
Zápis č. 2 

z mimořádného jednání Komise pro zdravotnictví  

Rady městské části Praha 1 

 

Datum jednání: 09.06.2020 (začátek 16:30 hod., konec 19:00 hod.)  

 

Přítomni: J. Janderová, O. Maňas, V. Němec, M. Müller, J. Votoček, J. Klusáček, P. Čižinský, F. 

Pospíšil, Š. Vítko, D. Erhart (stálý host) 

 

Omluveni: X 

 

Neomluveni: X 

 

Částečná neúčast: J. Klusáček (dřívější odchod) 

 

Hosté ÚMČ Praha 1: P. Hejma, K. Grabein Procházka, D. Bodeček 

 

Hosté: J. Pokorný 

 

Zapsal: M. Kadlec 

 

Program jednání:  

 

1. Zahájení jednání, odsouhlasení programu, určení ověřovatele zápisu, schválení zápisu č. 1 

2. Informace starosty Petra Hejmy o vývoji jednání mezi MČ Praha/NNF a HMP ve věci budoucí 

spolupráce a ekonomických vztahů 

3. Návrh tisku člena komise Pavla Čižinského do Zastupitelstva MČ Praha 1 

4. Přehled původních variantních návrhů spolupráce mezi MČ Praha 1, jako zřizovatelem NNF, 

a HMP do 1/2020 a jejich analýza 

5. Ekonomika NNF 2019 a 1. Q 2020 
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6. Pandemie COVID 19 - dopad na rozpočet NNF (zřízení COVES, náklady na pandemické 

zdravotní a hygienické prostředky) 

7. Přehled pacientů v rozlišení k jednotlivým MČ na oddělení COVES 

8. Návrh koncepce metropolitního zdravotnictví z pohledu MČ Praha 1/NNF k HMP 

9. Různé 

 

1. Zahájení jednání, odsouhlasení programu, určení ověřovatele zápisu, schválení zápisu 

č. 1 

 

Paní předsedkyně zahájila jednání v 16:30 hod., přivítala přítomné. Přítomno je všech 9 členů komise; 

komise je usnášeníschopná. Následně přistoupila ke schválení programu.  

 

Usnesení: 

Komise pro zdravotnictví schvaluje navržený program 2. jednání. 

 

Hlasování: 

Pro: 8      Proti: 0     Zdržel se: 1 

SCHVÁLENO 

 

Ověřovatelem zápisu z 2. jednání byl určen J. Klusáček. K zápisu č. 1 vznesl připomínku P. Čižinský, 

který žádá o doplnění vyjádření pana starosty, kdy se přítomným omluvil za to, co bylo na komisi 

řečeno a zároveň uvedl, že zváží personální složení komise. Jde o míru podrobnosti zápisu. Paní 

předsedkyně požádala, aby napříště byly připomínky k zápisu zasílány předem. P. Čižinský byl 

požádán, aby návrh na doplnění zaslal. Na příštím jednání to bude vzato na vědomí.  

 

 

Usnesení: 

Komise pro zdravotnictví schvaluje zápis z 1. jednání KOPZ s tím, P. Čižinský požádal o 

doplnění tohoto zápisu, které bude projednáno na příštím jednání Komise pro zdravotnictví. 

 

Hlasování: 

Pro: 9      Proti: 0     Zdržel se: 0 

SCHVÁLENO 

 

P. Hejma požádal o doslovný přepis, neboť se na minulém jednání komise omluvil ostatním členům 

komise za způsob, jakým se na minulém jednání komunikovalo. Očekává se, že člen poradního 

orgánu Rady bude mluvit věcně, nechá se politika stranou a nebudou zde padat invektivy. A pokud 

by si někdo komisi pletl s politickou arénou, muselo být zváženo jeho setrvání v komisi.  

