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Praha ve faktech

– 25 % HDP České republiky

– Téměř 2 mil. denně obsluhovaných obyvatel

– Plní roli města i kraje

– 20 % zaměstnanců v ČR



→ důraz na investice (podpora restartu ekonomiky, připravené projekty)

→ nejnižší míra zadlužení za 20 let

Základní principy rozpočtu 2022



Předpoklady pro rozpočet 2022

Velké neznámé:

- Covid-19 (domácí+globální vývoj)

- vznik nové vlády

- rozpočtové provizorium státu

- inflace

- zvyšování nákladů

→ konzervativní očekávání v oblasti příjmů (při zohlednění platné legislativy)



schválený rozpočet 2021
(mld. Kč)

návrh rozpočtu 2022
(mld. Kč)

FINANČNÍ ZDROJE 87,6 92,6

- vlastní příjmy 56,1 63,1

- státní transfery 18,1 19,8

- využití prostředků z minulých let 3,3 9,7

- úvěrový rámec 5 0

- zapojení dluhové rezervy 5 0

FINANCOVÁNÍ (DLUHOVÁ SLUŽBA) 7,2 2,0

BĚŽNÉ VÝDAJE 65,6 70,9

- MČ - finanční vztahy 5,0 5,1

- státní transfery 18,1 19,8

- ostatní běžné výdaje – provoz města 42,4 46,0

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - investice 14,8 19,7

- z toho Metro D 0,3 4,3

VÝDAJE

92,6 mld. Kč

FIN. ZDROJE

92,6 mld. Kč

=

Struktura rozpočtu pro rok 2022
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Podpora městských částí

Finanční vztahy HMP k MČ v roce 2022

- 5 144,2 mil. Kč (o 122,6 mil. Kč více než v roce 2021)

Příspěvek na výkon státní správy v roce 2022
– 1 011,3 mil. Kč

Připravena 1 mld. Kč na investice 



Návrh rozpočtu obsahuje:

- pravidelné splátky jistin úvěrů EIB 0,76 mld. Kč

- tvorbu rezervy na splacení dluhopisu „2023” 0,71 mld. Kč

- rezervu na poskytnutí návratné finanční výpomoci P10 0,30 mld. Kč

- ostatní financování 0,24 mld. Kč

Předpokládaný stav k 31. 12. 2022:

- dlouhodobé finanční závazky HMP 12,0 mld. Kč (k 31.12.2021: 12,6 mld. Kč)

- stav rezervy na dluhovou službu 5,0 mld. Kč

(rating k 29.11.2021: Moody's Aa3, S&P AA-)

Výdaje
(2,0 mld. Kč)

Zadlužení HMP
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Kapitálové výdaje 
- významné investice



Dopravní podnik hl. m. Prahy

- 6,9 mld. Kč rekonstrukce a opravy, výstavba, nákup vozidel

Pražská vodohospodářská společnost

- 2,5 mld. Kč rekonstrukce, obnova a výstavba vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod

Pražské vodovody a kanalizace 

- 1,3 mld. Kč havarijní a plánované opravy 

Pražské služby

- 0,6 mld. Kč investice do ZEVO, třídičky na plasty nebo komunální techniky

Pražská plynárenská

- 1,1 mld. Kč plynárenská infrastruktura a další investice

Investice městských společností

~12 mld. Kč =    neprojevuje se v investičním rozpočtu



Městské společnosti investují stále více

2012 2022
Pražské služby 86 mil. Kč 621 mil. Kč

Pražská plynárenská 134 mil. Kč 1 094 mil. Kč

Pražská vodohospodářská společnost 571 mil. Kč 2 499 mil. Kč

Pražské vodovody a kanalizace 857 mil. Kč 1 326 mil. Kč



Doprava

Metro a tramvajové tratě

– 4,3 mld. Kč výstavba metra D 

– 180 mil. Kč výstavba a rekonstrukce tramvajových tratí (Dědina, Libuš, smyčka Depo Hostivař)

