
Zápis č. 11 

z jednání Komise pro zdravotnictví  

Rady městské části Praha 1 

 

Datum jednání: 22. 06. 2021 (začátek 16:30 hod., konec 19:10 hod.) 

 

Přítomni: M. Müller, J. Votoček, Š. Vítko, T. Šebek, P. Čižinský (distančně), F. Pospíšil 

(distančně), J. Klusáček (distančně) 

 

Omluveni: V. Němec a O. Maňas 

 

Neomluveni: X 

 

Částečná neúčast: F. Pospíšil, P. Čižinský (dřívější odchod) 

 

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

 

Hosté: D. Erhart, J. Pokorný, V. Machek, L. Zelenka 

 

Zapsal: M. Kadlec 

 

Program jednání:  

 

1. Zahájení jednání, odsouhlasení programu, určení ověřovatele zápisu, schválení zápisu č. 10 

2. Návrh termínů jednání KOPZ na II. pololetí 2021 

3. Informace pana starosty k provozu NNF 

4. Informace k projektu REACT-EU 

5. Informace ke zřízení výjezdového stanoviště ZZS 

6. Manažerské reportování 

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

č. 10 

 

Pan předseda zahájil jednání komise krátce po 16:30 hod. Přítomno je 7 členů komise, z toho 3 

distančně. Komise je usnášeníschopná. Ověřovatelem zápisu č. 11 byl navržen Š. Vítko.  

 

Usnesení: 

Komise pro zdravotnictví schvaluje následující program 11. jednání: 

 

1. Zahájení jednání, odsouhlasení programu, určení ověřovatele zápisu, schválení zápisu č. 10 

2. Návrh termínů jednání KOPZ na II. pololetí 2021 

3. Informace pana starosty k provozu NNF 

4. Informace k projektu REACT-EU 

5. Informace ke zřízení výjezdového stanoviště ZZS 

6. Manažerské reportování 

7. Různé 

 

Hlasování: 

Pro: 6      Proti: 0     Zdržel se: 1 

SCHVÁLENO 

 

K zápisu č. 10 nebyly vzneseny žádné připomínky. 

 

Usnesení: 

Komise pro zdravotnictví schvaluje zápis ze svého 10. jednání. 

 

Hlasování: 

Pro: 5      Proti: 0     Zdržel se: 2 

SCHVÁLENO 

 

 

2. Návrh termínů jednání KOPZ na II. pololetí 2021 

 

Usnesení: 

Komise pro zdravotnictví schvaluje následující termíny svého jednání na II. pololetí 2021: 

   21. září (pitevna) 

   19. říjen (pitevna) 

   23. listopad (pitevna) 

   7. prosinec (212) 

 

Hlasování: 

Pro: 7      Proti: 0     Zdržel se: 0 

SCHVÁLENO 

 

 

3. Informace pana starosty k provozu NNF 

 

Pan starosta informoval členy komise, že nemocnice plní své plány. Obory, které měly expandovat, 

tak expandují. NNF má velkou šanci uspět v projektu REACT-EU a získat tak dotaci až 150 mil. Kč 

na přístrojové vybavení. Naším cílem je neustálý rozvoj nemocnice. Stále probíhá očkování proti 



Zápis KOPZ ze dne 22.06.2021 

 

3 

 

koronaviru. Nadále pokračují přípravné práce na vybudování výjezdového stanoviště ZZS. Úkolem 

na léto je dojednat pevnější rámec spolupráce s hlavním městem Prahou. Nemocnice poskytuje řadu 

služeb pro hlavní město. Jde zejména o boj proti covidu, poskytuje servis osobám bez zdravotního 

pojištění. Je třeba se domluvit také na příspěvku na záchrannou službu, obdobně jako je tomu u 

jiných zdravotních zařízení. Je předpoklad, že by tyto záležitosti mohly být projednány na ZHMP 

v září. Na závěr pan starosta pozval přítomné na celonemocniční setkání se zaměstnanci NNF, které 

se koná tento čtvrtek od 15:00 hod.  

 

P. Čižinský v návaznosti na pana starostu zopakoval svůj názor, že NNF nemůže dlouhodobě 

fungovat za výrazné finanční podpory z HMP, navíc když se HMP nemůže podílet na vedení 

nemocnice. Jedná se o nesystémové řešení. 

