
Zápis č. 5 

z jednání Komise pro zdravotnictví  

Rady městské části Praha 1 

 

Datum jednání: 19.11.2020 (začátek 16:30 hod., konec 19:00 hod.)  

 

Přítomni: J. Janderová, V. Němec, M. Müller, J. Votoček, J. Klusáček, Š. Vítko, P. Čižinský 

(distančně), F. Pospíšil (distančně), D. Erhart (stálý host) 

 

Omluveni: O. Maňas 

 

Neomluveni: X 

 

Částečná neúčast: V. Němec, Š. Vítko a F. Pospíšil 

 

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

 

Hosté: J. Pokorný, veřejnost 

 

Zapsal: M. Kadlec 

 

Program jednání:  

 

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

2. Rozpočet zdravotnictví na rok 2021 

3. Rozpočet NNF na rok 2020 a 2021 

4. Informace o výsledcích jednání Výboru pro zdravotnictvím HMP ve věci příspěvku pro 

NNF 

5. Informace o výsledcích jednání Zastupitelstva HMP dne 15.10.2020 (NNF) 

6. Informace o technickém stavu zdravotních přístrojů (akutní nákupy, nároky managementu 
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NNF na obnovu přístrojového vybavení) 

7. Síť závodních lékařů na Praze 1 

8. Různé 

 

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

č. 4 

 

Paní předsedkyně zahájila jednání v 16:30 hod., přivítala přítomné členy komise a ostatní hosty. 

Přítomno je 5 členů komise (z toho 1 člen distančně); komise je usnášeníschopná. Následně 

přistoupila ke schvalování programu. P. Čižinský navrhl předřadit bod č. 7 na začátek, aby mu mohl 

být věnován dostatek času. Pí předsedkyně na návrh reagovala s tím, že zde ještě není přítomen Dr. 

Maňas a navrhla bod ponechat na konci. P. Čižinský chtěl po této informaci svůj návrh stáhnout. 

Následně proběhlo hlasování o protinávrhu programu. 

 

Usnesení: 

Komise pro zdravotnictví schvaluje navržený program 5. jednání s tím, že bod č. 7 bude 

zařazen jako bod č. 2.  

 

Hlasování: 

Pro: 1      Proti: 4     Zdržel se: 0 

USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO 

 

V 16:35 hod. se na jednání dostavili V. Němec a Karel Grabein Procházka.  

 

O návrhu programu proběhlo následně další hlasování, tj. původní návrh s tím, že bod č. 3 se týká 

rozpočtu NNF na roky 2020 a 2021.    

 

Usnesení: 

Komise pro zdravotnictví schvaluje navržený program 5. jednání. 

 

Hlasování: 

Pro: 5      Proti: 0     Zdržel se: 1 

SCHVÁLENO 

 

Ověřovatelem zápisu z dnešního jednání byl odsouhlasen. J. Klusáček. V 16:40 hod. se na jednání 

komise dostavil Š. Vítko.      

 

Usnesení: 

Komise pro zdravotnictví schvaluje zápis ze svého 4. jednání. 

 

Hlasování: 

Pro: 7      Proti: 0     Zdržel se: 0 

SCHVÁLENO 

 

 

Následně nechala paní předsedkyně hlasovat o bodu jako celku: 
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Usnesení: 

Komise pro zdravotnictví schvaluje navržený program svého 5. jednání, určuje ověřovatelem 

zápisu z dnešního jednání J. Klusáčka a schvaluje zápis ze svého 4. jednání. 

 

Hlasování: 

Pro: 6      Proti: 0     Zdržel se: 1 

SCHVÁLENO 

 

 

 

2. Rozpočet zdravotnictví na rok 2021  

3. Rozpočet NNF na rok 2020 a 2021 

(pozn.: k bodům 2 a 3 proběhla sloučená rozprava) 

 

Body jednání uvedla paní předsedkyně. Neinvestiční příspěvek pro NNF na příští rok je plánován 

ve výši 74.240.000,- Kč, účelový příspěvek na mimořádné výdaje (pozn. operativní leasing – 

skiaskopicko-skiagrafická stěna) činí 1.107.000,- Kč a na přístrojovou část NNF je vyčleněna 

částka 4 mil. Kč.  

