2. PŘÍJMY
Příjmy vlastního hlavního města Prahy byly k 31. 12. 2021 splněny ve výši 101 114 214,34
tis. Kč, tj. na 116,39 % RU. Celkový přehled o dosažených příjmech vlastního hlavního města
Prahy dle druhového členění uvádí následující tabulka (v tis. Kč).
Rozpočet
schválený

Druh
příjmů
daňové
nedaňové
kapitálové
přijaté
transfery
CELKEM

Skutečnost
k 31. 12.
2021

Rozpočet
upravený

%
plnění
k RU

Skutečnost
k 31. 12.
2020

Skutečnost
k 31. 12.
2019

Skutečnost
k 31. 12.
2018

55 443 500,00
609 100,00
0,00

56 240 883,90
1 916 059,50
0,00

68 863 065,23
3 590 663,17
1 072,10

122,44
187,40
0,00

61 226 753,30
4 063 001,90
0,00

64 876 096,35
3 456 786,84
0,00

59 547 562,81
3 448 067,37
0,00

18 267 099,40

28 718 812,60

28 659 413,84

99,79

27 394 934,10

22 815 807,74

20 509 591,07

74 319 699,40

86 875 756,00

101 114 214,34

116,39

92 684 689,30

91 148 690,93

83 505 221,25

% k plnění RU
k 31. 12. 2021
122,44
187,40
0,00
99,79
116,39

Druh příjmů
Daňové
Nedaňové
Kapitálové
Přijaté transfery
CELKEM

% k plnění RU
k 31. 12. 2020
101,32
194,88
0,00
100,11
103,12

% k plnění RU
k 31. 12. 2019
108,56
260,37
0,00
100,00
108,64

% k plnění RU
k 31. 12. 2018
108,20
166,31
0,00
100,03
107,60

Přehled o dosažených příjmech vlastního hl. města Prahy dle jednotlivých kapitol uvádí
následující tabulka (v tis. Kč):
Kapitola

Název

01

Rozvoj obce

02

Městská infrastruktura

03
04

Daňové
příjmy

Nedaňové
příjmy

Kapitálové
příjmy

Přijaté
transfery

Celkem

0,00

25 373,23

0,00

427,37

25 800,60

969 293,80

392 060,30

0,00

186 302,86

1 547 656,96

Doprava

0,00

595 789,60

1 072,10

970 026,38

1 566 888,08

0,00

194 106,01

0,00

21 687 160,73

21 881 266,74

05

Školství, mládež, sport
Zdravotnictví a soc.
oblast

0,00

298 848,31

0,00

2 303 919,55

2 602 767,86

06

Kultura a cestovní ruch

0,00

193 694,47

0,00

68 388,60

262 083,07

07

Bezpečnost

0,00

88 158,11

0,00

26 372,12

114 530,23

08

Hospodářství

0,00

1 090 375,07

0,00

52 694,18

1 143 069,25

09

Vnitřní správa

296 162,06

19 991,93

0,00

983 456,11

1 299 610,10

10

Pokladní správa

67 597 609,37

692 266,14

0,00

2 380 665,94

70 670 541,45

68 863 065,23

3 590 663,17

1 072,10

CELKEM

28 659 413,84 101 114 214,34

Daňové příjmy (tř. 1)
Daňové příjmy tvoří ve skutečnosti téměř 68,10 % veškerých příjmů vlastního hlavního města
Prahy a jejich plnění k 31. 12. 2021 činilo 122,44 % RU. Na celkovém plnění daňových
příjmů se největším objemem podílí daň z přidané hodnoty v celkové výši 35 556 787,5 tis.
Kč, byla plněna na 118,52 % RU. Dalším významným daňovým příjmem je daň z příjmů
právnických osob, která dosáhla výše 16 999 795,5 tis. Kč s plněním 186,91 % RU. Třetím
nejvýznamnějším daňovým příjmem je daň z příjmů fyzických osob ve výši 13 918 754,6 tis.

Kč, plněna na 90,18 % RU. Porovnání skutečnosti v letech 2018 až 2021 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 život.
prostředí
Místní poplatky z vybr. činností a
služeb
Ostatní odvody z vybraných činností a
služeb
Správní poplatky
Daně, poplatky a jiná obdob. peněž.
plnění v oblasti hazardních her
Daně z majetku
CELKEM

Skutečnost
k 31. 12. 2021
13 918 754,57
16 999 795,54
35 556 787,52

Skutečnost
k 31. 12. 2020
16 801 708,56
12 182 141,04
30 092 707,05

Skutečnost
k 31. 12. 2019
17 718 802,64
14 880 711,49
30 164 090,64

Skutečnost
k 31. 12. 2018
15 588 961,86
13 307 404,19
28 627 073,16

974 242,55

955 887,88

731 163,44

729 226,34

88 668,42

110 095,84

289 673,39

279 825,83

1 285,30

1 257,21

0,00

0,00

296 162,06

268 063,87

322 127,60

324 750,81

1 027 369,27

814 891,84

769 527,15

690 320,62

0,00
68 863 065,23

0,00
61 226 753,29

0,00
64 876 096,35

0,00
59 547 562,81

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.
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) a výnosu záloh a daně dle § 4 odst.1 písm. i) zákona o RUD
- procento, kterým se jednotlivé obce podílejí na výnosu daně podle § 4 odst. 1 písm. h)
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. září 2021 nabyla účinnosti vyhláška ministerstva financí č. 313/2021 Sb., o procentním
podílu jednotlivých obcí na 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) a písm. i) zákona o RUD ve výši 28,928753 a procento podílu na
dani dle § 4 odst. 1 písm. h) ve výši 19,761577.
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 kraje tvoří:
- podíl na 9,78 % z celostátního hrubého výnosu


daně z přidané hodnoty - § 3 odst. 1 písm. b)

 daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, odváděné plátcem daně, s výjimkou
daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby - § 3 odst. 1 písm.
c)


daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby - § 3 odst. 1 písm.
d)

 daně z příjmů fyzických osob s výjimkou
1. daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti odváděné plátcem daně,
2. daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby,
3. záloh poplatníka v paušálním režimu na daň z příjmů fyzických osob a daně z
příjmů fyzických osob, která je rovna paušální dani - § 3 odst. 1 písm. e
 daně z příjmů právnických osob, s výjimkou výnosů uvedených v písmenu a) a v § 4
odst. 1 písm. g) - § 3 odst. 1 písm. f)
-

podíl na 9,78 % výnosu záloh poplatníka v paušálním režimu na daň z příjmů
fyzických osob a výnosu daně z příjmů fyzických osob, která je rovna paušální dani - §
3 odst.1 písm. g)

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 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 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.
1. Sdílené daně obce tvoří:
- podíl na 25,84 % z celostátního hrubého výnosu

daně z přidané hodnoty - § 4 odst. 1 písm. b)
 daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, odváděné plátcem daně, s výjimkou
daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby - § 4 odst. 1 písm.
c)




daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby - § 4 odst. 1 písm.
d)

 daně z příjmů fyzických osob s výjimkou
1. daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti odváděné plátcem daně,
2. daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby,
3. záloh poplatníka v paušálním režimu na daň z příjmů fyzických osob a daně z
příjmů fyzických osob, která je rovna paušální dani - § 4 odst. 1 písm. e)


daně z příjmů právnických osob, s výjimkou výnosů uvedených v písmenu g) a v § 3
odst. 1 písm. a) - § 4 odst. 1 písm. f)

-

podíl na 25,84 % výnosu záloh poplatníka v paušálním režimu na daň z příjmů
fyzických osob a výnosu daně z příjmů fyzických osob, která je rovna paušální dani - §
3 odst.1 písm. i)

Hl. m. Praha se pro rok 2021 na výše uvedených podílech celostátního výnosu sdílených daní
podílí 28,760880 % v období od 1. 1. 2021 do 31. 8. 2021 a 28,928753 % od 1. 9. 2021.


podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti, odváděné plátcem daně, s výjimkou daně z příjmů fyzických osob vybírané
srážkou podle zvláštní sazby, tzv. „motivační daň“ - § 4 odst. 1 písm. h).

