
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 1355 
ze dne  7.6.2021 

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy a k návrhu navýšení neinvestičního 
příspěvku příspěvkové organizace hl.m. Prahy Zdravotnická záchranná služba HMP                   

v souvislosti se zvýšenými náklady spojenými s onemocněním COVID-19 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

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

I I .   u k l á d á  

1.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  realizovat rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 11.6.2021 

2.  MHMP - ZDR MHMP 

1.  zajistit od příspěvkové organizace hl.m. Prahy Zdravotnická záchranná služba 
HMP vyhodnocení využití finančních prostředků 

Termín: 31.8.2021 

 

 
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-40311  
Provede: MHMP - ROZ MHMP, MHMP - ZDR MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



                                                           I. Úprava rozpočtu příjmů  včetně tř. 8 - financování (strana MD)

MHMP - ROZ 0091606 Zapojení úspory hospodaření z minulých let 0000 8115 127 1016 52 000,00

C e l k e m 52 000,00

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

Úprava rozpočtu  běžných výdajů - mimo pol. 5347 

Zdravotnická záchranná služba HMP 0098106000209 Navýšení NIP PO 127 0581 52 000,00

C e l k e m 52 000,00

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1355 ze dne 7. 6. 2021

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

Číslo akceOdbor/Organizace

Odbor/Organizace

POLODPA

Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)

UZÚčel / Název akce

3533

Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)

Číslo akce Účel / Název akce

ORJ

UZ ORJODPA



Důvodová zpráva R-40311 

 

Radě hlavního města Prahy je tímto materiálem předkládán návrh na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. 

Prahy a k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace hl. m. Prahy 

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy (dále jen „ZZS HMP“) v souvislosti se zvýšenými náklady 

spojenými s onemocněním COVID-19. 

Tento návrh je předkládán na základě žádosti o poskytnutí provozních finančních prostředků pro ZZS 

HMP v souvislosti se zvýšenými náklady spojenými s onemocněním COVID-19 ze dne 30. 03. 2021 (viz. 

Příloha č. 1 k důvodové zprávě) a to v celkové výši 118 100,0 tis. Kč a to takto:  

Platové prostředky – 104 900,0 tis. Kč 

Osobní ochranné pomůcky – 4 200,0 tis. Kč 

Spotřební zdravotnický materiál – 6 000,0 tis. Kč 

Ostatní provozní náklady – 3 000,0 tis. Kč 

Odbor ZDR MHMP po projednání se ZZS HMP a s ohledem na pandemii COVOD 19, která se postupně 

vyvíjí a její postupný ústup nastal až v květnu roku 2021, považuje tuto žádost za potřebnou a navrhuje 

schválit neinvestiční příspěvek ve výši 52 000 tis. Kč, a to na položku platové prostředky a ostatní 

provozní náklady. 

Žádost příspěvkové organizace ZZS HMP je nastavena a náklady vypočteny na celý kalendářní rok. 

Částka navržená ze strany odboru ZDR k poskytnutí navýšení NIP v souvislosti s pandemií COVID 19 je 

nižší, aby pokryla prvních 7 měsíců provozní činnosti – předpokládaných platových prostředků, OOP, 

spotřebního zdravotnického materiálu a ostatních provozních nákladů, tj. do 31.7.2021. V rámci 

spolupráce MHMP a jednotlivých příspěvkových organizací v gesci odboru ZDR budou ZZS HMP 

nabídnuty OOP z krizových zásob odboru ZDR.  

Usnesením RHMP bude odboru ZDR MHMP uloženo zajištění vyhodnocení skutečně vynaložených 

nákladů spojených s onemocněním COVID-19 ze strany příspěvkové organizace ZZS HMP 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 ZZS HMP vypracuje ZZS HMP 

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. 