 

P. Hejma se ujal úvodního slova rozpravy a shrnul návrh rozpočtu kapitoly 0515, tj. zdravotnictví. 

Plánovaná výše neinvestičního příspěvku na rok 2021 počítá s pokrytím celé provozní ztráty NNF. 

Výše příspěvku je stanovena v souladu rozpočtem nemocnice na rok 2021. V letošním roce činil 

neinvestiční příspěvek na pokrytí provozní ztráty 40 mil. Kč, poté bylo uvolněno 10 mil. Kč 

z rezervy. Následně MČ získala dotaci na péči o pacienty s covidem a na péči o osoby bez 

zdravotního pojištění v celkové výši 19,5 mil. Kč. NNF také obdržela vyrovnání od zdravotních 

pojišťoven. Celková výše neinvestičního příspěvku pro NNF tedy v letošním roce činila 50 mil. Kč. 

Přestože je NNF nyní v lepší kondici, MČ rozpočtuje pro NNF na příští rok 70 mil. Kč. Je zde 

předpoklad, že i v příštím roce se podaří získat pro NNF další dotace a provozní ztráta bude kryta 

z více zdrojů. To znamená, že částka 70 mil. Kč nemusí být zcela vyčerpána. Tím vysvětlil o 1 mil. 

Kč nižší plánované kapitálové výdaje na investice do přístrojového vybavení. Rozpočet byl 

sestaven tak, aby byl krytý provoz i v případě, že by MČ neobdržela žádné dotace a nemocnice 

nebyla podfinancována.  

 

P. Čižinský v návaznosti na pana starostu hovořil o uvedených složkách krytí provozní ztráty. 

Vratky zdravotních pojišťoven neslouží k pokrytí ztráty, ale jsou to příjmy z tržeb. Tuto položku 

nelze směšovat s uvedeným výčtem. Dále uvedl, že stanovení výše neinvestičního příspěvku na 

příští rok nemůže vycházet z letošního rozpočtu NNF. Z rozpočtu, schváleného před 14 dny, resp. ze 

střednědobého výhledu se pouze dozvídáme, že náklady a výnosy budou činit 404 mil. Kč. Kolik 

z této částky budou činit tržby a kolik bude příspěvek, z toho patrné není. Částka na investiční 

náklady je hrubě podceněná. Závěrem vznesl dotaz na plán investic, ke kterému se Praha 1 zavázala 

v Memorandu. 

 

P. Hejma upřesnil, že vyrovnání se zdravotními pojišťovnami je součástí cash flow a nelze jej 

rozpočtovat dopředu. Vyplývá z faktického výkonu nemocnice. 

 

J. Pokorný dovysvětlil, že vyrovnání ve výši 15 mil. Kč vyplynulo z novely úhradové vyhlášky 

(snížení požadavku vyhlášky z hlediska pandemie covid). NNF se v tomto dostala vysoce přes 

stanovenou hranici a pojišťovna na to reagovala zvýšením úhrad za poslední kvartál letošního roku 

o 5 mil. Kč a zároveň částkou 10,5 mil. Kč navýšila NNF jednorázovou úhradu, kterou by jinak 
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uhradila až při vyúčtování v příštím roce. Vratky jsou součástí jak hospodářského výsledku, tak 

cash flow, resp. je to příjem, o který může být ponížen neinvestiční příspěvek. Rozpočet na rok 

2021 vychází z ukazatelů, které byly známy k pololetí letošního roku, a z parametrů úhradové 

vyhlášky. Celkový plánovaný obrat tedy činí 448 mil. Kč. Navýšení tržeb pro rok 2020 zůstane 

součástí úhrad i pro rok 2021. Samozřejmě dochází k navýšení mzdových nákladů. Z propočtů 

vyplývá, že k dofinancování od MČ bude v příštím roce potřeba částka přibližně 74 mil. Kč možná i 

méně. 

 

P. Hejma doplnil, že plán investic bude předložen do konce roku.  

 

J. Votoček potvrdil sdělení P. Čižinského, že vratky pojišťoven patří do výnosů a potvrdil také 

informaci J. Pokorného, že o co se zvýší výnos z plateb od pojišťoven, o to se sníží dotace od MČ. 

Následně hovořil o kapitole rozpočtu 0599 – granty pro oblast sociálních věcí a zdravotnictví. P. 

Čižinský se zasadil o granty pro oblast zdravotnictví, které však byly v loňském roce využity pro 

sociální organizace. Komise by se měla zamyslet nad tím, jak tyto prostředky smysluplně využít – 

např. na zlepšení ordinací praktických lékařů.  

