
Zápis č. 4 

z jednání Komise pro zdravotnictví  

Rady městské části Praha 1 

 

Datum jednání: 06.10.2020 (začátek 16:30 hod., konec 19:00 hod.)  

 

Přítomni: J. Janderová, O. Maňas, V. Němec, M. Müller, J. Klusáček, F. Pospíšil, Š. Vítko, P. 

Čižinský, D. Erhart (stálý host) 

 

Omluveni: J. Votoček 

 

Neomluveni: X 

 

Částečná neúčast: J. Klusáček a P. Čižinský (pozdější příchod), F. Pospíšil (dřívější odchod) 

 

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

 

Hosté: J. Pokorný, Lucie Krausová 

 

Zapsal: M. Kadlec 

 

Program jednání:  

 

1. Zahájení jednání, odsouhlasení programu, určení ověřovatele zápisu, schválení zápisu č. 3 

2. Informace radní Johnové k Metropolitní nemocnici Na Františku 

3. Situace NNF ve vztahu k HMP 

4. Zřízení testovacího místa COVID v areálu NNF 

5. Zřízení testovacího místa na Václavském náměstí 

6. Situace s nedostatkem vakcíny proti chřipce v ordinacích praktických lékařů 

7. Aktuální problémy praktických lékařů (MUDr. Maňas) 
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8. Různé 

 

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

č. 3 

 

Paní předsedkyně zahájila jednání v 16:30 hod. a přivítala přítomné členy komise. Omluvila se za 

posun termínu komise, který byl způsoben pandemií koronaviru. Přítomno je 6 členů komise; 

komise je usnášeníschopná. Následně přistoupila ke schválení programu. Dr. Maňas vznesl 

připomínku, že je třeba jednat o zdravotních službách v primární péči. Paní předsedkyně s ohledem 

na současnou situaci s NNF navrhla věnovat se tomuto tématu na příštím jednání.  

 

Usnesení: 

Komise pro zdravotnictví schvaluje navržený program 4. jednání. 

 

Hlasování: 

Pro: 6      Proti: 0     Zdržel se: 0 

SCHVÁLENO 

 

Ověřovatelem zápisu 4. jednání byl se souhlasem všech určen Š. Vítko. Na jednání komise se 

dostavil J. Klusáček. F. Pospíšil upozornil, že byl ověřovatelem zápisu ze 3. jednání a žádné 

formální ověření zatím neproběhlo. Požádal o dodržování jednacího řádu komisí a procesní 

náležitosti. 

 

Usnesení: 

Komise pro zdravotnictví schvaluje zápis ze svého 3. jednání. 

 

Hlasování: 

Pro: 7      Proti: 0     Zdržel se: 0 

SCHVÁLENO 

 

 

 

2. Informace radní Johnové k Metropolitní nemocnici Na Františku 

 

Na dnešní jednání byla pozvána radní Johnová a ředitel Odboru zdravotnictví MHMP M. Ježek. 

Paní radní se z jednání omluvila z důvodu zasedání Krizového štábu HMP; pan Ježek na pozvánku 

nereagoval. 

 

V 16:38 hod. se na jednání komise dostavil P. Čižinský. 

 

 

 

3. Situace NNF ve vztahu k HMP 

 

Na úvod paní předsedkyně informovala přítomné o proběhlých událostech ve věci jednání s HMP a 

následně předala slovo panu starostovi. 
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Pan starosta na základě doporučení Komise pro zdravotnictví jednal s hlavním městem o poskytnutí 

neinvestiční provozní dotace. Dne 11.06.2020 byla odeslána žádost dotaci z rozpočtu HMP, 

následně 15.06.2020 odešlo její doupřesnění – popis nemocnice, vize, výhled. Praha 1 neobdržela 

na tyto dopisy žádnou písemnou reakci. Následně dne 25.08.2020 Rada MČ Praha 1 schválila 

usnesení, v němž navrhla uzavřít s HMP Dodatek č. 2 k Memorandu o spolupráci mezi MČP1 a 

HMP ohledně spolupráce při provozu Nemocnice Na Františku (UR20_0994). MČ tím deklarovala 

zájem o pokračování spolupráce a pomoci vytvořit základ metropolitního zdravotního systému. 

