
Zápis č. 8 

z jednání Komise pro zdravotnictví  

Rady městské části Praha 1 

 

Datum jednání: 16.03.2021 (začátek 16:45 hod., konec 18:50 hod.)  

 

Přítomni: M. Müller, O. Maňas, J. Klusáček, Š. Vítko, V. Němec, F. Pospíšil (distančně), P. Čižinský 

(distančně) 

 

Omluveni: J. Votoček 

 

Neomluveni: X 

 

Částečná neúčast: V. Němec a F. Pospíšil (dřívější odchod) 

 

Hosté ÚMČ Praha 1: P. Hejma 

 

Hosté: J. Pokorný 

 

Zapsal: M. Kadlec 

 

Program jednání:  

 

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

2. Informace o plánu investic NNF a dotace REACT 

3. Dotace pro oblast zdravotnictví 

4. Parkování lékařů v návštěvní službě 

5. Lékařská služba první pomoci 

6. E-neschopenky 

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

č. 7 

 

Pan předseda zahájil jednání komise v 16:45 hod. Přítomno je 7 členů komise (z toho dva distančně); 

komise je usnášeníschopná. Následně bylo přistoupeno ke schvalování programu. Pan místopředseda 

navrhl program rozšířit o bod „Pozitivní pacienti po očkování“.  

 

Usnesení: 

Komise pro zdravotnictví schvaluje následující program 8. jednání: 

 

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

2. Informace o plánu investic NNF a dotace REACT 

3. Dotace pro oblast zdravotnictví 

4. Parkování lékařů v návštěvní službě 

5. Lékařská služba první pomoci 

6. E-neschopenky 

7. Pozitivní pacienti po očkování 

8. Různé 

 

Hlasování: 

Pro: 7      Proti: 0     Zdržel se: 0 

SCHVÁLENO 

 

Ověřovatelem zápisu č. 8 byl navržen Š. Vítko. K zápisu č. 7 vznesl F. Pospíšil připomínku 

k hlasování v bodě 5. - dotace pro oblast zdravotnictví. F. Pospíšil se při hlasování zdržel (bude 

opraveno).   

 

Usnesení: 

Komise pro zdravotnictví schvaluje zápis ze svého 7. jednání. 

 

Hlasování: 

Pro: 6      Proti: 0     Zdržel se: 1 

SCHVÁLENO 

 

 

2. Informace o plánu investic NNF a dotace REACT 

 

Bod uvedl pan předseda a požádal přítomného Ing. Pokorného o podrobnosti.  

 

J. Pokorný uvedl, že plán investic velmi úzce souvisí s dotacemi REACT. Některé investice, které 

byly původně součástí plánu investic, by mohly být řešeny právě přes dotační program. NNF bude 

žádat o dotaci ve výši cca 100 mil. Kč. Všechny žádosti, které byly nemocnicí dány na MZČR 

k posouzení přístrojové komisi, byly schváleny. Týká se to obnovy čtyř velkých přístrojů – např. CT, 

RTG. NNF má již zpracované veškeré podklady. Žádost o dotaci bude zpracovávat firma, která vzešla 

z výběrového řízení. Na základě výsledku dotačního řízení bude upraven investiční plán. Projednávat 

původní plán investic by nyní postrádalo smysl.  

 

Na dotaz M. Müllera upřesnil, že MZČR schvalovalo pouze přístroje vyzařující záření. Přístrojová 

komise schvaluje již konkrétní typ přístroje včetně technické specifikace. 
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Na dotaz P. Čižinského uvedl, že NNF bude žádat o všechny položky uvedené v seznamu. Do konce 

dubna by měla být stanovena uzávěra pro odevzdání žádostí. Výsledek dotačního řízení by měl být 

znám v první polovině letošního roku a na základě něj bude následně upraven plán investic. 

 

Usnesení: 

Komise pro zdravotnictví žádá Ing. Pokorného, aby na jejím dubnovém jednání informoval 

členy komise o vývoji dotačního řízení projektu REACT a v návaznosti na to žádá do konce I. 

pololetí o informace k úpravě plánu investic NNF. 

 

Hlasování: 

Pro: 6      Proti: 0     Zdržel se: 1 

SCHVÁLENO 

 

 

3. Dotace pro oblast zdravotnictví 

 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví připravil návrh dotačního programu.  

