
Zápis č. 10 

z jednání Komise pro zdravotnictví  

Rady městské části Praha 1 

 

Datum jednání: 19. 05. 2021 (začátek 16:30 hod., konec 18:40 hod.) 

 

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

(distančně) 

 

Omluveni: F. Pospíšil 

 

Neomluveni: X 

 

Částečná neúčast: J. Votoček (dřívější odchod) 

 

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

 

Hosté: V. Machek 

 

Zapsal: M. Kadlec 

 

Program jednání:  

 

1. Zahájení jednání, odsouhlasení programu, určení ověřovatele zápisu, schválení zápisu č. 9 

2. Informace pana starosty k provozu NNF 

3. Informace k parkování lékařů ve službě a k parkování u polikliniky v Revoluční 

4. Manažerské reportování 

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

č. 9 

 

Pan předseda zahájil jednání komise v 16:30 hod. Přítomno je 8 členů komise, z toho jeden 

distančně. Komise je usnášeníschopná. Pan předseda omluvil zpoždění pana starosty, který se 

účastní jednání výboru HMP. Bod č. 2 programu proto navrhl posunout níže a navrhl doplnit bod - 

informace ke zřízení výjezdového stanoviště ZZS. J. Votoček navrhl věnovat se v rámci bodu různé 

dluhu Nemocnice Na Františku v budově polikliniky Palackého. 

 

V materiálech k jednání obdrželi členové komise vyhlášení dotací MČ Praha 1 v oblasti 

zdravotnictví. 

 

Usnesení: 

Komise pro zdravotnictví schvaluje následující program 10. jednání: 

 

1. Zahájení jednání, odsouhlasení programu, určení ověřovatele zápisu, schválení zápisu č. 9 

2. Informace ke zřízení výjezdového stanoviště ZZS 

3. Informace pana starosty k provozu NNF 

4. Informace k parkování lékařů ve službě a k parkování u polikliniky v Revoluční 

5. Manažerské reportování 

6. Různé 

 

Hlasování: 

Pro: 8      Proti: 0     Zdržel se: 0 

SCHVÁLENO 

 

Ověřovatelem zápisu č. 10 byl navržen J. Klusáček. K zápisu č. 9 nebyly vzneseny žádné 

připomínky. 

 

Usnesení: 

Komise pro zdravotnictví schvaluje zápis ze svého 9. jednání. 

 

Hlasování: 

Pro: 7      Proti: 0     Zdržel se: 1 

SCHVÁLENO 

 

 

2. Informace ke zřízení výjezdového stanoviště ZZS  

 

K bodu jednání byl přiznán Ing. Machek, vedoucí technického úseku NNF, který komisi seznámil 

s genezí projektu. Nápad na zřízení stanoviště v NNF vznikl v roce 2018, kdy PZZ hledala v centru 

místo pro stanoviště. Na začátku dubna minulého roku navštívili NNF pracovníci ZS, aby si 

prohlédli vytipované prostory, kde býval sklad. V září 2020 přišel do NNF dopis s informací pana 

ředitele Koloucha, že se má stanoviště v NNF začít stavět. V této době nebylo stanoveno, kdo bude 

přestavbu hradit. Následně měl pan ředitel Ježek (ředitel Odboru zdravotnictví MHMP) vypsat 

výběrové řízení na projektovou dokumentaci. V prosinci 2020 byla na základě podnětu pana 

starosty Hejmy svolána porada se zástupci MHMP, ZZS, NNF a MČ. Na tomto jednání paní radní 

Johnová přislíbila, že od 01.07.2021 bude stanoviště v provozu. Výběrové řízení na zadávací 

dokumentaci bylo vypsáno 07.03.2021. V současné době se pracuje na projektu, který by měl být 

předán do konce července. Po odevzdání projektu bude následovat stavební řízení, které obnáší mj. 
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výměnu čtyř špaletových oken. Do řízení se pravděpodobně zapojí památkáři, následovat bude 

inženýrink a poté soutěž. Minimální cena díla by měla být 5 mil. Kč. Dle odhadu Ing. Machka by 

mohlo být stanoviště zprovozněno v červenci 2022. Jaký subjekt bude přestavbu soutěžit zatím není 

jasné.  

