
Hlavní město Praha 

 

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Zastupitelstva hlavního města Prahy 
 

číslo 28/45 
ze dne  17.6.2021 

k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy v souvislosti s dodatečnými přiznáními k dani z 
příjmů právnických osob hl. m. Prahy za rok 2018 a 2019 a k vratkám podílů na dodatečné 

daňové povinnosti hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy 
 
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

I .   b e r e  n a  v ě d o m í ,  ž e  

1.  hl. m. Praha v červnu 2021 podává dodatečná přiznání k dani z příjmů právnických 
osob za rok 2018 a 2019, na jejichž základě bude převedena z účtu zdaňované 
činnosti do rozpočtu příjmů vlastního hl. m. Prahy (kap. 1028, pol. 1122 - daň z 
příjmů právnických osob za obec) částka 5.118.790 Kč 

2.  městské části hl. m. Prahy (dále jen „městské části“) uvedené v příloze č. 1 k tomuto 
usnesení převedly na účet zdaňované činnosti hl. m. Prahy v souvislosti s 
dodatečnou úpravou svých podílů na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy 
finanční prostředky ve výši 3.305.136,20 Kč 

I I .   s c h v a l u j e  

1.  navýšení objemu rozpočtu příjmů vlastního hl. m. Prahy v kap. 1028, pol. 1122 – 
daň z příjmů právnických osob za obec o výši dodatečné daně uhrazené v 
souvislosti s dodatečnými přiznáními hl. m. Prahy podanými v červnu 2021 za rok 
2018 a 2019, tj. o částku 5.118,8 tis. Kč dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

2.  navýšení objemu rozpočtu výdajů vlastního hl. m. Prahy v kap. 1016, odpa 6330, 
pol. 5347, UZ 00000092 ve výši 3.305,1 tis. Kč a poskytnutí finančních prostředků 
městským částem z rozpočtu hl. m. Prahy v souladu s § 11 odst. 5 obecně závazné 
vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění 
pozdějších předpisů, ve výši 100% podílu městských částí na celkové dodatečné 
daňové povinnosti hl. m. Prahy v celkové výši 3.305.136,20 Kč dle přílohy č. 1 
tohoto usnesení 

3.  zvýšení ve tř. 8 – financování (pol. 8115) v kap. 1016 ve výši 1.813,7 tis. Kč 
(1.813.653,80 Kč) dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, což je rozdíl mezi celkovou 
dodatečnou daní z příjmů právnických osob hl. m. Prahy a částkou podílu městských 
částí na této dani města ve výši 3.305.136,20 Kč, kterou městské části hl. m. Praze 
odvedly 



I I I .   u k l á d á  

1.  Radě HMP 

1.  zajistit realizaci bodu II. tohoto usnesení 

Termín: 21.6.2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  Rada HMP  
Tisk: Z-9459  
Provede: Rada HMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 28/45 ze dne 17. 6. 2021

                                                           I. Úprava rozpočtu příjmů  včetně tř. 8 - financování (strana MD)

DPC MHMP 0092801

zvýšení rozpočtových příjmů na pol. 1122 - DPPO 

o výši dodatečné daně hl. m. Prahy za rok 2018 a 

2019 0000 1122 00002 1028 5 118,8

C e l k e m 5 118,8

                                                            II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)

Úprava rozpočtu tř. 8 - financování

ROZ MHMP 0091606

zvýšení tř. 8 - financování o rozdíl mezi 

dodatečnou daní hl. m. Prahy a částkou podílu 

městských částí hl. m. Prahy na této dani 0000 8115 1016 1 813,7

C e l k e m 1 813,7

Městská část Praha 1 0091642000001

zvýšení rozpočtových výdajů na poskytnutí 

finančních prostředků městským částem hl. m. 

Prahy 6330 5347 00000092 1016 468 181,49 468,2

Městská část Praha 5 0091642000005 dtto 6330 5347 00000092 1016 11 202,85 11,2

Městská část Praha 10 0091642000010 dtto 6330 5347 00000092 1016 2 765 288,41 2 765,3

Městská část Praha-Petrovice 0091642000044 dtto 6330 5347 00000092 1016 60 463,45 60,4

C e l k e m 3 305 136,20 3 305,1

Převod v Kč

Úprava rozpočtu (v tis. Kč)

Úprava rozpočtu (v tis. Kč)

 III. Úprava rozpočtu  běžných výdajů - pol. 5347 - poskytnutí finančních prostředků městským částem hl. m. Prahy ve výši  jejich podílu na dodatečné daňové 

povinnosti hl. m. Prahy (strana DAL)

ORJ

  Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vratku podílů na dodatečné daňové povinnosti k dani z příjmů právnických osob hl. 

