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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

    
Výbor pro zdravotnictví a sport ZHMP   

ZÁPIS z 2. jednání 
Výboru pro zdravotnictví a sport ZHMP konaného dne 16. 1. 2019 ve 14.00 hod. 

1. patro, místnost č. 135, Nová Radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1 
     

 
Přítomni: Ing. Miloš Růžička, Mgr. Eva Horáková, Ing. Lubomír Brož, PharmDr. Petr Fifka, MUDr. Marián Hošek, Mgr. 

Marcela Janečková, Martin Tománek, MUDr. Alena Weberová  
Omluveni: MUDr. Tomáš Kaštovský, Ing. Ladislav Kos, Mgr. Petr Kubíček, Ing. Radek Lacko  

Nepřítomni:   

Hosté: Ing. Alice Mezková, zástupkyně ředitele MHMP pro Sekci služeb občanům, Mgr. Lenka Němcová, ředitelka 
SML MHMP, PhDr. Tomáš Klinecký, ředitel ZSP MHMP, Mgr. Josef Vacek, ředitel SCZ MHMP, Mgr. 
Vladimír Kořen, starosta Města Říčany, Ing. Miroslav Vacek, ředitel Olivovy dětské léčebny    

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

Text zahájení: 

Jednání výboru zahájil ve 14.09 předseda M. Růžička, který přivítal přítomné členy výboru, pracovníky MHMP i hosty. 

Přítomno 7 členů výboru, výbor je usnášeníschopný. 

Z jednání výboru je pořizována audionahrávka. 

 

Schválený program: 
 

Bod Věc 

1. Schválení programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení zápisu z minulého jednání. 

2. Představení ředitelky nově sloučeného odboru školství, mládeže a sportu. 

 

3. Informace o stavu grantového řízení v oblasti zdravotnictví pro rok 2019 

4. Informace o aktuálním stavu v Olivově dětské léčebně, o.p.s., ve vazbě na žádost o individuální provozní dotaci na rok 
2019 

5. R-31926 - k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové organizace v působnosti odboru ZSP ZHMP - Zdravotnická 
záchranná služba hl. m. Prahy 

6. Souhrnná informace o tiscích předkládaných Radě HMP 

7. Souhrnná informace o tiscích do ZHMP 

8. Různé 

 
K jednotlivým bodům programu: 

1. Schválení programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení zápisu z minulého jednání. 

Předkladatel: předseda Výboru pro zdravotnictví a sport ZHMP 
K připravenému programu nebylo připomínek. 
Ověřovatelem zápisu byl navržen Martin Tománek, který s návrhem souhlasí. 
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K zápisu z 1. jednání Výboru pro zdravotnictví a sport ZHMP, které se konalo 12. 12. 2018, nebylo připomínek. 

Hlasování ve 14.14, přítomno 7 člen. 

Usnesení č. U-VZ-0003 

Výbor pro zdravotnictví a sport ZHMP 

I .   s c h va l u je  

1.  program 2. jednání výboru a ověřovatele zápisu, kterým je Martin Tománek 

2.  zápis z 1. jednání výboru konaného dne 12. prosince 2018 
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

2. Představení ředitelky nově sloučeného odboru školství, mládeže a sportu. 

Předseda výboru přivítal Mgr. Lenku Němcovou, ředitelku odboru školství, mládeže a sportu, který vznikl 1. ledna 
2019 sloučením dvou odborů – školství a mládeže + sportu a volného času. Ředitelka L. Němcová informovala 
přítomné, že k personálním změnám nedošlo, v oblasti sportu probíhá posuzování grantových žádostí, návrhy během 
února projedná grantová komise v gesci radního V. Šimrala. Záměrem odboru je návrh na udělení grantů předložit 
Radě HMP a následně Zastupitelstvu HMP v březnu 2019. 
Granty v oblasti volného času budou předloženy v dubnu 2019, jedná se zejména o letní aktivity a letní tábory. 
 
Poté se představili minule nepřítomní členové – Mgr. Marcela Janečková, jejíž oblastí je zdravotnictví a zdravotně-
sociální problematika, a Martin Tománek, jehož oblastí je sport. Oba členové výboru jsou členy Zastupitelstva MČ 
Praha 7. 

