2. Příjmy
Příjmy vlastního hlavního města Prahy byly k 31. 12. 2014 splněny ve výši 56 928 851,32 tis. Kč, tj.
na 113,13 % rozpočtu upraveného (dále také jen RU nebo UR). Celkový přehled o dosažených
příjmech vlastního hlavního města Prahy dle druhového a kapitolního členění uvádí následující tabulky.
v tis. Kč
Druh
příjmů

Rozpočet
schválený

Rozpočet
upravený

daňové
nedaňové
kapitálové
přij. transf.

38 321 000,00
851 133,30
0,00
-2 376 344,60
36 795 788,7
0

40 626 967,50
2 249 496,60
0,00
7 446 047,70
50 322 511,8
0

CELKEM

Druh příjmů

% plnění k UR
k 31. 12. 2014

daňové
nedaňové
kapitálové
přijaté transfery
CELKEM

Skutečnost k
31. 12. 2014
43 838 949,39
5 537 971,84
0,00
7 551 930,09
56 928 851,3
2

Skutečnost k
31. 12. 2013
41 470 707,17
2 545 243,19
1 786,33
7 057 928,72
51 075 665,4
1

% plnění k UR
k 31. 12. 2013

107,91
246,19
0,00
101,42
113,13

Skutečnost k
31. 12. 2012
40 614 450,70
3 625 008,78
1 800,00
7 011 675,02
51 252 934,5
0

% plnění k UR
k 31. 12. 2012

106,02
192,18
17,37
100,75
107,62

99,56
115,57
100,00
85,50
98,67

Skutečnost k
31. 12. 2011
39 962 660,49
2 084 397,86
0,00
8 030 464,30
50 077 522,6
5

% plnění k UR
k 31. 12. 2011
99,64
111,22
0,00
95,36
99,36
v tis. Kč

Kap.

Název kap.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Rozvoj obce
Městská infrastruktura
Doprava
Školství, mládež a sport
Zdravotnictví a soc. oblast
Kultura a cestovní ruch
Bezpečnost
Hospodářství
Vnitřní správa
Pokladní správa
CELKEM

Daňové
příjmy
0,00
699 731,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
222 915,44
42 916 300,25
43 838 949,39

Nedaňové příjmy

Přijaté transfery

49 500,92
224 771,67
304 219,85
106 667,52
154 374,46
203 459,30
173 023,55
4 079 043,87
24 001,72
218 908,98
5 537 971,84

16 259,81
-106 289,51
889 630,64
8 967 734,88
141 098,25
2 099,46
128 459,87
1 074 995,52
1 029 420,71
- 4 591 479,52
7 551 930,11

Celkem
k 31. 12. 2014
65 760,74
818 213,86
1 193 850,49
9 074 402,40
295 472,71
205 558,76
301 483,42
5 154 041,39
1 276 337,87
38 543 729,71
56 928 851,35

Daňové příjmy (tř. 1)
Daňové příjmy tvoří ve skutečnosti 77,00 % veškerých příjmů vlastního hlavního města Prahy a jejich
plnění k 31. 12. 2014 činilo 107,91 % RU. Na celkovém plnění daňových příjmů se největším
objemem podílí daň z přidané hodnoty v celkové výši 19 788 620,10 tis. Kč, byla plněna na 105,65 %
RU. Dalším významným daňovým příjmem je daň z příjmů právnických osob ve výši 11 029 668,10 tis.
Kč, plněna na 113,55 % RU. Třetím nejvýznamnějším daňovým příjmem je daň z příjmů fyzických

osob, která dosáhla výše 10 948 796,87 tis. Kč s plněním 105,58 % RU. Porovnání skutečnosti
v letech 2011 až 2014 uvádí následující tabulka (v tis. Kč).
Daňové příjmy
Daň z příjmů fyzických osob
Daň z příjmů právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Poplatky a odvody v oblasti
životního prostředí
Místní poplatky z vybraných
činností a služeb
Ostatní odvody z vybraných
činností a služeb
Správní poplatky
Daně z majetku
CELKEM

Skutečnost
k 31. 12. 2014

Skutečnost
k 31. 12. 2013

Skutečnost
k 31. 12. 2012

Skutečnost
k 31. 12. 2011

10 948 796,87
11 029 668,10
19 788 620,03

10 136 890,47
10 487 014,50
18 837 427,84

10 405 502,13
10 154 566,52
18 290 544,09

10 090 740,58
9 296 393,32
19 474 838,40

709 145,85

712 601,81

695 513,73

711 380,56

226 405,72

222 850,12

205 343,05

193 380,35

913 397,38

864 167,44

662 511,26

0,00

222 915,44
0,00
43 838 949,39

209 754,99
0,00
41 470 707,17

200 311,41
158,51
40 614 450,70

195 927,28
0,00
39 962 660,49

Příjmy rozpočtu obce a kraje jsou od roku 2001 vymezeny v § 7 a § 8 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Příjmy se zařazují dle
vyhlášky ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, dle
různých hledisek, druhově pak do tříd. Daňové příjmy jsou zatříděny do třídy 1, nedaňové do třídy 2.
Komentář k plnění daňových příjmů je obsahem této části materiálu, komentář k příjmům nedaňovým je
uveden v části následující.
Druhy daní, které jsou příjmem rozpočtu územně samosprávných celků nebo podíly na nich pro obce a
kraje, jsou stanoveny zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním
samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o RUD“).
Ministerstvo financí vyhlásí vyhláškou vydanou v dohodě s Českým statistickým úřadem a Českým
úřadem zeměměřičským a katastrálním, vždy s účinností od 1. září běžného roku:
- procento, kterým se jednotlivé obce podílejí na procentní části celostátního hrubého výnosu daní dle §
4 odst. 1 písm. b) až f) zákona o RUD,
- procento, kterým se jednotlivé obce podílejí na výnosu daně podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona o RUD
– tzv. daně „motivační“, stanovené v závislosti na poměru počtu zaměstnanců v obci, vykázanému
v příloze k vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků podle zákona o daních
z příjmů, k celkovému počtu zaměstnanců takto vykázaných v České republice, a to podle stavu k 1.
prosinci bezprostředně předcházejícího kalendářního roku.
K 1. 9. 2014 nabyla účinnosti vyhláška ministerstva financí č. 186/2014 Sb., o podílu jednotlivých obcí
na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní
z příjmů, ve které pro hl. m. Prahu byla stanovena hodnota procenta pro výnosy daní dle § 4 odst. 1
písm. b) až f) zákona o RUD ve výši 28,147799 a procento podílu na dani dle § 4 odst. 1 písm. i) ve
výši 18,487950.
Daňové příjmy hl. m. Prahy tvoří:
- daňové příjmy rozpočtů krajů

- daňové příjmy rozpočtů obcí.
Daňové příjmy rozpočtu hl. m. Prahy jako kraje jsou tvořeny v souladu se zákonem o RUD podíly na
celostátních výnosech daní (tzv. sdílené daně), dále i ostatními daňovými příjmy.
Sdílené daně krajů tvoří:
• podíl na 8,65 % z celostátního hrubého výnosu
- daně z příjmů fyzických osob
- ze závislé činnosti - § 3 odst. 1 písm. c)
• podíl na 8,92 % z celostátního hrubého výnosu
- daně z příjmů fyzických osob
- vybírané srážkou - § 3 odst. 1 písm. d)
- z 60 % z celostátního hrubého výnosu
daně
z podnikání - § 3 odst. 1 písm. e)
- daně z příjmů právnických osob
- s výjimkou případů, kdy poplatníkem je
obec - § 3 odst. 1 písm. f)
• podíl na 7,86 % z celostátního hrubého výnosu
- daně z přidané hodnoty - § 3 odst. 1 písm. b)
Každý kraj se na procentní části celostátního hrubého výnosu sdílených daní podílí procentem
stanoveným v příloze zákona o RUD, pro hl. m. Prahu činí toto procento 3,183684.
Ostatní daňové příjmy rozpočtu hl. m. Prahy jako kraje tvoří:
• poplatek za odebrané množství podzemní vody dle novely zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů (vodní zákon), provedené zákonem č. 20/2004 Sb. Část výnosu
poplatku ve výši 50 % je příjmem rozpočtu kraje, na jehož území se odběr podzemní vody
uskutečňuje, a zbylých 50 % je příjmem Státního fondu životního prostředí. Poplatky, které jsou
příjmem rozpočtu kraje, mohou být použity jen na podporu výstavby a obnovy
vodohospodářské infrastruktury.
Daňové příjmy hl. m. Prahy jako obce jsou tvořeny v souladu se zákonem o RUD podíly na
celostátních výnosech daní (tzv. sdílené daně) a výnosy vytvořenými na území obcí (tzv. výlučné daně),
dále i ostatními daňovými příjmy.
Sdílené daně obce tvoří:
• podíl na 22,87 % z celostátního hrubého výnosu
o daně z příjmů fyzických osob - ze závislé činnosti - § 4 odst. 1 písm. c)
• podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu
o daně z příjmů fyzických osob - vybírané srážkou - § 4 odst. 1 písm. d)
- z 60 % z celostátního hrubého výnosu daně
z podnikání - § 4 odst. 1 písm. e)
o daně z příjmů právnických osob
- s výjimkou případů, kde poplatníkem je
obec - § 4 odst. 1 písm. h)
• podíl na 20,83 % z celostátního hrubého výnosu
o daně z přidané hodnoty - § 4 odst. 1 písm. b)

