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KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ PŘÍJMŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 

ZA ROK 2017 
 

 

DAŇOVÉ PŘÍJMY 

Daňové  příjmy  byly plněny ve výši 36.696,56 tis. Kč, tj. celkem  na 105,49 % vzhledem ke 

schválenému rozpočtu.  

 

 Správní poplatky byly plněny na 4.760,51 tis. Kč, tj. na 117,69 % 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 území MČ Praha 14. 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 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.  

Plnění správních poplatků je zcela závislé od vzniklé skutečnosti na základě počtu zpoplatněných 

úkonů a nelze jej předem přesněji naplánovat.     

 Místní poplatky byly plněny ve výši 6.377,24 tis. Kč, tj. na 111,04 % ke schválenému rozpočtu.  

Místní poplatky jsou daně zavedené obcí obecně závaznou vyhláškou.   

Městská část Praha 14 vybrala tyto poplatky: 

Poplatek ze psů byl plněn ve výši 1.347,78 tis. Kč, tj. na 89,85 % ke schválenému rozpočtu. Nižší 

plnění u tohoto poplatku bylo způsobeno změnou struktury poplatníků v roce 2017 (více psů 

přihlásili občané důchodového věku). 

Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt byl plněn ve výši 233,26 tis. Kč, tj. na 166,62 % ke 

schválenému rozpočtu. K výraznému navýšení plnění tohoto poplatku došlo především díky 

vyššímu zájmu turistů o pobyt v Praze, a to jak v letních měsících, tak i v průběhu vánočních 

svátků. 

Poplatek za užívání veřejného prostranství byl plněn ve výši 1.363,14 tis. Kč, tj. na 136,31 % ke 

schválenému rozpočtu. Plnění závisí převážně na investičních akcích majitelů bytových domů, 

provádění havarijních výkopů, na obnově inženýrských sítí, umisťování mobilních reklamních 

tabulí, předzahrádek, stánků apod.   

Poplatek z ubytovací kapacity byl plněn ve výši 3.430,68 tis. Kč, tj. na 110,67 % ke schválenému 

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

období. K navýšení poplatku došlo zejména vlivem zvýšeného počtu ubytovaných zahraničních 

osob za účelem zaměstnání a též díky vyššímu zájmu turistů o pobyt v Praze. 

Poplatek ze vstupného byl plněn ve výši 625,00 Kč, tj. na 20,83 % ke schválenému rozpočtu.  

Jednalo se o akce Domu dětí a mládeže, „Irské tance“ a představení v divadle „Bez debat“, které 

nepodléhají osvobození od poplatku dle vyhlášky MHMP. 

 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 25.558,81 tis. Kč. Splatnost daně je k 31. 5. 

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

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

Byla plněna ve výši 25.558,81 tis. Kč, tj. na 102,24 % ke schválenému rozpočtu. 
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NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 

Nedaňové příjmy byly plněny celkem ve výši 5.463,24 tis. Kč, tj. na 103,92 % vzhledem 

k upravenému rozpočtu.   

 Příjmy z úroků – plněny ve výši 658,11 tis. Kč, tj. na 94,02 % ke schválenému rozpočtu. 

 Příjmy z podílu na zisku a dividend – ve výši 23,09 tis. Kč. 

 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – plněny ve výši 32,28 tis. Kč, tj. na 134,50 % ke 

schválenému rozpočtu. 

 Odvody příspěvkových organizací – plněny ve výši 300,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému 

rozpočtu. Jedná se o odvod finančních prostředků příspěvkové organizace Praha 14 kulturní 

z Fondu investic do rozpočtu MČ Praha 14 na základě usnesení RMČ Praha 14 č. 203 z 3. 4. 2017. 

 Přijaté sankční platby – plněny ve výši 611,77 tis. Kč, tj. na 85,56 % ke schválenému rozpočtu. 

Položka vykazuje přijaté pokuty. 

 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – plněny ve výši 1.890,11 tis. Kč, tj. na 254,87 % k 

upravenému rozpočtu. Položka obsahuje příjmy, které nelze zařadit na jinou položku např. zbytek 

odhadu mezd a vratky nevyčerpaných dotací poskytnutých z rozpočtu MČ Praha 14. 