3. Informace o stavu grantového řízení v oblasti zdravotnictví pro rok 2019 

Předkladatel: ředitel ZSP MHMP 

Úvodní informaci o grantovém řízení v oblasti zdravotnictví v gesci odboru ZSP MHMP podal ředitel T. Klinecký. Pro 
grantovou oblast je v rozpočtu běžných výdajů HMP v kapitole č. 05 schválena částka 45 mil. Kč - shodná jako pro rok 
2017 i 2018. 

Doplňující informace o vyhlášení a průběhu grantového řízení v oblasti zdravotnictví podala pracovnice odboru 
A. Weberová. Granty hlavního města Prahy - Programy v oblasti zdravotnictví pro rok 2019 byly vyhlášeny v souladu s 
usnesením Rady HMP č. 1883 ze dne 7. 8. 2018. Uvedeným usnesením byla schválena metodika, žádost a kritéria pro 
hodnocení žádostí. A. Weberová podrobněji představila 4 základní grantové okruhy a jejich programy s konkrétním 
zaměřením. Dále informovala o počtu přijatých žádostí a o průběhu posuzování: žádosti byly přijímány v termínu od 1. 
do 10. 10. 2018, celkem bylo přijato 171 žádostí a po formální kontrole je pro neúplnost podání navrženo 9 žádostí k 
vyřazení. Nyní probíhá hodnocení zbývajících 162 žádostí - 146 je hodnoceno externími hodnotiteli, 8 projektů v 
programech IV./1 a IV./2 (paliativní péče) je posuzováno interně a 8 projektů v programu I./5 (zdravotní péče v 
sociálních službách) v kontextu sociálních služeb. V programu I. je přijato 31 žádostí, v programu II. 66 žádostí, v 
programu III. 66 žádostí a v programu IV. 8 žádostí.  Žadatelé požadují pro všech 171 podaných projektů částku 78 781 
749 Kč, požadavek bez 9 navržených k vyřazení činí 75 980 503 Kč. Externí hodnocení jsou nyní kompletována a 
vyhodnocována a záměrem odboru je návrhy na udělení grantů předložit v únoru grantové komisi a následně výboru k 
projednání. 

V diskusi se M. Janečková zeptala, zda je v případě hospiců bráno v potaz financování zdravotními pojišťovnami 
a samosprávami. A. Weberová sdělila, že se rozpočty posuzují komplexně - náklady i příjmy z různých zdrojů 
v kontextu uváděných počtů pacientů i výkonů služby. Dotace hl. m. Prahy umožňuje částečně vyrovnat rozdíly mezi 
výdaji a příjmy. Dotace bude modelována na ošetřovací den, pro hospice (lůžková zařízení) vyšší než pro mobilní 
hospice (nově MSPP - mobilní specializovanou paliativní péči). Podpora je důležitá zejména pro udržení kvalitních 
zdravotnických pracovníků v situaci, kdy je obecně nedostatek zdravotnického personálu, zejména sester a lékařů 
s patřičnou specializací, a to i přes nárůst mezd v posledních několika letech. 

Ředitel T. Klinecký doplnil, že ve spolupráci s Centrem paliativní péče, z.ú., je realizována analýza paliativní péče 
v Praze. Na základě jejích výsledků bude možno připravit koncepční materiál pro zajištění a financování této péče. Pro 
příští období také předpokládá formulaci programů pro zdravotně-sociální pomezí. 

Následovala debata o personální situaci i o mzdách ve zdravotnictví. M. Růžička zmínil, že v minulém období bylo 
schvalováno navýšení mezd. T. Klinecký doplnil, že se to týkalo mezd pro personál příspěvkových organizací HMP, 
v případě jiných subjektů je toto potřeba zohlednit při přípravě rozpočtu na granty na příští období. 
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Hlasování ve 14.43, přítomno 7 členů. 

