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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

    
Výbor pro zdravotnictví a bydlení ZHMP   

ZÁPIS z 9. jednání 
Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP konaného dne 14. 1. 2016 v 15:00 hod. 

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

Přítomni: Ing. Miloš Růžička, JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, PhDr. Helena Briardová, Radomír Nepil, Doc. Ing. 
Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc., Ing. Helena Švrčinová 

Omluveni:  Bc. Libor Hadrava, PharmDr. Petr Fifka 
Nepřítomni: Ing. Marek Doležal,  
Hosté: Mgr. Josef Vacek, ředitel SCZ MHMP; MUDr. Alena Weberová, ZSP MHMP; Ing. Květuše Čelikovská, 

vedoucí oddělení zdravotnictví SCZ MHMP; PaedDr. Dana Herbichová, ředitelka CLR   
Jednání řídil: Ing. Miloš Růžička, předseda Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP      
 

Text zahájení: 

Předseda VZB přivítal všechny přítomné a konstatoval, že členové výboru byli řádně svoláni, a že VZB je usnášeníschopný, 
jelikož se sešel v počtu 5 členů. Uvedl jednotlivé body programu a krátce shrnul informace ohledně situace v Olivově 
dětské léčebně. 

Schválený program: 
 

Bod Věc 

1. Schválení programu jednání, volba ověřovatele zápisu 

2. Schválení zápisu z minulého jednání 

3. Centrum léčebné rehabilitace 

4. Souhrnná informace o činnosti odboru ZSP MHMP 

5. Souhrnná informace o činnosti odboru SCZ MHMP 

6. Souhrnná informace o činnosti odboru SVM MHMP 

7. Návrh programu jednání příštího výboru (podněty členů výboru) 

8. Různé 

 
K jednotlivým bodům programu: 

1. Schválení programu jednání, volba ověřovatele zápisu 

Předkladatel: předseda Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP 
Předseda VZB uvedl jednotlivé body programu a krátce shrnul informace ohledně situace v Olivově dětské léčebně, 
jež byla předmětem řešení minulých jednání.  

Usnesení č. U-VZ-0001 

Výbor pro zdravotnictví a bydlení ZHMP 

I .   s c h v a l u j e  
program 9. jednání Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP a ověřovatele zápisu, kterým je pan Radomír Nepil 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
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2. Schválení zápisu z minulého jednání 

Předkladatel: předseda Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP 
Pan předseda vyzval k doplnění či k připomínkám k předloženému návrhu zápisu z minulého jednání VZB ZHMP. 
Jelikož byl zápis bez připomínek, bylo přistoupeno k hlasování. 

Usnesení č. U-VZ-0002 

Výbor pro zdravotnictví a bydlení ZHMP 

I .   s c h v a l u j e  
zápis jednání výboru ze dne 15. 10. 2015 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

3. Centrum léčebné rehabilitace 

Předkladatel: PaedDr. Dana Herbichová, předseda Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP 
Pan předseda uvedl bod „Centrum léčebné rehabilitace dále (CLR)“ a předal slovo pí ředitelce CLR, PaedDr. Daně 
Herbichové, aby představila zprávu o situaci v CLR. 
 