 

O. Maňas požádal o upřesnění: kteří lékaři se do programu mohou přihlásit a jakou formou budou 

lékaři o možnosti této dotaci informováni. Dále žádal o upřesnění pojmu „požadovaná výše dotace“.  

 

M. Müller konstatoval, že částka vyhraněná na tuto dotaci je 1 mil. Kč. Částku na jednoho žadatele 

navrhl vzhledem k účelu (dezinfekce, ochranné pomůcky) dotace zastropovat. Na Praze 1 je poměrně 

vysoký počet lékařů, ale ne všichni poskytují služby pro občany Prahy 1. Systém je třeba nastavit tak, 

aby byl kontrolovatelný a realizovatelný. 

 

P. Hejma navrhl zastropovat částku max. 20 tisíc Kč na jednoho žadatele, neboť je to optimální částka, 

která může lékařům pro daný účel pomoci. Dotace je určena poskytovatelům zdravotnických služeb, 

kteří mají příslušné oprávnění. Příjemci dotace musí působit na Praze 1. Dotační řízení bude řádně 

vyvěšeno na úřední desce, webových stránkách, Facebooku. Potencionální žadatelé budou 

informováni. Jedná se o pilotní projekt.  

 

F. Pospíšil navrhl doplnit maximální částku na jednoho žadatele – např. 20 tisíc Kč. A dále vznesl 

námitku k části B, odst. 6, kde je uvedeno, že z dotace lze hradit přímou podporu cílových skupin – 

cestovné, výtvarné pomůcky… O tomto nebyla na komisi vedena diskuze.  

 

M. Kadlec doplnil, že Odbor sociálních věcí a zdravotnictví program připravil tak, aby z něj mohla 

být podpořena i domácí zdravotní péče a paliativní péče. Přímá podpora cílových skupin 

v materiálech patrně zůstala omylem. Dále sdělil připomínky nepřítomného J. Votočka: doplnit 

podmínku, aby si každý žadatel mohl podat jen jednu žádost a dále, aby primárně dotace 

neschvalovalo Zastupitelstvo, ale do 50 tis. Kč jen Rada.  

 

Š. Vítko uvedl, že někteří lékaři mohou mít registraci na Praze 1, ale mohou mít ordinaci jinde.  

 

P. Hejma doporučuje do preambule uvést, že dotační program je určen pro lékaře na Praze 1, starající 

se o občany Prahy 1.  

 

M. Müller konstatoval, že dotace není nároková, její poskytnutí bude na uvážení orgánu, který bude 

dotaci schvalovat.  
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P. Hejma dodal, že před samotným přidělením dotace žádosti posuzuje komise pro otevírání obálek a 

hodnotící komise, která dává doporučení.  

 

Š. Vítko vznesl dotaz na finalizaci seznamu poskytovatelů zdravotních služeb na Praze 1. 

 

M. Müller navrhl oproti zaslanému návrhu nastavit program tak, aby si o dotaci mohli zažádat nejen 

lékaři, ale i neziskové organizace poskytující domácí zdravotní péči a lůžkovou paliativní péči. 

Účelem zůstanou ochranné pomůcky, pouze rozšíří se okruh subjektů.  

 

Usnesení: 

Komise pro zdravotnictví žádá Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, aby upravil podklady pro 

poskytování dotací v oblasti zdravotnictví následujícím způsobem: 

1. v preambuli bude uvedeno, že primárním cílem je zajištění služeb pro občany Prahy 1 

2. změna cíle dotačního programu – bude zachován účel dotačního programu (prevence a 

pořízení ochranných pomůcek) a rozšíří se okruh potencionálních příjemců: budou to nejen 

lékaři, ale i neziskové organizace poskytující domácí zdravotní péči a paliativní péči 

3. maximální částka na jednoho žadatele bude činit 20.000,- Kč 

4. jeden subjekt si může podat maximálně jednu žádost 

5. účel dotace bude korespondovat s preambulí 

6. systém se zjednoduší, budou jedna pravidla, jedna žádost 

 

Hlasování: 

Pro: 5      Proti: 1     Zdržel se: 1 

SCHVÁLENO 

 

 

Usnesení: 

Komise pro zdravotnictví žádá Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, aby si vyžádal 

z Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb seznam poskytovatelů zdravotní péče 

na území MČ Praha 1.  

