
Zápis č. 5 

z jednání Komise pro zdravotnictví  

Rady městské části Praha 1 

 

Datum jednání: 1. 10. 2019 (začátek 16:30 hod., konec 17:30 hod.)  

 

Přítomni: T. Raiter, K. Grabein Procházka, H. Hnilicová, M. Kravciv Janečková, V. Němec, O. 

Maňas, J. Votoček 

 

Omluveni: D. Bodeček, E. Prošková, J. Trnka, J. Janderová 

 

Neomluveni: X 

 

Částečná neúčast: X 

 

Hosté ÚMČ Praha 1: P. Čižinský, P. Horová 

 

Hosté: X 

 

Předsedající: T. Raiter 

 

Program jednání:  

 

1. Zahájení jednání, odsouhlasení programu, schválení zápisu č. 4. 

2. Projednání 1. návrhu rozpočtu zdravotnictví na rok 2020. 

3. Různé. 

 

1. Zahájení jednání, odsouhlasení programu, schválení zápisu 

 

Předseda komise uvítal přítomné a zahájil jednání v 16:30 hod. Přítomno je 7 členů komise. Komise 

je usnášeníschopná. 

 

T. Raiter seznámil přítomné s návrhem programu 5. jednání KPZ. O. Maňas postrádá v programu 

bod, který by se vztahoval k seznamu lékařů, jímž se komise měla zabývat. Bod bude zařazen až na 

příští KPZ ze dvou důvodů: na dnešním jednání nebude přítomen D. Bodeček a jednak z důvodu, že 

materiál k nebytovým prostorům Prahy 1, které jsou využívány pro zdravotnictví, není ještě zcela 

dokončen. 
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 Program 5. jednání KPZ byl schválen. 

Hlasování: 

Pro: 7  Proti: 0 Zdržel se: 0 

  

 

Schválení předchozího zápisu 

Zápis ze 4. jednání KPZ byl schválen.  

Hlasování: 

Pro: 7  Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

Dále následovalo představení Mgr. Petry Horové, nové vedoucí Odboru sociálních věcí a 

zdravotnictví, která dnes nastoupila do funkce. 

 

 

 

2. Projednání 1. návrhu rozpočtu zdravotnictví na rok 2020 

 

Členové komise obdrželi 1. návrh rozpočtu ORJ 0515 – zdravotnictví včetně komentáře, se kterým 

byli seznámeni panem starostou. Rozpočet počítá s převodem nemocnice HMP. Je v něm vyhrazeno 

10 miliónů Kč na náklady spojené s likvidací příspěvkové organizace.  

 

M. Kravciv Janečková: dotázala se, co se bude dít, pokud se převod nestihne.  

 

P. Čižinský: odpověděl, že v tom případě by samozřejmě došlo k úpravě rozpočtu.    

 

J. Votoček: postrádá v rozpočtu příspěvek pro Nemocnici pod Petřínem. 

 

M. Kadlec: odpověděl, že příspěvek pro Nemocnici pod Petřínem na dětský detox je součástí rozpočtu 

ORJ 0554 – protidrogová prevence. 

 

M. Kravciv Janečková: dotazuje se na témata grantů v sociální oblasti, zda-li zahrnují i oblast 

zdravotnictví.  

 

M. Kadlec: odpověděl, že v grantech na sociální oblast jsou částečně zahrnuty i sociálně – zdravotní 

služby, které Praha 1 podporuje. 

 

J. Votoček: doplňuje, že zdravotní granty zde byly naposled vyhlášeny v roce 2006 a posléze byly pro 

malý zájem zrušeny. 

 

H. Hnilicová: k tématu podotýká, že prevence v oblasti zdravotnictví je velmi zanedbaná – pro příklad 

uvádí problematiku kouření.  

 

M. Kravciv Janečková: doplnila, že je zde celá řada jiných preventivních opatření v primární péči, 

která je třeba řešit – obezita, CMP. Vyhlášení grantů v této oblasti je třeba udělat dobrá propagace, 

PR. Dobrá primární prevence pak znamená zdravější populaci. 

 

O. Maňas: dodává, že pokud by byly volné prostředky, určitě je lze v této oblasti smysluplně využít. 

Uvedl další témata: cukrovka, očkování. 
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P. Čižinský: uvedl, že pokud by od KPZ vzešel smysluplný návrh, bylo by možné o změně rozpočtu 

uvažovat. 

 

M. Kravciv Janečková: informovala o zkušenostech z MČ Praha 7, kde mají grantové řízení, kam se 

může přihlásit kdokoliv, a pak podporují projekty, které cíleně chtějí a které jsou v souladu s koncepcí 

rozvoje dané oblasti (jedním z nich může být např. aby lékaři chodili k seniorům domů více na 

domácí návštěvy). 

 

J. Votoček: navrhl dát peníze praktikům na vylepšení jejich ordinací, neboť většina ordinací na Praze 

1 je ve starých prostorech a lékaři mohou mít problémy se splněním hygienických norem.  

