemově důležitými nedaňovými příjmy byly odvody přebytků organizací s přímým vztahem 

ve výši 451 931,11 tis. Kč s plněním na 99,91 % RU. 
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Kapitálové příjmy 

v tis. Kč 

 

 

 

 

 

Kapitálové příjmy ve skutečnosti se podílejí na celkových příjmech hlavního města Prahy 

jako celku pouze 0,19 %. Tyto příjmy vykazují pouze městské části hlavního města Prahy. 

Jedná se o příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů a investiční dary městským částem 

hlavního města Prahy. 

 

Přijaté transfery 

v tis. Kč 
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Druhým nejdůležitějším zdrojem příjmů hlavního města Prahy jako celku po příjmech 

daňových jsou přijaté transfery včetně převodů z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) 

činnosti, které z metodického hlediska patří do této skupiny. Přijaté transfery k 31. 12. 2014 

dosáhly výše 18 726 898,34 tis. Kč, což odpovídá plnění na 93,54 % RU. Na celkových 

příjmech ve skutečnosti se podílejí 26,76 %. Největší objem z přijatých transferů tvoří 

neinvestiční transfery ze státního rozpočtu a státních fondů (62,13 %). Rovněž svou roli hrají i 

převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti, které byly k 31. 12. 2014 

uskutečněny do výše 5 776 796,02 tis. Kč s plněním na 81,85 % RU. Nejvyšší částku v rámci 

upraveného rozpočtu tvoří přijatý transfer z MŠMT na úhradu výdajů na vzdělávání  

(8 395 863,00 tis. Kč). 
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2.3. Výdaje 

 

Výdaje města jsou členěny v rámci následujících rozpočtových kapitol: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkové výdaje hlavního města Prahy jako celku byly ve schváleném rozpočtu na rok 2014 

rozpočtovány ve výši 62 635 341,60 tis. Kč (vlastní hlavní město Praha 48 050 422,70 tis. Kč 

a městské části hlavního města Prahy 14 584 918,90 tis. Kč) a v průběhu roku 2014 navýšeny 

o 12 917 555,50 tis. Kč. Z toho běžné výdaje byly navýšeny o 3 778 855,70 tis. Kč a 

kapitálové výdaje o 9 138 699,80 tis. Kč. Upravený rozpočet celkových výdajů hlavního 

města Prahy jako celku k 31. 12. 2014 činí 75 552 897,10 tis. Kč (běžných výdajů 

49 613 663,60 tis. Kč a kapitálových výdajů 25 939 233,50 tis. Kč). Upravený rozpočet 

celkových výdajů u vlastního hlavního města Prahy je ve výši 58 165 782,20 tis. Kč a u 

městských částí hlavního města Prahy 17 387 114,90 tis. Kč. Zdrojem krytí celkového 

navýšení výdajů byly zejména transfery ze státního rozpočtu a státních fondů poskytnuté 

hlavnímu městu Praze prostřednictvím MF, rezortních ministerstev a státních fondů zejména 

SFDI a finanční prostředky z úspory hospodaření minulých let.  

Skutečné čerpání celkových výdajů k 31. 12. 2014 dosáhlo výše 68 055 060,64 tis. Kč, což 

odpovídá plnění na 90,08 % RU (vlastní hlavní město Praha 54 580 393,30 tis. Kč a městské 

části  13 474 667,34 tis. Kč). Následující tabulka udává přehled o plnění celkových výdajů v 

jednotlivých kapitolách. Největší objem celkových výdajů je v kapitole 03 – Doprava (38,12 

% z celkového objemu RU a 40,05 %  z celkového objemu skutečných výdajů) a v kapitole 

Rozpočtové kapitoly HMP 

01 – Rozvoj obce 

02 – Městská infrastruktura 

03 – Doprava 

04 – Školství, mládež a sport 

05 – Zdravotnictví a sociální oblast 

06 – Kultura a cestovní ruch 

07 – Bezpečnost 

08 – Hospodářství 

09 – Vnitřní správa 

10 – Pokladní správa 
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04 – Školství, mládež a sport (22,77 % z celkového objemu RU a 23,26 % z celkového 

objemu skutečných výdajů). Stejně tomu bylo i v letech minulých. 

v tis. Kč 

 

    

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl jednotlivých kapitol na celkových výdajích ve skutečnosti k 31. 12. 2014 je zobrazen 

následujícím grafem: 
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Běžné výdaje 

Rozpočet běžných výdajů, který byl schválen pro hlavní město Prahu jako celek na rok 2014 

ve výši 45 834 807,90 tis. Kč  (vlastní hlavní město Praha 37 973 595,40 tis. Kč a městské 

části hlavního města Prahy 7 861 212,50 tis. Kč), byl k 31. 12. 2014 navýšen o 3 778 855,70 

tis. Kč, tj. na 49 613 663,60 tis. Kč (vlastní hlavní město Prah 40 485 705,60 tis. Kč a městské 

části hlavního města Prahy 9 127 958,00 tis. Kč). Ve sledovaném období byly běžné výdaje 

hlavního města Prahy jako celek čerpány do výše 46 752 121,31 tis. Kč (vlastní hlavní město 

Praha 38 617 151,67 tis. Kč a městské části hlavního města Prahy 8 134 969,64 tis. Kč), tj. na 

94,23 % RU. Z celkových výdajů běžné výdaje ve skutečnosti představují 68,70 %. 

Největšího objemu dosahují běžné výdaje v kapitole 03 – Doprava (16 561 447,36 tis. Kč, 

plnění na 98,93 % RU) a v kapitole 04 – Školství, mládež a sport (13 548 700,84 tis. Kč, 

plnění na 97,97 % RU). Naopak nejnižší běžné výdaje vykazuje trvale kapitola 01 – Rozvoj 

obce (432 596,34 tis. Kč, plnění na 74,83 % RU). V ostatních kapitolách se pohybuje plnění 

RU v rozmezí od 45,60 % do 97,07 %. 

Přehled běžných výdajů hlavního města Prahy jako celku (RS, RU a skutečnost k 31. 12. 

2014) podle jednotlivých kapitol udává následující tabulka: 

v tis. Kč 

 

 

 

 

 

 

Porovnání skutečného čerpání běžných výdajů hlavního města Prahy jako celku k 31. 12. 

2014 se schváleným a upraveným rozpočtem dle jednotlivých kapitol znázorňuje následující 

graf: 
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 Podíl jednotlivých kapitol na běžných výdajích ve skutečnosti k 31. 12. 2014: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitálové výdaje 

 

Rozpočet kapitálových výdajů, který byl schválen pro hlavní město Prahu jako celek na rok 

2014 ve výši 16 800 533,70 tis. Kč (vlastní hlavní město Praha 10 076 827,30 tis. Kč a 

městské části hlavního města Prahy 6 723 706,40 tis. Kč), byl k 31. 12. 2014 navýšen o 

9 138 699,80 tis. Kč, tj. na 25 939 233,50 tis. Kč (vlastní hlavní město Praha 17 680 076,60 

tis. Kč a městské části hlavního města Prahy 8 259 156,90 tis. Kč). Ve sledovaném období 

byly kapitálové výdaje hlavního města Prahy jako celku čerpány do výše 21 302 939,33 tis. 

Kč (vlastní hlavní město Praha 15 963 241,63 tis. Kč a městské části hlavního města Prahy 
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5 339 697,70 tis. Kč), tj. na 82,13 % RU. Z celkových skutečných výdajů investiční výdaje 

představují 31,30 %. 

Nejvyššího čerpání kapitálových výdajů k 31. 12. 2014 bylo dosaženo v kapitole                    

03 – Doprava (10 693 961,79 tis. Kč, plnění na 88,68 % RU a 50,20 % z celkových 

kapitálových výdajů) a naopak nejnižší v kapitole 10 – Pokladní správa (730,00 tis. Kč, plnění 

na 1,44 % RU ).  

Přehled kapitálových výdajů (RS, RU a ve skutečnosti pro dané období a pro srovnání stejné 

období let 2013 – 2011) podle jednotlivých kapitol udává následující tabulka: 

v tis. Kč 

 

 

 

 

 

 

Porovnání skutečného čerpání kapitálových výdajů hlavního města Prahy jako celku k 31. 12. 

2014 se schváleným rozpočtem podle jednotlivých kapitol znázorňuje následující graf: 
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Podíl jednotlivých kapitol na kapitálových výdajích ve skutečnosti k 31. 12. 2014 je zobrazen 

prostřednictvím následujícího grafu: 
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2.4. Financování 

 

Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k 31. 12. 2014 

přebytkem hospodaření ve výši 1 926 716,03 tis. Kč, na kterém se podílí vlastní hlavní město 

Praha přebytkem hospodaření ve výši 2 348 458,02 tis. Kč a městské části hlavního města 

Prahy schodkem hospodaření ve výši  421 741,99 tis. Kč.  

Ve třídě 8 – financování je na straně výdajů zachycen proces splácení závazků a na straně 

příjmů použití finančních prostředků vytvořených v minulých letech, ze kterých byl např. 

financován odkup akcií společnosti Pražská plynárenská Holding, a. s. v celkové výši 

2 145 200,00 tis. Kč, dále navýšení základního kapitálu KCP,    a. s. o 800 000,00 tis. Kč, 

založení obchodní společnosti Operátor OPENCARD, a. s. se základním kapitálem ve výši 

100 000,00 tis. Kč a se 100% účastí hlavního města Prahy a založení obchodní společnosti 

Technická správa komunikací hlavního města Prahy, a. s. se základním kapitálem ve výši 

100 000,00 tis. Kč a se 100% účastí hlavního města Prahy. Rovněž byly poskytnuty finanční 

prostředky ve výši 2 000 000,00 tis. Kč Dopravnímu podniku hlavního města Prahy, a. s. na 

předfinancování investiční akce   č. 4534 – Trasa metra A (Dejvická – Motol).  

