
Zápis č. 6 

z jednání Komise pro zdravotnictví  

Rady městské části Praha 1 

 

Datum jednání: 08.12.2020 (začátek 16:30 hod., konec 18:15 hod.)  

 

Přítomni: J. Janderová, V. Němec, M. Müller, J. Votoček, J. Klusáček, P. Čižinský (distančně), F. 

Pospíšil, Š. Vítko 

 

Omluveni: O. Maňas, D. Erhart (stálý host) 

 

Neomluveni: X 

 

Částečná neúčast: Š. Vítko (pozdější příchod) 

 

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

 

Hosté: J. Pokorný 

 

Zapsal: M. Kadlec 

 

Program jednání:  

 

1. Zahájení jednání, odsouhlasení programu, určení ověřovatele zápisu, schválení zápisu č. 5 

2. Stanovení termínů jednání KOPZ na I. pololetí 2021 

3. Síť závodních lékařů na Praze 1 

4. Zřízení výjezdového stanoviště ZZS v prostorách NNF 

5. Plán investic NNF 

6. Dotace pro oblast zdravotnictví 

7. Problematika nárůstu osob bez přístřeší na území MČ Praha 1 a její řešení z pohledu 
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poskytování sociálních a zdravotních služeb MČ Praha 1 a NNF 

8. Různé 

 

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

č. 5 

 

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

hosty. Přítomno je 7 členů komise (z toho 1 distančně); komise je usnášeníschopná. Následně bylo 

přistoupeno ke schvalování programu. F. Pospíšil navrhl přehodit pořadí projednávaných bodů, po 

bodu č. 1 by následovaly body 5, 6 a 7 a poté již podle navrženého pořadí. 

 

Usnesení: 

Komise pro zdravotnictví schvaluje následující program 6. jednání: 

 

1. Zahájení jednání, odsouhlasení programu, určení ověřovatele zápisu, schválení zápisu č. 5 

2. Plán investic NNF 

3. Dotace pro oblast zdravotnictví 

4. Problematika nárůstu osob bezpřístřeší na území MČ Praha 1 a její řešení z pohledu poskytování   

    sociálních a zdravotních služeb MČ Praha 1 a NNF 

5. Síť závodních lékařů na Praze 1 

6. Stanovení termínů jednání KOPZ na I. pololetí 2021 

7. Zřízení výjezdového stanoviště ZZS v prostorách NNF 

8. Různé 

 

Hlasování: 

Pro: 7      Proti: 0     Zdržel se: 0 

SCHVÁLENO 

 

Ověřovatelem zápisu č. 6 byl navržen J. Klusáček. K zápisu č. 5 nebyly vzneseny žádné 

připomínky. 

 

Usnesení: 

Komise pro zdravotnictví schvaluje zápis ze svého 5. jednání. 

 

Hlasování: 

Pro: 6      Proti: 0     Zdržel se: 1 

SCHVÁLENO 

 

Následně bylo hlasováno o bodu č. 1 jako celku: 

 

Usnesení: 

Komise pro zdravotnictví schvaluje program svého 6. jednání, určuje ověřovatelem zápisu 

z dnešního jednání J. Klusáčka a schvaluje zápis ze svého 5. jednání. 

 

Hlasování: 

Pro: 7      Proti: 0     Zdržel se: 0 

SCHVÁLENO 
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V 16:39 hod. se na jednání komise dostavil K. Grabein Procházka. 

 

 

2. Plán investic NNF 

 

Návrh plánu investic NNF na roky 2021 – 2023 byl zpracován Ing. Pokorným. Plán je členěný dle 

priorit; ostatní uvedené položky budou realizovány dle možností zřizovatele. Prioritou č. 1 je 

obnova CT přístroje, který je již zastaralý a poruchový. Další prioritou je obnova oddělení ARO, 

neboť NNF je nemocnicí s urgentním příjmem. Stanovený stupeň priority má také návaznost na 

plánované zřízení výjezdového stanoviště ZZS. 

 

J. Votoček vznesl na Ing. Pokorného dotaz k ARU, zda-li uvedených 12 mil. Kč jsou pouze 

investice do přístrojů, nebo jestli bude rekonstrukce vyžadovat také stavební úpravy. 

