
Zápis č. 7 

z jednání Komise pro zdravotnictví  

Rady městské části Praha 1 

 

Datum jednání: 16.02.2021 (začátek 16:30 hod., konec 18:00 hod.)  

 

Přítomni: M. Müller, O. Maňas, J. Votoček, J. Klusáček (distančně), F. Pospíšil (distančně), Š. 

Vítko, V. Němec, D. Erhart (stálý host) 

 

Omluveni: P. Čižinský 

 

Neomluveni: X 

 

Částečná neúčast: V. Němec (pozdější příchod) 

 

Hosté ÚMČ Praha 1: P. Hejma, D. Bodeček 

 

Hosté: X 

 

Zapsal: M. Kadlec 

 

Program jednání:  

 

1. Zahájení jednání, odsouhlasení programu, určení ověřovatele zápisu, schválení zápisu č. 6 

2. Informace pana starosty k provozu NNF 

3. Informace o stavu plánu investic NNF a možnosti využití dotací REACT 

4. Zřízení výjezdového stanoviště ZZS v prostorách NNF 

5. Dotace pro oblast zdravotnictví 

6. Analýza zdravotnických zařízení na Praze 1 

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

č. 6 

 

Pan předseda zahájil jednání komise v 16:30 hod. minutou ticha k uctění památky zesnulé JUDr. 

Janderové. Přítomno je šest členů komise (z toho dva distančně); komise je usnášeníschopná. 

Následně bylo přistoupeno ke schvalování programu. Pan předseda navrhl program rozšířit o bod: 

„Informace pana starosty k provozu NNF“ a zařadit jej jako 2. v pořadí.  

 

Usnesení: 

Komise pro zdravotnictví schvaluje následující program 7. jednání: 

 

1. Zahájení jednání, odsouhlasení programu, určení ověřovatele zápisu, schválení zápisu č. 6 

2. Informace pana starosty k provozu NNF 

3. Informace o stavu plánu investic NNF a možnosti využití dotací REACT 

4. Zřízení výjezdového stanoviště ZZS v prostorách NNF 

5. Dotace pro oblast zdravotnictví 

6. Analýza zdravotnických zařízení na Praze 1 

7. Různé 

 

Hlasování: 

Pro: 6      Proti: 0     Zdržel se: 0 

SCHVÁLENO 

 

Ověřovatelem zápisu č. 7 byl navržen O. Maňas. K zápisu č. 6 nebyly vzneseny žádné připomínky. 

 

Usnesení: 

Komise pro zdravotnictví schvaluje zápis ze svého 6. jednání s tím, že vzhledem k úmrtí J. 

Janderové pověřuje jeho podpisem nového předsedu M. Müllera, který se jednání zúčastnil. 

 

Hlasování: 

Pro: 6      Proti: 0     Zdržel se: 0 

SCHVÁLENO 

 

 

2. Informace pana starosty k provozu NNF 

 

Pan starosta uvedl nového pana předsedu M. Müllera do funkce a následně shrnul rok 2020 

v Nemocnici na Františku. MČ během roku navázala vynikající spolupráci s vedením nemocnice, 

která odvedla obrovský kus práce. Nemocnice se zapojila do boje proti pandemii covidu, za což pan 

starosta poděkoval. Při jarní vlně bylo zřízeno covid-centrum, následně se NNF zapojila do 

testování. Na podzim byla obnovena covid-jednotka (nyní jsou již celkem 3); podařilo se zde zřídit 

očkovací místo a nyní je NNF čekatelem na vakcinační centrum. V NNF bylo vytvořeno stacionární 

očkovací místo a certifikovaný mobilní očkovací tým. Dále je připraveno v rámci dohodnuté 

spolupráce s GHC genetics 12 sanitních očkovacích vozů. Pokud by byl dostatek vakcín, bylo by 

možné očkovat až tisíc lidí denně. Naočkováni byli zdravotníci z NNF a ve spolupráci s ČLK 

obyvatelé všech domů s pečovatelskou službou a pečovatelky přímé obslužné péče, které pracují 

s klienty 80+. Ve Středisku sociálních služeb bylo zřízeno koordinační centrum a očkovací 

infolinka. Ještě zbývá naočkovat cca imobilních 50 občanů 80+, kteří jsou doma.  