Hl. m. Praha se pro rok 2021 na výše uvedeném podílu celostátního výnosu tzv. „motivační
daně“ podílí 19,951977 % v období od 1. 1. 2021 do 31. 8. 2021 a 19,761577 % od 1. 9.
2021.
2. Výlučné daně obce tvoří:
 výnos daně z nemovitých věcí; příjemcem je ta obec, na jejímž území se nemovitost
nachází (§ 4 odst. 1 písm. a)
 daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je příslušná obec,
s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby (§ 4 odst. 1 písm. g).
3. Ostatní daňové příjmy rozpočtu hl. m. Prahy jako obce tvoří:
a) poplatky
Jedná se o:
 odvod za odnětí zemědělské půdy dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. Část inkasa ve výši 30 %,
která je příjmem obce, převádějí od roku 2006 celní úřady. Zbylý podíl (55 % inkasa)
je příjmem státního rozpočtu a (15 % inkasa) příjmem 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 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. Výnos poplatku je určen
na zlepšení životního prostředí obce.

b) odvody z loterií a jiných podobných her a odvody z hazardních her
S účinností od 1. 1. 2017 zavádí zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z hazardních her“) daň z hazardních her, která
nahrazuje odvod z loterií a jiných podobných her. Předmětem daně z hazardních her
je provozování hazardní hry na území České republiky pro účastníky hazardní hry, pokud
k provozování hazardní hry je potřeba mít základní povolení nebo ohlášení. Poplatníkem daně
je držitel základního povolení hazardní hry nebo ten, kdo provozuje hazardní hru, k jejímuž
provozování je takového povolení potřeba. Dále je poplatníkem ohlašovatel hazardní hry,
nebo ten, kdo provozuje hazardní hru, k jejímuž provozování je ohlášení potřeba.
Převod daně je tvořen z důvodu dvojího rozpočtového určení dvěma dílčími odvody:
 část celostátního hrubého výnosu daně z hazardních her s výjimkou daně z technických
her - § 7 odst. 4 písm. b) zákona o dani z hazardních her (30 %)
 část celostátního hrubého výnosu daně z hazardních her ve výši dílčí daně
z technických her - § 7 odst. 1 písm. b) zákona o dani z hazardních her (65 %).
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 dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 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 2021 v členění podle jednotlivých druhů a porovnání
jejich výše s rokem 2020 je uvedeno v tabulce č. 1, a to za obec a za kraj.
Tabulka č. 1 v tis. Kč

Druh daně
DPFO placená plátci
DPFO placená poplatníky
DPFO vybíraná srážkou
DPPO
DPH

Schválený
rozp. r.
2021
13 500 000
0
800 000
7 700 000
28 800 000

Upravený
rozp. r.
2021
13 500 000
0
800 000
7 700 000
28 800 000

Skutečnost % k upr. Skutečnost
r. 2021
rozp. 2021
r. 2020
10 454 458
697 856
1 809 487
15 268 597
34 134 452

77,44 13 899 156
x
230 582
226,19 1 407 514
198,29 10 537 554
118,52 28 882 669

DPFO placená plátci - motivační
Sdílené daně obec celkem
DPFO placená plátci
DPFO placená poplatníky
DPFO vybíraná srážkou
DPPO
DPH
Sdílené daně kraj celkem
Sdílené daně celkem
Daň z nemovitých věcí
Poplatky - obec*
Poplatek - kraj**
Celkem odvody od FÚ
DPPO hrazená obcí
Úhrn
z toho: příjmy obce celkem
příjmy kraje celkem

550 000
51 350 000
550 000
0
35 000
300 000
1 200 000
2 085 000
53 435 000
1 339 349
x
x
54 774 349
400 000
55 174 349
53 089 349
2 085 000

550 000
51 350 000
550 000
0
35 000
300 000
1 200 000
2 085 000
53 435 000
1 341 830
x
x
54 776 830
1 095 086
55 871 916
53 786 916
2 085 000

416 915
62 781 765
435 576
29 073
75 389
636 113
1 422 335
2 598 486
65 380 251
1 406 266
4 949
1 285
66 792 751
1 095 086
67 887 837
65 288 066
2 599 771

75,80
122,26
79,20
x
215,40
212,04
118,53
124,63
122,35
104,80
x
x
121,94
100,00
121,51
121,38
124,69

613 689
55 571 164
582 151
9 661
58 955
441 313
1 210 038
2 302 118
57 873 282
1 370 542
2 949
1 257
59 248 030
1 203 274
60 451 304
58 147 929
2 303 375

* odvod za odnětí zemědělské půdy, poplatek za odnětí pozemků (lesy)
** poplatek za odebrané množství podzemní vody

