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KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ PŘÍJMŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 

ZA ROK 2016 
 

 

DAŇOVÉ PŘÍJMY 

Daňové  příjmy  byly plněny ve výši 35.252,27 tis. Kč, tj. celkem  na 100,95 % vzhledem ke 

schválenému rozpočtu.  

 

• Správní poplatky byly plněny na 4.559,53 tis. Kč, tj. na 109,08 % ke schválenému rozpočtu.  

Správní poplatky jsou příjmy vybírané ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,  

ve znění pozdějších předpisů, za úkony,  které zajišťuje MČ Praha 14 zejména pro občany trvale 

žijící na jejím území. Zahrnují poplatky za správní úkony a správní řízení, jehož výsledkem jsou 

vydaná povolení nebo rozhodnutí, která jsou upravena zvláštními zákony.  

      Například: 

Odbor výstavby – vydání stavebního povolení, vyřízení změny užívání stavby. 

Odbor živnostenský – výpisy ze živnostenského rejstříku. 

Odbor občansko správní – vydání potvrzení o trvalém pobytu, změny v občanském průkaze, 

vydání cestovních dokladů, ověřování úředních listin. 

Odbor řízení ekonomiky a školství – povolení k provozování výherních hracích přístrojů, 

vyhotovení potvrzení o bezdlužnosti ve výši 100 Kč za osobu cizincům žádajícím o státní 

občanství. 

Odbor dopravy a ochrany prostředí – vydání loveckých a rybářských lístků, vydání rozhodnutí za 

zábor veřejného prostranství, vydání povolení za zvláštní užívání komunikace a povolení napojení 

na komunikaci. 

Kancelář tajemníka – výpisy z CzechPointu, vydání osvědčení o státním občanství, výpisy 

z matriční knihy.  

Nižší plnění správních poplatků vykázal Odbor řízení ekonomiky a školství (19,57 % ke 

schválenému rozpočtu). Plnění bylo ovlivněno především výběrem poplatku za povolení VHP – 

poplatek byl jednotlivými provozovateli uhrazen již v prosinci r. 2015 na základě rozhodnutí o 

udělení souhlasu s provozem VHP na rok 2016. Na základě novely vyhlášky dochází ke zrušení 

provozoven VHP. Součástí poplatku je správní poplatek za vyhotovení potvrzení o bezdlužnosti.  

Odbor Kancelář tajemníka plnil na 75,10 % ke schválenému rozpočtu a Odbor živnostenský plnil 

na 85,17 % ke schválenému rozpočtu. Skutečnost byla ovlivněna výší zpoplatněných úkonů na 

základě podání žadatelů nebo oznamovatelů. 

Vysoké plnění správních poplatků vykázal Odbor výstavby (169,65 % ke schválenému rozpočtu) a 

Odbor dopravy a ochrany prostředí (171,46 % ke schválenému rozpočtu). 

Plnění správních poplatků na výše uvedených odborech bylo zcela závislé od vzniklé skutečnosti a 

nelze jej předem přesněji naplánovat. 

 

• Místní poplatky byly plněny ve výši 6.122,09 tis. Kč, tj. na 106,66 % ke schválenému rozpočtu.  

Místní poplatky jsou daně zavedené obcí obecně závaznou vyhláškou.  

Městská část Praha 14 vybírá tyto poplatky: 

Poplatek ze psů byl plněn ve výši 1.435,25 tis. Kč, tj. na 95,68 % ke schválenému rozpočtu.  

Plnění tohoto poplatku bylo způsobeno horší platební morálkou poplatníků, dlužné částky jsou 

vymáhány v daňovém řízení. 

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt byl plněn ve výši 245,34 tis. Kč, tj. na 175,24 % ke 

schválenému rozpočtu. Plnění tohoto poplatku závisí od obsazenosti lůžek v rámci rekreačních 

pobytů. K výraznému navýšení došlo vlivem vyššího zájmu turistů o pobyt v Praze. 

Poplatek ze vstupného byl plněn ve výši 3,90 tis. Kč. Částka byla vybrána z  akcí městské části, 

které nepodléhají osvobození od poplatku dle vyhlášky MHMP (např. akce  Domu dětí a mládeže,  

ples Tenisového klubu a cirkus Andres). 
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Poplatek z ubytovací kapacity byl plněn ve výši 3.167,10 tis. Kč, tj. na 102,16 % ke schválenému 

rozpočtu. Výše poplatku je závislá na počtu využitých lůžek v jednotlivých dnech sledovaného 

období a na celkovém zájmu turistů o ubytování v cenově přijatelných zařízeních. Plnění tohoto 

poplatku odpovídá původní predikci. 