K 31. 12. 2014  hlavní město Praha uhradilo splátky dlouhodobých přijatých prostředků 

v celkové výši 809 266,25 tis. Kč. 
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3. Majetkové účasti hl.m.Prahy k 31.12.2014 

 

Přestože HMP aktuálně vlastní akciové podíly v devatenácti obchodních společnostech, 

stoprocentní či majoritní podíly drží pouze v těch, které se podílí na uspokojení základních 

potřeb obyvatel hlavního města, na zajištění a rozvoji infrastruktury, uspokojování kulturních 

potřeb, správě majetku hlavním města Prahy, na fungování  a rozvoji města jako celku. 

HMP aktivně neobchoduje na akciových trzích ani na nich nespekuluje.  Při správě svého 

majetkového portfolia se řídí nejen obchodním právem, aktuálně zákonem č. 90/2012 Sb. o 

obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)  a dalšími zákony, 

ale také zákony souvisejícími s jejím postavením jako veřejnoprávní korporace a především 

zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění. 

 

Přehled akcií vlastněných hl.m. Prahou (aktuální stav k 31.12.2014) 
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Přehled dividend vyplacených v roce 2014 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Základní informace o majetkové účasti hl.m.Prahy k 31.12.2014 
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4.  Dluhové aspekty Vlastního hl. m. Prahy 

 

Hlavní město Praha využívá dlouhodobých finančních závazků obdobným způsobem, jako 

jakýkoli jiný komerční subjekt. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Prahy je intenzivněji 

akcentován konzervativní přístup k této problematice. 

Základní parametry dlouhodobých finančních závazků města (tedy Vlastního hlavního města 

Prahy bez městských částí)  je uvedena v následujících přehledech. 

 

4.1. Dlouhodobé finanční závazky Vlastního HMP k 31.12.2014  

 

 

 

 

 

 

4.2. Podrobná struktura dlouhodobých finanční závazky Vlastního HMP 

k 31.12.2014  
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4.3. Využití konkrétních dlouhodobých finanční závazky Vlastního HMP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Stručný komentář k dlouhodobým finančním závazkům VHMP 

 

 Mezi roky 2009 až 2013 město uhradilo celkem cca 22 mld. Kč svých dlouhodobých 

finančních závazků. V tomto objemu jsou zahrnuty zejména: 

 

o 2013: 1.tranše realizovaná jako EMTN program z roku 2003 =170 mil.EUR 

o 2011: komunální dluhopis  z roku 2001 = 5 mld.Kč 

o 2010: jednorázově splatný úvěr od Praha Finance B.V. = 3,75 mld.Kč 

o 2009: eurodluhopis z roku 1999 = 200 mil.EUR 

o V červenci 2012 město načerpalo 6,0 mld. Kč tranši  EIB  úvěru (celkový 

objem úvěru 8,5 mld. Kč),  určeného na prodloužení trasy metra A 
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 V červenci  2013 město realizovalo novou emisi 10Y eurodluhopisů v objemu 200 

mil. EUR. Výtěžek je určen  na realizaci vybraných strategických projektů 

 

 V roce 2013 HMP dočerpalo 2,5 mld. Kč tranše  EIB  úvěru (celkový objem úvěru 8,5 

mld. Kč),  určeného na prodloužení trasy metra A 

 

 Město má možnost využít doposud nečerpaný EIB úvěr, určený na prodloužení trasy 

metra A, a to v objemu dalších, dosud nečerpaných 2,5 mld. Kč 

 

 Rozpočtová rezerva na úhradu jednorázově splatných dlouhodobých finančních 

závazků -  v   současné době VHMP má v rámci svého závazkového portfolia 5 mld. 

Kč dluhopis splatný v roce 2021 a 200 mil. EUR dluhopis splatný v roce 2023. 

Aktuální stav (31.12.2013) této rozpočtové rezervy  je 1 mld. Kč. (Rozpočet Prahy na 

rok 2015 zohledňuje další navýšení této rezervy) 

 

 

4.5. Zajištění cizích závazků k 31.12.2014  

 

 Usnesením č. 28/3 ze dne 20.6.2013 bylo Zastupitelstvem HMP schváleno bezúplatné 

zajištění závazků Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti hlavním 

městem Prahou v rámci nového 10tiletého lineárně amortizovaného směnečného 

programu v maximálním objemu do 8 mld. Kč, a to formou přijetí závazku hl. m. 

Prahy k odkupu směnek vystavených Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou 

společností v rámci zmíněného nového směnečného programu. 

 

 Výše tohoto  závazku byla  k 31.12.2014 celkem  7 400 mil.Kč. 
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4.6. Ratingové hodnocení hl.m.Prahy  

 

Dne 12. prosince 2014 bylo ratingovou agenturou Standard & Poor´s potvrzeno ratingové 

hodnocení hl. m. Prahy na úrovni AA-/Stabilní/A-1+.   Z krátkodobého pohledu se jedná o 

nejvyšší možné hodnocení (A-1+) a z pohledu dlouhodobého jde o čtvrté nejvyšší hodnocení 

z 23 stupňové škály ratingové stupnice.  Toto hodnocení potvrdilo dlouhodobě stabilní a 

vyrovnané hospodaření hlavního města, v důsledku čehož si Praha udržuje svou pevnou 

pozici, jak v rámci lokálního, tak i mezinárodního postavení. Jedná se tedy o hodnocení na 

stejné úrovni jakým je v současné době hodnocena i Česká republika. 

Stávající ratingové hodnocení hl. m. Prahy udělené agenturou  MOODY'S dne 16.10.2014 je 

na úrovni A1 / Stable. 
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5. Programové prohlášení Rady hlavního města Prahy 

pro volební období 2014–2018  

 

VITÁLNÍ MĚSTO JE ZÁKLADEM PROSPERITY A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI 

  

Chceme město, v němž pulsuje život, vládne otevřenost, kreativita a nadšení ze spolužití. 

Město, jehož veřejný prostor respektuje potřeby obyvatel. Město, kde se rozhoduje na základě 

politického konsensu a respektu k potřebám městských částí. Město, kde rozhodování o 

budoucích investicích je činěno s rozvahou a respektem k příštím generacím. Město, které 

zhodnocuje své postavení evropské metropole s jedinečným historickým prostorem, jenž má 

obrovský potenciál rozvoje. Město, které chce svobodně a udržitelně žít a spolupracovat s 

jinými metropolemi. Chceme město pro všechny generace a sociální vrstvy, město bohaté a 

stále krásnější.  

 

I. LEGISLATIVA, VEŘEJNÁ SPRÁVA A VNĚJŠÍ VZTAHY  

 

Každé město potřebuje efektivně a profesionálně fungující úřad, který zabezpečuje agendy v 

samosprávné ale také přenesené působnosti. Procesy, které jsou v úřadě nastavené, musí být 

srozumitelné, průhledné a v souladu s právními předpisy. Každý úředník musí vědět, jaké má 

povinnosti a práva. Pro budování vzájemné důvěry a spolupráce je důležitá pravidelná 

komunikace na strategické a také na pracovní úrovni s představiteli městských částí. Hlavní 

úřad ve městě musí jít příkladem nejenom při naplňování svých agend, ale také při 

uplatňování své otevřené a proaktivní komunikační strategie směrem k občanům a všem 

participačním skupinám.  

 

K tomu Rada hlavního města Prahy  

 

1. přehodnotí základní právní předpisy týkající se hl. m. Prahy, zejména zákon o hl. m. Praze 

a Statut hl. m. Prahy, předloží jejich novelizace a bude na této agendě intenzivně 

spolupracovat s městskými částmi hl. m. Prahy;  
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2. zreviduje interní předpisy Magistrátu hl. m. Prahy související s řízením a schvalováním 

dokumentů s cílem procesního řízení a maximálního využití elektronických nástrojů spisové 

služby;  

3. přehodnotí a inovuje Protikorupční strategii hl. m. Prahy s důrazem na stanovení priorit a 

jejich důslednou implementaci; tyto principy bude uplatňovat i na příspěvkové organizace 

zřízené hl. m. Prahou a prosazovat v obchodních společnostech s majetkovým podílem hl. m. 

Prahy;  

4. nastaví takovou organizační strukturu Magistrátu hl. m. Prahy, která umožní profesionální a 

kvalitní výkon samosprávy a agend v přenesené působnosti státní správy;  

5. zredukuje řídicí úrovně Magistrátu hl. m. Prahy a stanoví jednoznačná práva a povinnosti 

nad rámec vyplývající ze zákonů; zvýší efektivitu pracovního výkonu prostřednictvím 

průběžného povinného a nepovinného vzdělávání úředníků;  

6. nastaví v rámci Magistrátu hl. m. Prahy systém průběžného hodnocení pracovního výkonu;  

7. zavede hodnocení kvality dle mezinárodních standardů;  

8. zasadí se o zvýšení odpovědnosti při nakládání s veřejnými prostředky, zejména v oblasti 

veřejných zakázek; vytvoří jednotný standard projektového řízení, který zefektivní a 

zprůhlední zadávání veřejných zakázek;  

9. přehodnotí všechny formy a nosiče pro zveřejňování dokumentů a dalších informací a bude 

v maximální možné míře reflektovat potřeby společnosti, zejm. právo na informace při 

současném respektování judikátů Nejvyššího správního soudu v oblasti práv na informace;  

10. zveřejní smlouvy a všechny další informace, které povedou ke zvýšení průhlednosti 

činnosti Magistrátu hl. m. Prahy; zpřehlední a rozšíří systém zveřejňování smluv, zajistí 

zveřejňování smluv uzavíraných také příspěvkovými organizacemi zřízenými hl. m. Prahou i 

obchodními společnostmi ve stoprocentním vlastnictví hl. m. Prahy;  