 

J. Janderová závěrem konstatovala, že členové komise jsou zde dobrovolně a především proto, aby 

pomohli MČ svými odbornými radami k dalšímu rozvoji NNF.  
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2. Informace starosty Petra Hejmy o vývoji jednání mezi MČ Praha/NNF a HMP ve věci 

budoucí spolupráce a ekonomických vztahů 

 

Pan starosta informoval členy komise o vývoji jednání. Paní radní Johnová i pan ředitel Ježek jsou 

informováni o tom, že MČ změnila strategii a nadále zůstane zřizovatelem NNF, kterou je připravena 

zapojit do metropolitní sítě zdravotnických zařízení. A zároveň by MČ chtěla, aby se HMP podílelo 

cca z 80 % na financování provozních nákladů. MČ má nyní směrem k HMP formulovat konkrétní 

strategii, která vyplynula z materiálů, které již KOPZ vzala na vědomí.  

 

Strategie se skládá ze dvou částí: 

 

1) okamžitě požádat o neinvestiční dotaci od HMP, jak bylo zvykem i v minulých letech, 

2) pomoc ze strany HMP, která byla přislíbena s tím, že Praha 1 zadotuje NNF deseti měsíčními 

neinvestičními příspěvky, což již učinila. MČ má navíc k dispozici 5 mil. Kč na investice do 

zdravotnictví.  

 

Na dnešním jednání komise by měly být schváleny základní teze strategie: 

 

a) NNF zůstává nadále příspěvkovou organizací MČ Praha 1, 

b) MČ je připravena ke spolupráci, tj. zapojit NNF do metropolitní sítě zdravotnických zařízení, 

c) kofinancování provozu NNF: 80 % (HMP) ku 20 % (MČ P1). 

 

MČ by zároveň měla učinit první krok – vyzvat HMP, aby v NNF zřídila centrální stanici záchranné 

služby HMP, což je plánováno již několik let a NNF je na to připravena. 

 

HMP je o tomto informováno. Nyní bude formulována konkrétní strategie, která bude projednána 

v orgánech MČ. HMP očekává, že od MČ obdrží žádost o neinvestiční dotaci, což bude učiněno do 

konce týdne. 

 

J. Votoček doplnil, že z přístrojového vybavení bylo pro NNF k dnešnímu dni uvolněno 1,25 mil. Kč.  

 

P. Čižinský rozporoval základní přístup (navrženou strategii). Nedává smysl, aby nemocnice, která 

slouží občanům Prahy 1 cca z 20 %, byla provozována MČ Praha 1, navíc když zde byla nabídka zde 

strany HMP nemocnici provozovat. Navržená strategie ignoruje fakt, že obdobný model, realizovaný 

ve druhém funkčním období O. Lomeckého, ztroskotal. Materiály neobsahují žádnou informaci o 

tom, jak dostat nemocnici z dluhů. Myšlenka metropolitního zdravotnictví (převod na HMP) 

vycházela z toho, že užší spoluprací se zdravotnickými zařízeními dojde k synergii – úsporám. Znovu 

se tedy vracíme k modelu, který se už v minulosti ukázal jako velice ztrátový. Idea a kroky minulého 

vedení radnice vedla k tomu, že byla s VZP uzavřena daleko výhodnější smlouva než doposud.  

 

P. Hejma v návaznosti na P. Čižinského uvedl, že cílem minulého modelu bylo předání nemocnice 

hlavnímu městu a dál se o ní nestarat. Strategie zcela opomíjela fakt, že Praha 1 do NNF investovala 

za 20 let 2 mld. Kč a předáním bychom ji zcela ztratili na 50 let z dohledu. Praha 1 se zavázala státu 

se o ni postarat. Lepší smlouva se zdravotní pojišťovnou byla především výsledkem práce 

managementu nemocnice a také lepší kondicí NNF. Politika má NNF především podporovat. Pro 

NNF je lepší subtilní vlastník Praha 1, než robustní vlastník HMP, která se nedokáže shodnout na 

tom, co je metropolitní zdravotní systém. Novým trendem je především pomoc managementu do 

NNF navrátit obory, které vymizely. Současná koalice se bude snažit nastavit férovou spolupráci 

s hlavním městem. MČ bude stačit na provoz od HMP jen 45 mil. Kč, hlavní město bude díky tomu 

mít centrální městskou nemocnici, která bude dál sloužit Pražanům. Pro hlavní město je tento postup 
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daleko výhodnější v mnoha směrech.  