 

P. Hejma reagoval na vyjádření tím, že by v tomto případě mělo hlavní město přestat financovat 

veškerá zdravotnická zařízení na svém území. Neměli bychom hledat nevýhody, ale spojit síly a 

najít optimální řešení. Na dotaz F. Pospíšila jestli už jsou známo předběžné stanovisko HMP 

k finanční podpoře nemocnice a jakou se jedná částku, odpověděl, že pouze odkazoval na loňský 

rok, kdy dotace činila 19,5 mil. Kč (14,5 mil. Kč na covid a 5 mil. Kč na osoby bez zdravotního 

pojištění). Nic konkrétního zatím dojednáno nebylo. 

 

M. Müller podotkl, že jsou v KOPZ stále 2 volná místa pro zástupce hlavního města Prahy. Výzva 

na obsazení těchto míst byla na HMP zaslána opakovaně, pan předseda Müller o tomto hovořil i na 

jednání Výboru pro zdravotnictví HMP, ale vše zůstalo bohužel bez odezvy.  

 

D. Erhart informoval členy komise o tom, že k 01.07.2021 jmenoval pana plk. MUDr. Lubomíra 

Zelenku, Ph.D., náměstkem LPP pro chirurgické obory. Tento post doposud zastával sám pan 

ředitel. MUDr. Zelenka má atestaci z traumatologie, chirurgie a ortopedie a bude od 01.07.2021 

pověřen funkcí primáře urgentního příjmu. Jedná se o již zmiňovaný urgentní příjem typu 2B, který 

má NNF od 01.01.2020. Tento příjem byl podmínkou k nasmlouvání akutní zdravotní péče se 

zdravotní pojišťovnou. Vznik urgentního příjmu byl součástí koncepce NNF 2018 – 2019. 

 

J. Votoček vznesl dotaz na obnovení lůžkové neurologie. 

 

D. Erhart odpověděl, že by si ji uvítal, nicméně nyní má NNF neurologii obsazenou pouze na 1,7 

úvazku. Jedním z úkolů MUDr. Zelenky bude právě snaha o obnovu neurologie. Podmínky pro 

provoz neurologie se zlepšily i ze strany zdravotních pojišťoven. Lůžková neurologie dříve byla 

vzhledem k vyžádané péči ztrátová.  

 

T. Šebek uvedl, že rozdělování prostředků HMP na zdravotnictví by mělo být měřeno stejným 

metrem pro všechny. Dále vznesl dotaz k personálnímu zajištění anesteziologicko-resuscitačního 

týmu.  

 

Následovala krátká diskuze k personální situaci nemocnice. D. Erhart ujistil přítomné, že 

vybudování týmu ARA je na dobré cestě. K 01.09.2021 by měla být situace vyřešena.  

 

J. Votoček informoval, že v rámci stabilizace personálu bylo primáři jednoho oddělení Radou 

schváleno přidělení služebního bytu. Dále vznesl dotaz na vývoj situace s laboratoří. 

 

D. Erhart uvedl, že ve věci laboratoře NNF uspěla ve výběrovém řízení na MHMP. Ing. Pokorný 

jednal ve věci ukončení smlouvy se CityLabem. Jednání probíhalo v přátelském duchu, nicméně 

CityLabu končí smlouva v roce 2022. Nyní NNF jedná s pojišťovnou o prodloužení termínu 
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výběrového řízení do konce účinnosti smlouvy; její dřívější ukončení či porušení ustanovení by 

mělo za následek výrazné finanční sankce. 

 

Usnesení: 

Komise pro zdravotnictví bere na vědomí informace pana starosty a informace pana ředitele 

k chodu Nemocnice Na Františku. 

 

Hlasování: 

Pro: 7      Proti: 0     Zdržel se: 0 

SCHVÁLENO 

      

V 17:20 hod. z důvodu dalšího pracovního programu z jednání odešel pan starosta.  

 

  

4. Informace k projektu REACT-EU 

 

J. Pokorný informoval členy komise o tom, že má NNF z MMR potvrzeno, že je žádost formálně 

v pořádku. Odesláno bylo rovněž Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, 

které metodika vyžadovala. NNF je v pořadí první pod čarou, nicméně žádost jedné nemocnice 

s největší pravděpodobností vypadne a lze předpokládat, že NNF dotaci v plném rozsahu obdrží. 