11. bude pořádat pravidelná setkání s ústavními činiteli a důležitými představiteli 

podnikatelské a společenské sféry;  

12. zintenzivní spolupráci se statutárními městy a kraji v oblasti bezpečnosti, ochrany 

životního prostředí, dopravy, vzdělávání a kultury a obnoví krajskou tripartitu. Obnoví aktivní 

účast v Asociaci krajů ČR a Svazu měst a obcí ČR a jejich grémiích;  

13. bude vytvářet přátelskou a pracovní atmosféru bez ohledu na politickou příslušnost;  

14. přehodnotí koncepci Pražského domu v Bruselu a jeho zaměření s cílem zvýšit prestiž 

hlavního města Prahy a jeho potřeb směrem k evropským institucím v Bruselu;  

15. bude rozšiřovat počet partnerských měst v zahraničí a využije platformu zahraničních 

vztahů ke zlepšení image hlavního města Prahy;  
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16. zavede tradici pracovně-společenského setkávání evropských primátorů v Praze;  

17. zavede pravidelná setkání s představiteli států akreditovaných v ČR a bude zlepšovat 

diplomatické a zejména obchodní vztahy se zahraničím;  

18. přehodnotí stávající komunikační kanály a nastaví profesionální a proaktivní komunikaci 

Magistrátu hl. m. Prahy jako jednoho celku; 

19. nastaví efektivní interní komunikaci mezi zaměstnanci hl. m. Prahy zařazenými do 

Magistrátu hl. m. Prahy a mezi Magistrátem hl. m. Prahy a městskými částmi hl. m. Prahy;  

20. zavede pravidelné setkávání a komunikaci s městskými částmi hl. m. Prahy na úrovni 

starostů (sněm starostů), tajemníků úřadů a odborných pracovních skupin;  

21. nastaví vhodnou a užitečnou oboustrannou komunikaci s občany;  

22. přehodnotí stávající komunikaci včetně krizového řízení a nastaví ji i ve spolupráci s 

dotčenými subjekty (např. Dopravním podnikem hl. m. Prahy);  

23. identifikuje vhodné formy propagace hl. m. Prahy;  

24. zpracuje a postupně zrealizuje ve spolupráci s městskými částmi hl. m. Prahy společnou a 

ucelenou strategii implementace sdílených služeb informačních a komunikačních technologií 

(ICT) ve všech oblastech působnosti, a to v rozčlenění na aplikační služby, služby 

technologických platforem a služby komunikační infrastruktury;  

25. bude při tvorbě a realizaci strategie implementace sdílených služeb ICT klást důraz na 

optimalizaci nákladů na celý životní cyklus služeb ICT; umožnění co nejširší samoobsluhy 

uživatelů služeb poskytovaných hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy; publikaci a 

využívání otevřených a propojitelných opendat; na plnění nároků zákona o kyberbezpečnosti; 

využití open source software; využívání státem poskytovaných ICT služeb; vytvoření 

důvěryhodné elektronické identifikace občana – uživatele služeb podle nařízení EU  

26. postupně zavede nulovou toleranci hazardu.  

 

 

II. FINANCE A ROZPOČET  

 

Hospodaření hlavního města Prahy je ze strany odborné veřejnosti i v mezinárodním srovnání 

považováno za dlouhodobě stabilní, s odpovědným přístupem k dodržování jeho 

dlouhodobých finančních závazků. Rada hlavního města Prahy chce v tomto trendu 

pokračovat a udržet hlavní město Prahu na předních pozicích nejen v rámci ČR, ale i ve 

srovnání s ostatními hlavními městy světa.  
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Rozpočet hlavního města Prahy bude i nadále sestavován jako zdrojově vyrovnaný. V jeho 

příjmové části bude kladen důraz především na větší zapojení státního rozpočtu do 

financování velkých městských investic. Pozornost bude zaměřena na efektivnější využívání 

městského majetku. V prvních dvou letech volebního období bude muset být výdajová 

stránka rozpočtu zaměřena na dofinancování investic, které nestihly dokončit předchozí 

politické reprezentace, a konečně je předat občanům a návštěvníkům hlavního města Prahy do 

užívání. V dalších letech by měly být rozpočtové prostředky zacíleny zejména do oblastí, ve 

kterých díky masivním investicím především do dopravní infrastruktury vznikl vnitřní dluh či 

nedostatek kapacit, jako je např. oblast základního školství a sociální infrastruktury.  

 

K tomu Rada hlavního města Prahy  

 

1. bude každoročně sestavovat rozpočet jako zdrojově vyrovnaný a tato zásada bude 

promítnuta i do dlouhodobého rozpočtového výhledu;  

2. podřídí čerpání rozpočtu principu transparentnosti, hospodárnosti a hodnocení efektivnosti 

vynakládaných finančních prostředků;  

3. nastaví v rámci rozpočtu optimální poměr mezi provozními a investičními výdaji s cílem 

dlouhodobě zajistit jeho finanční stabilitu (udržitelnost);  

4. udrží a případně i sníží stávající výši zadlužení hlavního města Prahy;  

5. vytvoří nový model pro propočet finančních vztahů k městským částem hl. m Prahy, který 

bude spravedlivěji reagovat na činnosti reálně vykonávané jednotlivými městskými částmi hl. 

m. Prahy; zrovnoprávní malé a velké městské části a zvýší příspěvek pro jednotlivé městské 

části.  

6. zvýší snahu o získání významně vyšších státních dotací především v oblasti investic 

regionálního a nadregionálního významu a zajištění výkonu státní správy;  

7. obnoví aplikaci „rozklikávací rozpočet“ s důrazem na informace o jeho konkrétním 

čerpání;  

8. reinvestuje výnosy z podnikatelské činnosti hlavního města Prahy zpět do údržby 

stávajícího majetku a výstavby majetku nového v jasně definovaných oblastech (bytový fond, 

školská, sociální a zdravotnická infrastruktura);  

9. zpracuje střednědobý až dlouhodobý plán investic včetně zdrojů jeho financování;  

10. posílí příjmovou stránku rozpočtu v oblastech finančně zatěžujících obyvatele hlavního 

města Prahy pouze za předpokladu, že město současně zkvalitní či rozšíří poskytované 

služby;  
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11. bude ve spolupráci s podnikatelskou sférou vytvářet podmínky pro stabilní podnikatelské 

prostředí;  

12. aktualizuje grantový systém s cílem vyhodnotit dopady poskytovaných finančních 

prostředků v rámci jednotlivých oblastí;  

13. vytvoří metodiku pro poskytování darů z rozpočtu HMP mimo grantový systém s cílem 

jejich minimalizace vzhledem k jejich nesystémovosti a nekontrolovatelnosti.  

 

 

 

III. SPRÁVA MAJETKU A MAJETKOVÉ PODÍLY  

 

Prioritou je prosazení efektivní správy svěřeného majetku a majetkových podílů hlavního 

města Prahy s cílem posílení pozice hlavního města Prahy jako progresivního, odpovědně 

hospodařícího města, schopného konkurence na trhu světových metropolí. V péči o majetek 

hlavního města Prahy budeme vždy postupovat jako řádní hospodáři. Budeme optimalizovat 

nepotřebný a nevyužívaný majetek hlavního města Prahy (například změnou majetkového 

statutu, změnou účelu atd.).  

V oblasti podpory podnikání je prioritou stimulace podnikatelského prostředí a jeho 

udržitelný rozvoj. Základem je vytváření prostředí pro rozvoj konkurenceschopnosti 

podnikání nejen v kontextu ostatních regionů České republiky, ale i zahraničí. 

Konkurenceschopnost je výsledkem kreativity a aplikace vědy a výzkumu v praxi. Hlavním 

prvkem pro jakékoliv aktivity směřované do podnikatelského prostředí musí být vzájemná 

komunikace a chápání potřeb. Hlavní město Praha musí cíleně a koncepčně využívat 

možnosti přicházející jak z národních, tak z evropských zdrojů.  

Pečlivě budeme sledovat a vyhodnocovat podněty občanů směřující ke zvýšení spokojenosti s 

veřejnou správou.  

 

K tomu Rada hlavního města Prahy  

 

1. zajistí detailní revizi majetku hlavního města Prahy a jeho majetkových podílů, nebude 

privatizovat strategické městské podniky a jejich podíly;  

2. prověří fungování společností vlastněných hl. m. Prahou s perspektivou zefektivnění jejich 

činnosti;  
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3. bude důsledně dbát na efektivní využívání veškerého nemovitého majetku hlavního města 

Prahy;  

4. bude pronajímat bytové i nebytové jednotky za ekonomicky odůvodněné nájemné, které 

bude odpovídat stavu jednotky a domu, s výjimkou bytových a nebytových jednotek 

sociálního charakteru;  

5. bude vytvářet podmínky pro efektivní spolupráci mezi hl. m. Prahou, investory, 

podnikatelskou sférou a zájmovými sdruženími;  

6. bude iniciovat převody a výkupy vhodných pozemků i ze soukromých zdrojů pro budoucí 

realizaci investičních záměrů ve prospěch široké veřejnosti;  

7. zajistí otevřenost a komunikaci s podnikatelskou sférou pro čitelnost dalšího vývoje hl. m. 

Prahy;  

8. zajistí spolupráci s městskými částmi hl. m. Prahy založenou na místní znalosti a na 

zásadách rovnoměrného rozvoje podnikání na celém území hl. m. Prahy s cílem maximalizace 

účinnosti dopadu podpory;  

9. bude podporovat obyvatele hlavního města Prahy v zájmu o podnikání a udržitelný rozvoj; 

 10. zajistí koordinaci činností podpory podnikání a hledání synergického efektu, nikoliv 

duplikace;  

11. bude cílit podporu podnikání za účelem pomoci konkurenceschopnosti regionální i 

mezinárodní;  

12. podpoří rozvoj vědy a dalších oblastí s vysokou mírou přidané hodnoty  

13. bude využívat synergie podpory vědy a podnikání s podnikatelskými aktivitami hl. m. 