  

F. Pospíšil položil panu starostovi 4 dotazy: 1) Jaká byla odpověď účastníků jednání na HMP? 2) 

Pokud HMP vyplatí z původně plánovaných 80 mil. Kč jen 45 mil. Kč, bude hradit zbylých 35 mil. 

Kč MČ? 3) Jakou očekává NNF ztrátu v souvislosti s koronavirem? 4) Dotaz na právní aspekty 

uspořádání NNF - podklady o zásadních problémech s variantou zapsaný ústav nebo výpůjčka 

nehovoří.    

 

P. Hejma odpověděl, že HMP žádá o zformulování strategie v písemné podobě a následně na ni bude 

reagovat. 80 mil. Kč bylo alokováno pro MNNF jako pro novou příspěvkovou organizaci HMP. Byly 

zde zahrnuty i další měkké náklady. 45 mil. Kč je vykalkulovaná částka, která je třeba na 

dofinancování provozu NNF. J. Pokorný ke ztrátě v souvislosti s koronavirem uvedl, že čísla zatím 

nejsou známa. MZČR bude teprve vydávat novou úhradovou vyhlášku. Pan ředitel Erhart doplnil, že 

platby, které proběhly do tohoto měsíce, možná zůstanou zachované. Vycházejí z referenčního roku 

2018. Pojišťovny jsou připraveny bonifikovat práci, kterou zařízení provedly navíc. NNF plánuje i 

v letních měsících „dohnat“ výkony, které byly utlumeny. P. Hejma k dotazu na právní varianty uvedl, 

že na minulé KOPZ byly prezentovány pouze schematické varianty. K problematice existuje celé 

množství materiálů, které byly součástí tisků, a Zastupitelstvem nebyly schváleny. Bude provedena 

komplexní syntéza materiálů, na základě které bude moci být učiněno relevantní rozhodnutí. Jednání 

s HMP jsou teprve na začátku.  

 

M. Müller doplnil, že u NNF nejde jen o 2 mld. Kč, které do ní Praha 1 investovala. MZČR nemocnici 

před 20 lety nechtělo a nechtělo ji ani HMP. Praha 1 se k tomu tehdy postavila čelem a NNF 

zachránila. Kdyby k tomuto nedošlo, je z ní dnes pravděpodobně hotel. Z tohoto plyne morální 

povinnost se o NNF postarat. Stát nemocnici potřebuje, je to nezbytná infrastruktura, která nemusí 

být za každou cenu výdělečná. Je iracionální se NNF zbavit bezplatně ve prospěch HMP. Považuje 

za správné požádat HMP o uvolnění prostředků na letošní rok, spolupráci dojednat na delší období a 

následně NNF začlenit do sítě metropolitních zařízení.  

 

J. Klusáček vyvrátil tezi, že by se ekonomická situace NNF měla výrazně zlepšit jejím zařazením do 

sítě metropolitních zařízení. Centrálním nákupem nelze ušetřit desítky milionů, je to iluzorní 

představa, naivita. To samé platné o představě dokonalého managementu. Spolupráce NNF s dalšími 

subjekty je smysluplná. Problémy je třeba řešit z krátkodobého i dlouhodobého hlediska.  

 

J. Votoček v reakci na J. Čižinského uvedl, že materiál k NNF, který byl projednáván na mimořádném 

listopadovém Zastupitelstvu, musel sám předkladatel stáhnout, neboť obsahoval zásadní faktické 

chyby. HMP mělo pro MNNF vyčleněno 80 mil. Kč, ze kterých vyčerpalo 10 mil. Kč, aniž něco 

udělalo. Dále požádal ředitele Erharta, aby odstranil z budovy cedulku o sídle Metropolitní 

nemocnice. Sídlo této organizace je v NNF zcela zbytečné. Dále hovořil o neexistujícím 

metropolitním zdravotnictví, která vychází z představy, kdy každý kraj má svou krajskou nemocnici. 

Krajská nemocnice byla v Praze kdysi na Malvazinkách a Praha ji prodala. 

 

O. Maňas dodal, že bychom měli být hrdí na to, jak dnes nemocnice vypadá. Nebojí se poslat své 

pacienty do NNF na vyšetření. Mnoho občanů Prahy 1 nemocnici považuje za vlastní. Je zásadně 

proti tomu, aby se Praha 1 nemocnice zbavovala.  

