
Zápis č. 9 

z jednání Komise pro zdravotnictví  

Rady městské části Praha 1 

 

Datum jednání: 20.04.2021 (začátek 16:30 hod., konec 18:40 hod.)  

 

Přítomni: M. Müller, O. Maňas, J. Votoček, J. Klusáček, Š. Vítko, V. Němec, T. Šebek, F. Pospíšil 

(distančně) 

 

Omluveni: P. Čižinský 

 

Neomluveni: X 

 

Částečná neúčast: Š. Vítko (pozdější příchod), V. Němec a F. Pospíšil (dřívější odchod) 

 

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

 

Hosté: D. Erhart, J. Pokorný 

 

Zapsal: M. Kadlec 

 

Program jednání:  

 

1. Zahájení jednání, odsouhlasení programu, určení ověřovatele zápisu, schválení zápisu č. 8 

2. Informace pana starosty k provozu NNF 

3. Informace o postupu ve věci plánu investic a programu REACT 

4. Ověření parkovacích kapacit před zdravotnickými zařízeními na Praze 1 

5. Seznam zdravotnických zařízení na MČ Praha 1 

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

č. 8 

 

Pan předseda zahájil jednání komise v 16:30 hod. Přítomno je 7 členů komise (z toho jeden 

distančně); komise je usnášeníschopná. Dále pan předseda představil nového člena komise MUDr. 

Tomáše Šebka, který pracuje v Nemocnici Na Františku. Vzhledem k mimořádnému jednání pana 

starosty od 17 hod. na HMP mu bylo hned v úvodu uděleno slovo.  

 

Pan starosta informoval komisi o aktuálním dění v NNF. RMČ P1 dnes schválila výsledky 

hospodaření svých příspěvkových organizací, včetně NNF. Rada vzala na vědomí její výsledek 

hospodaření, který skončil kumulovanou ztrátou ve výši 17,2 mil. Kč (součet hlavní a hospodářské 

činnosti). NNF historicky vždy hospodařila se ztrátou. Za rok 2017 – 36,8 mil. Kč, rok 2018 – 21,6 

mil. Kč, rok 2019 necelý milion Kč. Výsledek hospodaření byl ovlivněn nárůstem mzdových 

nákladů (10 %). Plánovaný objem výkonů a tržeb byl 318 mil. Kč, vykázaný činil 340 mil. Kč. Na 

rok 2021 je plánován další nárůst výkonů. Výsledek hospodaření byl dále analyticky specifikován. 

MČ uvažuje o novém nastavení pravidelného reportingu od svých příspěvkových organizací – 

manažerský informační systém, který by umožnil on-line pohled na data.  

 

Dnes byl schválen investiční příspěvek na nákup ultrazvuku ve výši 3.256.790,- Kč. Bude-li NNF 

úspěšná se žádostí o dotaci v rámci 98. výzvy projektu REACT EU, bude možné tento příspěvek 

refinancovat. Nyní je třeba urgentně řešit nákup CT. Po výběru produktu bude nákup 

pravděpodobně řešen prostřednictvím finančního leasingu. Pokud by NNF uspěla se žádostí o 

dotaci REACT EU, opět bude možné výdaj refinancovat. Pro NNF je CT nezbytné, proto pan 

starosta požádal komisi o projednání tohoto záměru. 

 

Dále se pracuje na zřízení výjezdového stanoviště ZZS. Nemocnice podává velmi dobrý výkon, 

vrací se k normálnímu režimu; nadále probíhá vakcinace. Očkování probíhá také přes praktické 

lékaře. Velmi dobrá spolupráce je v tomto se Střediskem sociálních služeb. V našich domech 

s pečovatelskou službou byla téměř nulová nemocnost covidem 19. Nadále trvá úkol dojednat 

s hlavním městem vzájemnou spolupráci.  

 

F. Pospíšil vznesl dotaz, proč MČ spěchá s nákupem CT, volí komplikovanější cestu financování a 

nepočká na výsledek dotačního řízení. 

 

P. Hejma odpověděl, že CT přestává fungovat a dotace se bude ještě nějakou dobu administrovat. 

Během minulého víkendu mělo CT výpadek a jeho případný úplný výpadek by měl závažné, nejen 

ekonomické dopady. Případné vyžádané výkony v jiných zařízeních jsou velmi nákladné. Proto je 

výhodnější CT pořídit nyní a následně refinancovat. Víkendový výpadek potvrzuje pan ředitel 

Erhart. 

