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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

    
Výbor pro zdravotnictví, sport a volný čas 
ZHMP 

 

ZÁPIS z 15. jednání 
Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP konaného dne 13. 5. 2020 ve 14:00 hod. 

Velký radniční klub / 3. patro, Staroměstská radnice, Staroměstské nám. 1, Praha 1 
     

 
Přítomni: Ing. Miloš Růžička, MUDr. Marián Hošek, Mgr. Marcela Janečková, MUDr. Tomáš Kaštovský, Mgr. Petr 

Kubíček, Ing. Ladislav Kos, Ing. Radek Lacko, Martin Tománek, MUDr. Alena Weberová 

Omluveni: PharmDr. Petr Fifka, Ing. Jana Komrsková 

Nepřítomni:  
Hosté: prof. RNDr. Ladislav Dušek, PhD., ředitel ÚZIS, MUDr. Zdeňka Jágrová, ředitelka Hygienické stanice hl. m. 

Prahy, MUDr. Petr Kolouch, ředitel ZZS HMP, Karel Kobliha, ředitel Správy pražských hřbitovů, prof. 
MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., děkan 1. LF UK v Praze, radní Mgr. Milena Johnová, Ing. Alice Mezková, 
zástupkyně ředitele MHMP pro Sekci služeb občanům, Mgr. Lenka Němcová, ředitelka SML MHMP, 
veřejnost    

Jednání řídil: Ing. Miloš Růžička, předseda Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP      
 

Schválený program: 
 

Bod Věc 

1. Zahájení 

2. Schválení programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení zápisu ze dne 11. 3. 2020 

3. Zpráva o výsledku Studie kolektivní imunity SARS-CoV-2-CZ-Preval 

4. Správa pražských hřbitovů 

5. Poskytnutí dotací v Opatření I/a na základě Programu podpory využití volného času dětí a mládeže na rok 2020 
- tisk Z-8160 

6. Z-8210 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace 
s příjemcem dotace Beachklub Ládví z.s. 

7. Souhrnná informace o tiscích předkládaných Radě a Zastupitelstvu HMP 

8. Různé – Informace o grantech v oblasti sportu 

 
K jednotlivým bodům programu: 

1. Zahájení 

Jednání výboru zahájil ve 14.12 předseda M. Růžička.  

Přítomno 5 členů výboru, výbor není usnášeníschopný. 

Z jednání výboru je pořizována audionahrávka. 

Na úvod předseda výboru přivítal vzácné hosty – ředitelku Hygienické stanice hl. m. Prahy MUDr. Zdeňku Jágrovou, 
ředitele ÚZIS prof. RNDr. Ladislava Duška, Ph.D., děkana 1. LF UK v Praze prof. MUDr. Aleksi Šeda, DrSc., ředitele 
Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy MUDr. Petra Koloucha a ředitele Správy pražských hřbitovů Karla 
Koblihu. 
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Program byl zahájen prezentací a sdělením k probíhající pandemii COVID-19: 

 

3. Zpráva o výsledku Studie kolektivní imunity SARS-CoV-2-CZ-Preval 

Předkladatel: předseda Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP 

V úvodu předseda výboru M. Růžička poděkoval za práci Hygienické stanici hl. m. Prahy, Zdravotnické záchranné 
službě hl. m. Prahy (ZZS HMP) i všem pracovníkům ve zdravotních i sociálních službách. 

Z. Jágrová zrekapitulovala zkušenosti se zvládáním epidemie a upozornila na současné problémy – výskyt infekce na 
několika pražských stavbách. Díky programu „chytrá karanténa“ byly dohledány kontakty. 

 V 14.20 se dostavil R. Lacko, přítomno 6 členů. Výbor je usnášeníschopný. 

