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2. Příjmy městských částí hl. m. Prahy 
 
Celkové příjmy městských částí k 31. 12. 2017 dosáhly výše  16 260 265,1 tis. Kč, což 
představuje plnění  na 87,87 % upraveného rozpočtu. Vlastní příjmy městských částí, tedy 
příjmy daňové, nedaňové a kapitálové, které jsou rozpočtovány ve výši 1 628 738,4 tis. Kč a 
tvoří 8,09 % celkových příjmů RU městských částí, dosáhly skutečného objemu ve výši 
1 889 376,8 tis. Kč a vykazují plnění na 116,00  %  RU. Upravený rozpočet u „přijatých 
transferů“ ve výši 16 876 261,9 tis. Kč je plněn na 85,15 %.  Přehled o plnění jednotlivých 
druhů příjmů k 31. 12. 2017 dokumentuje  následující  tabulka: 
 
 
 

      
v tis. Kč 

Druh příjmů Rozpočet Rozpočet RU Úpravy Skutečnost % plnění 

  schválený upravený 
% z 

celku za 4.čtvrtletí k 31.12.2017 RU 
Příjmy daňové 1 326 219,3 1 349 890,4 7,29 17 551,4 1 473 098,3 109,13 
Příjmy nedaňové 143 191,1 246 605,0 1,33 21 681,1 383 617,1 155,56 
Příjmy kapitálové 20 300,0 32 243,0 0,17 7 458,0 32 661,4 101,30 
Celkem vlastní 
příjmy 1 489 710,4 1 628 738,4 8,80 46 690,5 1 889 376,8 116,00 
Přijaté transfery 9 599 576,1 16 876 261,9 91,20 989 967,7 14 370 888,3 85,15 

Celkem 11 089 286,5 18 505 000,3 100,0 1 036 658,2 16 260 265,1 87,87 
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2.1. Daňové příjmy  (plnění na  109,13 % RU) 
 
Daňové příjmy  k  31. 12. 2017 činí 1 473 098,3 tis. Kč a dosáhly 109,13 % RU.  Plnění 
daňových příjmů u městských částí ovlivňuje  zejména plnění objemově nejvýznamnějších 
položek, a to  daně z nemovitostí, jejíž inkaso ve sledovaném období  činilo 840 381,7 tis. Kč 
tj. 106,86 % RU a místních poplatků z vybraných činností a služeb, které dosáhly 440 499,1 
tis. Kč tj. 113,91 % RU. Inkaso správních poplatků činí 191 702,9 tis. Kč a je rovněž oproti 
upravenému rozpočtu vyšší o 8,78 %.  
 
 
2.2. Nedaňové příjmy  (plnění na 155,56 % RU) 
 
Nedaňové příjmy k 31. 12. 2017 činí 383 617,1 tis. Kč a byly plněny na 155,56 % RU. 
Vysoké plnění nedaňových příjmů u městských částí je ovlivněno především vysokým 
plněním ostatních nedaňových příjmů, které v roce 2017 dosáhly 81 611,1 tis. Kč tj. 138,61 % 
RU a v jejich rámci pak vysokým plněním přijatých neinvestičních darů ve výši 34 566,6 tis. 
Kč (plnění na 119,12 % RU) a přijatých nekapitálových příspěvků a náhrad v objemu 
16 846,6 tis. Kč (plnění na 177,20 % RU). O 8 476,6 tis. Kč byly oproti upravenému rozpočtu 
vyšší i ostatní přijaté vratky transferů, které dosáhly objemu 49 211,9 tis. Kč (plnění na 
120,81 % RU).   
 
 
2.3. Kapitálové příjmy  (plnění na 101,30 % RU) 
 
Jedná se o objemově nevýznamné příjmy rozpočtově tvořící 0,17 % příjmů (v RU) městských 
částí.  Z celkového skutečně přijatého objemu ve výši 32 661,4 tis. Kč činí 32 352,7 tis. Kč tj. 
99,05 % dary a příspěvky od různých subjektů na financování investičních akcí a 308,8 tis. 
Kč příjmy z prodeje dlouhodobého majetku. Nejvýznamnější dary získala MČ Praha 22 na 
rozvoj infrastruktury, a to ve výši 15 000,0 tis. Kč od firmy VIVUS Uhříněves, s. r. o. a ve 
výši 5 000,0 tis. Kč od společnosti Pankrác, a.s. a MČ Praha – Březiněves ve výši 4 120,0 tis. 
Kč od různých developerů na rozvoj infrastruktury.  
 