Paní ředitelka CLR poděkovala za pozvání a udělené slovo. A uvedla, že CLR je ambulantní zařízení a příspěvkovou 
organizací Hlavního města Prahy, které sídlí v objektu HMP – objekt je svěřen do správy Městské části Praha 4. 
Z čehož dle pí ředitelky plynou pro CLR mnohá úskalí. MČ Praha 4 je poměrně rozsáhlá a investice se tak malému 
zařízení jako je CLR často nedostane. Pí ředitelka zmínila, že po osmi letech vyjednávání a urgencí byla v celém 
objektu vyměněna okna, čímž se velmi zlepšila situace ohledně úspor na energie. Nicméně dodala, že zařízení by 
potřebovalo ještě další rekonstrukci. Zařízení sídlí v budově bývalých jeslí, které byly v 90. letech přestavěny za 
účelem zdravotnického zařízení. Jako další problém uvedla, že objekt má rovnou střechu, kde je vyšší 
pravděpodobnost, že dříve či později bude protékat. K čemuž již opakovaně docházelo, v důsledku čehož došlo 
k částečné rekonstrukci a izolaci určité části střechy. V současné době by bylo potřeba opravit fasádu, která je stále 
původní a která je navíc v místech, v nichž navazuje na opravenou část, neustále ničena havrany, kteří 
polystyrenovou část klovají.  Čemuž by bylo vhodné zamezit, co možná nejdříve, aby nebyla znehodnocena 
proběhnuvší oprava. Z MČ Prahy 4 byli do zařízení opakovaně posláni úředníci, kteří situaci fotografovali, nicméně, 
jak pí ředitelka uvedla, tím to také celé končilo - s tím, že se rekonstrukce CLR nevejde do rozpočtu MČ. 
V loňském roce se CLR podařilo docílit vlastní vodovodní přípojky. Původní přípojka byla vedena přes sousední 
objekt, který byl původně též objektem jeslí – v 90. letech však byla budova bývalých jeslí rozdělena na dvě části, kde 
se v jedné části usídlilo CLR, a druhá část byla MČ Praha pronajata a sloužila jako hotel, který však zkrachoval a 
objekt bývalého hotelu je nyní více jak 3 roky opuštěný. Vybydlený hotel je pod správou MČ Praha 4. V současné 
době je objekt bývalého hotelu sídlem pro lidi bez domova a je ve velmi špatném stavu. CLR se chrání tím, že kdykoli 
se v sousedním objektu něco děje, tak kontaktují Městskou policii. Pí ředitelka se domnívá, že MČ se s objektem 
snaží něco dělat, jelikož si objekt prohlížejí zájemci a nově využitý objekt by v budoucnu mohl sloužit jako sociální 
bydlení pro mladé rodiny a seniory apod. V současné době, s výjimkou zmíněné vodovodní přípojky, je CLR stavebně 
napojeno na tuto problematickou sousední budovu. CLR se však podařilo docílit oddělení od sousedního objektu 
výstavbou stěny, a tudíž přístup do CLR ze strany sousedního objektu je tím znemožněn. Nejasnosti ohledně 
sousedního objektu tedy mají na CLR negativní vliv. Výše zmíněným pí ředitelka shrnula, co je v současné době 
nejvíce trápí.  
Dále uvedla historii vzniku zařízení CLR. CRL vzniklo roku 1992, pod vedením Prof. dr. Václava Vojty, který je autorem 
specifické terapeutické metody reflexní lokomoce - což je unikátní terapie, která dokáže působit na pohybový systém 
u dětí již od narození. Tato metoda je jednoduchá a velice účinná. CLR poskytuje specializovanou péči zejména 
dětem od kojeneckého věku, klasický příjem pacientů probíhá na doporučení odborného lékaře (neurologa, 
ortopeda, pediatra či specialisty na fyzioterapii). CLR spolupracuje s celou řadou ambulantních specialistů a 
specialistů z nemocnic a zdravotnických zařízení, z pražských i mimopražských nemocnic. Pracovníci CLR se 
pravidelně účastní seminářů apod.  
CLR má od samého začátku smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami, které v ČR jsou – což je pro CLR velkou 
výhodou. Nevýhodou nicméně je, že některé pojišťovny tuto péči limitují (např. OZP má, v rámci omezení, limit na 
jedno rodné číslo ročně, což vychází cca na 6 návštěv/1 rok) – avšak v případě péče o dítě; které se během jednoho 
roku vyvíjí z ležícího jedince až do chodícího; a kde je potřeba sledovat a korigovat jedince po celou dobu tohoto 
ontogenetického vývinu, tak navštívit CLR pouze 6x ročně je opravdu nedostačující. Za 6 návštěv se rodiče teprve 
naučí, jak s dětmi pracovat doma, nicméně tyto návštěvy vyčerpají již během prvního měsíce a půl. Podobné případy 
řeší CLR vlastní intervencí a s ředitelem sekce pro Prahu a Střední Čechy se podařilo dojednat, že na základě 
jednotlivých pacientů může CLR žádat o výjimky – tyto výjimky se však týkají cca 70 % pacientů, čímž vznikla značná 
administrativní zátěž. Těmto žádostem bylo v roce 2015 vyhověno. Nicméně na rok 2016 se pojišťovna rozhodla opět 
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limitovat finance stejným způsobem, avšak nyní dokonce ve větší míře. Až po jednání ze strany CLR se podařilo 
dojednat, že částku (na rok 2016) zvýší alespoň na úroveň loňského roku (2015). CLR zjišťovala, jak to v těchto 
případech funguje u jiných zařízení – bylo zjištěno, že u pacienta pojištěného u OZP, u kterého je zároveň z diagnózy 
jasné, že by měl zařízení navštěvovat opakovaně, tak některá zařízení pacienta rovnou odkážou na to, že mu 
nebudou moci vyhovět, anebo, že to odcvičí opravdu pouze 6x a poté jej pošlou zase do jiného zařízení a poté zase 
do dalšího atd. Tento postup však není vhodný ani příliš přínosný právě v situaci, kdy je potřeba rodiče řádně 
edukovat a vytvořit si vazbu s pacientem pro řádnou léčbu, kterou pacient potřebuje dlouhodobě – mnohdy i 
doživotně.  
Pí ředitelka uvedla, že každoročně přichází na terapii cca 1000 nových pacientů. Dále terapii navštěvují pacienti 
s diagnostikovanou dětskou mozkovou obrnou, které do CLR docházejí na péči často celoživotně a dále pak děti 
neurologicky ohrožené, které zařízení též navštěvují dlouhodobě. Trvalý přísun pacientů je tak vysoký, že jsou 
v některých obdobích upřednostňováni pacienti v útlém věku a jsou odmítaní pacienti s diagnostikami, které mohou 
zabezpečit jiná pracoviště. S vysokou návštěvností souvisí i problém s parkováním, kapacita parkoviště, které má CLR 
k dispozici, není dostačující. Vnitřní prostory zařízení, kde se nachází 8 ordinací, jsou pro CLR dostačující. Důležité pro 
CLR je, že budova je bezbariérová.  
Zaměstnanci CLR jsou převážně (cca 80%) vysokoškolsky vzdělaní odborníci. CLR působí též jako výukové pracoviště 
pro 3. lékařskou fakultu UK, kde funguje trvalá spolupráce. Co se týče hospodaření, tak CLR končí každoročně 
s kladným výsledkem. 
 