 

V minulém roce byla v NNF otevřena nová oddělení: plastická chirurgie, lůžková rehabilitace, 
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metabolicko bariatrická chirurgie, nonstop lékárna. Připravuje se zřízení lékařské služby první 

pomoci. V rámci ekonomických parametrů se podařilo dosáhnout nižší plánované ztráty. NNF 

vykázala vynikající výkon v rámci ukazatelů, které jsou rozhodné pro úhradu od zdravotních 

pojišťoven. V letošním roce bude zřízeno výjezdové stanoviště záchranné služby, které by mohlo 

být spuštěno ve druhé polovině roku. To je již s hlavním městem domluveno, v rozpočtu HMP jsou 

pro tyto účely vyčleněny cca 3 mil. Kč. MČ bude hledat další možnosti, jak nemocnici i nadále 

posouvat kupředu. V plánu jsou další investice, nákup nového CT. Dalším úkolem bude navázat 

spolupráci praktických lékařů s ambulantními provozy a specializovanými pracovišti v NNF. 

Rozpočet MČ je schválen, předběžně je plánováno pokrýt 100 % provozních nákladů s tím, že je 

zde předpoklad finanční spoluúčasti HMP.      

 

D. Erhart v návaznosti na pana starostu hovořil o průběhu očkování. NNF obdržela 7. ledna první 

vakcíny, které byly využity na proočkování zaměstnanců. Poslední vialky vakcíny Phizer/BioNTech 

obdržela nemocnice 12. ledna. Od té doby NNF žádné vakcíny nedostala. Velkým úspěchem bylo, 

že se podařilo personálně sestavit mobilní očkovací tým. K žádné významné alergické reakci během 

očkování nedošlo. Nadále funguje odběrové centrum covid, které je nyní využito zhruba na 65 % 

kapacity. Nemocnice má kolem tisíce odložených operací, zejména ortopedických. Za leden 2021 

bylo provedeno přibližně 80 % operací, které bývají běžně v lednu provedeny. NNF má 3 covidové 

jednotky, z toho jedna je z ortopedického oddělení, jedna z jednoho oddělení interny a multioborová 

JIP je pro těžké covidové pacienty. Dále poděkoval radnici za podporu. Zaměstnanci vnímají velmi 

citlivě otázky kolem nemocnice a její podporu. Pro zaměstnance to znamená určitou perspektivu, 

určitý klid v práci.  

 

V 17:04 hod. se na jednání komise dostavil V. Neměc; přítomno je 7 členů komise. 

 

 D. Erhart na dotaz pana předsedy upřesnil, že byli dvěma dávkami oočkováni všichni zaměstnanci, 

kteří chtěli být očkováni. Někteří vzhledem k prodělání covidu zatím být očkováni nemohli.  

 

O. Maňas konstatoval, že neúplné využití odběrového centra může způsobeno také blízkostí dalšího 

odběrového centra v Revoluční ulici. Dále vznesl dotaz na pana ředitele, zda-li jsou při odběrech 

zkoumány případné mutace koronaviru. 

 

D. Erhart odpověděl, že jsou případné mutace zkoumány. Provádí to přímo Aeskulab a údaj se 

zaznamenává do ISINu (Informační systém infekčních nemocí).  

 

J. Votoček požádal o podrobnosti ke zřízení výjezdového stanoviště záchranné služby. 

 

D. Erhart odpověděl, že projekt vypracuje MHMP – technický náměstek ZZS. Až bude projekt 

hotový, započne realizace. Pan starosta se dohodl s paní radní Johnovou na investicích.  

 

P. Hejma doplnil, že poslední schůzka proběhla přímo v NNF, kde byl přítomen technický náměstek 

ZZS. Do konce února by to mělo být technicky připravené. Poté proběhne ohlášení na Stavební 

úřad, nějaký čas zaberou úpravy prostor a v červenci/září by mohlo být stanoviště hotové. Nyní je to 

sklad.  

 

Pan předseda v návaznosti na pana starostu uvedl, že si dal jako závazek rozhýbat komunikaci 

s Magistrátem. Zítra se koná Výbor pro zdravotnictví ZHMP, kterého se chce zúčastnit. Mimo to 

znovu pozve paní radní Johnovou na jednání naší KOPZ.  

 

P. Hejma doplnil, že dle výstupu z této komise byly hlavnímu městu nabídnuty 2 místa v KOPZ, ale 
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žádná nominace doposud nepřišla.  

 

F. Pospíšil poděkoval panu starostovi za informace a panu řediteli za úsilí v boji s koronavirem. 

Pana starostu poprosil o specifikaci předpokládaných dotací od HMP. 