Prahy; 

14. zajistí aktivní vystupování v zájmu rozvoje podnikatelského prostředí na národní a 

mezinárodní úrovni;  

15. omezí přímé finanční nástroje a upřednostní nástroje nedeformující podnikatelské 

prostředí;  

16. zajistí otevřenost v mezinárodní spolupráci a podporu obchodní spolupráce s partnerskými 

městy;  

17. bude hájit zájmy města a jeho obyvatel vůči investorům na území hl. m. Prahy.  
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IV. ÚZEMNÍ ROZVOJ A ÚZEMNÍ PLÁN  

 

Praha bude klást důraz na promyšlený rozvoj hl. m. Prahy, na ochranu jedinečných kulturních 

a přírodních kvalit hlavního města Prahy, jeho celkový charakter a panorama. Souběžně 

chceme město otevřít modernímu plánování, stejně jako soudobé architektuře. Cílem 

rozvojové politiky je využitím veřejných i soukromých zdrojů zlepšovat životní podmínky 

všech obyvatel města bez ohledu na majetkové, finanční či sociální danosti jednotlivých 

vrstev společnosti.  

 

K tomu Rada hlavního města Prahy  

 

1. dokončí přípravu aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy, v níž položí důraz na 

udržitelný rozvoj města, jeho kulturní a přírodní bohatství, na zlepšování životních podmínek 

všech jeho obyvatel a hledání nových zdrojů příjmů;  

2. nastaví kontinuální proces aktualizace, implementace a monitoringu Strategického plánu; 

rozvede strategické cíle do tzv. Akčního plánu;  

3. prováže Strategický plán hl. m. Prahy s Územně plánovací dokumentací (ÚPD) a naváže na 

ně funkční majetkovou a rozvojovou politiku;  

4. zajistí participaci veřejnosti při přípravě a pořizování všech úrovní ÚPD;  

5. aktualizuje Územně analytické podklady (ÚAP);  

6. provede zhodnocení platných ÚPD, konceptu územního plánu (ÚP) z roku 2009 (včetně 

došlých připomínek) a rozpracovaného Metropolitního plánu (MÚP); iniciuje ve spolupráci se 

Středočeským krajem, sousedními obcemi a MMR koncepci Metropolitního regionu a prověří 

ji studií;  

7. dokončí přípravu koncepce rozvoje veřejných prostranství a bude se soustředit na její 

realizaci tzv. metodou akupunktury (drobné, nízkonákladové zásahy);  

8. bude naplňovat a aktualizovat Koncepci pražských břehů;  

9. vytvoří podmínky pro významný návrat bydlení do centrálních částí hlavního města Prahy;  

10. zajistí územní rezervy pro výstavbu sociálního bydlení;  

11. novelizuje Pražské stavební předpisy; 

12. navrhne legislativní změny, které zvýší pravomoci hl. m. Prahy a městských částí v oblasti 

regulace developerských projektů a zavede nové povinné finanční odvody developerů; bude 

důsledně vymáhat podíl developerů na technické vybavenosti města dle platné legislativy; 

vytvoří mapu existujících reklamních ploch na území hl. m. Prahy včetně vlastnické analýzy s 
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tím, že systematizuje jejich regulaci včetně provozu městských výlepových ploch s cílem 

odstraňovat tzv. černý výlep;  

13. podpoří opravy a vznik obchodních tříd, které napomohou drobnému a střednímu 

podnikání; podmíní zástavbu rozvojových a transformačních území pořízením územních 

studií nebo regulačních plánů s důrazem na nadmístní rozvojové oblasti dle ZÚR;  

14. bude přednostně revitalizovat veřejná prostranství a veřejnou vybavenost v okolí stanic 

metra v oblasti modernistického města – na sídlištích;  

15. realizuje projekt obnovy nevyužitého území na Nákladovém nádraží Žižkov a podpoří 

proměnu významných brownfieldů na veřejná kulturně-vzdělávací centra a na městské parky. 

 16. připraví revitalizaci oblasti Smíchovského nádraží na obytnou část města a dopravního 

uzlu;  

17. připraví a projedná koncepci dotvoření a revitalizace Vítězného náměstí;  

18. vypíše veřejnou soutěž o návrh dle pravidel ČKA na oblast Holešovice-Bubny; 

 19. připraví revitalizaci oblasti Palmovky.  

 

 

 

V. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

 

Zdravé životní prostředí představuje jeden ze základních předpokladů kvalitního života lidí. 

Soustředíme se proto nejen na zachování, ale i zvětšení ploch zeleně, a to jak v nové, tak 

starší zástavbě. Značnou část obyvatel hlavního města Prahy sužuje nadměrný hluk a ovzduší 

znečištěné cizorodými látkami.  

 

Soustředit se chceme i na účinné a současně k životnímu prostředí šetrné způsoby nakládání s 

odpady. I v pražské aglomeraci najdeme z pohledu ochrany přírody a krajiny překvapivě 

cenné plochy, často ohrožené necitlivou výstavbou. V environmentální výchově, vzdělávání a 

osvětě chceme nejširší pražské veřejnosti i cílovým skupinám obyvatelstva vysvětlovat, proč 

je péče o životní prostředí skutečným veřejným zájmem.  

 

K tomu Rada hlavního města Prahy  

 

1. vytýčí dlouhodobý cíl poskytnout Pražanům zdravé životní prostředí; 

2. zastaví úbytek zelených ploch; v okrajových částech hlavního města bude vytvářet nové 

zelené plochy; bude zachovávat stávající a rozumným způsobem budovat nové parky a 
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stromořadí ve vnitřním městě; chce věnovat pozornost i vnitroblokům, komunitním zahradám, 

zahrádkářským koloniím, ochranné a izolační zeleni; zeleným plochám zajistí odpovídající 

péči;  

3. při snižování negativního dopadu hluku na občany uplatní Rada řadu možností, jako jsou 

výměny oken, protihlukové bariéry či využití nízkohlučných povrchů;  

4. zvýší na území hlavního města Prahy podíl vodních prvků (včetně přírodních koupališť) a 

nadále bude zlepšovat čistotu vody ve Vltavě a dalších pražských tocích a v přírodních 

koupalištích, přičemž pozornost bude věnovat i mikropolutantům; při zavádění 

protipovodňových opatření bude kromě technických postupů využívat i přírodní procesy;  

5. prosadí novou koncepci odpadového hospodářství hlavního města Prahy s cílem snížit 

množství komunálního odpadu; podpoří separovaný sběr biologicky rozložitelného odpadu 

včetně rozvoje sítě městských kompostáren a včetně komunitních kompostáren; nebude 

rozšiřovat skládkování komunálního odpadu;  

6. podpoří environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu jak mezi veřejností, tak cílovými 

skupinami obyvatelstva (kupř. žáci a studenti, učitelé, majitelé a nájemci pozemků);  

7. ochrání unikátní přírodní území, např. Vidouli a Trojmezí; připraví vyhlášení hodnotných 

ekosystémů v Praze kategoriemi obecné ochrany (významné krajinné prvky, přírodní parky) a 

přednostně zvláštní ochrany (přírodní rezervace, přírodní památky) a jejich začlenění do 

územního plánu;  

8. bude efektivně koordinovat zapojení Prahy do Národní sítě Zdravých měst a Místní agendy 

21;  

9. bude dále podporovat a rozšiřovat grantový systém v oblasti životního prostředí, neboť 

tento systém vede k zapojování veřejnosti do péče o životní prostředí v místě bydliště a plní 

tak i výraznou ekovýchovnou funkci.  

 

 

 

 

 

VI. DOPRAVA  

 

Rada hlavního města Prahy chce modernizovat, rozvíjet a provozovat dopravní infrastrukturu 

tak, aby podporovala dobré fungování hlavního města Prahy a jeho další rozvoj a aby byla 

šetrná k životnímu prostředí. Prioritou je podpora městské hromadné dopravy. Důraz bude 
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kladen na její spolehlivost, efektivitu, bezpečnost, odpovídající technickou úroveň a snižování 

provozních nákladů.  