 

Hlasování: 

Pro: 5      Proti: 0     Zdržel se: 2 

SCHVÁLENO 

 

  

4. Parkování lékařů v návštěvní službě 

 

M. Müller se obrátil na pana radního Bureše s tím, jestli by MČ byla schopna zajistit praktickým 

lékařům vykonávajícím návštěvní službu parkovací oprávnění. Dle zjištěného je to řešitelné formou 

žádosti lékaře, kterou by mohla následně posuzovat KOPZ.  

 

P. Hejma hovořil o dřívějším institutu „lékař ve službě“. Praha 1 má možnost pro preferovanou 

skupinu zajistit na základě schváleného programu parkovací karty. Programu se ale musí dát řád.  

 

O. Maňas uvedl, že jediný, kdo má povinnost návštěvní služby, je ze zákona pouze praktický lékař. 

V celé republice vydávají toto povolení lékařům příslušné úřady nebo magistráty. V Praze toho 

nebylo ani po mnoha jednáních dosaženo. Kdysi platilo, že praktičtí lékaři dostávali podobnou 

výjimku jako invalidé. V praxi tedy chodí lékaři po Praze 1 nejčastěji pěšky. Odbor zdravotnictví 

MHMP vydával dříve proti registraci parkovací kartu pro lékaře, kterou policie nerespektovala. 
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Každá parkovací karta měla sériové číslo a hologram. 

 

P. Hejma doporučuje problém řešit ve dvou rovinách: legislativní (úprava zákona) a místní podporou 

našich praktických lékařů (cca 46 praktických lékařů).   

 

V 17:49 hod. z jednání odešel V. Němec. Přítomno je 6 členů komise. 

 

O. Maňas uvedl, že v ostatních částech republiky mají praktičtí lékaři oprávnění k vjezdu tam, kam 

se obvykle nesmí, a policie jim nesmí znehybnit auto.  

 

M. Müller navrhl problém řešit také na Komisi pro bezpečnost, které se účastní ředitel Městské policie 

M. Stejskal a zástupce Policie ČR.  

 

P. Hejma navrhl, aby KOPZ podpořila záměr zajistit lékařům parkování v návštěvní službě. Problém 

je třeba řešit systémově s HMP (náměstek Hlubuček) pro celé hlavní město. Věc musí být také řešena 

po bezpečnostní linii.  

 

O. Maňas dále hovořil o problému s nedostatkem parkovacích míst, i když by měl platné oprávnění.  

 

M. Müller doplnil, že lékaři, kteří zde nemají trvalé bydliště ale pouze sídlo, si v současném systému 

mohou pouze požádat o parkovací kartu na modrou zónu, která stojí 7 tis. Kč/rok. Navrhované 

parkovací oprávnění by tak umožňovalo lékaři zastavit v modré zóně.  

 

O. Maňas dále konstatoval, že na rozdíl od zahraničí v Praze chybí u zdravotnických zařízení (např. 

poliklinika v Revoluční) možnost parkování pro lékaře a pro invalidní pacienty. 

 

M. Müller doplnil, že u polikliniky Palackého tato místa jsou. Ne všude je však možné tato místa 

takto vyhradit.  

 

Usnesení: 

Komise pro zdravotnictví pověřuje svého předsedu M. Müllera, aby ve spolupráci s Radou MČ, 

potažmo s panem starostou zpracoval návrh řešení parkování pro praktické lékaře 

vykonávající návštěvní službu na území MČ Praha 1.  

 

Komise pro zdravotnictví žádá přehled, jak jsou jednotlivá zdravotnická zařízení zabezpečena 

z hlediska parkování.  

 

Hlasování: 

Pro: 6      Proti: 0     Zdržel se: 0 

SCHVÁLENO 

 

 

5. Lékařská služba první pomoci 

 

Tento bod navrhl zařadit O. Maňas v návaznosti na záměr zřídit tuto službu v Nemocnici Na 

Františku. Na dnešním jednání bohužel není přítomen pan ředitel. O. Maňas vznesl dotaz, jaký je 

statut lékařské služby první pomoci, kdo tuto službu občanům nabízí, kdo ji bude platit a kdo bude 

platit tyto lékaře.  

 

J. Pokorný odpověděl, že lékařskou službu první pomoci zřizuje kraj (HMP) a je hrazena 
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z rozpočtového určení daní. Ve spolupráci s HMP se uvažovalo o přesunutí této služby z polikliniky 

ve Spálené, kde se špatně parkuje. Službu poskytují praktičtí lékaři.  

