
 
 

                                                                                                

 

 

 



 
 

Vážení čtenáři, 

uplynul další rok a my máme opět příležitost shrnout nejdůležitější fakta o hospodaření našeho města, která jsou soustředěna do Výroční zprávy emitenta 

kotovaných cenných papírů za rok 2017, kterou právě držíte v rukou.  

Hlavní město Praha je významnou metropolí střední Evropy a hlavním městem České republiky s více než 1,2 miliony obyvatel. Tvoří politické, hospodářské, 

vědecko-výzkumné a kulturní centrum státu s bohatým historickým a kulturním dědictvím. Hlavní město Praha se člení na Vlastní hl. m. Prahu a 57 městských 

částí. Souhrn těchto 58 subjektů tvoří hl. m. Prahu CELKEM. Existují tedy jak samostatné rozpočty pro každou městskou část 

i Vlastní hlavní město Prahu, tak i souhrnný rozpočet označovaný jako „soubor rozpočtů“.  Vlastní město Praha, tak i 

městské části jsou zřizovatelem řady příspěvkových organizací a částečným či 100% vlastníkem řady akciových společností. 

Z pohledu ekonomického se tedy jedná o velmi složitou a vnitřně provázanou strukturu zabezpečující přímo i zprostředkovaně 

nejen vlastní chod města, ale zejména i jeho další rozvoj. 

 

Ratingové hodnocení hlavního města Prahy i řada dílčích analyticko - syntetických ukazatelů a hodnocení jednoznačně charakterizují Prahu jako ekonomicky 

silný dynamický subjekt s výrazných rozvojovým potenciálem.  

Do budoucna je potřeba se zaměřit zejména na další rozvoj Prahy, a to v řadě oblastí, od dopravní infrastruktury, posílení sociální a vzdělávací oblasti až po 

v současné době velmi aktuální otázku posílení bezpečnosti. Jsem přesvědčena, že se nám s přispěním obyvatel a návštěvníků Prahy podaří naše město dále 

rozvíjet a tím i naplňovat naši společnou vizi Prahy jakožto silného, obyvatelům i návštěvníkům přívětivého, kulturního, a bezpečného města.                                                                                        

                               
                                                                Ing. Zdena Javornická 

pověřena řízením Magistrátu hlavního města Prahy 
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Základní představení hl. m. 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 

druh: dluhopis 

forma: na doručitele 

podoba: zaknihovaná 

ISIN: CZ0001500110 

jmenovitá hodnota: 1.000.000,- Kč 

počet kusů: 5.000 

Celková hodnota: 5.000.000.000,- Kč 

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/. 

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

hlavní město Praha je k 31. 12. 2017 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. 
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1. Úvod 
 

1.1. Místní správa a její orgány 
 

Podle Zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, v 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 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 
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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 městské 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. 

 

1.2. Orgány hlavního města Prahy 
 

 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) 

 

1.3. 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 65 členů, kteří jsou voleni občany HMP v komunálních volbách na období čtyř let. Zastupitelstvo se schází zpravidla jednou měsíčně, 
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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.  

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). 
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Seznam zastupitelů hl. m. Prahy: Celkový počet 65, aktualizace k 29. 3. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Rada HMP 
 

Rada je volena Zastupitelstvem a ve volebním období 2014 - 2018 má k datu vydání této Výroční zprávy 11 členů. Schází se obvykle jednou týdně. Schůze Rady 

se konají každé úterý (příp. podle potřeby i jinak) a jsou neveřejné. O průběhu schůze se pořizuje zápis, do kterého má každý občan právo nahlédnout. Rada je 

odpovědna ze své činnosti zastupitelstvu. V kompetenci Rady hl. m. Prahy je např.: 

 hospodaření hl. m. Prahy podle schváleného rozpočtu a kontrolovat hospodaření podle něj 

 ukládat Magistrátu hl. m. Prahy úkoly v oblasti samostatné působnosti hl. m. Prahy a kontrolovat jejich plnění 

 provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném Zastupitelstvem hl. m. Prahy 

 projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy Zastupitelstva hl. m. Prahy, komisemi Rady hl. m. Prahy nebo městskými částmi 

 zřizovat a rušit podle potřeby komise Rady hl. m. Prahy, jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy 
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Přehled členů Rady hlavního města Prahy k 31. 12. 2017 
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1.5. Výbory Zastupitelstva hl. m. Prahy 
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1.6. Komise Rady hl. m. Prahy 
 