 

 

K tomu Rada hlavního města Prahy  

 

1. podpoří napojení dopravní infrastruktury na celostátní silniční a železniční síť, podpoří 

vysokorychlostní tratě; podpoří dokončení nejprůchodnější varianty silničního okruhu kolem 

Prahy; 

2. bude se zasazovat o modernizaci železniční trati Praha (Masarykovo nádraží) – Kladno, 

kdy zároveň dojde k propojení centra hl. m. Prahy s letištěm Václava Havla;  

3. zajistí plné zprovoznění Městského okruhu (tunelový komplex Blanka) v úseku od 

Strahovského tunelu až po Pelc-Tyrolku;  

4. zprovozní úsek V. A metra do Nemocnice Motol  

5. bude pokračovat v přípravě výstavby metra D jako samostatné trasy metra z Náměstí Míru 

do Písnice;  

6. bude stavět nové tramvajové tratě na území hl. m. Prahy;  

7. nebude snižovat rozsah veřejné hromadné dopravy v Praze; 

 8. sníží celoroční předplatné MHD na 3 650 korun, zavede další doprovodná opatření a 

vyhodnotí efektivitu po uplynutí dvouletého zkušebního období;  

9. zachová jízdné v MHD zdarma pro cestující do 15 a od 65 let a rozšíří jízdné zdarma pro 

rodiče na mateřské a rodičovské dovolené;  

10. bude hledat úspory v provozních nákladech Dopravního podniku hl. m. Prahy a 

pokračovat v postupné modernizaci vozového parku s důrazem na nízkopodlažní vozy a 

nízkoemisní provoz;  

11. zapojí více železniční dopravu do dopravního systému uvnitř hlavního města Prahy;  

12. zlepší pocit bezpečnosti cestujících ve veřejné dopravě;  

13. bude ve spolupráci se Středočeským krajem integrovat Pražskou a Středočeskou 

integrovanou dopravu do jednoho společného integrovaného dopravního systému (IDS) a 

bude usilovat o založení společného organizátora IDS;  

14. bude preferovat tramvaje a autobusy;  

15. zpracuje celkovou dopravní koncepci hlavního města Prahy – masterplán;  

16. provede podrobný průzkum dopravního chování obyvatel, návštěvníků města a nákladní 

dopravy a zpracuje Plán udržitelné mobility;  

17. prosadí opatření vedoucí ke zklidnění severojižní magistrály v celé délce;  
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18. rozšíří počet záchytných parkovišť typu P+R a B+R; bude jednat o možnosti výstavby 

těchto parkovišť i v blízkosti kolejových složek ve středních Čechách;  

19. zrealizuje výstavbu objektu Multifunkčního operačního střediska Malovanka;  

20. zajistí přípravu a realizaci dvou mimoúrovňových křižovatek Kolbenova – Kbelská a 

Poděbradská – Kbelská;  

21. bude pokračovat v programu obnovy pražských mostů  

22. v rámci snahy o snížení znečištění ovzduší zavede nízkoemisní zónu na území hlavního 

města Prahy;  

23. zajistí realizaci opatření, vedoucích ke snižování hluku vlivem dopravy; 

24. vytvoří jednotnou koncepci dopravy v klidu na území hlavního města Prahy; zavede 

komplexní systém zón placeného stání;  

25. bude podporovat zklidňování dopravy v obytných čtvrtích;  

26. posílí podporu cyklistické dopravy tak, aby se stala plnohodnotným způsobem dopravy po 

hlavním městě Praze, která odlehčí jiným druhům dopravy;  

27. bude pokračovat v realizaci konkrétních opatření zvyšujících bezpečnost provozu na 

pozemních komunikacích (BESIP);  

28. bude realizovat koncepci „Praha bezbariérová“;  

29. bude podporovat bike sharing, car sharing a elektromobilitu;  

 

 

VII. SOCIÁLNÍ POLITIKA  

 

Pomoc sociálně potřebným a vzájemná lidská solidarita jsou jedny z hlavních pilířů 

demokratické společnosti. Sociální politika hlavního města Prahy stojí na těchto hlavních 

pilířích a prosazuje rovný přístup k pomoci, cílenou prorodinnou politiku, plnohodnotný a 

důstojný život v seniorském věku a nezbytnou vzájemnou mezigenerační solidaritu s ohledem 

na princip vlastní odpovědnosti jednotlivce za svůj život. Rada hlavního města Prahy podá 

pomocnou ruku všem sociálně znevýhodněným osobám či skupinám osob ve společnosti. 

Významným nástrojem pomoci je rozvoj sociálních služeb, které účinně pomáhají v procesu 

sociálního začleňování, při kterém osoby sociálně znevýhodněné nebo ohrožené sociálním 

znevýhodněním dosahují prostřednictvím sociálních služeb příležitosti a možnosti, které jim 

napomáhají plně se zapojit do běžného života společnosti.  

 

K tomu Rada hlavního města Prahy  
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1. posílí terénní služby sociální péče (osobní asistence, pečovatelská služba, tísňová péče), 

protože základem sociální politiky je podpora kvality života člověka v jeho přirozeném 

prostředí (rodině); navýší financování těchto sociálních služeb minimálně o 1,5% ročně v 

kombinaci s účinnou bytovou politikou (cenově dostupné bydlení pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením v bytech hl. m. Prahy, podpora výměn většího bytu za menší apod.);  

2. ve spolupráci s městskými částmi hl. m. Prahy rozšíří kapacitu domovů pro seniory; 

zároveň chce účelově podporovat výstavbu bytů zvláštního určení na území městských částí 

hl. m. Prahy (domů s pečovatelskou službou); rozšíří pobytové kapacity sociálních služeb 

určené pro osoby s Alzheimerovou nemocí a dalšími specifickými poruchami (autismus, 

Parkinsonova nemoc atd.);  

3. podpoří procesy transformace v pobytových sociálních službách, které jsou zaměřeny na 

poskytování vyšší kvality individuální péče; 

4. podpoří sociální služby a konkrétní projekty, které pomáhají osobám se zdravotním 

postižením překonávat jejich hendikepy a zapojit se do běžného života společnosti;  

5. podpoří rodiny, děti a mládež v nepříznivé sociální situaci formou adekvátních sociálních 

služeb; cílená podpora by se měla týkat úplných i neúplných rodin v těsné koordinaci s 

městskými částmi hl. m. Prahy;  

6. zaktualizuje koncepci řešení problematiky bezdomovectví s důrazem na nové trendy v péči 

o lidi bez domova a prevenci před propadem do bezdomovectví; vytvoří nová nízkoprahová 

denní centra, posílí mobilní terénní programy, zajistí dostatek míst v azylových domech a 

noclehárnách s cílem obnovit sociální a hygienické návyky lidí bez domova; pro lidi bez 

domova zlepší dostupnost zdravotní péče;  

7. podpoří doplnění systému navazujících služeb pro lidi bez domova a navýšení počtu 

startovacích tréninkových bytů s pomocí poskytovatelů sociálních služeb; bude usilovat o 

vytvoření nových pracovních příležitostí pro bezdomovce;  

8. bude v sociální oblasti nadále spolupracovat s nestátními neziskovými organizacemi, 

církvemi a dalšími subjekty, které poskytují sociální služby;  

9. bude pokračovat v definici a vytváření základní sítě sociálních služeb na území hl. m. 

Prahy, a to ve spolupráci s uživateli sociálních služeb, poskytovateli sociálních služeb a 

zástupci městských částí hl. m. Prahy; definice sítě sociálních služeb bude tvořena na základě 

aktivního zjišťování potřeb osob, kterým jsou sociální služby určeny;  

10. bude důsledně kontrolovat způsob a efektivnost využití prostředků ze státních dotací i 

prostředků hl. m. Prahy v sociální oblasti a pokračovat v nastavení objektivně srovnatelných 
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kritérií financování sociálních služeb (kalkulační vzorce určující nákladovost a cenu sociální 

služby);  

11. bude důsledně využívat finanční prostředky z evropských fondů i další dotační tituly;  

12. bude usilovat o zvýšení zaměstnanosti občanů s postižením na úřadech a v institucích hl. 

m. Prahy včetně kontroly systému náhradního plnění.  

 

 

 

VIII. ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ  

 

Rada hlavního města Prahy si je vědoma významu pražského školství v rámci České 

republiky a skutečnosti, že naše metropole je tradičním centrem vzdělanosti. Kvalitní a 

všestranná nabídka vzdělání pro zájemce napříč věkovými kategoriemi, dobré zázemí pro 

jejich výuku a péče o pravidelné zvyšování kvalifikace pedagogů, to vše představuje záruku 

udržení konkurenceschopnosti hlavního města Prahy v celosvětovém měřítku a základ pro 

další prosperitu a úspěch naší metropole. Rada hlavního města Prahy se v tomto volebním 

období zaměří na dosažení souladu mezi poptávkou po všech formách vzdělávání na území 

hlavního města Prahy a nabídkou kapacit a rovněž i na zefektivnění činnosti příslušných škol 

a školských zařízení.  

 

K tomu Rada hlavního města Prahy  

 

1. podpoří efektivní rozšíření kapacit základních a mateřských škol, školních jídelen a 

tělocvičen na území hlavního města Prahy, a to podle aktuální potřeby a s ohledem na 

demografický vývoj;  

2. podpoří rozvoj mateřských center, dětských skupin, firemních školek a další projekty, které 

rozšíří nabídku předškolní péče na území hlavního města Prahy;  

3. zajistí aktualizaci klíčových koncepčních dokumentů vztahujících se ke vzdělávání na 

území hlavního města Prahy, zejména pak Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje 

vzdělávací soustavy hlavního města Prahy, koncepce speciálního školství na území hlavního 

města Prahy a koncepce péče o ohrožené děti na území hlavního města Prahy, a bude závěry 

obsažené v těchto dokumentech důsledně naplňovat;  

4. bude pokračovat v procesu maximální integrace dětí a žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami do systému předškolního, základního a středního školství na území hlavního města 

Prahy, zajištění bezbariérových přístupů a náležitého věcného i personálního vybavení škol;  
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5. podpoří pestrost školních vzdělávacích programů; zachová Metropolitní program podpory 

výuky cizích jazyků a nabídku jazykového vzdělávání dětí od předškolního věku a bude 

pokračovat v propagaci učňovského a odborného vzdělávání na území hlavního města Prahy a 

v jeho všestranné podpoře;  

6. podpoří účast dětí a mládeže na celostátních a mezinárodních soutěžích, zahraničních 

stážích a další prestižní projekty s přesahem mimo hranice hlavního města Prahy;  

7. zaměří pozornost na předcházení negativním a patologickým jevům ve školách i mimo ně, 

na ochranu zdraví a bezpečnosti dětí a mládeže;  

8. bude usilovat o zvýšení dostupnosti školních a mimoškolních aktivit včetně škol v přírodě 

pro rodiny s nižšími příjmy;  

9. bude pokračovat v adekvátním ocenění nadaných a talentovaných žáků;  

10. zachová příspěvek středním školám ve výši 200 mil. Kč a základním školám ve výši 100 

mil. Kč z rozpočtu hlavního města Prahy na každoroční odměňování zaměstnanců;  

11. bude aktivně spolupracovat s akademickou obcí, a to zejména v oblasti vzdělávání, 

podpory vědy, výzkumu a inovací;  

12. podpoří projekty zaměřené na celoživotní vzdělávání seniorů a dalších obyvatel hlavního 

města Prahy; 

13. bude pokračovat v zajištění modernizace budov škol a školských zařízení;  

14. podpoří prostřednictvím Celoměstských programů na podporu vzdělávání další vzdělávání 

zaměstnanců škol, nové formy výuky, zavádění inovačních procesů a další projekty zvyšující 

kvalitu vzdělávání na území hl. m. Prahy;  

15. bude usilovat o zvyšování kvality školního stravování a podporu zdravého životního stylu 

dětí od předškolního věku.  

