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PŘÍJMY 
 
Rozpočtové příjmy se dělí na základě rozpočtové skladby do čtyř tříd, a to na příjmy daňové, 
nedaňové, kapitálové a přijaté transfery. Mezi rozpočtové příjmy nezahrnujeme finanční 
prostředky, které byly vytvořeny v minulých letech a do rozpočtu bývají zapojovány jako 
úspora hospodaření. Tyto prostředky se do rozpočtu zapojují prostřednictvím třídy 8 – 
financování. 
 
                                                                                                        v tis. Kč 
 Schválený rozpočet 

2013 
Návrh rozpočtu 

2014 
Daňové příjmy 37 845 865,0 38 321 000,0 
Nedaňové příjmy 794 911,0 1 059 226,0 
Kapitálové příjmy 0,0 0,0 
Přijaté transfery -2 774 569,0 - 2  507 689,6 
Úhrn příjmů 35 866 207,0 36 872 536,4 
 
Daňové příjmy jsou rozpočtovány ve výši 38 321 000 tis. Kč 
 
Navrhovaný objem rozpočtu příjmů vlastního hl. m. Prahy zahrnuje druhy daní a podíly na 
nich dle níže zmíněného zákona o rozpočtovém určení daní, dále další druhy daňových 
příjmů, tj. správní a místní poplatky, poplatek za komunální odpad a výnosy z loterií a jiných 
podobných her. 
 
 
1. Návrh rozpočtu výnosu daní převáděných hl. m. Praze Finančním úřadem pro hl. m. 
Prahu 
 
Při sestavě návrhu rozpočtu na rok 2014 vycházelo hl. m. Praha ze zákona č. 243/2000 Sb., 
o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým 
státním fondům, ve znění pozdějších změn (dále jen „zákon o rozpočtovém určení daní“) a ze 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
změn . 

 
Při sestavě rozpočtu hl. m. Prahy jako obce i hl. m. Prahy jako kraje byl uplatněn stejný 
princip. 
 
Návrh rozpočtu daňových příjmů na rok 2014 vychází  
- z očekávaného plnění příjmů podle jednotlivých položek rozpočtu ve vazbě na úroveň roku 

2012 a 2013, kdy v období leden až říjen 2013 došlo k příznivému výběru daně z přidané 
hodnoty (inkaso meziročně vzrostlo o 4,6 %), přesto zatím nebyla naplněna predikce 
Ministerstva financí na rok 2013 (růst o 6,2 %), 

- ze současně platných právních předpisů v oblasti daní.  
 
S ohledem na výše uvedené je návrh rozpočtu výnosu daní převáděných hl. m. Praze 
Finančním úřadem pro hl. m. Prahu na r. 2014 vyšší o 690 000 tis. Kč než schválený rozpočet 
roku 2013. 
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2. Návrh rozpočtu ostatních daňových příjmů vlastního hl. m. Prahy 
 
      a) odvody z loterií a jiných podobných her  
 
Návrh rozpočtu na rok 2014 ve výši 540 000 tis. Kč je o 220 000 tis. Kč nižší než schválený 
rozpočet roku 2013. V roce 2014 a v následujících letech lze očekávat snižování výběru 
odvodů v důsledku předpokládaného poklesu počtu provozovaných herních zařízení 
v souvislosti s jejich rozšířenou regulací provedenou obecně závaznou vyhláškou č. 10/2013 
Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné 
podobné hry, a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace. 
 

b) místní poplatky 
 

Vzhledem ke zvyšující se návštěvnosti hl. m. Prahy je návrh rozpočtu na rok 2014 u místních 
poplatků z turistického ruchu (místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a místní 
poplatek z ubytovací kapacity) nad úrovní schváleného rozpočtu roku 2013. Mírné zvýšení je 
navrženo s ohledem na vývoj výběru v roce 2013 též u místního poplatku za užívání 
veřejného prostranství. U místního poplatku ze psů dochází v posledních letech ke snižování 
výběru, proto je návrh rozpočtu nižší než schválený rozpočet na rok 2013. Celkově je návrh 
rozpočtu místních poplatků na rok 2014 stanoven ve výši 220 000 tis.  
 