Hl. m. Praha se pro rok 2014 na výše uvedených podílech celostátního výnosu sdílených daní podílí
28,183089 % v období od 1. 1. 2014 do 31. 8. 2014 a 28,147799 % od 1. 9. 2014.
•

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

Hl. m. Praha se pro rok 2014 na výše uvedeném podílu celostátního výnosu tzv. „motivační daně“ podílí
18,429293 % v období od 1. 1. 2014 do 31. 8. 2014 a 18,487950 % od 1. 9. 2014.
Výše uvedená procenta jsou každoročně stanovena výše zmíněnou vyhláškou.
Výlučné daně obce tvoří:
• výnos daně z nemovitých věcí vybraný na území obce - § 4 odst. 1 písm. a);
• 30 % z výnosu daně z příjmů fyzických osob z podnikání vybrané na území obce - § 4 odst. 1
písm. g);
• daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec - § 4 odst. 1 písm. h).
Ostatní daňové příjmy rozpočtu hl. m. Prahy jako obce tvoří:
a) poplatky
• odvod za odnětí zemědělské půdy dle § 11 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. Část inkasa ve výši 10 %, která je
příjmem obce, převádějí od roku 2006 celní úřady. Zbylý podíl (75 % inkasa) je příjmem
státního rozpočtu a (15 % inkasa) Státního fondu životního prostředí. Odvody mohou být
použity jen pro zlepšení životního prostředí v obci a pro ochranu a obnovu přírody a krajiny;
• poplatek za odnětí pozemků dle § 17 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tento poplatek se platí obci, na
jejímž katastrálním území došlo k odnětí, přitom podíl obce je 40 % a 60 % jeho výnosu je
příjmem Státního fondu životního prostředí. Poplatek obci od r. 2006 převádějí celní úřady,
jeho výnos je určen na zlepšení životního prostředí obce;
b) odvody z loterií a jiných podobných her
Ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů,
je předmětem odvodu provozování loterie nebo jiné podobné hry, poplatníkem je provozovatel loterie
nebo jiné podobné hry.
Odvod je tvořen z důvodu dvojího rozpočtového určení dvěma dílčími odvody:
• odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41 b odst. 1 zákona o loteriích;
• odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení dle § 41 b odst. 2, 3 a
4 zákona o loteriích.
c) správní a místní poplatky a poplatek za komunální odpad
Správní a místní poplatky vybírá obec, tj. jak vlastní hl. m. Praha, tak jeho městské části. Poplatek
spojený s odpadovým hospodářstvím vybírá vlastní hl. m. Praha. Jedná se o poplatek za komunální
odpad vybíraný od r. 2003.
Plnění daňových příjmů

- převáděných do rozpočtu hl. m. Prahy finančními a celními úřady a daně z příjmů právnických osob
hrazené obcí za rok 2014 v členění podle jednotlivých druhů a porovnání jejich výše s rokem 2013
je uvedeno v následující tabulce, a to za obec a za kraj.

v tis. Kč
Schválený

Upravený

rozp. 2014
7 600 000
250 000
860 000
8 000 000
17 500 000

rozp. 2014
8 064 000
250 000
866 000
8 040 000
17 990 000

320 000

320 000

363 390

113,56

352 797

34 530 000
320 000
14 000
36 000

35 530 000
320 000
14 000
36 000

38 093 423
357 740
3 548
41 704

107,21
111,79
25,34
115,84

36 197 492
341 390
16 728
36 778

DPPO

300 000

300 000

399 194

133,06

384 893

DPH

740 000

740 000

809 921

109,45

772 992

Druh daně
DPFO ze závislé činnosti
DPFO z podnikání
DPFO vybíraná srážkou
DPPO
DPH
DPFO ze záv. čin. - motivační
Sdílené daně obec celkem
DPFO ze závislé činnosti
DPFO z podnikání
DPFO vybíraná srážkou

Sdílené daně kraj celkem

Skutečnost

% k upr.

Skutečnost

2014
rozp. 2014
8 436 887
104,62
82 965
33,19
974 759
112,56
9 256 723
115,13
18 978 699
105,50

2013
7 554 875
391 458
853 108
8 980 818
18 064 436

1 410 000

1 410 000

1 612 107

114,33

1 552 781

Sdílené daně celkem
DPFO ze sam. výd. čin. - 30 %
celopr. výnosu

35 940 000

36 940 000

39 705 530

107,49

37 750 273

500 000

500 000

687 804

137,56

589 756

Celkem daně
Daň z nemovitých věcí
Sankční poplatky - obec

36 440 000
728 901
0

37 440 000
733 333
0

40 393 334
787 458
2 065

107,89
107,38
x

38 340 029
751 200
1 737

Sankční poplatky - kraj

0

0

1 000

x

1 208

Celkem odvody od FÚ

37 168 901

38 173 333

41 183 857

107,89

39 094 174

200 000

1 373 751

1 373 751

100,00

1 121 304

Úhr n

37 368 901

39 547 084

42 557 608

107,61

40 215 478

z toho: příjmy obce celkem

35 958 901

38 137 085

40 944 501

107,36

38 661 489

příjmy kraje celkem

1 410 000

1 410 000

1 613 107

114,40

1 553 989

DPPO hrazená obcí

Rozpočet daňových příjmů byl pro rok 2014 schválen ve výši 37 368 901 tis. Kč. Po úpravě položky
daň z příjmů právnických osob hrazená obcí v souvislosti s výší této daně za zdaňovací období roku
2013 přiznané k 30. 6. 2014, úpravě daňových příjmů obce a úpravě rozpočtu u daně z nemovitých
věcí byl takto schválený rozpočet upraven na částku 39 547 084 tis. Kč. Pokud jde o daňové příjmy
obdržené od finančního úřadu, došlo v roce 2014 k jejich navýšení proti roku 2013 o 2 089 683 tis.
Kč. Daň z příjmů právnických osob hrazená obcí v roce 2014 přesáhla výši této daně uhrazené v roce
2013 o 252 447 tis. Kč. Úhrn daňových příjmů převedených do rozpočtu byl v roce 2014 proti roku
2013 o 2 342 130 Kč vyšší (o 5,82 %). Částkou ve výši 42 557 608 tis. Kč byl upravený rozpočet
plněn na 107,61 %.