Usnesení č. U-VZ-0004 

Výbor pro zdravotnictví a sport ZHMP 

I .   b e re  na  v ěd o mí  
informaci o stavu grantového řízení v oblasti zdravotnictví pro rok 2019 

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

4. Informace o aktuálním stavu v Olivově dětské léčebně, o.p.s., ve vazbě na žádost o individuální provozní dotaci na rok 
2019 

Předkladatel: Ing. Miroslav Vacek, ředitel Olivovy dětské léčebny 

Olivova dětská léčebna, o.p.s., IČO: 25689371 (dále „ODL“) 
Spisová značka: O 53 vedená u Městského soudu v Praze   
Den zápisu: 14. srpna 1998  
Sídlo: Olivova 224/108, 251 01 Říčany 

Předseda výboru přivítal starostu Města Říčany Mgr. Vladimíra Kořena a Ing. Miroslava Vacka, ředitele ODL, který je ve 
funkci od března roku 2017. Výboru je předložena k posouzení žádost ODL o dotaci na úhradu provozních nákladů ve 
výši 6 mil. Kč s cílem finanční stabilizace dětské léčebny. Hl. m. Praha a Město Říčany jsou zakladateli ODL, jejich 
zástupci pracují ve správní a dozorčí radě. 

Ředitel M. Vacek zmínil dlouholetou tradici ODL, která vznikla před více než 120 lety jako ústav pro ochranu 
zanedbané a opuštěné mládeže (vychovatelna), v roce 1895 byla založena Olivova nadace, která měla za úkol 
vybudovat vychovatelnu a zajistit provoz ústavu a výchovu chovanců, v roce 1896 byl objekt dostavěn. Finanční 
prostředky na krytí provozních výdajů byly získávány z výnosu majetku Olivovy nadace, část nákladů na provoz hradil 
pražský magistrát ze svého rozpočtu. Dalším zdrojem byly vlastní pozemky obhospodařované statkem, který byl 
součástí vychovatelny a s pomocí chovanců ji zásoboval potravinami. ODL se řadí mezi nejstarší ústavy tohoto typu 
v českých zemích.  

Ředitel M. Vacek připravil prezentaci o historii a současnosti ODL doplněnou přehledy a grafy, identifikoval základní 
problémy a informoval o jejich řešení. Jeho základním úkolem jako krizového manažera s dlouholetými zkušenostmi ve 
zdravotnictví je ekonomická a personální stabilizace - tedy zejména stabilizace zdravotnického personálu, zlepšení 
procesů, upravení léčebného profilu zařízení, formulování dlouhodobé vize pro využití areálu a zajištění vyrovnaného 
rozpočtu. Velikým problémem ekonomické efektivity je také kolísání obložnosti - meziročně a zejména v průběhu 
kalendářního roku. Inspiraci k řešení této situace ředitel M. Vacek hledá mimo jiné u obdobně zaměřených zařízení 
(např. Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, IČO 00534200, který 
je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje; rozpočty a výhledy jsou zveřejněny na internetových stránkách 
zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html) .  

Zatím se za 1,5 roku podařilo zlepšit klima a částečně stabilizovat personální situaci - nyní 6 lékařů, celkem 3,4 úv. 
(dříve 2 lékaři, 1,4 úv.), podařilo se lépe využít kapacitu kuchyně a dodávat stravu pro Nemocnici Říčany a.s. (člen 
skupiny AGEL) a vybudovat funkční marketing. Nový koncept pobytové terapie zajistí celodenní program pro děti, 
v léčebně funguje škola a denní stacionář. 

Ředitel M. Vacek pozval členy výboru k návštěvě ODL, případně k uspořádání výjezdního jednání výboru v léčebně. 

Starosta Města Říčany V. Kořen zmínil, že léčebna je důležitou součástí Města Říčany, a připomněl, že od převzetí 
zakladatelství v roce 2014 je společným cílem zakladatelů vybudování moderních zdravotních služeb efektivně 
reagujících na současné zdravotní potřeby dětských pacientů a aktivní naplňování odkazu manželů Olivových. Zatímco 
v počátcích převažoval sociální charakter služeb, v pozdějších letech převažovaly služby zdravotní. V roce 1926 byla 
vychovatelna přeměněna na ozdravovnu pro oslabené děti z Prahy, v roce 1980 se ozdravovna změnila na léčebnu pro 
děti s nespecifickým onemocněním horních cest dýchacích. V roce 1998 v souvislosti se změnou legislativy byla 
Olivovou nadací zřízena obecně prospěšná společnost Olivova dětská léčebna, která převzala provoz celého zařízení. 
Podpora provozu by mohla být obdobná jako podpora, která je poskytována příspěvkovým organizacím. 

