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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

    
Výbor pro zdravotnictví  a sport ZHMP   

ZÁPIS z 1. jednání 
Výboru pro zdravotnictví a sport ZHMP konaného dne 12. 12. 2018 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, Ing. 

Ladislav Kos, člen Výboru pro zdravotnictví a sport ZHMP, Mgr.  Petr Kubíček, MUDr. Alena Weberová, 
tajemník Výboru pro zdravotnictví a sport ZHMP  

Omluveni: Mgr.  Marcela Janečková, Ing. Radek Lacko, Martin Tománek  
Nepřítomni: MUDr. Tomáš Kaštovský  

Hosté: Mgr. Milena Johnová, radní Johnová, PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D., radní Šimral, Ing. Alice 
Mezková, zástupkyně ředitele MHMP pro Sekci služeb občanům, PhDr. Tomáš Klinecký, ředitel ZSP 
MHMP, Mgr. Josef Vacek, ředitel SCZ MHMP, Mgr. Soňa Fáberová, ředitelka SVC MHMP   

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

Text zahájení: 

Jednání výboru zahájil ve 14.10 předseda M. Růžička, který přivítal přítomné - radní pro oblast zdravotnictví Mgr. M. 
Johnovou, členy výboru, pracovníky MHMP i hosty. 

Přítomno 6 členů výboru, výbor je usnášeníschopný. 

Z jednání výboru je pořizována audionahrávka.  

Jednání výboru zaznamenávají také pracovníci PRAHA TV. 

Schválený program: 
 

Bod Věc 

1. Schválení programu jednání, volba ověřovatele zápisu 

2. Představení členů výboru, představení ředitelů odborů MHMP 

3. Zajištění a financování lékařské pohotovostní služby HMP - 3 tisky týkající se zajištění fungování v roce 2019, 
investičních a neinvestičních dotací 

4. Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze pro rok 2019 

5. Souhrnná informace o tiscích předkládaných Radě HMP 

6. Souhrnná informace o tiscích předkládaných do ZHMP 

7. Různé 

 
K jednotlivým bodům programu: 

1. Schválení programu jednání, volba ověřovatele zápisu 

Předkladatel: předseda Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP 
Bod 1) Předseda informoval o požadavku Mgr. Soni Fáberové, ředitelky odboru sportu a volného času MHMP, na 
zařazení nového bodu jednání č. 4 k problematice podaných žádostí v grantovém programu Celoměstské programy 
podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze pro rok 2019. 
O takto doplněném programu bylo hlasováno. 
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Ověřovatelkou zápisu byla navržena Eva Horáková, místopředsedkyně výboru, která s návrhem souhlasí. 

Usnesení č. U-VZ-0001 

Výbor pro zdravotnictví a sport ZHMP 

I .   s c h va l u je  
program 1. jednání a ověřovatele zápisu, kterým je paní Mgr. Eva Horáková 

přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

2. Představení členů výboru, představení ředitelů odborů MHMP 

Bod 2)  
Ve 14.18 se dostavil Petr Fifka. Přítomno 7 členů výboru. 
Postupně se představili členky a členové výboru, radní, ředitelé odborů, zaměstnanci a asistenti. Každý zmínil své 
odborné zaměření, dosavadní zkušenosti, případně pracovní zařazení. 

 

3. Zajištění a financování lékařské pohotovostní služby HMP - 3 tisky týkající se zajištění fungování v roce 2019, investičních 
a neinvestičních dotací 