Díky tomuto bude pozvednuta NNF pozvednuta na úroveň nemocnice 21. století. J. Pokorný dále 

uvedl, že do žádosti se uváděly ceny rozpočtované z průzkumu trhu, nicméně některé přístroje bude 

možné vysoutěžit za daleko nižší cenu. Např. pořízení ECHA bylo rozpočtováno na 3,5 mil. Kč a 

vysoutěžená cena poté činila cca 2,6 mil. Kč. V září by mělo být do dotačního programu doplněno 

ještě 5 mld. Kč. Na dotaz T. Šebka uvedl, že NNF počítá s tím, že by přístroje nakupovala 

prostřednictvím leasingu, neboť dotace bude přidělována až ex post. Riziko, že by se přístroje nyní 

uhradily z lesingu a dotace nepřišla, je prakticky nulové.  

 

J. Votoček vzhledem k blížícím se přípravám rozpočtu na příští rok požádal o podrobnější 

specifikaci rekonstrukce kuchyně.  

 

J. Pokorný odpověděl, že byla zpracována zatím pouze studie a je třeba připravit projekt, který není 

hotový.  

 

J. Votoček požádal, aby NNF projekt neprodleně připravila. 

 

M. Müller podpořil J. Votočka s plánem na rekonstrukci kuchyně a požádal J. Pokorného o 

předložení aktualizace plánu investic na zářijovou komisi, kdy již bude znám výsledek dotačního 

řízení Reactu. 

 

Usnesení: 

Komise pro zdravotnictví bere na vědomí informace pana náměstka Pokorného k dotaci 

REACT-EU a pověřuje Ing. Pokorného zpracováním investičního plánu včetně projektu 

kuchyně. 

 

Hlasování: 

Pro: 7      Proti: 0     Zdržel se: 0 

SCHVÁLENO 
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5. Informace ke zřízení výjezdového stanoviště ZZS 

  

D. Erhart přetlumočil členům komise informace získané na Odboru zdravotnictví MHMP. Do 

30.6.2021 bude MHMP a PZZS předána k připomínkování úplná ověřovací studie a do 31.07.2021 

bude předána projektová dokumentace, včetně stavebního povolení MHMP. Dále hovořil o průběhu 

prvotního jednání se zástupci MHMP, PZZS a MČP1, kde bylo domluveno, že projekt bude 

financovat HMP. S projektem výjezdového stanoviště v NNF souběžně běží projekt výjezdového 

stanoviště Na Slupi, kde se bude projektovat moderní výjezdového stanoviště kontejnerového typu. 

Dále poznamenal, že v současné době zaznamenala NNF nárůst příjmu pacientů na centrální 

ambulanci chirurgických oborů od ZZS o 13 %. Spolupráce se ZZS pokračuje dobrým směrem. 

 

V. Machek doplnil, že minule diskutovaná doba do vypsání výběrového řízení na zadávací 

dokumentaci souvisela s dvojím projektováním, tj. v NNF a modulární výjezdové stanoviště Na 

Slupi. NNF nemůže ovlivnit toky vynaložených peněz, neboť se jedná o prostředky hlavního města.  

 

J. Votoček konstatoval, že má-li být stanoviště do konce července hotové, měl už být projekt dávno 

hotový a mělo se začít stavět.  

 

Usnesení: 

Komise pro zdravotnictví bere na vědomí informaci pana ředitele Erharta a Ing. Machka 

k postupu ve věci zřízení výjezdového stanoviště ZZS. 

 

Hlasování: 

Pro: 7      Proti: 0     Zdržel se: 0 

SCHVÁLENO 

 

 

Pan předseda následně požádal MUDr. Zelenku o krátké představení se. MUDr. Zelenka mj. 

konstatoval, že NNF má velký potenciál; za klíčovou záležitost pro fungování nemocnice považuje 

zřízení urgentního příjmu.  

 

 

6. Manažerské reportování 

 

J. Klusáček k tématu uvedl, že NNF má licence k softwaru od společnosti Sefima. Ing. Pokorný měl 

dodat na dnešní jednání KOPZ screenshot z tohoto programu, který by měl být následně spuštěn 

alespoň v pilotním provozu.  

 

J. Pokorný z programu vygeneroval tři základní výstupy, které by měly podat ucelený pohled na 

nemocnici. Základní je výkaz zisku a ztráty, který zobrazuje strukturu nákladů a výnosů za 

požadované období. Druhý report se týká zdravotní péče. Jedná se o základní parametry po 

jednotlivých kategoriích (body hospitalizační péče, DRG přehled – počty případů, case mix index). 