Toto bylo ještě podpořeno usnesením Zastupitelstva MČ P1 – Další postup ve věci spolupráce mezi 

hlavním městem Prahou a městskou částí Praha 1 při zajištění provozu Nemocnice Na Františku 

(UZ20_0173 ze dne 16.09.2020). V pátek 02.10.2020 se konalo jednání o NNF, jehož se účastnila J. 

Janderová, P. Hejma, K. Grabein Procházka, M. Johnová, V. Mahrik a Z. Javornická. Jednání bylo 

iniciováno Prahou 1. Paní radní má pocit, že neobdržela popis způsobu podílu na řízení nemocnice. 

MHMP chce mít kontrolu nad využitím dotace, což je naprosto přirozené. Dohoda o tomto by byla 

otázkou krátkého jednání (doplnění členů do KOPZ). KOPZ řeší nejen zdravotnictví, ale je zároveň 

kvazisprávní radou NNF; podílí se na dohledu nad provozem nemocnice. Memorandum deklaruje 

možnost podílet se na výběrových řízeních atd. Praha 1 doposud nedostala odpověď, jestli je paní 

radní Johnová ochotná o této dotaci uvažovat. Praha 1 nabídla partnerský přístup. 

 

Na jednání bylo dohodnuto, že se sejde politicko-úřednická skupina, která začne připravovat 

podklad, aby mohla být na říjnovém zastupitelstvu řešena žádost Prahy 1 o dotaci. Mezi tím se 

objevil tisk do Rady HMP, který vznikl v sobotu 03.10.2020. Tisk obsahuje návrh dát nemocnici 

dotaci 10 mil. Kč. 5 mil. z toho je na péči o osoby bez přístřeší a druhých 5 mil. Kč je „sanace“ za 

péči o seniory s covidem-19 (nouzový stav v březnu). V loňském roce MČ o dotaci na péči o osoby 

bez přístřeší nepožádala. Pan starosta existenci tisku kvituje. Problémem je důvodová zpráva, kde je 

uvedeno, že je uvedeno, že MČ Praha 1 opakovaně porušuje § 28, odst. 1, zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech, neboť dosud neschválila rozpočet NNF pro rok 2020. Toto je samo o sobě 

nesmysl, neboť MČ má na schválení celý kalendářní rok. Rozpočet NNF bude předložen komisi 

k projednání a do konce října bude schválen Radou. Dále důvodová zpráva zmiňuje, že MČ 

neuvádí, na co chce dotaci použít. K tomuto stačilo napsat přesné požadavky na rozsah informací a 

Praha 1 by tyto podklady dodala. V důvodové zprávě se dále objevuje komparace NNF s dalšími 

zařízeními – dotace 42 mil. Kč byla přepočítána na lůžko a den. NNF má 172 lůžek a v ostatních 

zařízeních je 232 lůžek. Pokud by HMP takto podporoval všechna lůžková zařízení dotace by se 

vyšplhala na 98,6 mil. Kč. Nemocnice na Františku ovšem byla porovnávána se zařízeními typu 

léčebna dlouhodobě nemocných, tj. zcela odlišný typ zařízení. Praha 1 se bude snažit 

konstruktivním způsobem se s hlavním městem dohodnout na spolupráci. Dalším dokumentem, 

který se bude schvalovat na ZHMP je smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace pro NNF.  

 

P. Čižinský vznesl dotaz na management nemocnice – jak nyní ekonomicky funguje? 40 mil. Kč, 

které byly v rozpočtu pro NNF vyčleněny, jsou již vyčerpány. Považuje za velmi nezodpovědné, 

když nemocnice nedostane od zřizovatele to, co potřebuje. Je to hrubé porušení základních 

povinností zřizovatele. Má již NNF např. neproplacené faktury, hrozí nějaké penále? Dále 

v návaznosti na informaci o rozšiřování členů této komise o zástupce MHMP, uvedl, že to není 

společné řízení nemocnice a účast v poradních orgánech rady nemá žádný právní rámec související 

s vlivem na řízení nemocnice. A vyjádřil svůj nesouhlas s absurdním výkladem zákona o 

rozpočtových pravidlech, že stačí schválit rozpočet příspěvkové organizace na Silvestra daného 

roku. Podle rozpočtu by měla organizace během roku hospodařit.  

