
Komentář ke střednědobému rozpočtovému výhledu do roku  2023 

 

Rozpočtový výhled byl sestaven v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a v návaznosti na požadavek a metodiku 

MHMP, který určil požadovanou strukturu rozpočtového výhledu. 

Návrh rozpočtového výhledu vychází z návrhu rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2018 

upraveného v oblasti příjmů a výdajů v souvislosti s očekávanou skutečností roku 2017 a je 

sestaven konzervativně. Materiál je koncipován také v návaznosti na současnou finanční 

situaci MČ Praha 14 a na současné dotační vztahy k rozpočtu hl. m. Prahy a ke státnímu 

rozpočtu. 

 

PŘÍJMY 
Kvalifikovaný odhad Odboru řízení ekonomiky a školství vychází ze skutečného plnění 

příjmů let předchozích a ze skutečnosti k 30. 9. 2017. Značná část příjmů se těžko odhaduje, 

neboť jsou závislé na zájmu občanů (např. správní poplatky, místní poplatky). 

 

Daňové příjmy: 

Kvalifikovaný odhad vychází z návrhu rozpočtu na rok 2018.  Nejvyšší podíl na těchto 

příjmech má daň z nemovitých věcí. 

 

Nedaňové příjmy: 

Kvalifikovaný odhad nedaňových příjmů vychází z návrhu rozpočtu na rok 2018. V rámci 

nedaňových příjmů jsou rozpočtovány návratné finanční výpomoci neziskovým organizacím, 

které jsou součástí příjmové i výdajové části rozpočtu. 

 

Kapitálové příjmy:  

Jsou navrženy v nulové výši. Jedná se především o přijaté dary na konkrétní účel (nelze 

kvalifikovaně s předstihem odhadnout).  

 

Transfery: 

V oblasti transferů je počítáno se stejnou výší jako pro rok 2018 (příspěvek na výkon státní 

správy z finančního vztahu státního rozpočtu a finanční vztah k městské části poskytovaný 

z rozpočtu hl. m. Prahy).  

Promítají se zde převody z vlastních fondů hospodářské činnosti: 

Převod je stanoven v minimální výši. Návrh převodu z vlastních fondů hospodářské činnosti 

je koncipován tak, aby finančně kryl kapitálové výdaje. 

 

VÝDAJE 
 

Běžné výdaje: 

V oblasti běžných výdajů výhled vychází z návrhu rozpočtu na rok 2018. 

 

Kapitálové výdaje: 

Předpokládaná výše kapitálových výdajů je rovna 100 % výše položky „Převody z vlastních 

fondů hospodářské činnosti“ .  

Městská část Praha 14 plánuje zapojování kapitálových výdajů dle priorit a možností městské 

části Praha 14, příp. získaných dotací. Počítá se i se zapojením finančních prostředků 



 

z poskytnuté účelové dotace od HMP z výherních hracích přístrojů prostřednictvím úprav 

rozpočtu.  
 

Do jednotlivých návrhů rozpočtu jsou zapojovány ke krytí výdajů i zdroje z přebytků 

hospodaření MČ v předchozích letech. Toto je vždy řešeno aktuálně při schvalování rozpočtu 

na příslušný rok. Jedná se o zapojení rozpočtové třídy 8 – Financování. 

 

Se zapojením cizích zdrojů se nepočítá. 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Ing. Tesařová 

            vedoucí oddělení rozpočtu  

 

 

 

 


