Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 1662
ze dne 28.6.2021
k návrhu na schválení použití rezervního fondu příspěvkové organizace hl.m. Prahy Městská
poliklinika Praha, k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace
Městská poliklinika Praha v souvislosti se zvýšenými náklady spojenými s onemocněním
COVID-19 a k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy
Rada hlavního města Prahy
I.

II.

schvaluje
1.

použití finančních prostředků rezervního fondu příspěvkové organizace hl.m. Prahy
Městská poliklinika Praha ve výši 13.000,0 tis. Kč k posílení zvýšených provozních
nákladů rozpočtu 2021 této příspěvkové organizace

2.

úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

ukládá
1. MHMP - ZDR MHMP
1. informovat příspěvkovou organizaci hl.m. Prahy Městská poliklinika Praha dle
bodu I.1. tohoto usnesení
Termín: 30.6.2021

2.

zajistit od příspěvkové organizace hl.m. Prahy Městská poliklinika Praha
vyhodnocení využití finančních prostředků k 31. 7. 2021
Termín: 31.8.2021

2. MHMP - ROZ MHMP
1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.2. tohoto usnesení
Termín: 2.7.2021

MUDr. Zdeněk Hřib v. r.
primátor hl.m. Prahy

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

Předkladatel:
Tisk:
Provede:
Na vědomí:

radní Mgr. Milena Johnová
R-40131
MHMP - ZDR MHMP, MHMP - ROZ MHMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1662 ze dne 28. 6. 2021

Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP)
I. Úprava rozpočtu příjmů včetně tř. 8 - financování (strana MD)
Odbor/Organizace

Číslo akce

Účel / Název akce

ODPA

POL

Městská poliklinika Praha

43375

Zapojení úspory hospodaření z minulých let

0000

8115

Městská poliklinika Praha
ROZ MHMP

45160
91606

Zapojení úspory hospodaření z minulých let
Zapojení úspory hospodaření z minulých let
Celkem

0000
0

8115
8115

UZ

127

ORJ

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)

581

90,80

581
1016

227,20
5 500,00
5 818,00

II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)
Úprava rozpočtu kapitálových výdajů
Odbor/Organizace

Číslo akce

Městská poliklinika Praha
Městská poliklinika Praha

43375
45160

Název akce
Pořízení systému PACS
Postele a matrace PZS
Celkem

Úprava celkových
nákladů (v tis. Kč)

UZ

ORJ

0,00
0,00

94
94

581
581

ODPA

UZ

ORJ

3519

127

0581

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)
90,80
227,20
318,00

Úprava rozpočtu běžných výdajů - mimo pol. 5347
Odbor/Organizace
Městská poliklinika Praha

Číslo akce

Účel / Název akce

98106000210 navýšení NIP PO
Celkem

Pozn: V případě, že se celkové náklady akce nemění, tak je nutné ve sloupci vyplnit 0.
V příslušných tabulkách je nutné vyplnit předepsané sloupce.
* pro neinvestiční dotace/převody
** pro investiční dotace/převody

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)
5 500,00
5 500,00

Důvodová zpráva R-40131
Radě hlavního města Prahy je tiskem č. R-40131 předkládán ke schválení podnět příspěvkové
organizace hl. m. Prahy Městská poliklinika Praha (dále jen „MPP“) na použití rezervního
fondu za účelem financování provozního chodu příspěvkové organizace v rámci své hlavní
činnosti, dofinancování investičních akcí č. 43375 Pořízení systému PACS a č. 45160 Postele
a matrace PZS a navýšení neinvestičního příspěvku MPP v souvislosti s navýšením nákladů
souvisejících s COVID 19.

