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Praha ve faktech

– 25 % HDP České republiky

– Téměř 2 mil. denně obsluhovaných obyvatel

– Plní roli města i kraje

– 20 % zaměstnanců v ČR



Praha vysává ostatní regiony

Zdroj: IPR
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Čím lépe funguje Praha,
tím lépe jsou na tom ostatní

Příjmy samospráv v poměru k HDP z jejich území (2018)



Praha získává 3× víc než ostatní obce

Rozdíl příjmů na 1 obyvatele s trvalým bydlištěm, když započítáme:
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lidí s trvalým 
bydlištěm

1,3 milionu
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bydlištěm
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reálně trvale žije

1,6 milionu



Zdroj: Údaje mobilních operátorů
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Praha získává 3× víc než ostatní obce



Rozdíl příjmů na 1 obyvatele s trvalým bydlištěm, když započítáme:

Obecní
RUD

+ krajský
RUD

Ostatní 
obce

+  ostatní
transfery

Zdroj: IPR

Praha

Praha získává 3× víc než ostatní obce

1,4×



Praha získává na 1 člověka přítomného 
na svém území stejně jako jiné obce v ČR
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Dopravní špička v Praze bez metra



1 km trasy metra

3–7 mld. Kč
1 km autobusové linky

1 mil. Kč

Zdroj: DPP, IPR

Praha staví zbytečně drahou infrastrukturu



Ve srovnatelných městech
se na výstavbě infrastruktury podílí stát
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Ve srovnatelných městech
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Daň z příjmů 
právnických osob

DPHDaň z příjmů 
fyzických osob

Praha může vybrat víc daní 
od turistů a místních podnikatelů



Míra daňové autonomie Prahy je minimální
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Praha si může na velké investice půjčit

Stávající zadlužení Prahy

Rozvoj dopravní 
infrastruktury

Dluhový strop

51 mld. Kč

~200 mld. Kč

13 mld. Kč



Shrnutí



3000×

1×
Příjem Prahy

na přítomnou hlavu

Náklady na výstavbu 
infrastruktury

Zdroj: IPR
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≈0

30 mld. Kč

73 mld. Kč

Možnost půjčit si

Metro D

Možnost vybrat 
víc daní od turistů 

a podnikatelů

Nechte samosprávy dýchat 
a autonomně hospodařit



Posílení daňové 
autonomie samospráv

Příspěvek státu na 
klíčovou infrastrukturu

Nechte samosprávy dýchat 
a autonomně hospodařit



Praha vs. ostatní
Prosperující Praha
je základem prosperity 
celé země