 

 

 

IX. ZDRAVOTNICTVÍ  

 

Fungující systém zdravotní péče je velmi významnou součástí veřejných služeb, které hlavní 

město Praha pro své občany zřizuje, doplňuje a financuje. Vzhledem k demografickému 

vývoji na území hlavního města Prahy v příštích letech poroste význam i objem poskytování 

zdravotní péče, především s ohledem na průměrný vyšší věk dožití občanů Prahy. Hlavní 

město Praha musí mít připravený dostupný, kvalitní a moderní systém zdravotní péče a 
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zároveň musí tento systém zefektivnit a provázat s dalšími veřejnými politikami hlavního 

města Prahy (zejména s oblastí sociální, oblastí školskou a oblastí bydlení).  

 

V koncepci pražského zdravotnictví vycházíme primárně z potřeb občanů hlavního města 

Prahy, ale také ze zkušeností poskytování služeb lidem z celé republiky v oblasti běžné a 

specializované péče. Dále chceme v koordinaci s dalšími subjekty (registrovanými 

poskytovateli zdravotní péče v hlavním městě Praze) pracovat na rozvoji služeb dlouhodobé, 

následné a ošetřovatelské péče.  

 

K tomu Rada hlavního města Prahy  

 

1. zajistí účinné a dostupné fungování Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy;  

2. bude garantovat zachování stávající sítě zdravotnických zařízení v Praze, která sama 

zřizuje;  

3. bude cílit na podporu a vznik nových lůžek následné a dlouhodobé péče a zaměří se na 

nové kapacity v léčebnách dlouhodobě nemocných;  

4. podpoří rozvoj domácí zdravotní péče, včetně domácí péče paliativní;  

5. zajistí dostatečný počet lůžek hospicové péče a navýšení kapacit pro nemocné 

Alzheimerovou nemocí (v provázanosti se sociální oblastí);  

6. uskuteční ekonomicky racionální projekt výstavby moderního sídla Zdravotnické 

záchranné služby hl. m. Prahy;  

7. bude s péčí řádného hospodáře obstarávat vlastní movitý i nemovitý majetek, který 

využívají jiné registrované subjekty zdravotní péče v Praze;  

8. bude garantovat zachování současné sítě lékařských pohotovostí pro děti a dospělé a 

podpoří lékařské pohotovosti v každém správním obvodu, kde je lékařská pohotovost z 

hlediska dostupnosti zdravotní péče pro občany potřebná; 

9. bude zachovávat a rozvíjet systém služeb (projektů) v oblasti protidrogové politiky a 

dalších závislostí včetně důrazu na prevenci (předcházení závislostí) a následnou léčbu 

závislostí; rozvojem těchto služeb (projektů) chce pomáhat nejen osobám závislým, ale 

rovněž chránit občany hlavního města Prahy před sociálně patologickými jevy, které se k 

problematice závislostí vážou;  

10. podpoří v rámci ochrany veřejného zdraví celopražské programy v oblasti prevence 

civilizačních onemocnění.  
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X. BYDLENÍ  

 

Systém podpory bydlení zaměříme na nejohroženější skupiny obyvatel – seniory, mladé 

rodiny s dětmi, samoživitele s dětmi a zdravotně postižené občany, tzn. na ty osoby, které se 

nezaviněně ocitly v tíživé bytové situaci, kterou nejsou schopny řešit vlastními silami. Spolu s 

novou koncepcí bytové politiky provedeme restrukturalizaci bytového fondu s návazností na 

jeho následnou obnovu.  

 

Ve prospěch občanů hlavního města Prahy je naším důležitým záměrem vycházet z jejich 

aktuálních požadavků v oblasti bytové politiky. Na tomto základě proto chceme zpracovat a 

nastavit priority v desetiletém horizontu s přihlédnutím k očekávanému demografickému 

vývoji a sociálním potřebám obyvatelstva. Nájemní sektor v tomto kontextu vidíme jako 

perspektivní součást bytového trhu umožňující řešit některé specifické potřeby, mj. sociální 

bydlení.  

 

V roce 2015 vláda připraví zákon o sociálním bydlení, kde jednou z alternativ je také 

stanovení kvóty pro uvedený typ bydlení u developerských projektů. Na zákon o sociálním 

bydlení bude proto úzce navázána příprava projektů hlavního města Prahy k pořizování či 

výstavbě nových malometrážních bytů zejména pro sociální potřeby, potřeby seniorů a 

začínajících rodin.  

 

K tomu Rada hlavního města Prahy  

 

1. podpoří výstavbu startovacích bytů pro mladé rodiny, bytů pro sociálně znevýhodněné a 

hendikepované občany a pro seniory;  

2. dokončí již započatou transformaci bytového fondu hl. m. Prahy, čímž dojde k postupnému 

prodeji bytů v již schválených etapách 1. až 4;  

3. ponechá ve vlastnictví města bytové jednotky, které po transformaci zůstanou v majetku 

hlavního města Prahy, aby v dalším období mohla vždy spolehlivě zajistit jejich dostatečnou 

kapacitu pro potřeby shora uvedených skupin obyvatel; v praxi to tedy znamená, že s jejich 

dalším prodejem již nepočítá;  

4. založí fond rozvoje sociálního bydlení, kde budou soustředěny finanční prostředky získané 

z výnosů z transformace bytového fondu;  
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5. bude nadále pokračovat v prodeji pozemků zastavěných objekty ve vlastnictví bytových 

družstev; tímto procesem chce zjednodušit řešení majetkoprávních i ekonomických problémů 

jejich vlastníků;  

6. považuje za nezbytné zajistit i důsledný postih neoprávněného užívání bytů ve vlastnictví 

hl. m. Prahy a neplatičů nájemného; 

 

 

 

 

 

XI. KULTURA, PAMÁTKOVÁ PÉČE A CESTOVNÍ RUCH  

 

Hlavní město Praha patří k nejkrásnějším, historicky nejcennějším a turisticky 

nejatraktivnějším metropolím na světě. Hodnota historického dědictví a síla tradice zavazují 

dnešní i budoucí generace Pražanů a především odpovědné představitele města, aby udrželi a 

zároveň posilovali jedinečné postavení Prahy jako uznávané kulturní metropole Evropy.  

 

K tomu Rada hlavního města Prahy  

 

1. bude dál rozvíjet a komunikovat značku města Prahy jako mezinárodního centra umění a 

kultury;  

2. bude usilovat o zlepšení komunikace a aktivnější spolupráci se všemi organizacemi, které 

přímo spadají do rezortu kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu;  

3. zajistí vhodné podmínky pro zpřístupnění živé kultury do veřejného prostoru; vytvoří více 

možností pro nové, nezávislé umění; bude podporovat rozvoj kreativního kulturního průmysl; 

bude vytvářet prostor pro alternativní grafické pouliční umění;  

4. bude podporovat projekty šířící literaturu jako integrální součást života a propagující hl. m. 

Prahu jako nositele titulu UNESCO Kreativní město literatury;  

5. zahájí rekonstrukci Pražského Výstaviště v Holešovicích, Šlechtovy restaurace, Divadla 

pod Palmovkou. Revitalizaci spodní části Václavského náměstí a projekt na oživení 

Hradčanského náměstí;  

6. zajistí transparentní tok městských financí do oblasti kultury, památkové péče i cestovního 

ruchu včetně grantové politiky;  
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7. dořeší stávající situaci pronajímaných ploch – stánků a regulaci trhů zejména v centru 

města;  

8. bude podporovat a rozvíjet kongresový turismus a výstavy i veletrhy, které budou 

odpovídat aktuální infrastruktuře města; rozšiřovat možnosti kongresové infrastruktury a 

turistickou, kulturní a společenskou nabídku města; bude usilovat o získání nových 

zdrojových trhů;  

9. bude usilovat o zvýšení kvality služeb v oblasti příjezdového turismu, a to ve všech sférách 

turistické nabídky, včetně iniciací legislativních procesů, které umožní eliminaci některých 

nežádoucích jevů;  

10. bude řešit způsob umísťování plastik a ostatních uměleckých děl v památkově chráněných 

územích – prostřednictvím poradního orgánu nebo komise pro umisťování plastik; 

11. bude regulovat/kultivovat městské prostředí – reklamy, vzhled předzahrádek, vzhled 

městského mobiliáře, spolupráce s NPÚ, spolupráce s městskými částmi hl. m. Prahy – např. 

problematika graffiti - realizace antigraffiti nátěrů, řešení stánků rychlého občerstvení v 

centru města;  

12. využije potenciál u Prahy jako památky UNESCO a Pražské památkové rezervace 

intenzivnějším propojením činnosti s Pražskou informační službou a dalšími kulturními 

organizacemi Prahy;  

13. připraví oslavy významných výročí spojených s Pražskou památkovou rezervací - oslavy 

narození Karla IV. a výročí upálení Mistra Jana Husa;  

14. vytvoří interaktivní mapu Pražské památkové rezervace pro přehlednou orientaci v 

nemovitém kulturním fondu (webové prostředí na platformě GIS s pasportizací);  

 