Rozpočet daňových příjmů hlavního města Prahy byl pro rok 2021 schválen ve výši
55 174 349 tis. Kč. Po úpravě rozpočtu daně z nemovitých věcí u městské části Praha 5,
Praha-Březiněves, Praha-Koloděje, Praha-Královice, Praha-Křeslice, Praha-Lochkov, PrahaLysolaje, Praha-Petrovice, Praha-Přední Kopanina, Praha-Řeporyje a Praha-Satalice, úpravě
položky daň z příjmů právnických osob hrazené obcí v souvislosti s výší této daně za
zdaňovací období roku 2020 přiznané k 30. 6. 2021 a podáním dodatečného daňového
přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2018 a 2019 byl upraven na částku 55 871
916 tis. Kč. Částkou 67 887 837 tis. Kč byl upravený rozpočet plněn na 121,51 %. Oproti roku
2020 bylo daňových příjmů od finančních úřadů převedeno celkově v absolutním vyjádření
o 7 544 721 tis. Kč více, meziroční nárůst činil 12,73 %.
Inkaso příjmů bylo v roce 2021 ovlivněno opatřeními vlády zaváděnými k omezení šíření
nemoci COVID-19 a souvisejícími opatřeními na jejich zmírnění v oblasti daňových příjmů,
propadem ekonomiky, doprovázené poklesem zaměstnanosti, nižší dynamikou objemu mezd
a platů.
Pozitivní vliv na výši inkasa sdílených daní měla v roce 2021 novela ustanovení § 3 odst. 1
a § 4 odst. 1 zákona o RUD, kdy s účinností od 1. 1. 2021 byl navýšen podíl na celostátních
výnosech.
Inkaso daně z přidané hodnoty dosáhlo v roce 2021 výše 35 556 787 tis. Kč, tj. 118,52 %
schváleného rozpočtu, což je 18,16 % nad úrovní roku 2020 (absolutně o 5 464 080 tis. Kč
více). Inkaso daně z přidané hodnoty bylo tlumeno nižšími sazbami daně u některých služeb a
zboží účinnými od května a července 2020, prominutím daně z přidané hodnoty na vakcíny,
testy, respirátory či energie, stejně jako restriktivními opatřeními proti šíření epidemie. Od
druhého čtvrtletí již bylo inkaso pozitivně ovlivněno postupným oživením ekonomiky. Na
inkasu roku 2021 se pozitivně projevilo i zvýšení disponibilního příjmu domácností v
důsledku snížení daňového zatížení u fyzických osob a růstu mezd, růst cen, a také vyšší
prodeje nových bytů doprovázené nárůstem jejich cen.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob v celkové výši 13 918 754 tis. Kč, tj. 90,18 % rozpočtu,
vykazuje oproti roku 2020 snížení o 17,16 % (absolutně o 2 882 954 tis. Kč).
Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené plátci dosáhlo plnění 11 306 949 tis. Kč,
tj. 77,44 % rozpočtu. Oproti roku 2020 došlo k poklesu o 3 788 047 tis. Kč, tj. o 25,09 %.
Ve výběru daní se negativně projevil pokles zaměstnanosti vlivem zpomalení ekonomického
růstu a opatřeními zavedenými v souvislosti s COVID 19. V meziročním srovnání se promítá
vliv daňových změn účinných od roku 2021, zejména zrušení superhrubé mzdy a zvýšení
slevy na poplatníka. Na inkaso měly naopak pozitivní vliv výplaty mimořádných odměn
zaměstnancům ve zdravotnictví, sociálních službách a příslušníkům bezpečnostních sborů
a vojákům z povolání.
Inkaso daně z příjmů fyzických osob vybíraných srážkou činilo 1 884 876 tis. Kč (225,73 %
rozpočtu). Oproti roku 2020 došlo k nárůstu výnosu o 28,53 %, tj. absolutně o 418 407 tis.
Kč.
Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky dosáhlo plnění 726 929 tis. Kč,
oproti roku 2020 došlo k nárůstu o 202,58 % (absolutně o 486 686 tis. Kč). Inkaso bylo
ovlivněno plošným prominutím červnové zálohy na daň z příjmů fyzických osob v roce 2020,
které snížilo srovnávací základnu v roce 2020 a část zrušené a neuhrazené červnové zálohy
byla doplacena v roce 2021 ve vyrovnání daně. Na této položce nebyl na rok 2021
rozpočtován žádný příjem.
Inkaso daně z příjmů právnických osob se na plnění rozpočtu podílelo částkou 15 904 710 tis.
Kč, tj. 198,81 % rozpočtu, oproti roku 2020 došlo k nárůstu o 44,87 % (absolutně o 4 925 843
tis. Kč). V meziročním srovnání se do vysokého nárůstu inkasa promítla přijatá opatření ke
zmírnění dopadů restrikcí, zejména pak plošné zrušení červnové zálohy v roce 2020, které
snížilo srovnávací základnu. V průběhu září se do inkasa pozitivně promítla splatnost
čtvrtletní zálohy na daň.
Daň z příjmů právnických osob za vlastní hl. m. Prahu byla pro rok 2021 rozpočtována ve
výši 400 000 tis. Kč. Dle skutečné výše této daně, která byla hl. m. Prahou vypočtena a
uhrazena k 30. 6. 2021 za zdaňovací období roku 2020, byl upraven její rozpočet.
Samostatnou zprávu o sestavě přiznání k dani z příjmů právnických osob za hl. m. Prahu
projednala dne 7. 6. 2021 Rada hl. m. Prahy (usnesení č. 1348), návrh na příslušné související
úpravy rozpočtu vč. dotací městským částem projednalo a schválilo Zastupitelstvo hl. m.
Prahy dne 17. 6. 2021 (usnesení č. 28/44). Zároveň bylo podáno dodatečné daňové přiznání
k této dani za rok 2018 a 2019 ve výši 5 118 790 Kč. Tato úprava rozpočtu byla projednána
dne 7. 6. 2021 Radou hl. m. Prahy (usnesení č. 1349), návrh na příslušné související úpravy
rozpočtu vč. dotací městským částem, projednalo a schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne
17. 6. 2021 (usnesení č. 28/45).
Převody výnosu 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 1 406 266 tis.
Kč byl upravený rozpočet naplněn na 104,80 %. Oproti roku 2020 došlo k nárůstu o 2,61 %,
tj. absolutně o 35 724 tis. Kč.
Výši převodu 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 2019, 2020 a 2021 zobrazuje
následující stejně pojmenovaný graf.

- daň z hazardních her
Hl. m. Praha za rok 2021 obdrželo od Specializovaného finančního úřadu převody části
celostátního hrubého výnosu daně z hazardních her a daně z technických her ve výši 1
027 345 tis. Kč.
V roce 2021 hl. m. Praha obdrželo i doplatek za zrušený odvod loterií a podobných her (zákon
č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů), který je
uveden v následující tabulce.
Tabulka č. 2 v tis. Kč

Druh odvodu
Odvody z loterií
Odvody z VHP a jiných tech.
herních zařízení
Daň z hazardních her
Daň z technických her
Odvody celkem

Schvál.rozp.
r. 2021

Upravený
Skutečnost
rozp. r.
r. 2021
2021

0

0

24

0
200 000
300 000
500 000

0
200 000
402 298
602 298

0
503 118
524 227
1 027 369

Plnění k
UR
v%
x
x
251,56
130,31
205,47

Skutečnost
r. 2020
108
182
398 423
416 179
814 892

- na místních a správních poplatcích a na poplatku za komunální odpad
Plnění těchto příjmů je uvedeno v následující tabulce č. 3, a to jak za vlastní hl. m. Prahu, tak
orientačně i za městské části.

Tabulka č. 3 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:
Poplatek z pobytu
v tom: HMP vlastní
městské části
Popl. za užív.veř.prostranství
v tom: HMP vlastní
městské části
Poplatek ze psů
v tom: HMP vlastní - převody
MČ
městské části
Poplatek ze vstupného
Zrušené místní poplatky
v tom: HMP vlastní
městské části

Schvál.rozp. Uprav.rozp. Skutečnost
Plnění
Skutečnost
r. 2021
r. 2021
r. 2021
k UR v %
r. 2020
441 591
300 000
141 591
690 000
455 209
118 500
336 709