Poplatek za užívání veřejného prostranství byl plněn ve výši 1.269,92 tis. Kč, tj. na 126,99 % ke 

schválenému rozpočtu. Velikost poplatku se stanovuje na základě skutečného plnění 

předcházejícího uzavřeného roku, je závislý převážně na investičních akcích majitelů bytových 

domů, provádění havarijních výkopů, umisťování či obnově inženýrských sítí, umisťování 

mobilních reklamních tabulí, předzahrádek a stánků. 

 

• Daň z nemovitých věcí 

Daň z nemovitých věcí byla rozpočtována ve výši 25.000,00 tis. Kč.  

Městská část Praha 14 obdržela vybranou daň ve výši 24.570,65 tis. Kč. Splatnost daně je k 31. 5. 

a 30. 11. Jedná o příjmy, které jsou vykázány příslušným finančním úřadem, ze kterého jsou 

zasílány na účet HMP a následně poukazovány na účet MČ Praha 14.  

Plnění je ve výši 24.570,65 tis. Kč, tj. na 98,28 % vzhledem ke schválenému rozpočtu. 

   

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 

Nedaňové příjmy byly plněny celkem ve výši 10.141,46 tis. Kč, tj. na 119,65 % vzhledem 

k upravenému rozpočtu.   

• Příjmy z úroků – plněny ve výši 955,30 tis. Kč, tj. na 191,06 % ke schválenému rozpočtu. 

• Příjmy z poskytování služeb a výrobků – plněny ve výši 34,10 tis. Kč, tj. na 142,08 % ke 

schválenému rozpočtu. 

• Odvody příspěvkových organizací – plněny celkem ve výši 4.000,00 tis, Kč, tj. na 100 % 

k upravenému rozpočtu. Jedná se o odvod do rozpočtu zřizovatele 2 ZŠ a 4 MŠ: 

1. ZŠ Chvaletická – uložený odvod ve výši 300,00 tis. Kč 

2. MŠ Bobkova – uložený odvod ve výši 750,00 tis. Kč 

3. MŠ Vybíralova – uložený odvod ve výši 700,00 tis. Kč 

4. MŠ Kostlivého – uložený odvod ve výši 200,00 tis. Kč 

5. MŠ Paculova – uložený odvod ve výši 550,00 tis. Kč 

6. ZŠ Hloubětínská – uložený odvod ve výši 1.500,00 tis. Kč. 

      Jedná se o odvody uložené zřizovatelem svým příspěvkovým organizacím  ve smyslu § 28 odst. 6  

      písmena b) ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových  pravidlech územních rozpočtů, ve  

      znění pozdějších předpisů.   

• Přijaté sankční platby – plněny ve výši 1.632,11 tis. Kč, tj. na 231,50 % ke schválenému 

rozpočtu (blokové pokuty vybrané za znečištění veřejného prostranství, nepovolené zábory, za 

nepovolené stavby a blokové pokuty v rámci místních kontrol provedených Živnostenským  

odborem). Položku ovlivnila smluvní pokuta ve výši 950,00 tis. Kč od firmy Kaziko a. s. za 

nedodržení termínu provedení díla  – „Energetická úspora budov MŠ Šebelova a MŠ Zelenečská“. 

• Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – plněny ve výši 742,58 tis. Kč, tj. na 148,52 % ke 

schválenému rozpočtu. Jsou zde účtovány příjmy, které nelze zařadit na jinou položku (např. 

zbytek odhadu mezd za období prosinec 2015 ve výši 682,24 tis. Kč, vratky nevyčerpaných dotací 

poskytnutých z rozpočtu MČ Praha 14 v celkové výši 6,67 tis. Kč). 

• Přijaté pojistné náhrady – plněny ve výši 22,41 tis. Kč, tj. na 589,74 % k upravenému rozpočtu. 

Částka vykazuje přijaté plnění od Hasičské vzájemné pojišťovny za pojistné události, které byly 

nárokovány v rámci škod na  majetku městské části. Upravený rozpočet ve výši 3,80 tis. Kč 

představuje přijaté pojistné za poškození okna při vloupání do objektu Broumarská 1610. 

• Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – plněny ve výši 91,96 tis. Kč, tj. na 131,37 % ke 

schválenému rozpočtu. Jedná se o  náklady řízení z vymáhaných pokut. 

• Přijaté neinvestiční dary – plněny ve výši 840,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.   

Jedná se o tyto finanční dary: 

1. Společnost FCC Česká republika, s.r.o., Ďáblická 791/89, Praha 8 poskytla finanční prostředky 

ve výši 300.000 Kč k využití MČ Praha 14 dle potřeby. 
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2. Společnost SUPER Sport s.r.o., Na Pankráci 404/30a, Praha 4-Nusle poskytla finanční 

prostředky ve výši 10.000 Kč na údržbu ploch veřejné zeleně nebo revitalizaci dětského hřiště na 

území MČ Praha 14. 