Název komise Typ Ustavena 

Inventarizační komise Rady hl. m. Prahy Stálá 26. 5. 2015 

Komise Rady hl. m. Prahy pro oblast regulace loterií a jiných podobných her na území hl.m. Prahy Stálá 10. 3. 2015 

Komise Rady hl. m. Prahy pro otázky seniorů Stálá 21. 7. 2015 

Komise Rady hl. m. Prahy pro čestné občanství hl. m. Prahy a ceny hl. m. Prahy Stálá 10. 3. 2015 

Komise Rady hl. m. Prahy pro cyklistickou dopravu  Stálá 27. 1. 2015 

Komise Rady hl. m. Prahy pro legislativu a právo  Stálá 10. 3. 2015 

Komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů pro oblast podpory v oblasti přístupnosti a odstraňování bariér na území hl. m. Prahy Stálá 28. 3. 2017 

Komise Rady hl. m. Prahy pro zahraniční aktivity města  Stálá 1. 7. 2017 

Komise Rady hl. m. Prahy - Řídicí rada nového společného IDS Prahy a Středočeského kraje Stálá 17. 2. 2015 

Komise Rady hl. m. Prahy místopisná Stálá 10. 3. 2015 

Komise Rady hl. m. Prahy pro dokončení návrhu Územního plánu hl.m. Prahy (Metropolitního plánu) Stálá 18. 1. 2017 

Komise Rady hl. m. Prahy pro fond rozvoje dostupného bydlení na území hl.m. Prahy Stálá 12. 5. 2015 

Komise Rady hl. m. Prahy pro ICT  Stálá 19. 12. 2014 

Komise Rady hl. m. Prahy pro kultivaci Václavského náměstí  Stálá 10. 3. 2015 

Komise Rady hl. m. Prahy pro návrh a realizaci dokončení protipovodňových opatření hl.m. Prahy Dočasná 14. 8. 2013 

Komise Rady hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Stálá 7. 2. 2017 

Komise Rady hl. m. Prahy pro prevenci kriminality a pro udělování grantů v oblasti prevence kriminality na území hl.m. Prahy Stálá 24. 3. 2015 

Komise Rady hl. m. Prahy pro projekt ÚČOV Praha na Císařském ostrově 2014  Stálá 25. 6. 2014 

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/rada_2010_2014/rada/komise_rady/index.html?commissionId=31495
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/rada_2010_2014/rada/komise_rady/index.html?commissionId=30885
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/rada_2010_2014/rada/komise_rady/index.html?commissionId=31629
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/rada_2010_2014/rada/komise_rady/index.html?commissionId=30951
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/rada_2010_2014/rada/komise_rady/index.html?commissionId=30505
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/rada_2010_2014/rada/komise_rady/index.html?commissionId=30855
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/rada_2010_2014/rada/komise_rady/index.html?commissionId=32780
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/rada_2010_2014/rada/komise_rady/index.html?commissionId=32978
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/rada_2010_2014/rada/komise_rady/index.html?commissionId=30719
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/rada_2010_2014/rada/komise_rady/index.html?commissionId=30931
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/rada_2010_2014/rada/komise_rady/index.html?commissionId=32626
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/rada_2010_2014/rada/komise_rady/index.html?commissionId=31407
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/rada_2010_2014/rada/komise_rady/index.html?commissionId=30405
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/rada_2010_2014/rada/komise_rady/index.html?commissionId=30911
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/rada_2010_2014/rada/komise_rady/index.html?commissionId=29299
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/rada_2010_2014/rada/komise_rady/index.html?commissionId=32718
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/rada_2010_2014/rada/komise_rady/index.html?commissionId=31119
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/rada_2010_2014/rada/komise_rady/index.html?commissionId=29673
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Název komise Typ Ustavena 