 
      c) správní poplatky 
 
Návrh rozpočtu správních poplatků na rok 2014 ve výši 200 000 tis. Kč zůstává na úrovni 
schváleného rozpočtu roku 2013. 
 

d) poplatek za komunální odpad 
 

Návrh rozpočtu na rok 2014 zohledňuje vývoj předpisu poplatku v roce 2013, a proto je 
stanoven v objemu 721 000 tis. Kč, tj. o 64 865 tis. Kč pod úrovní schváleného rozpočtu roku 
2013, kdy nedošlo k předpokládanému zvýšení sazeb poplatku. 
 
Příjmy nedaňové jsou rozpočtovány ve výši  1 059 226,0 tis. Kč.   
 
Skládají se z -  příjmů  z vlastní činnosti ve výši 5 700,0 tis. Kč (DOP – TSK HMP –           
5 000,0 tis. Kč příjmy z tržeb a poplatků za parkovné mimo provozní dobu a parkovné 
z automatů DP. Archiv hl. m. Prahy – 700,0 tis. Kč poplatky za zhotovené foto-, mikro- a 
xerokopie, poplatky za rešerže a za poskytnutí reprodukčních práv podle platného ceníku 
archivní správy Ministerstva vnitra).  
 
Jednou z částí nedaňových příjmů hl. města Prahy jsou příjmy z úroků a realizace 
finančního majetku. Objem těchto příjmů pro rok 2013 je navržen ve výši  171 300,0 tis. 
Kč, z toho: příjmy z úroků 16 300 tis. Kč a úrokové příjmy z finančních derivátů 155 000 tis. 
Kč. Tento návrh vznikl na základě konzervativního přístupu, zohledňujícího současnou 
ekonomickou situaci a aktuální ekonomickou predikci .  
Příjmy z úroků jsou závislé zejména na aktuální  tržní výši úrokové sazby a na celkovém 
objemu likvidních (finančních) aktiv. Vzhledem k tomu, že tržní úrokové sazby jsou na svém 
historickém minimu, bez výhledu na jejich výkazné posílení a zároveň s ohledem na výraznou 



 3 

redukci likvidních aktiv města souvisejících s úhradou jednorázově splatných závazků a 
s ekonomickou recesí je třeba tyto negativní faktory zohlednit v rámci predikce úrokových 
příjmů..  
I přes konzervativní přístup uplatňovaný při zhodnocování finančních prostředků města se 
však průběžně hledají a zavádějí opatření, která by mohla vést k vyšší efektivitě v rámci 
tohoto procesu. 
 
Další rozpočtovou položkou jsou přijaté sankční platby, a to ve výši 339 800,0 tis. Kč. Jde 
především o příjmy spojené s odtahy motorových vozidel na území hlavního města Prahy, 
které brání bezpečnosti silničního provozu (135 000,0 tis. Kč) či jinými pokutami vybíranými 
Městskou policií hlavního města Prahy (50 000,0 tis. Kč ), DPC  MHMP (700,0 tis. Kč), RFD 
MHMP (4 000,0 tis. Kč), DSC MHMP (145 000,0 tis. Kč), OPH MHMP ( 1 200,0 tis. Kč), 
OZP MHMP (200,0 tis. Kč), OPP MHMP (3 700,0 tis. Kč). 
 
Novým příjmem návrhu rozpočtu  hl. m. Prahy na rok 2014 je zapojení 50% odvodu 
z volných zdrojů  investičních fondů příspěvkových organizací k 31.12. 2013 v celkové 
výši 333 248,9 tis. Kč. Na základě usnesení Rady hlavního města Prahy č. 1959 ze dne 29.10. 
2013  byl 50% odvod z předpokládaných volných zdrojů z investičních fondů příspěvkových 
organizací v působnosti hl. m. Prahy zapracován do jednotlivých kapitol návrhu rozpočtu 
příjmů kap. 01 – 12 404,8 tis. Kč, 02 – 11 525,7 tis. Kč, kap. 03 – 2 846,2 tis. Kč, kap. 04 – 
139 891,7 tis. Kč, Kap. 05 – 30 216,9 tis. Kč, kap. 06 – 118 207,9 tis. Kč, kap. 07 – 11 472,5 
tis. Kč, kap. 08 – 6 683,2 tis. Kč. Ve stejné výši byly prostředky zapracovány do výdajů. 
Odvod z investičního fondu  se vztahuje na příspěvkové organizace, které mají odpisy kryty 
z rozpočtu hl. m. Prahy. Odvod z investičního fondu  za rok 2013 se netýká příspěvkových 
organizací v kap. 05 – oblast sociální, neboť tyto příspěvkové organizace odvody již realizují 
několik let. 
 