 

J. Janderová krátce shrnula situaci NNF v uplynulých 12 letech, kdy působila na MČ Praha 1 a druhé 

volební období je zastupitelkou hlavního města Prahy. Byla členkou Správní rady NNF. Předat 

nemocnici hlavnímu městu i za podmínky, že by nám HMP zaplatilo 2 mld. Kč považuje za 

nezodpovědné. Za nešťastné pokládá i koncesní řízení, které chtěla realizovat ČSSD, ale byla to snaha 
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o řešení situace. Nemocnici výrazně pomohlo až Memorandum, kdy HMP pochopilo, že dohodnutá 

částka 42 mil. Kč je adekvátní podíl za práci, kterou Praha 1 dělá pro občany hlavního města. Dále 

hovořila v reakci na J. Votočka o 10 milionech, které byly určeny na zřízení MNNF, a většina těchto 

peněz byla utracena za nejrůznější analýzy.  

 

J. Klusáček uvedl k synergickým efektům, kterých mělo být dosaženo v rámci vzniku MNNF, že se 

jimi rád bude zabývat, pokud mu k tomu bude předložen adekvátní dokument. Dohledatelné 

dokumenty k MNNF jsou však pro tento účel nepoužitelné. 

 

P. Čižinský konstatoval, že pan starosta Hejma na Magistrát nic písemně neposlal. Dále reagoval na 

tři argumenty P. Hejmy, proč NNF nepředávat. Ke ztrátě kontroly uvedl, že ani plánované předání 

NNF hlavnímu městu nebylo zcela bez podmínek. Pokud bude Praha 1 i nadále NNF provozovat, 

bude muset její provoz dotovat, přestože zde občan Prahy 1 nemá žádné výhody. Je logické, že se 

projekt metropolitního zdravotnictví musel zadrhnout, neboť Praha 1 otočila a došlo ke změně 

strategie. V reakci na M. Müllera uvedl, že záchranou nemocnice v minulosti nás nemůže zavazovat 

navždycky hradit a dotovat její provozní ztrátu. Je třeba hledat ekonomičtější řešení. Dle informace 

od Z. Kováříka byla NNF od roku 2009 vždycky ztrátová. Měla by se vytvořit nějaká rámcová 

smlouva s trvalým řešením. Vyjadřuje pochybnost nad tím, že by se HMP zavázalo na několik desítek 

let dopředu k dotování nemocnice. Řešení formou dotace není trvalé a spolehlivé. K J. Klusáčkovi 

dodal, že nebyla řeč o centrálních nákupech a centrálním řízení. Podstatou bylo přeposílání pacientů. 

Šlo o prostor k vyjednávání s dodavateli a pojišťovnami. Velké subjekty získávají lepší smlouvy 

s pojišťovnami. K J. Votočkovi uvedl, že listopadové Zastupitelstvo nejednalo o tom, jestli nemocnici 

předat nebo ne, ale bylo o konkrétním návrhu smlouvy. K paní předsedkyni uvedl, že navrhovaný 

koncept proti sobě staví Prahu 1 a hlavní město. Nedává smysl, aby Praha 1 dlouhodobě provozovala 

nemocnici.  

 

Š. Vítko považuje za nejdůležitější výhodu, že NNF je fungující zdravotnické zařízení. Z toho se musí 

vycházet, eventuálně vybudovat něco lepšího, zlepšit péči do budoucna. Snažil se hledat informace 

k metropolitnímu zdravotnictví. Plánované metropolitní zdravotnictví však musí mít reálný základ a 

je třeba plánovat na mnoho let dopředu. Státní zdravotnická zařízení v mnoha případech nejsou 

zisková. Např. Thomayerova nemocnice má obrovský vnitřní dluh. Ekonomika českého zdravotnictví 

je jakousi alternativní ekonomikou. 

 

J. Klusáček se ohradil vůči P. Čižinskému. Netvrdil, že malá nemocnice je odsouzena být 

v ekonomickém svrabu. Není reálné se dostat z roku na rok do mnohem lepších čísel. Určitě lze ale 

učinit záměry, které přispějí k tomu, že se stav zlepší. Zároveň doplnil, že o metropolitním 

zdravotnictví se mluvilo již před 9 lety, kdy byla ve špatném stavu Nemocnice Na Bulovce a hlavní 

město Praha uvažovalo o jejím převzetí. Tomuto kroku zabránil ministr Heger. 

