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Rada hlavního města Prahy   

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

odpis nedobytných pohledávek příspěvkové organizace hl.m. Prahy Zdravotnická 
záchranná služba hl.m. Prahy v celkové výši 7.825.393,51 Kč 

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

úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

I I I .   u k l á d á  

1.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  realizovat rozpočtové opatření dle bodu II. tohoto usnesení 

Termín: 28.5.2021 

2.  MHMP - ZDR MHMP 

1.  informovat příspěvkovou organizaci Zdravotnická záchranná služba hl.m. Prahy 
dle bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 28.5.2021 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  radní Mgr. Milena Johnová  
Tisk: R-40308  
Provede: MHMP - ROZ MHMP, MHMP - ZDR MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1244 ze dne 24. 5. 2021

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

Úprava rozpočtu  běžných výdajů - mimo pol. 5347 

ZDR MHMP 0098105000000 ZDR - rezerva 0581 -7 825,40

ZZS HMP 0098106000209 navýšení neinvestičního příspěvku 91 0581 7 825,40

C e l k e m 0,00

Odbor/Organizace

  Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP) 

UZ ORJ
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)

3522

3533

Číslo akce Účel / Název akce ODPA



Důvodová zpráva R-40308 

 

Radě hl. m. Prahy se předkládá k projednání návrh na odpis nedobytných pohledávek 

příspěvkové organizace v působnosti odboru ZDR MHMP Zdravotnické záchranné služby 

hl. m. Prahy (dále jen „ZZS HMP“) za poskytnutá ošetření pacientů v přednemocniční 

neodkladné péči (dále jen „PNP“), jejichž souhrnná výše je 7 825 393,51 Kč (viz Příloha č. 2 

a 3 k důvodové zprávě). Dále se předkládá ke schválení návrh na navýšení neinvestičního 

příspěvku ve výši 7.825,4 tis Kč ke krytí odepsaných nedobytných pohledávek z rozpočtu 

odboru ZDR z rezervy ZDR. 

Jedná se o pohledávky za poskytnutou PNP v případě samoplátců, tj. osob bez příslušného 

zdravotního pojištění, cizinců, kteří v době ošetření nebyli ze zemí, se kterými ČR měla 

uzavřeny mezistátní smlouvy o poskytování bezplatné PNP, či ze zemí, které nejsou členy 

EU. Úspěšnému uplatnění vynaložených nákladů za poskytnutou zdravotní péči (vyčíslení 

pohledávky a jejímu vymáhání) brání celá řada komplikací, které nakonec vedou v podstatné 

části případů k tomu, že pohledávka není uhrazena. Pokud nejsou uvedeny správné a úplné 

kontaktní údaje, tak se jedná o nevymahatelné pohledávky, které nelze jakýmkoliv dalším 

způsobem vymáhat. V případě pacientů PNP je úspěšnost či neúspěšnost úhrady 

za poskytnutou péči dána jednak ochotou konkrétního pacienta zaplatit a dále schopností nebo 

možností komunikovat vzhledem ke stávajícímu zdravotnímu stavu. 

ZZS HMP se věnuje systematicky identifikaci těchto „dlužníků“ včetně vymáhání platby 

za neuhrazenou péči, ale v mnoha případech neúspěšně. Doporučené upomínky k zaplacení 

neuhrazené péče se opakovaně vrací jako nedoručitelné, náklady na sepisy soudních žalob a 

zaplacené soudní poplatky jsou, mimo dlužníků s pobytem v ČR a SR, neekonomické. 

V případě PNP se nejedná ani o klasické závazkové vztahy v tom smyslu, že dlužník si službu 

objedná a je povinen za ni i zaplatit. Služby jsou poskytovány ve většině případů na výzvu 

blízkého okolí pacienta, vesměs i bez jeho vědomí a v některých případech pacient odmítá 

tuto službu hradit s argumentem, že o pomoc nežádal. Základním problémem je, že pracovníci 

ZZS HMP primárně poskytují péči a teprve následně řeší úhradu. Úplná eliminace 

pohledávek proto není možná, ačkoliv se ZZS HMP snaží o co největší míru snížení 

nevymahatelných pohledávek. 

V příloze důvodové zprávy č. 2 a 3 jsou uvedeny přehledy neuhrazených nedobytných 

pohledávek.  

Pro úplnost informací uvádíme, že vymáhání jednotlivých pohledávek má v čase různý vývoj 

a ve chvíli, kdy se dospěje k bodu, že je nevymahatelná, tak je označena kódem jako 

nevymahatelná. Proto se v soupisu nedobytných pohledávek objevují pohledávky z různých 

období, podle toho, jaký byl průběh vymáhání. Neznamená to tedy, že všechny pohledávky 

ze stejného období jsou již odepsány a nejsou vymáhány. Datum 31.10.2020 resp. 28.2.2021 

je pouze datem zachycení momentálního stavu vymáhání pohledávek. 

 

Na základě výše uvedeného je zřejmé, že v pohledávkách má ZZS HMP nemalé finanční 

prostředky, které mají podstatný význam v rámci hospodaření ZZS HMP. V současné době 

vzhledem ke značně vzrůstajícímu počtu neuhrazených pohledávek se snaží především o 



včasné upomenutí úhrady pohledávek. ZZS HMP tedy žádá o odpis nedobytných pohledávek 

následujícím dopisem: 

 

Závěrem roku 2018 byla v ZZS HMP provedena analýza odpisovaných pohledávek 

společností NEXIA AP a.s. a bylo konstatováno, že ZZS HMP dodržuje interní předpisy, 

které upravují oblast pohledávek za samoplátci a že se objem neuhrazených pohledávek mj. 

zvýšil především změnou sazebníku služeb ZZS HMP. Dále bylo ZZS HMP doporučeno 

zachovat tvorbu opravných položek k pohledávkám. 

Na základě výše uvedeného odbor ZDR doporučuje Radě hl. m. Prahy vzít na vědomí odpis 

nedobytných pohledávek příspěvkové organizace Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy 

a schválit krytí z rozpočtu odboru ZDR z rezervy ZDR. 
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