 

P. Hejma odpověděl, že vycházíme z výše dotace v roce 2020, tj. 5 mil. Kč na péči o osoby bez 

zdravotního pojištění a 14,5 mil. Kč na péči o covidové pacienty. Otázkou politických jednání 

s hlavním městem bude ještě příspěvek na provoz. Je potřeba hlavní město přesvědčit, že NNF plní 

významnou roli v systému metropolitního zdravotnictví. Přesná částka zatím nebyla vykalkulována. 

 

V 17:14 hod. pan starosta jednání z důvodu dalších pracovních povinností opustil.  

 

Následovala krátká diskuze k personální situaci v NNF, pracovním neschopnostem zaměstnanců 

z důvodu covidu a odměnám pro zaměstnance. Během pandemie nedošlo k významnému 

„výpadku“ zaměstnanců, který by způsobil omezení provozu.    

 

 

3. Informace o stavu plánu investic NNF a možnosti využití dotací REACT 

            

Vzhledem k nepřítomnosti Ing. Pokorného informoval přítomné o stavu plánu investic pan ředitel 

Erhart. Investiční plán NNF je hotový. Jeho významným bodem je nový CT přístroj. Zároveň se 

NNF snažila dostat se do plánu MZČR, kde Vláda uvolnila prostředky na přístrojové vybavení. 

Dále NNF pracuje na žádosti o dotaci z programu REACT, který nabízí celou řadu zajímavých 

oblastí. Problém je s uvažovanou laboratoří, neboť o dotaci na její zřízení si mohou požádat pouze 

organizace přímo zřízené státem. Je zde ale kupříkladu možnost dotace na pořízení chirurgického 

instrumentária. Podklady připraví jednotlivé primariáty do konce února. Tým Ing. Pokorného již 

jednal s potencionálními zpracovateli zadání. Přesné informace budou později poskytnuty členům 

KOPZ.  

 

J. Votoček vidí jako největší problém, který není řešený, rekonstrukci kuchyně. Její rekonstrukci 

chce prosadit do rozpočtu na příští rok. Pořádal ředitele Erharta o podrobnější rozpracování. 

Otázkou je, jestli se bude zcela měnit stravovací systém, nebo jestli půjde jen o inovaci stávajícího.  

 

D. Erhart potvrdil, že návrh na rekonstrukci byl již dle předchozího zadání zpracován před čtyřmi 

lety. Prostory by měly zůstat z 80 % stejné, měly by zde však být velké prostorové úspory. Stávající 

zařízení je již nevyhovující a je nutná kompletní rekonstrukce.  

 

M. Müller závěrem bodu konstatoval, že zadání pro Ing. Pokorného z minulého jednání trvá a na 

další komisi by měl představit konkretizaci návrhu plánu investic, včetně priorit.       

 

 

4. Zřízení výjezdového stanoviště ZZS v prostorách NNF 

 

Dostupné informace ke zřízení výjezdového stanoviště ZZS byly projednány v rámci bodu č. 2. 

 

 

5. Dotace pro oblast zdravotnictví 

 

J. Votoček k dotacím pro oblast zdravotnictví uvedl, že v rozpočtu je připraven 1 milión Kč a je 

třeba tento dotační program vyhlásit a dohodnout se na jeho náplni. Program by měl být určený 
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jednotlivým zdravotním ordinacím – praktikům i specialistům, kteří by za pomoci dotace mohli 

vylepšit svoje ordinace. Nemělo by se jednat dotaci na sociální pečovatelské služby.  

 

M. Müller konstatoval, že se na tomto komise usnesla již na svém minulém jednání. Odbor 

sociálních věcí a zdravotnictví měl k tomuto připravit metodiku se zaměřením na malé ordinace 

v rámci Prahy 1.  

 

M. Kadlec doplnil, že Odbor sociálních věcí oslovil dva praktické lékaře a Dr. Maňase a zatím 

nepřišel na způsob, jakým způsobem zadání zpracovat. Je zde problém s vymezením okruhu 

potencionálních příjemců dotace. Samosprávy většinou obdobné programy nevypisují. 

 

M. Müller polemizoval nad tím, jestli by bylo možné dotaci využít např. k podpoře NNF, aby lékaři 

posílali své pacienty na specializovaná vyšetření právě do NNF. 

