
 

 

    
 
 
 

Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva hl. m. Prahy 
 
 

Zápis ze dne 14. dubna 2011, 16.00, MHMP, č. dv. 349 
 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Program: 

 
1. Schválení programu a ověřovatele zápisu III. zasedání výboru 
2. Schválení zápisu II. zasedání výboru 
3. Informace o poskytování LSPP za rok 2010 
4. Projednání návrhu na udělení grantů pro oblast zdravotnictví na základě jednání 

grantové komise RHMP 
5. Informace o schválených grantech v oblasti protidrogové prevence 
6. Projekt Metropolitní nemocnice Bulovka – průběžná zpráva 
7. Různé 

 
Předseda výboru MUDr. Šťastný zahájil zasedání výboru a konstatoval, že výbor je 
usnášeníschopný. 
 
ad 1. 
 

• program výboru byl schválen všemi přítomnými  
• ověřovatelem zápisu byl navržen doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. 

 
Hlasování pro ověřovatele zápisu:  
PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL: 0 
 
ad 2. 
 

• Zápis ze dne 15. února 2011, 15.00, MHMP, č. dv. 430 
• bod ad 4) rozprava – Mgr. Počarovský: doplnil informaci ohledně kapitoly 

protidrogové politiky, nárůst uživatelů drog na územní HMP až o 5000, proto je nutné 
v polovině roku nalézt finanční prostředky v rozpočtu HMP na protidrogovou politiku 

• revokace: Mgr. Počarovský: doplnil informaci ohledně kapitoly protidrogové 
politiky, nárůst uživatelů drog na územní ČR až o 5000, proto je nutné 
v polovině roku nalézt finanční prostředky v rozpočtu HMP na protidrogovou 
politiku 
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• bod ad 4) rozprava – MUDr. Šťastný: v porovnání financí rozdělených od VZP na 
protidrogovou prevenci jsou výdaje HMP větší než finance vynakládané na tuto 
problematiku státem 

• revokace: Mgr. Počarovský: informoval, že sečtením 3 státních zdrojů, jejichž 
dotace v oblasti protidrogové prevence na roce 2011 jsou v současné době 
známé, je podíl financování protidrogové politiky ze strany státu vyšší než 
podíl vynaložených finančních prostředků ze strany HMP 

 
Zápis z II. zasedání výboru schválen dle připomínek 
PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL: 0 

 
ad 3. 
 

• Ing. Čelikovská: shrnula vynaložení finančních prostředků na poskytování LSPP na 
územní hl. m. Prahy v roce 2010 pěti fakultními nemocnicemi; současný systém 
financování LSPP zaveden v roce .....z důvodu úspor finančních prostředků 

• MUDr. Šťastný: dříve finance na provoz LSPP dostávaly od MHMP jednotlivé MČ, 
které LSPP zřizovali; v současné době centrální pohotovost ve Spálené; S, J, Z, 
V města pokryt pohotovostní službou, která je zasmluvněna jednotlivými fakultními 
nemocnicemi; současný systém je sice funkční, ale není dlouhodobě udržitelný; do 
budoucna by se měla otevřít rozprava ohledně provozování LSPP na území HMP také 
s ohledem na pohotovostní lékárny a možnosti zajištění mobilní pohotovosti (s 
ohledem na legislativní rámce); pokud bude systém poskytování LSPP do budoucna 
měněn, je nutné od FN obdržet informace ohledně diagnóz, počtu ošetřených a 
přijatých pacientů a jejich posunu po systému, trvalé bydliště pacientů; pro rok 2011 
LSPP již zasmluvněna jako v roce 2010 

• MUDr. Borská: pokud je současný systém poskytování LSPP na územní HMP funkční 
a více jak 3x levnější, nevidí prostor pro změnu 

• MUDr. Hankeová: v tisku R-3442 Informace doplnit graf 1f (chybí údaj o Nemocnici 
Na Bulovce) 

• MUDr. Borská: vznesla dotaz, jestli MHMP má zpětnou informaci, zda vynaložené 
finance jsou ze strany FN opravdu využity na poskytování LSPP 

• Ing. Čelikovská: MHMP uzavírá s jednotlivými FN smlouvy na poskytování LSPP 
 
VÝBOR BERE INFORMACI NA VĚDOMÍ 
 
ad 4.  
 