 

Na dotaz pana předsedy Ing. Machek uvedl, že zatím nebyl řešen smluvní vztah k prostoru.  

 

J. Klusáček uvedl, že původní představou byly jen drobné stavební úpravy. Podle plánovaného 

rozsahu však bude konečná částka daleko vyšší. 

 

Ing. Machek odhaduje přibližně 10 mil. Kč včetně DPH (projekt, stavební práce, stavební dozor, 

inženýrink,…). Ing. Machek navrhoval paní radní rekonstrukci formou opravy v režii NNF, která 

vyšla mnohem levněji. Paní Johnová však na tuto nabídku neslyšela.  

 

V. Němec podotkl, že oprava se jednorázově odepíše, kdežto investice do budovy se bude 

odepisovat několik let.  

 

Š. Vítko konstatoval, že původní termín 01.07.2021 byl s ohledem na sdělené skutečnosti nereálný. 

Dále vznesl dotaz na parametry stanoviště. 

 

Ing. Machek odpověděl, že půjde o prostor pro jednu posádku (řidič a záchranář). V prostoru se 

vybuduje: prostor pro aktivní odpočinek, obývací prostor s TV pro příjem zpráv, kuchyňka, sprcha, 

záchod, výlevka, pracovní stůl a sklad zdravotnického materiálu. Je to zhruba 80 m2 prostoru, který 

bude sloužit pouze mužským posádkám. Parkovat zde budou moci dvě sanitky.  

 

Na dotaz pana předsedy k rozpočtu na zřízení stanoviště Ing. Machek uvedl, že velkou položkou 

jsou 4 špaletová okna, která mohou vyjít až na 500 tis. Kč. Jinak se v podstatě jedná o zařízený byt. 

Zadávací dokumentace k projektu je veřejně přístupná na internetu. Ing. Machek ji slíbil poslat.  

 

T. Šebek navrhl pozvat zástupce ZZS nebo pana ředitele Koloucha a zjistit, jestli stále existuje 

motivace stanoviště v NNF zřídit.  

 

Pan předseda se domnívá, že ze strany ZZS motivace stále je. Ing. Machek je přesvědčen, že 

motivace je i na straně HMP.  

 

T. Šebek vznesl dotaz na souvislost stanoviště ZZS a zřízení centrálního příjmu.  

 

Ing. Machek odpověděl, že neočekává, že by ZZS měla NNF vozit více pacientů oproti dnešku. 

NNF má již nyní centrální příjem pacientů; urgentní příjem typu B je provozně komfortnější a měl 

by fungovat od 01.07.2021. Ambulantní poradny se musí přesunout do nové části (u bývalého 

ředitelství). Urgentní příjem typu B funguje, je nasmlouván se zdravotní pojišťovnou s výjimkou 

gynekologie. Zatím se však urgentní pacienti mísí s návštěvníky pohotovosti.  

 

J. Klusáček v souvislosti se zřízením stanoviště ZZS navrhl pozvat na jednání komise paní radní 

Johnovou a seznámit jí se situací, kdy za MČ a NNF je vše připravené, ale neznáme plány 

protistrany.   

 

Pan předseda konstatoval, že je třeba dořešit podmínky pronájmu prostor či jiný smluvní vztah. 

Příprava projektové dokumentace nyní probíhá jen na základě ústního jednání. Obvyklou praxí 

bývá např. smlouva o smlouvě budoucí. 



Zápis KOPZ ze dne 19.05.2021 

 

4 

 

Usnesení: 

Komise pro zdravotnictví konstatuje, že MČ P1 i NNF jsou plně připraveny k realizaci zřízení 

výjezdového stanoviště ZZS v NNF a doporučuje odeslání dopisu paní radní Johnové, panu 

řediteli Ježkovi a panu řediteli Ježkovi ve věci dojednání smluvního vztahu mezi nemocnicí a 

ZZS, zjištění časového harmonogramu projektu, objemu a rozsahu prováděných stavebních 

prací. 