Komise Rady hl. m. Prahy pro rodinnou politiku Stálá 26. 8. 2015 

Komise Rady hl. m. Prahy pro rozvoj konceptu Smart Cities v hl. m. Praze Stálá 10. 3. 2015 

Komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů Celoměstských programů podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy Stálá 17. 2. 2015 

Komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů v oblasti cestovního ruchu Stálá 1. 3. 2015 

Komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů v oblasti národnostních menšin a integrace cizinců Stálá 21. 4. 2015 

Komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů v oblasti sociálních služeb Stálá 17. 2. 2015 

Komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů v oblasti zdravotnictví a protidrogové prevence Stálá 17. 2. 2015 

Komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů v oblasti životního prostředí Stálá 15. 3. 2015 

Komise Rady hl. m. Prahy pro vodní dopravu Stálá 15. 12. 2015 

Komise Rady hl. m. Prahy pro výběr ředitele/ředitelky příspěvkové organizace hl.m. Prahy Domov pro seniory Pyšely Dočasná 28. 3. 2018 

Komise Rady hl. m. Prahy pro změny územního plánu hl. m. Prahy Stálá 17. 3. 2015 

Komise Rady hlavního města Prahy pro rozvoj cestovního ruchu Stálá 1. 4. 2015 

Komise Rady HMP k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let České republiky Dočasná 20. 6. 2017 

Komise Rady HMP pro koordinaci neinvestičních aktivit na veřejných prostranstvích na území Pražské památkové rezervace Stálá 31. 3. 2015 

Komise Rady HMP pro pěší dopravu a odstraňování bariér ve veřejném prostoru  Stálá 28. 3. 2018 

Komise Rady HMP pro plánování a financování sociálních služeb Stálá 10. 4. 2015 

Komise Rady HMP pro řešení celkové koncepce Císařského ostrova a jeho širšího okolí Stálá 21. 4. 2015 

Komise Rady HMP pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění  Stálá 17. 6. 2015 

Komise Rady HMP pro udělování grantů v oblasti sportu a tělovýchovy Stálá 17. 3. 2015 

Komise Rady HMP pro udělování grantů v oblasti volného času dětí a mládeže Stálá 17. 3. 2015 

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/rada_2010_2014/rada/komise_rady/index.html?commissionId=31681
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/rada_2010_2014/rada/komise_rady/index.html?commissionId=30965
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/rada_2010_2014/rada/komise_rady/index.html?commissionId=30669
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/rada_2010_2014/rada/komise_rady/index.html?commissionId=30741
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/rada_2010_2014/rada/komise_rady/index.html?commissionId=31307
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/rada_2010_2014/rada/komise_rady/index.html?commissionId=30691
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/rada_2010_2014/rada/komise_rady/index.html?commissionId=30609
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/rada_2010_2014/rada/komise_rady/index.html?commissionId=31029
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/rada_2010_2014/rada/komise_rady/index.html?commissionId=31833
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/rada_2010_2014/rada/komise_rady/index.html?commissionId=33158
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/rada_2010_2014/rada/komise_rady/index.html?commissionId=31085
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/rada_2010_2014/rada/komise_rady/index.html?commissionId=31239
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/rada_2010_2014/rada/komise_rady/index.html?commissionId=32944
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/rada_2010_2014/rada/komise_rady/index.html?commissionId=31191
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/rada_2010_2014/rada/komise_rady/index.html?commissionId=33178
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/rada_2010_2014/rada/komise_rady/index.html?commissionId=31273
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/rada_2010_2014/rada/komise_rady/index.html?commissionId=31325
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/rada_2010_2014/rada/komise_rady/index.html?commissionId=31563
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/rada_2010_2014/rada/komise_rady/index.html?commissionId=31049
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/rada_2010_2014/rada/komise_rady/index.html?commissionId=31067
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Název komise Typ Ustavena 

Komise Rady HMP pro udělování grantů vlastníkům památkově významných objektů a příspěvků na financování oprav církevních objektů Stálá 3. 3. 2015 

Komise Rady HMP pro výběr ředitele/ředitelky příspěvkové organizace hl. m. Prahy Dětský domov Charlotty Masarykové  Dočasná 23. 5. 2018 

Komise Rady HMP Rada světové památky  Stálá 22. 5. 2015 

Majetková komise Rady hl. m. Prahy Stálá 10. 2. 2015 

Protidrogová komise Rady hl. m. Prahy Stálá 17. 2. 2015 

 

 

1.7. 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.  