 

P. Čižinský vznesl dotaz, proč oproti schválenému rozpočtu NNF na rok 2020, který byl schválen 

před 14 dny, klesla nyní plánovaná výše neinvestičního příspěvku na příští rok o 15 mil. Kč. 

 

J. Pokorný upřesnil, že až 3. listopadu vyšla novela úhradové vyhlášky a došlo tak k navýšení 

plánovaných výnosů. Toto nešlo zcela předvídat předem.      

 

J. Votoček se ptal, jestli kromě vratky 10,5 mil. Kč dostane NNF ještě další peníze od pojišťoven, tj. 

jestli proběhne v pololetí řádné vyúčtování.  

 

J. Pokorný potvrdil, že řádné vyúčtování proběhne. NNF by měla dostat ještě 10 mil. Kč. NNF má 

také obrovské přebytky produkce u OZP i u dalších pojišťoven. Je to dáno tím, že novela úhradové 

vyhlášky zrušila redukci case mixu, to znamená, že vykázaný case mix bude proplacen. 

 

J. Votoček dále vedl s P. Pokorným diskuzi o DRG systému úhrad od pojišťoven za ambulantní i 

hospitalizační výkony. Dle sdělení J. Pokorného bude NNF u hospitalizačních výkonů usilovat o 

dohodnutí individuálních základních sazeb s jednotlivými pojišťovnami.  

 

J. Votoček vznesl dotaz, zda-li by nemocnici nepomohlo zřízení gynekologie, mohlo by jí to pomoci 

přiblížit se nemocnici I. typu. Zřízení gynekologie bylo původní dohodou z roku 2004 vyloučeno, 

nicméně desetiletá lhůta již uplynula. 

 

D. Erhart uvedl, že z pohledu VZP je toto spektrum služeb na území hlavního města dostatečně 

pokryté. Možná by se mohlo podařit nasmlouvat pouze jednodenní péči, což ovšem neřeší situaci. 

VZP naopak uvítala zapojení do léčby karcinomu prsu, plastickou chirurgii a plánovanou bariatrii.  

 

P. Čižinský uvedl, že mu přijde zvláštní, že Praha 1 schválila rozpočet NNF až po urgenci RHMP. 

Dále navrhl přerušit projednávání tohoto bodu, dokud nebude panem starostou předložen plán 

investic. Plánovaná částka 4 mil. Kč neodpovídá perspektivě rozvoje nemocnice.  

 

P. Hejma odpověděl, že rozpočet NNF na rok 2020 byl schválen v nejbližší možné době po jednání 

ZHMP. Praha 1 čekala, jak dopadne projednávání žádostí o dotace. Nakonec obdržela 14,5 mil. Kč 

jako refundaci za léčbu občanů Prahy s covidem-19 a 5 mil. Kč na péči o osoby bez přístřeší, o 

kterou vloni P. Čižinský nepožádal. Zpětně za rok 2019 nám nyní ZHMP dotaci na péči o osoby bez 
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přístřeší neschválilo. Tentýž den, kdy byla dotace (14,5 a 5 mil. Kč) schválena, došlo k aktualizaci 

připraveného návrhu rozpočtu, který byl okamžitě vyvěšen na úřední desku a v nejbližším možném 

termínu schválen RMČP1. Nyní je třeba, aby Komise projednala a schválila návrh plánu výnosů a 

nákladů NNF na rok 2021. Plán investic není součástí plánu výnosů a nákladů. Z tohoto důvodu 

není třeba bod přerušovat. 

 

J. Janderová doplnila informace z jednání ZHP – projednávání žádosti o příspěvek na péči o osoby 

bez přístřeší. Na ZHMP bylo sděleno, že s ohledem na to, že MČP1 vloni o tento příspěvek 

nepožádala, nebyly nám zpětně poskytnuty. Rozpočet je nutné schválit i s ohledem na další jednání 

s hlavním městem. Na příští jednání KOPZ bude předložen zmíněný investiční plán.  

 

P. Čižinský vznesl dotaz na pana starostu – kde se v rozpočtu NNF projevila schválená dotace od 

HMP, není to zde nijak promítnuto. Dále znovu vyjádřil svůj nesouhlas s navrženou částkou na 

investice. 