 

V 16:51 hod. z jednání odešel pan starosta a D. Erhart. 

 

Pan předseda navrhl na základě informací pana starosty doplnit do programu jednání dva body: 

pořízení nového CT přístroje a stanovisko k plánovanému nastavení manažerského reportování 

fungování nemocnice vůči radnici/komisi.  

 

M. Kadlec doplnil, že vyhlášení zdravotních dotací MČ bude projednáno na RMČ P1 v úterý 

27.04.2021. 
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Usnesení: 

Komise pro zdravotnictví schvaluje následující program 9. jednání: 

 

1. Zahájení jednání, odsouhlasení programu, určení ověřovatele zápisu, schválení zápisu č. 8 

2. Informace pana starosty k provozu NNF 

3. Informace o postupu ve věci plánu investic a programu REACT 

4. Pořízení nového CT přístroje 

5. Nastavení manažerského reportování 

6. Ověření parkovacích kapacit před zdravotnickými zařízeními na Praze 1 

7. Seznam zdravotnických zařízení na MČ Praha 1 

8. Různé 

 

Hlasování: 

Pro: 7      Proti: 0     Zdržel se: 0 

SCHVÁLENO 

 

Ověřovatelem zápisu č. 9 byl navržen J. Klusáček. K zápisu č. 8 nebyly vzneseny žádné 

připomínky. 

 

Usnesení: 

Komise pro zdravotnictví schvaluje zápis ze svého 8. jednání. 

 

Hlasování: 

Pro: 6      Proti: 0     Zdržel se: 1 

SCHVÁLENO 

 

 

2. Informace pana starosty k provozu NNF 

 

Viz bod 1. 

 

 

3. Informace o postupu ve věci plánu investic a programu REACT 

 

J. Pokorný k bodu uvedl: 98. výzva programu REACT EU byla vyhlášena minulý týden ve čtvrtek. 

Jsou v ní stanoveny podmínky, postupy a procesy. Přihlášky budou podávány 5. května ve 14:00 

hod. na Ministerstvo pro místní rozvoj. NNF bude žádat o dotaci ve výši cca 149 mil. Kč na 

přístrojové vybavení; seznam přístrojů členové komise obdrželi. NNF obdržela nabídku na 

poskytnutí úvěrového rámce. REACT umožňuje proplácet již nakoupené přístroje. S přípravou 

tendru by tedy bylo možné začít již nyní. Je zde možnost dosáhnout na celkový úvěr ve výši 149 

mil. Kč, se splatností 8 - 10 let, s možností jednorázového splacení a úrokovou mírou 2 – 3 %. 

Podmínkou REACTU je, že všechny přístroje musí být nakoupeny do roku 2023. S dodáním 

některých přístrojů, které teprve půjdou do výroby, může nastat problém, neboť kvůli covidu může 

být opožděno jejich dodání. Počet výrobců, zejména přístrojů vyšších tříd, je velice omezený. 

Nositelem zamýšleného úvěrového financování by byla nemocnice s podporou Prahy 1. Nemocnice 

by byla na více než 10 let vybavena vším, co potřebuje. Všechny přístroje ze seznamu jsou dotačně 

způsobilé. 

 

F. Pospíšil nesouhlasí s nákupem přístrojů předem prostřednictvím zmíněného finančního nástroje 

bez doplnění prioritizace z hlediska náhrady za nefunkční přístroje a doplnění údajů o dodacích 
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lhůtách.  

 

J. Pokorný upřesnil, že by se jednalo o úvěrový rámec, tj. že by se přístroje nakupovaly postupně se 

zachováním prioritizace. Nemusí se nutně jednat o úvěr ve výši 150 mil. Kč. 

 

M. Müller požádal o upřesnění dalších náležitostí o dotaci, neboť členové komise obdrželi pouze 

tabulku se seznamem přístrojů. 

 

J. Pokorný uvedl, že žádost pomáhá NNF zpracovat administrátor. Žádost musí obsahovat celou 

řadu dokladů např. pověřovací právní akt, seznam nemovitostí atd. Konečná verze žádosti by mohla 

být členům komise zaslána ex post.  

