Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 2718
ze dne 30.11.2020
k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba hlavního
města Prahy v působnosti odboru zdravotnictví MHMP
Rada hlavního města Prahy
I.

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

II.

ukládá
1. MHMP - ROZ MHMP
1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 4.12.2020

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-38680
MHMP - ROZ MHMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2718 ze dne 30. 11. 2020

Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP)
II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)
Úprava rozpočtu běžných výdajů - mimo pol. 5347
Odbor/Organizace

Číslo akce

Účel / Název akce

ODPA

ZDR MHMP

0098101000000 ohledání zemřelých - coroner

3549

Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy

0098106000209 ohledání zemřelých - coroner

3533

Celkem

UZ

91

ORJ

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)

0581

-3 750,00

0581

3 750,00
0,00

Důvodová zpráva k tisku R - 38680
Dle ustanovení § 110 odst. 1 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o zdravotních službách“), zodpovídá hlavní město Praha jako kraj ve svém správním obvodu
za organizaci a zajištění prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnická zařízení. V návaznosti na tento fakt
a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona o zdravotních službách pak bylo zajištění výkonu
této činnosti svěřeno Zdravotnické záchranné službě hlavního města Prahy (dále jen „ZZS HMP“),
příspěvkové organizaci hlavního města Prahy, pod názvem „koroner“, jako jedna z jejích základních
činností uvedená přímo ve zřizovací listině organizace.
Službu koronera zajišťuje ZZS HMP trvale 24 hodin, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce. Za období leden
až září 2020 bylo koronerem provedeno celkem 2630 ohledání.
Ačkoli je výkon ohledání u osob pojištěných v rámci veřejného zdravotního pojištění v České republice
hrazen zdravotními pojišťovnami dle platné úhradové metodiky nebo formou paušálu, je činnost
koronera v roce 2020 (stejně jako v předchozích letech) ztrátová, platby od zdravotních pojišťoven
pokryjí přibližně třetinu celkových nákladů (cca 29,31 %). Největší nákladovou položku tvoří osobní
náklady, a to vzhledem k nepřetržitému zajištění této služby odborným personálem.
Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo svým usnesením č. 12/37 ze dne 12. 12. 2019 v rozpočtu
hlavního města Prahy finanční krytí na provoz koronera v roce 2020 ve výši 7 500 000,- Kč (kap. 0581,
ORG 98101000000, § 3549, pol. 5169).
ZZS HMP v letošním roce dosud čerpala alikvótní část finančních prostředků na období I. pololetí roku
2020 (3 750 000,- Kč) v rámci této schválené neinvestiční dotace. HMP byl předložen výsledek
hospodaření činnosti koronera ZZS HMP za období leden až září 2020. Za toto období činily náklady
na činnost koronera 9 036 841,55 Kč a výnosy dosáhly částky 2 649 401,46 Kč. Ztráta z činnosti
koronera tedy dosáhla částky 4 032 251,55 Kč. Při obdobném vývoji očekává ZZS HMP celoroční
náklady na tuto činnost cca 12 050 000,- Kč, výnosy od pojišťoven a samoplátců 3 500 000 Kč.
Příspěvek od zřizovatele očekává ZZS HMP stejně jako v loňském roce ve výši 7 500 000,- Kč;
předpokládá tedy roční ztrátu ve výši cca 1 050 000,- Kč.
Na základě předloženého vyúčtování činnosti koronera za leden až září 2020 odbor zdravotnictví
MHMP navrhuje uvolnit 3.750.000,- Kč jako alikvótní část na II. pololetí roku 2020 z výše uvedeného
finančního krytí a v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2020.