 

 

 

 

XII. SPORT, VOLNÝ ČAS, CIZINCI A NÁRODNOSTNÍ MENŠINY  

 

Sport, aktivní pohyb a volnočasové aktivity jsou nejúčinnější a zároveň nejlevnější prevencí 

vzniku sociálně patologických jevů. Jde tedy zejména o efektivní prevenci vzniku 

gamblerství, toxikomanie, alkoholismu a pouliční kriminality. Proto především našim dětem a 

mládeži je nezbytné umožnit hodnotné trávení volného času tak, abychom přispěli k 

harmonickému rozvoji jejich osobností a upevnili jejich duševní a fyzické zdraví a sociální 

vazby.  
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K tomu Rada hlavního města Prahy  

 

1. navýší prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy na podporu sportu;  

2. bude podporovat rozsáhlou spolupráci se sportovními organizacemi tak, aby Pražanům a 

zejména jejich dětem umožnila všestranné a aktivní sportovní vyžití, a to jak v podobě 

výkonnostního sportu, tak i v podobě aktivního trávení volného času;  

3. podpoří vytváření nových příležitostí pro sportování všech věkových kategorií i 

hendikepovaných občanů;  

4. podpoří konání tradičních sportovních akcí, ale i projekty nestátních či neziskových 

organizací; vytvoří podmínky pro důstojnou reprezentaci Prahy v rámci celoevropsky 

významného projektu, v jehož rámci se Praha stane pro rok 2016 „hlavním městem 

evropského sportu“;  

5. zajistí, že pražská sportoviště se budou rozvíjet prostřednictvím účinné a dobře 

kontrolované grantové politiky;  

6. bude nadále podporovat rozvoj pražské ZOO a botanické zahrady;  

7. zachová a rozšíří dostupnost a rozsah sítě domů dětí a mládeže, které poskytují širokou a 

zároveň kvalitní nabídku možností trávení volného času;  

8. bude vždy srdečně otevřená cizincům a národnostním menšinám; 

  

 

XIII. EVROPSKÉ FONDY  

 

Hlavní město Praha chce být v evropském kontextu respektovaným, atraktivním a 

konkurenceschopným městem, ve kterém budou pilotně realizovány inovativní projekty s 

vysokým potenciálem. K budoucímu rozvoji hlavního města Prahy je nezbytné hospodárně, 

účelně a účinně využívat prostředky nejen z vlastního rozpočtu hl. m. Prahy, ale také z 

evropských strukturálních a investičních fondů.  

 

Hlavní město Praha zajistí zodpovědné a transparentní čerpání těchto prostředků z 

programovacích období 2007-2013 a 2014-2020. Rada hl. m. Prahy se zasadí o úspěšné 

dokončení schvalovacích procesů a vyjednávání nového vícefondového Operačního programu 

Praha – pól růstu jak na národní úrovni, tak ve vztahu k Evropské komisi.  
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Zajistí, aby projekty podporované v rámci nového operačního programu měly pozitivní dopad 

na kvalitu života Pražanů a na rozvoj celé městské aglomerace. Bude aktivně hledat 

příležitosti pro financování svých rozvojových priorit v souvislosti s rozvojem celé ČR rovněž 

v resortních operačních programech (zejména OP Doprava, OP Životní prostředí, OP 

Výzkum, vývoj a vzdělávání nebo OP Zaměstnanost) nebo návazně v komunitárních 

programech řízených přímo Evropskou komisí (typu Horizon 2020, COSME, LIFE apod.).  

K tomu Rada hlavního města Prahy  

 

1. bude aktivně usilovat o maximálně efektivní dočerpání prostředků z končících operačních 

programů Praha – Adaptabilita a Praha – Konkurenceschopnost; neboli bude minimalizovat 

ztrátu alokovaných prostředků v důsledku uplatnění pravidla n+2 a díky minimalizaci 

vyměřených finančních oprav;  

2. bude aktivně usilovat o to, aby hlavní město Praha mohlo začít s čerpáním finančních 

prostředků z fondů EU v novém programovém období 2014 – 2020 co nejdříve v roce 2015;  

3. s využitím pozitivních i negativních zkušeností z období 2007 – 2013 zavede účinné řídicí 

a kontrolní mechanismy pro období 2014 – 2020, které zajistí hospodárné, účelné a 

transparentní využití prostředků Operačního programu Praha – Pól růstu za současného 

zjednodušení administrativy pro žadatele;  

4. zajistí důslednou transparentnost zadávacích řízení s cílem maximálně zamezit korupci a 

zajistit výběr optimálního dodavatele;  

5. bude zvyšovat systematickou podporu pražských výzkumných pracovišť a podniků s 

důrazem na kvalitní vzdělávání, aplikovaný výzkum a inovace; 

6. zasadí se o zlepšení schopnosti hlavního města Prahy využívat komunitární programy EU 

ve spolupráci s ostatními partnerskými městy EU;  

7. bude usilovat o širší využití inovativních (návratných) finančních nástrojů kohezní politiky, 

se zapojením zdrojů Evropské komise, Evropské investiční banky či Evropského investičního 

fondu, ale i dalších soukromých zdrojů; 

8. nastaví pravidelný dialog s evropskými institucemi; bude také aktivněji spolupracovat s 

partnery v Evropském parlamentu, Evropské komisi, Výboru regionů a Hospodářském a 

sociálním výboru.  
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XIV. INFRASTRUKTURA A TECHNICKÁ VYBAVENOST  

 

Praha je bohaté město. Přesto ale v tomto bohatém městě žijí stále desetitisíce obyvatel bez 

kanalizace a někteří dokonce ani nemají přístup k nezávadné pitné vodě. Chceme proto v 

tomto volebním období pokračovat v dokončení výstavby této tolik potřebné infrastruktury 

tak, aby se hlavní město Praha v následujících obdobích mohlo skutečně věnovat cíli stát se 

"Smart City".  

 

Dle přístupových dohod k EU musíme též rozšířit Ústřední čistírnu odpadních vod (ÚČOV) a 

postupně rekonstruovat i pobočné čistírny odpadních vod tak, aby vyhověly přísným normám.  

Vzhledem k tomu, že v poslední době jsou stále častější přívalové deště, musíme se též 

soustředit na dostatečnou kapacitu dešťové kanalizace a na ochranu před povodněmi. Důležité 

je dobudování osvětlení, které zvyšuje komfort bydlení a plní i významnou úlohu 

bezpečnostní.  

 

K tomu Rada hlavního města Prahy  

 

1. považuje za základní strategický cíl dokončení výstavby základní infrastruktury, přičemž 

celoměstská infrastruktura (síť kanalizací, systém čistíren odpadních vod, systém kolektorů) 

musí být budována na základě strategických dokumentů hlavního města Prahy;  

2. zajistí, že příprava infrastrukturních projektů bude probíhat za účastí městských částí a 

zvolené technické řešení bude hospodárné, účelné a s přidanou hodnotou ve veřejném 

prostoru (řešení parteru, výsadba zeleně, koordinace investičních záměrů);  

3. bude intenzivně pokračovat v budování vodovodní a kanalizační sítě ve všech obytných 

oblastech; ulice po výstavbě kanalizace zrekonstruuje podle pražských standardů; bude 

pokračovat v budování systému dešťové kanalizace a posílí ji tam, kde voda dělá po větších 

deštích problémy;  

4. bude prosazovat plynofikaci městských částí hl. m. Prahy tam, kde dosud není provedena;  

5. doplní chybějící osvětlení; jde nejen o komfort občanů, ale také o zvýšení jejich 

bezpečnosti;  

6. postaví novou vodní linku na ÚČOV Troja, a to včetně parku a nutných kompenzačních 

opatření;  

7. bude pokračovat v protipovodňových opatřeních na Vltavě i jejích přítocích; 
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8. bude prosazovat důslednou koordinaci všech stavebních prací; citlivé skloubení všech 

stavebních prací pomůže nejen zprůhlednit celý proces, ale může jej zefektivnit a v 

neposlední řadě i zlevnit;  

9. vytvoří Centrální registr oprav a výstavby;  

10. přehodnotí stávající generel odvádění splaškových vod s ohledem na efektivnost 

navržených řešení i s ohledem na energetickou bezpečnost.  

 

 

XV. BEZPEČNOST A PREVENCE KRIMINALITY  

 

Oblast bezpečnosti je jednou ze základních programových priorit Rady hlavního města Prahy 

pro volební období 2014 - 2018. Velmi dobře si uvědomujeme, jak důležitý je pro občany, 

návštěvníky Prahy a turisty pocit bezpečí.  

 

Za nejdůležitější v této oblasti považujeme především rozvoj spolupráce s bezpečnostními 

složkami působícími v hlavním městě Praze. V následujících letech chceme podporovat 

Městskou polici a Polici ČR, a to především v jejich snaze o navýšení počtu strážníků a 

policistů, ve zkvalitňování jejich technického vybavení a zázemí pro výkon služby.  

