
       
          Tabulka č. 25/1 
 

                   Soubor:  4437_Příloha 1a_k bodu IV._2A__HSHMP_Dopln_udaje 2014 

k Příloze č. 1, bodu IV., odseku 2A 
 
 

Ministerstvo zdravotnictví ČR 

Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2014 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

1. Celkové výsledky hospodaření za rok 2014 (v Kč) 

 

  
schválený 
rozpočet 

upravený 
rozpočet 

konečný 
rozpočet 

skutečnost 
% 

plnění k 
UR 

Objem výdajů na investice 0,00 619 798,00 619 798,00 619 798,00  100,00 % 

            

            

      
  

Objem neinvestičních  výdajů 129 850 540,00 133 154 246,00 134 169 530,12 130 589 474,95 98,07 % 

z toho mzdové prostředky 75 842 100,00 77 619 262,00 77 619 262,00 76 737 717,00  98,86% 

          pojistné a příděl do FKSP 26 537 268,00 27 160 453,00 27 160 453,00 26 837 178,00 98,80 %  

          náhrady mezd za nemoc 400 000 400 000 400 000 265 060  66,27 % 

          neinv. výdaje EDS/SMVS  0,00  0,00  0,00  0,00   

      
  

Objem příjmů celkem 620 000,00 620 000,00 620 000,00 1 959 395,00 316,03 %  

z toho třída 4 0,00 0,00 0,00 123 920,00   

          položka 4132 0,00 0,00 0,00 123 920,00  

          položka 4135 0,00 0,00 0,00 0,00   

  
           Komentovány jsou hlavní důvody nespotřebování rozpočtových výdajů  

v hodnoceném roce  2014 a využití rezervního fondu. 

 

 

2. Podíl mimorozpočtových prostředků na uskutečněných investičních 

výdajích v Kč: 

           z toho: použití rezervního fondu:            0 Kč                                       

                        přijaté pojistné náhrady:             0 Kč                                      

                        čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů:  0 Kč 

 

 

 

 

3. Podíl mimorozpočt. prostředků na uskutečněných neinvestičních výdajích        

v  Kč: 200 947,50 

       z toho: použití rezervního fondu:      0 Kč                                       

                 přijaté pojistné náhrady:          0 Kč                                      

                 čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů:     200 947,50 Kč 



 

 

 

 

4. Výsledky inventarizací – proúčtování inventarizačních rozdílů: 

Manko      0,00 Kč 

Přebytky   0,00 Kč  
 

 

 

5. Odůvodnění příp. minusových položek v účetních výkazech:  0 
 
 
 
 

6. Pokud organizace obdržela finanční prostředky na společné programy nebo 

projekty spolufinancované z rozpočtu EU nebo jiné prostředky z finančních 

mechanismů, je třeba uvést druh prostředků, částku a zhodnocení splnění 

věcných záměrů programu nebo projektu:  0 
Organizace neobdržela finanční prostředky na společné programy nebo projekty 
spolufinancované z rozpočtu EU nebo jiné prostředky z finančních mechanismů. 

   

 
 

7. Hodnota neinvestičního majetku darovaného organizaci v roce 2014 v Kč: 0 
       (V příloze uveďte bližší specifikaci) 
 Organizace neobdržela žádný darovaný neinvestiční majetek. 

  
 
 

8. Hodnota investičního majetku darovaného organizaci v roce 2014 v Kč:  0 
       (V příloze uveďte bližší specifikaci.)   
 Organizace neobdržela žádný darovaný investiční majetek.  
 
 
 

9. Nezaplacené neinvestiční faktury dodavatelů k 31.12.2014 celkem:    

47 156,52 Kč  

 
Důvod neproplacení: Faktury organizace obdržela v posledních dnech měsíce 
prosince 2014, kdy již nebylo možné provést úhradu. 

 
 
 

10. Nezaplacené investiční faktury dodavatelů k 31.12.2014 celkem: 0 
        
 

 

11. Přehled všech zálohových plateb na dodávky a práce neinvestičního 

charakteru, které nebyly v hodnoceném roce (k 31.12.2014) realizovány, 

včetně zdůvodnění těchto plateb: celkem 517 480,00 Kč 

 
      Rozpis jednotlivých zálohových plateb včetně zdůvodnění uveďte na zvláštním 
      listě. Celková  výše záloh musí odpovídat údajům v účetních výkazech. 
 