 

P. Hejma odpověděl, že částka je v rozpočtu uvedena jednou položkou. Nikdo nemohl vědět, jak 

dopadnou jednání s HMP. Kdyby Praha 1 nedostala vůbec nic, musel by se rozpočet rovněž upravit. 

Pokud jde o plánované investice, je třeba si uvědomit, že Praha 1 za 20 let investovala do NNF 

stovky mil. Kč a NNF nyní není v havarijním stavu. Na příštím jednání budou vyhodnocovány 

priority, kam investovat.  

 

J. Votoček uvedl, že je třeba vzít v potaz celkové ztráty způsobené covidem a jejich dopad na 

rozpočet (jako příklad uvedl odpuštění poplatků za restaurační předzahrádky, z nichž většina je na 

území Prahy 1). S ohledem na to byl také sestavován rozpočet na příští rok.  

 

J. Pokorný doplnil, že řada položek v předloženém rozpočtu je vyjádřena souhrnnými částkami. 

Údaje ve formuláři jsou podloženy dalšími výpočty, které tabulka neobsahuje.  

 

P. Čižinský se ohradil proti tvrzení, že Praha 1 musela čekat se schválením rozpočtu NNF na 

rozhodnutí ZHP kvůli jedné rozpočtové položce. K odpouštění poplatků za restaurační 

předzahrádky uvedl, že P. Hejma s tímto na jednání ZHMP souhlasil. K plánu investic dodal, že se 

může stát, že na příštím jednání komise může být předložen plán, který bude vyžadovat daleko 

vyšší částku na investice v příštím roce; nyní bychom schvalovali jakýsi polotovar.       

 

J. Pokorný potvrdil, že za účelem sestavení rozpočtu čekal na podklady od HMP. V průběhu roku se 

písemně dotazoval kompetentních osob na MHMP, ale žádnou odpověď nedostal. K částce 

v rozpočtu na investice do přístrojového vybavení uvedl, že se z ní většinou hradí akutní nákupy 

přístrojů při haváriích. Veškeré větší investice se vždy řešily zvlášť (střecha, kuchyně).  

 

P. Hejma závěrem uvedl, že součástí rozpočtu je účetní analytika, která je v rozpočtu vyjádřena 

konkrétním řádkem. Rozpočet nelze bez řádné analytické struktury pustit k dalšímu schvalování. 

Pro laiky to může vypadat jako jedno číslo, je to však rozsáhlá manažerská sestava. K rozpočtu 

zdravotnictví dodal, že je předložena minimalistická verze rozpočtu, která pokrývá nezbytné 

potřeby provozu nemocnice. Jelikož předpokládáme získání další dotace, měla by být vytvořena 

úspora, z níž mohou být financovány investice. 

 

P. Čižinský dodal, že nemocnice byla v posledních letech celkově špatně Prahou 1 financovaná.  

 

Š. Vítko navrhl přejít k hlasování.  
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M. Müller shrnul současnou situaci - je třeba zajistit, aby NNF v příštím roce mohla fungovat. Od 

MČ je zodpovědné, že se zaváže k pokrytí ztráty schválením rozpočtu, pokud se nepodaří 

prostředky získat jiným způsobem. Uniká mu smysl, proč by se mělo odkládat schvalování 

rozpočtu. Předchozí vedení radnice neschválilo rozpočet nemocnice na rok 2020 a nyní se zde 

vytváří představa o tom, že nemocnice nefunguje, což není pravda. O rozpočtu bez plánu investic 

není důvod nehlasovat.  

 

J. Votoček se ohradil proti tvrzení, že nemocnice byla špatně financovaná. I za minulého vedení 

snižovala potřeby na dotace, ovšem opakovaně byly vládními nařízeními navyšovány platy 

zdravotníků, čímž byl mařen dobrý ekonomický výsledek, kterého NNF dosáhla. 

 

  

Usnesení: 

Komise pro zdravotnictví souhlasí předloženým návrhem rozpočtu zdravotnictví na rok 2021 

a doporučuje tento 2. návrh rozpočtu projednat v Radě MČ Praha 1.  

 

Hlasování: 

Pro: 6      Proti: 1     Zdržel se: 0 

SCHVÁLENO 

 

(pozn.: návrh rozpočtu je připojen v příloze zápisu č. 1). 