V následující diskusi P. Fifka poznamenal, že problematika zařízení je dlouhodobě složitá, respirační hospitalizace jsou 
překonané. Ředitel M. Vacek odpověděl, že proto ODL hledá další zaměření - na gastroenterologii, obezitologii a jiné 
oblasti.   

L. Brož se zeptal, jak je to v jiných léčebnách s propady v počtu pacientů, jak to vypadá s potřebnou kapacitou v rámci 
ČR. Ředitel M. Vacek míní, že spádová oblast zahrnující Prahu a střední Čechy je dostatečná, zvýšení obložnosti je 
dlouhodobá práce, v Metylovicích se daří cca 95% obložnost po 10 letech. 

http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html
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M. Hošek se zeptal, jak je to s investicemi, čí je majetek ODL. Ředitel M. Vacek sdělil, že budovy i pozemek jsou ve 
vlastnictví hl. m. Prahy. Větší investice do léčeben zpravidla řeší kraj jako zřizovatel, provozně musí být soběstačné. 

M. Tománek se zeptal na finanční participaci Říčan. Starosta V. Kořen sdělil, že v roce 2018 Město Říčany poskytlo 
dotaci ve výši 2,5. mil. Kč. 

M. Janečková upozornila na současné trendy nahrazovat ústavní péči péčí komunitní, jimž koncept velké léčebny 
z konce 19. století neodpovídá. 

Ředitel M. Vacek sdělil, že spolupracuje také s ÚZIS (dr. Dušek) při hledání cesty dalšího rozvoje ODL. Výhled je nutné 
sladit s trendy ve zdravotnictví. 

M. Růžička poznamenal, že i při důrazu na komunitní péči nastávají situace, kdy je naopak prospěšnější péče v jiném 
než komunitním prostředí.  

P. Fifka konstatoval, že v situaci, kdy hl. m. Praha investuje do majetku a dohrazuje provoz, je nezbytné zvážit 
možnosti vedlejší hospodářské činnosti a zvolit směr, který zajistí celoroční přísun pacientů. 

Ředitel ZSP MHMP T. Klinecký doplnil, že pro rok 2016 a 2017 poskytlo hl. m. Praha 6,136 mil. Kč, pro rok 2018 2,5 mil. 
Kč. Jako člen správní rady (nyní jako předseda) informuje členy výboru o možnosti práce v orgánech obecně prospěšné 
společnosti. Otázka právní formy je otázkou budoucí. 

M. Růžička položil řediteli M. Vackovi otázku, co jako krizový manažer považuje za své nejbližší úkoly a jak své další 
působení vnímá v časové perspektivě; připomněl v té souvislosti, že působení krizového manažera bývá časově 
omezeno a že po vyvedení společnosti z krize nastupuje standardní management. M. Vacek odpověděl, že za své dva 
nejbližší úkoly považuje zajištění perspektivního personálu a zajištění dostatečného počtu pacientů. Poznamenal také, 
že dostane-li k tomu příležitost, rád by se v budoucnu na dalším rozvoji ODL podílel i jako standardní manažer.  

M. Janečková se zeptala, jaké byly dřívější požadavky ODL a zda byly plně uspokojovány. 

T. Klinecký odpověděl, že navýšení odpovídá nezbytnému nárůstu osobních nákladů, např. 3,4 úvazků lékařů oproti 
1,4 úvazku v předcházejícím období. 

Ředitel M. Vacek doplnil, že nyní je v ODL nastavena nová firemní kultura, nové vztahy, a proto lze předpokládat 
omezení fluktuace pracovníků a postupnou stabilizaci personálního zajištění služby. 

Hlasování v 15.40, přítomno 7 členů. 

Usnesení č. U-VZ-0005 

Výbor pro zdravotnictví a sport ZHMP 

I .   d o po ru ču je  
Zastupitelstvu HMP kladné vyřízení žádosti Olivovy dětské léčebny, o.p.s, o poskytnutí individuální dotace ve výši 
6 mil. Kč 

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

5. R-31926 - k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové organizace v působnosti odboru ZSP ZHMP - Zdravotnická záchranná 
služba hl. m. Prahy 

Předkladatel: radní Mgr. Milena Johnová 

Úprava rozpočtu v oblasti investiční akce příspěvkové organizace v působnosti odboru ZSP MHMP Zdravotnická 
záchranná služba hl. m. Prahy (dále „ZZS HMP“). 