 

 Pražské vodovody a kanalizace 144 390,00 Kč vodné, stočné 
 Pražská teplárenská   121 100,00 Kč dodávky tepla 
 Centropol    251 990,00 Kč dodávky elektřiny 
 

 Celkem     517 480,00 Kč 
 Jedná se o zálohy poskytnuté dodavatelům energií, které nebyly vyúčtované  
 k 31.12.2014 
 
 
 

12. Přehled všech zálohových plateb na dodávky a práce investičního 

charakteru, které nebyly v hodnoceném roce (k 31.12.2014) realizovány, 

včetně zdůvodnění těchto plateb:   0 

 
      Rozpis jednotlivých zálohových plateb včetně zdůvodnění uveďte na zvláštním  
      listě. Celková  výše záloh musí odpovídat údajům v účetních výkazech.  
 
 
 

13. Celková výše nezaplacených pohledávek k 31.12.2014 v Kč: 12 638,00 
      (Uveďte zdůvodnění). 

 Náklady řízení k pokutám – 8 400 Kč 

 Neuhrazené dobropisy – 4 238 Kč 

 Celkově nezaplacené pohledávky – 12 638 Kč 

 Na podrozvahový účet byla převedena částka  288 000 Kč – dlouhodobé 
 Podmíněné pohledávky ze správních řízení (pokuty). Tyto byly předepsány 
 koncem roku 2014 a jejich výše se může změnit. 
    
 

       Výše případně odepsaných pohledávek během roku 2014:  0,00 Kč 
 
 
 

14. Zásoby: 
 
      Stav zásob k 31.12.2013:     155 039,02 Kč  
      Stav zásob k 31.12.2014:     185 761,01 Kč 
 

Odůvodnění: materiál a kancelářské potřeby, formuláře – obvyklá zásoba potřebná 
pro chod organizace. 

 
 
 

15. Výdaje na zahraniční pracovní cesty, příp. další zahraniční aktivity ( např. 

odborná pomoc, účast na programech mezinárodních insttitucí) celkem 

v Kč: 0,00 
      Z toho zahraniční cesty v rámci grantů.     
      V příloze uveďte zhodnocení přínosu zahraničních cest pro činnost organizace.             
 
 
 

16. Přehled všech vnějších kontrol zaměřených na hospodaření provedených 

v organizaci v roce 2014, přijatá opatření k odstranění zjištěných závad 

a zhodnocení jejich plnění.  



 

(Podrobné výsledky kontrolních zjištění za rok 2014 zasílejte přímo odboru     
kontroly MZ). Zvýšenou pozornost je třeba věnovat zjištěním NKÚ. 
 

První kontrolu provedla Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, regionální 

pobočka pro Hl.m.Prahu a Středočeský kraj, na Perštýně 6, Praha 1. Kontrola byla 

provedena dne 14.5.2014 za kontrolované období od 1/2011. Předmětem kontroly bylo 

dodržování oznamovací povinnosti, stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného, 

dodržování termínů splatnosti pojistného, zasílání záznamů o pracovních úrazech. Ze 

zprávy o výsledku kontroly ze dne 26.5.2014 vyplynulo zjištění, že ke dni vyúčtování 

20.5.2014 nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky.  

Druhou kontrolu provedl Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Sekce Územní 

pracoviště pro Prahu 1, Odbor majetkových daní dne 7.10.2014. Předmětem kontroly 

bylo ověření řádného a včasného vybírání správních poplatků, podle sazebníku zákona 

č. 634/2004 Sb.  

Kontrolou bylo zjištěno, že v období od 1.1.2013 do 5.6.2013 byl v 5 případech vybrán 

poplatek podle sazebníku zákona č. 634/2004 Sb. dle položky 20 a) ve výši 100,- Kč. 

Protože ale od 1.1.2013 došlo ke zvýšení poplatky u položky 20a), byla výše poplatku 

v rozporu s tímto zákonem. Na základě § 10 odst. 2 zákona o správních poplatcích, 

Finanční úřad pro hl. město Prahu, Sekce Územní pracoviště pro Prahu 1, upozornil 

Hygienickou stanici hl. města Prahy na povinnost vymáhat nedoplatek v celkové výši 

2000,- Kč. Písemná zpráva o provedených opatřeních k nápravě a odstranění 

nedostatků bude předložena Finančnímu úřadu pro hl. město Prahu nejpozději do 

31.1.2015.  

Třetí kontrolu provedla Pražská správa sociálního zabezpečení, Trojská 1997, Praha 8 

ve dnech 22. – 29.10.2014. Jednalo se o plánovanou kontrolu plnění povinností 

v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen pojistné) 

stanovených zákonem č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 

582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 589/1992 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. V kontrolovaných případech nebyly zjištěny nedostatky.  

 
 

17. Informace o bezúplatných převodech majetku, tj. o jeho nabytí a pozbytí   
(Jedná se např. o převody na církve, neziskové  organizace nebo podnikatelské 
subjekty v podobě restitucí, naturálních darů.) 

V roce 2014 nedošlo v HS hl.m.Prahy k bezúplatným převodům majetku.  
 