  

P. Hejma stručně shrnul předložené rozpočty NNF na roky 2020 a 2021 (plány nákladů a výnosů). 

Rozpočet NNF na rok 2020 byl schválen Radou MČ Praha, jak již bylo uvedeno. Zároveň je 

předkládán Plán nákladů a výnosů pro rok 2021, který již byl okomentován. Je zde snížena potřeba 

neinvestičních příspěvků, zároveň jsou zvýšeny tržby. Rozpočet NNF na rok 2021 bude projednán 

v Radě. 

 

V 17:23 hod. se k jednání komise distančně připojil F. Pospíšil.   

 

Usnesení: 

Komise pro zdravotnictví bere na vědomí schválený rozpočet Nemocnice Na Františku pro 

rok 2020 a doporučuje Radě MČ Praha 1 schválit rozpočet Nemocnice Na Františku pro rok 

2021. 

 

Hlasování: 

Pro: 6      Proti: 0     Zdržel se: 2 

SCHVÁLENO 

 

(pozn.: rozpočet NNF na rok 2020 je připojen v příloze č. 2 tohoto zápisu; rozpočet na rok 2021 

tvoří přílohu č. 3) 

 

 

 

4. Informace o výsledcích jednání Výboru pro zdravotnictvím HMP ve věci příspěvku 

pro NNF 

 

5. Informace o výsledcích jednání Zastupitelstva HMP dne 15.10.2020 (NNF) 

 

(pozn.: k oběma bodům proběhla sloučená rozprava) 
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Body jednání uvedla paní předsedkyně. Na Výbor pro zdravotnictví HMP byly předloženy žádosti 

MČ Praha 1 o neinvestiční dotace pro NNF. Žádosti byly následně dne 15.10.2020 projednány 

ZHMP tiskem č. Z8749. Byl odsouhlasen příspěvek na péči o osoby bez přístřeší ve výši 5 mil. Kč. 

Dále zde byla projednána žádost MČ Praha 1 o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 42 mil. Kč. 

Žádost se opírala o uzavřené Memorandum a o údaje o počtech pacientů dle trvalého bydliště. NNF 

poskytuje péči pacientům z celé Prahy. Výbor pro zdravotnictví doporučil paní radní Johnové 

předložit návrh na ZHMP, kde byla následně odsouhlasena částka 5 mil. Kč na péči osoby bez 

přístřeší a částka 14,5 mil. Kč na vícenáklady spojené s pandemií a léčbou pacientů s covidem-19. 

To znamená, že celková částka dotace pro NNF činila 19,5 mil. Kč. V důvodové zprávě zůstala 

původní částka 5 mil. Kč na péči v souvislosti s pandemií, která byla navýšena na 14,5 mil. Kč. 

NNF hospitalizovala během jarní vlny seniory s covidem-19 ze sociálních zařízení Prahy 4. Paní 

předsedkyně dále hovořila o tom, že NNF nemůže v této chvíli čerpat příspěvek na pohotovostní 

službu, protože nemá správné zařazení. Jiná zařízení, která provozují pohotovostní službu, čerpají 

tento příspěvek v rozsahu 5 – 10 mil. Kč. J. Janderová apelovala na paní radní Johnovou, aby 

jednala s MČ Praha 1 v této věci, neboť NNF de facto pohotovostní službu vykonává.    

 

P. Hejma shrnul průběh vyjednávání s HMP. Původní částku 5 mil. Kč na náklady spojené s léčbou 

pacientů s covidem-19 se oproti projednávání ve Výboru pro zdravotnictví podařilo navýšit na 14,5 

mil. Kč. Nemocnici za tuto péči patří velké poděkování. Žádost byla projednána na dvou schůzích 

RHMP. Nejprve v pondělí před jednáním ZHMP a následně se před jednáním ZHMP konala ještě 

mimořádná rada. Druhou etapou bude stále otevřené jednání o neinvestiční dotaci na provoz NNF. 

Zatím však nebyla dohodnuta forma další kooperace. NNF je připravena stát se jádrem zdravotní 

péče v hlavním městě, spolupracovat se záchrannou službou, poliklinikami… 

 

J. Janderová dále informovala o vzniku Metropolitního konsorcia a Metropolitního zdravotnického 

servisu (dále jen MZS). Záměr byl také schválen na ZHMP 15.10.2020. MZS vznikl jako 

transformovaný subjekt za MNNF se sídlem U Mrázovky 15, Praha 5. Tato organizace by měla řídit 

centrální nákupy a služby pro zdravotnická zařízení HMP. Bližší specifikace však není známa. MZS 

by se měl součástí Metropolitního zdravotnického konsorcia, což by měl být soubor organizací 

poskytujících zdravotní služby na území HMP a neziskových organizací. Otázka zapojení NNF do 

tohoto systému bude předmětem dalšího vyjednávání. Přednostně by měl být řešen vznik stanoviště 

záchranné služby v NNF.  