 

P. Hejma odpověděl P. Čižinskému, že rozpočet nemocnice na rok 2020 mohl být schválen klidně 

na podzim roku 2019, kdy byla nemocnice v gesci P. Čižinského. V tomto směru nedochází 

k žádnému porušování zákona. Praha 1 se samozřejmě chová jako správný zřizovatel, peníze 
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nemocnici jsou nemocnici posílány. Praha 1 vybavuje nemocnici a je připraven záchranný plán, 

pokud by nedošlo k domluvě s HMP. Dále vznesl dotaz k P. Čižinskému, jestli zde vystupuje za 

Prahu 1 nebo za hlavní město. 

 

J. Janderová reagovala na příspěvek P. Čižinského. Je přesvědčena o tom, že kdyby Praha 1 

nevyvolala páteční jednání s HMP, nestalo se vůbec nic. Praha 1 se musí razantně postavit za NNF, 

do které investovala 2 mld. Kč. Je třeba naplňovat Memorandum s HMP, které nebylo nikdy 

vypovězeno. Paní radní Johnová si bere management NNF, její zaměstnance a pacienty jako 

rukojmí svých politických hrátek. V této situaci (covid-19) není politikaření vhodné a je třeba jednat 

zodpovědně. Ve Správní radě NNF byli také zástupci HMP a spolupráce fungovala.   

 

K. Grabein Procházka k tématu uvedl, že od ledna, kdy došlo na Praze 1 ke změně vedení, došlo i 

ke změně pohledu na budoucnost NNF. Praha 1 chce i nadále provozovat NNF a HMP jí pomáhat 

nechce. Jednáním se ztratilo spoustu času a konkrétní výsledek z něj zatím nevzešel. Páteční jednání 

bylo vedeno poměrně pragmaticky, o to více byl pak překvapen tiskem na RHMP R-38153, ze 

kterého nepřímo vyplývá, že HMP s Prahou 1 jednat nechce. 

 

D. Erhart k dotazu P. Čižinského uvedl, že NNF díky Praze 1 je schopna platit, výplaty, provozní 

náklady. Platby, které jsou po splatnosti, činí cca 50 mil. Kč (v objemu peněz je to mnohonásobně 

méně, než ostatní pražské nemocnice). Mrzí ho, že se z NNF stalo politikum, což nemocnici škodí. 

Vypracovaná koncepce počítala se zapojením MHMP a tento přesah nyní chybí. NNF nyní částečně 

supluje Nemocnici na Bulovce (cca 12 sanitek denně). NNF má v pražském zdravotnictví 

významnou pozici.  

 

M. Müller byl překvapen důvodovou zprávou, protože záměry prezentované P. Čižinským se s ní 

v mnoha oblastech rozcházejí. Zpráva např. uvádí, že na základě dodatku došlo ke změně modelu, 

jehož podstatou bylo převzetí provozu nemocnice a ponechání majetku ve svěřené správě MČ Praha 

1. Námitka, že je doplnění členů KOPZ, neadekvátním krokem, není na místě, neboť toto bylo 

jedním z bodů, který byl již v Memorandu obsažen. Neúčast pozvaných zástupců HMP na jednání 

komise značí, že HMP nemá zájem situaci řešit. 

 

D. Bodeček byl překvapen obsahem důvodové zprávy, neboť obsah je zcela jiný, než informace, 

které obdržel z pátečního jednání (jak ze strany MČ Praha 1, tak od stranických kolegů na HMP). 

NNF je bohužel politikum, o čemž se přesvědčil na posledním zasedání ZHMP. Důvodová zpráva 

uvádí, že Praha 1 nezve zástupce HMP do KOPZ, která nahradila Správní radu NNF (poradní orgán 

rady). D. Bodeček upozorňoval na přelomu let 2018/2019 kolegy na HMP, že Memorandum je stále 

platné a dva zástupci HMP mají být součástí této komise (gesční radní a vedoucí Odboru 

zdravotnictví). Chybou možná bylo, že nebyli zvaní, ale zároveň oni neprojevili zájem o členství, 

přestože věděli o platnosti Memoranda. NNF nelze srovnávat s LDN, s gerontologickým centrem a 

s LDN ve Vršovicích. Jedno z těchto zařízení má na svém webu uvedeno, že slouží pouze občanům 

Prahy 8. NNF z 80 % slouží pacientům, kteří nejsou z Prahy 1. O NNF jednal se svými stranickými 

kolegy na HMP, jehož výsledkem byl požadavek, aby komise vytvořila pro HMP důstojný způsob 

zajištění důležitosti při současné formě (příspěvková organizace). 