 

18. Komentování čerpání prostředků poskytnutých na nezbytné výdaje vyvolané 

zánikem věcných břemen váznoucích na majetku vydaném oprávněným 

osobám (zákon č. 500/1990 Sb.) 
V roce 2014 nedošlo v HS hl.m.Prahy k čerpání prostředků na nezbytné výdaje 
vyvolané zánikem věcných břemen váznoucích na majetku vydaném 
oprávněným osobám. 

 
 
 

19. Vývoj nákladovosti OSS v letech 2010 - 2014 – Vyplňte priloženou tabulku. 



 

V roce 2014 byla provedena rozpočtová opatření typu 3 – úprava závazných 
ukazatelů: snížení pol. 50 výdaje na platy, ostatní platby za proved. práci a 
pojistné o 128 tis. Kč v souvislosti se snížením tabulkových pracovních míst o 
jedno, následně byla o tutéž částku zvýšena položka 5169 Nákup ostatních 
služeb, pol. 50 Výdaje na platy, ostatní platby za proved. Práci a pojistné byla 
zvýšena o 586 tis. Kč v souvislosti se zvýšením mzdových tarifů o 3,5% a další 
zvýšení na této položce bylo ve výši 1 929 tis. Kč, které bylo určeno na pokrytí 
nákladů na mzdy spojených s opatřeními proti šíření eboly v ČR.  

 
 
 

20. Vyčíslení a komentování daňových a nedaňových  příjmů z titulu správních   

poplatků a pokut  
Předmětem vyčíslení a komentáře je předpis, inkaso, přeplatky a nedoplatky. 
 
Celkový objem uložených pokut v roce 2014 činil 2 085 500 Kč (včetně 
počátečního stavu 35 000 Kč. Vybrané pokuty byly Kč 960 500. Jako přeplatek je 
vedena částka 2 000 Kč. Jedná se o platbu uhrazenou po exekuci. Na základě 
rozhodnutí MZ ČR byla výše uložených pokut snížena o 406 000 Kč. Celnímu 
Úřadu bylo předáno 429 000 Kč, pokut předaných k exekuci. Zůstatek uložených 
pokut činí 288 000 Kč.  
Z celkového objemu uložených správních poplatků 2 000 Kč bylo vybráno 1 200 
Kč a zůstatek činí 800 Kč.  

 

  
 

21. Potvrzení správnosti údajů v ročních účetních výkazech: 

 
Potvrzujeme tímto, že veškeré údaje uvedené v účetním výkaze rozvaha za rok 
2014 odpovídají skutečnosti, že veškeré náklady i výnosy byly řádně proúčtovány, 
takže vykázaný hospodářský výsledek ve výkaze zisku a ztráty odpovídá 
skutečnosti, a že veškeré příjmy i výdaje byly řádně proúčtovány, takže výkaz 
příjmů a výdajů včetně údajů o schváleném a upraveném rozpočtu je správný. 

 

 

 

 

Shora uvedené údaje doplnil :   Za údaje odpovídá: 

 

 

Jméno a podpis:                                      Jméno ředitele a  podpis:  

Patricie Procházková                                            MUDr. Miroslav Slavík 

Tel.: 296336732                Tel.: 296336700 

 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: 

- tabulka správních poplatků a tabulka pokut 
- tabulka nákladovosti (další soubor) 



 

POKUTY 

„4437_Příloha 1a_k bodu IV._2A__HSHMP__Dopln_udaje 2014 – nákladovost“ 

 
 

Kapitola 335 – Ministerstvo zdravotnictví 
 
 
 

 
Přehled pokut k 31.12.2014 v Kč 

 
 

 
OSS 

 

Celkový 
objem 

uložených 
pokut 

Pokuty 
vybrané  

Přeplatky Nedoplatky Inkaso 
Zůstatek 

pokut 

 
HS hl. m. 

Prahy 
 

 
2 083 500 

 
962 500 

 
 

  
833 000 

 
288 000 

 

 
 
 
Vypracoval: Polomská 
 
Datum: 7.1.2015 
 
 



       
        

SPRÁVNÍ POPLATKY 
„4437_Příloha 1a_k bodu IV._2A__HSHMP__Dopln_udaje 2014 – nákladovost“ 

 
 
Kapitola 335 – Ministerstvo zdravotnictví 
 
 
 
 

 
Přehled správních poplatků k 31.12.2014 v Kč 

 
 

 
OSS 

Celkový objem 
uložených 
poplatků 

Poplatky vybrané Přeplatky Nedoplatky Inkaso 
Zůstatek 
poplatků 

 
HS hl.m.Prahy 

 

 
2 000 

 
1 200 

    
800 

 
 
 
Vypracoval: Polomská 
 
Datum: 7.1.2015 
 
 