• MUDr. Šťastný: programy schvalovaných grantů vypsány již v roce 2010; komise 
RHMP pro udělování grantů v oblasti zdravotnictví akceptovala stanoviska odborné 
pracovní skupiny; systém grantů pro rok 2012 nutno změnit (najít v největší možné 
míře objektivní hodnocení přijatých žádostí o grant – nejlépe bodové hodnocení) 

• MUDr. Hankeová: vznesla dotaz, jakým způsobem byly žádosti o grant posuzovány 
• MUDr. Weberová: podala souhrnnou informaci ve věci posuzování a schvalování 

žádostí o grant pro oblast zdravotnictví; podmínky grantového řízení schvaluje 
RHMP; žadatelé na předepsaných formulářích zviditelňují svoji činnost (ekonomická 
stránka + faktická činnost); odbor ZDR kontroluje formální správnost přijatých 
žádostí, dále hodnoceno po obsahové stránce a předloženo 4 dvojícím externích 
hodnotitelů, které podané žádosti hodnotí na základě obdržených pravidel; odbor ZDR 



 

 

vypracuje svá stanoviska a následně dojde k porovnání se stanovisky externích 
hodnotitelů 

• JUDr. Arnoštová: granty v oblasti sociální mají nastavená měřitelná kritéria 
• Mgr. Počarovský: sociální služba je daná zákonem; zdravotní služby nadstavbové, lze 

obtížně hradit ze zdravotního pojištění; bylo by nutné propojit informační systém 
grantové politiky (sociální + zdravotní + protidrogové) 

 
USNESENÍ 

1. Výbor pro zdravotnictví ZHMP schvaluje materiál návrh grantů v oblasti zdravotnictví 
pro rok 2011 tak, jak byl schválen Komisí Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů pro 
oblast zdravotnictví.  

 
PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL: 0 
                                                        

2. Výbor pro zdravotnictví ZHMP žádá odbor zdravotní péče MHMP o vypracování a 
předložení stručné analýzy potřebnosti grantových projektů v oblasti zdravotnictví.  

 
PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL: 0 
 

3. Výbor pro zdravotnictví ZHMP žádá odbor zdravotní péče MHMP o předložení 
návrhů grantové politiky pro oblast zdravotnictví pro období 2012.  

 
PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL: 0 
 
ad 4.  
 

• Mgr. Janyšková: shrnutí vyhlášených grantů v oblasti protidrogové prvence pro rok 
2011 – Zdravé město Praha 2011 

• pro rok 2011 vyhlášeny 2 programy: 1) pro školy a školská zařízení – zaměřeno na 
prevenci (hodnotí se formální a obsahová úroveň projektu, potřebnost pro region); 2) 
organizace – podpora organizací, které mají certifikaci 

• organizace povinny dodávat průběžné a závěrečné zprávy 
 

USNESENÍ 
1. Výbor pro zdravotnictví ZHMP bere na vědomí materiál návrh grantů v oblasti 

protidrogové prevence pro rok 2011 tak, jak byl schválen Komisí Rady hl. m. Prahy 
pro udělování grantů v oblasti protidrogové prevence.  

 
PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL: 0 
                                                        

2. Výbor pro zdravotnictví ZHMP žádá Mgr. Počarovského o předložení návrhu na 
budoucí zdokonalení systému udělování grantů v oblasti protidrogové prevence. 

 
PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL: 0 
 
ad 5. 
 

• MUDr, Šťastný: transformace Nemocnice Na Bulovce v Metropolitní nemocnici 
vychází z Programového prohlášení RHMP; proběhla první jednání se zástupci MZ 
ČR; 2 fáze: 1) právní část – dvě varianty, a to převod na MHMP se souhlasem MF, 



 

 

nebo formou samostatného zákona; 2) ekonomická část – provoz Metropolitní 
nemocnice 

• MUDr. Šťastný: navrhuje zřízení pracovní skupiny k tomuto tématu, ve které by byl 
vždy 1 zástupce politické strany zastoupené v ZHMP + náměstek HMP pro 
zdravotnictví  + radní HMP pro majetek + zástupce MZ ČR + zástupce VZP; úkol 
pracovní skupiny: řídit projekt transformace nemocnice a předkládat výboru průběžné 
zprávy k diskusi 

• Ing. Čelikovská: v současné době zpracovávány studie nákladovosti Nemocnice Na 
Bulovce společně s odborností (tzn. jaká zdravotní péče by měla být poskytována) 

• infekční oddělení by bylo z transformace vyčleněno 
• MUDr. Hankeová: v souvislosti s transformací nutné znát finanční zátěž pro MHMP 

do budoucna 
 
USNESENÍ 

1. Výbor pro zdravotnictví ZHMP dává návrh na zřízení pracovní skupiny k projektu 
transformace Nemocnice Na Bulovce v Metropolitní nemocnici, jejímž úkolem by 
bylo připravovat podklady pro realizaci tohoto projektu, výstupy a průběžné zprávy 
předkládat příslušným orgánům. Výbor pro zdravotnictví ZHMP navrhuje účast 
v pracovní skupině 1 zástupce politické strany zastoupené v ZHMP + náměstek HMP 
pro zdravotnictví  + radní HMP pro majetek + zástupce MZ ČR + zástupce VZP s tím, 
že počet členů a jejich případné doplnění bude dále specifikován dle potřeb.  

 
PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL: 0 
 
ad 6.  

 
• MUDr. Hankeová: dotaz ohledně tajemníka výboru 
• Ing. Čelikovská: návrh návštěvy zdravotnického zařízení zřizovaného HMP (Městská 

nemocnice následné péče) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřil: doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. ..................................................... 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Mgr. Dita Petrová ........................................................................................ 
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