 

O. Maňas doplnil, že dnes je situace poměrně roztříštěná. Jsou zde praktici, kteří jsou samostatní. 

Pak jsou praktici, kteří jsou zaměstnanci, a někteří praktici založili s. r. o. Statut lékařů je tedy 

různý. Praktiční lékaři v rámci pandemie covid nedostali žádné úlevy, žádné odměny. Všechny 

ochranné pomůcky si hradí sami. Nebyly zvýšeny ani kapitační platby. Praktičtí lékaři však mají 

propad příjmů, protože pacientů je mnohem méně.  

 

F. Pospíšil konstatoval, že z časového hlediska není přeorientování dotace v tomto roce reálné. 

Částka je malá na to, aby byla využita na vylepšování ordinací. Domnívá se, že by měla být využita 

na pomoc těm nejpotřebnějším. Celá řada lidí nemá prostředky na domácí ošetřovatelskou péči. 

Uhradit potřebným občanům tuto péči považuje za užitečnější.  

 

J. Votoček dodal, že sociální odbor tuto problematiku řeší, jeho zaměstnanci s uživateli sociálních 

služeb pracují. U dotačních programů je třeba, aby byly vyúčtovány do konce roku. Proto není 

možné s vyhlášením otálet.  

 

Š. Vítko vznesl dotaz, jestli je zmapována síť lékařů na Praze 1. Kolik jich je? Jaká je jejich 

oborová struktura? 

 

M. Kadlec odpověděl, že seznam lékařů na Praze 1 dle oborů existuje. Pracovala s ním na počátku 

tohoto volebního období bývalá Komise pro zdravotnictví. Seznam bude členům komise rozeslán. 

 

O. Maňas navrhl, aby se k praktickým lékařům dostala informace o tom, na jaké obory se NNF 

specializuje, aby tam mohli posílat své pacienty. 

 

M. Müller konstatoval, že NNF by měla být schopna jakousi „nabídku služeb“ sestavit, nicméně 

v tomto dotačním programu není pro tento účel prostor. Poskytnout praktickým lékařům tuto 

informaci by bylo přínosné. Vzhledem k tomu, že lékaři nedostali žádný příspěvek na ochranné 

pomůcky, navrhl, že by si lékaři mohli prostřednictvím tohoto dotačního programu požádat o dotaci 

na nákup ochranných pomůcek (respirátory, rukavice, dezinfekce, ozonizéry). Dotace by nemusela 

být limitována způsobem provozování ordinace (nezohledňovat právní formu).  

 

O. Maňas doplnil, že za celou dobu pandemie dostal 3 ochranné štíty a 25 roušek.   

 

J. Votoček navrhl oslovit např. Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK, aby nám studenti v rámci 

studia zmapovali síť lékařů na Praze 1. 
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O. Maňas podotkl, že registračním místem pro zdravotnická zařízení na Praze 1 je Magistrát 

hlavního města Prahy, který musí mít aktuální přehled. Informace musí mít rovněž zdravotní 

pojišťovny. 

 

Usnesení: 

Komise pro zdravotnictví pověřuje Odbor sociálních věcí a zdravotnictví přípravou návrhu 

dotačního programu pro oblast zdravotnictví se zaměřením na prevenci a pořízení 

ochranných pomůcek a zařízení na dezinfekci prostor ambulantních lékařů na Praze 1 

v souvislosti s covidem-19. 

 

Hlasování: 

Pro: 6      Proti: 0     Zdržel se: 1 

SCHVÁLENO 

 

   

6. Analýza zdravotnických zařízení na Praze 1 

 

Tento bod jednání byl probrán v rámci bodu č. 5. Z projednávaného vyplynuly dva úkoly. Pan 

ředitel Erhart a pan předseda se poinformují na MHMP po aktuálním seznamu zdravotnických 

zařízení na Praze 1 a tajemník komise rozešle členům seznam zařízení z roku 2019. 

 

 

7. Různé 

 

O. Maňas navrhl témata příštího jednání. Chtěl by se věnovat lékařské službě první pomoci, 

parkování lékařů v návštěvní službě a neschopenky. Jedná se o dennodenní problémy, s nimiž se 

praktičtí lékaři potýkají. 

 

Pan předseda se zařazením bodů na příští jednání souhlasí. 

 

Na závěr pan předseda poděkoval přítomným za účast na jednání a v 18:00 hod. jej ukončil.  

 

 

Zápis sepsán dne: 26.02.2021 

 

Předáno k ověření dne: 26.02.2021 

 

 

Zapsal: Michal Kadlec 

 

 

Ověřeno dne: 16.03.2021 

 

ověřovatel zápisu:         předseda komise:    

              

 

 

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

         MUDr. Otakar Maňas                                 Mgr. Michal Müller 