Při meziročním porovnávání výnosů jednotlivých daní je nutné přihlédnout ke skutečnosti, že výnosy
jednotlivých daní v roce 2013 byly zkresleny. Finanční úřad pro hl. m. Prahu při převodu výnosu daní
v daném roce využil zákonné možnosti a použil část výběru inkasa na jednotlivých daních k úhradám
vratek na jiných daních, přičemž „vypůjčené“ částky nepřevedl zpět na původní daně. Tím došlo ke
zkreslení ročních výnosů u jednotlivých druhů daní. Celková výše inkasa daní, kterou mělo hl. m. Praha
obdržet, nebyla zkreslením ovlivněna.
Na plnění upraveného rozpočtu se zejména podílelo inkaso daně z přidané hodnoty, které v roce 2014
dosáhlo výše 19 788 620 tis. Kč, tj. 105,65 % upraveného rozpočtu, což je 5,05 % nad úrovní roku
2013 (absolutně o 951 192 tis. Kč). Na meziroční zvýšení výnosů DPH mělo vliv zejména nevyplacení
nadměrných odpočtů daně z přidané hodnoty za zdaňovací období listopad a prosinec 2013 v rámci
zahájení postupu k odstranění pochybností správcem daně u některých daňových subjektů. Tento vliv
se vzhledem k postupnému vyplácení těchto nadměrných odpočtů v průběhu roku snižoval, nicméně
část odpočtů nebyla do konce roku 2014 ještě vyplacena (cca 1-2 mld. Kč). Pozitivní vliv na inkaso
daně měla i zavedená opatření pro boj s daňovými úniky, mezi která patří například zavedení povinnosti
kauce pro obchodníky s pohonnými hmotami.
Plnění daně z příjmů právnických osob částkou 9 655 917 tis. Kč naplnilo upravený rozpočet na
115,78 %, ve srovnání s rokem 2013 bylo převedeno o 290 206 tis. Kč více (nárůst o 3,10 %). Růst
inkasa této daně je dán vlivem ekonomického oživení.
Plnění rozpočtu bylo naplněno i u inkasa daně z příjmů fyzických osob, inkaso činilo 10 948 797 tis. Kč
(105,58 % upraveného rozpočtu) a v porovnání s rokem 2013 se jedná o růst ve výši 8,01 %
(absolutně o 811 907 tis. Kč).
Inkaso daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti činilo 9 158 017 tis. Kč, tj. 105,22 %
upraveného rozpočtu. Oproti stejnému období roku 2013 došlo k nárůstu o 11,02 %, absolutně o 908
955 tis. Kč. Vysoký procentní nárůst byl zejména důsledkem výše zmíněného zkreslení výnosů na této
dani v roce 2013.
Inkaso daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti se na naplnění rozpočtu podílelo
částkou 774 317 tis. Kč (101,35 % upraveného rozpočtu), oproti roku 2013 došlo k poklesu
o 22,41 % (absolutně o 223 625 tis. Kč). U sdílené části této daně došlo ke snížení oproti roku 2013 o
321 673 tis. Kč, tj. o 78,81 %. Na poklesu se významně podílela mimo výše uvedeného zkreslení
výnosů na této dani v roce 2013 i skutečnost, že starobní důchodci mohli zpětně uplatnit základní slevu
na dani za rok 2013. U výlučné části dosáhlo plnění výše 687 804 tis. Kč, tj. 137,56 % upraveného
rozpočtu, a v porovnání s rokem 2013 došlo k vyššímu výnosu u této části daně o 98 048 tis. Kč, tj.
o 16,63 %.
Plnění rozpočtu bylo vysoké také u inkasa daně z příjmů fyzických osob vybíraných srážkou, inkaso
činilo 1 016 463 tis. Kč (112,69 % upraveného rozpočtu) a oproti stejnému období roku 2013 došlo
k nárůstu výnosu o 14,22 %, tj. absolutně o 126 577 tis. Kč. Relativně vysoké plnění může souviset
s vyšší než očekávanou výplatou dividend.

Výnosy daně z nemovitých věcí, které jsou celé příjmem městských částí, a to podle skutečného výnosu
této daně sdělovaného finančními úřady podle jednotlivých městských částí, jsou realizovány pravidelně
měsíčně, počínaje měsícem dubnem. Částkou 787 458 tis. Kč byl upravený rozpočet ve výši 733 333
tis. Kč naplněn na 107,38 %. Oproti roku 2013 se jedná o zvýšení ve výši 36 258 tis. Kč (tj.
o 4,83 %).
Daň z příjmů právnických osob za vlastní hl. m. Prahu byla pro rok 2014 rozpočtována ve výši 200 000
tis. Kč. Dle skutečné výše této daně, která byla hl. m. Prahou vypočtena a uhrazena k 30. 6. 2014 za
zdaňovací období roku 2013, byl upraven její rozpočet. Samostatnou zprávu o sestavě přiznání k dani
z příjmů právnických osob za hl. m. Prahu projednala dne 10. 6. 2014 Rada hl. m. Prahy (usnesení č.
1328), návrh na příslušné související úpravy rozpočtu vč. dotací městským částem projednalo a
schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 19. 6. 2014 (usnesení č. 40/6).
Výši převodu sankčních poplatků hl. m. Praha nemůže ovlivnit ani předpokládat, proto nejsou
rozpočtovány. Jejich meziroční výnos kolísá.
Porovnání měsíčních výnosů daní celkem za obec a kraj za roky 2012, 2013 a 2014 zobrazuje
následující stejně pojmenovaný graf.

- odvody z loterií a jiných podobných her
Plnění těchto příjmů je uvedeno v následující tabulce.

v tis. Kč
Druh odvodu
Odvody z loterií
Odvody z VHP a jiných tech. her. zař.
CEL KEM

Schv. rozp.
2014
140 000

Uprav. rozp.
2014
140 000

Skutečnost
2014
144 285

Plnění
UR v %
103,06

Skutečnost
2013
174 949

400 000

532 216

769 112

144,51

689 218

540 000

672 216

913 397

135,88

864 167

Příjmy byly nově zavedeny od 1. 1. 2012. Hl. m. Praha za rok 2014 obdrželo od finančních úřadů za
odvody z loterií a jiných podobných her celkem 913 397 tis. Kč, což je o 49 230 tis. Kč více (tj. o
5,70 %) než v roce 2013.
- na místních a správních poplatcích a na poplatku za komunální odpad
Plnění těchto příjmů je uvedeno v následující tabulce, a to jak za vlastní hl. m. Prahu, tak orientačně i za
městské části.
v tis. Kč
Druh poplatku
Správní poplatky
v tom: HMP vlastní
městské části
Poplatek za komunální odpad
Místní poplatky
v tom: HMP vlastní
městské části
v tom:
Popl. za láz. nebo rekr. pobyt
v tom: HMP vlastní
městské části
Popl. za užív. veř. prostranství
v tom: HMP vlastní
městské části
Poplatek z ubyt. kapacity
v tom: HMP vlastní
městské části
Poplatek ze psů
v tom: HMP vlastní - převody MČ
městské části
Poplatek ze vstupného
Zrušené místní poplatky

Schv. rozp. Uprav. rozp.
2014
2014
345 795
349 485
200 000
200 000
145 795
149 485
721 000
721 000
546 541
549 705
220 000
220 000
326 541
329 705

Skutečnost
2014
400 339
222 915
177 424
699 732
606 351
226 406
379 945

% k UR
2014
114,55
111,46
118,69
97,05
110,30
102,91
115,24

Skutečnost
2013
376 915
209 755
167 160
705 291
613 158
222 850
390 308

140 977
130 000
10 977
232 414
7 000
225 414
99 105
72 000
27 105
49 641
11 000
38 641
24 404

140 879
130 000
10 879
235 800
7 000
228 800
99 180
72 000
27 180
48 856
11 000
37 856
24 901

139 818
128 623
11 195
280 142
10 768
269 374
109 761
76 180
33 581
45 174
10 835
34 339
29 643

99,25
98,94
102,90
118,80
153,83
117,73
110,67
105,81
123,55
92,46
98,50
90,71
119,04

138 467
127 602
10 865
276 394
9 325
267 069
107 587
74 714
32 873
46 494
11 209
35 285
35 689

0

89

1 813

x

8 527

Výběr správních poplatků je závislý na počtu zpoplatňovaných úkonů a na výši sazeb za jejich
provedení. Celkově bylo za hl. m. Prahu vybráno 400 339 tis. Kč, z toho za vlastní hl. m. Prahu 222
915 tis. Kč. Schválený rozpočet vlastního hl. m. Prahy je naplněn na 111,46 % a výběr je o 13 160 tis.
Kč vyšší než v roce 2013, s nárůstem 6,27 %. U městských částí byl celoroční upravený rozpočet ve
výši 149 485 tis. Kč splněn částkou 177 424 tis. Kč, tj. na 118,69 %. Celkově byl rozpočet za hl. m.
Prahu naplněn na 114,55 %, s meziročním růstem výběru o 23 424 tis. Kč, tj. o 6,21 %.