Z. Jágrová dále uvedla, že oproti jiným oblastem ČR je v Praze nemocných více žen než mužů. Vylučování viru může 
být dlouhodobější – i 45 dní. Jedinec může být prohlášen za zdravého teprve po 2 negativních testech. Důležitá je 
dále i problematika domovů pro seniory, kde dochází k rychlému a snadnému šíření. Vzniká tam problém 
s umístěním osob bez obtíží nevyžadujících akutní hospitalizaci do karantény. Domovy s vhodným stavebně-
technickým vybavením jsou méně problémové. 

V 14.23 se dostavila M. Janečková, přítomno 7 členů. Výbor je usnášeníschopný. 

L. Dušek uvedl základní údaje k probíhající epidemii, která nyní odeznívá. Realitou je cca 70 % mírných průběhů, 
z toho 20-30 % zcela bez příznaků. Zranitelnými skupinami jsou osoby polymorbidní, věk není hlavním faktorem; díky 
provedeným opatřením ale nedošlo k průrazu infekce do zranitelných skupin. Probíhá denní monitoring infekce, 
v Praze je potvrzeno 1800-1900 osob s onemocněním COVID-19. Nejvíce zasažené kraje by neměly polevit 
v ostražitosti. Epidemiologivé upozorňují, že nebezpečí šíření infekce se zvýší po otevření hranic.  

V 14.30 se dostavil M. Tománek, přítomno 8 členů. 

Nikde ve světě není zatím jasné, jakou imunitní odpověď prodělaná infekce zanechá. Stále je více otázek než 
odpovědí. 

A. Šedo popsal základní parametry provedené prevalenční studie. Celkem se zúčastnilo 26 549 osob, a to náhodně 
vybraných statistických vzorků i dobrovolnické kohorty. Postupně budou realizovány tři studie, první z nich je 
zaměřena na zjištění imunologického potenciálu. Dobrovolnické kohorty budou zvány znovu, vyplnění dotazníků bylo 
velmi svědomité. 

Imunizace české populace je velmi nízká – 0-1,32 %. V ČR jsou nyní jen lokální ohniska, která se daří zvládat. 

L. Dušek uvedl, že jedním z výsledků řešení epidemie byl vznik Dispečinku intenzivní péče, sestavený spolu se 
záchrannou službou a poskytovateli zdravotní péče: přesná evidence přístrojové a lůžkové kapacity intenzivní péče 
v reálném čase umožní lůžkovou kapacitu správně využívat.  

Závěrem již provedené studie je, že česká populace je ve vztahu k infekci COVID-19 populací imunologicky naivní. Pro 
další poznání viru bude důležitý výsledek šetření imunity u pozitivních pacientů. 

Zpracovaná prezentace předběžných výsledků studie bude členům výboru poskytnuta. 

V 14.30 se dostavil P. Kubíček, přítomno 9 členů. 

P. Kolouch pochválil spolupráci s Hygienickou stanicí hl. m. Prahy, Výborem pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP 
i odborem ZDR MHMP. Díky tomu, že kapacita ZZS HMP byla budována dlouhodobě, byl prováděn trvalý výcvik 
personálu, byl dostatek ochranných prostředků a navázána potřebná spolupráce, podařilo se standardní práci ZZS 
HMP zvládat i v podmínkách epidemie. Sociální dopad je však obrovský, zatím se dařilo pracovat bez zbytečných 
ztrát na životech. Velký nápor byl i na konzultační linky hygieniků a ZZS HMP. Bylo zřízeno speciální call-centrum, 
které odlehčilo ostatním linkám. Ve spolupráci s lékařskými fakultami se realizovaly mobilní odběry, nakonec 
pracovaly v terénu posádky 4 vozů. Byl zpracován manuál i instruktážní video. 

P. Kolouch dále vyzdvihl zřízení a přípravu tzv. "létajících týmů" pro ošetřování klientů v domovech pro seniory. Dále 
bude probíhat mapování domovů včetně evakuačních plánů. 