 

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. Výkonným orgánem Města, který odpovídá za jeho každodenní provoz, je Magistrát hlavního města Prahy. Tento 

orgán je rozdělen do odborů, které se zabývají jednotlivými oblastmi správy hlavního města. V čele Magistrátu hl. m. Prahy byla k 31. 12. 2017  ředitelka JUDr. 

Martina Děvěrová, MPA.  (Od 10. července 2018 je pověřena všemi úkony spojenými s výkonem funkce ředitele Magistrátu hl. m. Prahy Ing. Zdena Javornická.) 

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/rada_2010_2014/rada/komise_rady/index.html?commissionId=30811
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/rada_2010_2014/rada/komise_rady/index.html?commissionId=33230
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/rada_2010_2014/rada/komise_rady/index.html?commissionId=31471
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/rada_2010_2014/rada/komise_rady/index.html?commissionId=30549
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/rada_2010_2014/rada/komise_rady/index.html?commissionId=30635


16 
 

K 31. 12. 2017 bylo na Magistrátu hl. m. Prahy 2 273 systemizovaných pracovních míst, respektive 2 096 zaměstnanců. Pozn.  V počtu zaměstnanců (2096) 

nejsou zahrnuti zaměstnanci v mimoevidenčním stavu  (na mateřské a rodičovské dovolené, uvolnění a na neplacené dovolené). 
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2. Hospodaření hlavního města Prahy za rok 2017 
 

2.1. Úvod k hospodaření hlavního města Prahy za rok 2017 
 

Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k 31. 12. 2017 přebytkem hospodaření ve výši 7 452 991,66 tis. Kč. Výše přebytku 

hospodaření byla ovlivněna především nízkým čerpáním kapitálových výdajů (12 438 046,30 tis. Kč, plnění na 53,55 % RU) ve sledovaném období a vyšším 

plněním příjmů (77 763 181,90 tis. Kč, plnění na 107,01 % RU). 

Ve třídě 8 – financování je na straně výdajů zachycen proces splácení závazků, a to v celkové výši 969 096,20 tis. Kč, z toho vlastní hlavní město Praha  

k 31. 12. 2017 uhradilo splátky ve výši 965 498,51 tis. Kč a městské části hlavního města Prahy uhradily splátky ve výši 3 597,69 tis. Kč. Na straně příjmů je 

zachycen proces dlouhodobě přijatých půjčených prostředků ve výši 1 500,00 tis. Kč (u městských částí hlavního města Prahy) a dále se zde promítla zejména 

úspora hospodaření ve výši 9 002 709,22 tis. Kč. 

2.2. Příjmy 
 

Příjmy hlavního města Prahy jako celku v upraveném rozpočtu k 31. 12. 2017 byly rozpočtovány ve výši 72 669 366,70 tis. Kč, plněny do výše 77 763 181,89 

tis. Kč, tj. na 107,01 % RU. Plnění jednotlivých příjmů je uvedeno v následující tabulce (v tis. Kč): 
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Významnými příjmy hlavního města Prahy jako celku jsou příjmy daňové, které jsou převáděny finančními úřady a od roku 2002 děleny na daňové příjmy kraje 

a daňové příjmy obce. Daňové příjmy převáděné finančními úřady hlavního města Prahy jako kraje dosáhly k 31. 12. 2017 výše 2 105 481,11 tis. Kč, což odpovídá 

116,32 % RU, tj. o 295 481,11 tis. Kč více, než bylo plánováno. Daňové příjmy hlavního města Prahy jako obce dosáhly výše 49 044 557,94 tis. Kč (plnění na 