Výběr poplatků za komunální odpad je závislý na výši sazby poplatku stanovené obecně závaznou
vyhláškou hl. m. Prahy. Od roku 2003 se poplatek za komunální odpad stanovuje v závislosti na počtu,
objemu a frekvenci obsluhy sběrných nádob objednaných plátcem poplatku. Za období od platnosti
vyhlášky došlo dvakrát ke zvýšení poplatku (od 1. 1. 2004 a od 1. 2. 2005).
Na poplatku za komunální odpad rozpočtovaném pro rok 2014 ve výši 721 000 tis. Kč bylo vybráno
celkem 699 732 tis. Kč, což činí 97,05 % schváleného rozpočtu. Oproti roku 2013 se jedná o snížení
ve výši 5 559 tis. Kč, tj. o 0,79 %.
Celkový výběr místních poplatků za rok 2014 činil 606 351 tis. Kč, což představuje snížení oproti roku
2013 o 1,11 % (absolutně o 6 807 tis. Kč). Pokles výběru byl způsoben zejména klesající tendencí
výběru zrušeného místního poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, nižším výběrem místního
poplatku ze psů (oproti roku 2013 je registrováno o 1 656 psů méně) a nižším inkasem místního
poplatku ze vstupného, které je závislé na počtu pořádaných akcí. Přes meziroční pokles byl rozpočet
naplněn na 110,30 %.
K nejvyššímu procentnímu růstu oproti roku 2013 došlo u výběru místního poplatku za užívání
veřejného prostranství – celkem o 3 748 tis. Kč (tj. o 1,36 %), z toho u vlastního hl. m. Prahy
o 1 443 tis. Kč a u městských částí o 2 305 tis. Kč
Vybrané finanční prostředky u zrušených místních poplatků tvoří jen doplatky místního poplatku za
provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení, který byl od 1. 1. 2012
Ministerstvem financí zrušen.
K plnění usnesení rady ZHMP:
Usnesením Rady ZHMP č. 1096 ze dne 12. 10. 1999 bylo uloženo informovat Radu ZHMP v rámci
rozborů hospodaření hl. m. Prahy o výzvách finančních úřadů k úhradám daňových nedoplatků daně
z převodu nemovitostí ručitelem a o následných úhradách těchto daňových nedoplatků.
Za rok 2014 neobdrželo hl. m. Praha žádnou výzvu k zaplacení ručitelem.

Nedaňové příjmy (tř. 2)
V roce 2014 byly nedaňové příjmy rozpočtovány ve výši 851 133,3 tis. Kč a plněny k 31. 12. 2014 ve
výši 5 537 971,84 tis. Kč.
v tis. Kč
Položka
211X
212X
213X
214X
221X

Název seskupení
položek
Příjmy z vlastní činnosti
Odvody přebytků org.
s přímým vzt.
Příjmy z pronájmu
majetku
Příjmy z úroků a
realizace fin. maj.
Přijaté sankční

RS
2014
5 700,00

RU
31. 12. 2014
153 481,00

Skutečnost
31. 12. 2014
190 639,59

Skutečnost
31. 12. 2013
133 185,4

334 333,30

412 691,60

412 194,90

169 728,6

0,00

0,00

0,00

0,0

171 300,00

1 080 110,00

4 207 190,33

1 692 357,7

339 800,00

405 880,10

410 112,59

286 284,6

222X
232X
24XX
CELKEM

platby
Vratky z fin. vyp.
předchozích let
Ostatní nedaňové
příjmy
Přijaté splátky půjč.
prostředků

0,00

185 398,00

194 516,72

205 800,0

0,00

11 935,90

32 012,73

45 544,5

0,00

0,00

91 304,98

12 342,3

851 133,30

2 249 496,60

5 537 971,84

2 545 243,1

Nedaňové příjmy tvoří 9,72 % z celkového objemu skutečných příjmů vlastního hlavního města Prahy
k 31. 12. 2014. Celkově jsou tyto příjmy plněny na 246,19 % upraveného rozpočtu. Objemově
největším a tudíž rozhodujícím druhem nedaňových příjmů jsou příjmy z úroků a realizace finančního
majetku ve výši 4 207 190,33 tis. Kč. Jedná se o úrokové příjmy z finančních derivátů, dividendy
Pražská teplárenská Holding, a. s., Pražská plynárenská Holding, a. s., Pražská energetika Holding, a.
s., a příjmy z úroků KCP, a.s. Dalšími objemově důležitými příjmy jsou přijaté sankční platby ve výši
410 112,59 tis. Kč – jde především o příjmy spojené s odtahy motorových vozidel na území hlavního
města Prahy, které brání bezpečnosti silničního provozu, či jinými pokutami vybíranými Městskou policií
hlavního města Prahy a odbory DPC MHMP, RFD MHMP, DSC MHMP, SLU MHMP, OZP
MHMP a OPP MHMP.
Novým příjmem v roce 2014 bylo zapojení 50% odvodu z volných zdrojů investičních fondů
příspěvkových organizací k 31. 12. 2013 v celkové výši 193 357,2 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 rozpočtu příjmů: kap. 01 – 12 404,8 tis. Kč, kap. 02 – 11 525,7 tis. Kč, kap. 03 –
2 846,2 tis. Kč, kap. 05 – 30 216,9 tis. Kč, kap. 06 – 118 207,9 tis. Kč, kap. 07 – 11 472,5 tis. Kč a
kap. 08 – 6 683,2 tis. Kč. Odvod z investičního fondu se vztahoval na příspěvkové organizace, které
měly odpisy kryty z rozpočtu hl. m. Prahy. Dalším zdrojem příjmů byl v roce 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 byla součástí rozpočtu příjmů na rok 2014 ve výši
140 976,1 tis. Kč. Součástí položky odvodů přebytků organizací s přímým vztahem jsou i odvody
z investičního fondu ve smyslu § 28 odst. 6 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., ve znění platných
předpisů. Odvody přebytků organizací s přímým vztahem k 31. 12. 2014 činí celkem 412 194,90 tis.
Kč.
Významným nedaňovým příjmem jsou i přijaté sankční platby ve výši 410 112,6 tis. Kč z toho: kap. 02
– 2 795,2 tis. Kč, kap. 03 – 269 162,9 tis. Kč, kap. 04 – 2 833,4 tis. Kč, kap. 05 – 654,5 tis. Kč,
kap. 06 – 3 902,3 tis. Kč, kap. 07 – 115 321,1 tis. Kč, kap. 08 – 9 299,4 tis. Kč, kap. 09 – 2 944,1
tis. Kč a kap. 10 – 3 199,7 tis. Kč.
Součástí nedaňových příjmů jsou i příjmy z vlastní činnosti, které k 31. 12. 2014 dosáhly výše
190 639,59 tis. Kč. Příjmy z vlastní činnosti se promítají v kap. 02 ve výši 177 027,74 tis. Kč –
odměna od EKO-KOM, v kap. 10 525,16 tis. Kč – úhrady z plateb parkovného na 14 parkovištích
P+R včetně plateb parkovného z mincovních automatů Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s., v kap.
05 ve výši 92,59 tis. Kč – odbor SCZ MHMP: příjmy za tiskopisy (recepty a žádanky s modrým
pruhem na opiáty), v kap. 07 ve výši 2 357,27 tis. Kč – za povinné úhrady nákladů za pobyt zvířat
v ÚPOZ MP od jejich majitelů, a v kap. 09 ve výši 636,83 tis. Kč – Archiv hl. m. Prahy – poplatky za

zhotovené foto-, mikro- a xerokopie, poplatky za rešerše a za poskytnutí reprodukčních práv podle
platného ceníku archivní správy Ministerstva vnitra.
V nedaňových příjmech za rok 2014 se promítá i proúčtování odvodů příspěvkových organizací
z finančního vypořádání za rok 2013.
Nedaňové příjmy podle jednotlivých kapitol
Kap.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Název kapitoly
Rozvoj obce
Městská infrastruktura
Doprava
Školství, mládež a sport
Zdravotnictví a soc. oblast
Kultura a cestovní ruch
Bezpečnost
Hospodářství
Vnitřní správa
Pokladní správa
CELKEM

RS
2014
15 913,50
36 035,60
162 287,90
0,00
77 602,80
156 554,90
216 583,80
12 254,80
2 600,00
171 300,00
851 133,30

RU
31. 12. 2014
49 475,2
191 613,90
224 681,30
114 156,20
154 448,80
200 524,00
235 714,70
932 320,20
3 904,00
142 658,30
2 249 496,6

Skutečnost
31. 12. 2014
49 500,93
224 771,67
304 219,85
106 667,52
154 374,46
203 459,30
173 023,55
4 079 043,87
24 001,72
218 908,97
5 537 971,84

v tis. Kč
Skutečnost
31. 12. 2013
28 969,9
178 478,0
185 634,7
125 722,6
84 665,6
76 127,3
121 142,3
1 317 484,6
25 668,4
401 349,7
2 545 243,1

V porovnání se stejným obdobím roku 2013 je k 31. 12. 2014 vykázán nárůst nedaňových příjmů o
2 992 728,74 tis. Kč.