 

J. Pokorný odpověděl, že jsou to pouze investice do přístrojů. Drobné stavební úpravy si bude NNF 

hradit sama. Nová úhradová vyhláška zvyšuje úhrady za operační výkony, od tohoto se také plán 

investic odvíjí. Problémem je také technický stav dvou výtahů. 

 

F. Pospíšil vznesl dotaz na priooritizaci plánu investic a informoval se na podrobnosti 

k plánovanému výběrovému řízení na pořízení CT přístroje.  

 

J. Pokorný odpověděl, že se bude jednat o velké výběrové řízení. Výrobců CT je na trhu několik. 

Mezi priority patří také stravovací provoz, což bude velká investice spíše až roku 2022. Prioritami 

plánu investic tedy jsou: 

a) ARO (12 mil. Kč), 

b) projektové práce na stravovací provoz (2,5 mil. Kč), 

c) ortopedie (cca 2 mil. Kč), 

d) CT přístroj (24 mil. Kč), který lze pořídit na operativní leasing. 

 

J. Votoček považuje za nezbytné 3 následující priority: 1. CT, 2. ARO a 3. stravovací provoz. 

V jednotlivých položkách jsou možné úspory, např. na ortopedii není třeba některé přístroje 

pořizovat najednou a v uvedeném množství. Možnosti úspor jsou také v investicích do ARA.  

 

V 16:48 hod. se na jednání komise dostavil Š. Vítko. Přítomno je 8 členů komise.   

 

M. Müller se v návaznosti na investice do ARA ptal, jakým způsobem se v hospodaření nemocnice 

odrazí navýšení plateb od pojišťoven na tomto úseku.  

 

J. Pokorný odpověděl, že NNF nyní přenastavuje nové sazby v systému Medicalc. Nárůst je obecně 

očekáván v desítkách procent. ARO má zejména návaznost na ZZS, je to povinnost z hlediska 

urgentního příjmu typu B. Přesnější ekonomické údaje by mohly být známy v lednu.  

 

P. Hejma k plánu uvedl, že je třeba jej rozpracovat detailněji, doplnit analytiku a výdaje zasadit do 

plánu cash flow. Ve druhém návrhu rozpočtu je pro NNF plánováno pokrytí celé provozní ztráty 

z rozpočtu Prahy 1, byť je zde rezerva, která by mohla být uvolněna na financování těchto 

investičních záměrů.  

 

J. Votoček vznesl požadavek na upřesnění položek, které se týkají investic do budovy – výměna 

elektrických rozvodů, plynových, vodovodních a odpadních trubek. Na investice v kapitole 0518 

jsou na příští rok vyčleněny pouze 3 mil. Kč na výtah u hlavního vchodu.  
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J. Pokorný upřesnil, že se jedná o projekt, který je třeba rozfázovat. K uvedeným investicím je 

zapotřebí projektová dokumentace. 

 

P. Čižinský se informoval na souhrnnou částku priorit na rok 2021. 

 

J. Pokorný upřesnil, že na příští rok činí prioritní položky cca 44 mil. Kč (CT 25 mil. Kč, ARO 12,5 

mil. Kč, 2,5 mil. Kč projektová dokumentace na stravovací provoz a s otazníkem ortopedie). 

 

J. Janderová shrnula projednávaný bod s tím, že je třeba k plánu investic doplnit důvodovou zprávu, 

stanovení nezbytných priorit (investice, bez nichž se NNF neobejde) a výnosnost. 

 

P. Čižinský nepokládá za nutné stanovovat priority investic s ohledem na jejich výnosnost, mělo by 

se jednat o skutečně nezbytné investice, bez nichž by nemohla nemocnice fungovat (urgentní plán).  

   

Usnesení: 

Komise pro zdravotnictví bere na vědomí návrh plánu investic předložený náměstkem Ing. 

Pokorným z NNF a ukládá mu vypracovat konkretizaci návrhu dle požadavků členů komise, 

včetně stanovení jednotlivých priorit. Termín: do prvního jednání KOPZ v roce 2021.  

 

Hlasování: 

Pro: 8      Proti: 0     Zdržel se: 0 

SCHVÁLENO 

 

 

 

3. Dotace pro oblast zdravotnictví 

 

V návaznosti na minulé jednání KOPZ byly členům komise rozeslány programové okruhy dotací 

z oblasti zdravotnictví z roku 2010 a 2020 s tím, aby komise projednala možné okruhy těchto dotací 

pro rok 2021. Dotační programy budou vyhlašovány začátkem příštího roku.  