 

F. Pospíšil vznesl dotaz, zda-li se na páteční schůzce projednával také vznik městského 

zdravotnického konglomerátu, který je zpracován v jednom z tisků do RHMP. A dále jestli byly ze 

strany HMP vzneseny jiné požadavky, co by měla NNF dělat nebo nedělat. V návaznosti na 

starostou zmíněný plán zabezpečení prostředků pro NNF požádal o konkrétní informace.  

 

Pan starosta odpověděl, že jde o dofinancování z rozpočtové rezervy, které bude řešeno ve 
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spolupráci s Finančním výborem. K páteční schůzce uvedl, že na Prahu 1 nebyly vzneseny žádné 

konkrétní požadavky. Hovořilo se mj. o metropolitním zdravotnickém systému. Na dopisy, které 

Praha 1 posílala v červnu, nebylo odpovězeno.  

 

J. Janderová doplnila, že uvedený tisk na RHMP, týkající se dotace pro NNF, byl dnes rozdán na 

zítřejší jednání Výboru pro zdravotnictví HMP.  

 

Š. Vítko konstatoval, že jsme v současné době v situaci, v jaké jsme byli v červnu. Dále uvedl, že 

v červnu došlo k oddlužení pražských zdravotnických zařízení, zejména nemocnic, v částce 6 mld. 

Kč. To vypovídá o tom, že financování zdravotnictví není bezproblémové. Za naprosto 

neomluvitelné považuje fakt, že paní radní Johnová nepřišla ani na druhé pozvání. Opět zdůraznil, 

že metropolitní zdravotnictví je jen prázdný pojem. 

 

P. Čižinský se v návaznosti na informaci pana ředitele Erharta o mimořádné finanční pomoci NNF 

ze strany Prahy 1 informoval na podrobnosti. Dále uvedl, že nevnímá roli zastupitele Prahy 1 jako 

snahu čerpat z rozpočtu HMP co nejvíce peněz. Věc by se měla řešit systémově, nikoliv obviňovat 

3. subjekt z hazardování. Takto nemůže nemocnice dlouhodobě fungovat. Dále upozornil kolegu K. 

Grabeina Procházku, že v roce 2018 hlasoval pro usnesení zastupitelstva, že HMP chce převzít 

správu a provoz NNF. Toto usnesení je stále platné. K D. Bodečkovi uvedl, že v současné právní 

formě NNF, tj. příspěvková organizace, neexistuje žádná možnost efektivní kontroly, neboť pořád 

bude o všem rozhodovat Rada MČ. Všechny ostatní orgány jsou pouze poradní. Řešení navrhovaná 

Prahou 1 nedávají HMP žádnou faktickou možnost kontroly.  

 

P. Hejma uvedl, že hlavní město v rámci přípravy metropolitního zdravotnictví považovalo MNNF 

za jeho základ. Toto deklaruje, že Praha 1 nabízí základ systému ale v jiném režimu, na bázi 

spolupráce. Praha 1 chce, aby dobře situovaná nemocnice poskytovala kvalitní služby pražanům. 

Pokud nedojde k domluvě s HMP, bude další situování nemocnice vedeno jiným směrem.  

 

K. Grabein Procházka doplnil, že konsorcium může vzniknout kdykoliv. Je to otázka dohody 

subjektů. Metropolitní zdravotnictví srovnává s důchodovou reformou. Není to otázka jednoho 

volebního období. V současné době není na HMP vůle některých koaličních zastupitelů dotaci pro 

NNF podpořit. K Memorandu z roku 2018 uvedl, že vzniklo přes noc a byla to pojistka/varování 

směrem k MČ Praha 1, že pokud by chtělo jít cestou koncese, bylo hlavní město připraveno 

nemocnic převzít.         

 

D. Bodeček se ptal, jestli se neměla zmiňovaná úřednicko-politická schůzka konat dříve, než bude 

věc schvalovat RHMP? Je překvapen částkou, která je v tisku navržena. Z důvodové zprávy mu 

vyplývá, že hlavní město nedůvěřuje ani NNF. 