Přehled o plnění nedaňových příjmů v jednotlivých kapitolách:
Kapitola 01 – Rozvoj obce

V roce 2014 činily příjmy v kap. 01 celkem 49 500,9 tis. Kč, z toho:
Odvody přebytků org. s přímým vzt. – 15 913,5 tis. Kč
Odvod 50 % z volných zdrojů investičního fondu PO k 31. 12. 2013 a 35% odvod schválených
ročních odpisů z hlavní činnosti krytých neinvestičním příspěvkem z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2014
příspěvkové organizace Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy ve výši 15 913,5 tis. Kč.
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku – 5,8 tis. Kč
Na pol. 2141 jsou zahrnuty příjmy z bankovních úroků ve výši 5,8 tis. Kč.
Vratky z fin. vyp. předchozích let – 33 561,7 tis. Kč
Položka 2229 zahrnuje příjmy z finančního vypořádání PO Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy za
rok 2013 ve výši 33 561,7 tis. Kč.
Ostatní nedaňové příjmy – 19,9 tis. Kč
Na pol. 2324 se projevilo pojistné plnění z pojištění odpovědnosti (povinné ručení) ve výši 19,9 tis.
Kč za opravu komunikace a dopravní značení – OMI MHMP.

Kapitola 02 – Městská infrastruktura

V roce 2014 činily příjmy v kap. 02 celkem 224 771,7 tis. Kč, z toho:
Příjmy z vlastní činnosti – 177 027,7 tis.
Odměna od EKO-KOM, a.s., ve výši 177 027,7 tis. Kč (UR je oproti skutečnosti nižší o 29 246,7 tis.
Kč, tj. částka, která byla připsána na účet hl. m. Prahy v prosinci 2014, ale rozpočet byl navýšen až v r.
2015).
Odvody přebytků org. s přímým vzt. 37 335,6 tis. Kč
Odvod 50 % z volných zdrojů investičního fondu PO k 31. 12. 2013 a 35% odvod schválených
ročních odpisů z hlavní činnosti krytých neinvestičním příspěvkem z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2014
příspěvkových organizací ZOO hl. m. Prahy a BZ hl. m. Prahy.
Přijaté sankční platby – 2 795,2 tis. Kč
Přijaté sankční platby – pokuty převedené Českou inspekcí ŽP a pokuty OZP MHMP za porušení
zákona o ochraně ovzduší, přírody a krajiny celkem ve výši 2 482,2 tis. Kč, pokuty MZO MHMP
uložené na úseku ochrany životního prostředí 37,1 tis. Kč a pokuta MČ Praha 10 (160,8 tis. Kč) a
MČ Praha 13 (115,1 tis. Kč).
Vratky z fin. vyp. předchozích let – 6 547,4 tis. Kč
Finanční vypořádání PO (3 656,7 tis. Kč), finanční vypořádání městských částí (2 757,2 tis. Kč) a
vratka grantu České společnosti ornitologické (133,5 tis. Kč) za rok 2013.
Ostatní nedaňové příjmy – 1 065,8 tis. Kč
Ostatní nedaňové příjmy ve výši 1 065,8 tis. Kč – úhrady za způsobené škody a zničený majetek
v městských parcích a lesoparcích, úhrady za vodohospodářské havárie, náhrady za soudní poplatky
apod.

Kapitola 03 – Doprava

V roce 2014 činily příjmy v kap. 03 celkem 304 219,9 tis. Kč, z toho:
Příjmy z vlastní činnosti – 10 525,2 tis. Kč
TSK hl. m. Prahy: Příjmy z vlastní činnosti ve výši 10 525,2 tis. Kč jsou realizovány z plateb
parkovného na 14 parkovištích P+R včetně plateb parkovného z mincovních automatů DPP, a.s.
Odvody přebytků org. s přímým vzt. – 8 287,9 tis. Kč
Odvod 50 % z volných zdrojů investičního fondu PO k 31. 12. 2013 a 35% odvod schválených
ročních odpisů z hlavní činnosti krytých neinvestičním příspěvkem z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2014
PO ROPID ve výši 2 269,8 tis. Kč a PO TSK hl. m. Prahy ve výši 6 018,1 tis. Kč.
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku – 0,2 tis. Kč
Příjem ve výši 0,2 tis. Kč na položce 2143 je z kurzového rozdílu u příjmů inkasovaných v cizí měně.
Přijaté sankční platby – 269 162,9 tis. Kč
DSC MHMP: Plnění příjmů ve výši 210 913,7 tis. Kč tvoří sankce uložené za porušení § 60 zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů; § 62 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů; § 125 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění do 31. 7.

2011; § 125c, § 125d a § 125f zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších
předpisů, a § 16 písm. C) zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve
znění pozdějších předpisů.
ODA MHMP: Plnění příjmů ve výši 7 466,1 tis. Kč. Jedná se ve všech případech o plnění na základě
správních deliktů podle § 35 zák. č. 111/1994 Sb., zákona o silniční dopravě ve znění pozdějších
předpisů. Tyto příjmy jsou vytvářeny v odd. dopravního úřadu (autobusová a kamionová doprava) a
dále v odd. taxislužby, kde vedle již uvedeného zákona o silniční dopravě jsou prováděny kontroly a
správní postih podle zákona o cenách (zák. č. 526/1990 Sb.). Příjmy z hotovostní pokladny a dále i
příjmových automatů jsou správními poplatky dle zákona o silniční dopravě. Jedná se o následující
agendy: osvědčení o odborné způsobilosti dopravce, vydání eurolicencí, průkazy řidiče taxislužby a
vydávání duplikátů veřejných listin. U silničního správního úřadu pak jde o poplatky ze správní činnosti
podle § 25 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, za
rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací.
FON MHMP: Příjmy za porušení rozpočtové kázně od Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. –
projekty OPPK ve výši 50 783,1 tis. Kč
Vratky z fin. vyp. předchozích let – 199,4 tis. Kč
Částku tvoří odvody PO ROPID ve výši 199,1 tis. Kč a PO TSK hl. m. Prahy ve výši 0,3 tis. Kč
v rámci finančního vypořádání za rok 2013.
Ostatní nedaňové příjmy – 16 044,3 tis. Kč
3 974,7 tis. Kč tvoří nedaňové příjmy TSK hl. m. Prahy (vrácené přeplatky účtované jako výdaje
minulých let, dobropisy a pojistné náhrady za způsobené škody).
OMI MHMP: Příjmy na pol. 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady jsou ve výši 30,6 tis. Kč.
DSC MHMP: Příjmy ve výši 143,6 tis. Kč na pol. 2329 jsou z prodeje kolků.
ODA MHMP: Příjmy ve výši 477 tis. Kč na pol. 2329 jsou z prodeje kolků.
RFD MHMP: Příjmy ve výši 11 418,4 tis. Kč tvoří platby za dopravní obslužnost OC Šestka,
Europark Shopping center, DTZ, DHL a IKEA.

Kapitola 04 – Školství, mládež a sport

V roce 2014 činily příjmy v kap. 04 celkem 106 667,5 tis. Kč, z toho:
Odvody přebytků org. s přímým vzt. – 71 586,2 tis. Kč
Příjmy evidované na položce 2122 činí 71 586,2 tis. Kč, představují odvod PO z investičního fondu do
rozpočtu hl. m Prahy a zároveň o stejnou částku zvýšení neinvestičního příspěvku školám a školským
zařízením na úhradu zvýšených provozních nákladů.
Přijaté sankční platby – 2 833,4 tis. Kč
Příjmy jsou evidované na položce 2212 a představují prostředky ve výši 2 833,4 tis. Kč odvedené
příjemci podpory OPP Adaptabilita, které byly využity v rozporu s podmínkami, stanovenými hl. m.
Prahou pro realizaci projektů OPP Adaptabilita.
Vratky z fin. vyp. předchozích let – 32 247,9 tis. Kč
Jedná se o příjmy z finančního vypořádání MČ a příspěvkových organizací HMP a MČ. U odboru
SMS HMP se jedná o finanční vypořádání poskytnutých grantů a ukončení financování akcí
realizovaných v rámci OPP Adaptabilita.