441 605
300 000
141 605
690 000
458 894
118 500
340 394

442 452
296 162
146 290
967 524
386 555
88 668
297 887

99,94
98,72
102,51
140,22
82,77
74,83
85,47

382 420
268 064
114 356
951 404
388 340
110 096
278 244

136 989
100 000
36 989
249 516
9 000
240 516
42 061

136 989
100 000
36 989
253 176
9 000
244 176
42 086

81 974
61 673
20 301
249 189
14 492
234 697
44 659

60,55
61,67
57,39
94,99
161,02
92,65
104,44

67 067
47 037
20 030
212 411
11 004
201 407
41 015

9 500
32 561
25 843
800
0
800

9 500
32 586
25 843
800
0
800

10 742
33 917
7 687
3 046
1 761
1 285

113,07
101,97
29,81
380,75
x
160,63

9 773
31 242
11 060
56 787
42 282
14 505

Výběr správních poplatků je závislý na počtu zpoplatňovaných úkonů a na výši sazeb za jejich
provedení. Celkově bylo za rok 2021 za hl. m. Prahu vybráno 442 452 tis. Kč, z toho
za vlastní hl. m. Prahu 296 162 tis. Kč. Schválený rozpočet vlastního hl. m. Prahy byl naplněn
na 98,72 % a výběr byl o 28 098 tis. Kč vyšší než v roce 2020, s nárůstem o 10,48 %.
U městských částí bylo vybráno 146 290 tis. Kč (zvýšení oproti roku 2020 o 27,93 %).
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. Od 1. 1. 2020 nabyla účinnosti obecně závazná vyhláška č. 15/2019,
která novelizuje vyhlášku č. 2/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví poplatek za komunální
odpad, a navyšuje tak výši poplatku za komunální odpad o 30 %. Současně byla zavedena
nová služba spojená se svozem bioodpadu rostlinného původu. Na poplatku za komunální
odpad rozpočtovaném pro rok 2021 ve výši 690 000 tis. Kč bylo vybráno celkem 967 524 tis.
Kč, což činí 140,22 % schváleného rozpočtu.
Celkový výběr místních poplatků za rok 2021 činil 386 555 tis. Kč, což představuje snížení
oproti roku 2020 o 0,46 % (absolutně o 1 785 tis. Kč).
Oproti roku 2020 došlo k poklesu u místního poplatku ze vstupného ve výši 3 373 tis. Kč (tj.
o 30,50 %).

Na vykazovaný nižší výběr poplatků mělo dopad zejména mimořádné opatření vlády, které
bylo vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu
onemocnění COVID-19. Znamenalo prakticky zastavení příjezdového i domácího cestovního
ruchu, zrušení veškerých kulturních a sportovních akcí, zákaz maloobchodního prodeje a
poskytování služeb v provozovnách, přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích
služeb a maloobchodní prodej na tržnicích a tržištích.
V souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2 a přijímanými opatřeními k jeho zamezení se
odbor daní, poplatků a cen Magistrátu hlavního města jako správce poplatku rozhodl využít
pravomoci dle § 16b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů a za účelem zmírnění zvýšených dopadů této mimořádné události v období od 1. 1.
2021 do 31. 5. 2021 přistoupit k plošném prominutí místního poplatku za užívání veřejného
prostranství umístěním restauračních zahrádek, a to i samostatně umístěných, a prominutí
místního poplatku z pobytu v hotelech * až ***** na území celé Prahy v období od 1. 1. 2021
do 30. 6. 2021. V případě místního poplatku z pobytu, kde jsou dle Statutu hlavního města
Prahy správci poplatku, a to v přenesené působnosti, městské části, bylo vydáno doporučení
k prominutí místního poplatku z pobytu a bylo na zvážení a rozhodnutí správce poplatku
příslušné městské části, zda přistoupí ke zmírnění finančních dopadů na poplatníky a poplatek
prominou.

Nedaňové příjmy (tř. 2)
v tis. Kč
Položka

Název seskupení položek

211X

Příjmy z vlastní činnosti
Odvody přebytků org.
s přímým vztahem
Příjmy z úroků a realizace
fin. majetku
Přijaté sankční platby
Vratky z fin. vyp.
předchozích let
Ostatní nedaňové příjmy
Přijaté splátky půjč.
prostředků
CELKEM

212X
214X
221X
222X
232X
24XX

RS
2021
500,0

RU
k 31. 12. 2021
148 278,00

Skutečnost
31. 12. 2021
213 246,81

Skutečnost
31. 12. 2020
185 382,36

0,0

82 087,60

82 087,27

98 709,46

204 300,0

204 300,00

1 562 979,10

2 205 631,96

228 900,0

233 288,40

286 660,22

298 114,52

0,0

855 820,00

921 155,46

964 093,82

0,0

207 548,50

339 303,41

123 808,56

175 400,0

184 737,00

185 230,91

187 261,17

609 100,0

1 916 059,50

3 590 663,17

4 063 001,85

Nedaňové příjmy tvoří pouze 3,55 % z celkového objemu skutečných příjmů vlastního
hlavního města Prahy k 31. 12. 2021. Celkově jsou tyto příjmy plněny na 187,40 % RU.
Objemově největším druhem nedaňových příjmů jsou příjmy z úroků a realizace finančního
majetku ve výši 1 562 979,1 tis. Kč. Dalšími objemově důležitými příjmy jsou vratky
z finančního vypořádání předchozích let a ostatní nedaňové příjmy.
V roce 2021 jsou nedaňové příjmy rozpočtovány ve výši 1 916 059,5 tis. Kč a plněny
k 31. 12. 2021 ve výši 3 590 663,2 tis. Kč.

1) Příjmy z vlastní činnosti – 213 246,8 tis. Kč
Kapitola 02 – Městská infrastruktura
 197 689,2 tis. Kč – smluvní odměna za sběr a využití obalových odpadů v rámci
integrovaného systému nakládání s KO od společnosti EKO-KOM, a.s.
Kapitola 03 – Doprava
 10 376,8 tis. Kč – ODO MHMP – TSK HMP příjmy z tržeb a poplatků za parkovné mimo
provozní dobu na 14 parkovištích P+R, parkovné z mincovních automatů DP.
Kapitola 05 – Zdravotnictví a soc. oblast
 637,1 tis. Kč – jedná se o příjmy za tiskopisy (recepty a žádanky s modrým pruhem na
opiáty).
Kapitola 07 – Bezpečnost
 2 904,1 tis. Kč – povinné úhrady nákladů za pobyt zvířat v ÚPOZ MP od jejich majitelů.
Kapitola 08 – Hospodářství
 1 238,1 tis. Kč – náklady oprávněného.
Kapitola 09 – Vnitřní správa
 401,5 tis. Kč – digitální reprodukce, publikace, rešerše, ověřování dokumentů.