 

V 18:05 hod. se z jednání odpojil F. Pospíšil. Přítomno je 5 členů komise. 

 

O. Maňas uvedl, že o této službě se jedná 20 let. Služba není hrazena zdravotními pojišťovnami. Tuto 

službu dříve praktičtí lékaři vykonávali, protože to bylo součást smlouvy s OÚNZ. Lékař 

vykonávající tuto službu navíc neměl uzavřenou pojistku.  

 

J. Pokorný ujišťuje, že nemocnice tuto pojistku má. Odměna lékaři je hrazena v rámci dotace z HMP 

obdobně, jako je hrazen nepřetržitý provoz lékárenské služby. Je to služba občanům. Mnohokráte se 

jednalo o tom, že ji budou mít praktičtí lékaři jako povinnost. Pokud se nepodaří toto zajistit 

praktickými lékaři, budou muset službu zajišťovat nemocniční lékaři.  

 

Dále byla vedena diskuze pojištění lékařů vykonávající tuto službu. 

 

P. Hejma doplnil, že v NNF bude výjezdové stanoviště záchranné služby a nyní se vedou jednání o 

zřízení nepřetržité služby první pomoci. Službu bude nutné samozřejmě zabezpečit také personálně a 

lékaře motivovat.  

 

Návrh usnesení: 

Komise pro zdravotnictví bere na vědomí informaci pana náměstka Pokorného o postupu 

vyjednávání o zřízení lékařské služby první pomoci v Nemocnici Na Františku. Komise 

podporuje přesun lékařské služby první pomoci do NNF a bere na vědomí informaci, že je třeba 

zajistit vhodné podmínky pro lékaře, kteří budou tuto službu poskytovat.  

 

Hlasování: 

Pro: 4      Proti: 0     Zdržel se: 1 

NESCHVÁLENO 

 

 

6. E-neschopenky 

 

Bod uvedl O. Maňas. Problém s neschopenkami vznikl v době, kdy se rozdělilo Ministerstvo 

zdravotnictví a sociálních věcí. Lékaři mají povinnost vystavovat neschopenky, ale jsou placeni jen 

zdravotními pojišťovnami, které neschopenky neplatí. Zdravotní pojišťovny je platit nemohou, neboť 

se jedná o výkon sociální správy. Pro praktické lékaře to znamená administrativní zátěž, kterou navíc 

vykonávají zadarmo. Zástupci praktických lékařů o tomto již dříve jednali s ministryní Maláčovou, 

bohužel bezúspěšně. Zátěž lékařů je v tomto směru nyní ještě vyšší.  

 

Š. Vítko konstatoval, že se jedná o závažný problém, ale jeho řešení není v kompetenci této komise.  

 

P. Hejma na základě podnětu M. Müllera dodal, že se může rovněž v této věci obrátit písemně na paní 

ministryni, a to i bez usnesení schváleného touto komisí. 

 

J. Pokorný potvrdil, že na požadavky na změny tohoto charakteru je třeba tlačit ze všech stran.       

 

Návrh usnesení: 

Komise pro zdravotnictví bere na vědomí žádost MUDr. Maňase o podporu při jednání s MPSV 

ve věci hrazení neschopenek. Po konzultaci s panem starostou odešle MČ apel na MPSV v této 
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záležitosti. 

 

Hlasování: 

Pro: 4      Proti: 0     Zdržel se: 1 

NESCHVÁLENO 

 

 

M. Müller následně předal slovo J. Klusáčkovi, aby komisi informoval plánu na vytvoření nového 

webu NNF. 

 

J. Klusáček informoval členy komise o tom, že NNF potřebuje nutně nové webové stránky, které by 

sloužily jako informační kanál i pro širší zdravotní témata. Stávající webové stránky jsou na úrovni 

roku 2004. Nový web je součástí investičního plánu. Komerční cestou by však nový web stál 400 – 

500 tis. Kč. Objevila se však možnost věc zadat Smíchovské střední průmyslové škole v Preslově 

ulici, která je zřízena MHMP. Škola již pro MHMP některé portály vytvářela a jejich výsledky jsou 

na poměrně slušné úrovni. Výhodou jsou samozřejmě nižší finanční podmínky.  

 

J. Pokorný potvrdil, že je to velmi výhodné i po stránce poplatků za následnou údržbu systému. Škola 

odvádí velmi dobrou práci.  