 
2.4. Přijaté transfery   (plnění na 85,15 %  RU) 
 
Rozpočtovaný objem přijatých transferů k 31. 12. 2017 činí 16 876 261,9 tis. Kč, skutečně 
přijaté transfery jsou ve výši 14 370 888,3 tis. Kč. Základní přehled o výši přijatých transferů 
v členění dle poskytovatele a porovnání se skutečnostmi k 31. 12. 2017 uvádí následující 
tabulka: 
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v tis. Kč 

  Skutečnost RS RU Skutečnost skut./RU skutečnost 
  k 31.12.2016 2 017 2 017 k 31.12.2017 % 2017-2016 

Transfery ze státního rozpočtu, 
státních finančních aktiv a Národního 

fondu 1 209 690,1 762 738,0 1 807 608,3 1 694 899,2 93,76 485 209,1 

z toho: neinvestiční 1 058 878,9 762 738,0 1 495 749,2 1 472 720,2 98,46 413 841,3 
- f inanční vztah ze státního rozpočtu  698 872,0 762 738,0 762 738,0 762 738,0 100,00 63 866,0 
- účelové dotace, náhrady  346 889,9 0,0 662 062,5 662 061,7 100,00 315 171,8 
- spolufinancování OPPK  49,7 0,0 0,0 0,0 0,00 -49,7 
- spolufinancování OPPPR  13 063,1 0,0 70 931,9 47 903,7 67,53 34 840,6 
- f inanční vypořádání se SR - dokrytí 4,2 0,0 16,8 16,8 100,00 12,6 

                                investiční 150 811,2 0,0 311 859,1 222 178,9 71,24 71 367,7 
- účelové dotace 71 082,1 0,0 102 663,2 78 895,0 76,85 7 812,9 
- spolufinancování OPPK  9 566,2 0,0 0,0 0,0 0,00 -9 566,2 
- spolufinancování OPPPR  20 507,2 0,0 189 403,3 123 491,2 65,20 102 984,0 
- účelové dotace ost. operační programy 49 655,7 0,0 19 792,6 19 792,7 0,00 -29 863,0 
              

Transfery ze státních fondů 6 964,0 0,0 2 155,1 2 155,1 100,00 -4 808,9 
z toho: neinvestiční 863,3 0,0 1 016,5 1 016,5 100,00 153,2 

                    investiční 6 100,7 0,0 1 138,6 1 138,6 0,00 -4 962,1 
              
Transfery z rozp. hl. m. Prahy 7 100 182,3 4 252 533,0 10 109 013,6 9 750 132,0 96,45 2 649 949,7 

z toho: neinvestiční 5 538 454,3 4 252 533,0 5 773 479,6 5 755 789,4 99,69 217 335,1 
                   investiční 1 561 728,0 0,0 4 335 534,0 3 994 342,6 92,13 2 432 614,6 
            0,0 

Transfery z území jiného kraje  1 357,9 700,0 1 130,3 1 307,9 115,71 -50,0 
z toho: neinvestiční 1 357,9 700,0 1 130,3 1 307,9 115,71 -50,0 

                   investiční 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 
            0,0 

Transfery z rozpočtů MČ* 603,0 580,0 700,0 700,0 100,00 97,0 
z toho: neinvestiční 603,0 580,0 700,0 700,0 100,00 97,0 

            0,0 
Převody z vlastních fondů 2 705 451,8 4 583 025,1 4 954 773,2 2 920 812,8 58,95 215 361,0 

zdaňované činnosti  2 704 893,1 4 583 025,1 4 953 251,1 2 919 290,3 58,94 214 397,2 
ostatních 558,7 0,0 1 522,1 1 522,5 100,03 963,8 

            0,0 
Transfery ze zahraničí 1 746,9 0,0 881,4 881,4 100,00 -865,5 

z toho: neinvestiční 1 746,9 0,0 881,4 881,4 100,00 -865,5 
                    investiční 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 

Přijaté transfery celkem  11 025 996,1 9 599 576,1 16 876 261,9 14 370 888,3 85,15 3 344 892,2 
 
 
Přehledy všech rozpočtových opatření schválených ZHMP (RHMP) ve vztahu k městským částem v členění na 
dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu hl. m. Prahy a z rozpočtu hl. m. Prahy na Operační programy Praha  
(v každé této kategorii uváděny zvlášť dotace neinvestiční a investiční) včetně přehledu vlastních úprav 
rozpočtu realizovaných městskými částmi (pod vlastním číslem dokladu) k 31. 12. 2017  jsou uvedeny v části 
III.5.2., III.5.3. a III.5.4. 
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 Transfery ze státního rozpočtu, státních finančních aktiva a Národního fondu 

 
Celkový rozpočtovaný objem transferů ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv a 
Národního fondu k 31. 12. 2017 činí 1 807 608,3 tis. Kč, z toho objem neinvestičních 
transferů činí 1 495 749,2 tis. Kč a objem investičních transferů 311 859,1 tis. Kč.  Objem 
skutečně přijatých transferů dosáhl 1 694 899,2 tis. Kč tj. 93,76 % RU.  
 