Kapitola 05 – Zdravotnictví a soc. oblast

V roce 2014 činily příjmy v kap. 05 celkem 154 374,5 tis. Kč, z toho:
Příjmy z vlastní činnosti – 92,6 tis. Kč
Jedná se o příjmy za tiskopisy (recepty a žádanky s modrým pruhem na opiáty) ve výši 92,6 tis. Kč.
Odvody přebytků org. s přímým vzt. – 77 845,9 tis. Kč
Jedná se o odvod do rozpočtu hl. m. Prahy 50 % z volných zdrojů investičních fondů příspěvkových
organizací k 31. 12. 2013 a 35% odvod schválených ročních odpisů z hlavní činnosti PO krytých
neinvestičním příspěvkem z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2014 (usnesení RHMP č. 2214 ze dne 26. 11.
2013).
Přijaté sankční platby – 654,5 tis. Kč
Jedná se o sankční platby za porušení rozpočtové kázně a pokuty za správní delikty poskytovatelů zdr.
a soc. služeb ve výši 654,5 tis. Kč.
Vratky z fin. vyp. předchozích let – 74 008,1 tis. Kč
Jedná se o odvody z finančního vypořádání (příspěvkových organizací hl. m. Prahy, MČ a ostatních
subjektů) ve výši 56 692,6 tis. Kč a odvody příspěvkových organizací hl. m. Prahy do fondu FV PO
hl. m. Prahy ve výši 17 315,5 tis. Kč.
Ostatní nedaňové příjmy – 1 773,4 tis. Kč
Ostatní příjmy zahrnující vratky sociálních dávek a výživného z MČ a nákladů exekuce v celkové výši
1 773,4 tis. Kč.

Kapitola 06 – Kultura a cestovní ruchu
V roce 2014 činily příjmy v kap. 06 celkem 203 459,3 tis. Kč, z toho:
Odvody přebytků org. s přímým vzt. – 157 912,2 tis. Kč
152 617,2 tis. Kč – odvod 50 % volných zdrojů a 35 % z investičních fondů kulturních organizací (usn.
RHMP č. 2214 ze dne 26. 11. 2013). Usnesením RHMP č. 1079 byl snížen odvod Divadlu Spejbla a
Hurvínka z 224,3 tis. Kč na nulový stav a usnesením RHMP č. 2447 byl snížen odvod Studiu Ypsilon
ze 43,4 tis. Kč na 30 tis. Kč, snížení celkem o 237,7 tis. Kč.
5 295 tis. Kč – odvod z investičního fondu za současného zvýšení neinvestičního příspěvku, z toho: 795
tis. Kč HD v Karlíně, 2 500 tis. Kč Muzeum hl. m. Prahy a 2 000 tis. Kč Galerie hl. m. Prahy (usn.
RHMP č. 1427, č. 2368 a č. 2951).
Přijaté sankční platby – 3 902,3 tis. Kč
2 624,4 tis. Kč – přijaté sankční platby uložené odborem památkové péče MHMP za porušení zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, 1 221,9 tis. Kč – sankce za
poručení rozpočtové kázně uložené odborem evropských fondů MHMP a 56 tis. Kč – pokuty za
pozdní vyúčtování grantů uložené odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP.

Vratky z fin. vyp. předchozích let – 39 395,2 tis. Kč
2 115,9 tis. Kč – vratky nevyčerpaných grantů z roku 2013.
34 479,4 tis. Kč – proúčtování odvodu finančních prostředků z finančního vypořádání 2013.
716,7 tis. Kč – odvod z investičního fondu Divadla pod Palmovkou a Muzea hl. m. Prahy z důvodu
vykrytí ztráty hlavní činnosti z roku 2013 z rozpočtu hl. m. Prahy.
2 083,2 tis. Kč – proúčtování odvodu nevyčerpaných účelových prostředků z roku 2013 za
současného proúčtování navýšení neinvestičního příspěvku (usn. RHMP č. 539).
Přijaté splátky půjč. prostředků – 2 249,6 tis. Kč
Vratka zápůjčky od Integračního centra Praha o.p.s.

Kapitola 07 - Bezpečnost

V roce 2014 činily příjmy v kap. 07 celkem 173 023,6 tis. Kč, z toho:
Příjmy z vlastní činnosti – 2 357,3 tis. Kč
Povinné úhrady nákladů za pobyt zvířat v ÚPOZ MP od jejich majitelů ve výši 2 357,3 tis. Kč.
Odvody přebytků org. s přímým vzt. – 31 058,8 tis. Kč
Odvod 50 % z volných zdrojů investičního fondu PO k 31. 12. 2013 a 35% odvod schválených
ročních odpisů z hlavní činnosti krytých neinvestičním příspěvkem z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2014
příspěvkové organizace Správa služeb hl. m. Prahy ve výši 31 058,8 tis. Kč.

Přijaté sankční platby – 115 321,1 tis. Kč
Přijaté sankční platby – pokuty Městské policie HMP ve výši 45 822,6 tis. Kč, příjmy za odtahy
motorových vozidel od Správy služeb HMP ve výši 69 468,5 tis. Kč, pokuta firmě COFI, s.r.o., za
nedodržení smluvních podmínek 30 tis. Kč.
Vratky z fin. vyp. předchozích let – 19 220,9 tis. Kč
Odvod z finančního vypořádání PO Správa služeb hl. m. Prahy a MČ ve výši 19 220,9 tis. Kč za rok
2013.
Ostatní nedaňové příjmy – 5 065,5 tis. Kč
Příjmy ve výši 5 065,5 tis. Kč – finanční vypořádání MP HMP (převod z depozitního účtu), přijaté
neinvestiční dary na provoz ÚPOZ MP, pojistné náhrady MP HMP, nekapitálové příspěvky a náhrady,
nahodilý příjem za ubytování ve školicím středisku chata Labská po pokrytí rekreačního a ubytovacího
poplatku, bonus od Pražské plynárenské z přeplatku zaplacené zálohy.

Kapitola 08 – Hospodářství
V roce 2014 činily příjmy v kap. 08 celkem 4 079 043,9 tis. Kč, z toho:
Odvody přebytků org. s přímým vzt. – 12 254,8 tis. Kč
Jedná se o odvod do rozpočtu hl. m. Prahy 50 % z volných zdrojů investičního fondu příspěvkové
organizace k 31. 12. 2013 a 35% odvod schválených ročních odpisů z hlavní činnosti krytých

neinvestičním příspěvkem z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2014 příspěvkové organizace Správa
pražských hřbitovů.
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku – 3 962 716,4 tis. Kč
Jedná se o dividendy Pražská teplárenská Holding, a.s., 3 414 554,00 tis. Kč, Pražská plynárenská
Holding, a.s., 102 000,00 tis. Kč, Pražská energetika Holding, a.s., 436 801,40 tis Kč a příjmy
z úroků KCP, a.s., 9 361,00 tis. Kč.
Přijaté sankční platby – 9 299,4 tis. Kč
Jedná se vrácené prostředky za porušení rozpočtové kázně z Operačního programu Praha –
konkurenceschopnost ve výši 9 299,41 tis. Kč.
Vratky z fin. vyp. předchozích let – 1 988,7 tis. Kč
Jedná se o odvod z finančního vypořádání Správy pražských hřbitovů za rok 2013.
Ostatní nedaňové příjmy – 3 729,2 tis. Kč
Součástí ostatních nedaňových příjmů jsou vratky náhrad soudních řízení, pokuty za radar a refundace
pohřebného. Jedná se o náhradu od Ministerstva pro místní rozvoj pro městské části za účelně
vynaložené náklady na pohřbení zemřelého v případě, kdy zákon č. 256/2001 Sb., stanoví povinnost
zajistit pohřbení obci.
Přijaté splátky půjčených prostředků – 89 055,4 tis. Kč
Jedná se o vrácenou půjčku od Kongresového centra Praha, a.s.,

Kapitola 09 – Vnitřní správa

V roce 2014 činily příjmy v kap. 09 celkem 24 001,7 tis. Kč, z toho:
Příjmy z vlastní činnosti – 636, 8 tis. Kč
POL 2111 (636,8 tis. Kč) – vybrané vstupné, prodej publikací, rešerší, poplatků za zhotovení
archiválií, xerox, výpisy z matrik, překročené limity služebních telefonů apod.
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku – 167,0 tis. Kč
POL 2141 (151,4 tis. Kč) – příjmy z úroků (OPPA, OPPK, OZV MHMP, převody mezi účty města),
POL 2143 (15,6 tis. Kč) – kursové rozdíly, vratky za služební cesty.
Přijaté sankční platby – 2 944,1 tis. Kč
POL 2212 (2 944,1 tis. Kč) – vybrané pokuty za porušení vyhlášek a nařízení HMP, dále za porušení
zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy.
Vratky z fin. vyp. předchozích let – 16 096,8 tis. Kč
POL 2221, 2222, 2223 (16 096,8 tis. Kč) – finanční vypořádání minulých let městských částí, rezervy
OPPK a vypořádání neinvestiční dotace Moravskoslezskému kraji na provoz videokonferencí – INF
MHMP.