M. Růžička se zeptal, které skupiny osob jsou na základě zkušeností nejohroženější a jak jsou na tom v souvislosti 
s epidemií onkologičtí pacienti. Na první část otázky odpověděla Z. Jágrová – sdělila, že nejohroženějšími skupinami 
jsou zejména hypertonici, diabetici a kardiaci. 
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K otázce onkologických pacientů sdělil A. Šedo, že mnoho nových pacientů bylo diagnostikováno v souvislosti 
s pandemií onemocnění COVID-19. Dále uvedl, že horší průběh případné koronavirové infekce vykazují ta 
onemocnění, která jsou spojena s výrazným útlumem imunity – to platí i o jednotlivých konkrétních druzích 
onkologických onemocnění. Dlouhodobá onkologická léčba pacientů nebyla narušena. 

Dále se M. Růžička zeptal, proč je imunizace společnosti tak malá. L. Dušek uvedl, že promořenost je nízká díky 
časným bariérovým a karanténním opatřením. O dlouhodobější imunitě zatím není nic známo, o tomto novém typu 
viru je dosud k dispozici relativně velmi málo informací, výzkum teprve probíhá.  

Radní M. Johnová uvedla podrobnosti k péči o seniory a k postupnému testování klientů i zaměstnanců pobytových 
služeb.  

K bodu jednání nebylo přijímáno usnesení. 

2. Schválení programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení zápisu ze dne 11. 3. 2020 

Předkladatel: předseda Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP 

Předseda výboru M. Růžička sdělil, že jako bod číslo 6 bude zařazen tisk Z-8210 odboru SML MHMP. 

K navrženému programu se vyjádřil T. Kaštovský – sdělil, že v něm postrádá bod k Nemocnici Na Františku, 
a požaduje pravidelné zařazování informací včetně písemného materiálu do programu každého jednání výboru. 

M. Růžička sdělil, že zařazení tohoto tématu jako stálého bodu programu není účelné, neboť mezi jednotlivými 
jednáními výboru ne vždy dochází k natolik výraznému posunu, aby to existenci samostatného bodu 
ospravedlňovalo, a že méně zásadní průběžné informace lze případně řešit v rámci bodu Různé. 

T. Kaštovský považuje otázku Metropolitní nemocnice Na Františku a propojení zdravotních služeb za podstatnou 
a považuje pravidelné písemné informování za nezbytné. 

M. Růžička potvrzuje, že členové výboru obdrží písemnou informaci, a dodává, že podoba dalšího informování 
o Nemocnici Na Františku bude specifikována na příštím jednání výboru. 

Ověřovatelem zápisu byl navržen Tomáš Kaštovský, který s návrhem souhlasí. 

Usnesení č. U-VZ-0069: 
Výbor pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP schvaluje 

1.  upravený program 15. jednání výboru a ověřovatele zápisu, kterým je Tomáš Kaštovský. 

2.  zápis ze 14. jednání výboru konaného dne 11. března 2020. 

Přijato jednomyslně, pro 8, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 1 

4. Správa pražských hřbitovů 

Předkladatel: předseda Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP 

Písemný materiál s názvem „Vize budoucích aktivit Správy pražských hřbitovů, příspěvkové organizace, vycházející 
z Koncepce rozvoje pro období let 2019-2021, zpracované před sloučením“ předložený ředitelem Správy pražských 
hřbitovů K. Koblihou obdrželi členové výboru již v dubnu 2020, kdy se jednání výboru z důvodu pandemie COVID-19 
neuskutečnilo. 

K. Kobliha zrekapituloval kroky vedoucí ke sloučení organizací k 1. 1. 2020 – uvedl také, že vzhledem k termínu 
rozhodnutí zastupitelstva byl na sloučení k dispozici čas pouhých osmi dní, takže některé oblasti se teprve dolaďují. 
Pohřební ústav hl. m. Prahy je nyní, podle sdělení K. Koblihy, 6. divizí Správy pražských hřbitovů. Aktuálně probíhá 
audit, který ukáže rezervy organizace po sloučení. Dále zmínil některé důležité úkoly obnovy vybavení a sjednocení 
administrativy i vizuálu a budoucí změny v koncepci kanceláří jednajících s klienty.  