112,18 % RU, o 5 325 717,04 tis. Kč více, než bylo plánováno). Daňové příjmy hlavního města Prahy jako celku, které nebyly převáděny finančními úřady, 

dosáhly výše 3 928 033,05 tis. Kč (111,09 % RU, přijato o 391 995,85 tis. Kč více než bylo plánováno). Dalším významným zdrojem příjmů hlavního města 

Prahy jako celku jsou přijaté transfery ve výši 20 193 547,01 tis. Kč, což odpovídá plnění na 90,89 % RU. Tvoří 25,96 % z celkového objemu skutečných příjmů 

hlavního města Prahy jako celku. Jedná se především o přijaté transfery ze státního rozpočtu a státních fondů (16 118 336,67 tis. Kč) a převody z vlastních fondů 

hospodářské (podnikatelské) činnosti (4 071 707,30 tis. Kč). 

 

Příjmy daňové 

                                                                                                                                                 v tis. Kč 

 

 

 

 

 

 

Příjmy daňové hlavního města Prahy jako celku dosáhly ve skutečnosti k 31. 12. 2017 výše 55 078 072,10 tis. Kč s plněním na 112,26 % RU. Na celkovém plnění 

daňových příjmů se největším objemem podílí daň z přidané hodnoty v celkové výši 24 454 457,73 tis. Kč, což činí 44,40 % z celkových daňových příjmů.  
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Plnění odpovídá 112,20 % RU (o 2 659 250,73 tis. Kč více, než bylo plánováno). Dalším významným daňovým příjmem jsou daně z příjmů fyzických osob  

ve výši 13 837 214,91 tis. Kč a s plněním na 112,44 % RU (o 1 530 611,41 tis. Kč více, než bylo plánováno). Třetím důležitým daňovým příjmem jsou daně 

z příjmů právnických osob, které k 31. 12. 2017 dosáhly výše 13 140 558,51 tis. Kč s plněním na 111,71 % RU (více o 1 377 381,31 Kč). 

 

Příjmy nedaňové 

                                                                                                                                             v tis. Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedaňové příjmy hlavního města Prahy jako celku tvoří ve skutečnosti 3,15 % z celkového objemu skutečných příjmů. Tyto příjmy dosáhly k 31. 12. 2017 výše 

2 452 601,35 tis. Kč a byly plněny 181,79 % RU. Vyšší plnění bylo důsledkem přijetí příjmů z úroků a realizace finančního majetku a přijatých sankčních plateb. 
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Kapitálové příjmy 

                                                                                                                             v tis. Kč 

 

 

 

 

 

Kapitálové příjmy se ve skutečnosti podílejí na celkových příjmech hlavního města Prahy jako celku ani ne 1 %. Jedná se především o ostatní kapitálové příjmy 

– např. investiční dary. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

Přijaté transfery 

                                                                                                                                              v tis. Kč 

 

 

 

 

 

 

 

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. 2017 dosáhly výše 20 193 547,01 tis. Kč, což 

odpovídá plnění na 90,89 % RU. Na celkových příjmech ve skutečnosti se přijaté transfery podílejí 25,96 %. Největší objem z přijatých transferů tvoří neinvestiční 

transfery ze státního rozpočtu a státních fondů (77,79 %). Rovněž svou roli hrají i převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti, které byly 

k 31. 12. 2017 uskutečněny do výše 4 071 707,30 tis. Kč s plněním na 66,80 % RU. Nejvyšší částku v rámci upraveného rozpočtu tvoří přijatý transfer z MŠMT 

na úhradu výdajů na vzdělání (10 661 996,20 tis. Kč). 
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2.3. Výdaje 

 

Výdaje hlavního města Prahy jako celku byly ve schváleném rozpočtu na rok 2017 rozpočtovány ve výši 74 432 211,40 tis. Kč a v průběhu roku 2017 navýšeny 

o 11 377 773,00 tis. Kč, z toho běžné výdaje byly navýšeny o 9 900 088,50 tis. Kč a výdaje kapitálové o 1 477 684,50 tis. Kč. Upravený rozpočet celkových 

výdajů hlavního města Prahy jako celku k 31. 12. 2017 činil 85 809 984,40 tis. Kč (běžných 62 583 929,30 tis. Kč a kapitálových 23 226 055,10 tis. Kč). Zdrojem 

krytí tohoto celkového navýšení výdajů byly zejména transfery ze státního rozpočtu a státních fondů poskytnuté hlavnímu městu Praze prostřednictvím MF, 

rezortních ministerstev a státních fondů a finanční prostředky z úspory hospodaření minulých let. 

