Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 3034
ze dne 21.12.2020
k návrhu na úpravu odpisových plánů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
příspěvkových organizací v působnosti ZDR MHMP v roce 2020
Rada hlavního města Prahy
I.

schvaluje
úpravu odpisových plánů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
příspěvkových organizací v působnosti odboru ZDR MHMP na rok 2020 dle přílohy č. 1
tohoto usnesení

II.

ukládá
1. MHMP - ROZ MHMP
1. realizovat úpravu odpisových plánů dlouhodobého hmotného a nehmotného
majetku příspěvkových organizací v působnosti ZDR MHMP na rok 2020 dle
bodu I. tohoto usnesení
Termín: 31.12.2020

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-38894
MHMP - ROZ MHMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 3034 ze dne 21.12. 2020
v tis. Kč
Schválený Upravený
odpisový
odpisový
plán na rok plán na rok
2020
2020

Organizace

Zdravotnická záchranná služba
hl. m. Prahy
Městská nemocnice následné
péče

Hlavní činnost - krytí NIP
Hlavní činnost - státní fondy

Rozdíl

Způsob krytí/použití

82 703,00

82 703,00

0

5 771,00

5 771,00

0
bude ponecháno organizaci na krytí provozních nákladů

Hlavní činnost - krytí NIP

1 890,00

1 729,00

-161,0
bude ponecháno organizaci na krytí provozních nákladů

Městská poliklinika Praha

Hlavní činnost - krytí NIP
Doplňková činnost

Správa pražských hřbitovů
Metropolitní zdravotnický servis

5 689,00

4 500,00

-1 189,00

670,70

540,40

-130,30

Hlavní činnost - krytí NIP

18 980,0

22 365,0

Hlavní činnost - krytí NIP

7 222,8

500,0

bude finančně kryto ze schváleného případně upraveného
3 385,0 neinvestičného příspěvku roku 2020
finanční prostředky budou odvedeny na ZBÚ hlavního města Prahy
-6 722,8 v rámci finančního vypořádání za rok 2020
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA
Usnesením RHMP č. 2362 ze dne 4.11.2019 byly schváleny odpisové plány dlouhodobého
hmotného a nehmotného majetku na rok 2020 všech příspěvkových organizací v působnosti
odboru ZDR MHMP.
V průběhu roku 2020 došlo v některých organizacích k technickému zhodnocení majetku,
k zařazení nového majetku do evidence, popř. k vyřazení již odepsaného majetku, případně
k posunutí termínu pořízení odpisovaného majetku nebo naopak jeho dřívějšímu pořízení, než
bylo plánováno a tím došlo i k rozdílům oproti schválenému odpisovému plánu.
V souladu s přílohou č. 6 („Směrnice k odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného
majetku pro PO“, Článek 6. „Odpisový plán organizace“) Metodického pokynu, upravujícího
postavení a působnost věcně příslušných odborů MHMP ve vztahu k příspěvkovým
organizacím, ve kterých plní HMP funkci zřizovatele, a to v oblasti rozpočtu a finančního
hospodaření (příloha č. 1 k usnesení RHMP č. 2792 ze dne 30.10.2018), žádají příspěvkové
organizace v působnosti odboru ZDR MHMP o úpravu schválených odpisových plánů roku
2020.
Příspěvková organizace Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy (viz příloha č. 1 tohoto
usnesení) navýšení odpisového limitu nepožaduje, protože v roce 2020 bude skutečně čerpat
z limitu odpisů 70 000 tis. Kč, který je krytý NIP a 4 500 tis. Kč, který je krytý ze státních fondů.
Děje se tak především z důvodu posunutí termínu pro pořízení nových sanitních vozidel a jejich
zařazení do evidence.
U příspěvkové organizace Městská nemocnice následné péče došlo ke změnám především v
položce BUDOVY, a to posunem časového harmonogramu realizace a dokončení investičních
akcí Rekonstrukce stoupaček, Rekonstrukce sociálních zařízení na pokojích pacientů,
Rekonstrukce světelných okruhů na pokojích pacientů, Rekonstrukce rozvodů medicinálních
plynů. Všechny vyjmenované akce budou zařazeny jako technické zhodnocení budovy v
prosinci t.r. a výši odpisů tak ovlivní až v příštím roce. V návaznosti na výše uvedené tímto
organizace žádá, aby nevyčerpané finanční prostředky limitu odpisového plánu na rok 2020
ve výši 161 tis. Kč byly v rámci neinvestičního příspěvku převedeny z "příspěvku na odpisy"
tak, aby mohly být v případě potřeby čerpány na provozní náklady MNNP.
U příspěvkové organizace Městská poliklinika Praha nebyly schválené odpisy v hlavní činnosti
ve výši 5 689 tis. Kč a doplňkové činnosti ve výši 670,7 tis. Kč pro rok 2020 plně uplatněny z
důvodu právě probíhajících nebo prozatím nerealizovaných investičních akcí ve výši 28 084
064,33 Kč, zhodnocení budovy a ve výši 11 654 277,00 Kč pořízení přístrojového vybavení z
investičního příspěvku MHMP.
U příspěvkové organizace Metropolitní zdravotnický servis nedošlo k plánovanému přesunu
příspěvkové organizace MČ Praha 1 Nemocnice Na Františku pod Metropolitní Nemocnici
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Na Františku (příspěvkovou organizaci HMP). V listopadu roku 2020 došlo ke změně
příspěvkové organizace HMP Metropolitní Nemocnice Na Františku na Metropolitní
zdravotnický servis s tím, že byla schválena i změna předmětu činnosti této organizace a
usnesením ZHMP jí byl svěřen nemovitý majetek, a to od 1.11. budova U Mrázovky. Vzhledem
k tomu, že doposud nebyl převod účetně uskutečněn, je navržen pouze odhad odpisů ve výši
500 tis.
U příspěvkové organizace Správa pražských hřbitovů došlo k navýšení odpisů majetku
z důvodu sloučení obou organizací (SPH a PÚ). Po softwarovém sjednocení majetku obou
organizací byly zjištěny rozdíly oproti původně schváleným odpisům majetku. Organizace
proto žádá o navýšení odpisů o částku 3 385 tis. Kč bez finančního krytí z zdrojů HMP, navýšení
budou krýt z vlastních zdrojů. Celková částka odpisů pro rok 2020 bude činit 22 365 tis. Kč.
Příloha č. 1 tohoto usnesení obsahuje návrh na úpravu odpisových plánů dlouhodobého
hmotného a nehmotného majetku příspěvkových organizací v působnosti odboru ZDR MHMP
na rok 2020.
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