Z celkového objemu skutečně přijatých neinvestičních transferů ze státního rozpočtu ve 
výši 1 694 899,2 tis. Kč představuje rozhodující objem příspěvek na výkon státní správy 
z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 762 738,0 tis. Kč.    
   
K 31. 12. 2017 došlo k  navýšení schváleného rozpočtu příjmů městských částí u 
neinvestičních transferů ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv a Národního fondu 
celkem o 733 011,2 tis. Kč, a to ve vazbě na rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků: 
• z Ministerstva financí celkem ve výši 38 222,1 tis. Kč, z toho na přípravnou fázi volby 

prezidenta ČR v roce 2018 ve výši 1 736,0 tis. Kč a na volby do Poslanecké sněmovny 
PČR 36 486,1 tis. Kč, 

• z Ministerstva práce a sociálních věcí celkem ve výši 341 091,50 tis. Kč, z toho činila 
dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí 137 371,2 tis. Kč, dotace na 
podporu poskytování sociálních služeb 143 558,0 tis. Kč, dotace na výkon sociální práce 
36 310,4 tis. Kč, dotace na projekty z Operačního programu zaměstnanost (OPZ) 15 706,3 
tis. Kč, na projekt Školní obědy pro žáky ZŠ a MŠ z Operačního programu potravinové a 
materiální pomoci ve výši 4 265,3 tis. Kč a na vítězné projekty v soutěži Obec přátelská 
seniorům ve výši 3 880,2 tis. Kč, 

• z Úřadu práce ČR celkem ve výši 26 511,5 tis. Kč, z toho činil příspěvek na výkon 
pěstounské péče 24 064,0 tis. Kč, příspěvek na veřejně prospěšné práce v rámci realizace 
aktivní politiky zaměstnanosti 2 439,5 tis. Kč a na krytí pojistného v souvislosti s veřejnou 
službou 8,0 tis. Kč,   

• z Ministerstva vnitra celkem ve výši 13 345,6 tis. Kč, z toho činila dotace na tzv. 
emergentní projekty na podporu integrace cizinců na lokální úrovni 11 714,3 tis. Kč, 
dotace na zajištění bydlení pro azylanty  859,0 tis. Kč a dotace na školení pro jednotky 
sborů dobrovolných hasičů ve výši 772,3 tis. Kč,  

• z Ministerstva průmyslu a obchodu celkem ve výši 2 196,7 tis. Kč, z toho na výkon 
činnosti Jednotných kontaktních míst ve výši 900,0 tis. Kč a na projekty úspory energie 
EKIS 1 296,7 tis. Kč, 

• z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy celkem ve výši 236 300,3 tis. Kč, z toho 
z Operačního programu věda, výzkum vzdělávání ve výši 233 874,2 tis. Kč na Místní 
akční plány vzdělávání, na projekty podpory zjednodušeného vykazování – šablony a na 
projekt Rozvoj inkluzivního vzdělávání; z Programu rozvoje výukových kapacit MŠ a ZŠ 
1 020,0 tis. Kč, z Programu sociální prevence a prevence kriminality 1 100,6 tis. Kč, na 
Podporu soutěží a přehlídek 50,0 tis. Kč, v rámci jazykové ceny LABEL 175,0 tis. Kč a na   
zvýšení bezpečnosti ve školách 80,5 tis. Kč, 

• z Ministerstva pro místní rozvoj na náhrady za účelně vynaložené náklady na pohřbení 
zemřelého dle § 5 odst. 1 a 4 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví ve znění pozdějších 
předpisů, ve výši 668,3 tis. Kč, 

• z Ministerstva kultury celkem ve výši 2 573,0 tis. Kč, z toho v rámci Programu 
regenerace městských památkových zón 2 377,0 tis. Kč, na místní lidové knihovny v 
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rámci projektu VISK 3 na modernizaci technického vybavení 110,0 tis. Kč a na projekt 
podpory výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví 86,0 tis. Kč, 

• z Úřadu vlády na program Podpora terénní práce ve výši 600,0 tis. Kč,  
• z Ministerstva zdravotnictví na rezidenční místa pro Nemocnici Na Františku celkem ve 

výši 50,0 tis. Kč, 
• z Ministerstva životního prostředí na prevenci vzniku odpadu ve výši 502,7 tis. Kč. 
 