2) Odvody přebytků org. s přímým vztahem – 82 087,3 tis. Kč
Kapitola 04 – Školství, mládež a sport
 78 287,3 tis. Kč – odvody finančních prostředků z fondů investic příspěvkových organizací
HMP, z toho: OA Bubeneč, Praha 6 ve výši 400,0 tis. Kč, ZŠ a MŠ Za Invalidovnou, Praha
8 ve výši 500 tis. Kč, ZUŠ Štefánikova, Praha 5 ve výši 400 tis. Kč a Akademické
gymnázium, Praha 1 ve výši 250 tis. Kč (usn. RHMP č. 400 ze dne 1. 3. 2021),
Gymnázium Nad Alejí, Praha 6 ve výši 400 tis. Kč, Karlínské gymnázium, Praha 8 ve výši
600 tis. Kč, OA Holešovice, Praha 7 ve výši 400 tis. Kč, Gymnázium, SOŠ, ZŠ a MŠ pro
sluchově postižené, Praha 2 ve výši 200 tis. Kč, ZŠ Vokovice, Praha 6 ve výši 500 tis. Kč,
ZŠ Tolerance, Praha 9 ve výši 600 tis. Kč, SOU Ohradní, Praha 4 ve výši 2 000 tis. Kč a
ZUŠ Učňovská, Praha 9 ve výši 164 tis. Kč (usn. RHMP č. 941 ze dne 26. 4. 2021),
Gymnázium Ch. Dopplera, Praha 5 ve výši 470,4 tis. Kč, SPŠ Panská, Praha 1 ve výši 420
tis. Kč, SPŠ elektrotechnická, V Úžlabině, Praha 10 ve výši 600 tis. Kč, OA Heroldovy
sady, Praha 10 ve výši 19 tis. Kč, VOŠ a SPŠ Dušní, Praha 1 ve výši 300 tis. Kč, Karlínská
OA a VOŠ, Praha 8 ve výši 1 164 tis. Kč, ZŠ a SŠ Kupeckého, Praha 4 ve výši 500 tis. Kč,
ZŠ při Psych. nemocnici Bohnice, Praha 8 ve výši 300 tis. Kč, ZUŠ Taussigova, Praha 8 ve
výši 650 tis. Kč a DDM – Hobby centrum, Praha 4 ve výši 170 tis. Kč (usn. RHMP č. 1523
ze dne 14. 6. 2021), Gymnázium, Praha 9, Litoměřická ve výši 750 tis. Kč, SPŠ
elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině ve výši 925 tis. Kč, VOŠ a SPŠ dopravní, Praha 1
ve výši 1 500 tis. Kč, VOŠ a SPŠ grafická, Praha 1 ve výši 1 000 tis. Kč, ZŠ pro žáky
s poruchami zraku, Praha 2 ve výši 300 tis. Kč, SŠ – COPTH, Praha 9 ve výši 450 tis. Kč,
SPŠ na Proseku, Praha 9 ve výši 680 tis. Kč, Akademie řemesel – SŠ technická, Praha 9 ve
výši 8 tis. Kč a ZUŠ Štefánikova, Praha 5 ve výši 300 tis. Kč (usn. RHMP č. 1768 ze dne
12. 7. 2021), Gymnázium a Hudební škola, ZUŠ, Praha 3 ve výši 1 000 tis. Kč, DDM –

Hobby centrum, Praha 4 ve výši 2 798 tis. Kč, ZUŠ Štefánikova, Praha 5 ve výši 150 tis.
Kč, ZUŠ Taussigova, Praha 8 ve výši 1 500 tis. Kč, DD Smržovská, Praha 9 ve výši 80 tis.
Kč, DM Lovosická, Praha 9 ve výši 1 500 tis. Kč, Gymnázium Ch. Dopplera, Praha 5 ve
výši 540 tis. Kč, Gymnázium J. Keplera, Praha 6 ve výši 500 tis. Kč, Gymnázium J.
Heyrovského, Praha 5 ve výši 315 tis. Kč, Gymnázium Litoměřická, Praha 9 ve výši 500
tis. Kč, Gymnázium Nad Alejí, Praha 6 ve výši 600 tis. Kč, Gymnázium Opatov, Praha 4
ve výši 400 tis. Kč, Gymnázium K. Sladkovského, Praha 3 ve výši 350 tis. Kč, Gymnázium
Nad Štolou, Praha 7 ve výši 534,8 tis. Kč, SŠ Náhorní, Praha 8 ve výši 700 tis. Kč,
Masarykova SŠ chemická, Praha 1 ve výši 121,7 tis. Kč, OA Hovorčovická, Praha 3 ve
výši 200 tis. Kč, MŠ speciální Drahanská, Praha 8 ve výši 100 tis. Kč, ZŠ pro žáky
s poruch. zraku, Praha 2 ve výši 300 tis. Kč, SPŠ Na Třebešíně, Praha 10 ve výši 1 000 tis.
Kč, ZŠ a SŠ waldorfská, Praha 4 ve výši 200 tis. Kč, ZŠ Vokovice, Praha 6 ve výši 300 tis.
Kč, ZŠ a SŠ Kupeckého, Praha 4 ve výši 200 tis. Kč a ZŠ Tolerance, Praha 9 ve výši 350
tis. Kč (usn. RHMP č. 2823 ze dne 15. 11. 2021), Gymnázium Budějovická, Praha 4 ve
výši 600 tis. Kč, Gymnázium Postupická, Praha 4 ve výši 4 500 tis. Kč, Gymnázium Na
Zatlance, Praha 5 ve výši 423,1 tis. Kč, Gymnázium Arabská, Praha 6 ve výši 700 tis. Kč,
Gymnázium Litoměřická, Praha 9 ve výši 150 tis. Kč, Gymnázium Českolipská, Praha 9 ve
výši 350 tis. Kč, Gymnázium a Hudební škola, ZUŠ, Praha 3 ve výši 400 tis. Kč,
Gymnázium Botičská, Praha 2 ve výši 348,9 tis. Kč, Masarykova SŠ chemická, Praha 1 ve
výši 250 tis. Kč, VOŠ a SPŠ stavební, Praha 1 ve výši 1 200 tis. Kč, Pražská konzervatoř,
Praha 1 ve výši 1 000 tis. Kč, SPŠ strojnická, Praha 1 ve výši 1 710,1 tis. Kč, ČAO
Resslova 5, Praha 2 ve výši 430 tis. Kč, SPŠ J. Gočára, Praha 4 ve výši 2 350 tis. Kč,
Smíchovská SPŠ, Praha 5 ve výši 2 300 tis. Kč, Hotelová škola Radlická, Praha 5 ve výši
581 tis. Kč, Hotelová škola Vršovická, Praha 10 ve výši 280 tis. Kč, SZŠ Ruská, Praha 10
ve výši 700 tis. Kč, VOŠES Podskalská, Praha 2 ve výši 2 250 tis. Kč, VOŠUP Žižkovo
náměstí, Praha 3 ve výši 2 200 tis. Kč, SŠ a MŠ A. Klara, Praha 4 ve výši 1 350 tis. Kč, ZŠ
pro žáky s por. učení, Praha 6 ve výši 300 tis. Kč, MŠ speciální Štíbrova, Praha 8 ve výši
385 tis. Kč, SOŠ civilního letectví, Praha 6 ve výši 550 tis. Kč, SOŠ Jarov, Praha 9 ve výši
12 000 tis. Kč, SPŠ Na Proseku, Praha 9 ve výši 43,4 tis. Kč, SŠ COPTH, Praha 9 ve výši
800 tis. Kč, SOU Čakovice, Praha 9 ve výši 900 tis. Kč, SŠ automobilní a informatiky,
Praha 10 ve výši 500 tis. Kč, ZUŠ Jižní město, Praha 4 ve výši 450 tis. Kč, ZUŠ A.
Voborského, Praha 4 ve výši 600 tis. Kč, ZUŠ V. Petrova, Praha 4 ve výši 300 tis. Kč, ZUŠ
Na Popelce, Praha 5 ve výši 1 250 tis. Kč, ZUŠ Štefánikova, Praha 5 ve výši 47 tis. Kč,
ZUŠ Taussigova, Praha 8 ve výši 250 tis. Kč, ZUŠ Bajkalská, Praha 10 ve výši 400 tis. Kč,
DDM Modřany, Praha 4 ve výši 250 tis. Kč a PPP pro Prahu 10 ve výši 400 tis. Kč (usn.
RHMP č. 2975 ze dne 29. 11. 2021), SPŠ Na Proseku, Praha 9 ve výši 91,9 tis. Kč (usn.
RHMP č. 3288 ze dne 20. 12. 2021), ZUŠ Olešská, Praha 10 ve výši 300 tis. Kč (usn.
RHMP č. 3301 ze dne 20. 12. 2021), DD Smržovská, Praha 9 ve výši 670 tis. Kč, DD
Národních hrdinů, Praha 9 ve výši 1 000 tis. Kč, MŠ speciální Sluníčko, Praha 5 ve výši 15
tis. Kč, ZŠ pro žáky s poruch. učení, Praha 6 ve výši 300 tis. Kč, MŠ speciální Štíbrova,
Praha 8 ve výši 70 tis. Kč a DDM – Hobby centrum, Praha 4 ve výši 982 tis. Kč (usn.
RHMP č. 3290 ze dne 20. 12. 2021) za současného zvýšení neinvestičních příspěvků ve
stejné výši.
Kapitola 05 – Zdravotnictví a soc. oblast
 3 500,0 tis. Kč – odvod finančních prostředků z fondu investic příspěvkové organizace
Centrum komunitních služeb Pro život ve výši 3 500,0 tis. Kč, který byl následně účelově
použit na službu č. 8590832 – chráněné bydlení.