Pan předseda ukončil bod, vyzdvihl přínos péče CLR a skvělé práce, kterou zaměstnanci v čele s pí ředitelkou 
odvádějí. A uvedl, že zaměstnanci takovéhoto špičkového zařízení by se neměli starat o vodovodní přípojky apod., 
ale měly by pro ně být vytvořeny takové podmínky, aby se své práci mohli věnovat bez podobných těžkostí. CLR je 
příkladem, že jim stačí málo, aby mohli dělat velké věci.  Pan předseda si vzal za úkol a kontaktoval pana starostu MČ 
Prahy 4, aby se na MČ podívali na celou záležitost, co to pro ně znamená z pohledu příjmu nájmu, jak strategický je 
pro ně ten objekt apod. a zjistit, zdali by nebylo vhodné, aby tento objekt přešel pod správu HMP a sjednotilo se 
vlastnictví instituce a objektu. Pan předseda poděkoval a vyhlásil diskusi tomuto bodu.  
 
Pan Nepil se dotázal, zdali je budova CLR ještě něčím specifická, specificky zařízená pro účel CLR (kromě 
bezbariérovosti) a zda CLR nabízí ještě nějaké doplňkové služby? Pí ředitelka odpověděla, že se jedná čistě o 
fyzioterapeutické ordinace, jelikož odborníci v CLR potřebují ke své práci samostatnou místnost, terapeutické 
lehátko a ruce a vědomosti v hlavě, to je to nejdůležitější; pro děti je důležitý též hrací prostor, kde se děti uvolní a 
chovají se přirozeně - je to skvělé místo, které též pomáhá odborníkům stanovit správnou diagnózu. CLR poskytuje 
doplňkově elektroléčbu. Nic jiného specifického CLR navíc neposkytuje.  
 