Předkladatel: radní Johnová 
Bod 3) 
Informaci o systému zajištění lékařské pohotovostní služby na území hl. m. Prahy (dále jen „LPS“), který je předmětem 
tisku Z-6903, podal Mgr. Josef Vacek, ředitel odboru správních činností ve zdravotnictví a sociální péči MHMP. 
Od roku 2008 je LPS v hlavním městě Praze organizována v jednotném systému, kdy jsou jednotlivá stanoviště LPS 
soustředěna do stěžejních zdravotnických zařízení.  
Od 1. 1. 2013 až do současnosti tuto službu zajišťuje 7 následujících poskytovatelů zdravotních služeb: 
5 zřízených Ministerstvem zdravotnictví ČR: Fakultní nemocnice v Motole, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, 
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Nemocnice Na Bulovce, Thomayerova nemocnice; 1 zřízené Ministerstvem 
obrany ČR: Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha; 1 zřízené hl. m. Prahou: Městská 
poliklinika Praha (příspěvková organizace hlavního města Prahy). 
Hlavní město Praha jako vyšší územně samosprávný celek zodpovídá v obvodu své působnosti za organizaci a zajištění 
LPS (dřívější legislativa používala název lékařská služba první pomoci), kdy tato povinnost krajům vyplývá zejména z 
ustanovení § 110 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o 
zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 372/2011 Sb.“). Dle ustanovení § 119 odst. 1 
zákona č. 372/2011 Sb. je působnost stanovená tímto zákonem krajům výkonem přenesené působnosti. 
Pro rok 2019 je struktura LPS plánována obdobně. Stejně jako v roce 2018 uzavře hl. m. Praha pro rok 2019 s 
vybranými poskytovateli LPS veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové individuální neinvestiční dotace na provoz 
LPS a finančně tuto službu podpoří ze svého rozpočtu. 
Od roku 2008 až do roku 2016 byl systém dotován z rozpočtu hl. města Prahy částkou 20,5 milionu Kč, od roku 2017 
byla částka valorizována o 2 miliony Kč na celkový obnos 22,5 milionu Kč, a to s ohledem na dlouhodobé zvyšování 
provozních nákladů, zejména pak mzdových prostředků na personální zabezpečení služby. Původní částka 2 miliony Kč 
vyčleněná pro každé jednotlivé stanoviště v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a 
dorost byla v roce 2017 zvýšena o 200 000 Kč, tj. na 2,2 milionu Kč/stanoviště. Dotace 1 milion Kč pro jednotlivá 
stanoviště v oboru zubní lékařství zůstala až dosud nezměněna s výjimkou stanoviště ve Fakultní nemocnici v Motole, 
kterému byla v roce 2017 dotace rovněž valorizována o 200 000 Kč na celkových 1,2 milionu Kč, a to s ohledem na 
jeho specializovanou stomatologickou péči a rozsah ordinační hodin. 
Vzhledem k tomu, že část pacientů LPS tvoří občané Středočeského kraje (30-35 %), bude se Středočeským krajem 
jednáno o možném spolufinancování služby; spolufinancování se již podařilo dojednat u letecké záchranné služby. 
Celkový objem finančních prostředků v kap. 0505, § 3513, pol. 5339 vyčleněných na LPS v roce 2019 činí 28,3 milionu 
Kč. 22,5 milionu Kč bude čerpáno jako účelová neinvestiční dotace LPS, 3,5 milionu Kč je ponecháno pro případ 
hromadného výskytu onemocnění či postižení osob na zdraví v důsledku mimořádné události či krizové situace a 
obnos ve výši 2,3 milionu Kč je pak ponechán pro případ neodkladné modernizace přístrojového vybavení stanovišť 
LPS. 
Vyúčtování LPS v roce 2019 proběhne v každém pololetí, tedy 2 x ročně. 
Dále ředitel Vacek informoval o přípravě nové vyhlášky k zajištění LPS, kterou plánuje Ministerstvo zdravotnictví ČR a 
která může omezit provozování LSP pouze na nemocnice s centrálním příjmem. Kraje budou mít možnost návrh 
připomínkovat. 
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M. Hošek vynesl dotazy co by to pro Prahu znamenalo. Ředitel Vacek sdělil, že velké komplikace, neboť v Praze jsou 
nyní pouze 3 nemocnice s centrálním příjmem. 
P. Fifka poznamenal, že pohotovost je v Praze vnímána jako dostatečně zajištěná, respektována je i „spádovost“. 
Pokud by došlo k omezení, bude toto veřejností vnímáno velmi negativně. 
M. Růžička zdůraznil, že dostatečná dostupnost LPS je pro Prahu nezbytná. 
Ředitel Vacek doplnil, že požadavky Prahy na poskytování LPS budou uplatňovány v připomínkovém řízení. 
Dále ředitel Vacek podal informace k tisku Z-6858 (poskytnutí prostředků formou jednorázové neinvestiční dotace) a 
tisku Z-6859 (poskytnutí prostředků formou jednorázové investiční dotace). Dotace jsou určeny na dovybavení 
ambulancí LPS zdravotnickým zařízením, která poskytují LPS v hl. m. Praze. 
V průběhu roku 2018 vyplynul od smluvních poskytovatelů LPS požadavek na nákup, resp. modernizaci věcného a 
technického vybavení stanovišť LPS. Poskytovatelé zaslali své individuální požadavky, přičemž souhrnná částka na toto 
vybavení činí 6 056,2 tis. Kč. Následně byly jednotlivé položky z předmětných žádostí rozděleny dle kritéria pořizovací 
ceny, a to na neinvestiční výdaje (cena do 40 tis. Kč / položka) - celkem 987,7 tis. Kč, a na investiční výdaje (cena od 40 
001 Kč / položka) - celkem 5 068,5 tis. Kč.  
Neinvestiční výdaje byly dle jednotlivých žádostí rozděleny do částek nepřesahujících 200 tis. Kč, které schválila Rada 
hl. m. Prahy svým usnesením č. 2866 ze dne 13. 11. 2018, a do částek přesahujících 200 tis. Kč, které jsou obsahem 
tisku Z-6858 - jedná se poskytnutí finančních prostředků z kap. 0505, § 3513 v celkovém objemu 840 tis. Kč.  
Investiční výdaje byly dle jednotlivých žádostí rozděleny do částek nepřesahujících 200 tis. Kč, které schválila Rada hl. 
m. Prahy svým usnesením č. 2867 ze dne 13. 11. 2018, a do částek přesahujících 200 tis. Kč, které jsou obsahem tisku 
Z-6859 - jedná se o poskytnutí finančních prostředků z kap. 0505, § 3513 v celkovém objemu 4 720 tis. Kč. 
Na tyto výdaje bude použita finanční rezerva pro rok 2018 ve výši 3,5 mil. Kč (rezerva pro mimořádné situace) a 2,3 
mil. Kč (rezerva na obnovu vybavení LPS). 