 

P. Hejma zhodnotil nápad velmi kladně, navíc tím bude podpořena mladá generace. 

 

Návrh usnesení: 

Komise pro zdravotnictví bere informaci J. Klusáčka k záměru vytvořit nový web NNF a 

zároveň jej pověřuje vedením jednání se Smíchovskou střední průmyslovou školou o 

konkrétních podmínkách a o další realizaci nových webových stránek NNF.  

 

Hlasování: 

Pro: 4      Proti: 0     Zdržel se: 1 

NESCHVÁLENO 

    

NNF tento záměr schválila na poradě vedení. J. Klusáček závěrem dodal, že škola má za sebou 

spoustu úspěšných projektů v oblasti školství; nyní se soustřeďují zejména na elektronické 

vzdělávání. Škola disponuje špičkovou technikou.  

 

P. Hejma závěrem potvrdil za zřizovatele podporu tomuto projektu. 

 

 

7. Pozitivní pacienti po očkování 

  

Téma uvedl O. Maňas. V rámci bodu byla vedena krátká diskuze, jak po medicínské a 

epidemiologické stránce přistupovat ke COVID pozitivním pacientům, kteří jsou již po očkování a 

jsou bezpříznakoví.  

 

 

8. Různé 

 

V rámci bodu různé pan starosta informoval přítomné o aktuálních informacích z MČ.  

 

 Proces očkování běží v NNF dle plánu. Jsou oočkováni senioři v DPS, pokračuje očkování 
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seniorů 70+. Koordinační centrum očkování ve Středisku sociálních služeb vyřizuje až 200 

telefonátů denně.  

 Byla zahájena spolupráce s praktickými lékaři, kteří se zapojili do očkování (např. MUDr. 

Chromá, MUDr. Kulhánková, MUDr. Kučera a další). V momentě, kdy NNF obdrží vakcíny, 

vyjede k lékařům mobilní očkovací tým a lékař si své pacienty naočkuje přímo v ordinaci. 

NNF pomáhala s očkováním i na jiných městských částech. 

 Rada MČ odsouhlasila nákup nového automobilu, který bude součástí mobilního očkovacího 

týmu.  

 ÚMČ provádí na základě doporučení krizového štábu od minulého týdne testování všech 350 

zaměstnanců radnice. Testování probíhá ve spolupráci s GHC Genetics (100 lidí vyjde na 5 

tis. Kč). GHC zabezpečuje kompletní personál, administrativu a certifikaci. 

 Od tohoto týdne probíhá také testování pedagogických pracovníků, kteří jsou zapojeni do 

služby v rámci péče o děti rodičů, kteří pracují ve složkách IZS (cca 30 pracovníků).  

 V rámci únorových výplat byly vyplaceny odměny zdravotníkům v NNF. Časem by ještě 

měly být odměny z rozpočtu MZČR.  

 

M. Müller vznesl dotaz, v jaké fázi je nyní snaha o zřízení nejen očkovacího místa v NNF, ale i 

očkovacího centra, případně distribučního místa pro vakcíny.  

 

J. Pokorný odpověděl, že NNF je stále v očekávání na zřízení očkovacího místa. 

 

Usnesení: 

Komise pro zdravotnictví bere na vědomí informace o probíhajícím očkování proti covidu-19 

v NNF a vyjadřuje podporu nemocnici a zřizovateli, aby dál konal kroky pro zřízení očkovacího 

centra a distribučního místa vakcín v NNF.  

 

Hlasování: 

Pro: 5      Proti: 0     Zdržel se: 0 

SCHVÁLENO 

 

P. Hejma závěrem doplnil, že v NNF je nyní očkováno až 200 lidí denně a přibližně 80 lidí denně 

očkuje mobilní očkovací tým. Až bude více vakcín, bude možné očkovat mnohem více.  

 

Na závěr pan předseda poděkoval přítomným za účast na jednání a v 18:50 hod. jej ukončil.  

 

Zápis sepsán dne: 21.03.2021 

 

Předáno k ověření dne: 21.03.2021 

 

 

Zapsal: Michal Kadlec 

 

 

Ověřeno dne: 20.04.2021 

 

ověřovatel zápisu:         předseda komise:    

     

          

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

      MUDr. Štefan Vítko, CSc.                     Mgr. Michal Müller 