 

O. Maňas: vysvětlil důvody, proč lékaři nechtějí docházet k pacientům domů – platby lékařům za tyto 

návštěvy nebyly lékařům navýšeny 20 let. Na dotaz V. Němce, jestli by bylo smysluplné, kdyby toto 

Praha 1 podporovala, odpověděl, že by to sice bylo smysluplné, ale nesystémové. Může to však 

upozornit na tento problém. Lepší situace je mimo Prahu, kde se neplatí paušál, ale kilometrovné a 

lékaři jsou tak na tom lépe. 

 

M. Kravciv Janečková: dotázala se, jestli má Praha 1 analýzu zdravotního stavu obyvatelstva, z níž 

by vzešel plán činností MČ v oblasti zdravotnictví.  

 

T. Raiter: odpověděl, že na MČ není žádný zaměstnanec, který by se tím zabýval.  

 

H. Hnilicová: konstatovala, že by pro tento účel bylo třeba zadat vypracování studie zdravotního 

stavu obyvatelstva. Případné dotování pochůzkové činnosti lékařů hodnotí jako nesystémové. Dále 

uvedla, že byla na stáži u praktického lékaře v Holandsku, který tráví půlku pracovního dne v ordinaci 

a půl dne objížděl pacienty a vnímal to jako svou běžnou práci, nikoliv jako práci navíc. 

 

O. Maňas: k tomuto dodává, že byl v mnoha zemích a všude mají tento problém vyřešen kromě ČR.  

 

M. Kravciv Janečková: navrhla udělat si přehled potřeb, plán a na to navázat další kroky v oblasti 

zdravotnictví. Kompletní data k tomuto může dodat ÚZIS, protože již danou analýzu pro hl. m. Praha  

realizoval a má tak data i ke všem MČ.  

 

P. Čižinský: považuje za smysluplné, aby ušetřené prostředky ve zdravotnictví (po převodu 

nemocnice), byly částečně využity na prevenci, osvětovou činnost, přednášky ve školách. Navrhuje 

k tomuto tématu na některé z příštích jednání komise pozvat např. ředitele škol, ředitelku Střediska 

sociálních služeb Mgr. Čelišovou, nechat si představit dosavadní grantová schémata MČ, neboť 

některé granty se mohou ve svých cílových oblastech překrývat. Zeptal se komise, jestli chce vznést 

požadavek na navýšení rozpočtu o grantové programy. 

 

J. Votoček: Navrhl pro tyto účely do rozpočtu zdravotnictví doplnit 1 milión Kč na granty a dodatečně 

specifikovat jejich účel. 

 

 

Komise bere na vědomí 1. návrh rozpočtu zdravotnictví MČ Praha 1 a navrhuje rozpočet 

doplnit o částku 1 milión Kč na grantový systém. 

Hlasování: 

Pro: 7  Proti: 0 Zdržel se: 0 
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3. Různé 

 

T. Raiter: Navrhl tajemníkovi KPZ, aby rozesílal zápisy s otevřenými adresami členů komise, aby 

mezi sebou mohli komunikovat. S návrhem nemá nikdo problém. Dále pan předseda vyzval členy 

komise, aby zaslali e-mailem své návrhy k diskutovanému grantovému programu v oblasti 

zdravotnictví. 

 

P. Čižinský: Informoval KPZ o pokračování jednání s HMP o převodu nemocnice, t. č. probíhají 

jednání k nemovitému majetku. Kromě varianty nájmu je ve hře i návrh, aby Praha 1 vložila 

nemovitost do dalšího subjektu - třetí osoby – např. z. ú. Je to jedna z variant, se kterou se pracuje. 

 

V. Němec: dodává, že třetí subjekt by mohl vnést do správy nemocnice zmatek.  

 

P. Čižinský: Praha 1 hájí variantu nájmu, která je v dané věci nejlogičtější. Do konce října bude 

majetkové uspořádání vyjasněno. 

 

Na závěr bodu různé pan starosta informoval o příhodě, kdy v ranních hodinách viděl poblíž 

Nemocnice Na Františku na zemi pod dekou ležícího člověka s berlemi (cca 70 let). Ten mu sdělil, 

že byl večer propuštěn z NNF a neměl již síly na to dojít na autobusovou zastávku, tak musel přespat 

venku. Pána ve spolupráci s náhodnou kolemjdoucí zvedli a kontaktovali zaměstnance nemocnice, 

kteří se o něj postarali. Pan starosta bude od NNF požadovat vysvětlení. Návaznou péči o 

propouštěného pacienta by se měla zabývat sociální pracovnice v nemocnici. 

 

Jednání bylo panem předsedou ukončeno v 17:30 hod. 

 

 

Přílohy zápisu:  

1. 1. návrh rozpočtu zdravotnictví na rok 2020 

2. Komentář k návrhu rozpočtu 

 

 

Zápis sepsán dne: 8. 10. 2019    Předáno k ověření dne: 8. 10. 2019 

 

 

Zapsal: Michal Kadlec 

 

 

Ověřeno dne: 9. 10. 2019 

 

 

ověřovatel zápisu:                 předseda komise: 

 

 

 

   …………………………………..   ………………………………….. 

      Marcela Kravciv Janečková              RNDr. Tomáš Raiter 

 

 

 

Příští komise se koná v úterý 5. listopadu 2019 od 16:30 hod. 