 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – plněny ve výši 80,18 tis. Kč, tj. na 80,18 % ke 

schválenému rozpočtu.  Jedná se o uhrazené náklady řízení. Výběr je ovlivněn počtem a výší 

zaplacených exekucí vydaných v rámci vymáhání daňových nedoplatků. 

 Přijaté pojistné náhrady – plněny ve výši 204,60 tis. Kč, tj. na 180,26 % 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 92,50 tis. Kč představuje přijaté pojistné za škodu způsobenou pádem 

stromů v parku „Pilská“ v k. ú. Hostavice a upravený rozpočet ve výši 21,00 tis. Kč představuje 

pojistné plnění za škodní událost při odcizení notebooku z kanceláře zástupce starosty.  

 Přijaté neinvestiční dary – plněny ve výši 1.105,10 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.   

Během roku 2017 byly přijaty tyto finanční dary: 

1. Společnost FCC Česká republika, s.r.o. – poskytla finanční prostředky ve výši 300,00 tis. Kč 

k využití MČ Praha 14. 

2. Pan Hynek Malík – poskytl finanční prostředky ve výši 100,00 tis. Kč, na zajištění činností 

souvisejících s občanskou vybaveností na území MČ P14. 

3. Paní Ing. Ilona Picková – Strana zelených – poskytla finanční prostředky ve výši 5,00 tis. Kč, 

TOP 09 – zastoupená Pavlem Severou a Mgr. Radkem Vondrou – poskytla finanční prostředky ve 

výši 5,00 tis. Kč – (celkem 10,00 tis. Kč) na úhradu nákladů souvisejících s organizačním 

zajištěním plesu MČ Praha 14 a Policie ČR. 

4. Společnost SUPER SPORT spol. s r. o. – poskytla finanční prostředky ve výši 20,00 tis. Kč na 

zpracování studie „Ocelkova“. 

5. D&Z spol. s r.o. – poskytla finanční prostředky ve výši 100,00 tis. Kč na zajištění činností 

souvisejících s občanskou vybaveností na území městské části Praha 14. 

6. Hynek Malík – poskytl finanční prostředky ve výši 50,00 tis. Kč k částečnému krytí přípravné 

fáze revitalizace Centrálního parku Černý Most. 

7. Ing. Václav Strnad a Bc. Petra Burdová – poskytli finanční prostředky ve výši 25,10 tis. Kč 

v rámci projektu „Sociální automobil“ realizovaného společností Kompakt, spol. s r. o. 

8. T.L.S. property investment a. s. – poskytla finanční prostředky ve výši 500,00 tis. Kč na 

vybavení dětských hřišť v k. ú. Hostavice. 

 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů – 

plněny ve výši 500,00 tis. Kč, tj. na 35,71 % ke schválenému rozpočtu.  

Finanční prostředky formou návratné finanční výpomoci byly alokovány neziskovým organizacím 

oblastnímu spolku Českého červeného kříže ve výši 900 tis. Kč (částka nebyla poskytnuta) a  

obecně prospěšné společnosti Jahoda ve výši 500 tis. Kč, která výši této finanční výpomoci během 

roku vrátila do rozpočtu MČ Praha 14.   

 Splátky půjček zaměstnanců ze ZF – plněny ve výši 58,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému 

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

zaměstnance Úřadu MČ Praha 14. 
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PŘIJATÉ TRANSFERY 

 

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

plněny ve výši 378.675,58 tis. Kč, tj. na 98,33 % k upravenému rozpočtu. 

 

Městská část Praha 14 během roku 2017 navýšila rozpočet celkem o 213.051,50 tis. Kč. 