Skutečné čerpání celkových výdajů k 31. 12. 2017 dosáhlo výše 70 310 190,25 tis. Kč, což odpovídá plnění na 81,94 % RU. Následující tabulka udává přehled  

o plnění celkových výdajů v jednotlivých kapitolách. Největší objem celkových výdajů je v kapitole 03 – Doprava 28,79 % z celkového objemu RU a 32,47 % 

z celkového objemu skutečných výdajů) a v kapitole 04 – Školství, mládež a sport (27,52 % z celkového objemu RU a 28,96 % z celkového objemu skutečných 

výdajů). Lze konstatovat, že i v minulých letech bylo nejvyšší čerpání celkových výdajů ve stejných kapitolách. Naopak nejnižší čerpání celkových výdajů 

vykazuje kapitola 01 – Rozvoj obce (1,80 % z celkového objemu RU a 1,36 % z celkového objemu skutečných výdajů) a kapitola 10 – Pokladní správa (2,40 % 

z celkového objemu RU a 0,98 % z celkového objemu skutečných výdajů).  

v tis. Kč 
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Běžné výdaje 

Rozpočet běžných výdajů, který byl schválen pro hlavní město Prahu jako celek na rok 2017 ve výši 52 683 840,80 tis. Kč, byl k 31. 12. 2017 navýšen o 

9 900 088,50 tis. Kč, tj. na 62 583 929,30 tis. Kč. Ve sledovaném období byly běžné výdaje čerpány do výše 57 872 143,94 tis. Kč, tj. na 92,47 % RU. Z celkových 

výdajů hlavního města Prahy jako celku představuje tato částka 82,31 %. 

Největšího objemu dosahují běžné výdaje hlavního města Prahy jako celku v kapitole 03 – Doprava (20 572 778,67 tis. Kč, plnění na 97,63 % RU) a v kapitole 

04 – Školství, mládež a sport (17 135 883,85 tis. Kč, plnění na 97,75 % RU). Naopak nejnižší čerpání běžných výdajů vykazuje kapitola 01 – Rozvoj obce 

(369 026,96 tis. Kč, plnění na 74,05 % RU). 

Přehled běžných výdajů hlavního města Prahy jako celku (RS, RU a skutečnost k 31. 12. 2017 a pro srovnání skutečnost k 31. 12. 2016) podle jednotlivých 

kapitol udává následující tabulka: 

                                                                                                                                         v tis. Kč 
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Kapitálové výdaje 

Rozpočet kapitálových výdajů, který byl schválen pro hlavní město Prahu jako celek na rok 2017 ve výši 21 748 370,60 tis. Kč, byl k 31. 12. 2017 navýšen  

o 1 477 684,50 tis. Kč, tj. na 23 226 055,10 tis. Kč. Ve sledovaném období byly kapitálové výdaje čerpány pouze do výše 12 438 046,30 tis. Kč, tj. na 53,55 % 

RU. Nízké čerpání kapitálových výdajů hlavního města Prahy jako celku bylo ovlivněno především náročnými výběrovými řízeními nebo prověřováním smluv, 

které byly uzavřeny v předchozím období. 

K 31. 12. 2017 se nejvyšší čerpání kapitálových výdajů projevilo v kapitole 02 – Městská infrastruktura (3 244 298,35 tis. Kč, plnění na 68,69% RU a 26,08 % 

z celkových kapitálových výdajů ve skutečnosti) a v kapitole 04 – Školství, mládež a sport (3 228 899,02 tis. Kč, plnění na 53,05 % RU a 25,96 % z celkových 

kapitálových výdajů ve skutečnosti). Třetí nejvyšší čerpání dosahuje kapitola 3 – Doprava (2 256 402,20 tis. Kč, plnění na 62,07 % RU a 18,14 % z celkových 

kapitálových výdajů ve skutečnosti). Naopak nejnižší čerpání kapitálových výdajů vykazuje kapitola 06 – Kultura a cestovní ruch (242 592,54 tis. Kč, plnění na 

32,96 % RU a 1,95 % z celkových kapitálových výdajů ve skutečnosti). 