 

F. Pospíšil vznesl dotaz na pana starostu, zda-li se jednalo také o poskytnutí dotace na péči o 

pacienty s covidem-19 také na příští rok. Dále se informoval na zmíněnou pohotovostní službu 

v NNF. Třetí dotaz směřoval ke koaličním stranám MČ – zdali-li je dotování ztráty NNF z rozpočtu 

MČ všemi stranami podporováno.  

 

J. Votoček upřesnil, že dotace na péči o pacienty s covid-19 byla dotace na prokázané výkony, 

nikoliv o koncepční záležitost. Dále se zeptal, kolik je v rozpočtu HMP pro MZS vyčleněno peněz. 

Vyjádřil obavu z centrálních nákupů zdravotnického materiálu pro hlavní město, neboť budou-li se 

centrální nákupy řídit nejnižší cenou, budou polikliniky a zdravotnická zařízení zahlceny 

nekvalitním zdravotnickým materiálem. Stanoviště záchranné služby by mohlo být dle původních 

jednání v NNF již od jara. 

 

P. Čižinský uvedl, že hlavní město se nadále cítí být vázáno dle usnesení z roku 2018 nemocnici 

převzít. Hlavní město dalo radní Johnové instrukci, aby v tomto duchu s Prahou 1 jednala. Tuto 

informaci patrně paní předsedkyně záměrně zapomněla členům komise sdělit. 

 

J. Janderová odpověděla, že citovala ze stenozáznamu 20. jednání ZHMP ze dne 15.10.2020 a 
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z tisku. Nešlo o žádný záměrný selektivní výběr informací. Ze stenozáznamu jednání ZHMP je 

zcela patrné, že se s MNNF nedá počítat, proto byla transformována na MZS. MNNF byla 

přejmenována na MZS. Paní předsedkyně informovala členy komise na základě dostupných 

materiálů. Žádné další materiály nejsou. 

 

P. Hejma odpověděl F. Pospíšilovi, že jednání probíhala pouze o refundaci nákladů na covid-19 jen 

pro rok 2020 – jarní a podzimní vlna. Do 30.03.2021 musí být náklady vykázány. K budoucím 

jednáním dodal, že je třeba dojednat jasnou spolupráci. Musí být domluvena spolupráce ve věci 

zřízení stanoviště záchranky. Může být domluvena spolupráce s poliklinikami na bázi výhodnějších 

časů odbavení pacientů. Pokud jde o spolupráci s následnou péčí, měla by být provedena SWOT 

analýza, která by nám měla říct, co tím můžeme získat, co můžeme poskytnout. Praha 1 bude 

usilovat o jasnou formu spolupráce. K P. Čižinskému uvedl, že Praha 1 velmi pracně dojednávala 

finální dohodu. Ve středu večer bylo s paní radní Johnovou domluveno, co bude předkládáno na 

RHMP (dotace tj. 19,5 mil. Kč). Následující ráno se v dojednaném usnesení objevil přílepek, že 

RHMP pověřuje radní Johnovou, aby vedla i nadále jednání s MČ Praha 1 s cílem zajistit převod 

NNF do majetku HMP. Na jednání ZHMP inicioval zrušení této části usnesení. V době hlasování 

naštěstí nebylo na ZHMP přítomno dostatek koaličních zastupitelů a přílepek není součástí 

usnesení.  

 

D. Erhart dále hovořil o pohotovostní službě. NNF se v lednu podařilo zřízení urgentního příjmu 

typu B. Pro NNF je však důležité napojení na lékařskou službu první pomoci; zájem na tom má také 

Poliklinika ve Spálené. NNF nabídla prostory na urgentním příjmu, nemá však zatím odezvu od 

ředitele Koloucha ze ZZS. 

 

V. Němec vyjádřil pochyby nad činností nově vzniklého MZS, byť nezpochybňuje myšlenku 

metropolitního zdravotnictví. 