 

Hlasování: 

Pro: 8      Proti: 0     Zdržel se: 0 

SCHVÁLENO 

 

Členové komise poděkovali Ing. Machkovi za informace ke stanovišti ZZS. Dále se komise 

věnovala dlužné částce 263 tis. Kč, kterou NNF dluží MČ za služby z užívaných prostor 

v poliklinice Palackého. Ing. Machek sdělil, že je věc v řešení. Pohledávka by měla být hrazena po 

částech, neboť není v možnostech NNF uhradit částku najednou. J. Votoček požádal o vyřízení 

požadavku na úhradu Ing. Pokornému. P. Čižinský vyjádřil své znepokojení nad platební 

neschopností nemocnice a vznesl dotaz na Ing. Machka ohledně skluzu ve splatnosti faktur v NNF. 

Ing. Machek sdělil, že těmito informacemi nedisponuje. Dle informací P. Čižinského měla NNF 

v loňském roce 50 miliónů nesplacených závazků a obává se, že se situace příliš nezlepšila. P. 

Čižinský navrhl obrátit se na Ing. Pokorného s dotazem, jak je na tom aktuálně NNF s cashflow a 

podle jakého klíče jsou vybírány faktury po splatnosti k proplacení.  

 

V 17:15 hod. se na jednání dostavil pan starosta a z jednání odešel Ing. Machek.  

 

 

3. Informace pana starosty k provozu NNF 

 

 Pan starosta informoval členy komise o přijetí usnesení Rady MČ Praha 1 k záměru nákupu 

CT přístroje. Dle parametrů se bude jednat o přístroj vyšší střední třídy, jehož skenovací 

rychlost je 256 vrstev za vteřinu. Záměr byl nemocnici schválen s tím, že bude přístroj 

financován z prostředků nemocnice. NNF má velkou šanci uspět v projektu REACT-EU a 

náklady na pořízení CT by tak mohly být refinancovány. Nyní se musí vybrat finanční 

nástroj a instituce, prostřednictvím které by se nákup profinancoval. Zdravotnictví je 

v tomto směru kredibilní oblastí.  

 NNF již má pravidelný přísun vakcín (cca 1.200 dávek za týden). Všichni zájemci nad 65+ 

byli uspokojeni. Mobilní očkovací týmy nyní již očkovali druhou dávkou i v jiných 

městských částech. Očkovací kapacity bude možné ještě zvýšit. NNF je v pořadí na MZČR 

na přímé zavážení vakcínou Pfizer a už nyní je distribučním místem pro Modernu.  

 Před námi je nyní úkol zavést manažerský informační systém, na kterém pracuje J. 

Klusáček. MČ by měla mít ucelený manažerský reporting – ekonomika, účetní analytika, 

cashflow, pohledávky, závazky, střediskové hospodaření podle jednotlivých primariátů. 

Obdobné systémy již v mnoha organizacích fungují. 

 Dále je třeba navázat na naše předchozí jednání s hlavním městem ohledně kofinancování 

péče o pacienty s covidem a péče o pacienty bez zdravotního pojištění. A následně bychom 

se měli pokusit se domluvit na kofinancování provozu. S hlavním městem nyní 

spolupracujeme na zřízení stanoviště ZZS, dokončit by se mělo zřízení lékařské služby první 

pomoci (ještě není dořešena personální stránka). 

 

O. Maňas v návaznosti na pana starostu hovořil o zmatečné distribuci vakcín mezi praktické lékaře. 
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Následně proběhla krátká diskuze k personální situaci v NNF. Na jednání komise dnes bohužel není 

přítomen nikdo z vedení nemocnice. Pan starosta podotkl, že to není téma pro tuto komisi, která je 

orgánem poradním a neměla by řešit záležitosti mikromanagementu NNF.  

 

Na dotaz Š. Vítka pan starosta upřesnil informace ke zřízení stanoviště ZZS. V prosinci 2020 bylo 

na společném jednání MČ, NNF, HMP a PZS dohodnuto, že se projekt uskuteční. Účastníci jednání 

si společně prohlédli prostory. Časový harmonogram byl stanoven s časovou rezervou se začátkem 

spuštění 01.07.2021. Počítalo se s drobnými stavebními úpravami s rozpočtem cca 1,5 mil. Kč. 