 

J. Votoček doporučil, aby byly zdravotní granty určeny pro oblast zdravotnictví. Z přehledu 

poskytnutých dotací z roku 2020 je patrné, že byly využity na převážně sociální služby. Zdravotní 

granty by mohly být např. využity na vybavení ordinací zdravotních zařízení v rámci Prahy 1. 

 

P. Čižinský doplnil, že dotace v loňském roce vycházely z idey; nicméně nyní se nacházíme v jiné 

situaci, máme zde epidemii covidu. Peníze by mohly být využity na daleko urgentnější záležitosti.  

 

V. Němec konstatoval, že z dotací byla podpořena např. Nemocnice Milosrdných sv. Karla 

Boromejského v Praze nebo Hospic Štrasburk. Doporučuje podpořit paliativní péči i v příštím roce. 

 

P. Hejma doplnil, že v roce 2020 byla v rámci této dotace podpořena dvěma tituly Nemocnice 

Milosrdných sv. Karla Boromejského v Praze a výrazně byla podpořena domácí péče, což je dobré 

podporovat. Otázkou nyní zůstává, co na těchto dotacích ještě vylepšit. 

 

M. Müller nevidí špatnou myšlenku v podpoře ordinací lékařů na Praze 1, které poskytují péči 

občanům Prahy 1, byť se to může časem ukázat jako zbytečné. 

 

P. Hejma rozumí návrhu J. Votočka, nicméně považuje za důležité podporovat hospice a paliativní 

péči. Podpora drobných praktických lékařů by mohla být řešena samostatnou dotační subkapitolou. 
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V rámci polikliniky Palackého jsou lékaři podporováni výhodnými podmínkami. 

 

M. Müller doporučil obrátit se na několik ambulantních lékařů, aby nám poskytli případné podněty 

k oblastem, které by mohly být podpořeny.   

 

Usnesení: 

Komise pro zdravotnictví žádá Odbor sociálních věcí a zdravotnictví o vypracování návrhu 

metodiky přidělování finančních prostředků v rámci dotačního programu pro zdravotně-

sociální služby a doporučuje zvážení a vypracování speciálního dotačního titulu pro malé 

ordinace v rámci obvodu Prahy 1. Termín: leden 2021. 

 

Hlasování: 

Pro: 7      Proti: 0     Zdržel se: 1 

SCHVÁLENO 

 

     

 

4. Problematika nárůstu osob bezpřístřeší na území MČ Praha 1 a její řešení z pohledu 

poskytování sociálních a zdravotních služeb MČ Praha 1 a NNF 

 

Paní předsedkyně se této problematice věnuje také na hlavním městě a sleduje nárůst výdajů na 

řešení uvedené problematiky. Nechala si vypracovat tabulkový přehled, kam a kolik prostředků jde 

v této oblasti na městské části a jaká je s nimi kooperace. Zhoršení situace je dáno také epidemií 

covidu. HMP financuje různé neziskové organizace, azylová zařízení, zdravotní zařízení atd. Je 

patrný nárůst zejména občanů, kteří zde nemají trvalé bydliště. Paní předsedkyně považuje péči o 

tyto osoby za velmi důležitou, je však třeba kontrolovat, jestli není zneužívána. Nárůst převozů 

osob bez přístřeší vozidly ZZS zmiňoval mj. pan ředitel Kolouch ze ZZS hl. m. P. Velká část těchto 

pacientů je převážena do NNF, na což dostala dotaci od HMP.  

 

J. Votoček vyjádřil své znepokojení nad opakovanou neúčastí paní radní Johnové na jednání KOPZ. 

Na dopis MČ ve věci zřízení stanoviště ZZS v NNF opět nebylo reagováno. Je zde předpoklad, že 

zřízením tohoto stanoviště dojde k nárůstu pacientů bez zdravotního pojištění. V této souvislosti 

požádal, aby NNF tyto pacienty evidovala, aby bylo možné péči vykazovat.  

 

J. Pokorný odpověděl, že NNF tento typ péče sleduje. Samotný zdravotní výkon lze snadno vyčíslit, 

obtížněji vyčíslitelné jsou např. náklady na dezinfekci, práce uklízeček, blokace samostatného 

pokoje atd. 

