
Důvodová zpráva 
 
 

k návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2014, dotačních vztahů 
k městským částem hlavního města Prahy na rok 2014 a rozpočtového výhledu do roku 

2019 
 
 

ÚVOD 
 
 
Rozpočet vlastního hlavního města Prahy na rok 2014 je zpracován ve vazbě na platné 
zákony, a to zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. 
Rozpočet vlastního hlavního města Prahy byl rovněž navržen v souladu se Zásadami, 
Harmonogramem a Metodikou pro sestavení rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2014, 
střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2019 a dlouhodobého rozpočtového výhledu a 
Zásadami pro schvalování a realizaci úprav rozpočtu akcí, které jsou evidovány v závazném 
číselníku hlavního města Prahy, které byly projednány a schváleny usnesením RHMP č. 1022 
ze dne 18. 6. 2013 a ZHMP bylo informováno dne 20. 6. 2013. 
 
Práce na sestavení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy byly započaty již ke konci           
I. pololetí roku 2013, kdy byl zahájen sběr požadavků na výdaje a predikovány příjmové 
možnosti města. 
 
Rozpočet vlastního hlavního města Prahy na rok 2014 je předkládán ke schválení dříve než 
rozpočet státní. Proto jako náhrada předpokládaných transferů ze státního rozpočtu se 
prozatím použijí dočasně volné zdroje města, a to až do doby schválení státního rozpočtu 
Parlamentem ČR a příslušným ministerstvem. 
 
Návrh rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2014 byl odsouhlasen usnesením 
RHMP č. 2214 ze dne 26. 11. 2013 a zároveň byl dne 26. 11. 2013 zveřejněn dle zákona       
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
na úřední desce MHMP.  Současně byla na portálu hlavního města Prahy zveřejněna verze 
návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2014. 
 
Návrh rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2014 je zdrojově vyrovnaný. Finanční 
zdroje návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy pro rok 2014 jsou součástí přílohy č. 2 
k usnesení. Podrobná specifikace příjmů, výdajů a třídy 8 - financování je uvedena 
v přílohách č. 3a – 3e k usnesení. 