 

J. Pokorný na dotaz pana předsedy uvedl, že se přístroje nemohou soutěžit najednou. Musí se 

vytvořit soubory příbuzných přístrojů (např. malá a velká sterilizace) a soutěžit každý zvlášť. 

Žadatelé s urgentním příjmem typu B mohou podat pouze jednu žádost. Nemocnice s urgentním 

příjmem typu A mohou podat tři žádosti. Na program bylo původně alokováno 9,8 mld. Kč, po 

krácení zde je 7,9 mld. Kč. Schvalovatelé budou žádost schvalovat po jednotlivých souborech 

příbuzných přístrojů, tj. nemusí být schváleno všechno. Žádosti se budou hodnotit podle pořadí 

doručení. Přístroj zakoupený z dotace musí být 5 let v zařízení užíván.  

 

V 17:05 hod. se na jednání komise dostavil Š. Vítko. Přítomno je 8 členů komise. 

 

J. Pokorný dále na dotaz M. Müllera dodal, že NNF má na administraci dotace uzavřenou smlouvu 

s firmou Grant Help, která nese odpovědnost za zpracování žádosti.  

 

Na dotaz T. Šebka odpověděl, že platba sjednaná za tuto službu je na principu success fee (296 tis. 

Kč). Administrace žádosti není uznatelným dotačním nákladem. Dále odpověděl, že u dotačního 

programu je lhostejné, jestli byl přístroj nakoupen v rámci leasingu nebo napřímo. Z hlediska 

financování je však vhodné nastavit zamýšlený úvěrový rámec na dlouhé časové období pro případ, 

že by NNF na již zakoupený přístroj dotaci nedostala. Smlouva musí mít možnost bezplatného 

předčasného splacení; mezi bankovními subjekty v tomto panuje konkurence. 

 

V 17:08 hod. se na jednání dostavil K. Grabein Procházka. 

 

F. Pospíšil požádal, aby byly komisi předloženy k projednání jednotlivé soubory přístrojů s jejich 

prioritizací před eventuálním využitím zmiňovaného úvěrového rámce.  

 

M. Müller předpokládá, že pokud bude NNF potřebovat pořídit některé přístroje předem (např. CT 

za cca 30 mil. Kč), bude to na komisi projednáno. Dále vznesl dotaz, jestli seznam přístrojů 

k REACTU kopíruje seznam investic, nebo zda-li jsou zde i další přístroje, které jsou v REACTU 

uznatelné.  

 

J. Pokorný odpověděl, že by vše mělo být v plánu investic. Nejsou tam ovšem stavební investice, 

protože by se nestihly připravit podklady. Do REACTU není např. zahrnuta rekonstrukce kuchyně.  

 

ÚKOL: J. Pokorný předloží na příští či přespříští komisi aktualizaci plánu investic. 

 

J. Votoček vnesl dotaz na navigační systém – v jaké se nachází fázi. MČ má pro tento účel 

vyčleněny peníze v rozpočtu. 
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J. Pokorný odpověděl, že navigační projekt je těsně před závěrečnou etapou. Nyní musel být 

zastaven, neboť v závěrečné fázi mají dvě vítězné firmy testovat systém v praxi, což vzhledem ke 

covidu není možné. Testování závěrečné fáze by mělo probíhat od července nebo srpna. Finanční 

spoluúčast MČ by mohla být čerpána ve 3. čtvrtletí. Projekt je nyní odložen do 30.06., ale byla 

podána žádost o další prodloužení. Navigační systém byl vyhodnocen jako jeden z nejlepších 

projektů v této oblasti. Jeho součástí je vyvolávací systém, propojení s webovými stránkami, 

sjednávacím systémem i možností náhledu pacienta do vlastní karty.  

 

M. Müller požádal J. Pokorného o informování komise o dalším vývoji projektu.  

 

O. Maňas prosil o podrobnější představení projektu z pohledu lékaře/pacienta. Ve zdravotnické 

informatice panuje obecně chaos.  

