
 

HLAVNÍ M ĚSTO PRAHA 

ZASTUPITELSTVO HL. M. PRAHY 

VÝBOR PRO ZDRAVOTNICTVÍ  

 

 
  

ZÁPIS ze zasedání Výboru pro zdravotnictví ZHMP  
konaného dne 5. 10. 2011 

 
Zasedání se uskutečnilo v zasedací místnosti č. 135 Nové radnice v Praze 1, Mariánské 
nám. 2 od 16.00 hod. 
Přítomni: viz prezenční listina, která je přílohou zápisu 
 
Program: 

1. Schválení programu jednání a ov ěřovatele zápisu 
2. Schválení zápisu z jednání VZ ZHMP dne 20. 6. 20 11 
3. Zpráva o činnosti – tisk Z-467 
4. Informace o vyhlášených dota čních řízeních na rok 2012 – granty v oblasti 

zdravotnictví, granty v oblasti protidrogové preven ce 
5. Podkladová studie pro realizaci zdravotní politi ky hl. m ěstem Prahou na jejím 

území 
6. Centrum zdravotní prevence (pilotní projekt) - s out ěž o návrh 
7. Poskytování LSPP na území hl. m ěsta Prahy – studie 
8. Realizace následné pé če na území hl. m ěsta Prahy – studie 
9. Nápojové automaty ve školách a školských za řízeních na území HMP 
10. Různé 

 

Jednání výboru zahájil v 16.05 hod. předseda VZ ZHMP MUDr. B. Šťastný, přítomni 
2 členové. Výbor není usnášeníschopný. 
Jednání byla přítomna redaktorka ČTK Š. Dvořáková a JUDr. MUDr. J. Skácel, advokátní 
kancelář Dáňa, Pergl & partneři. 
 
V 16.07 přišla MUDr. Z. Bonhomme Hankeová 
Vzhledem k tomu, že výbor i nadále není usnášeníschopný, zahájil předseda informativní 
projednávání programu od bodu 3. 

ad 3) Zpráva o činnosti – tisk Z-467 
 
Informaci ke zpracované zprávě o činnosti podal ředitel odboru ZDR MHMP Mgr. M. Ježek. 
Tisk je zpracován v souladu s jednacím řádem, který ukládá výborům pravidelně předkládat 
Zastupitelstvu zprávu o činnosti, a to zpravidla pololetně. 
Ke zpracovanému materiálu nebyly ani dotazy, ani připomínky. 

ad 4) Informace o vyhlášených dota čních řízeních na rok 2012 – granty v oblasti 
           zdravotnictví, granty v oblasti protidro gové prevence 
 
Materiál k vyhlášení grantového řízení v oblasti zdravotnictví pro rok 2012 projednaný 
výborem v červnu byl dopracován odborem podle podaných připomínek a předložen Radě 
HMP k projednání. Rada HMP schválila materiál k vyhlášení grantového řízení dne 
27. 9. 2011 usnesením č. 1435. 
 
Předseda dr. Šťastný konstatoval, že byly doplněny programy v souladu s programovým 
prohlášením Rady HMP, zejména do programu III., a byl též zohledněn požadavek na 
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transparentnost hodnocení. Schválená pravidla obsahují hodnoticí protokol a výzva 
k přihlašování odborníků pro externí hodnocení je uveřejněna na webu.  
Mgr. Počarovský se dotázal, zda je v rozpočtu alokována dostatečná částka odpovídající 
rozšířeným programům. Dr. Šťastný odpověděl, že je rozpočet zatím v projednávání návrhu 
a s navýšením oproti roku 2011 je počítáno. 
 
Materiál k vyhlášení grantů protidrogové politiky města „Zdravé město Praha 2012“ 
projednala protidrogová komise a schválila Rada HMP dne 27. 9. 2011 usnesením č. 1434. 

ad 5) Podkladová studie pro realizaci zdravotní pol itiky hl. m ěstem Prahou na jejím 
          území 
 
Předseda výboru dr. Šťastný informoval přítomné, že zadání studie je v souladu 
s programovým prohlášením Rady HMP, bodem IX./10. - usilovat, aby ve spolupráci 
s Ministerstvem zdravotnictví České republiky byla Fakultní nemocnice Na Bulovce (FNB) 
převedena na hlavní město Prahu. 
Nutný je důsledný audit hospodaření, majetku aj., vyhodnocení možných dopadů, posouzení 
situace, kdy část oddělení zůstane jako univerzitní pracoviště. Nyní již jiná zařízení také 
fungují jako pracoviště výuková, např. Nemocnice Na Homolce, Ústav pro péči o matku 
a dítě, Revmatologický ústav. 
Podíl města na majetku je cca 80 %, v průběhu let město investovalo nemalé prostředky do 
revitalizace budov i areálu, ačkoliv je FNB hrazen nájem ve výši 1 Kč za rok. 
 