m. Prahy za zdaňovací období roku 2018 a 2019 (DPPO) městským částem hl. m. Prahy

Číslo akceOdbor/Organizace POLODPA UZÚčel / Název akce

ORJUZ

UZ ORJ
Úprava rozpočtu          

(v tis. Kč)
Odbor/Organizace Číslo akce Účel / Název akce ODPA POL

ODPA POLOdbor/Organizace Číslo akce Účel / Název akce



Důvodová zpráva pro Zastupitelstvo hl. m. Prahy 
 
Úvod 

 

Hlavní město Praha (dále jen „hl. m. Praha“) v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, 

ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon“), podává každý rok k 30. červnu přiznání k dani z příjmů právnických osob 

za zdaňovací období předchozího roku na základě „Rozhodnutí o prodloužení lhůty k podání 

daňového přiznání“ od Finančního úřadu pro hlavní město Prahu. Řádné přiznání k dani z příjmů 

právnických osob vychází z podkladů vlastního hl. m. Prahy i všech městských částí hl. m. Prahy (dále 

jen „městské části“). S ohledem na velký objem účetních položek, které vstupují do daňových výnosů 

a do daňově uznatelných nákladů, dochází v důsledku prováděných následných kontrol, auditů 

či přezkumů hospodaření městských částí ke zjištění nesprávností, které vedou k povinnosti podat 

dodatečná přiznání k dani z příjmů právnických osob (dále jen „dodatečná přiznání“).  

 

Zdůvodnění  

 

Hl. m. Praha v rámci plnění svých daňových povinností podává v červnu 2021 dodatečná přiznání 

za rok 2018 a 2019, která byla zpracována na základě podkladů předaných městskými částmi 

i odborem účetnictví Magistrátu hl. m. Prahy za vlastní hl. m. Prahu.  

 

Podklady k dodatečné dani z příjmů právnických osob předalo celkem 11 městských částí (Městské 

části Praha 1, Praha 3, Praha 5, Praha 6, Praha 8, Praha 10, Praha 11, Praha 13, Praha 14, Praha 18, 

Praha-Petrovice), a to jak na zvýšení naposledy známé daňové povinnosti, tak i na její snížení. Podíl 

městských částí na dodatečné daňové povinnosti hl. m. Prahy, v níž je uvažováno se zvýšením 

posledně známé daňové povinnosti, ale i se snížením u některých městských částí, činí 477.387,31 Kč 

(příloha č. 2 důvodové zprávy). Městské části však odvedly hl. m. Praze částku 3.305.136,20 Kč, 

neboť v případě, že daňová povinnost městské části je na snížení, nelze s ohledem na § 11 odst. 5 

obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění 

pozdějších předpisů, uvažovat se zápornou, ale s nulovou výší daně. Hlavními důvody podání 

dodatečných přiznání jsou, jak u městských částí, tak i u vlastního hl. m. Prahy, zejména opravy 

účtování týkající se zdaňovacího období roku 2018 a 2019. 

 

Z dodatečných přiznání vyplynula celková dodatečná daňová povinnost hl. m. Prahy ve výši 

5.118.790 Kč. Městské části převedly částku 3.305.136,20 Kč. Výsledné podíly městských částí 

na daňové povinnosti hl. m. Prahy jsou uvedeny v příloze č. 1 k usnesení v tab. III. ve sloupci 

nazvaném „Převod v Kč“. Jelikož dotčené městské části svůj podíl na dodatečné dani města již 

odvedly, s ohledem na usnesení Rady hl. m. Prahy č. 0854 ze dne 17. 6. 2003 (příloha č. 1 důvodové 

zprávy) by jim finanční prostředky měly být poukázány. 

 

Dodatečná daň bude hl. m. Prahou uhrazena v souladu s platnými předpisy, tj. bude převedena z účtu 

zdaňované činnosti do příjmů rozpočtu hl. m. Prahy v červnu 2021. Daň z příjmů právnických osob 

za obec je totiž v souladu se zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní 

územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), 

příjmem rozpočtu dané obce. 

 

Rada hl. m. Prahy projednala dne 07.06.2021 materiál „k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy 

v souvislosti s dodatečnými přiznáními k dani z příjmů právnických osob hl. m. Prahy za rok 2018 

a 2019 a k vratkám podílů na dodatečné daňové povinnosti hl. m. Prahy městským částem hl. m. 

Prahy“ a přijala k němu usnesení č. 1349 ze dne 07.06.2021 (příloha č. 3 důvodové zprávy). 