 

 

Přehled kapitálových výdajů hlavního města Prahy jako celku (RS, RU a ve skutečnosti pro dané období a pro srovnání stejné období v roce 2016) podle 

jednotlivých kapitol) udává následující tabulka: 

                                                                                                                                                                      

 

 

 



26 
 

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                           v tis. Kč                                  
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2.4. Financování 

 

Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k 31. 12. 2017 přebytkem hospodaření ve výši 7 452 991,66 tis. Kč. Výše přebytku 

hospodaření byla ovlivněna především nízkým čerpáním kapitálových výdajů (12 438 046,30 tis. Kč, plnění na 53,55 % RU) ve sledovaném období a vyšším 

plněním příjmů (77 763 181,90 tis. Kč, plnění na 107,01 % RU). 

 

Ve třídě 8 – financování je na straně výdajů zachycen proces splácení závazků, a to v celkové výši 969 096,20 tis. Kč, z toho vlastní hlavní město Praha  

k 31. 12. 2017 uhradilo splátky ve výši 965 498,51 tis. Kč a městské části hlavního města Prahy uhradily splátky ve výši 3 597,69 tis. Kč. Na straně příjmů je 

zachycen proces dlouhodobě přijatých půjčených prostředků ve výši 1 500,00 tis. Kč (u městských částí hlavního města Prahy) a dále se zde promítla zejména 

úspora hospodaření ve výši 9 002 709,22 tis. Kč. 
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3. Majetkové účasti hl. m. Prahy k 31. 12. 2017 
 

V souladu s programovým prohlášením Rady HMP pro období 2012-2018 je pro oblast majetkových účastí prioritou 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 je akcentován přístup řádného hospodáře. Určitým dílčím cílem pro tuto oblast 

je optimalizace nepotřebného a nevyužívaného majetku hlavního města Prahy (například změnou majetkového statutu, změnou účelu atd.) 

Přehled akcií vlastněných hl. m. Prahou (aktuální stav k 31. 12. 2017) 
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Nejvýznamnější majetkové transakce a přípravy majetkových transakcí v roce 2017 
 

K 31. 12. 2017 činila hodnota majetkového portfolia celkem 44 143,5 mil. Kč. V průběhu roku 2017 došlo ke zvýšení celkové hodnoty majetkového portfolia o 

1 142 376 289 Kč v důsledku navýšení základního kapitálu společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. a společnosti Technická správa komunikací hl. m. 

Prahy, a.s., přecenění akcií společnosti PPF banka a.s., nabytí akciového podílu ve společnosti TCP – Vinohrady, a.s. a navýšení akciového podílu ve společnosti 

Pražské služby, a.s. Celková hodnota majetkového portfolia se snížila v důsledku prodeje 51% podílu společnosti Pražská teplárenská Holding a.s., který byl 

uskutečněn během 4. čtvrtletí. V roce 2017 proběhla transformace činností příspěvkové organizace Technická správa komunikací hl. m. Prahy do akciové 

společnosti a byl navýšen základní kapitál společnosti.  Během roku 2017 byla schválená změna názvu společnosti Rozvojové projekty Praha, a.s. na Výstaviště 

Praha, a.s. a současně byl rozšířen předmět podnikání v souvislosti s rekonstrukcí areálu Výstaviště 
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4. Dluhové aspekty Vlastního hl. m. Prahy 
 

 

Dluhovou službu města je možno chápat různým způsobem. Základní interpretace tohoto pojmu se vztahuje k dluhu, tedy ke stavu a struktuře dlouhodobých 

finančních závazků města. Dlouhodobé finanční závazky úvěrového či obligačního charakteru jsou v podmínkách tržní ekonomiky přirozenou součástí bilance 

(rozvahy) jakéhokoli ekonomického subjektu a je třeba je zohlednit při jakýchkoli významných rozhodnutích, kterými jsou sestavování a plnění rozpočtu, 

plánování strategických investic či přijímání/úhradě dlouhodobých finančních závazků.  