Na základě vyhlášení výběrového řízení prostřednictvím E-Tenderu proběhlo vyhodnocení 
nabídek a byla vybrána společnost KPMG Česká republika, s.r.o. Rozsah studie zahrne 
několik oblastí: 
 
1. Obecná analýza možností HMP ovlivňovat zdravotní péči na svém území. 
2. Rozbor možností stát se zřizovatelem vlastního zdravotnického zařízení, poskytujícího 
komplexní zdravotní služby, tedy možnosti zřídit si vlastní tzv. Metropolitní nemocnici. 
3. Rozpracování možných variant transformace FNB na zdravotnické zařízení hl. města 
Prahy – Metropolitní nemocnici. 
4. Analýza samotné realizace a jejích možných dopadů na kapacity a hospodaření HMP. 
5. Návrh postupu při přípravě záměru transformace FNB na Metropolitní nemocnici, včetně 
návrhu právního rámce samotné transformace. 
 
V 16.30 přišla JUDr. L. Teska Arnoštová, výbor i nadále není usnášeníschopný. 
 
Studie by měla stanovit také možnosti dalšího rozvoje a provozu nemocnice. Nutno zvážit 
i okolnost, jak záměr financovat. Prezentaci závěrů studie předpokládá předseda dr. Šťastný 
formou veřejného slyšení. 
 
Na základě závěrů studie se bude rozhodovat, zda pokračovat, nebo nepokračovat v záměru 
převzetí FNB městem.  
 
Proběhla diskuse o názvu a obsahu zadávané studie, které nejsou v úplném souladu. 
Dr. Bonhomme Hankeová se domnívá, že nelze zdravotní politiku města zužovat na otázku 
transformace FNB. Systematicky by se měla řešit i zdravotně-sociální problematika 
bezdomovectví, komunitní péče aj., vzít v úvahu i spolupráci s ostatními pražskými 
nemocnicemi. 
Bylo by lepší studii nazvat Možnost vzniku Metropolitní nemocnice transformací FNB 
v kontextu zdravotní péče na území HMP. 



 3 

Dr. Teska Arnoštová vyjádřila obavu, aby nově zpracovaná studie pouze nekopírovala 
dřívější závěry studie firmy Deloitte a další zpracované analýzy. Domnívá se, že řešit by se 
měla zdravotní péče a služby pro občany města, nikoliv na území města. 
Přítomní členové Výboru pro zdravotnictví doporučili změnu názvu studie s ohledem na 
samotné obsahové zaměření studie, kterým je zpracování projektu Metropolitní nemocnice 
hl. města Prahy. 
 
Předseda výboru dr. Šťastný zdůraznil, že na základě zpracované studie včetně SWOT 
analýzy se bude moci kvalifikovaně hlasovat pro další pokračování projektu ano či ne. 

ad 6) Centrum zdravotní prevence (pilotní projekt) - sout ěž o návrh 
 
Ředitel odboru ZDR MHMP Mgr. Ježek uvedl, že pilotní projekt centra je naplněním 
programového prohlášení Rady HMP, bodu IX./5 - vytvoří celopražské programy v oblasti 
prevence civilizačních onemocnění a bude realizovat poradenská a odvykací centra (např. 
odvykání kouření, léčba nadváhy a obezity), zaměří se na prevenci a léčbu gamblerství, 
užívání drog a dalších návykových látek. 
Pilotní projekt se bude realizovat v budově Škodova paláce, bude vyhlášena soutěž, pro 
kterou jsou zpracována kritéria a hodnotící škála, formou soutěžního dialogu o návrh. 
Je stanoven základní záměr projektu a jeho východiska:  
- oslovení vysokého počtu občanů napříč věkovým spektrem 
- provádění jednoduchých měření a hodnocení 
- edukace formou distribuce propagačních materiálů 
- odkazy na odborné společnosti poskytující profesionální péči 
- doporučení vhodných poskytovatelů služeb pro řešení problémů v oblasti zdravé výživy, 
pohybových aktivit, odvykání kouření a závislosti na alkoholu,  
- propojení s webovým zdravotnickým portálem 