    

J. Pokorný slíbil členům komise rozeslat souhrnný materiál k navigačnímu systému.  

 

Usnesení: 

Komise pro zdravotnictví bere na vědomí informaci ohledně programu REACT s tím, že 

dojde k podání žádosti 14.05.2021. Současně ukládá Ing. Pokornému, aby nadále informoval 

komisi o úpravách investičního plánu s ohledem na investice neuvedené v programu REACT 

a dále žádá o předložení jednotlivých žádostí o nákup přístrojů z programu REACT 

(prioritizace seznamu přístrojového vybavení tak, jak je uveden v žádosti). 

 

Hlasování: 

Pro: 8      Proti: 0     Zdržel se: 0 

SCHVÁLENO 

 

 

4. Pořízení nového CT přístroje 

 

Pan předseda požádal J. Pokorného o podrobnější informace k procesu nákupu CT. 

 

J. Pokorný k víkendovému výpadku CT uvedl, že náhradní díly byly dovezeny z Mexika, protože 

stávající přístroj již nemá technickou podporu výrobce. NNF má kompletní technickou specifikaci. 

Po odsouhlasení bude možné vyhlásit veřejnou soutěž prostřednictvím Tender areny. Půjde o 

zakázku velkého rozsahu. I pokud by se neodvolal nikdo z účastníků veřejné soutěže, proces bude 

trvat několik měsíců. V lepším případě by nové CT mohlo být na podzim. NNF potřebuje ještě 

finanční záruku od zřizovatele. Případné vyřízení úvěrového rámce trvá cca 14 dnů. V případě 

nefunkčního CT a nutnosti vyžádané péče v jiném zařízení stojí jeden CT úkon dle rozsahu 

přibližně 1.600 – 2.500 Kč.    

  

Usnesení: 

Komise pro zdravotnictví doporučuje Radě MČ Praha 1, aby konala další kroky k pořízení 

nového CT přístroje pro NNF (výběr vhodného přístroje a zajištění financování).  

 

Hlasování: 

Pro: 8      Proti: 0     Zdržel se: 0 

SCHVÁLENO 
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5. Nastavení manažerského reportování 

   

Bod jednání uvedl v návaznosti na úvodní slovo pana starosty pan předseda. MČ plánuje pořízení 

manažerského softwaru, aby měl zřizovatel lepší možnost nahlížet do hospodaření svých 

příspěvkových organizací.  

 

Bližší informace doplnil J. Klusáček, který sdělil, že v obdobných organizacích, jako je nemocnice, 

standardně fungují manažerské informační systémy, které umožňují snadno zobrazit např. 

výkonnost jednotlivých oddělení.  

 

J. Pokorný uvedl, že po svých předchůdcích obdobný program zdědil. Program analyzoval 

kombinaci účetních a zdravotnických dat. Není však naplňován daty a pro svou zastaralost by musel 

být upgradován; je již nepoužitelný. Situace je nyní ještě komplikovaná kvůli úhradovým 

nejasnostem ve zdravotnictví.  

 

F. Pospíšil požádal o předložení písemných informací na některou z příštích komisí, neboť ze 

sděleného není zřejmé, jestli již systém existuje a jen se neplní daty.  

 

M. Müller konstatoval, že závěrem dnešního projednávání tohoto tématu by mělo být pověření 

kolegy J. Klusáčka, aby zmonitoroval situaci v NNF a navrhl řešení problému (pořízení nového 

softwaru nebo využití stávajícího). Nastavení tohoto reportingu bude nutné i s ohledem na další 

spolupráci s HMP. 

 

Usnesení: 

Komise pro zdravotnictví pověřuje J. Klusáčka k provedení analýzy fungování a hospodaření 

nemocnice a v návaznosti na to k doporučení pořízení a nastavení manažerského 

informačního systému NNF. 

 

Hlasování: 

Pro: 8      Proti: 0     Zdržel se: 0 

SCHVÁLENO 

 

J. Klusáček dále informoval členy komise o přípravě nových webových stránek nemocnice, na které 

by se měla podílet některá ze středních škol zřizovaných HMP. Nemocnice má vyspecifikovány své 

požadavky na nový web. Náklady budou činit přibližně 200 tis. Kč. S novým webem také souvisí 

nová grafika, kterou bude NNF využívat.  

 

Pan předseda vznesl dotaz, v jaké fázi se nachází zřízení výjezdového stanoviště ZZS. Dle poslední 

informace bylo na komisi sděleno, že by mělo k realizaci dojít v prvním pololetí.  