U veřejnoprávních subjektů jsou přínosy z využití cizích zdrojů částečně odlišné a obtížněji kvantifikovatelné.  Jedná se zejména o možnost urychlení realizace 

strategických projektů a tím například časové úspory, nepřímé úspory realizačních nákladů, úspory sekundárních nákladů, zvýšení kvality života obyvatel a 

návštěvníků města a podobně. 

S ohledem na částečně odlišný charakter přínosů zapojení cizích zdrojů u veřejnoprávních subjektů, při zohlednění jejich časové dimenze, je velmi účelná 

existence strategie pro tuto oblast (účel využití cizích prostředků, maximální přípustná výše absolutního či relativního zadlužení, stanovení akceptovatelného 

úrokového či měnového rizika a podobně).  

Hlavní město Praha oblasti dlouhodobých finančních závazků věnuje trvalou pozornost. V následujících přehledech jsou zachyceny pouze nejzákladnější 

parametry, vztahující se k dlouhodobým finančním závazkům města. Tato problematika je nad rámec této Výroční zprávy.  
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4.1. Stav dlouhodobých finančních závazků VHMP k 31. 12. 2017 (v mil. Kč) 

   

                                                    

 

 

 

4.2. Podrobný přehled dlouhodobých finančních závazků VHMP k 31. 12. 2017 (v mil. Kč) 
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4.3. Dluh - historický exkurz (v mil. Kč) 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Jednorázové úhrady a přijetí dlouhodobých finančních závazků od roku 2009 do současnosti 

 
Mezi roky 2009 až 2017 město uhradilo tyto objemově významné závazky: 

 

 2017: plně splacen první přijatý úvěr od EIB (v původní výši 50 mil EUR) 

 2016: dobrovolná předčasná úhrada EIB úvěru PRAGUE METRO III – A = 8,5 mld. Kč 

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

 2012: mimořádná úhrada části EIB úvěru PRAGUE MUNICIPAL INFRASTRUCTURE – B = 440 mil. CZK 

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

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

 2009: eurodluhopis z roku 1999 = 200 mil. EUR 

 

V tomto období byly městem realizovány tyto dluhopisy: 

 

 V květnu 2011 město realizovalo emisi komunálních dluhopisů ve výši 5 mld. Kč ISIN CZ0001500110. 

 V červnu 2013 město realizovalo emisi 10Y dluhopisů v objemu 200 mil. EUR ISIN XS0943724962. 

 

 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Dluh 8 659 10 57 11 20 11 15 17 42 19 49 31 25 31 86 32 77 31 88 31 24 31 04 25 22 26 44 25 81 30 45 33 39 32 66 31 73 22 21 20 94

Linie 2017 20 94 20 94 20 94 20 94 20 94 20 94 20 94 20 94 20 94 20 94 20 94 20 94 20 94 20 94 20 94 20 94 20 94 20 94 20 94 20 94 20 94
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4.5. Ratingové hodnocení hl. m. Prahy – aktuální 
 

Obě ratingové agentury (Standard & Poor´s a Moody´s) jak je uvedeno níže, hodnotí hl.m. Prahu investičním stupněm, který je na stejné úrovni jako hodnocení 

České republiky.  

Praha dlouhodobě vykazuje velmi příznivý úvěrový profil, který odráží trvale silný fiskální vývoj a vysokou pravděpodobnost, že by Vláda ČR poskytla podporu 

městu, pokud by město čelilo potenciálnímu problému s likviditou. Praha vytváří silné provozní přebytky, které slouží jako hlavní zdroj financování investic. 

Agentury si všímají skutečnosti, že město odložilo některé investiční projekty a snížilo své kapitálové výdaje a zvýšilo své, již tak značné, hotovostní rezervy a 

současně upozorňují na poměrně nízké kapitálové výdaje, které by mohly zpomalit rozvoj města. Rating zohledňuje i klesající přímý a 

nepřímý dluh města. 
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5. Přílohy 
 

 




























































