Ostatní nedaňové příjmy – 4 157,0 tis. Kč
POL 2324, 2329 (4 157,0 tis. Kč) – dobropisy minulých období, příjmy za ztráty a nálezy, vratky
úhrad nákladů soudního řízení, vratky za služební cesty, vrácené finanční prostředky z depozitního účtu
za mzdy 12/2013, opravy UCT MHMP, příjmy od zaměstnanců související s úhradou poměrných
nákladů zaměstnavatele v důsledku předčasného ukončení studia na vysoké škole, vratky přeplatků
správních úřadů nebo refundace nákladů za hovorné uskutečněné v minulých účetních období.

Kapitola 10 – Pokladní správa
V roce 2014 činily příjmy v kap. 10 celkem 218 909,0 tis. Kč, z toho:
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku – 244 301,0 tis. Kč
POL 2141 ve výši 244 301,0 tis. Kč – příjmy z úroků a úrokové příjmy z derivátů.
Přijaté sankční platby – 3 199,6 tis. Kč
POL 2211 jsou zahrnuty příjmy převáděné celními úřady a Českou inspekcí životního prostředí (podíl
obce z pokut ukládaných za porušení předpisů o ochraně životního prostředí) ve výši 3 199,7 tis. Kč.
Vratky z fin. vyp. předchozích let – -28 739,6 tis. Kč
POL 2229 zahrnuje vratky MČ z finančního vypořádání za rok 2013 ve výši -28 739,6 tis. Kč.
Ostatní nedaňové příjmy – 148,0 tis. Kč
POL 2328 ve výši 148,00 tis. Kč – jedná se o mylnou platbu, která byla vrácena na účet
poskytovatele prostřednictvím kap. 08.
V nedaňových příjmech jsou zařazeny mj. ty příjmy, které jsou spojeny s určitým sankčním postihem.
Do rozpočtu hl. m. Prahy jsou převáděny celními úřady a Českou inspekcí životního prostředí
(např. podíl obce z pokut ukládaných za porušení předpisů o ochraně životního prostředí) a dále se
jedná o pokuty ukládané Městskou policií hl. m. Prahy a odbory MHMP. Plnění nedaňových příjmů je
uvedeno v tabulce.
v tis.
Kč
Druh platby
Úhr n
Z toho:
Převody od finančních institucí *)
Městská policie HMP
Odtahy vozidel
Odbory MHMP
Ostatní

Schvál. rozp.

Uprav. rozp.

Skutečnost

%k

Skutečnost

2014
339 800

2014
405 880

2014
410 113

upr. rozp.
101,04

2013
286 285

x
50 000
135 000
149 000

x
50 000
135 000
199 783

3 200
45 823
69 468
226 837

x
91,65
51,46
113,54

748
50 924
59 059
149 859

5 800

21 097

64 785

307,08

25 695

*) není rozpočtováno

Rozpočet sankčních plateb vlastního hl. m. Prahy byl schválen ve výši 339 800 tis. Kč, po úpravě
rozpočtu ve výši 405 880 tis. Kč dosáhlo plnění výše 101,04 % částkou 410 113 tis. Kč. Z částky

inkasa sankčních plateb činily převody od finančních institucí 3 200 tis. Kč, pokuty vybrané Městskou
policií hl. m. Prahy 45 823 tis. Kč, 64 785 tis. Kč představují vrácené finanční prostředky z projektu
Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost (OPPK) a 69 468 tis. Kč jsou příjmy za nucené
odtahy vozidel realizované Správou služeb hl. m. Prahy.
Rozpočet příjmů za nucené odtahy vozidel byl částkou 69 468 tis. Kč plněn na 51,46 % a oproti částce
59 059 tis. Kč, realizované ve stejném období roku 2013, došlo k nárůstu příjmů o 10 409 tis. Kč.
Odbory MHMP vybraly 226 837 tis. Kč, tj. v porovnání se stejným obdobím roku 2013 o 76 978 tis.
Kč více.
Městská policie hl. m. Prahy od poloviny května r. 2005 převádí vybrané pokuty na tři zvláštní příjmové
účty hl. m. Prahy, které byly zřízeny k rozlišení, zda pokuty byly vybrány na místě či byly uhrazeny
později (složenkou, převodem z účtu, příp. byly složeny v hotovosti v pokladně Městské policie hl. m.
Prahy) anebo zda byly Městskou policií hl. m. Prahy vymoženy. Stav finančních prostředků na těchto
účtech činí za rok 2014 částku 45 823 tis. Kč. Z této částky představují blokové pokuty na místě
zaplacené 40 313 tis. Kč, pokuty zaplacené na základě složenky 3 273 tis. Kč a zbytek ve výši 2 237
tis. Kč činí úhrada pokut uložených v dřívějších obdobích. Výběr sankčních plateb za rok 2014 u
Městské policie hl. m. Prahy se oproti stejnému období roku 2013 snížil o 5 101 tis. Kč, tj. o 10,02 %.

Pokuty Městské policie hl. m. Prahy uložené v blokovém řízení
Druh blokové pokuty
za přestupky proti bezp. silnič. provozu
z toho: v hotovosti
na místě nezaplacené
přestupky proti veřejnému pořádku
z toho: v hotovosti
na místě nezaplacené
ostatní přestupky
z toho: v hotovosti
na místě nezaplacené
celkem uložené blokové pokuty
z toho: v hotovosti
na místě nezaplacené

rok 2013

rok 2014

počet pokut
129 743
118 653

tis. Kč
45 459
38 015

počet pokut
135 988
127 060

tis. Kč
41 032
36 273

11 090
13 195
7 686

7 444
7 025
2 310

8 928
18 789
10 792

4 759
9 772
3 063

5 509
4 860
3 678

4 715
1 702
783

7 997
5 578
4 300

6 709
1 970
977

1 182
147 798
130 017

919
54 186
41 108

1 278
160 355
142 152

993
52 774
40 313

17 781

13 078

18 203

12 461

Přehled o výsledcích exekučních řízení
K 31. 12. 2014 bylo úplně vymoženo 2 917 nedoplatků ve výši 21 709 271 Kč a částečně
831 nedoplatků ve výši 5 782 574 Kč. Do rozpočtu hl. m. Prahy bylo převedeno celkem

27 491 845 Kč. Následující tabulka tvoří Přehled o vymáhání nedoplatků k 31. 12. 2014.
k 1.1.20141)

k 31.3.2014

k 30.6.2014

12 923

13 648

13 097

129 202

13 647

Příjem 34 – jiné správní orgány

2

0

Příjem 58 – státní rozpočet

1

1

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

k 30.9.2014 k 31.12.2014
14 653

16 694

Z toho:
Odbory MHMP:

Nedoplatky evidované k vymáhání, u
nichž bylo zahájeno vymáhací řízení a
neuplynula lhůta pro výkon rozhodnutí
2. (Kč):
Z toho:
Odbory MHMP:
Příjem 34 – jiné správní orgány
Příjem 58 – státní rozpočet
Nedoplatky zcela vymožené, celkem
3. (počet):

225 337 928

14 651

16 6922)

0

1

1

1

1

1

13 096

243 313 218 237 563 013 266 759 544 304 246 032

225 284 428 243 263 218 ) 237 513 013 266 658 544 304 145 032
3 500
50 000

0
50 000

0

51 000

51 000

50 000

50 000

50 000

0

556

1 161

1 849

2 917

Odbory MHMP:

0

556

1 161

1 849

2 917

Příjem 34 – jiné správní orgány

0

0

0

0

0

Příjem 58 – státní rozpočet

0

0

0

0

0

0

3 455 027

9 002 395

14 910 672

21 709 271

0

3 455 027

9 002 395

14 910 672

21 709 271

Z toho:

Nedoplatky zcela vymožené, celkem
4. (Kč):
Z toho:
Odbory MHMP:
Příjem 34 – jiné správní orgány

0

0

0

0

0

Příjem 58 – státní rozpočet

0

0

0

0

0

Vysvětlivky k TAB:
V tabulce TAB nejsou evidovány údaje o nedoplatcích, u nichž nebylo k 31. 12. 2014 zahájeno
vymáhací řízení.
1)
Počáteční stav k 1. 1. 2014 v 1. a 2. řádku tabulky představuje počet nedoplatků (v řádku 2.
vyjádřeném v Kč), u nichž bylo vymáhací řízení zahájeno v předchozím období a které nebyly
k tomuto datu uhrazeny.
Pro přehlednost výsledků vymáhacího řízení ve sledovaném období jsou počáteční stavy ve 3. a 4.
řádku tabulky nulové.
2)
Z celkového počtu nedoplatků postoupených k vymáhání je vymáháno 1 776 nedoplatků soudními
exekutory
K 31. 12. 2014 eviduje exekuční oddělení odboru DPC MHMP celkem 16 694 vymáhacích řízení,
z nichž je:
• 16 692 řízení zahájeno podle vykonatelných rozhodnutí vydaných odbory MHMP;
• 1 řízení na základě vykonatelných rozhodnutí postoupených k vymáhání jinými
správními orgány;
• 1 řízení na pokutách, které nejsou podle zvl. zákona příjmem hl. m. Prahy.

K 31. 12. 2014 bylo přistoupeno k odepsání 509 pohledávek v celkové hodnotě 9 791 146 Kč pro
nedobytnost pohledávky z důvodů uvedených v § 158 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění
pozdějších předpisů.
Způsoby vymožení nedoplatků:
Z celkového objemu 27 491 845 Kč vymožených nedoplatků bylo:
• 25 932 313 Kč vymoženo exekucí na základě exekučních příkazů vystavených exekučním
oddělením srážkou ze mzdy a přikázáním pohledávky odepsáním z účtu povinného u peněžního ústavu
(banky, spořitelny, stavební spořitelny) a na základě zahájení vymáhacího řízení;
• 1 559 532 Kč vymoženo exekutorskými úřady.
Porovnání výsledků roku 2014 proti roku 2013:
V roce 2014 bylo úplně vymoženo 2 917 nedoplatků a do rozpočtu hl. m. Prahy bylo převedeno cca
27,4 mil. Kč. Proti roku 2013, kdy bylo úplně vymoženo 2 849 nedoplatků a do rozpočtu hl. m.
Prahy bylo převedeno cca 20,7 mil. Kč, došlo k nárůstu úplně vymožených nedoplatků o cca 2 % a
objem vymožených částek se zvýšil o cca 32 %.
I přes tento nárůst se stav nedoplatků k 31. 12. 2014 (16 694 kusů ve výši cca 304,2 mil. Kč)
v porovnání s rokem 2013 (12 923 kusů ve výši cca 225,3 mil. Kč) zvýšil, a sice v počtu kusů o 29
% a ve finančním vyjádření o cca 35 %. Důvodem byl nárůst počtu případů předaných
exekučnímu oddělení během roku 2014 k vymáhání, zejména z odboru DSC MHMP.
Porovnání počtu rozhodnutí předaných k vymáhání:
Pro srovnání počtu rozhodnutí předaných k vymáhání v letech 2012 až 2014 (vždy od 1. 1. do
31. 12. příslušného roku): v roce 2012 bylo předáno 6 992 ks nových rozhodnutí, v roce 2013 bylo
předáno 4 543 ks nových rozhodnutí a v roce 2014 bylo předáno 10 959 nových rozhodnutí, což
znamená 57% nárůst počtu předaných rozhodnutí v porovnání s rokem 2012 a 141% nárůst počtu
předaných rozhodnutí v porovnání s rokem 2013. Z již zmiňovaného důvodu nárůstu počtu předaných
rozhodnutí, zejména z odboru DSC MHMP, nebylo dosud zahájeno 3 800 případů.

Přijaté transfery (tř. 4)
se podílely na celkových příjmech vlastního hlavního města Prahy 13,30 %. Byly navýšeny o
9 822 392,30 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu, přijato bylo o 105 882,39 tis. Kč více než bylo
plánováno. Plnění bylo na 101,42 RU. Jedná se zejména o transfery ze státního rozpočtu a státních
fondů ve výši 11 617 994,17 tis. Kč (99,87 % RU). Dalším důležitým příjmem jsou převody z vlastních
fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti.
Ministerstvo financí poskytlo 45 000,00 tis. Kč na financování ochranných systémů podzemních
dopravních staveb na území hl. m. Prahy. Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo 35 000 tis. Kč
k zajištění výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo
133 969,80 tis. Kč na neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách. Státní fond dopravní infrastruktury poskytl 103 995,57 tis. Kč na běžnou údržbu a opravy
silnic odpovídajících kategorii I. třídy a dálnic a o 163 769,90 tis. Kč na financování výstavby a
modernizace průjezdných úseků silnic a dálnic. Ministerstvo dopravy poskytlo 40 572,84 tis. Kč na
Systém řízení a regulace městského silničního provozu v hlavním městě Praze v rámci Operačního
programu Doprava nebo 212 346,60 tis. Kč na krytí nákladů na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku
veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2014. Největší částku představuje transfer
z MŠMT na úhradu výdajů na vzdělání – 8 395 863,00 tis. Kč a 1 086 869,00 tis. Kč pro soukromé
školy. Ministerstvo pro místní rozvoj rozhodlo o poskytnutí transferů na rok 2014 na Operační program
Praha – Adaptabilita (326 284,30 tis. Kč – evropský i státní podíl) a Operační program Praha –
Konkurenceschopnost (733 792,10 tis. Kč – evropský i státní podíl).
V následující tabulce je uveden přehled o plnění jednotlivých položek transferů (v tis. Kč):
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31.12.2014
31.12.2013

Skutečnos
t
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31.12.2012
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ze stát. rozpočtu a stát. fondů
neinv estiční

131 345,00

10 675 014,40

10 671 829,00

99,97

10 373 285,20

9 920 938,18

9 669 204,79

957 623,30

946 165,17

98,80

676 042,21

1 046 653,95

2 554 772,81

131 345,00

11 632 637,70

11 617 994,17

99,87

11 049 327,41

10 967 592,13

12 223 977,60

-3 403 500,60

-5 014 952,20

-4 976 668,53

99,24

-4 636 849,94

-4 855 397,32

-4 559 304,11

-783 502,90

-698 703,51

89,18

-150 870,36

-370 770,71

-598 308,59

inv estiční
neinv .transf ery ze stát. f in. aktiv
inv .transf ery ze státních f in.
aktiv
CELKEM

ze zahraničí

pro městské části
neinv estiční
inv estiční
od městských částí
neinv estiční

142 039,10

142 039,14

100,00

119 352,99

693 014,71

64 942,78

inv estiční

232 017,10

232 017,07

100,00

120 890,00

94 304,00

76 000,00

-3 403 500,60

-5 424 398,90

-5 301 315,83

97,73

-4 547 477,31

-4 438 849,32

-5 016 669,92

895 811,00

1 237 808,90

1 235 251,75

99,79

556 078,62

482 932,21

1 122 557,18

-2 376 344,60

7 446 047,70

7 551 930,09

101,42

7 057 928,72

7 011 675,02

8 329 864,86

CELKEM MĚSTSKÉ ČÁSTI
převody z vl. fondů hosp.
(podnikatel.)činnosti
Celkem

Neinvestiční i investiční transfery z rozpočtu hlavního města Prahy určené pro městské části hlavního
města Prahy představují nezanedbatelnou součást rozpočtu. Jsou vyjádřeny zápornou hodnotou, která
celkové saldo transferů snižuje při převodu transferů z rozpočtu hlavního města Prahy na městské části
hlavního města Prahy.