 

M. Müller informoval členy komise o obsahu druhého tisku na RHMP (R-37819 k záměru 

vytvoření modelu Metropolitního zdravotnického konsorcia). Z MNNF se má stát Metropolitní 

zdravotnické servis. Sídlo této příspěvkové organizace má být ve vile na Bertramce (U Mrázovky 

15, Praha 5). 3. patro vily je vyčleněno pro administrativu, ostatní části domu budou pronajaty 

dětskému centru Paprsek. Tato přísp. organizace má být centrálním zadavatelem nákupu, má 

administrovat veřejné zakázky, vést jednání se zdravotními pojišťovnami, vytvořit jednotné 

marketingové strategie, mapovat dotační příležitosti, připravit jednotné vizuální identity 

zdravotnických zařízení a provádět analýzy průzkumu potřeb občanů hlavního města. Mimo této 

organizace bude založeno Metropolitní zdravotnické konsorcium, v němž bude zastoupen MHMP, 

Metropolitní zdravotnický servis, Centrum léčebné rehabilitace, Městská nemocnice následné péče, 

Městská poliklinika Praha a ZZS. Poté, co začne uvedené organizace fungovat, bude nabídnuto 
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členství NNF, Poliklinice Prahy 7, Poliklinice Prosek, Nemocnici sv. Alžběty, Nemocnici 

Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, LS Chvaly a Hospicu Štrasburk. Existence tohoto tisku 

je důkazem, že HMP s NNF nepočítá.  

 

P. Hejma uvedl, že toto bylo nastíněno již na zářijovém ZHMP, resp. paní radní měla úkol se 

vypořádat s MNNF, která zůstala prázdnou slupkou. 

 

J. Klusáček konstatoval, že lepší marketingová identita nezlepší zdravotní služby. K D. Bodečkovi 

uvedl, že ani MČ ani NNF nemá problém s tím, pokud by si hlavní město specifikovalo kontrolu 

NNF. To by mohlo klidně být obsahem dodatku Memoranda. Např. velké zakázky by mohly být 

předem konzultovány se zástupci MHMP. Adekvátní by byl i požadavek na rozsah služeb, kapacity. 

Většinu výdajů rozpočtu nemocnice představují personální náklady.  

 

J. Pokorný doplnil, že v návrhu rozpočtu na rok 2021 je 74 mil. Kč. Tato částka nemocnici stačí, 

poslední roky šla NNF nahoru a systém úhrad je nyní lepší. NNF je na 94 % produkce. Je zde 

perspektiva. Tvrzení, že paní radní Johnová nemá dostatek informací je nepravdivá, neboť jí byly 

poskytnuty.  

 

Usnesení: 

Komise pro zdravotnictví: 

1)  bere na vědomí informaci starosty MČ Praha 1 o průběhu jednání s hlavním městem 

Praha ve věci uzavření dodatku č. 2 k Memorandu a projednání žádosti o individuální 

účelovou neinvestiční dotaci ve výši 42 mil. Kč.  

2)  bere na vědomí informaci o rozpočtu NNF pro rok 2020 a žádá o předložení jeho návrhu 

k projednání v komisi v termínu do 31.10.2020. 

3) v návaznosti na přijaté usnesení Zastupitelstva městské části Praha 1 doporučuje 

pokračovat v jednání s hlavním městem Praha, dojednat finální znění dodatku č. 2 

k Memorandu o spolupráci a smlouvu o poskytnutí dotace s vyjasněním konkrétních 

parametrů, tj. účel pro poskytnutí dotace, období, výši dotace atd. 

 

Komise doporučuje postoupit Radě hlavního města Prahy žádost o individuální účelovou 

dotaci (formulář) ve výši 42 mil. Kč na provoz NNF do 13.10.2020. 

 

Hlasování: 

Pro: 7      Proti: 0     Zdržel se: 1 

SCHVÁLENO 

 

 

K tisku na RHMP č. R-38153 přijala KOPZ níže uvedené usnesení.  

   

M. Müller navrhl dotaci na péči o osoby bez přístřeší zvýšit o 5 mil. Kč, neboť MČ Praha 1 vloni o 

tento příspěvek nežádala, a druhý bod (kompenzace za covid-19) navýšit dle konkrétních nákladů, 

neboť 5 mil. Kč neodpovídá realitě. Požádal J. Pokorného o vyčíslení skutečných nákladů. 