 

Neinvestiční dotace: 

Úřad práce ČR – Výkon pěstounské péče                3.016,00 tis. Kč  

MV – Zajištění bydlení pro azylanty                                                                                   149,00 tis. Kč 

HMP – Systémová podpora výuky českého jazyka jako cizího jazyka -                           

             ZŠ Vybíralova 964      28,10 tis. Kč 

HMP – Údržba plastik                   10,60 tis. Kč 

MŠMT – Podpora škol formou zjednodušeného vykazování-Šablony pro MŠ Bobkova   690,90 tis. Kč 

OP PPR – Dětské skupiny v MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova - Praha 14                          48,20 tis. Kč 

OP PPR – Rozvoj Komunitního života na Praze 14                                                       2.509,70  tis. Kč 

MPSV – Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu                1.967,80 tis. Kč 

MPSV – Sociálně právní ochrana dětí pro rok 2017            6.303,60 tis. Kč 

HMP – Odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení                 8.693,00 tis. Kč 

HMP – Integrace cizinců v MČ Praha 14 v roce 2017                                                          20,00 tis. Kč 

HMP – Setkání kultur                                                                                                        50,00 tis. Kč 

HMP – Prevence kriminality v roce 2017                 517,00 tis. Kč 

HMP – Zkoušky zvláštní odborné způsobilosti                  80,00 tis. Kč 

HMP – Integrace žáků od 1. 1. do 31. 8. 2017 (mzdové náklady asistentů pedagoga)    2.943,50 tis. Kč 

HMP – Posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti školství            2.393,00 tis. Kč 

HMP – Primární prevence ve školách a školských zařízeních – ZŠ Bří Venclíků 1140   15,00 tis. Kč 

MŠMT – Místní akční plán vzdělávání             2.527,10 tis. Kč 

MV – Integrace cizinců na MČ Praha 14 – 2017             1.035,00 tis. Kč 

HMP – Program zdraví MČ Praha 14    139,00 tis. Kč 

MPSV – Příměstské letní tábory Praha 14      87,40 tis. Kč 

OP PPR – Komunitní centrum Kardašovská     185,80 tis. Kč 

HMP – Aktivity specifické protidrogové prevence na místní úrovni                        70,00 tis. Kč 

HMP – Mobilní sociální služba a terénní program pro osoby bez přístřeší na MČ P14     200,00 tis. Kč 

HMP – Vrácená daň ve výši 100% podílu městských částí na celkové daňové  

              povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmů právnických osob za rok 2016         12.679,50 tis. Kč 

OP PPR – Komunitní centrum Praha 14             1.665,00 tis. Kč 

OP PPR – Komunitní rozvoj lokalit MČ Praha 14 (Černý Most a Kyje)            4.992,80 tis. Kč 

Úřad vlády ČR – Terénní práce na Praze 14    600,00 tis. Kč 

MPSV – Výkon sociální práce             1.406,00 tis. Kč 

MPSV – Sociálně právní ochrana dětí v roce 2016 - doplatek                   942,80 tis. Kč 

MŠMT – Inkluzivní vzdělávání – projekt Klíč k úspěchu            3.000,00 tis. Kč  

Úřad práce ČR – Krytí pojistného souvisejícího s veřejnou službou       8,00 tis. Kč 

MŠMT – Podpora škol formou zjednodušeného vykazování-EU-Šablony MŠ      

                Obláček, Šebelova 874                389,90 tis. Kč 

MŠMT – Podpora škol formou zjednodušeného vykazování-EU-Šablony MŠ      

                Jahodnice, Kostlivého    293,00 tis. Kč 

MŠMT – Podpora škol formou zjednodušeného vykazování-EU-Šablony ZŠ      

                Bří Venclíků     803,60 tis. Kč 

MŠMT – Podpora škol formou zjednodušeného vykazování-EU-Šablony MŠ      

                Chvaletická              271,40 tis. Kč          

MŠMT – Podpora škol formou zjednodušeného vykazování-EU-Šablony ZŠ      

                Hloubětínská     705,80 tis. Kč          

MŠMT – Podpora škol formou zjednodušeného vykazování-EU-Šablony MŠ      

                Paculova                     263,10 tis. Kč           
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MŠMT – Podpora škol formou zjednodušeného vykazování-EU-Šablony MŠ      

                Vybíralova                     479,80 tis. Kč           

MŠMT – Podpora škol formou zjednodušeného vykazování-EU-Šablony MŠ      

                Sluníčko, Gen. Janouška                263,10 tis. Kč  

MŠMT – Podpora škol formou zjednodušeného vykazování-EU-Šablony MŠ      

                Zelenečská                    217,20 tis. Kč  

MŠMT – Podpora škol formou zjednodušeného vykazování-EU-Šablony ZŠ      

                Vybíralova                     881,90 tis. Kč  

MF – Výdaje vzniklé s přípravami voleb prezidenta České republiky v r. 2018                  43,00 tis. Kč 