 
Další neinvestiční transfery ze státního rozpočtu byly městským částem poskytnuty hl. m. 
Prahou ve funkci kraje na financování projektů v rámci Operačního programu Praha - pól 
růstu ČR (OPPPR) rozpočtově ve výši 70 931,9 tis. Kč, jejichž zdrojem jsou finanční 
prostředky poskytnuté z Ministerstva pro místní rozvoj a jedná se o prostředky ze SR i EU. 
Skutečně poukázány byly v souladu s podmínkami OP PPR městským částem finanční 
prostředky ve výši 47 903,7 tis. Kč.   
 
Pozn. Finanční prostředky na Operační programy Praha jsou poskytovány městským částem 
v souladu s příslušnými usneseními Zastupitelstva hl. m. Prahy.  Zdroji těchto dotací jsou 
prostředky z Evropské unie, ze státního rozpočtu i z rozpočtu hl. m. Prahy. Jednotlivé zdroje 
jsou uvolňovány ve splátkách v předem stanoveném poměru a jsou odlišeny účelovými znaky.  
 
V rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2016 Ministerstvo financí 
uhradilo městské části Praha - Zličín překročené výdaje v roce 2016 na volby do Senátu PČR 
ve výši 16,8 tis. Kč.       
 
Investiční transfery ze státního rozpočtu byly městským částem hl. m. Prahy k 31. 12. 2017 
poskytnuty rozpočtově celkem ve výši 311 859,1 tis. Kč, skutečně převedeny byly finanční 
prostředky ve výši 222 178,9 tis. Kč tj. 71,24 % RU.  
 
V rozhodující míře je tvoří investiční transfery ze státního rozpočtu, které byly městským 
částem poskytnuty hl. m. Prahou ve funkci kraje na financování projektů v rámci Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR (OP PPR), rozpočtově ve výši 189 403,3 tis. Kč, jejich 
zdrojem jsou finanční prostředky poskytnuté z Ministerstva pro místní rozvoj a jedná se o 
finanční prostředky ze SR i EU.  Finanční prostředky jsou realizátorům projektů uvolňovány 
ve splátkách v souladu s pravidly OP PPR. Skutečně předeny byly investiční transfery na 
projekty OP PPR ve výši 123 491,2 tis. Kč tj. 65,2 % RU.  
 
Další investiční transfery byly městským částem poskytnuty na základě rozhodnutí 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o podpoře projektů městských částí v rámci 
programu Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně 
samosprávnými celky k 31. 12. 2017 rozpočtově celkem ve výši 102 353,6 tis. Kč, skutečně 
poukázány byly transfery ve výši 78 585,5 tis. Kč. Dále MŠMT poskytlo investiční transfer 
na Podporu zajištění vybraných podpůrných opatření při vzdělávání dětí a žáků ve výši 73,0 
tis. Kč.  
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo investiční transfer z OPZ na projekt MČ Praha 
6 Zefektivnění systému vzdělávání zaměstnanců ve výši 236,6 tis. Kč.  
 
Z Ministerstva životního prostředí byly městským částem poskytnuty investiční transfery 
na z programu spolufinancování akcí realizovaných městskými částmi v rámci Operačního 
programu Životní prostředí (OPŽP), a to na předfinancování výdajů, které mají být kryty 
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prostředky z rozpočtu Evropské unie celkem ve výši 19 792,7 tis. Kč. Přehled projektů 
realizovaných v rámci OPŽP a výše dotací poskytnutých na ně k 31. 12. 2017 ze státního 
rozpočtu a ze Státního fondu životního prostředí je uveden u následujícího odstavce - 
Transfery ze státních fondů.  
 
 Transfery ze státních fondů 
 

Transfery ze státních fondů k 31. 12. 2017 celkem ve výši 2 155,1 tis. Kč byly uvolněny ze 
Státního fondu životního prostředí (SFŽP) na projekty městských částí na revitalizaci a 
regeneraci městské zeleně, projekt MAP ke snížení zátěže obyvatel s využitím zkušeností a 
aplikací MA 21 a na projekt Obědy pro seniory bez emisí na nákup vozidel s alternativním 
pohonem. Z toho neinvestiční transfery činily 1 016,5 tis. Kč a investiční transfery 1 138,6 tis. 
Kč.  Přehled realizovaných projektů a výše dotací poskytnutých na ně k 31. 12. 2017 ze 
státního rozpočtu i ze Státního fondu životního prostředí je uveden v následující tabulce: 
 
Státní fond životního prostředí - neinv. 