 

J. Janderová dále zmínila kdysi navrhované vybudování speciálního vchodu pro tyto pacienty, kde 

nešlo o žádné dělení pacientů, nýbrž eliminaci rizik nákazy nemocemi, které souvisí se špatnou 

hygienou. Péče o tyto pacienty je specifická, velmi náročná a důležitá. V návaznosti na J. Votočka 

dále informovala členy komise o dopisu od paní radní Johnové, v němž paní radní uvádí, že bude 

ráda s MČ P1 dále ve věci NNF jednat. Postrádá však výstupy z úřednické pracovní skupiny, jejíž 

vznik byl domluven na jednání o dotaci pro NNF. Svou účast na jednání KOPZ podmiňuje dodáním 

výstupů z této pracovní skupiny. Dále žádá o informaci, jaké další kroky MČ učinila v souvislosti 

s obdržením dotace od HMP.  

 

P. Hejma informoval členy komise o dvou tiscích, které byly schváleny Radou MČ na základě 

doporučení KOPZ. Jednalo se materiál ke zřízení stanoviště ZZS a doplnění členů KOPZ o dva 

zástupce hlavního města, aby bylo možné lépe s hlavním městem spolupracovat. Informace odešla 
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po jednání Rady paní radní Johnové, bohužel zatím bez odezvy. Osobní jednání s paní radní 

Johnovou by mělo proběhnout příští týden. Úřednická pracovní skupina měla být vydefinována 

hlavním městem, žádná nominace však nepřišla. MČ je připravena o tom jednat. Toto však nemůže 

bránit tomu, aby se paní radní zúčastnila jednání KOPZ. 

 

J. Janderová v návaznosti na pana starostu uvedla, že v červnu 2019 byly Ing. Machkovi z NNF 

předány podklady ke zřízení stanoviště ZZS.  

 

F. Pospíšil k problematice bezdomovectví uvedl, že se zúčastnil jednání se zástupci terénních 

sociálních služeb, kteří naopak přišli s poznatkem, že v centru Prahy osob bez přístřeší ubývá. 

Příčinou může být nedostatek ekonomických příležitostí. Náměstek Městské policie p. Klema na 

jednání upozornil na skutečnost, že během posledních týdnů v Praze umrzlo 5 osob bez přístřeší. 

V souvislosti s hygienou osob bez přístřeší F. Pospíšil informoval o záměru HMP zřizovat 

hygienická centra na jednotlivých městských částech. Navrhl, aby KOPZ tento záměr podpořila a 

MČ případně nabídla nebytový prostor, kde toto zařízení provozovat. Na dotaz Š. Vítka dále uvedl, 

že agentura Median v létě spočítala, že v hlavním městě je cca 3.900 – 4.900 osob, které přespávají 

venku nebo na noclehárnách. Počet osob v bytové nouzi v hlavním městě je cca 20.000.  

 

M. Müller se záměrem souhlasí, nicméně konstatoval, že je to spíše podnět pro Komisi sociální. 

Nesouvisí to se zdravotní péčí a patrně to nevyřeší problémy NNF s péčí o pacienty se špatnou 

hygienou.  

 

P. Čižinský reagoval na sdělení pana starosty, že paní radní Johnová doposud nereagovala na jeho 

dopis. Usnesení byla schválena Radou MČ 01.12.2020, následně byl odeslán dopis a o tři dny 

později už ji kontaktoval telefonicky. Na tento dopis nelze očekávat tak rychle odpověď. K tématu 

bezdomovectví uvedl, že je třeba rozlišovat osoby bez přístřeší, osoby se špatnou hygienou a osoby 

bez zdravotního pojištění, neboť to není totéž. V souvislosti s poskytnutou dotací od HMP uvedl, že 

nedobytná pohledávka může NNF vzniknout i od čistého člověka. Podpořil návrh F. Pospíšila.  

 

J. Janderová navrhla projednávání tohoto bodu přerušit s tím, že by se k němu KOPZ vrátila 

v lednu. Ing. Pokorný zajistí k tomuto data z NNF. 

