
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 2897 
ze dne  16.12.2019 

k návrhu na schválení rozpočtů příspěvkových organizací hlavního města Prahy na rok 2020 a 
střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací hlavního města Prahy na roky 2021 

a 2022 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

očekávanou skutečnost plnění rozpočtů - plánů výnosů a nákladů příspěvkových 
organizací zřízených hl.m. Prahou na rok 2019 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

I I .   s c h v a l u j e  

1.  rozpočty - plány výnosů a nákladů příspěvkových organizací zřízených hl.m. Prahou 
na rok 2020 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 

2.  střednědobé výhledy rozpočtu - plány výnosů a nákladů příspěvkových organizací 
zřízených hl.m. Prahou na roky 2021 a 2022 dle přílohy č. 3 a č. 4 tohoto usnesení 

I I I .   u k l á d á  

1.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  zveřejnit očekávanou skutečnost plnění rozpočtů, rozpočty a střednědobé 
výhledy rozpočtu příspěvkových organizací hl.m. Prahy do 30 dnů od jejich 
schválení v souladu s § 28a zákona č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů na internetových stránkách hl.m. Prahy 

Termín: 15.1.2020 



2.  MHMP - UZR MHMP, MHMP - OCP MHMP, MHMP - ODO MHMP, MHMP - SML 
MHMP, MHMP - SOV MHMP, MHMP - ZDR MHMP, MHMP - KUC MHMP, MHMP - 
BEZ MHMP, MHMP - ROZ MHMP 

1.  informovat příspěvkové organizace hl.m. Prahy o schválení rozpočtu a 
střednědobém výhledu rozpočtu 

Termín: 15.1.2020 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r. 
I. náměstek primátora hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  náměstek primátora Vyhnánek  
Tisk: R-35197  
Provede: MHMP - ROZ MHMP, MHMP - UZR MHMP, MHMP - OCP MHMP, MHMP - ODO 

MHMP, MHMP - SML MHMP, MHMP - SOV MHMP, MHMP - ZDR MHMP, 
MHMP - KUC MHMP, MHMP - BEZ MHMP  

Na vědomí: odborům MHMP  

  

  











Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 2897 ze dne 16. 12. 2019









Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 2897 ze dne 16. 12. 2019









Příloha č. 4 k usnesení Rady HMP č. 2897 ze dne 16. 12. 2019









Důvodová  zpráva 

 

Zákonem č. 23/2017 Sb. byla schválena pravidla o rozpočtové odpovědnosti s účinností od 

1. 1. 2017. Tento zákon upravuje pravidla rozpočtové odpovědnosti veřejných institucí 

v sektoru veřejných institucí. Pro účely rozpočtové odpovědnosti jsou veřejnou institucí i 

příspěvkové organizace zřízené hl. m. Prahou. Stejnou povinnost sestavovat rozpočet (plán 

výnosů a nákladů) a střednědobý výhled upravuje příspěvkovým organizacím i novela zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (§ 28 odst. 1 až 3).  

Ve smyslu zákona zpracovaly příspěvkové organizace plán výnosů a nákladů (společně za 

hlavní a za doplňkovou činnost) na rok 2020 a plán výnosů a nákladů střednědobého výhledu 

na roky 2021 a 2022. Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu předložily odboru rozpočtu 

MHMP za příspěvkové organizace jejich věcně příslušné odbory. Návrhy střednědobého 

výhledu rozpočtu na roky 2021 a 2022 (přílohy č. 3 a č. 4 tohoto usnesení) a návrhy rozpočtů 

na rok 2020 (příloha č. 2 tohoto usnesení) příspěvkových organizací byly zveřejněny na 

internetových stránkách Magistrátu hl. m. Prahy po dobu 15 dnů před projednáváním v Radě 

hl. m. Prahy. Součástí rozpočtu i střednědobého výhledu je i návrh neinvestičního příspěvku 

z rozpočtu hl. m. Prahy. Školy a školská zařízení zapracovaly do návrhu finančního plánu i 

neinvestiční příspěvek z MŠMT. 

Plány výnosů a nákladů na rok 2020 i střednědobé výhledy na roky 2021 a 2022 byly 

zpracovány jako vyrovnané, popř. ziskové. 

Věcně příslušné odbory a odbor rozpočtu MHMP - oddělení 6 budou ihned po schválení 

rozpočtu a střednědobého výhledu v Radě hl. m. Prahy informovat příspěvkové organizace. 

Podle § 5 odst. 3 zákona č. 23/2017 Sb. zveřejní veřejná instituce s návrhem rozpočtu na 

rozpočtový rok informace o schváleném rozpočtu a údaje o očekávaném plnění nebo skutečném 

plnění rozpočtu za předcházející rok, tj. na rok 2019.  

Schválené rozpočty (plány výnosů a nákladů) příspěvkových organizací hl. m. Prahy na rok 

2019 jsou zveřejněny na internetových stránkách (www.praha.eu): 

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/rozpocet/rozpocet_na_rok_2020/schvalene_rozp

octy_prispevkovych.html. 

Očekávaná skutečnost plnění rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) příspěvkových organizací hl. 

m. Prahy na rok 2019 je uvedena v  příloze č. 1 tohoto usnesení. 

 

Schválené rozpočty a střednědobé výhledy příspěvkových organizací hl. m. Prahy budou 

nejpozději do 30 dnů ode dne schválení Radou hl. m. Prahy zveřejněny na internetových 

stránkách hl. m. Prahy v souladu s § 28a zákona č. 250/2000 Sb. 

http://www.praha.eu/
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/rozpocet/rozpocet_na_rok_2020/schvalene_rozpocty_prispevkovych.html
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/rozpocet/rozpocet_na_rok_2020/schvalene_rozpocty_prispevkovych.html
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