  

pro MČ ÚZ ORG účel 

úprava 
rozpočtu       

(v tis. 
Kč) 

dotace pro 
MČ (v  Kč) 

Praha 3 90104 0091628 
Regener. stávajících prvků zeleně- 
biodiverzita park Parukářka 273,6 273 632,00 

Praha - Klánovice 90104 0091628 
Revitalizace parku u kostela v Klánovicích, 
Program zeleň do měst 348,4 348 393,00 

Praha 5 90190 0091628 Revitalizace zeleně v parku Santoška 13,3 13 290,00 

Praha 3 90190 0091628 
Program podpory sídelní zeleně/06881532 - 
zvýšení biodiverzity v parku Parukářka 30,4 30 404,00 

Praha 20 90002 0091628 

Místní akční plán ke snížení zátěže obyvatel 
MČ s využitím zkušen. a aplikací Místní 
Agendy 21 312,1 312 064,00 

Praha - Klánovice 90104 0091628 
Revitalizace parku u kostela Nanebevzetí P.M. 
v Klánovicích, Program zeleň do měst 38,7 38 710,00 

Celkem k 31.12.2017 1 016,50 1 016 493,00 

      Státní fond životního prostředí  - inv. 
  

pro MČ ÚZ ORG účel 

pol. 
5347 vl. 
HMP 
výdaje 
(v tis. 
Kč) 

pol. 5347 vl. 
HMP výdaje 
(v  Kč) 

Praha 4 90992 0080733 Obědy pro seniory Prahy 4 bez emisí 418,0 418 000,00 

Praha - Kunratice 90104 0042357 Revitalizace rybníka Ohrada a Zelené cesty 191,2 191 170,00 

Praha - Kolovraty 90104 0080081 
Revitalizace krajinné zeleně a odpoč. prostoru 
u Císařské cesty 18,1 18 080,00 

Praha - Petrovice 90104 0042374 
Revitalizace stávající a výsadba nové zeleně v 
MČ Petrovice 511,3 511 326,00 

Celkem k 31.12.2017 1 138,60 1 138 576,00 
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 Transfery z rozpočtu hl. m. Prahy 
 

Rozpočtově byly městským částem v roce 2017 poskytnuty transfery z rozpočtu hl. m. Prahy 
celkem ve výši 10 109 013,6 tis. Kč, skutečně převedeny byly finanční prostředky ve výši  
9 750 132,0 tis. Kč, což představuje plnění na 96,45 % RU. Z celkového rozpočtovaného 
objemu činily neinvestiční transfery 5 773 479,6 tis. Kč (57,11 %) a investiční transfery 
4 335 534,0 tis. Kč (42,89 %).  
 
 
 

      
v tis. Kč 

Transfery z rozpočtu Skutečnost RS RU Skutečnost skut./RU skutečnost 
HMP k 31.12.2016 2 017 2 017 k 31.12.2017 % 2017-2016 

Neinvestiční: 5 538 454,3 4 252 533,0 5 773 479,6 5 755 789,4 99,69 217 335,1 

- f inanční vztah z rozpočtu HMP k MČ 4 075 240,7 4 252 533,0 4 252 533,0 4 252 533,0 100,00 177 292,3 

- ostatní účelové dotace 583 180,9 0,0 598 037,6 598 037,6 100,00 14 856,7 

- spolufinancování OPPK 339,8 0,0 0,0 0,0 0,00 -339,8 

- spolufinancování OPPPR 11 618,2 0,0 58 072,7 40 382,6 69,54 28 764,4 
- vratka podílu na daňové povinnosti 
HMP 812 372,5 0,0 660 770,0 660 770,0 100,00 -151 602,5 
- vratka podílu na DPPO - dodatečná 
daň 1 421,8 0,0 306,3 306,3 100,00 -1 115,5 

- návratné f inanční výpomoc 40 817,0 0,0 201 400,0 201 400,0 100,00 160 583,0 
- f inanční vypořádání 13 463,4 0,0 2 360,0 2 359,9 100,00 -11 103,5 
              

Investiční: 1 561 728,0 0,0 4 335 534,0 3 994 342,6 92,13 2 432 614,6 

- z fondu rozvoje dostupného bydlení 0,0 0,0 143 271,1 143 271,1 100,00 143 271,1 
- spolufinancování OPPK 508,6 0,0 0,0 0,0 0,00 -508,6 
- delimitace investičních výdajů 0,0 0,0 101,0 101,1 100,10 101,1 
- spolufinancování OPPPR 12 316,3 0,0 115 778,5 74 587,1 64,42 62 270,8 
- ostatní účelové dotace 1 548 903,1 0,0 4 076 383,4 3 776 383,3 92,64 2 227 480,2 

Celkem  7 100 182,3 4 252 533,0 10 109 013,6 9 750 132,0 96,45 2 649 949,7 
 
 
 
 
Objem neinvestičního transferu městským částem z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2017 
tzv. finanční vztah z rozpočtu hl. m. Prahy k městským částem hl. m. Prahy (FVz) byl 
schválen ve výši 4 252 533,0 tis. Kč (včetně finančních vztahů vyplývajících ze smluv o 
spolupráci při hospodaření s komunálním odpadem). K 31. 12. 2017 byla ve vztahu 
k městským částem hl. m. Prahy provedena  rozpočtová opatření, jimiž jim byly uvolněny 
další neinvestiční dotace v celkové výši 1 520 946,6 tis. Kč (viz. část III.5.3).  
 