 

P. Čižinský navrhl hlasovat již nyní o návrhu F. Pospíšila (zřizování hygienických center).  

 

J. Janderová oponovala s tím, že v tuto chvíli nemáme potřebná data.  

 

J. Votoček s návrhem F. Pospíšila souhlasí, nicméně zdůraznil, že hlavní město má na Praze 1 své 

nebytové prostory.  

 

Š. Vítko konstatoval, že nápad je dobré podpořit, nicméně nejprve je třeba projekt podrobně 

představit, seznámit se s podmínkami.  

 

Komise projednávání bodu přerušila s tím, že se k němu v lednu vrátí. Paní předsedkyně 

požádala F. Pospíšila o zajištění podkladů na příští jednání. 

 

 

 

5. Síť závodních lékařů na Praze 1 

 

Vzhledem k nepřítomnosti Dr. Maňase KOPZ projednávání bodu přerušila. 



Zápis KOPZ ze dne 08.12.2020 

 

7 

 

6. Stanovení termínů jednání KOPZ na I. pololetí 2021 

 

Termíny jednání na I. pololetí jsou předběžně stanoveny následovně: 19. ledna, 16. února, 16. 

března, 20. dubna, 18. května a 22. června (vždy úterý od 16:30 hod.). 

 

 

 

7. Zřízení výjezdového stanoviště ZZS v prostorách NNF 

      

Paní předsedkyně k uvedenému bodu přepošle členům komise již zmíněný materiál z loňského 

roku. Materiál má v NNF Ing. Machek a Odbor zdravotnictví MHMP. Pan ředitel ZZS MUDr. Petr 

Kolouch byl návrhem na zřízení stanoviště nadšen, byl by ochoten přijít na jednání KOPZ. Materiál 

obsahuje přesné technické parametry, které musí stanoviště mít. Bude potřeba také dořešit adekvátní 

financování, což souvisí také s investičním plánem NNF a nutnými investicemi do vybavení. NNF 

t. č. má pouze ambulantní službu, neposkytuje pohotovostní službu. Bude-li stanoviště zřízeno, bylo 

by logické provozovat i pohotovostní službu. 

 

P. Hejma zopakoval, že záměr byl podpořen Radou MČ a vyjádřil své přesvědčení, že se 

společnými silami podaří stanoviště zřídit.  

 

Komise pro zdravotnictví vzala na vědomí informaci týkající se materiálu zřízení výjezdového 

stanoviště ZZS zaslaného prostřednictvím ředitele MUDr. Petra Koloucha. Komise se po 

doplnění ekonomické specifikace k bodu vrátí v lednu 2021. 

 

 

   

8. Různé 

     

J. Votoček vznesl v rámci bodu různé návrh, aby MČ oslovila nějakou vysokou školu (lékařskou, 

sociologickou fakultu), aby nám vytvořila analýzu zdravotnických zařízení na Praze 1. Praha 1 

přestala od roku 2000 být registračním místem těchto zařízení a od té doby máme k dispozici pouze 

jejich seznam bez podrobností. Obdobná analýza by byla cenným materiálem i pro další práci této 

komise (dotace atd.).  

 

J. Janderová navrhla se k tomuto vrátit v lednu.  

 

Š. Vítko navrhl znovu pozvat na jednání paní radní Johnovou. 

 

Komise pro zdravotnictví byla seznámena s dopisem paní radní Johnové, určený k rukám 

předsedkyně Komise pro zdravotnictví, ze dne 27. listopadu 2020 s tím, že podmiňuje svoji 

návštěvu doručením výstupů z pracovní úřednické skupiny, která nebyla ustavena. Přesto 

členové komise zdvořile žádají paní radní Johnovou a znovu ji srdečně zvou na další jednání 

Komise pro zdravotnictví.  

 

M. Müller dodal, že se můžeme v termínu paní radní přizpůsobit a jednání nemusí nutně probíhat na 

půdě ÚMČ Praha 1.  

 

Na závěr paní předsedkyně poděkovala přítomným za účast na jednání a v 18:15 hod. jej ukončila.  

 

Zápis sepsán dne: 12.12.2020 



Zápis KOPZ ze dne 08.12.2020 
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Předáno k ověření dne: 14.12.2020 

 

 

Zapsal: Michal Kadlec 

 

 

Ověřeno dne: 16.02.2021 

 

 

 

 

ověřovatel zápisu:                  

 

 

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

           Mgr. Jan Klusáček                                 Mgr. Michal Müller 

 