 

Š. Vítko doplnil, že FN Bulovka má vnitřní dluh 3,6 mld. Kč. 

 

J. Votoček uvedl, že žádná nemocnice nedokáže žít z plateb od zdravotních pojišťoven. Během 

posledních let se zcela změnil systém plateb. V roce 2015 nebyla NNF díky těmto podmínkám 

v dobrém stavu. Proto se hledal silný strategický partner a vyhlásilo se koncesní řízení. Je to 

standardní druh typu nájemní smlouvy, který má určité podmínky. Zabývala se tím také Správní rada 

NNF. Výsledné provedení a vyhlášení koncesního řízení v gesci ČSSD však nebylo šťastné a tehdejší 

koaliční partneři s tím nesouhlasili. Poté začala předvolební kampaň. Úspěchem však bylo 

Memorandum v roce 2018, ve kterém se HMP přihlásilo k tomu, že se bude podílet na financování 

nemocnice. HMP chtělo vidět do hospodaření a dva zástupci HMP se stali členy Správní rady. Po 

skončení volebního období Správní rada zanikla ze zákona a následná Komise pro zdravotnictví již 
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mezi své členy zástupce z HMP nepustila.  

 

M. Müller se ohradil proti P. Čižinskému a uvedl na pravou míru sdělení, že kdyby Praha 1 nepřevzala 

NNF od MZČR, tak zde hypoteticky mohl stát hotel. Nikdo neuvedl, že zde někdo chtěl stavět hotel. 

Dále navrhl paní předsedkyni ukončit diskuzi k tomuto bodu a hlasovat o návrzích pana starosty. 

 

P. Čižinský specifikoval, co má být metropolitní zdravotnictví. Jedná se o spolupráci NNF, poliklinik 

a záchranky. Nemělo se jednat o spolupráci např. s Thomayerovou nemocnicí. Dále hovořil k J. 

Klusáčkovi o zmíněném synergickém efektu. K J. Votočkovi uvedl, že si nemyslí, že každá 

nemocnice potřebuje dotace. V jižních Čechách se např. daří krajskému zdravotnictví.  

 

J. Votoček vznesl technickou poznámku, aby byla diskuze vedena tak, aby každý říkal své stanovisko 

a nekomentoval a překrucoval stanoviska svých předřečníků.  

 

J. Janderová s tím souhlasí, přestože byla na minulém jednání nařčena, že vede diskuzi 

nedemokraticky. Žádá, aby byla diskuze vedena bez politických invektiv a odborně. 

 

D. Erhart uvedl, že prioritou NNF je poskytování zdravotnických služeb tak, jak je to nastaveno 

zřizovací listinou. Podstatnou věcí je, aby nemocnici zdravotní pojišťovny platili. Minulý týden bylo 

panu řediteli sděleno, že nemůže počítat s dotacemi od HMP. Proto apeloval na pana starostu, aby 

jednání pokračovala. NNF nyní částečně supluje akutní péče Bulovky. NNF nadále přijímá pacienty 

na chirurgii i internu, zatímco některé nemocnice mají stopstav. NNF pečovala o seniory s covid-19, 

stará se osoby bez přístřeší. NNF se snaží být kooperativní. 

 

P. Hejma v reakci na P. Čižinského potvrdil, že na MHMP nebylo skutečně nic odesláno. P. Hejmovi 

nebyla od P. Čižinského předána agenda. Střípky mu dodala např. AK Pavela, jejíž zaměstnanci si 

stěžovali, že dostali od P. Čižinského několik dní před zastupitelstvem teze, které měli narychlo 

zpracovat, a měly být podkladem pro jednání zastupitelstva. Dále se ohradil proti tvrzení, že občanům 

Prahy 1 NNF nepatří. Občané Prahy 1 mají k NNF vztah. Je třeba si však uvědomit, že NNF působí 

celopražsky a je naprosto přirozené, že chceme, aby NNF HMP spolufinancovalo.  