Kapitola 06 – Kultura a cestovní ruch
 300,0 tis. Kč – odvod finančních prostředků z fondu investic příspěvkové organizace HMP
Studio Ypsilon ve výši 300,0 tis. Kč za současného zvýšení neinvestičního příspěvku
organizace.

3) Příjmy z úroků a realizace finančního majetku – 1 562 979,1 tis. Kč
Kapitola 03 – Doprava
 0,1 tis. Kč – kurzové rozdíly z přijatých pokut.
Kapitola 08 – Hospodářství
 1 036 433,8 tis. Kč – příjmy z dividend – Kolektory Praha, a.s. ve výši 50 000,0 tis. Kč,
Pražská energetika Holding a.s. ve výši 484 207,2 tis. Kč, Pražská plynárenská Holding
a.s. ve výši 500 000,0 tis. Kč a příjmy z úroků na bankovních účtech.
Kapitola 09 – Vnitřní správa
 9 679,1 tis. Kč – kurzové rozdíly, převody mezi účty města, kreditní úrok.
Kapitola 10 – Pokladní správa
 516 866,1 tis. Kč – úroky z účtů hl. m. Prahy a výnosy ze směnek.

4) Přijaté sankční platby – 286 660,2 tis. Kč
Kapitola 02 – Městská infrastruktura
 1 487,1 tis. Kč – pokuty převedené Českou inspekcí životního prostředí a Celním úřadem.
Kapitola 03 – Doprava
 219 546,1 tis. Kč – jedná se o sankce ukládané 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 a příjmy za postihy podle § 35 zák. č.
111/1994 Sb., zákona o silniční dopravě, a dále správní postihy podle zákona o cenách
(zák. č. 526/1990 Sb.).
Kapitola 04 – Školství, mládež a sport
 1 746,4 tis. Kč – prostředky odvedené příjemci podpory OPP – Adaptabilita, OPP –
Konkurenceschopnost a OPP – Pól růstu, které byly využity v rozporu s podmínkami
stanovenými hl. m. Prahou pro jejich realizaci.
Kapitola 05 – Zdravotnictví a soc. oblast
 597,1 tis. Kč – jedná se o pokuty za správní delikty poskytovatelů zdrav. a soc. služeb.

Kapitola 06 – Kultura a cestovní ruch
 4 544,8 tis. Kč – představují sankční platby uložené odborem OPP MHMP za porušení
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů ve výši
3 579,0 tis. Kč a přijaté smluvní pokuty uložené odborem HOM MHMP ve výši 965,8 tis.
Kč.
Kapitola 07 – Bezpečnost
 56 809,5 tis. Kč – jedná se o příjmy spojené s odtahy motorových vozidel na území hl. m.
Prahy, které brání bezpečnosti silničního provozu (SS HMP), a vybrané pokuty MP HMP.
Kapitola 08 – Hospodářství
 306,8 tis. Kč – jedná se o přijetí fin. prostředků na základě Výzvy dle zák. 250/2000 Sb.
Kapitola 09 – Vnitřní správa
 1 622,4 tis. Kč – přijaté sankční platby přijaté od jiných subjektů, za porušení vyhlášek
a nařízení hl. m. Prahy a za porušení zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy.

5) Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z fin. vypořádání předchozích
let – 921 155,5 tis. Kč
Plnění se projevuje téměř ve všech kapitolách: kap. 01 – 25 366,7 tis. Kč, kap. 02 – 101 755,8
tis. Kč, kap. 03 – 163 994,4 tis. Kč, kap. 04 – 98 123,6 tis. Kč, kap. 05 – 293 549,5 tis. Kč,
kap. 06 – 175 777,3 tis. Kč, kap. 07 – 22 125,3 tis. Kč, kap. 08 – 38 116,9 tis. Kč, kap. 09 –
2 345,8 tis. Kč. Jedná se o vrácené finanční prostředky v rámci finančního vypořádání státní
dotace škol a školských zařízení HMP, MČ a soukromých škol s MŠMT v kap. 04, finančního
vypořádání státních dotací ostatních příspěvkových organizací hl. m. Prahy, finanční
vypořádání dotace MF na dokrytí výdajů MČ na volby do Senátu PČR, úpravy rozpočtu
schválené usnesením Rady hl. m. Prahy č. 597 ze dne 22. 3. 2021 z nevyčerpaných prostředků
příspěvkových organizací z roku 2020 ve výši 124 210,9 tis. Kč, finanční vypořádání projektů
EU/ EHP a OPP PR.

6) Ostatní nedaňové příjmy – 339 303,4 tis. Kč
V ostatních nedaňových příjmech se promítají příjmy kap. 01 – 6,6 tis. Kč (odvod příjmů za
minulá léta - úhrada exekuce), kap. 02 – 91 128,1 tis. Kč (úhrady za způsobené škody a
zničený majetek v městských parcích a lesoparcích, úhrady za vodohospodářské havárie,
vyúčtování nákladů za provozování Nové vodní linky (NVL) v prodlouženém zkušebním
provozu v návaznosti na zaplacené zálohy dle smlouvy s PVS a.s.), kap. 03 – 201 872,2 tis.
Kč (TSK HMP – vratky záloh nájemného za pozemky, INV MHMP - přijaté pojistné náhrady,
ODO MHMP - platby za dopravní obslužnost od OC Šestka, Europark Shopping Center,
Globus ČR, IKEA a DHL Solutions a vyúčtování, resp. vrácení nevyčerpaných fin. prostředků
z r. 2020 od TSK. a.s.), kap. 04 – 6 117,7 tis. Kč (příjem mylných plateb od PO MČ za
projekty OPPPR a OPVVV, které mají hradit MČ, výplata bonifikace od Generali České
pojišťovny a.s. a vrácená část nevyčerpané dotace-zálohy v rámci projektu OPVVV (KPR
nazývaný iKAP) od Hospodářské komory), kap. 05 – 564,4 tis. Kč - příjmy za prodej vakcín
proti chřipce poskytovatelům sociálních služeb, kap. 06 – 13 072,4 tis. Kč (vyúčtování

smlouvy o zajištění voucherového systému pro realizaci podpůrného programu v oblasti
příjezdového turismu "V Praze jako doma" ve výši 9 755,1 tis. Kč a přijatá platba za
Výstaviště – vratka kupní ceny za rolbu ve výši 3 317,3 tis. Kč), kap. 07 – 6 319,3 tis. Kč
(přijaté neinvestiční dary na provoz ÚPOZ MP, pojistné náhrady, náhrady zaměstnanců za
jimi způsobené škody zaměstnavateli a přeplatky z vyúčtování energií a služeb), kap. 08 –
14 279,4 tis. Kč (vratky náhrad soudních řízení, refundace pohřebného – náhrady od MMR
pro MČ HMP za účelně vynaložené náklady na pohřbení zemřelého v případě, kdy zákon č.
256/2001 Sb., stanoví povinnost zajistit pohřbení obci), kap. 09 – 5 943,1 tis. Kč (přeplatky
za vodné a elektřinu, hovorné, reklamace poštovného, registr vozidel a řidičů).