 

K tomu Rada hlavního města Prahy  

 

1. zvýší počet městských strážníků a prohloubí spolupráci s Policií ČR;  

2. bude na úrovni hlavního města Prahy důsledně prosazovat uzavření a následné plnění 

koordinační dohody, která přesně vymezí postup orgánů hlavního města Prahy, Městské 

policie a Policie České republiky při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku;  

3. bude v činnosti orgánů hlavního města Prahy důsledně využívat poznatky Městské policie, 

Policie ČR, občanských sdružení a občanů k přijímání opatření ke zlepšení pořádku a 

bezpečnosti v hlavním městě Praze;  

4. bude pravidelně organizovat koordinační porady orgánů hlavního města Prahy, 

neziskových organizací, Městské policie a Policie ČR k problematice ochrany dětí a mládeže 

před negativními vlivy alkoholismu a toxikománie;  

5. podpoří Městskou policii při zlepšování její technické vybavenosti a při odborné přípravě 

jejích příslušníků;  
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6. podpoří preventivně výchovné akce Městské policie a Policie ČR zaměřené na bezpečnost 

a dopravní výchovu mládeže; zároveň podpoří i akce zaměřené na bezpečnost seniorů;  

7. bude usilovat o další rozvoj IZS na území Prahy a další zefektivnění činnosti orgánů 

krizového řízení, a to i s ohledem na potenciální možné hrozby či rizika;  

8. bude vedle stávajících opatření krizového řízení sledovat i energetickou bezpečnost na 

území hl. m. Prahy; prvořadým cílem v této oblasti jsou účinná opatření v případě 

déletrvajícího výpadku dodávek elektrické energie (např. blackout); 

 

 

 

Zdroj: Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 286 ze dne 17.2.2015   
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6. Přílohy  

 Účetní závěrka za Hlavní město Praha celkem 

 

o Rozvaha za územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady 

regionu soudržnosti za období 12/2014  

 

o Výkaz zisků a ztráty za územní samosprávné celky, svazky obcí, 

regionální rady regionu soudržnosti za období 12/2014  

 

o Příloha účetní závěrky za územní samosprávné celky, svazky obcí, 

regionální rady za období 12/2014  

 

o Přehled o změnách vlastního kapitálu za územní samosprávné celky, 

svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti za období 12/2014  

 

o Přehled o peněžních tocích za územní samosprávné celky, svazky 

obcí, regionální rady regionu soudržnosti za období 12/2014  

 

o 120 - Přehled pro hodnocení plnění rozpočtu územních 

samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí za období 12/2014  

 

 

 Bilance příjmů a výdajů rozpočtu hl.m. Prahy za období 12/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

































































































  

 
 

  BILANCE  PŘÍJMŮ  A  VÝDAJŮ  ROZPOČTU 
  za čtvrtletí  IV. / 2014 

11.02.2015 08:27:32 Zpracováno systémem  GINIS GORDIC spol. s  r. o. strana 1/ 4 

 (v tis. Kč) 

 Období: 12 / 2014 

 IČO: 00064581 

 Název: Hlavní město PRAHA  

 

 SNS: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12 

 

Položka Název seskupení položek Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost Úpravy rozpočtu za 
IV.čtvrtletí 

 % plnění 
k RS 

 % plnění 
k RU 

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 

111X Daně z příjmů fyzických osob - kraj 370 000,00  370 000,00  402 992,26   108,92  108,92  

111X Daně z příjmů fyzických osob - obec 9 530 000,00  10 000 000,00  10 545 804,61   110,66  105,46  

 CELKEM  Daně z příjmů fyzických osob 9 900 000,00  10 370 000,00  10 948 796,87   110,59  105,58  

112X Daně z příjmů právnických osob - kraj 300 000,00  300 000,00  399 193,51   133,06  133,06  

112X Daně z příjmů právnických osob - obec 8 200 000,00  9 413 751,50  10 630 474,59   129,64  112,92  

 CELKEM  Daně z příjmů právnických osob 8 500 000,00  9 713 751,50  11 029 668,10   129,76  113,55  

1211 Daň z přidané hodnoty - kraj 740 000,00  740 000,00  809 921,18   109,45  109,45  

1211 Daň z přidané hodnoty - obec 17 500 000,00  17 990 000,00  18 978 698,86   108,45  105,50  

 CELKEM  Daň z přidané hodnoty 18 240 000,00  18 730 000,00  19 788 620,04   108,49  105,65  

1219 Zrušené daně ze zboží a služeb - obec     ******  ******  

133X Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 721 046,00  721 050,00  709 150,43   98,35  98,35  

134X Místní poplatky z vybraných činností a služeb 546 541,30  549 704,70  606 351,24  1 954,20  110,94  110,30  

135X Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 540 010,50  672 226,20  913 428,35  67 783,70  169,15  135,88  

136X Správní poplatky 345 795,20  349 484,90  400 339,47  2 489,70  115,77  114,55  

151X Daně z majetku 728 900,60  733 333,10  787 458,09  4 432,50  108,03  107,38  

170X Ostatní daňové příjmy     ******  ******  

 DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1) 39 522 293,60  41 839 550,40  45 183 812,59  76 660,10  114,32  107,99  
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211X Příjmy z vlastní činnosti 15 791,60  166 133,00  205 245,25  34 672,40  ******  123,54  

212X Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 353 088,70  452 353,30  451 931,11  50 295,80  127,99  99,91  

213X Příjmy z pronájmu majetku 10,00  10,00  33,88   338,80  338,80  

214X Příjmy z úroků a realizace finančního majetku 255 702,00  1 165 908,70  4 275 723,90  1 197,30- ******  366,73  

215X Soudní poplatky   11,31   ******  ******  

221X Přijaté sankční platby 363 618,00  430 642,00  439 903,33  7 089,10  120,98  102,15  

222X Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let 357,50  214 297,50  227 013,01  26 389,20  ******  105,93  

231X Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod.majetku  3,40  5,98  3,40  ******  175,88  

232X Ostatní nedaňové příjmy 47 470,60  88 771,10  232 936,33  14 286,70  490,70  262,40  

234X Příjmy z využívání výhrad.práv k přírodním zdrojům 951,50  1 226,60  1 231,91  275,10  129,47  100,43  

24XX Přijaté splátky půjčených prostředků 11 748,80  12 047,30  103 765,42  188,50  883,20  861,32  

 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2) 1 048 738,70  2 531 392,90  5 937 801,43  132 002,90  566,19  234,57  

311X Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného)  500,00  553,89  60,00  ******  110,78  

312X Ostatní kapitálové příjmy 19 172,00  33 539,10  39 176,72  8 858,00  204,34  116,81  

320X Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku  93 533,70  93 533,70   ******  100,00  

 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3) 19 172,00  127 572,80  133 264,31  8 918,00  695,10  104,46  

 V L A S T N Í   P Ř Í J M Y  (třídy 1+2+3) 40 590 204,30  44 498 516,10  51 254 878,34  217 581,00  126,27  115,18  
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411X Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně 816 534,00  11 639 022,00  11 635 284,02  396 568,40  ******  99,97  

4121 Neinvest.přijaté transfery od obcí - RS 341,60  917,50  1 485,06   434,74  161,86  

4121 Neinvest.přijaté transfery od obcí - RU    121 642,10  ******  ******  

4122 Neinvest.přijaté transfery od krajů - RS     ******  ******  

4122 Neinvest.přijaté transfery od krajů - RU  1 358,40  1 358,38  9 724,80  ******  100,00  

4129 Ost.neinv.přijaté transfery od rozp.územní úrovně    31 150,90  ******  ******  

4131,2 Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost 6 435 373,30  7 045 798,70  5 766 796,02  156 918,10  89,61  81,85  

415X Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí  8 759,60  8 759,64  3 278,50  ******  100,00  

416X Neinvest.přijaté transfery ze státních fin. aktiv     ******  ******  

421X Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně  1 324 673,00  1 313 215,22  476 962,90  ******  99,14  

422X Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně - RS     ******  ******  

422X Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně - RU    164 594,80  ******  ******  

423X Inv.přijaté transfery ze zahraničí     ******  ******  

424X Inv.přijaté transfery ze státních finančních aktiv     ******  ******  

 PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4) 7 252 248,90  20 020 529,20  18 726 898,34  1 360 840,50  258,22  93,54  

 Ú H R N   P Ř Í J M Ů  (třídy 1+2+3+4) 47 842 453,20  64 519 045,30  69 981 776,67  1 578 421,50  146,28  108,47  

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 

5XXX Běžné výdaje 45 834 807,90  49 613 663,60  46 752 121,31  205 475,50  102,00  94,23  

6XXX Kapitálové výdaje 16 800 533,70  25 939 233,50  21 302 939,33  1 525 823,50- 126,80  82,13  

 Ú H R N   V Ý D A J Ů  (třídy 5+6) 62 635 341,60  75 552 897,10  68 055 060,64  1 320 348,00- 108,65  90,08  

 r o z d í l   p ř í j m ů   a   v ý d a j ů 14 792 888,40- 11 033 851,80- 1 926 716,03  2 898 769,50  13,02- 17,46- 
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Položka Název seskupení položek Schválený rozpočet Rozpočet upravený Skutečnost Úpravy rozpočtu za 
IV.čtvrtletí 

 % plnění 
k RS 
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III. FINANCOVÁNÍ 

8XX1 Vydané dluhopisy     ******  ******  

8XX2 Uhrazené splátky vydaných dluhopisů     ******  ******  

8XX3 Přijaté půjčené prostředky  177,70  177,65  177,70  ******  99,97  

8XX4 Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků 813 036,90- 816 670,10- 809 266,25- 4,20- 99,54  99,09  

8XX5 Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech 15 851 000,20  15 738 966,40   8 390,30    

8XX5 Rezerva finančních prostředků 545 074,90- 4 189 622,20-  2 907 333,30-   

8XX5 Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet) 15 305 925,30  11 549 344,20  1 518 745,95- 2 898 943,00- 9,92- 13,15- 

8XX7 Aktivní operace řízení likvidity - příjmy 305 152,70  38 357 338,00  37 939 995,01   ******  98,91  

8XX8 Aktivní operace řízení likvidity - výdaje 5 152,70- 38 056 338,00- 37 550 890,52-  ******  98,67  

89XX Opravné položky k peněžním operacím   12 014,02   ******  ******  

 

 C E L K E M   F I N A N C O V Á N Í 14 792 888,40  11 033 851,80  1 926 716,03- 2 898 769,50- 13,02- 17,46- 

 

 K O N T R O L N Í   S O U Č E T 0,00 0,00 0,00 0,00   
  