Z celkového objemu neinvestičních dotací poskytnutých městským částem hl. m. Prahy 
z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2017 činí 660 770,0 tis. Kč neúčelová dotace ve výši vratky 
podílů MČ na daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmů právnických osob (DPPO) za 
rok 2016 a 306,3 tis. Kč neúčelová dotace ve výši vratky podílů městských částí na dodatečné 
DPPO za rok 2015.  
 
Na spolufinancování projektů v rámci Operačního programu Praha pól růstu (OP PPR) byly 
městským částem poskytnuty neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 58 072,7 tis. 
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Kč, skutečně poukázány byly finanční prostředky v souladu s podmínkami financování z OP 
PPR ve výši 40 382,6 tis. Kč (69,54 %).  
 
Další významné navýšení přijatých transferů z rozpočtu hl. m. Prahy představují návratné 
finanční výpomoci poskytnuté městským částem celkem ve výši 201 400,0 tis. Kč, které byly 
poskytnuty MČ Praha 22 ve výši 40 000,0 tis. Kč na předfinancování projektu podpořeného z 
OP PPR Navýšení kapacity ZŠ U Obory, MČ Praha - Vinoř ve výši 24 000,0 tis. Kč na 
financování projektu Přístavba ZŠ Vinoř, MČ Praha – Čakovice ve výši 110 000,0 tis. Kč na 
předfinancování projektu Výstavba objektu ZŠ, MČ Praha 22 ve výši 25 000,0 tis. Kč na akci 
Tělocvična – víceúčelová sportovní hala ZŠ Jandusů a MČ Praha – Koloděje ve výši 2 400,0 
tis. Kč na předfinancování projektu Rozšíření kapacity MŠ.  
 
V rámci finančního vypořádání městských částí s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2016 byly 
městským částem z rozpočtu hl. m. Prahy poskytnuty finanční prostředky na dokrytí výdajů 
roku 2016 ve výši 2 360,0 tis. Kč, z toho 1 789,2 tis. Kč představovalo dokrytí výdajů 
realizovaných formou participativních rozpočtů.   
 
Z ostatních účelových neinvestičních dotací poskytnutých městským částem z rozpočtu hl. m. 
Prahy celkem ve výši  598 037,6 tis. Kč činily: 238 834,0 tis. Kč dotace z obdrženého odvodu 
z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení, z toho doplatek podílu 
z obdrženého odvodu v roce 2016 ve výši 21 463,0 tis. Kč a dotace z obdrženého odvodu za 
období od 1. 1. 2017 do 30. 9. 2017 ve výši 217 371,0 tis. Kč. Tyto dotace jsou účelově 
určeny na podporu nestátních neziskových organizací, které zajišťují dlouhodobě 
organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v nestátních neziskových 
organizacích, na kulturu, sport, zdravotnictví a sociální oblast. Další účelové neinvestiční 
dotace byly směrovány: 
• do oblasti městské infrastruktury (kap. 02) celkem ve výši 63 269,6 tis. Kč, z toho na 

provozování sběrných dvorů ve výši 16 900,0 tis. Kč, na podporu projektů ke zlepšení 
životního prostředí ve výši 600,0 tis. Kč, na revitalizaci zeleně 6 150,0 tis. Kč, na údržbu 
zeleně a opravy chodníků 25 311,0 tis. Kč, 10 700,0 tis. Kč na opravu dešťové kanalizace  
a komunikací v MČ, na projekty Smart City 3 508,6 tis. Kč a na rekonstrukci plynového 
vytápění v rámci projektu Čistá energie 100,0 tis. Kč;   

• do oblasti dopravy (z kap. 03) celkem ve výši 13 915,0 tis. Kč, z toho 11 690,0 tis. Kč na 
opravy infrastruktury, komunikací a povrchů cyklostezek a 2 225,0 tis. Kč na projekty 
Smart City; 

