
Důvodová zpráva 

BJ/0402/2022 

Rozpočtové opatření č. 48 MČ Praha 20 na rok 2022 schvalované v souladu 

 s usnesením ZMČ č. ZMČ/24/3/0301/21 ze dne 20. 12. 2021 – poskytnutí finančních 

prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 100% podílu MČ na celkové daňové 

povinnosti HMP na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2021 

ve výši 2 920,9 tis. Kč 

 

Úvod do problematiky: 

Zastupitelstvo hl.m. Prahy schválilo usnesením č. 38/70 ze dne 16.6. 2022 poskytnutí finančních prostředků 

z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 100% podílu MČ na celkové daňové povinnosti HMP na dani z příjmů 

právnických osob za zdaňovací období roku 2021 ve výši 2 920,9 tis. Kč. 

 

Popis výchozího stavu: 

Každoročně je zaplacená daň z příjmů právnických osob poskytována MHMP ve výši 100%. Po schválení 

budou navýšeny příjmy a výdaje MČ Praha 20 na rok 2022. 

 

Popis navrženého řešení: 

Příjmy = ORJ 1012 (kapitola 10 -  pokladní správa, odbor ekonomický), ODPA 6330 (převody vlastním 

fondům v rozpočtech územní úrovně), POL 4137 (převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich 

městskými obvody nebo částmi), UZ 99. 

Výdaje = ORJ 820 (kapitola 08 -  hospodářství, odbor hospodářské správy a investic),  ODPA 3639 (komunální 

služby a územní rozvoj j.n.), POL 5901 (nespecifikované rezervy), UZ 99 ve výši 500,0 tis. Kč, ORJ  860 

(kapitola 08 -  hospodářství, odbor místního hospodářství),  ODPA 3639 (komunální služby a územní rozvoj 

j.n.), POL 5901 (nespecifikované rezervy), UZ 99 ve výši 170,9 tis. Kč, ORJ  920 (kapitola 09 -  vnitřní správa, 

odbor hospodářské správy a investic), ODPA 6171 (činnost místní správy), POL 5901 (nespecifikované 

rezervy), UZ 99 ve výši 500,0 tis. Kč, POL 6901 (rezervy investičních výdajů) ve výši 550,0 tis. Kč, ORJ 420 

(kapitola 04 – školství, mládež a sport, odbor hospodářské správy a investic), ODPA 3111 (mateřské školy), 

POL 5901 (nespecifikované rezervy), UZ 99 ve výši 150,0 tis. Kč, ODPA 3113 (základní školy), POL 6901 

(rezervy investičních výdajů) ve výši 250,0 tis. Kč a ODPA 3421 (využití volného času dětí a mládeže), POL 

6901 (rezervy investičních výdajů) ve výši 800,0 tis. Kč. 

Pořad. 

číslo 

č. RO 

 

Důvod Částka v tis. 

Kč 

Příjmy a finanční krytí 
 

Výdaje 

48 poskytnutí finančních 

prostředků z rozpočtu hl. 

m. Prahy ve výši 100% 

podílu MČ na celkové 

daňové povinnosti HMP 

na dani z příjmů 

právnických osob za 

zdaňovací období roku 

2021 

 

 

     +  2 920,9 

ORJ 1012 (kapitola 10 -  

pokladní správa, odbor 

ekonomický), ODPA 6330 

(převody vlastním fondům 

v rozpočtech územní 

úrovně), POL 4137 

(převody mezi statutárními 

městy (hl. m. Prahou) a 

jejich městskými obvody 

nebo částmi), UZ 99 

 

ORJ 820 (kapitola 08 -  

hospodářství, odbor hospodářské 

správy a investic),  ODPA 3639 

(komunální služby a územní 

rozvoj j.n.), POL 5901 

(nespecifikované rezervy), UZ 99, 

ORJ  860 (kapitola 08 -  

hospodářství, odbor místního 

hospodářství),  ODPA 3639 

(komunální služby a územní 

rozvoj j.n.), POL 5901 

(nespecifikované rezervy), UZ 99, 

ORJ  920 (kapitola 09 -  vnitřní 

správa, odbor hospodářské správy 

a investic), ODPA 6171 (činnost 

místní správy), POL 5901 

(nespecifikované rezervy), UZ 99, 

POL 6901 (rezervy investičních 



výdajů) ve výši 550,0 tis. Kč, ORJ 

420 (kapitola 04 – školství, 

mládež a sport, odbor hospodářské 

správy a investic), ODPA 3111 

(mateřské školy), POL 5901 

(nespecifikované rezervy), UZ 99, 

ODPA 3113 (základní školy), 

POL 6901 (rezervy investičních 

výdajů) a ODPA 3421 (využití 

volného času dětí a mládeže), 

POL 6901 (rezervy investičních 

výdajů)  

  

Rizika navrženého usnesení: 

Nejsou známa. 

Doporučení zpracovatele k navrženému usnesení: 

OE doporučuje předkládaný materiál projednat a schválit. 

Podpis osob, které zprávu připravily či se na zpracování podílely 

za OE – Zdeňka Hubínková v.r. 
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