Jedná se o porovnání aktuálních údajů s referenčním obdobím. Třetím výstupem je rozbor podle 

jednotlivých pojišťoven. NNF spolupracuje s pěti základními, ostatní jsou placeny výkonovým 

způsobem. Podoba tohoto reportu závisí také na vydání nové úhradové vyhlášky. Vytváření dalších 

typů reportů by již nedávalo smysl. Otázkou je, kolik licencí bude chtít zřizovatel koupit. Na dotaz 

M. Müllera odpověděl, že report lze vyselektovat na jednotlivá oddělení i na jednotlivé 

zaměstnance.  

 

V 17:45 hod. se z jednání odpojil F. Pospíšil. Přítomno je 6 členů komise. 
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J. Votoček není spokojen s prezentací výstupů softwaru. Základní údaje a evidence výkonů by měly 

být známy již nyní bez ohledu na vydání nové úhradové vyhlášky. Pro potřeby komise/zřizovatele 

požaduje podrobnější stratifikaci údajů z NNF.        

 

M. Müller vyjádřil svůj názor, že zřizovatel by měl mít přístup k syrovým datům a měl by mít 

možnost si sám vyfiltrovat, co bude potřebovat.  

 

D. Erhart konstatoval, že se musí vytvořit lepší prezentace ekonomických ukazatelů. Navrhl se 

tomuto věnovat v rámci jedné komise. Tento software by mohl možná nahradit zamýšlený 

manažerský reporting. 

 

Š. Vítko podotkl, že systém musí být konečnému uživateli srozumitelný. 

 

J. Klusáček bere v potaz požadavek ze strany zřizovatele a členů komise, aby byl přístup k datům 

zřízen co nejrychleji. Software Sefima je schopen nám v tomto posloužit a nebude to znamenat 

investice do dalšího softwaru.  

 

V 17:54 hod. se z jednání odhlásil P. Čižinský. Přítomno je 5 členů komise.   

 

T. Šebek se následně podělil o zkušenosti se softwarem z Nemocnice Bulovka, jehož uživatel, 

kterým může být i poučený laik, si sám nastaví požadovanou podobu reportu. Principem má být 

práce s raw daty.  

 

K. G. Procházka vznesl dotaz, jestli je software Sefima schopen vytvořit např. pololetní report 

srozumitelný pro zřizovatele, obdobný jako se např. zpracovává při auditech.  

  

J. Pokorný odpověděl, že toto software umí, nicméně laik nebude těmto číslům rozumět, neboť 

např. nezná čísla diagnóz.  

 

J. Votoček upřesnil, že nepožaduje žádná extrémní data, jen vychází ze svých dřívějších zkušeností, 

kdy NNF předkládala každý kvartál výsledek hospodaření po jednotlivých primariátech a 

odděleních Finančnímu výboru a Správní radě NNF. Správní rada měla charakter komise a vždy s 

volbami přestala existovat. Změnou zřizovací listiny v roce 2015 z kompetencí Správní rady 

vypadly kontrolní mechanismy a dospělo to až k zamýšlenému koncesnímu řízení.  

 

Š. Vítko konstatoval, že je třeba se rozhodnout, jakou cestou budeme chtít jít. Zda-li půjdeme 

cestou zmiňovanou T. Šebkem (zřizovatel si vybere, na jaká data se podívá), nebo opačnou cestou, 

kdy nám NNF přednastaví data, která uvidíme.  

 

M. Müller uvedl, že správné je obojí. Zřizovatel by měl mít přístup do systému a mohl by si 

vygenerovat data, která chce, a zároveň by vedení MČ či KOPZ měli dostávat ucelený přehled na 

měsíční bázi. 

 

J. Votoček požaduje report v obdobné podobě, kterou dostávali členové Správní rady před sedmi 

lety. 

 

M. Müller požádal Ing. Pokorného, aby na příští komisi seznámil komisi s návrhem výstupu 

z programu. Report by měl obsahovat hospodaření dle jednotlivých oddělení. 

 

V. Machek upozornil na možné technické problémy, které mohou vyvstat ze skutečnosti, že jsou 
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data uložena v NNF. 