3. Společnost Jarnette Réclame spol. s r.o. poskytla finanční prostředky ve výši 10.000 Kč na 

údržbu ploch veřejné zeleně na území MČ Praha 14.  

4. Pan Hynek Malík, Jateční 1444/11, Praha 7 poskytl finanční prostředky ve výši 100.000 Kč na 

zajištění činností souvisejících s občanskou vybaveností na území MČ Praha 14. 

5. Ing. Mgr. Lucie Svobodová poskytla finanční prostředky ve výši 2.500 Kč, pan Jiří Zajac   

poskytl finanční prostředky ve výši 2.500 Kč, pan Josef Kutmon poskytl finanční prostředky ve 

výši 2.500 Kč, Ing. Břetislav Vodák poskytl finanční prostředky ve výši 2.500 Kč, Ing. Ilona 

Picková – Strana zelených poskytla finanční prostředky ve výši 5.000 Kč, TOP 09 – zastoupená 

Pavlem Severou a Mgr. Radkem Vondrou poskytla finanční prostředky ve výši 5.000 Kč  (celkem 

20.000 Kč) na úhradu nákladů souvisejících s organizačním zajištěním plesu MČ Praha 14 a 

Policie ČR. 

6. Společnost Play games  a.s., V Holešovičkách 1443/4 Praha 8-Libeň poskytla finanční 

prostředky ve výši 50.000 Kč na zajištění realizace kampaně Dny Země na Praze 14 a dalších 

s tímto souvisejících aktivit. 

7.  Společnost D&Z s.r.o., Údlická 761, Praha 8 poskytla finanční prostředky ve výši 150.000 Kč 

na zajištění činností souvisejících s občanskou vybaveností na území MČ Praha 14. 

8. Společnost XLMX obchodní s.r.o., Nárožní 1390/4, Praha 5 poskytla finanční prostředky ve 

výši 200.000 Kč na volnočasové, sportovní, ekologické a kulturní aktivity. 

• Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů – 

plněny ve výši 1.750,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu. Finanční prostředky byly 

formou návratné finanční výpomoci poskytnuty neziskovým organizacím oblastnímu spolku 

Českého červeného kříže ve výši 900 tis. Kč, obecně prospěšné společnosti Jahoda ve výši 500 tis. 

Kč a z.ú. Neposeda ve výši 350 tis. Kč. Vráceny byly během roku 2016 do rozpočtu MČ Praha 14.   

• Splátky půjček zaměstnanců ze ZF – plněny ve výši 73,00 tis. Kč, tj. na 87,95 % k upravenému 

rozpočtu. Jsou zde sledovány splátky půjček poskytnutých z Fondu zaměstnavatele pro 

zaměstnance Úřadu MČ Praha 14.  

 

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 

Kapitálové příjmy byly plněny celkem ve výši 5.250,00 tis. Kč, tj. na 100 % vzhledem k upravenému 

rozpočtu. 

Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 

Finanční dar ve výši 4.000,00 tis. Kč poskytla  společnost Ekospol a. s., se sídlem Dukelských hrdinů 

747/19, Praha 7. Dar bude použit v roce 2017 k financování investiční akce „Vybudování sportovního 

hřiště – Parčík Splavná“.  

Finanční dar ve výši 1.250,00 tis. Kč poskytla Landia management s.r.o. na financování  sportovních, 

volnočasových, ekologických či kulturních aktivit. Dar bude využit v roce 2017 k financování 

investiční akce „Revitalizace lokality Čihadla, zázemí přírodního parku“. 

 

 

PŘIJATÉ TRANSFERY 

 

• Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi –   

plněny ve výši 273.965,67 tis. Kč, tj. na 99,94 % k upravenému rozpočtu. 

 

Městská část Praha 14 během roku 2016 navýšila rozpočet celkem o 108.698,80 tis. Kč. 

 

Neinvestiční dotace SR: 

Úřad Práce ČR – Výkon pěstounské péče                 2.660,00 tis. Kč  

MV – Zajištění bydlení pro azylanty                                                                                   300,00 tis. Kč 

MV – Integrace cizinců na MČ Praha 14    931,50 tis. Kč 

MMR – Náhrada obcím za účelně vynaložené náklady na pohřbení zemřelého, jemuž 

                do 96 hodin nikdo nesjednal pohřeb a pohřbení zajistila městská část                17,20 tis. Kč 
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MPSV – Výkon sociálně-právní ochrany dětí – doplatek roku 2015               362,90 tis. Kč 

MPSV – Výkon sociálně-právní ochrany dětí roku 2016            5.996,80 tis. Kč 

MPSV – Příměstské letní tábory Praha 14    299,70 tis. Kč 

MPSV – Výkon sociální práce    919,50 tis. Kč 

Úřad vlády ČR – Terénní práce na Praze 14    450,00 tis. Kč 

MŠMT – Místní akční plán – Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání 