7) Přijaté splátky půjčených prostředků – 185 230,9 tis. Kč
V přijatých splátkách půjčených prostředků se promítají příjmy kap. 04 – 9 830,9 tis. Kč
(jedná se o vrácené prostředky z návratných finančních výpomocí poskytnutých PO HMP –
VOŠ a SPŠ grafická, Praha 1, SPŠ na Proseku, Praha 9, Gymnázium u Libeňského zámku,
Praha 8, SŠ, ZŠ, a MŠ Výmolova, Praha 5, Gymnázium Nad štolou, Praha 7, SPŠ
elektrotechnická Ječná, Praha 10, SŠ a VOŠ umělecká a řemeslná, Praha 5 a Gymnázium
Botičská, Praha 2, Hotelová škola Vršovická, Praha 10 a MŠ speciální Na Lysinách, Praha 4).
kap. 10 – 175 400,0 tis. Kč (jedná se o splátku zápůjčky od PVS, a.s.).
Nedaňové příjmy podle jednotlivých kapitol
Název kapitoly

Kap.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

RS 2021

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

0,0
200,0
149 000,0
0,0
0,0
2 500,0
76 000,0
0,0
1 700,0
379 700,0
609 100,0

RU
31. 12. 2021
25 366,7
254 536,0
508 576,1
162 647,9
270 116,5
171 017,6
97 686,3
42 366,6
4 045,8
379 700,0
1 916 059,5

Skutečnost
31. 12. 2021
25 373,2
392 060,3
595 789,6
194 106,0
298 848,3
193 694,5
88 158,1
1 090 375,1
19 991,9
692 266,1
3 590 663,2

v tis. Kč
Skutečnost
31. 12. 2020
4 294,1
187 288,3
653 771,8
146 604,5
303 186,1
128 219,9
118 498,8
1 686 180,0
20 126,4
814 832,0
4 063 001,9

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 následující tabulce.
v tis. Kč

Druh platby
Úhrn
Z toho:
Převody od fin. institucí *)

Schvál. rozp. Uprav. rozp.
r. 2021
r. 2021
228 900
x

Skutečnost
r. 2021

%k
UR 2021

Skutečnost
r. 2020

233 288

286 660

122,88

298 114

x

717

x

749

Městská policie
Odtahy vozidel
Odbory MHMP
Ostatní

40 000
36 000
152 900
0

40 000
36 000
152 900
4388

22 242
34 568
227 039
2 094

55,61
96,02
148,49
47,72

25 607
37 003
220 286
14 469

Rozpočet sankčních plateb vlastního hl. m. Prahy byl schválen ve výši 228 900 tis. Kč.
Po úpravě rozpočtu na částku 233 288 tis. Kč dosáhlo plnění výše 122,88 % částkou 286 660
tis. Kč. Z částky inkasa sankčních plateb činily převody od finančních institucí 717 tis. Kč
a 2 094 tis. Kč představují vrácené finanční prostředky z projektu Operační program Praha –
Konkurenceschopnost (OPPK) a Operační program Praha – Adaptabilita (OPPA).
Rozpočet příjmů za nucené odtahy vozidel Správou služeb hl. m. Prahy byl částkou 34 568 tis.
Kč plněn na 96,02 % a oproti roku 2020 došlo k poklesu příjmů o 2 435 tis. Kč.
Odbory MHMP vybraly 227 039 tis. Kč, tj. v porovnání s rokem 2020, o 6 753 tis. Kč více (tj.
o 3,07 %).
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 2021 částku 22 242 tis. Kč.
Z této částky představují blokové pokuty na místě zaplacené 17 964 tis. Kč, pokuty zaplacené
na základě složenky 2 924 tis. Kč a zbytek ve výši 1 354 tis. Kč činí úhrada pokut uložených
v dřívějších obdobích. Výběr sankčních plateb za rok 2021 u Městské policie hl. m. Prahy se
oproti roku 2020 snížil o 3 365 tis. Kč, tj. o 13,14 %.
Pokuty Městské policie uložené v blokovém řízení
v tis. Kč

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

r. 2020
počet pokut
tis. Kč
64 654
19 712
54 839
16 766
9 815
2 946
14 023
5 755
4 896
1 815
9 127
3 940
7 793
4 441
6 295
1 553
1 498
2 888
86 470
29 908
66 030
20 134
20 440
9 774

r. 2021
počet pokut
tis. Kč
61 600
16 670
51 791
14 173
9 809
2 497
12 406
4 854
4 883
1 954
7 523
2 900
8 958
4 960
5 197
1 837
3 761
3 123
82 964
26 484
61 871
17 964
21 093
8 520

Přehled o výsledcích exekučních řízení
K 31. 12. 2021 bylo úplně vymoženo 3 498 nedoplatků ve výši 19 582 706 Kč a částečně
vymoženo 1 569 nedoplatků ve výši 8 210 161 Kč. Suma částečně vymožených nedoplatků
není zahrnuta v části 3. a 4. tabulky Přehled o vymáhání nedoplatků k 31. 12. 2021.
Do rozpočtu hl. m. Prahy bylo převedeno celkem 27 792 867 Kč.
k 1.1.20211)
STAV
Nedoplatky evidované k
vymáhání, u nichž bylo zahájeno
vymáhací řízení a neuplynula
22 122
lhůta pro výkon rozhodnutí
1. (počet):
Z toho:

k 31.3.2021 k 30.6.2021 k 30.9.2021 k 31.12.2021

22 760

2)

Odbory MHMP:
22 119
22 757
Příjem 34 - jiné správní orgány
3
3
Příjem 58 - státní rozpočet
0
0
Nedoplatky evidované k
vymáhání, u nichž bylo zahájeno
vymáhací řízení a neuplynula
424 558 464 432 172 852
lhůta pro výkon rozhodnutí
2. (Kč):
Z toho:
Odbory MHMP:
424 493 464 432 107 852
Příjem 34 - jiné správní orgány
65 000
65 000
Příjem 58 - státní rozpočet
0
0
Nedoplatky zcela vymožené,
0
1 205
3. celkem (počet):
Z toho:
Odbory MHMP:
0
1 205
Příjem 34 - jiné správní orgány
0
0
Příjem 58 - státní rozpočet
0
0
Nedoplatky zcela vymožené,
0
6 932 175
4. celkem (Kč):
Z toho:
Odbory MHMP:
0
6 932 175
Příjem 34 - jiné správní orgány
0
0
Příjem 58 - státní rozpočet
0
0

21 622

21 619
3
0

2)

22 933

22 930
3
0

2)

23 621

23 618
3
0

2)

406 046 284 438 334 714 456 306 096

405 981 284 438 269 714 456 241 096
65 000
65 000
65 000
0
0
0
2 168

3 037

3 498

2 168
0
0

3 037
0
0

3 498
0
0

9 196 226

16 456 816 19 582 706

9 196 226
0
0

16 456 816 19 582 706
0
0
0
0

tabulka Přehled o vymáhání nedoplatků k 31. 12. 2021
Vysvětlivky k tabulce Přehled o vymáhání nedoplatků k 31. 12. 2021
V tabulce nejsou evidovány údaje o nedoplatcích, u nichž nebylo k 31. 12. 2021 zahájeno vymáhací řízení.
1) Počáteční stav k 1. 1. 2021 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 8 470 nedoplatků soudními exekutory.