ad 7) Poskytování LSPP na území hl. m ěsta Prahy – studie 
 
Ředitel odboru ZDR MHMP Mgr. Ježek seznámil přítomné se záměrem studie, která 
vyhodnotí možnosti poskytování LSPP. Rozsah studie je stanoven takto: 
I. Obecné požadavky na umístění ordinací LSPP 
II. Návrh rozmístění ordinací LSPP pro dospělé 
III. Návrh na rozmístění ordinací LSPP pro děti a dorost 
IV. Návrh na rozmístění ordinací LSPP zubní lékařství 
V. Problematika pohotovostního výdeje léků 

ad 8) Realizace následné pé če na území hl. m ěsta Prahy – studie 
 
Poskytování následné péče je trvale podporovanou oblastí zdravotní péče v hl. m. Praze, 
nově připravovaný zákon o zdravotních službách, tisk PSP č. 405, definuje různé formy 
následné péče, lůžkové i ambulantní. 
Rozsah studie je stanoven takto:  
I. Vymezení oblasti služeb následné péče 
II. Vymezení cílových skupin klientů 
III. Analýza současného stavu systému služeb následné péče pro občany hl. m. Prahy, 
rozbor výhod a naopak slabin stávající podoby systému 
IV. Základní teze nové podoby systému (služby zdravotní péče a sociální služby) 
V. Návrh podoby systému, a to včetně odhadu jeho potřebné kapacity 
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ad 9) Nápojové automaty ve školách a školských za řízeních na území HMP 
 
Předseda dr. Šťastný vysvětlil souvislosti mezi zdravím nejmladší generace a stravovacími 
zvyklostmi, zejména s nevhodností dostupných sladkých nápojů a potravin bez výživové 
hodnoty v automatech ve školách. Ve spolupráci s odborem školství a jednotlivými 
městskými částmi, které jsou zřizovateli základních škol, je třeba dojít ke konsensu při 
naplňování programového prohlášení Rady HMP. Postup, který se jeví jako efektivní, je 
tento:  

• Analýza výživových zvyklostí žáků pražských ZŠ a SŠ a jejich porovnání s výživovými 
doporučeními Ministerstvem zdravotnictví ČR (zaměření na výběr potravin a nápojů ze 
školních automatů). 

• Zmapování sortimentu prodejních nápojových a potravinových automatů instalovaných 
na pražských školách. 

• Vypracování souboru odborných doporučení pro zřizovatele škol a školských zařízení, 
směřujících k ozdravění obsahu nápojových a potravinových automatů. Za tímto účelem 
bude vypracována studie, vymezující vhodný sortiment nápojů a potravin do uvedených 
automatů. Studie dále vymezí kategorie potraviny a nápojů, které nejsou vhodné pro 
zdravý vývoj dětí a dospívajících, či dokonce tento vývoj ohrožují. Součástí studie bude 
též vytipování výrobců a dodavatelů vyhovujících potravin a nápojů. 

• Vypracovat soubor doporučení směřující k zajištění bezplatného přístupu k nápojům ve 
školách jako vhodné alternativě k prodejním potravinovým a nápojovým automatům 
(automaty na vodu, barely se ředěnou neslazenou šťávou, vodou nebo čajem, přístupné 
např. na školních chodbách). 

• Zpracovat odborné materiály pro učitele za účelem poučení samotných žáků, jak vhodně 
vybírat z nabízeného sortimentu, jak kombinovat jednotlivé potraviny a nápoje k dosažení 
pestrého a na obsah živin vyváženého jídelníčku a pitného režimu.  

• Realizovat samotné odborné zaškolení pedagogických pracovníků. 
• Navrhnout vhodný způsob implementace uvedených pravidel tak, aby byla pro školy 

a školská zařízení závazná. 
• S určitým časovým odstupem ověřit dodržování a účinnost provedených opatření, 

provést srovnávací studii výživových zvyklostí dětí a dospívajících před a po provedení 
výše uvedených změn. 

 
 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 17.35 hodin. 
 
 
 
 
 ............................................  
 MUDr. Boris Š ťastný 
 předseda VZ ZHMP 
 
 
 
 
 ............................................  ............................................  
MUDr. Zuzana Bonhomme Hankeová  Mgr. Martin Ježek  
 místopředsedkyně VZ ZHMP tajemník VZ ZHMP 
 