 

    

Usnesení: 

Komise pro zdravotnictví bere na vědomí návrh tisku R-38153 Rady hlavního města Prahy, 

překladatel Mgr. Milena Johnová, k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou 

jednorázové individuální neinvestiční dotace MČ Praha 1 z rozpočtu hlavního města Prahy na 

rok 2020. Doporučuje navýšit částku pro MČ Praha 1 o skutečné náklady (bod I. 2. a I. 3.), 
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které byly vynaloženy v souvislosti s onemocněním covid-19, a s osobami bez přístřeší i zpětně 

za rok 2019.    

 

Hlasování: 

Pro: 7      Proti: 0     Zdržel se: 1 

SCHVÁLENO 

 

 

 

Vzhledem ke dřívějšímu odchodu pana starosty z dnešního jednání byla komisí jednohlasně 

odhlasována změna programu jednání – výměna bodů 7 a 4.  

 

 

 

4. Aktuální problémy praktických lékařů (MUDr. Maňas) 

 

Pan místopředseda Maňas žádal, aby byly na půdě Komise pro zdravotnictví řešeny problémy 

ambulantní a primární péče na Praze 1. Očekával, že na dnešním jednání budou přítomni zástupci 

HMP (M. Johnová a M. Ježek). Vzhledem k tomu, že zástupci HMP nepřišli, uvažoval o svolání 

mimořádné komise, která by se tomuto tématu věnovala, nejlépe na půdě MHMP, aby mohli být 

přítomni zástupci hlavního města.  

Pan starosta v návaznosti na toto sdělení odpověděl, že osobně pozve ve spolupráci s předsedkyní 

komise na jednání M. Johnovou a M. Ježka s tím, že budou mít možnost sami navrhnout termín. 

Dále navrhl O. Maňasovi možnost zřízení pracovní skupiny, která by se problémy praktických 

lékařů zabývala. 

 

Paní předsedkyně diskuzi uzavřela s tím, že výstupy z pracovní skupiny budou přenášeny na půdu 

Komise pro zdravotnictví.   

 

Usnesení: 

Komise pro zdravotnictví doporučuje zřízení odborné pracovní skupiny zabývající 

s problematikou provozu ordinací praktických lékařů na Praze 1 (termín 12.10.2020).   

 

Hlasování: 

Pro: 8      Proti: 0     Zdržel se: 0 

SCHVÁLENO 

 

V 18:32 hod. z jednání odešel pan starosta.  

 

 

 

5. Zřízení testovacího místa COVID v areálu NNF 

 

O informace k tomuto tématu požádala paní předsedkyně ředitele D. Erharta. Magistrát hlavního 

Prahy požádal prostřednictvím Prahy 1 o vytipování místa, kde by odběrové místo mohlo být. NNF 

vytipovala budovu u vchodu z Kozí ulice. Ze strany starosty P. Hejmy byl samozřejmě zájem, aby 

se zde odběrové místo zřídilo. Prostory již byly schváleny hygienickou stanicí, NNF obdržela 

přístupové kódy do on-line systému MZČR. Kolem 12. října by testovací místo mohlo začít 

fungovat, personálně je místo zajištěné z vlastních zdrojů a sester z Červeného kříže (v záloze). 

Testy bude zajišťovat laboratoř CityLab, která sídlí v NNF. NNF svou laboratoř nemá. Zřízení 
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laboratoře na biochemické vyšetření vyjde na 10 miliónů Kč; 15 mil. Kč pak stojí zařízení na 

vyšetření genetiky. 

 

J. Janderová k věci uvedla, že nemocnice obdržela 5 ventilátorů od MZČR. D. Erhart doplnil, že 

NNF obdržela od HMP ochranné pomůcky a 3 ventilátory.   

 

F. Pospíšil se dotázal, zda-li se bude znovu obnovovat oddělení COVES a jestli má NNF kapacity 

pro poskytování zdravotních služeb mimo samotnou nemocnici – např. v zařízení sociálních služeb.  

 

D. Erhart odpověděl, že se oddělení COVES znovu obnovovat nebude. Na jednání na MZČR nebyl 

vysloven zájem o zřizování těchto zařízení. NNF se musí starat o covidové i necovidové pacienty. 

Každé oddělení se stará o pacienty samo, obdobně jako to funguje v ostatních nemocnicích. 

 

O. Maňas vítá otevření odběrového místa a informoval se, zda-li bude NNF provádět odběry jen na 

elektronické žádanky nebo i pro samoplátce.  

