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Přehled organizace a zajištění LPS na území HMP v roce 2022 
   

Poskytovatel Poskytované 

obory LPS 

Ordinační doba Smluvní vztah 

na LPS s HMP 

Individ. účel. neinvest. 

dotace na LPS ve 2022 

Dotace HMP pro 

poskytovatele LPS 

celkem ve 2022 

Fakultní nemocnice Královské 

Vinohrady 

VPL 
všední dny 19:00 - 6:00 

víkendy a svátky nepřetržitě 
ano 

3 300 000 Kč 

6 600 000 Kč 

PLDD 
všední dny 19:00 - 6:00 

víkendy a svátky nepřetržitě 
3 300 000 Kč 

Fakultní nemocnice v Motole 

VPL 
všední dny 19:00 - 6:00 

víkendy a svátky nepřetržitě 

ano 

3 300 000 Kč 

8 900 000 Kč PLDD 
všední dny 19:00 - 6:00 
víkendy a svátky nepřetržitě 

3 300 000 Kč 

ZL 
všední dny 19:00 - 6:00 

víkendy a svátky nepřetržitě 
2 300 000 Kč 

Městská poliklinika Praha 

  

ne 

neinvestiční příspěvek 

na provoz z kap. 0581, § 

3519   
ZL 

všední dny 18:00 - 23:30 

víkendy a svátky nepřetržitě 

Fakultní nemocnice Bulovka 

VPL 
všední dny 19:00 - 6:00 

víkendy a svátky nepřetržitě 
ano 

3 300 000 Kč 

6 600 000 Kč 

PLDD 
všední dny 19:00 - 6:00 

víkendy a svátky nepřetržitě 
3 300 000 Kč 

Nemocnice Na Františku * lékárenská PS nepřetržitý provoz ano 1 400 000 Kč 1 400 000 Kč 

Fakultní Thomayerova 

nemocnice 

VPL 
všední dny 19:00 - 6:00 

víkendy a svátky nepřetržitě 

ano 

3 300 000 Kč 

8 900 000 Kč PLDD 
všední dny 19:00 - 6:00 

víkendy a svátky nepřetržitě 
3 300 000 Kč 

ZL 
všední dny 17:30 - 22:30 
víkendy 7:30 - 22:30 

2 300 000 Kč 

Ústřední vojenská nemocnice VPL 
všední dny 19:00 - 6:00 

víkendy a svátky nepřetržitě 
ano 3 300 000 Kč 3 300 000 Kč 

Všeobecná fakultní nemocnice 

v Praze 
PLDD 

všední dny 19:00 - 6:00 

víkendy a svátky nepřetržitě 
ano 3 300 000 Kč 3 300 000 Kč 

Dotace HMP na LPS celkem 39 000 000 Kč 39 000 000 Kč 

      
Vysvětlivky: VPL – všeobecné praktické lékařství; PLDD – praktické lékařství pro děti a dorost, ZL – zubní lékařství 

* jedná se o příspěvkovou organizaci Městské části Prahy 1, která je příjemcem účelové neinvestiční dotace na realizaci LPS u tohoto poskytovatele 

  



Ordinační doba 

Většina stanovišť LPS bude fungovat ve všední dny od 19:00 do 6:00 následujícího dne, o víkendech a svátcích pak nepřetržitě. Výjimkou je stanoviště v oboru 

zubní lékařství v Městské poliklinice Praha, kdy ve všední dny je toto stanoviště LPS v provozu od 18:00 do 23:30, o víkendech a svátcích zůstane nepřetržitá 

ordinační doba. K této změně musela Městská poliklinika přistoupit již od 1. 1. 2020 z provozních důvodů, konkrétně z nedostatku odborného personálu, který 

by byl ochoten na tomto stanovišti sloužit. Kratší ordinační dobu má i stanoviště LPS v oboru zubní lékařství ve Fakultní Thomayerově nemocnici, kdy je 

ordinační doba ve všední dny od 17:30 do 22:30 a o víkendech a svátcích od 7:30 do 22:30. 

Návštěvní služba ani ohledání zemřelých mimo zdravotnická zařízení není v rámci LPS zajišťováno. 

Finanční zajištění 

Poskytovatelé zdravotních služeb uvedení v tabulce „Přehled organizace a zajištění LPS na území HMP v roce 2022“ (dále jen „tabulka“) budou poskytovat 

LPS v uvedeném rozsahu na základě veřejnoprávních smluv o poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace na provoz LPS v roce 2022 uzavřených 

s HMP. Výše dotace pro jednotlivé poskytovatele je uvedena v tabulce, přičemž celková výše účelové neinvestiční dotace na LPS z rozpočtu hlavního města 

Prahy (kap. 0581, § 3513) činí 39 milionů Kč. Na jedno stanoviště LPS v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost budou 

poskytnuty 3 miliony Kč, na stanoviště LPS v oboru zubní lékařství 2 miliony Kč a na stanoviště lékárenské pohotovostní služby 1 milion Kč. Propočet výše 

finančních prostředků pro jednotlivá stanoviště (s ohledem na poskytovaný lékařský obor) vychází z průměrné hodinové sazby lékaře a sestry s rozlišením sazeb 

ve všední dny, víkendy a svátky a dále z ostatních provozních nákladů poskytovatele. Následně byly v této sumě zohledněny, resp. odečteny výkonové platby 

od zdravotních pojišťoven, regulační poplatky a hotovostní platby od pacientů. V důsledku výskytu onemocnění Covid-19 a s tím souvisejících přísných 

hygienických a protiepidemických opatření, která musí být na stanovištích LPS striktně dodržována, vyplynulo z pololetního vyúčtování nákladů a výnosů za 

LPS v roce 2021 další navýšení provozních nákladů (vyšší spotřeba a nákup OOP, zvýšení mzdových prostředků atd.), a proto byla dotační částka na LPS pro 

rok 2022 opět valorizována, a to o 300 000 Kč na jedno stanoviště. Výjimkou je pouze stanoviště v oboru lékárenské pohotovostní služby Nemocnice Na 

Františku, která je příspěvkovou organizaci Městské části Prahy 1, kdy částka bude navýšena o 400 000 Kč z důvodu, že v roce 2020 a 2021 nebyla tato dotační 

částka na LPS pro tohoto poskytovatele valorizována.   

Finanční prostředky na zajištění LPS Městské polikliniky budou poskytnuty z rozpočtu HMP (kap. 0581, § 3519), proto poskytnutí neinvestičního příspěvku na 

provoz LPS v Městské poliklinice Praha není součástí tohoto materiálu. 

 

Finanční prostředky budou smluvním poskytovatelům poukazovány, stejně jako v předchozích letech, čtvrtletně. 

 