1. Rezervní fond
Odbor zdravotnictví MHMP obdržel dne 15.3.2021 žádost MPP o schválení použití
rezervního fondu za účelem financování provozního chodu příspěvkové organizace pro rok
2021 ve výši 13.000,00 tis. Kč. V žádosti MPP specifikovala důvod žádosti a návrh na použití
finančních prostředků, viz Příloha č. 1 k důvodové zprávě. Finanční rozbor je uveden
v Příloze č. 2 k důvodové zprávě.
Použití rezervního fondu za účelem financování provozního chodu příspěvkové organizace je
v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů a podle čl. 3 odst. 7 písm. b) Metodického pokynu, upravujícího postavení a
působnost věcně příslušných odborů Magistrátu hl. m. Prahy ve vztahu k příspěvkovým
organizacím, ve kterých plní hl. m. Praha funkci zřizovatele, a to v oblasti rozpočtu
a finančního hospodaření, schváleného usnesením Rady hl. m. Prahy č. 3242 ze dne 20. 12.
2016, ve znění usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2792 ze dne 30. 10. 2018.
MPP žádá o možnost čerpat finanční prostředky z rezervního fondu na krytí zvýšených
provozních nákladů hlavní činnosti v souvislosti se zvýšenými vstupními náklady na vybavení
a provoz krizových ordinací vzniklých v souvislosti s pandemií a sníženým neinvestičním
příspěvkem od zřizovatele na rok 2021 o 11.300 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu roku
2020, a to bez zohledněné inflace pro rok 2021 ve výši 3,2 % (1.600 tis. Kč).
Stav rezervního fondu MPP byl k 10.5.2021 ve výši 13.286.254,22 Kč.
Odbor zdravotnictví Magistrátu hl. m. Prahy na základě výše uvedeného navrhuje použití
rezervního fondu za účelem financování provozního chodu příspěvkové organizace ve výši
13.000,00 tis. Kč a informuje MPP o nutnosti vést finanční prostředky pod ÚZ 130 - obnovu a
rozvoj činnosti zejména v důsledku propadu výnosů a ÚZ 127 – mimořádné výdaje vzniklé
v souvislosti s COVID-19.

2. Dofinancování investičních akcí
Dále v žádostech ze dne 22.4.2021 žádá MPP o dofinancování dvou investičních akcí, a to č.
43375 Pořízení systému PACS a č. 45160 Postele a matrace PZS, v celkové výši 317 875,00
Kč (90 750,00 Kč a 227 125,00 Kč), viz Příloha č. 3 až 6 důvodové zprávy.
Realizace obou investičních akcí proběhla v prosinci roku 2020. Bohužel k proplacení faktur
vztahujících se k těmto akcím došlo až v lednu letošního roku 2021, tzn. z rozpočtu roku
2021. Jelikož si MPP nedopatřením nepožádala o převod nevyčerpaných investičních
prostředků minulého roku do roku 2021, byla nucena použít k proplacení faktur vlastní
prostředky, kterých má v tuto chvíli nedostatek.
Na základě Stanoviska k finančnímu vypořádání investičních akcí za rok 2020 byla MPP
povinna nevyčerpané investiční prostředky minulého roku vrátit v rámci finančního

vypořádání na základní běžný účet (ZBÚ) hlavního města Prahy. Aby mohla MPP dostát
svým závazkům, žádá o uvolnění části těchto vrácených finančních prostředků minulého roku
již nyní.
Odbor zdravotnictví Magistrátu hl. m. Prahy na základě výše uvedeného navrhuje použití pol.
8115 - krátkodobých finančních prostředků k dofinancování výše zmíněných investičních
akcí, a to č. 43375 Pořízení systému PACS a č. 45160 Postele a matrace PZS, v celkové výši
317 875,00 Kč (90 750,00 Kč a 227 125,00 Kč).