T. Kaštovský upozornil, že předložený materiál neobsahuje požadované informace o realizaci sloučení a aktuálním 
vývoji, včetně údajů o nákladech, které si na březnovém jednání výboru vyžádal. Domnívá se, že v zápisu 
z březnového jednání není dostatečně zdůrazněno, že se vznesený požadavek na poskytnutí informací týkal 
především samotného procesu slučování organizací. Požaduje tedy, aby na příštím jednání výboru byla projednána 
průběžná písemná zpráva o sloučení, zahrnující mimo jiné výchozí stav s počty a čísly, konkrétní informace o procesu 
slučování, otázku převodu koncese a přechodu z mezd na platy a téma fluktuace zaměstnanců, které K. Kobliha 
nadnesl. Požaduje také zprávu o pozici sloučené organizace v kontextu tržního prostředí. M. Růžička rekapituluje 
jednotlivé body s tím, že ředitel M. Ježek a radní Johnová na vznesené dotazy odpoví a výbor se zmíněnými otázkami 
bude zabývat na svém příštím zasedání. M. Růžička považuje za vhodné, aby se příštího jednání výboru znovu 
zúčastnil i ředitel Kobliha – ten je k účasti připraven, pokud mu v tom nebudou bránit jiné povinnosti.  
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K bodu jednání nebylo přijímáno usnesení. 

5. Poskytnutí dotací v Opatření I/a na základě Programu podpory využití volného času dětí a mládeže na rok 2020 - 
tisk Z-8160 

Předkladatel: předseda Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP 

Ředitelka SML MHMP L. Němcová uvedla předložený tisk, který zahrnuje první část finančních prostředků v oblasti 
volného času dětí a mládeže. V rámci Opatření I/a, Provozní náklady kluboven, jsou hrazeny pouze náklady nezbytné 
na úhradu nájemného, provozních nákladů (el. energie, voda, plyn, otop atd.), pojištění a drobné údržby prostor, 
úhradu nájemného dalších prostor pro přímou činnost s dětmi a mládeží a skladů táborového a turistického 
materiálu na území hl. m. Prahy a vybavení prostor. Návrhy dotací projednala Komise Rady hl. m. Prahy pro 
mimoškolní vzdělávání a výchovu a následně Rada HMP schválila usnesením č. 850 ze dne 4. 5. 2020 přidělení grantů 
hl. m. Prahy nepřesahujících 200 tis. Kč v celkové výši 2 417 400 Kč. 

Vzhledem k tomu, že předložený tisk Z-8160 obsahuje jiné označení přílohy, než je uvedeno v návrhu usnesení 
ZHMP, a není zřejmá výše přidělovaných částek, není o materiálu možno hlasovat. 

V 16.07 odešla M. Janečková, přítomno 7 členů. Výbor je usnášeníschopný. 

Odbor SML MHMP zajistí vysvětlení a opravu a nový tisk Z-8160 bude tajemnicí výboru nebo sekretariátem předsedy 
rozeslán členům výboru a klubům ZHMP. (Rozeslání bylo realizováno dne 14. 5. 2020.) 

6. Z-8210 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace 
s příjemcem dotace Beachklub Ládví z.s. 

Předkladatel: předseda Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP 

Materiál byl projednán Radou HMP dne 11. 5. 2020 usnesením č. 910. Tisk je předkládán za základě žádosti spolku 
Beachlub Ládví z.s. o prodloužení termínu čerpání a vyúčtování dotace. Spolku byla v květnu 2018 schválena 
mimořádná investiční dotace na rekonstrukci šaten. Spolku bylo již jednou umožněno posunutí termínu čerpání 
a předložení vyúčtování, které schválilo Zastupitelstvo HMP, z důvodu nutnosti úpravy původní studie na podrobnou 
projektovou dokumentaci. Čerpání dotace a plnění úkolu se ovšem znovu zdrželo z důvodu průtahů se získáním 
stavebního povolení a dále v souvislosti s epidemií koronaviru, která zkomplikovala průběh výběrového řízení. Spolek 
žádá o prodloužení termínu z 31. 7. 2020 do 31. 1. 2021. 