 

 

V souladu s tímto usnesením se navrhuje, aby Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením Rady 

hl. m. Prahy odsouhlasené rozpočtové úpravy a poskytnutí finančních prostředků městským částem, 

a to: 

 



• navýšení objemu rozpočtu příjmů vlastního hl. m. Prahy v kap. 1028, pol. 1122 – daň z příjmů 

právnických osob za obec o výši dodatečné daně uhrazené v souvislosti s dodatečnými 

přiznáními hl. m. Prahy podanými v červnu 2021 za rok 2018 a 2019, tj. o částku 

5.118,8 tis. Kč dle přílohy č. 1 tohoto usnesení; 

 

• navýšení objemu rozpočtu výdajů vlastního hl. m. Prahy v kap. 1016, odpa 6330, pol. 5347, 

UZ 00000092 ve výši 3.305,1 tis. Kč a poskytnutí finančních prostředků městským částem 

z rozpočtu hl. m. Prahy v souladu s § 11 odst. 5 obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. 

hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 100% 

podílu městských částí na celkové dodatečné daňové povinnosti hl. m. Prahy v celkové výši 

3.305.136,20 Kč dle přílohy č. 1 tohoto usnesení; 

 

• zvýšení ve tř. 8 – financování (pol. 8115) v kap. 1016 ve výši 1.813,7 tis. Kč 

(1.813.653,80 Kč) dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, což je o rozdíl mezi celkovou dodatečnou 

daní z příjmů právnických osob hl. m. Prahy a částkou podílu městských částí na této dani 

města ve výši 3.305.136,20 Kč, kterou městské části hl. m. Praze odvedly. 

 

      Zastupitelstvu hl. m. Prahy se výše uvedená rozpočtová opatření a poskytnutí finančních 

prostředků městským částem předkládají ke schválení. 

 

 

 

      Přílohy důvodové zprávy: 

      Příloha č. 1: Usnesení Rady hl. m. Prahy číslo 0854 ze dne 17. 6. 2003 

      Příloha č. 2: Výsledná dodatečná daňová povinnost městských částí hl. m. Prahy 

      Příloha č. 3: Usnesení Rady hl. m. Prahy číslo 1349 ze dne 07.06.2021 

 



 

Příloha č. 1 k důvodové zprávě Zastupitelstva hl. m. Prahy 

 
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 0854 
ze dne 17.6.2003 

k návrhu na přijetí postupu hl. m. Prahy vůči městským částem v případě dodatečně přiznaného 
podílu na dani z příjmů právnických osob hl.m.Prahy 

 
 

Rada hlavního města Prahy 

 
I .  s c h v a l u j e  

aby vůči městským částem, které podají podklady k dodatečnému daňovému přiznání a 
částku dodatečně přiznanou hl. m. Praze uhradí, byl uplatněn následující postup: 

v souladu s § 11 odst. 5 Statutu se dotčeným městským částem vrátí 100 % podílu na 
dodatečné dani z příjmů právnických osob 

 

I I .  s o u h l a s í  
s poskytnutím neinvestiční dotace pro městské části v souladu s bodem I. tohoto 
usnesení ve výši uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení 

 

I I I .  u k l á d á  
1. náměstkovi primátora Paroubkovi 

1. předložit návrh na realizaci bodu II. tohoto usnesení ZHMP 

  Termín: 26.6.2003 

 

 
 
 
 
 
 

MUDr. Pavel Bém 
primátor hl.m. Prahy  

 
 
 

Ing. Jan Bürgermeister 
náměstek primátora hl.m. Prahy  

 
 
 
Předkladatel:  náměstek primátora Paroubek 
Tisk: 4079 
Provede: náměstek primátora Paroubek  
Na vědomí: odbory MHMP 
 