3. Navýšení neinvestičního příspěvku – náklady na provoz v souvislosti
s COVID 19
Žádostí ze dne 18.5.2021 MPP požádala o navýšení neinvestičního příspěvku pro rok 2021 o
10.000,00 Kč k pokrytí nákladů na provoz covidových pracovišť.
MPP v roce 2021 poskytuje zdravotní péči rozšířenou o aktivity spojené s COVID – 19. Jedná
se o péči o postcovidové pacienty, očkování proti COVID-19, odběrové centrum
pro antigenní a PCR testy. Vyjmenovanou péči poskytuje na 7 nových pracovištích:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Postcovidové centrum – pracoviště Spálená
Očkovací centrum – pracoviště Spálená
Mobilní očkovací tým
Antigenní odběrové centrum – pracoviště Spálená
PCR odběrové centrum – pracoviště Spálená
Antigenní odběrové centrum – pracoviště Mariánské náměstí
PCR odběrové centrum – pracoviště Mariánské náměstí

Pracoviště byla nově zasmluvněna se všemi zdravotními pojišťovnami. Poskytnutá zdravotní
péče v roce 2021 je hrazena v souladu s vyhláškou č. 428/2020 Sb., o stanovení hodnot bodu,
výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2021. Měsíční úhrady ze stran
zdravotních pojišťoven jsou stropovány zálohovými platbami v souladu s uvedenou
vyhláškou, a to ve výši úhrad z referenčního období (rok 2019), kdy zdravotní péče spojená
s COVID - 19 nebyla poskytována a ani hrazena. Z výše uvedeného důvodu je úhrada
z veřejného zdravotního pojištění ve velké míře krácena. Finanční vyrovnání roku 2021 a
doplacení úhrad za covidové aktivity ze stran zdravotních pojišťoven se uskuteční až ve 2. Q
roku 2022.
Žádost MPP ze dne 18.05.2021 (viz. Příloha č. 7 k důvodové zprávě) uvádí skutečné náklady
za období leden až duben roku 2021 (viz níže) a z nich odvozuje celkovou požadovanou
částku na celý kalendářní rok, tzn. v celkové částce 10 mil Kč.
Skutečné náklady za leden až duben 2021 jsou následující:
Platové prostředky
2 027,0 tis. Kč
Spotřební zdravotnický materiál 1 048,0 tis. Kč
Ostatní provozní náklady
404,0 tis. Kč
(náklady za 1–4./2021 jsou vyčísleny podrobně na jednotlivá pracoviště v Příloze č. 8
k důvodové zprávě).

Pro zajištění chodu nových pracovišť bylo nutné zasmluvnit cca 170 nových zaměstnanců
(pouze na dohody), vybudovat nová pracoviště, zajistit novou výpočetní techniku včetně
software, pořídit očkovací sady a testovací sady, ochranné pomůcky a zasmluvnit související
služby – odvoz infekčního odpadu, zvýšenou dezinfekci prostor.
Odbor ZDR MHMP s ohledem na pandemii COVID 19, která se postupně vyvíjí a její
postupný ústup nastal v květnu roku 2021, považuje tuto žádost za potřebnou a navrhuje
schválit neinvestiční příspěvek v současné době vzhledem k neznalosti dalšího vývoje
pandemie pouze na období 7 měsíců roku 2021 v úhrnné výši 5 500 tis. Kč, a to na položku
platové prostředky, spotřební zdravotnický materiál a ostatní provozní náklady.
Samostatným usnesením RHMP bude Magistrátu hl. m. Prahy – odboru ZDR MHMP uloženo
zajištění vyhodnocení skutečně vynaložených nákladů spojených s onemocněním COVID-19
ze strany MPP do 31.7.2021, s termínem zaslání vyhodnocení nákladů do 31.8.2021.
Na základě skutečně vyhodnocených nákladů, na základě dalšího vývoje epidemie COVID 19
v rámci ČR a činnosti MPP vypracuje MPP finanční výhled do konce roku 2021. Na základě
tohoto finančního výhledu bude předložena případná další žádost o navýšení NIP v souvislosti
se zvýšenými náklady spojenými s onemocněním COVID-19.
MPP i přes žádost o navýšení platových prostředků nepožaduje změnu limitu prostředků
na platy, současný schválený limit je plně dostačující k předpokládanému navýšení. Na
základě výše uvedeného je Radě hl. m. Prahy překládán návrh na navýšení neinvestičního
příspěvku MPP v souvislosti se zvýšenými náklady spojenými s onemocněním COVID-19 o
5 500 tis. Kč.