– 100 mil. Kč výstavba vozovny Hloubětín

– 100 mil. Kč rekonstrukce a bezbariérové zpřístupnění stanic metra

+ prostředky v rozpočtu DPP

Mosty

‒ 860 mil. Kč mosty a lávky – výstavba a rekonstrukce

- 180 mil. Kč výstavba Dvoreckého mostu

- 249 mil. Kč rekonstrukce Barrandovského mostu

- 280 mil. Kč výstavba lávky Holešovice-Karlín

- přípravy rekonstrukcí mostů Legií, Hlávkova, Libeňského…



Doprava
Silniční infrastruktura

‒ 278 mil. Kč příprava dostavby Městského okruhu

‒ 323 mil. Kč výstavba Multifunkčního operačního střediska Malovanka

‒ 1 082 mil. Kč výstavba a rekonstrukce komunikací 

MHD, chodci a cyklisté

‒ 297 mil. Kč infrastruktura pro chodce a cyklisty, bezbariérovost, akce BESIP

‒ 20 mil. Kč zlepšení infrastruktury a preference pro MHD

‒ 70 mil. Kč příprava Terminálu Smíchovské nádraží

Parkování

‒ 301 mil. Kč investice do parkování, výstavba P+R parkovišť a parkovacích domů

- 100 mil. Kč výstavba Parkovacího domu Petržílkova



Rozvoj Prahy

Veřejná prostranství a další projekty

‒ 90 mil. Kč rekonstrukce dolní části Václavského náměstí

‒ 30 mil. Kč rekonstrukce Malostranského náměstí

‒ 42 mil. Kč příprava koncertního sálu Vltavská

‒ 30 mil. Kč park Rohanský ostrov 

‒ 117 mil. Kč revitalizace náplavek

Bytová politika

‒ 250 mil. Kč rekonstrukce Domu Opatov

‒ 50 mil. Kč bytová výstavba na Černém mostě

‒ 105 mil. Kč rekonstrukce bytových objektů

‒ 174 mil. Kč příprava projektů Pražské developerské společnosti



Majetek a kultura

Významné budovy a areály

– 750 mil. Kč rekonstrukce a dostavba Průmyslového paláce

– 91 mil. Kč rekonstrukce hlavní budovy Muzea města Prahy

– 199 mil. Kč rekonstrukce Holešovické tržnice

– 90 mil. Kč výstavba budovy městské knihovny Petřiny

Správa majetku

– 523 mil. Kč nový městský mobiliář

– 285 mil. Kč rekonstrukce objektů a staveb, výkupy pozemků a staveb

– 250 mil. Kč obnova a modernizace soustavy veřejného osvětlení

– 100 mil. Kč upgrade sítě veřejného osvětlení k dobíjení e-mobility



Životní prostředí a infrastruktura

Zeleň a životní prostředí
– 39 mil. Kč revitalizace a obnova vodních toků a nádrží
– 30mil. Kč obnova parku na Vítkově
– 31 mil. Kč rekreační park Hostivař
– 85 mil. Kč výstavba záchranné stanice pro volně žijící živočichy

Technická vybavenost
– 380 mil. Kč přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově
– 140 mil. Kč zkapacitnění bezpečnostního přelivu na Hostivařské přehradě
– 692 mil. Kč technická vybavenost městských částí
– 202 mil. Kč výstavba a rekonstrukce kanalizací

Areály
– 117 mil. Kč investice Botanická zahrada
– 80 mil. Kč investice Zoologická zahrada



Školství, zdravotnictví a sociální oblast

Školství

– 686 mil. Kč investice do školských objektů (výstavby, rekonstrukce, přístavby)

– 120 mil. Kč výstavba nové ZŠ Šeberov

– 80 mil. Kč granty na investice do sportovišť

Zdravotnictví a sociální oblast

– 186 mil. Kč rekonstrukce a vybavení zařízení sociálních služeb a zdravotnictví

– 121 mil. Kč nákup sanitních vozidel ZZS HMP

– 88 mil. Kč rekonstrukce a výstavba objektů záchranné služby



Bezpečnost, IT a evropské fondy
Bezpečnost

– 163 mil. Kč výstavba a rekonstrukce hasičských zbrojnic (státních i dobrovolných)

– 34 mil. Kč vybavení pro jednotky sboru dobrovolných hasičů

– 47 mil. Kč rekonstrukce služeben policie (městské i státní)

– 25 mil. Kč modernizace základny Letecké záchranné služby

IT

– 555 mil. Kč rozvoj informačních technologií

Evropské fondy

– 600 mil. Kč předfinancování OP PPR

– 800 mil. Kč spolufinancování OP PPR



– Koronakrize pokračuje – finančně úspěšně procházíme
– Řádně sestavený rozpočet pro r. 2022 počítající s nárůstem příjmů
– Zajištění prostředků na investice
– Připravená 1 mld. Kč pro MČ
– Finanční rezerva na inflaci
– Příprava na další rozpočtové úpravy v průběhu roku

– Připravené investice po podpisu nebo před koncem výběrového řízení:

- Metro D - Průmyslový palác
- Libeňský most - Malostranské náměstí
- Dvorecký most - tramvajové tratě
- lávka HolKa + další

Výhled na rok 2022



Pavel Vyhnánek, M.A.
náměstek primátora hl. m. Prahy

Děkuji za pozornost