• do oblasti školství, mládeže a sportu (z kap. 04) celkem ve výši 200 325,1 tis. Kč, 
z toho na asistenty pedagoga pro školská zařízení zřízená městskými částmi ve výši 
84 916,3 tis. Kč, na posílení mzdových prostředků v obecním školství ve výši 70 183,7 tis. 
Kč, na celoměstské programy podpory vzdělávání ve výši 1 700,5 tis. Kč, na granty 
v oblasti volného času dětí a mládeže ve výši 291,0 tis. Kč, na provoz bazénů 1 000,0 tis. 
Kč, na podporu výuky českého jazyka jako cizího jazyka ve výši 619,1 tis. Kč, na podporu 
vystoupení tanečního souboru z Dánska ve výši 50,0 tis. Kč, na vybavení, rekonstrukce a 
opravy MŠ, ZŠ a školních hřišť celkem ve výši 41 564,5 tis. Kč, 

• do oblasti zdravotnictví a sociální oblasti (z kap. 05) celkem ve výši  59 921,5 tis. Kč, 
z toho na podporu registrovaných sociálních služeb ve výši 37 773,0 tis. Kč, na provoz 
integračního centra Zahrada MČ Praha 3 ve výši 5 000,0 tis. Kč, na řešení problematiky 
bezdomovectví ve výši 2 773,9 tis. Kč, na mapování bezbariérovosti objektů ve výši 
1 335,4 tis. Kč, na granty v oblasti adiktologických služeb ve výši 1 050,0 tis. Kč, na 
plánování sociálních služeb ve výši 746,4 tis. Kč, na granty primární prevence 3 401,4 tis. 
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Kč, na projekty Místní Agenda 21 – oblast zdraví a zdravý životní styl ve výši 2 822,0 tis. 
Kč a na provoz Nemocnice na Františku ve výši 5 000,0 tis. Kč;  

• do oblasti kultury a cestovního ruchu (z kap. 06) celkem ve výši 2 075,6 tis. Kč, z toho 
na doplnění knižního fondu místních lidových knihoven a na údržbu plastik ve výši 
1 349,2 tis. Kč, na granty v oblasti integrace cizinců ve výši 560,0 tis. Kč a na 
spolufinancování projektu Komunitní centrum MČ ve výši 166,4 tis. Kč; 

• do oblasti bezpečnosti (z kap. 07) celkem ve výši 12 810,0 tis. Kč, z toho na opravy 
techniky a požární výstroj pro jednotky sborů dobrovolných hasičů ve výši 10 110,0 tis. 
Kč, na granty v oblasti prevence kriminality ve výši 2 200,0 tis. Kč a na odstranění 
havárie přečerpávací stanice 500,0 tis. Kč; 

• do oblasti hospodářství (z kap. 08)  ve výši 2 500,0 tis. Kč na opravu hřbitovních zdí a 
márnice včetně mobiliáře; 

• do oblasti vnitřní správy (z kap. 09)  ve výši 4 386,8 tis. Kč na zkoušky zvláštní odborné 
způsobilosti. 

 
Skutečně přijatý objem neinvestičních transferů z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2017 činil 
5 755 789,4 tis. Kč tj. 99,69 % RU. 

 
 
V roce 2017 byly městským částem poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy rovněž  účelové 
investiční dotace v celkové výši 4 335 534,0 tis. Kč, skutečně poukázány byly finanční 
prostředky ve výši 3 994 342,6 tis. Kč tj. 92,13 % RU.  
 
Z celkového objemu rozpočtově poskytnutých investičních dotací z rozpočtu hl. m. Prahy 
činily dotace na spolufinancování projektů městských částí v rámci Operačního programu 
Praha pól růstu  (OP PPR)  115 778,5 tis. Kč tj. 2,67 % celkového objemu poskytnutých 
investičních dotací. 
 
Další účelové investiční dotace z celkového objemu byly směrovány: 
• do oblasti rozvoje obce (kap. 01) celkem ve výši 21 800,0 tis. Kč, tj. 0,50 % celkového 

objemu, na 2 akce, a to na zasíťování pozemku a vybudování komunikací a na 
rekonstrukci budovy ve svěřené správě městské části, 

• do oblasti městské infrastruktury (kap. 02) celkem ve výši 557 098,8 tis. Kč, tj. 12,85 
% celkového objemu, dotace byly poskytnuty na akce městských částí převážně na 
revitalizace veřejných prostranství, regenerace sídlištních ploch, revitalizace stávajících a 
vybudování nových  parků, ale i na rozšíření čističky odpadních vod, na výstavbu 
vodovodního a kanalizačního řadu, rekonstrukci koupaliště, protipovodňová opatření  atd. 