 

Usnesení: 

Komise pro zdravotnictví:  

1) pověřuje Ing. Pokorného a J. Klusáčka, aby zaslali předsedovi KOPZ report o hospodaření 

nemocnice ke 30.06.2021 dle předlohy J. Votočka,  

2) žádá Ing. Pokorného a J. Klusáčka, aby ověřili dostupný počet licencí a zajistili pro 

zřizovatele přístupy do programu Sefima, 

3) žádá Ing. Pokorného a J. Klusáčka, aby na zářijové jednání KOPZ připravili přehled 

reportovacího systému a seznámili s ním členy KOPZ.  

 

Hlasování: 

Pro: 5      Proti: 0     Zdržel se: 0 

SCHVÁLENO 

 

 

V 18:16 hod. z jednání D. Erhart, J. Pokorný, L. Zelenka a V. Machek. 

 

 

7. Různé 

    

Pan předseda informoval komisi o postupu s parkovacími kartami pro lékaře. K dispozici je 15 míst, 

parkování bude hrazeno z rozpočtu zdravotnictví. Z minulého jednání víme, že za pacienty vyjíždějí 

jen praktičtí lékaři, kterých je na Praze 1 přibližně 40. Ne všichni praktičtí lékaři vyjíždějí za svými 

pacienty po Praze 1, někteří zajišťují jen závodně preventivní péči. Je otázkou dle jakého klíče 

parkovací oprávnění přidělovat. Pan předseda navrhl dotázat se praktických lékařů, zda-li vyjíždějí 

za svými pacienty, kolik takových pacientů mají a jak často. Přidělení oprávnění pro každého lékaře 

bude projednávat komise.  

 

K tématu proběhla krátká diskuze o možných úskalích přerozdělování parkovacích karet. Komise se 

shoduje ve dvoustupňovém zmonitorování situace. Nejprve praktické lékaře oslovit, zda-li 

návštěvní službu vykonávají a u kolika pacientů a následně je informovat o možnosti požádat si o 

parkovací kartu.  

 

Usnesení: 

Komise pro zdravotnictví pověřuje tajemníka KOPZ, aby kontaktoval praktické lékaře 

na Prahy 1 ve věci záměru zlepšení podmínek praktických lékařů vykonávajících návštěvní 

službu.  

 

Hlasování: 

Pro: 5      Proti: 0     Zdržel se: 0 

SCHVÁLENO 

 

   

Následně pan předseda hovořil o záměru koalice znovu ustanovit Správní radu NNF. Smyslem 

záměru je předejít tomu, aby komisi, potažmo Správní radě, zaniklo funkční období novými 

volbami. Nemocnici by se tím zajistila kontinuita v hospodaření i v činnosti. Mělo by se jednat o 

dozorčí orgán s přesahem volebního období. Funkční období by činilo 6 let s tím, že jednotliví 

členové by měli rozdílnou funkční dobu (obdobně jako Senát). Záměr bude vyžadovat změnu 

zřizovací listiny. Jmenování členů by bylo nejspíše v gesci Zastupitelstva, neboť Rada může zřídit 
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jen komisi.  

 

Š. Vítko upozornil, že při změně politické reprezentace může dojít i ke změně složení Správní rady, 

tomuto nelze zabránit. 

 

M. Müller konstatoval, že je třeba systém nastavit tak, aby člen Správní rady nebyl odvolatelný 

z titulu změny politické reprezentace a zároveň bude odpovědný z titulu své funkce za to, jak funkci 

vykonává.  

 

K. Grabein Procházka doplnil, že se návrhem již zabývají právníci. Správní rada by měla fungovat 

obdobně jako dozorčí rada u akciové společnosti. Počítá se i s hlavním městem. Systém musí být 

nastaven tak, aby si Správní rada a management NNF nezasahovaly do kompetencí. Rada by mohla 

mít 5 – 7 členů, budou zde zastoupeni politici, zástupci NNF a HMP. Samozřejmě nejde zabránit 

tomu, aby ZMČ změnilo zřizovací listinu.  

 

Š. Vítko poznamenal, že je třeba správně nastavit kompetence, neboť by mohlo docházet ke 

kolizím.  