                Podíl SR a EU                 948,90 tis. Kč 

MŠMT – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony 

                Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání –  Podíl SR a EU   325,80 tis. Kč 

MŠMT – Inkluzivní vzdělávání – „Klíč k úspěchu“  

               Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání –  Podíl SR a EU            5.019,00 tis. Kč 

Rozpočet byl navýšen celkem o                      18.231,30 tis. Kč 

 

 

Neinvestiční dotace z HMP: 

Údržba plastik                         10,60 tis. Kč 

Sportovní odpoledne na Praze 14                 60,00 tis. Kč 

Aktivity specifické protidrogové prevence na místní úrovni                    50,00 tis. Kč 

Dotace z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení          10.992,00 tis. Kč 

ZŠ Bří Venclíků – Zážitkový adaptační výjezd 6. ročníku                   16,00 tis. Kč 

Příprava a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti      80,00 tis. Kč 

Granty hl. m. Prahy v oblasti prevence kriminality v roce 2016   185,00 tis. Kč 

Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2016      25,00 tis. Kč 

Setkání kultur       50,00 tis. Kč 

Mzdové náklady asistentů pedagoga                                                                       3.102,30 tis. Kč 

Posílení mzdových prostředků v oblasti školství             2.569,20 tis. Kč 

Realizace aktivit v oblasti plánování sociálních služeb na lokální úrovni, 

na podporu projektů v oblasti řešení problematiky bezdomovectví na lokální úrovni, 

na mapování přístupnosti a bezbariérovosti objektů na lokální úrovni   192,50 tis. Kč 

Podpora zdraví a zdravého životního stylu    120,00 tis. Kč 

Praha 14 kulturní – Stop Zevling vol. 10      40,00 tis. Kč 

100 % podíl městských částí na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani 

z příjmu právnických osob za zdaňovací období roku 2015            9.091,80 tis. Kč 

MŠ Zelenečská 500 – Dětské skupiny v MČ Praha 14                                                     1.200,00 tis. Kč 

Operační program Praha – pól růstu – spolupodíl z EU a HMP             

Dětské skupiny v MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova – Praha 14   360,80 tis. Kč 

Operační program Praha – pól růstu – spolupodíl z EU a HMP 

Rozvoj komunitního života na Praze 14                                                                           2.500,00 tis. Kč 

Operační program Praha – pól růstu – spolupodíl z EU a HMP 

Revitalizace pozemku „Bílý kůň“             1.000,00 tis. Kč 

Opravy místních komunikací                                                                                            1.600,00 tis. Kč 

Rozpočet byl navýšen celkem o                      33.245,20 tis. Kč 

 

 

Investiční dotace z HMP: 

Rekonstrukce elektroinstalace v budovách ZŠ a MŠ             15.000,00 tis. Kč 

Výstavba MŠ v k. ú. Hostavice – lokalita Jahodnice                 15.000,00 tis. Kč 

Točna Hostavice                                                                                                               2.000,00 tis. Kč 

Rekonstrukce chodníků ve čtvrti nad Rybníkem                                                             6.000,00 tis. Kč 

MŠ Paculova – havarijní stav kuchyně a dětského hřiště                             7.000,00 tis. Kč 

Dětské skupiny v MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova – Praha 14                                     6.766,60 tis. Kč 

Operační program Praha – pól růstu – spolupodíl z EU a HMP   

Projektová příprava VI. etapy SV cyklomagistrály                                                         3.500,00 tis. Kč 

Rozpočet byl navýšen celkem o                     55.277,60 tis. Kč 
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Investiční dotace SR: 

EU – Sportovní volnočasové zařízení – snížení energetické náročnosti 

Operační program životní prostředí                    346,70 tis. Kč 

EU – MŠ Chvaletická a MŠ Štolmířská – snížení energetické náročnosti  

Operační program životní prostředí                                                                                 1.598,00 tis. Kč                          

Rozpočet byl navýšen celkem o             1.944,70 tis. Kč   

 

 

                                                                                            

PŘEVOD Z VLASTNÍCH FONDŮ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI  

Rozpočet byl schválen ve výši 66.880,40 tis. Kč.   

Za sledované období bylo převedeno ze zdaňované činnosti 66.880,40 tis. Kč, tj. 100 % vzhledem ke 

schválenému rozpočtu. 

 

 

 

 

Příjmy MČ Praha 14 za rok 2016 byly plněny ve výši 391.489,80 tis. Kč, tj. na 144,57 % 

vzhledem ke schválenému rozpočtu a na 100,47 % k upravenému rozpočtu. 

Schválený rozpočet činí 270.789,40 tis. Kč, upravený rozpočet činí 389.665,00 tis. Kč. 
 

 

 

 

 

 