• do oblasti dopravy (z kap. 03) ve výši 119 211,4 tis. Kč, tj. 2,75 % celkového objemu, 
na akce městských částí převážně na rekonstrukce povrchů komunikací a chodníků, 
budování cyklostezek a výstavbu parkoviště a parkovacího domu,  

• do oblasti školství, mládeže a sportu (kap. 04) celkem ve výši 1 779 056,0 tis. Kč, tj.  
41,03 % z celkového objemu, dotace byly poskytnuty na rozšíření kapacit ZŠ a MŠ, 
rekonstrukce stávajících objektů škol, na rekonstrukce a modernizace školních kuchyní a 
jídelen, na rekonstrukce a vybudování dětských hřišť, sportovišť a sportovních center,  

• do oblasti zdravotnictví a sociální (kap. 05) celkem ve výši 326 455,0 tis. Kč, tj. 7,53 % 
celkového objemu převážně na rekonstrukce stávajících objektů poliklinik a rozšíření a 
zřízení lékařských domů v MČ, vybudování rodinných center; 

• do oblasti kultury a cestovního ruchu (kap. 06) celkem ve výši 99 136,0 tis. Kč, tj. 2,29 
% celkového objemu, na 6 akcí převážně na rekonstrukce stávajících kulturních domů a 
vybudování nových kulturních center v MČ; 
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• do oblasti bezpečnosti (kap. 07) celkem ve výši 256 414,7 tis. Kč, tj. 5,91 % celkového 
objemu, na 22 akcí na dovybavení jednotek Sboru dobrovolných hasičů požární technikou 
a na výstavbu a rekonstrukce hasičských zbrojnic; 

• do oblasti hospodářství ( kap. 08) celkem ve výši 1 059 532,6 tis. Kč, tj. 24,44 % 
celkového objemu především na regenerace objektů bytových domů, na výstavbu 
multifunkčního domu veřejných služeb a úřadu MČ v MČ Praha - Ďáblice, na výkupy 
pozemků, na vybudování centra Šeberov; 

• do oblasti vnitřní správy (kap. 09) celkem ve výši 950,0 tis. Kč, tj. 0,02 % celkového 
objemu, na akci Smart City – tři nabíjecí stanoviště a bezpečnostní lampy.  

 
V souvislosti s realizací akce Rekonstrukce komunikace v ulici Oplanská městskou částí 
Praha 21 byly na městskou část převedeny profinancované investiční výdaje stavby TV Újezd 
nad Lesy, etapa 0013 ve výši 101,1 tis. Kč. 

 
Přehled všech rozpočtových opatření z rozpočtu hl. m. Prahy ve vztahu k městským částem za  
rok 2017  je uveden v části III.5.3. 
 
 
 
 Transfery přijaté z území jiného kraje 
 
Transfery přijaté z území jiného kraje poskytnuté městským částem činí rozpočtově 
1 130,3 tis. Kč, skutečně přijaté byly transfery ve výši 1 307,9 tis. Kč. Jedná se jednak o 
příspěvky na úhradu neinvestičních nákladů za žáky z obcí jiného kraje navštěvující 
základní školu na území hl. m. Prahy, které obdržela MČ Praha – Nebušice ve výši 390,2 
tis. Kč od obce Tuchoměřice a MČ Praha – Satalice ve výši 877,7 tis. Kč od obcí 
Radonice a Jenštejn a jednak o příspěvek pro JSDH ve výši 40,0 tis. Kč od obce 
Hovorčovice, které obdržela MČ Praha – Ďáblice.    
 
 
 Transfery z rozpočtů městských částí hl. m. Prahy 

       
Neinvestiční transfery z rozpočtů městských částí ve výši 700,0 tis. Kč představují 
finanční prostředky, které byly poskytnuty městským částem z rozpočtu jiných městských 
částí hl. m. Prahy převážně jako příspěvek na sociální služby.  

 
 
 Převody z vlastních fondů  

      Převody z vlastních fondů byly skutečně realizovány ve výši 2 920 812,8 tis. Kč  
tj. 58,95 % RU, z toho převody ze zdaňované činnosti činily 2 919 290,3 tis. Kč a převody 
z ostatních fondů 1 522,5 tis. Kč.  Většina MČ převedla v roce 2017 do hlavní činnosti 
nižší než alikvotní podíl z plánovaných převodů ze zdaňované činnosti. 
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 Transfery ze zahraničí 

 
Neinvestiční transfery ze zahraničí byly poskytnuty  Městské části Praha 9 ve výši 466,3 
tis. Kč  na projekty Europe for Citizens a ve výši 280,8 tis. Kč na projekt Urbact: Procure. 
MČ Praha - Troja získala 24,9 tis. Kč od partnera z Itálie na projekt Posouzení rizik a 
udržitelná ochrana kulturního dědictví v podmínkách změn globálního klimatu. MČ Praha 
16 obdržela z projektu Europe Cinemas finanční prostředky ve výši 109,4 tis. Kč pro kino 
v souvislosti s promítáním evropským filmů. 
 

 
Investiční transfer ze zahraničí v roce 2017 žádná z městských částí hl. m. Prahy 
neobdržela. 