 

J. Pokorný odpověděl, že se stále čeká na ZZS. NNF veškeré podklady odevzdala. Věc by měl mít 

na starosti nový primář urgentního příjmu.  

 

Pan předseda konstatoval, že by bylo vhodné v této záležitosti znovu oslovit pana ředitele Ježka 

nebo ředitele ZZS Koloucha, aby bylo dosaženo posunu.  

 

Komise se shoduje, že za MČ by měl v této věci jednat pan starosta. 

 

V 17:48 hod. z jednání odešel V. Němec, přítomno je 7 členů komise. 
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M. Müller dále vznesl dotaz, v jaké fázi se nachází zřízení urgentního příjmu typu B, který by měl 

být zprovozněn v červenci t. r.  

 

J. Pokorný odpověděl, že se na tomto rovněž pracuje. Do NNF nastoupil lékař, který byl vedoucím 

urgentního příjmu v ÚVN. Ke zprovoznění je ještě třeba provést drobné stavební úpravy. Část 

vybavení je součástí REACTU. Stávající vybavení je však k zahájení provozu dostačující. 

 

O. Maňas vznesl dotaz, jestli má NNF personál s odborností pro urgentní příjem. 

 

J. Pokorný potvrdil, že ano. 

 

Usnesení: 

Komise pro zdravotnictví žádá Ing. Pokorného, aby na příštím jednání informoval členy 

komise o vývoji zřízení urgentního příjmu po technické a personální stránce.    

 

Hlasování: 

Pro: 7      Proti: 0     Zdržel se: 0 

SCHVÁLENO 

   

 

Pan předseda se dále informoval na posun ve věci zřízení lékařské pohotovostní služby. Komise se 

na svém posledním jednání usnesla, že je třeba nastavit výhodné podmínky pro zaměstnance, kteří 

budou tuto službu vykonávat.  

 

J. Pokorný sdělil, že jednání v této věci byla vedena s panem ředitelem Ježkem a paní radní 

Johnovou. Přesun pohotovostní služby z polikliniky ve Spálené byl iniciován hlavním městem. 

Aktuální informace však nemá. 

 

Komise prosí pana starostu o informace ohledně komunikace s MHMP ve věci přesunu 

lékařské pohotovostní služby do NNF.  

 

 

6. Ověření parkovacích kapacit před zdravotnickými zařízeními na Praze 1 

 

K tomuto bodu členové komise obdrželi podklad zpracovaný Oddělením samosprávných agend a 

vnější kontroly. V materiálu byly vyhodnoceny možnosti parkování před velkými lékařskými 

zařízeními na Praze 1.   

 

J. Pokorný uvedl, že seznam neobsahuje parkovací místa v Dušní ulici, která jsou vyhrazena hostům 

nemocnice.   

 

V 18:00 hod. z jednání odešli J. Pokorný a F. Pospíšil. 

 

M. Müller uvedl, že bod jednání na minulém jednání iniciován na popud O. Maňase. Materiál 

konstatuje, že na řadě míst většinou nejsou ideální podmínky pro parkování.  

 

K bodu následovala krátká diskuze, z níž vyplynulo, že v mnoha případech není situace optimálně 

řešitelná.  

 

O. Maňas je přesvědčen, že např. v Hradební ulici by mohla doplněna alespoň dvě místa pro 
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invalidy.  

 

M. Müller s uvedeným návrhem souhlasí. 

 

J. Votoček konstatoval, že zpracovaný materiál neobsahuje všechna důležitá zdravotnická zařízení. 

Chybí zde např. Krakovská. Dále informoval členy komise, že radní pro dopravu R. Bureš začal 

řešit parkovací karty pro praktické lékaře ve službě. 

 

M. Müller potvrzuje tuto informaci, o níž se chtěl se členy komise podělit. Praktičtí lékaři by měli 

mít možnost parkovat v modrých zónách. Komise pro zdravotnictví by mohla k žádostem 

praktických lékařů vydávat doporučení.  

 

O. Maňas poděkoval za projevenou snahu věc řešit. 

 

M. Müller doplnil, že v této věci je třeba dále komunikovat s hlavním městem a hledat celopražské 

řešení. Tento úkol byl uložen na minulém jednání panu starostovi.  