 

J. Janderová konstatovala, že širokou diskuzí byly projednány body 2, 4 a 8 a navrhla následujících 

šest usnesení: 

 

Usnesení: 

Komise pro zdravotnictví Rady MČ Prahy 1 bere na vědomí informace starosty Petra Hejmy o 

vývoji jednání s hlavním městem Prahou o vztahu mezi MČ Praha 1 a hlavním městem Prahou. 

 

Hlasování: 

Pro: 8      Proti: 1     Zdržel se: 0 

SCHVÁLENO 

 

 

Usnesení: 

Komise pro zdravotnictví souhlasí se základní premisou současného vedení městské části Praha 

1 provozovat i nadále svoji příspěvkovou organizací Nemocnice Na Františku MČ Praha 1. 

 

Hlasování: 

Pro: 6      Proti: 1     Zdržel se: 2 

SCHVÁLENO 
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Usnesení: 

Komise pro zdravotnictví podporuje rozvoj spolupráce mezi hlavním městem Prahou a MČ 

Praha 1 v případě vzniklém metropolitním systému zdravotnictví hlavního města Prahy a 

aktivní zapojení Nemocnice Na Františku do tohoto vzniklého metropolitního zdravotnictví 

hlavního města Prahy.  

 

Hlasování: 

Pro: 8      Proti: 0     Zdržel se: 1 

SCHVÁLENO 

 

Usnesení: 

Komise pro zdravotnictví podporuje zřízení stanoviště zdravotnické záchranné služby v areálu 

Nemocnice Na Františku tak, jak je uvažováno ze strany hlavního města Prahy.  

 

Hlasování: 

Pro: 9      Proti: 0     Zdržel se: 0 

SCHVÁLENO 

 

Usnesení: 

Komise pro zdravotnictví doporučuje Radě MČ Praha 1 jednat s hlavním městem Praha 

v intencích tohoto usnesení.  

 

Hlasování: 

Pro: 7      Proti: 2     Zdržel se: 0 

SCHVÁLENO 

 

Usnesení: 

Komise pro zdravotnictví bere na vědomí informaci starosty Petra Hejmy o podání žádosti o 

finanční příspěvek ve výši 42 mil. Kč na hlavní město Praha.   

 

Hlasování: 

Pro: 8      Proti: 1     Zdržel se: 0 

SCHVÁLENO 

 

 

Následně dala paní předsedkyně hlasovat o usnesení jako celku. 

 

Usnesení: 

Komise pro zdravotnictví Rady MČ Prahy 1:  

 

1. bere na vědomí informace starosty Petra Hejmy o vývoji jednání s hlavním městem Prahou 

o vztahu mezi MČ Praha 1 a hlavním městem Prahou. 

 

2. souhlasí se základní premisou současného vedení městské části Praha 1 provozovat i nadále 

svoji příspěvkovou organizací Nemocnice Na Františku MČ Praha 1. 

 

3. podporuje rozvoj spolupráce mezi hlavním městem Prahou a MČ Praha 1 v případě 

vzniklém metropolitním systému zdravotnictví hlavního města Prahy a aktivní zapojení 

Nemocnice Na Františku do tohoto vzniklého metropolitního zdravotnictví hlavního města 
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Prahy.  

 

4. podporuje zřízení stanoviště zdravotnické záchranné služby v areálu Nemocnice Na 

Františku tak, jak je uvažováno ze strany hlavního města Prahy.  

 

5. doporučuje Radě MČ Praha 1 jednat s hlavním městem Praha v intencích tohoto usnesení. 

  

6. bere na vědomí informaci starosty Petra Hejmy o podání žádosti o finanční příspěvek ve výši 

42 mil. Kč na hlavní město Praha.   

 

Hlasování: 

Pro: 7      Proti: 1     Zdržel se: 1 

SCHVÁLENO 

 

 

3. Návrh tisku člena komise Pavla Čižinského do Zastupitelstva MČ Praha 1 

Komise pro zdravotnictví bere na vědomí návrh tisku člena komise Pavla Čižinského do 

Zastupitelstva MČ Praha 1. 

 

Š. Vítko požádal, aby byly napříště podobné materiály podepsány, tj. obsahovaly identifikaci – jméno 

nebo podpis a datum. 