 

M. Müller doplnil, že MČ má ambici nemocnici dobře provozovat a je třeba některé kompetence 

přerozdělit, aby neměl nemocnici na starosti jen jeden určený člen Rady. Optimálně nastaveným 

systémem by se předešlo excesům, ke kterým v minulosti došlo (plán koncesního řízení a předání 

NNF hlavnímu městu). Za posledních 5 let se perspektiva nemocnice změnila 3 krát. Pro zařízení 

s rozpočtem cca 500 mil. Kč, se 400 zaměstnanci je to destabilizační a je třeba zajistit kontinuitu.  

 

J. Votoček konstatoval, že v současné zřizovací listině jsou dvě zapomenuté zmínky o Správní radě.  

 

Š. Vítko upozornil na potřebu vyjasnění charakteru navrhovaného orgánu. Správní rada ze své 

podstaty rozhoduje a dozorčí rada kontroluje. Pravomoc je v rukou zřizovatele. 

 

M. Müller doplnil, že stávající statut hovoří o Správní radě jak o kontrolním orgánu. Z podstaty se 

má jednat o dozorčí orgán. 

 

J. Votoček konstatoval, že pokud bude jmenování v rukou Zastupitelstva, bude se složení Správní 

rady hůře měnit, než kdyby se jednalo o kompetenci Rady. 

 

K. Grabein Procházka navázal na předřečníky s tím, že je třeba nejprve nastavit kvalitní kontroling. 

Druhou věcí je navrhovaný orgán, který by měl data zkoumat podrobněji. Dále hovořil o dobře 

provedené analýze NNF, kterou vytvořila společnosti NEXIA. Analýza např. konstatovala, že 

nemocnici chybí střediskové hospodaření. 

 

T. Šebek podporuje vznik Správní rady, jakožto kontrolního orgánu s přesahem volebního období. 

Umožní to pracovat na rozvoji nemocnice koncepčně bez ohledu na politické klima. Správní rada 

by mohla mít i expertní poradní hlas.  

 

M. Müller konstatoval, že zamýšlený orgán by nám mohl pomoci v rozvoji spolupráce s hlavním 

městem, která by neměla fungovat jen na bázi politické dohody.  

 

Š. Vítko upozornil na úskalí správních rad, uvedl i příklady ze zahraničí. Působení správní rady 

ovlivní nejvíce to, kdo bude jmenovat členy.  
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K. G. Procházka následně hovořil o vymezení funkcí členů správních rad. Zpravidla některý člen 

má na starosti finance, některý rozvoj… Varianty jsou různé. Nedoporučuje, aby v čele Správní 

rady stál starosta. Dále uvedl příklad Vídně, která zcela odpolitizovala dozorčí rady.  

 

M. Müller se domnívá, že by členem Správní rady měl být příslušný radní pro zdravotnictví. 

 

Š. Vítko doplnil, že správní rady obvykle mívají krajské nemocnice a možná bychom se zde mohli 

inspirovat.  

 

J. Klusáček konstatoval, že aby byla správní/dozorčí rada funkční, je třeba, aby se často a 

intenzivně scházela (ne jednou za měsíc). Člen rady musí být v NNF přítomen, aby znal chod 

nemocnice. Práce ve Správní radě bude vyžadovat větší časovou dotaci než např. členství v KOPZ.  

 

M. Müller závěrem konstatoval, že KOPZ by měla řešit i jiné problémy než NNF. KOPZ by nadále 

měla mít vzhled do fungování NNF a zabývat se koncepčními záležitostmi. Nemůže však např. 

podrobně řešit hospodaření na denní bázi.    

 

 

Usnesení: 

Komise pro zdravotnictví bere na vědomí informaci ohledně záměru zřídit Správní - Dozorčí 

radu NNF (kontrolní orgán) a podporuje její znovuobnovení. Komise pověřuje předsedu 

KOPZ vedením jednání o znovuustanovení tohoto orgánu.   

 

Hlasování: 

Pro: 5      Proti: 0     Zdržel se: 0 

SCHVÁLENO 

 

 

Na závěr pan předseda poděkoval přítomným za účast na jednání a v 19:10 hod. jej ukončil.  

 

 

Zápis sepsán dne: 25.06.2021 

 

Předáno k ověření dne: 28.06.2021 

 

 

Zapsal: Michal Kadlec 

 

 

Ověřeno dne: 21.09.2021 

 

 

ověřovatel zápisu:         předseda komise:    

 

 

  

…………………………………..   ………………………………….. 

      MUDr. Štefan Vítko, CSc.               Mgr. Michal Müller 