 

J. Janderová v návaznosti na tento příspěvek hovořila o informacích obsažených v tisku, kterým byl 

MZS zakládán. IČO nového subjektu je totožné, jako měla MNNF; sídlo má na Praze 5. Součástí 

materiálu byl také záměr na vytvoření Metropolitního zdravotnického konsorcia.  

 

Š. Vítko vyjádřil své pochybnosti nad centrálními nákupy realizovanými MZS, neboť ředitelé 

jednotlivých zařízení jsou zodpovědní za správnost nákupů. Dále žádal o informaci, na co bylo 

použito 90 mil. Kč, které měla MNNF v rozpočtu, a požádal o to, aby byla paní radní Johnová opět 

pozvána na jednání KOPZ.  

 

K. Grabein Procházka dodal, že systémy metropolitního zdravotnictví fungují po celém světě. 

Pokud by Praha chtěla jít touto cestou, stačí se podívat, jak jsou nastaveny a inspirovat se. 

 

J. Klusáček uvedl, že Ministerstvo zdravotnictví svého času připravovalo centrální nákup pro přímo 

řízené nemocnice. Dlouhou dobu se řešilo, jak se budou centrálně nakupovat nejrůznější věci, až to 

vyústilo v centrální nákup energií, který byl pro některé odběratele o něco málo výhodnější. 

Centrálnímu nákupu se věnovalo mnoho vysoce kvalifikovaných lidí a výsledek nebyl zas tak 

výrazný. Jedná se o velice náročný proces. Dále hovořil o materiálu z října 2009 – Studie alternativ 

pražské zdravotní a sociální péče. Za uplynulých deset se v pražském zdravotnictví mnoho 

nezměnilo, v této věci nemá smysl objevovat objevené.  

 

M. Müller považuje za zbytečné se metropolitním zdravotnictvím v tuto chvíli zabývat, neboť se 

v posledních letech toto téma nikam neposunulo. Navrhl se tématu nevěnovat do doby, než připraví 

MHMP nějaký koncept. Souhlasí s Dr. Vítkem, aby byla na jednání komise znovu pozvána paní 
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radní Johnová a ředitel Odboru zdravotnictví. Dále navrhuje rozšířit počet členů této komise o 1 – 2 

členy, které si určí HMP. Dále vznesl dotaz, jestli může MČ učinit něco pro to, aby podpořila 

zřízení stanoviště ZZS v NNF.  

 

D. Erhart odpověděl, že podpora ze strany MČ zde je. Hovořil o tom s panem ředitelem 

Kolouchem. Je možné, že se jednání opozdila vlivem koronaviru. Rozhodnutí je také závislé na 

rozhodnutí zřizovatele, tj. HMP.  

 

J. Janderová doplnila, že ZZS je příspěvková organizace HMP. Jednání bylo ve fázi, že hlavní 

město podporovalo zřízení tohoto stanoviště. Po změně politické reprezentace na hlavním městě se 

tato jednání patrně dostatečně neoživila. Proto navrhla následující usnesení: 

 

Usnesení: 

Komise pro zdravotnictví podporuje zřízení výjezdového stanoviště zdravotnické záchranné 

služby v Nemocnici Na Františku a doporučuje starostovi MČ Praha 1 opětovně předložit 

nabídku na realizaci výjezdového stanoviště zdravotnické záchranné služby. 

 

Hlasování: 

Pro: 8      Proti: 0     Zdržel se: 0 

SCHVÁLENO 

   

 

M. Müller navrhl přijmout usnesení, aby KOPZ doporučila RMČ P1 navrhnout Radě hlavního 

města Prahy, aby jmenovala 1 – 2 stálé členy do této komise.  

 

D. Bodeček podotkl, že to je součástí Memoranda.  

 

P. Hejma potvrdil, že už to bylo hlavnímu městu nabízeno. 

 

P. Čižinský se v diskuzi vrátil k informacím z jednání ZHMP dne 15.10.2020. Otázkou je, jestli 

starosta P. Hejma na jednání ZHMP vystupoval v zájmu MČ Praha 1, nebo jestli prezentoval 

nefunkční model nemocnice. Paní předsedkyně a pan starosta neřekli členům komise úplné 

informace, např. neinformovali o usnesení RHMP, které uložilo radní Johnové dále jednat o převzetí 

NNF. Dále hovořil o centrálních nákupech, které považuje za správné provádět tam, kde tím lze 

ušetřit peníze. Na obranu paní radní Johnové uvedl, že paní radní momentálně řeší záležitosti 

spojené s covidem-19 a nemůže se účastnit každé komise na jednotlivých městských částech. V této 

chvíli je nefér ji za to kritizovat. 