 

D. Erhart uvedl, že původním záměrem bylo, aby centrum fungovalo pro obě skupiny, nicméně po 

domluvě s pí Čelikovskou bude odběrové centrum fungovat zejména na elektronické žádanky. NNF 

nyní provádí cca 60 odběrů denně pro potřeby školství, městskou policii, sociálních služeb atd. 

Objednávkový systém bude fungovat přes webové stránky NNF.  

 

Komise pro zdravotnictví vzala na vědomí zřízení testovacího místa v areálu Nemocnici Na 

Františku a vysvětlení provozu od pana ředitele.   

 

 

 

6. Zřízení testovacího místa na Václavském náměstí 

 

Paní předsedkyně se dotázala přítomných praktických lékařů na jejich názor na zřízení tohoto 

odběrového místa, neboť se k němu objevují protichůdné názory.  

 

O. Maňas uvedl, že se na odběrovém místě byl osobně podívat. Odběry fungují pro samoplátce a 

ještě před 10 dny to fungovalo tak, že tam lidé čekali od 5 hodin od rána na zápis do pořadníku. Ve 

frontě na pořadové číslo často ani nevěděli, jestli se na ně dostane ten den řada. Cena se odvíjí od 

doby, do kdy chcete výsledek (až 5 tisíc Kč). Odběrové místo provozuje firma GHC, místo zřídil 

MHMP. 

 

V 18:50 hod. z jednání odešel F. Pospíšil.  

  

 

7. Situace s nedostatkem vakcíny proti chřipce v ordinacích praktických lékařů 

 

J. Janderová uvedla, že problém s nedostatkem vakcín proti chřipce se řešil na zářijovém 

zastupitelstvu. Paní radní Johnová dostala za úkol, aby oslovila MZČR, případně dodavatele vakcín, 

aby problém řešila.  

 

O. Maňas vysvětlil přítomným situaci. Celá léta zde byl zájem, aby byly rizikové skupiny 

obyvatelstva očkovány. Lékaři předávali seznamy pacientů a od hygienických stanic dostávali 

vakcíny. Od doby ministra Julínka si však musí praktičtí lékaři vakcíny kupovat ze svého. Lékaři 

však nesmí vybírat žádné zálohy. Proto se nyní očkuje cca ¼ pacientů než dříve. Sdružení 
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praktických lékařů nyní řeší případné přesuny zásob od lékařů, kterým vakcíny zbyly.  

 

Š. Vítko upřesnil, že ČR objednala 900.000 vakcín.  

 

M. Müller uvedl, že jeho praktická lékařka obdržela jen půlku objednaných vakcín. Problémem také 

je, že některé firmy nakupují vakcíny pro své zaměstnance.  

 

J. Klusáček doplnil, že úroveň regulované ceny vakcíny je v ČR zhruba poloviční, oproti reálné 

ceně v Německu.  

 

     

 

8. Různé  

 

V rámci bodu různé se komise shodla v tom, že sejde příští týden, tj. v řádném termínu. Tématem 

jednání budou zejména aktuální problémy praktických lékařů – ambulantní a primární péče. 

 

V návaznosti na slova pana ředitele o tom, že NNF nemá vlastní laboratoř, navrhla paní 

předsedkyně vyzvat starostu MČ Praha 1 k obnovení jednání s ministrem zdravotnictví Prymulou 

ve věci zajištění laboratoře pro NNF. 

 

Usnesení: 

Komise pro zdravotnictví vyzývá starostu MČ Praha 1 k obnovení jednání s ministrem 

zdravotnictví Prymulou ve věci zajištění laboratoře pro Nemocnici Na Františku. 

 

Hlasování: 

Pro: 7      Proti: 0     Zdržel se: 0 

SCHVÁLENO 

   

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

 

Zápis sepsán dne: 10.10.2020 

 

Předáno k ověření dne: 14.10.2020 

 

Zapsal: Michal Kadlec 

 

 

Ověřeno dne: 19.11.2020 

 

ověřovatel zápisu:                 předsedkyně komise: 

 

 

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

     MUDr. Štefan Vítko, CSc.               JUDr. Jaroslava Janderová 

 

 

Příští komise se koná v úterý 13.10.2020 od 16:30 hod. v posluchárně NNF. 