Dalším zdrojem příjmů je od  roku 2014 odvod 50 % ročních odpisů dlouhodobého hmotného 
a nehmotného majetku z hlavní činnosti zúčtovaných na investiční fond příspěvkových 
organizací hl. m. Prahy a krytých neinvestičním příspěvkem z rozpočtu hl. m. Prahy. Částka 
odvodu ve výši 35 % schválených ročních odpisů z hlavní činnosti krytých neinvestičním 
příspěvkem z rozpočtu hl. m. Prahy na daný rok  je  součástí návrhu rozpočtu na rok 
2014 ve výši 209 177,1 tis. Kč. Příspěvkové organizace ve svém účetnictví v účetní závěrce 
k 30. 9. daného roku proúčtují odvod vůči zřizovateli ve výši 35 % schválených ročních 
odpisů z hlavní činnosti zúčtovaných na investiční fond a krytých neinvestičním příspěvkem 
z rozpočtu hl. m. Prahy a současně proúčtují ve stejné výši přijatou dotaci. O proúčtovanou 
částku jako odvod vůči zřizovateli bude příspěvkovým organizacím zasílána měsíčně 
alikvotně ponížená dotace. Odvod zbývající části odpisů do výše 50 % z celkových ročních 
odpisů hmotného a nehmotného majetku z hlavní činnosti zúčtovaných na investiční fond a 
krytých neinvestičním příspěvkem z rozpočtu hl. m. Prahy provedou příspěvkové organizace 
následující rok při finančním vypořádání. 
 
Příjmy kapitálové nejsou rozpočtovány. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě 
drobného) se odehrávají na účtech hospodářské činnosti, to znamená odděleně od 
rozpočtového hospodaření. Do rozpočtu se zapojují prostřednictvím rozpočtové třídy 4. 
 
Přijaté transfery jsou rozpočtovány  - 2 507 689,6 tis. Kč a zahrnují převody z vlastních 
fondů hospodářské činnosti ve výši 895 811 tis. Kč. Zápornou hodnotu celkové saldo 
přijatých transferů snižuje převod dotací z rozpočtu hlavního města Prahy na městské části 
hlavního města Prahy ve výši   - 3 403 500,6  tis. Kč. 
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Finanční zdroje vlastního hlavního města Prahy se zařazují dle povahy do jednotlivých 
kapitol 
 
                                                                                                                              v tis. Kč 
Kap.  Text Daňové 

příjmy 
Nedaňové 
příjmy 

Přijaté 
transfery 

Celkem 

01 Rozvoj obce 0,0 15 913,5 0,0 15 913,5 
02 Městská infrastruktura 721 000,0 36 035,6 0,0 757 035,6 
03 Doprava 0,0 162 287,9 0,0 162 287,9 
04 Školství,mládež a sport 0,0 208 092,7 0,0 208 092,7 
05 Zdravotnictví a soc. 

oblast 
0,0 77 602,8 0,0 77 602,8 

06 Kultura a cestovní ruch 0,0 156 554,9 0,0 156 554,9 
07 Bezpečnost 0,0 216 583,8 0,0 216 583,8 
08 Hospodářství 0,0 12 254,8 895 811,0 908 065,8 
09 Vnitřní správa 200 000,0 2 600,0 0,0 202 600,0 
10 Pokladní správa 37 350 000,0 171 300,0 -3  403 500,6 34 167 799,4 
 CELKEM 38 321 000,0 1 059 226,0 - 2 507 689,6 36 872 536,4 
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