Usnesení č. U-VZ-0071: 
Výbor pro zdravotnictví, sport a volný čas  
doporučuje ZHMP tisk Z-8210 ke schválení. 

Přijato jednomyslně, pro 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

7. Souhrnná informace o tiscích předkládaných Radě a Zastupitelstvu HMP 

Předkladatel: předseda Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP 

Tisk Z-8230 k projednání v Zastupitelstvu HMP se týká dodatku ke smlouvě Nemocnice Na Bulovce na dotaci pro rok 
2020 – smlouva stanovovala datum čerpání do 31. 3. 2020 a termín vyúčtování do 30. 4. 2020. Tyto termíny 
z důvodu pandemie COVID-19 nemohly být dodrženy. 

K předloženému přehledu tisků nebylo dotazů ani připomínek. 

Usnesení č. U-VZ-0072: 
Výbor pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP  
bere na vědomí informaci o tiscích projednávaných Radou a Zastupitelstvem HMP. 

Přijato jednomyslně, pro 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

8. Různé 

Předkladatel: předseda Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP 

Informace o grantech v oblasti sportu: 

Rada hl. m. Prahy usnesením č. 851 ze dne 4. 5. 2020 rozhodla o prodloužení lhůty pro rozhodnutí o žádosti uvedené 
v Programu podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze pro rok 2020, a to do 30. 6. 2020.  
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L. Kos informoval, že komise přistoupila k prověření všech plánovaných akcí, neboť část žádostí pořadatelé sami 
stahovali z důvodu pandemie COVID-19. Aktuálně Komise Rady hl. m. Prahy pro sport dokončuje finální fázi 
dotačního řízení, tj. navrhuje výši podpory jednotlivým projektům na základě provedeného hodnocení. Termín 
konání veřejného jednání komise, na němž budou tyto návrhy finálně schváleny, je naplánován na 25. 5. 2020. 
Zásadním problémem byla opakující se nefunkčnost systémů. 

Ředitelka L. Němcová doplnila, že komise pracuje velmi intenzivně, a dále informovala o podpoře schválené 
usnesením Rady HMP č. 851 ze dne 4. 5. 2020 (viz přehled tisků).  

Materiál byl připraven jako rychlá pomoc hl. m. Prahy provozovatelům sportovišť s vysokou energetickou náročností. 
Jedná se o pomoc vybraným pražským sportovištím – plavecké bazény, zimní stadiony a sportovní haly se sportovní 
plochou nad 1 000 m2 (44 subjektů) a další vybrané subjekty, které se těmto parametrům blíží (6 subjektů), pro 
doplnění celkového počtu 50. Prostředky pro tuto podporu byly původně v rozpočtu alokovány na dotaci ČOV na 
realizaci Olympijského parku Tokio 2020, který se neuskuteční. Celková poskytnutá částka činí 10 mil. Kč. 

M. Růžička apeluje na kompetentní pracoviště informatiky, aby zajistilo bezproblémové a spolehlivé  fungování 
systému pro evidenci grantů. 

M. Růžička se dále dotázal, jak to vypadá s dalším ročníkem grantů v oblasti sportu. 

L. Kos sdělil, že okamžitě po dokončení řízení pro rok 2020 bude v červnu jednáno o novém grantovém programu. 

 

 
 
Jednání bylo ukončeno v 16:30. 
 
Příští jednání výboru se uksuteční dle harmonogramu ve středu 10. června 2020. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Ověřil: MUDr. Tomáš Kaštovský 
Zapsal: MUDr. Alena Weberová, MHMP – ZSP MHMP   

Ing. Miloš Růžička 

předseda Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP 

 

 

 

 

MUDr. Alena Weberová 

tajemnice Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP 

 