 

J. Janderová konstatovala, že na jednání komise zazněla pouze fakta. V žádném případě zde 

nedochází k zatajování informací.  

 

Usnesení: 

Komise pro zdravotnictví MČ Praha 1 doporučuje Radě MČ Praha 1 projednat s Radou 

hlavního města Prahy nominaci na stálého hosta v Komisi pro zdravotnictví MČ P1 v rámci 

Memoranda uzavřeného mezi HMP a MČ P1. 

 

Hlasování: 

Pro: 7      Proti: 0     Zdržel se: 1 

SCHVÁLENO 
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6. Informace o technickém stavu zdravotních přístrojů (akutní nákupy, nároky 

managementu NNF na obnovu přístrojového vybavení) 

 

J. Janderová k tomuto bodu uvedla, že v prosinci bude předložen k projednání plán investic pro 

NNF. Nemocnice bude kromě nového ultrazvuku, na čemž se již pracuje, potřebovat také nové CT. 

Stávající je více než 14 let staré, poruchové a jeho záření je odlišné od moderních přístrojů.  

 

D. Erhart doplnil, že poruchovost CT se v poslední době vyskytuje poměrně často. NNF byla 

upozorněna výrobcem, že některé náhradní díly jsou již nedostatkovým zbožím. Hrozí situace, kdy 

bude oprava neproveditelná. Při každém výpadku CT nemocnice informuje ZZS, aby do NNF 

nevozila některé pacienty. Nemocnici tím vzniká ztráta. Investice do CT je urgentní.  

 

J. Janderová navrhla se tomuto věnovat na příštím jednání, kdybychom již měli vědět, kolik který 

přístroj bude stát (průzkum trhu, možnosti operativního leasingu). 

 

P. Hejma dodal, že již proběhla konzultace k bariatrii, která je narozpočtována. Ještě bude řešen 

operační stůl. CT je však pro NNF naprosto nezbytné. 

 

J. Votoček, jakožto radní pro finance, se ptal, s jakou částkou můžeme počítat. 

 

D. Erhart odpověděl, že přibližně 25 mil. Kč.  

 

Š. Vítko potvrzuje, že stáří CT je již poměrně vysoké. Potřebu nového CT podtrhuje nejen covid-19, 

ale také plánované zřízení stanoviště ZZS. 

 

P. Čižinský podporuje tento záměr a doporučuje jej v KOPZ schválit.  

 

F. Pospíšil požádal, aby byl na příštím jednání předložen přehled naléhavých investic, aby je 

členové komise mohli vyhodnotit v kontextu.  

 

Usnesení: 

Komise pro zdravotnictví: 

a) bere na vědomí informaci o stavu 14 let starého CT přístroje, 

b) schvaluje záměr pořízení nového CT přístroje pro NNF, 

c) ukládá Nemocnici Na Františku předložit do příštího jednání Komise pro zdravotnictví   

    plán investic, řazený dle jednotlivých priorit.  

 

Hlasování: 

Pro: 8      Proti: 0     Zdržel se: 0 

SCHVÁLENO 

 

 

 

7. Síť závodních lékařů na Praze 1 

 

Tento bod jednání měl připraven pan místopředseda, který nakonec nemohl jednání zúčastnit. Bod 

bude projednán na příštím jednání.     

 

Na závěr pan starosta poděkoval přítomným členům za konstruktivní závěr dnešního jednání. Paní 

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

1. Rozpočet zdravotnictví 2021 

2. Plán nákladů a výnosů NNF na rok 2020  

3. Plán nákladů a výnosů NNF na rok 2021 

 

 

Zápis sepsán dne: 23.11.2020 

 

Předáno k ověření dne: 24.11.2020 

 

Zapsal: Michal Kadlec 

 

 

Ověřeno dne: ……………………. 

 

ověřovatel zápisu:                 předsedkyně komise: 

 

 

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

           Mgr. Jan Klusáček                           JUDr. Jaroslava Janderová 

 

 

 

Příští komise se koná v úterý 08.12.2020 od 16:30 hod. 