Pan Nepil se poté dotázal na to, jaká je podlahová plocha zařízení. Pí ředitelka sdělila, že panu Nepilovi tuto 
informaci sdělí via email, jelikož si teď není jistá.  
 
K objektu zařízení patří též zahrada, která v současné době není vyžívána. Paní ředitelka uvedla, že v minulosti byl 
vypracován projekt s kontem Bariéry, jehož součástí bylo právě využití zahrady, nicméně tento projekt umlkl. 
Přestože je projekt vypracován a CLR ho má k dispozici, tak zatím není v plánu jej realizovat. Ačkoli je zahrada pod 
správou MČ Prahy 4 a CLR ji nevyužívá, musí se o ni CLR starat, a proto CLR na dohodu přijalo pracovníka na tuto 
údržbu.  
Na dotaz pana Nepila ohledně výše nájemného pí ředitelka uvedla, že CLR platí ročně Městské části Praha 4 200tis. 
Kč.  
Pan předseda vyzval členy výboru, aby společně přišli na to, jak efektivně pomoci tomuto zařízení. Pí ředitelka navíc 
uvedla, že úvaha odsvěření zde již figurovala před lety, ale nikdy k ní nedošlo. Co se týče příspěvku ze strany MHMP, 
členové výboru se shodli na tom, že by se finance musely vyčlenit ze samotného investičního rozpočtu HMP 
v kapitole zdravotnictví.  

 

Usnesení č. U-VZ-0003 

Výbor pro zdravotnictví a bydlení ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
zprávu předloženou paní ředitelkou Centra léčebné rehabilitace 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

I I .   p o v ě ř u j e  
předsedu VZB ZHMP podat zprávu o majetkové situaci objektu zdravotnického zařízení (CLR) 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
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4. Souhrnná informace o činnosti odboru ZSP MHMP 

Předkladatel: předseda Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP 
Bez diskuze přistoupeno k hlasování. 

Usnesení č. U-VZ-0004 

Výbor pro zdravotnictví a bydlení ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
souhrnnou informaci o činnosti odboru ZSP MHMP za rok 2015 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

5. Souhrnná informace o činnosti odboru SCZ MHMP 

Předkladatel: předseda Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP.  
Bez diskuze přistoupeno k hlasování. 

Usnesení č. U-VZ-0005 

Výbor pro zdravotnictví a bydlení ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
souhrnnou informaci o činnosti odboru SCZ MHMP za rok 2015 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

6. Souhrnná informace o činnosti odboru SVM MHMP 

Předkladatel: předseda Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP, tajemník Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP 
Bez diskuze přistoupeno k hlasování. 
 

Usnesení č. U-VZ-0006 

Výbor pro zdravotnictví a bydlení ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
zprávu o činnosti odboru SVM MHMP za rok 2015 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

7. Návrh programu jednání příštího výboru (podněty členů výboru) 

Předkladatel: předseda Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP 

Pan místopředseda Ludvík se dotázal na termín, kdy bude k dispozici vyhodnocení lékařské pohotovostní služby na 
území hl. m. Prahy za rok 2015. Pan Vacek, ředitel odboru SCZ MHMP odpověděl, že v současné době je tato 
informace o vyhodnocení v přípravě a členové výboru s ní budou seznámeni na dalších jednání výboru.  

Paní Briardová, členka výboru, navrhla, aby do dalšího jednání výboru byl znovu zařazen bod o situaci Olivovy dětské 
léčebny s tím, že by bylo vhodné pozvat i zástupce lékařů, jež v zařízení působí. 

Bez usnesení. 

8. Různé 

Předkladatel: předseda Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP 

Bez usnesení. 
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Ověřil: Radomír Nepil člen ZHMP Nepil  
Zapsal: Mgr. Zuzana Hölzelová, MHMP - OVO MHMP, Mgr. Vlasta Urbánková, MHMP - OVO MHMP   
 
 
Příloha k originálu zápisu: Prezenční listina 

Ing. Miloš Růžička 
předseda Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP 

 
 
 
 

Ing. Helena Švrčinová 
tajemník Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP 

 
 
 
 

Radomír Nepil 
ověřovatel zápisu, člen Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP 

 