Příloha č. 2 k důvodové zprávě Zastupitelstva hl. m. Prahy

aktuálně k 15.5.2021

MČ Praha

podíly na dodatečné 

DPPO za 2018

podíly na dodatečné 

DPPO za 2019 celkem

1 1 -641 782,87 468 181,49 -173 601,38

2 2 0,00

3 3 -23 824,63 -146 238,69 -170 063,32

4 4 0,00

5 5 -347 235,99 11 202,85 -336 033,14

6 6 -207 694,13 -207 694,13

7 7 0,00

8 8 -42 083,01 -154 507,62 -196 590,63

9 9 0,00

10 10 1 817 144,09 948 144,32 2 765 288,41

11 11 -532 947,89 -110 648,94 -643 596,83

12 12 0,00

13 13 -80 389,00 -80 389,00

14 14 -248 775,43 -248 775,43

15 15 0,00

16 16 0,00

17 17 0,00

18 18 -53 326,13 -238 294,56 -291 620,69

19 19 0,00

20 20 0,00

21 21 0,00

22 22 0,00

23 Běchovice 0,00

24 Benice 0,00

25 Březiněves 0,00

26 Čakovice 0,00

27 Ďáblice 0,00

28 Dolní Chabry 0,00

29 Dolní Měcholupy 0,00

30 Dolní Počernice 0,00

31 Dubeč 0,00

32 Klánovice 0,00

33 Koloděje 0,00

34 Kolovraty 0,00

35 Královice 0,00

36 Křeslice 0,00

37 Kunratice 0,00

38 Libuš 0,00

39 Lipence 0,00

40 Lochkov 0,00

41 Lysolaje 0,00

42 Nebušice 0,00

43 Nedvězí 0,00

44 Petrovice 60 463,45 60 463,45

45 Přední Kopanina 0,00

46 Řeporyje 0,00

47 Satalice 0,00

48 Slivenec 0,00

49 Suchdol 0,00

50 Šeberov 0,00

51 Štěrboholy 0,00

52 Troja 0,00

53 Újezd 0,00

54 Velká Chuchle 0,00

55 Vinoř 0,00

56 Zbraslav 0,00
57 Zličín 0,00

MČ celkem -360 914,99 838 302,30 477 387,31

HMP vlastní 1 839 029,22 2 802 282,21 4 641 311,43

celkem 1 478 114,23 3 640 584,51 5 118 698,74

dodatečné DAP za HMP 1 478 200,00 3 640 590,00 5 118 790,00

Výsledná dodatečná DPPO jednotlivých MČ HMP za rok 2018 a 2019 (v Kč)

HMP podá dodatečné přiznání k DPPO za rok 2018 a 2019 v 6/2021

(podíly na zvýšení i snížení DPPO)



                                                                                  Příloha č. 3 k důvodové zprávě Zastupitelstva hl. m. Prahy 

 
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 1349 
ze dne  7.6.2021 

k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy v souvislosti s dodatečnými přiznáními k dani z příjmů 
právnických osob hl.m. Prahy za rok 2018 a 2019 a k vratkám podílů na dodatečné daňové 

povinnosti hl.m. Prahy městským částem hl.m. Prahy 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   b e r e  n a  v ě d o m í ,  ž e  

1.  hl.m. Praha v červnu 2021 podává dodatečná přiznání k dani z příjmů právnických 
osob za rok 2018 a 2019, na jejichž základě bude převedena z účtu zdaňované 
činnosti do rozpočtu příjmů vlastního hl.m. Prahy (kap. 1028, pol. 1122 - daň             
z příjmů právnických osob za obec) částka 5.118.790 Kč 

2.  městské části hl.m. Prahy (dále jen "městské části“) uvedené v příloze č. 1 tohoto 
usnesení převedly na účet zdaňované činnosti hl.m. Prahy v souvislosti                     
s dodatečnou úpravou svých podílů na celkové daňové povinnosti hl.m. Prahy 
finanční prostředky ve výši 3.305.136,20 Kč 

I I .   s o u h l a s í  

1.  s navýšením objemu rozpočtu příjmů vlastního hl.m. Prahy v kap. 1028, pol. 1122 – 
daň z příjmů právnických osob za obec o výši dodatečné daně uhrazené                    
v souvislosti s dodatečnými přiznáními hl.m. Prahy podanými v červnu 2021 za rok 
2018 a 2019, tj. o částku 5.118,8 tis. Kč dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

2.  s navýšením objemu rozpočtu výdajů vlastního hl.m. Prahy v kap. 1016, odpa 6330, 
pol. 5347, UZ 00000092 ve výši 3.305,1 tis. Kč a poskytnutím finančních prostředků 
městským částem z rozpočtu hl.m. Prahy v souladu s § 11 odst. 5 obecně závazné 
vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění 
pozdějších předpisů, ve výši 100% podílu městských částí na celkové dodatečné 
daňové povinnosti hl.m. Prahy v celkové výši 3.305.136,20 Kč dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení 

3.  se zvýšením ve tř. 8 – financování (pol. 8115) v kap. 1016 ve výši 1.813,7 tis. Kč 
(1.813.653,80 Kč) dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, což je rozdíl mezi celkovou 
dodatečnou daní z příjmů právnických osob hl.m. Prahy a částkou podílu městských 
částí na této dani města ve výši 3.305.136,20 Kč, kterou městské části hl.m. Praze 
odvedly 



I I I .   u k l á d á  

1.  náměstkovi primátora Pavlovi Vyhnánkovi, M.A. 

1.  předložit návrh na rozpočtová opatření a na poskytnutí finančních prostředků 
městským částem dle bodu II. tohoto usnesení Zastupitelstvu hl.m. Prahy 

Termín: 17.6.2021 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r. 
I. náměstek primátora hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A.  
Tisk: R-40684  
Provede: náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A.  
Na vědomí: odborům MHMP  
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