 

 

Následující body byly probrány souhrnně. 

 

 

5. Ekonomika NNF 2019 a 1. Q 2020 

6. Pandemie COVID 19 - dopad na rozpočet NNF (zřízení COVES, náklady na pandemické 

zdravotní a hygienické prostředky) 

7. Přehled pacientů v rozlišení k jednotlivým MČ na oddělení COVES 

K těmto bodům obdrželi členové komise tabulky zpracované Ing. Pokorným. Tabulky obsahují údaje 

o hospodářském výsledku a závazcích z obchodního styku, u nichž dochází poslední dobou 

k podstatnému nárůstu. Je zde vyčíslen také vývoj tržeb od zdravotních pojišťoven a jejich predikce. 

V ostatních výnosech je zahrnuta lékárna a prodejna zdravotních potřeb, kde je patrný pokles 

z důvodu koronaviru. Další tabulka obsahuje náklady, které NNF hradila v souvislosti s léčbou covid-

19 a dále podíl jednotlivých Prah v portfoliu NNF. 12 % hospitalizovaných pacientů není zařazeno, 

neboť se někdy nepodaří zjistit trvalé bydliště pacientů. 

 

P. Čižinský se ptal, co se bude dít, pokud nepřijde dotace z HMP.  

 

J. Pokorný uvedl, že by po prázdninách nastal problém, rostly by závazky po splatnosti. V návaznosti 

na tento dotaz požádal o uvolnění posledních dvou měsíčních příspěvků. 

 

F. Pospíšil poděkoval za předložený materiál a vznesl dotaz na rostoucí osobní náklady. 
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J. Pokorný odpověděl, že je to způsobeno zákonným nařízením zvýšení platů ve zdravotnictví. 

Úhradová vyhláška navíc nepočítá s přesčasy, nočními službami.  

 

K jednotlivým některým položkám tabulek následovala krátká diskuze.   

 

V 18:36 hod. odešel z jednání J. Klusáček. 

 

 

K bodům 5, 6 a 7 bylo navrženo souhrnné usnesení: 

 

Usnesení: 

Komise pro zdravotnictví bere na vědomí informaci k bodům 5, 6 a 7 od Ing. Pokorného. 

 

Hlasování: 

Pro: 8      Proti: 0     Zdržel se: 0 

SCHVÁLENO 

 

 

8. Návrh koncepce metropolitního zdravotnictví z pohledu MČ Praha 1/NNF k HMP 
 

Bude řešeno na příštím jednání. 

 

 

9. Různé 
 

V rámci bodu různé vznesl J. Votoček dotaz na pohotovostní službu, která byla v minulosti velkým 

tématem, protože fungovala pro jednoho až dva pacienty během noci. V průběhu března byla 

pohotovostní lékárna přemístěna do NNF.  

 

D. Erhart odpověděl, že v době opatření přišlo za jednu noc i 26 pacientů. Sama magistra nápad 

s přesunem kvitovala, protože objem návštěvníků lékárny je nyní větší.  

 

O. Maňas navrhl, aby se v budoucnu na některém jednání KOPZ zabývala také ambulantní péčí a 

problémy privátních ordinací.  

 

D. Erhart k tomuto uvedl, že v září proběhne v NNF zasedání České lékařské komory Prahy 1. 

J. Janderová vítá tento nápad, nyní je však potřeba se intenzivně věnovat problémům NNF. 

 

 

Na závěr paní předsedkyně poděkovala přítomným za účast na jednání a v 19:00 hod. jej ukončila.  

 

 

 

Zápis sepsán dne: 14.06.2020 

 

 

Předáno k ověření dne: 14.06.2020 

 

 

Zapsal: Michal Kadlec 
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Ověřeno dne: 30.06.2020 

 

 

ověřovatel zápisu:                 předsedkyně komise: 

 

 

 

…………………………………..        ………………………………….. 

         Mgr. Jan Klusáček                JUDr. Jaroslava Janderová 

 

 

 

Příští komise se koná v úterý 23.06.2020 od 16:30 hod. v posluchárně NNF. 

mkadlec
Obdélník

mkadlec
Obdélník