OP PPR – Dětské skupiny v MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova   245,80 tis. Kč 

OP PPR – Dětské skupiny v městské části Praha 14            2.098,60 tis. Kč  

OP PPR – Multikulturní výchova na ZŠ Chvaletická   700,00 tis. Kč 

OP PPR – Rozšíření kapacit kmenových tříd ZŠ Chvaletická za účelem  

                  sociální inkluze      75,20 tis. Kč 

MPSV–OPZ – Ověření implementace sociálního bydlení                                              3.181,20 tis. Kč 

MF – Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky            1.052,80 tis. Kč  

MPSV – Školní obědy dostupné pro každé dítě II                                                                 81,20 tis. Kč 

HMP – Výstavba MŠ v k. ú. Hostavice – lokalita Jahodnice                2.328,00 tis. Kč 

    

Rozpočet byl navýšen celkem o          73.348,40 tis. Kč 
               

                    

Investiční dotace: 

HMP – Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ a MŠ Praha 14              29.000,00 tis. Kč 

HMP – Komunitní centrum Hloubětínská 55                                                                 10.000,00 tis. Kč 

HMP – MŠ Bobkova – odstranění havarijního stavu                                                       2.000,00 tis. Kč 

HMP – MŠ Chvaletická – rekonstrukce kuchyně                            9.000,00 tis. Kč 

HMP – ZŠ Chvaletická – rekonstrukce kuchyně                                                          10.000,00 tis. Kč 

HMP – Dětské hřiště skatepark Plechárna na Černém Mostě                                          5.600,00 tis. Kč 

HMP – Vybudování EM s automatickým zápisem dat                                                    3.600,00 tis. Kč 

HMP – MŠ Šebelova – energetická renovace                                                                  1.081,00 tis. Kč 

HMP – ZŠ Bří Venclíků – energetická renovace                 3.858,50 tis. Kč 

OP PPR – Komunitní rozvoj lokalit MČ Praha 14 (Černý Most a Kyje)   142,50 tis. Kč 

OP PPR – Komunitní centrum Kardašovská             4.649,10 tis. Kč 

MŠMT – Výstavba MŠ v k. ú. Hostavice – lokalita Jahodnice          30.000,00 tis. Kč 

HMP – Vybudování fitparku                    600,00 tis. Kč 

HMP – ZUŠ H. Počernice – vybudování detašovaného pracoviště                     5.117,00 tis. Kč                 

OP PPR – Rozšíření kapacit kmenových tříd ZŠ Chvaletická za účelem  

                  sociální inkluze             1.185,00 tis. Kč 

HMP – Objekt ul. Vlčkova – snížení energetické náročnosti                                           9.730,00 tis. Kč 

HMP – Výstavba MŠ v k. ú. Hostavice – lokalita Jahodnice                                          6.140,00 tis. Kč 

HMP – Vybavení kuchyní ZŠ Hloubětínská, Šimanovská a Bří Venclíků                     2.000,00 tis. Kč 

HMP – Vybudování chodníku v ulici Tálínská                                                               6.000,00 tis. Kč 

 

Rozpočet byl navýšen celkem o            139.703,10 tis. Kč 
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PŘEVOD Z VLASTNÍCH FONDŮ HOSPODAŘSKÉ ČINNOSTI  

Rozpočet byl schválen ve výši 70.922,60 tis. Kč.  

Za sledované období bylo převedeno ze zdaňované činnosti 70.922,60 tis. Kč, tj. 100 % vzhledem ke 

schválenému rozpočtu. 

 

 

 

Příjmy MČ Praha 14 za rok 2017 byly plněny ve výši 491.757,98 tis. Kč, tj. na 174,88 % 

vzhledem ke schválenému rozpočtu a na 99,13 % k upravenému rozpočtu. 

Schválený rozpočet činí 281.204,60 tis. Kč, upravený rozpočet činí 496.074,30 tis. Kč. 
 

 

 

 
 

 