K 31. 12. 2021 bylo přistoupeno k odepsání 1 198 pohledávek v celkové hodnotě 5 852 687
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 27 792 867 Kč vymožených nedoplatků bylo:
 23 085 602 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;
 4 707 265 Kč vymoženo exekutorskými úřady.
Porovnání počtu rozhodnutí předaných k vymáhání
Pro srovnání počtu rozhodnutí předaných k vymáhání v letech 2019 až 2021 (vždy od 1. 1.
do 31. 12. příslušného roku), v roce 2019 bylo předáno 6 847, v roce 2020 bylo předáno
6 756 a v roce 2021 bylo předáno 6 565 nových rozhodnutí.

Příjmy kapitálové (tř. 3)
Kapitálové příjmy nejsou rozpočtovány. V kap. 03 je ve skutečném plnění vykázaný příjem ve
výši 1 072,1 tis. Kč, který hlavní město Praha přijalo od společnosti Máj Národní, a.s. za
účelem spoluúčasti na financování investiční akce „Národní – Spálená, chodníky“. Příjmy
z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) se odehrávají na účtech podnikatelské
činnosti, to znamená odděleně od rozpočtového hospodaření. Do rozpočtu se zapojují
prostřednictvím rozpočtové třídy 4.

Přijaté transfery (tř. 4)
Přijaté transfery jsou rozpočtovány ve výši 28 718 812,6 tis. Kč a plněny k 31. 12. 2021 ve
výši 28 659 413,8 tis. Kč, tj. na 116,39 % RU. Zahrnují převody z vlastních fondů
podnikatelské činnosti prostřednictvím položky 4131 a převody z depozitního účtu položky
4132 v celkové výši 375 458,9 tis. Kč, a to v kapitole kap. 02 – 120 000,0 tis. Kč (nájem od
PVS a.s., částka určena na údržbu drobných vodních toků ve správě hl. m. Prahy); v kap. 03 –
174 840,5 tis. Kč (zóny placeného stání); v kap. 04, 05, 07 a 09 – 32 063,6 tis. Kč – (jedná se
o převod nevyčerpaných mzdových prostředků za prosinec 2020 z depozitního účtu MP HMP
a MHMP do rozpočtu); v kap. 08 – 48 554,8 tis. Kč (jedná se převod do fondu Rozvoje
dostupného bydlení na území hl. m. Prahy v rámci schváleného rozpočtu na rok 2021).
Největší položku tvoří neinvestiční a investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů
ústřední úrovně ve výši 27 983 553,9 tis. Kč a neinvestiční transfery ze zahraničí v celkové
výši 4 317,7 tis. Kč. Jedná se o projekty odboru SLU MHMP v celkové výši 864,4 tis. Kč,
z toho: INNOTRANS (416,4 tis. Kč), InnovaSUMP (230,7 tis. Kč) a Stephanie (217,3 tis.
Kč). Dále se jedná o projekty realizované MČ HMP v celkové výši 3 453,3 tis. Kč, z toho:
projekt realizovaný MČ P4 - Interreg Central Europe CE1401 HoCare2.0 týkající se
podpory poskytování a zavádění inovativních řešení pro sociální a zdravotní péči pro seniory

(1 528,4 Kč); MČ P9 - eDigiStars týkající se implementace inovací do procesů pracovního
trhu za podpory zvyšování digitálních dovedností potencionálních zaměstnanců a
zaměstnavatelů na území Prahy 9 se zohledněním zranitelných skupin a menšin v MČ P9
(430,7 tis. Kč); platba od města Ruma v Srbsku, hlavního partnera projektu EU Europe for
Citizens: Web Accessibility and other Initiatives for Persons with Disabilities in EU in
Pandemic and Other Crisis Times, který se týká zpřístupnění digitálního a webového
obsahu osobám se zdravotním postižením v době pandemické krize, v níž se společnost obrací
k informačním technologiím jako k prostředku řešení problémů každodenního života (340,4
tis. Kč); MČ Praha-Troja – projekt posouzení rizik a udržitelná ochrana kulturního dědictví
(419,3 tis. Kč); MČ P9 – projekt COOP FWD, který se zabývá rozvojem dalšího vzdělávání
pracovníků samosprávy, jejich PO a malých a středních podniků s cílem dosažení rozvoje
regionálních ekonomik (289,7 tis. Kč); MČ P9 – projekt AGORA, který se zabývá rozvojem
dalšího vzdělávání pracovníků samosprávy, jejich příspěvkových organizací a malých a
středních podniků s cílem dosažení rozvoje regionálních ekonomik (399,3 tis. Kč); MČ P9 –
projekt KeyToEU - jedná se o první platbu od hlavního partnera Partnerschaftsverein
Alsbach-Hähnlein, Germany, na tento projekt financovaný z programu Europe for Citizens,
Strand 2. Democratic engagement and civic participation (45,5 tis. Kč).
Součástí přijatých transferů jsou neinvestiční převody mezi vlastním hl. m. Prahou
a městskými částmi HMP (zdroj) na pol. 4137 ve výši 207 728,9 tis. Kč – vratky dotací MČ
z finančního vypořádání se státním rozpočtem (např. dotace na pěstounskou péči, pohřebné,
sociálně-právní ochrana dětí, výkon sociální práce, integrace cizinců), vratky dotací
z ukončených projektů OPPA a OPPK a dotací z rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2020. Položka
4137 se promítá ve skutečnosti v následujících: kap. 01 – 28,0 tis. Kč, kap. 03 – 2 208,3 tis.
Kč, kap. 04 – 24 333,9 tis. Kč, kap. 05 – 8 467,9 tis. Kč, kap. 06 – 2 918,8 tis. Kč, kap. 07 –
2 325,4 tis. Kč, kap. 08 – 23,9 tis. Kč, kap. 09 – 3 894,4 tis. Kč a kap. 10 – 163 728,3 tis. Kč.
Dále jsou součástí přijatých transferů investiční převody mezi vlastním hl. m. Prahou
a městskými částmi HMP (zdroj) na pol. 4251 ve výši 88 354,4 tis. Kč – jedná se o vratky
investičních dotací poskytnutých na projekty OPP, finanční vypořádání investičních akcía
investiční transfery od MČ HMP na investiční akce realizované vlastním hl. m. Prahou, a to v
kap. 04 – 2 134,5 tis. Kč, kap. 05 – 4 439,9 tis. Kč, kap. 07 – 3 065,5 tis. Kč a kap. 10 –
78 714,5 tis. Kč.
Od roku 2020 se převody neinvestičních a investičních dotací mezi hlavním městem
Prahou (zdroj) a jeho městskými částmi na jejich činnost (§ 3 odst. 1 zákona č. 131/2000
Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších přepisů) vykazují odděleně. Neinvestiční
převody se zařazují v příjmech na položku 4137 a v běžných výdajích na pol. 5347. Investiční
převody se nově zařazují na příjmovou položku 4251 a v kapitálových výdajích na pol. 6363.