V rozpočtu HMP byly pro tento účel tehdy alokovány 3 mil. Kč. Předběžně bylo domluveno, že 

ZZS bude MČ platit přiměřené nájemné a náklady na pokrytí měkkých výdajů.  

 

Na dotaz pana předsedy ohledně smluvního zajištění prostor pan starosta uvedl, že o právním rámci 

bylo také jednáno. Smluvní vztah bude uzavřen mezi nemocnicí a ZZS. Tato záležitost by měla mj. 

být jednou ze součástí memoranda s hlavním městem, jehož součástí by mělo být také zajištění 

lékařské služby první pomoci. 

 

Na závěr pan starosta informoval členy komise o tom, že je již nakoupený ultrazvuk. Oficiální 

předání přístroje zatím neproběhlo. Pořizovací cena byla cca 3,2 mil. Kč.  

 

V 17:51 hod. z jednání odešel pan starosta, J. Votoček a D. Bodeček. Přítomno je 7 členů komise.  

 

 

4. Informace k parkování lékařů ve službě a k parkování u polikliniky v Revoluční 

 

Pan předseda informoval členy komise, že pan radní Bureš řeší dvě parkovací místa pro invalidy 

v Hradební ulici. V horizontu týdnů by se mělo podařit místa zřídit. K parkování praktických lékařů 

ve službě uvedl, že je připraven koncept. Odbor dopravních agend připraví přibližně 15 povolenek 

pro parkování na území Prahy 1. Na žádost by se vydávaly jednotlivým praktickým lékařům. 

Komise pro zdravotnictví by schvalovala konkrétní žádosti lékařů. Tajemník komise by měl přístup 

do databáze povolenek, které by byly vázány na konkrétní SPZ. Poplatek s tím spojený (400,- Kč) 

by byl hrazen z rozpočtu zdravotnictví.  

 

 

5. Manažerské reportování 

 

K bodu jednání přednesl informace J. Klusáček, který má záležitost na starosti.  

 

Manažerské reportování má dva aspekty: 

 

1.  jedná se o nadstavbu stávajícího účetního systému, v němž jsou údaje o hospodaření 

nemocnice. NNF využívá účetní systém Gepard (https://www.gepardsw.cz/). Problémem je 

efektivní propojení dat tohoto systému s dalším programem. 

2.  data týkající se produkce má nemocnice zanesena v softwaru Medicalc, jehož výstupy jsou 

propojitelné s dalším softwarem. 

 

Účetnictví nemocnice nyní zajišťuje externí firma a zvažuje se insourcing. Do příštího jednání 

komise by měl být znám časový harmonogram dalšího postupu a mělo by být známo, jestli je pro 

manažerský reporting použitelný stávající účetní systém. Pokud by byl vybírán nový účetní systém, 

měl by již mít manažerskou reportingovou komponentu. 

 

https://www.gepardsw.cz/
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Následně proběhla diskuze o IT vybavení nemocnice, které není zcela optimální.  

 

Pan předseda požádal na příští jednání komise o informace k vývoji této záležitosti; zadání 

zřizovatele stále trvá. 

 

T. Šebek konstatoval, že manažerské reportování je jakási forma kontroly ze strany zřizovatele, 

proto by se na něm neměla nemocnice příliš podílet. MČ by měla mít přístup k syrovým datům. 

 

J. Klusáček doplnil, že do budoucna bude potřebné v rámci investičního plánu řešit také otázku 

kyberbezpečnosti. Na aktualizaci plánu investic by měl nyní pracovat Ing. Pokorný.  

 

 

6. Různé 

 

K bodu různé nebylo vzneseno nic k projednání.  

 

 

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

 

 

Zápis sepsán dne: 26.05.2021 

 

Předáno k ověření dne: 27.05.2021 

 

 

Zapsal: Michal Kadlec 

 

 

Ověřeno dne: 22.06.2021 

 

 

ověřovatel zápisu:         předseda komise:    

 

 

  

…………………………………..   ………………………………….. 

          Mgr. Jan Klusáček                            Mgr. Michal Müller 