Ředitel ZSP MHMP T. Klinecký vysvětlil důvod předložení tisku týkajícího se účetní záležitosti k projednání v orgánech 
města. Jedná se o schválenou investiční akci č. 43538 na rok 2018 „Nákup sanitních vozidel RZP“ v celkovém množství 
30 ks a v celkové výši 142 000 tis. Kč. ZZS HMP na základě uzavřené rámcové kupní smlouvy ze dne 5. 2. 2018 
objednala 30 ks vozidel RZP v celkové hodnotě 122 102,3 tis. Kč. Dodávka měla být dle smlouvy kompletně dodána k 
užívání dne 13. 11. 2018. Dodavatel do 21. 12. 2018 dodal pouze 10 ks vozidel s tím, že zbývající počet – 20 ks vozidel 
- dodá v roce 2019. ZZS HMP proto požádala o projednání mimořádného finančního převodu z roku 2018 do roku 
2019 a uvolnění finanční částky nevyčerpaného investičního transferu 101 322 762 Kč na nákup 20 ks vozů RZP tak, 
aby zbývající vozidla mohla být zaplacena dodavateli včas. V případě vrácení částky zřizovateli a čekání na finanční 
vypořádání by totiž mohlo dojít k prodlení a ZZS HMP by pak mohla být účtována smluvní pokuta. 
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Hlasování v 15.45, přítomno 7 členů. 

Usnesení č. U-VZ-0006 

Výbor pro zdravotnictví a sport ZHMP 

I .   d o po ru ču je  

schválení návrhu na převod finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2018 na použití ke stejnému účelu 
v roce 2019 a na úpravu rozpočtu příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služby hl. m. Prahy 

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

6. Souhrnná informace o tiscích předkládaných Radě HMP 

Předkladatel: předseda Výboru pro zdravotnictví a sport ZHMP 

Informace o tiscích včetně připravených k projednání Radou nebo Zastupitelstvem hl. m. Prahy byla předložena 
písemně. 

Usnesením Rady HMP č. 3141 ze dne 18. 12. 2018 byly zřízeny nové komise Rady HMP v počtu 36, pouze pro 2 z nich 
bylo stejným usnesením schváleno personální obsazení - jedná se o Komisi Rady hl. m. Prahy pro poskytování 
krátkodobých ubytovacích služeb a Grantovou komisi hl. m. Prahy pro oblasti sociální, zdravotní a prevence. 

Doplňující dotazy ani připomínky k předloženým tiskům nebyly uplatněny 

Hlasování v 15.46, přítomno 7 členů. 

Usnesení č. U-VZ-0007 

Výbor pro zdravotnictví a sport ZHMP 

I.  bere na vědomí 

informaci o tiscích, které gesční radní VZS ZHMP předložili k projednání Radě HMP 

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

7. Souhrnná informace o tiscích do ZHMP 

Předkladatel: předseda Výboru pro zdravotnictví a sport ZHMP 

Informace o tiscích připravených k projednání Zastupitelstvem hl. m. Prahy byla předložena písemně. 

Doplňující dotazy ani připomínky k předloženým tiskům nebyly uplatněny. 

Hlasování v 15.47, přítomno 7 členů. 

Usnesení č. U-VZ-0008 

Výbor pro zdravotnictví a sport ZHMP 

I .   b e re  na  v ěd o mí  

informaci o tiscích, které gesční radní VZS ZHMP předkládají k projednání Zastupitelstvu HMP 

přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 
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8. Různé 

Předseda výboru M. Růžička vyzval členy k předkládání námětů k jednání. 

Příští jednání výboru se uskuteční dle harmonogramu 27. 2. 2019. 

 

 

 
 

 

Jednání bylo ukončeno v 15.50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ověřil: Martin Tománek, člen Výboru pro zdravotnictví a sport ZHMP  

Zapsal: MUDr. Alena Weberová, tajemnice Výboru pro zdravotnictví a sport ZHMP 

Ing. Miloš Růžička 
předseda Výboru pro zdravotnictví a sport ZHMP 

 
 
 
 

MUDr. Alena Weberová 
tajemnice Výboru pro zdravotnictví a sport ZHMP 

 