Podrobné zdůvodnění platových prostředků a ostatních provozních nákladů:  

Platové náklady = 66.792.417,-: 

• zvýšení směnného příplatku na 1.500,- v období 4-12/2021 (schváleno bez finančního krytí 

v rozpočtu 2021) = 3.592.417,-, 

• ostatní v období 1-12/2021 (zdůvodnění viz. níže) = 63.200.000,- 

Ostatní platové prostředky, které budou pokrývat vícenáklady spojené s/se: 

• zvýšenou přesčasovou prací, předpoklad pro rok 2021 je 16.000 hod., což představuje na 

příplatcích = cca 6.700.000,-, 



• navýšení počtu směn – řešíme operativně dle potřeb, 

• s vyplácením mimořádných odměn spojených se zvýšenou psychickou a fyzickou zátěží i 

časovým rozpoložením pracovní doby = cca 27.500.000,-, 

• zavedení okamžité dostupnosti u vybraných organizačních složek zajišťující podmínky pro 

provoz (např. doprava, IT, spojová podpora, sklady OOP i zdravotnického materiálu, 

odpadové hospodářství apod.); zajištění pohotovostí a krizové provozní dostupnosti 

dedikovaných zaměstnanců, předpoklad pro rok 2021 je 41.000 hod. = cca 3.000.000,-, 

• zajištění karanténního provozu na zdravotnickém operačním středisku (ZOS) a vybraných 

výjezdových základnách (VZ) profesemi spojenými s technickou podporou; operativní 

zásobovaní všech VZ; zajištění zázemí prostor pro dekontaminaci na VZ Kundratka, 

• vznik povinných 10-14 denních karantén; proplacení průměrného platu u zaměstnanců, kteří 

byli posláni na překážky z důvodu ochrany a bezpečnosti organizace; doplacení nemocenské 

za prvních 14 dní do průměrného platu v případech, kdy se zaměstnanci nakazí ve spojení 

s výkonem práce (nemoc z povolání) = cca 4.100.000,-, 

• na tým, který zajišťuje a koordinuje očkování našich zaměstnanců; na kompenzace 

průměrných platů u zaměstnanců, kteří díky očkování jsou vyřazeni ze směn = cca 2.300.000,- 

• odvod zákonného, sociálního a zdravotního pojištění = cca 19.600.000,- 

Nově: 

• zdravotnické asistence v Metropolitním očkovacím centru od 4/2021 v rozvrhu po-pá/12h 

denně ve složení 1x RZP, 2x ZZ, 1x koordinátor, 1x student, 

• celostátní výpomoc modulu HN – Fénix a druhého COVID-19 vrtulníku K01/2 

 

Ostatní osobní náklady = 6.600.000,-: 

jedná se o nasmlouvané studenty vysokých škol (lékařské fakulty, ČVUT), kteří vypomáhají na 

operačním středisku koordinují výhradně odběrové vozy a dekontaminují sanitní vozy po převozu 

COVID-19 pozitivního pacienta na VZ Kundratka. Dále se jedná o výpomoc na ZOS, v zajištění provozu 

výjezdových skupin (záchranáři, řidiči). Jedná se o cca 30 lidí, kteří se střídají ve směnách 

• 10 studentů LF = od 01/2021 operačním středisko OV + od 4/2021 posádka odběrových vozů 

v rozvrhu po-pá/12 hod. denně ve složení: operační středisko – 1x medik, OV – 2x medik = cca 

2.200.000,-, 

• 10 studentů ČVUT = od 01/2021 dekontaminace sanitních vozů v rozvrhu po-ne/12 hod. 

denně ve složení 2x student = cca 1.800.000,- , 

• 10 pracovníků na Dohody (z řad ZZ, řidičů) = výpomoc na ZOS a ve výjezdových skupinách = 

2.600.000,- 

Ostatní provozní náklady = 13.200.000,-: 

• osobní ochranné pracovní pomůcky – ochranné obleky, respirátory a další ochranné pomůcky 

pro členy výjezdových skupin a odběrových týmů = 4.200.000,-, 

• spotřební zdravotnický materiál – jednorázové rukavice, dezinfekce, jednorázové infekční sety, 

filtry a jednorázové lůžkoviny = 6.000.000,-, 



• zvýšené náklady na likvidaci odpadu, úklid, praní OOPP, doplnění komunikační techniky a 

výpočetní techniky pro karanténní Zdravotnické operační středisko a operační středisko pro 

řízení odběrových vozidle apod. = 3.000.000,- 

ZZS HMP i přes žádost o navýšení platových prostředků nepožaduje změnu limitu prostředků 

na platy, současný schválený limit je plně dostačující k předpokládanému navýšení. 

Odbor zdravotnictví na základě výše uvedené navrhuje navýšit neinvestiční příspěvek příspěvkové 

organizace hl. m. Prahy ZZS HMP v souvislosti se zvýšenými náklady spojenými s onemocněním 

COVID-19 o 52 000 tis. Kč. 
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