 

 

Usnesení: 

Komise pro zdravotnictví žádá pana radního R. Bureše o možnost zajištění 1 – 2 parkovacích 

míst pro invalidy v Hradební ulici na úrovni polikliniky Revoluční za účelem její návštěvy.   

 

Hlasování: 

Pro: 6      Proti: 0     Zdržel se: 0 

SCHVÁLENO 

   

 

7. Seznam zdravotnických zařízení na MČ Praha 1 

 

Komise pro zdravotnictví na svém minulém jednání připomínkovala dotační program v oblasti 

zdravotnictví. Měl by být zaměřen na podporu lékařů a poskytovatelů domácí zdravotní péče a 

paliativní péče v souvislosti s covidem 19 (nákup ochranných a dezinfekčních pomůcek). Pan 

předseda požádal o dodatečné zaslání finální verze dotačního programu, který bude příští úterý 

schvalován Radou MČ P1.  

 

O. Maňas konstatoval, že praktičtí lékaři v tomto směru žádnou podporu ani od MZČR nedostali. 

 

Členové komise k bodu jednání obdrželi aktuální seznam zdravotnických zařízení na Praze 1. Pan 

předseda vznesl dotaz, jestli má Praha 1 ambici jednotlivá zařízení s dotačním programem 

oslovovat.  

 

Š. Vítko doporučil vyhlásit dotační řízení standardně na web. Nedoporučuje nikoho oslovovat, 

neboť by mohl nastat problém s těmi, které se nepodaří nakontaktovat.  

 

O. Maňas doplnil, že seznam nebyl žádán kvůli dotacím. Byl vyžádán zejména z důvodu, aby 

KOPZ a praktičtí lékaři měli přehled, jaká jsou na Praze 1 zdravotnická zařízení.  

 

Dále byla řešena otázka možnosti zveřejnění uvedeného seznamu např. na webu Prahy 1.  

 

J. Klusáček konstatoval, že uvedený seznam nám nic neříká o tom, jestli má konkrétní zařízení 
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např. smlouvy se zdravotními pojišťovnami, jaké má ordinační hodiny… 

 

O. Maňas doplnil, že jako praktický lékař např. nemá přehled o všech specializovaných 

ambulancích, kam by mohl pacienty posílat. Některé fungují třeba jen 2 hodiny týdně. 

 

J. Klusáček navrhl probrat na některé z dalších komisí možnost umístit na web Prahy 1 databázi 

lékařů, kam by se poskytovatelé mohli zařadit dobrovolně.  

 

O. Maňas doplnil, že by databáze měla sloužit zejména občanům Prahy 1. Mohla by být také lepší 

informovanost o výkonech, které provádí NNF. O rozsahu a ordinačních hodinách mají největší 

přehled zdravotní pojišťovny.   

 

J. Votoček navrhl na web umístit něco jako tripadvisor.  

 

Š. Vítko upozornil na velký problém s aktualizacemi zamýšlené databáze. 

 

Komise pro zdravotnictví žádá pana radního Bureše a pana místostarostu Burgra o prověření 

možnosti zveřejnění seznamu zdravotnických zařízení na webu Prahy 1.   

 

Pan předseda konstatoval, že uvedený seznam nemá pro občany velkou vypovídající hodnotu. O 

dalším v této věci bude jednáno na některé z příštích komisí.  

 

 

8. Různé  

 

J. Klusáček požádal o zařazení bodu (manažerský informační systém) na příštím jednání do druhé 

poloviny programu.  

 

J. Votoček upozornil na kolizi příští komise s termínem jednání Zastupitelstva. Další jednání komise 

se tedy bude konat ve středu 19. května 2021 od 16:30 hod. v zasedací místnosti č. 212.  

  

Na závěr pan předseda poděkoval přítomným za účast na jednání a v 18:40 hod. jej ukončil.  

 

Zápis sepsán dne: 24.04.2021 

 

Předáno k ověření dne: 26.04.2021 

 

 

Zapsal: Michal Kadlec 

 

 

Ověřeno dne: 19.05.2021 

 

 

ověřovatel zápisu:         předseda komise:     

 

              

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

           Mgr. Jan Klusáček                                  Mgr. Michal Müller 