Usnesení č. U-VZ-0002 

Výbor pro zdravotnictví a sport ZHMP 

I .   s c h va l u je  

návrh na zajištění a financování lékařské pohotovostní služby hl. m. Prahou v roce 2019 (tisk Z-6903) 

I I .   b e re  na  v ěd o m í  

předkládané tisky na poskytnutí jednorázové účelové individuální neinvestiční dotace (tisk Z-6858) a na 
poskytnutí jednorázové účelové individuální investiční dotace (tisk Z-6859) poskytovatelům zdravotních 
služeb, kteří poskytují lékařskou pohotovostní službu z kap. 0505 v roce 2018 

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

4. Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze pro rok 2019 

Předkladatel:  
Bod 4) 
Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze pro rok 2019 
O dodatečné zařazení tohoto bodu na jednání výboru požádal odbor sportu a volného času MHMP (dále jen „SVC“) ve 
středu 12. 12. 2018 dopoledne. Na základě dohody s radním V. Šimralem a konzultace s odd. sportu byl výboru zaslán 
návrh usnesení o vyzvání k doplnění formálních nedostatků v žádostech o dotace hl. m. Prahy a podklady (přehled 
nedostatků). Materiály byly vytištěny a tajemnicí výboru rozdány členům před jednáním. K dispozici při jednání byla i 
schválená pravidla programu. Další interní tabulky přinesla členům výboru na jednání ředitelka SVC S. Fáberová, která 
též podala informaci ke grantovému programu. Uzávěrka programu byla 15. 10. 2018, následovala formální kontrola 
podání prováděná pracovníky MHMP. Dle sdělení ředitelky Fáberové byla přijato cca 900 žádostí, z toho cca 200 
žádostí není kompletních. Dříve o případném doplňování či vyřazování žádostí rozhodovala komise, komise však dosud 
nebyly ustanoveny.  
E. Horáková položila dotaz na typ nedostatků a jejich počet. S. Fáberová sdělila, že nekompletní žádost obsahuje větší 
či menší formální vady nebo pochybení, jednu nebo i více. 
P. Fifka vyjádřil pochybnost, zda někdo, kdo nepodá správně žádost, bude umět správně finanční prostředky použít a 
následně vyúčtovat. 
Následovala diskuse o kompetencích výboru a vážnosti formálních nedostatků, zejména s ohledem na malé 
organizace pracující s dětmi a mládeží, často navíc na dobrovolné bázi. 
M. Růžička se domnívá, že malá formální pochybení by mohla být odstraněna doplněním. 
P. Kubíček si není jist, zda je výbor vůbec kompetentní v této otázce rozhodovat 
L. Kos upozornil, že předložený seznam obsahuje i vysoce problematické organizace. 
Ředitelka Fáberová vysvětlila, že o organizacích výbor nerozhoduje, rozhodnutí se týká pouze chyb, které budou moci 
organizace na vyzvání opravit nebo doplnit. 
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M. Hošek konstatoval, že se momentálně nehodnotí projekty, jen to, zda bude žadatelům umožněno malé chyby 
odstranit.  
Na základě diskuse slíbila ředitelka Fáberová poslat členům výboru seznam organizací, které budou vyzvány k doplnění 
podaných žádostí. 
P. Fifka doporučuje, aby se výbor vyjádřil obecně k zásadám/kritériím (přehled typů vad, jež žádosti vykazují, obdržel v 
písemné podobě každý člen před jednáním). 
Souběh chyb řešen nebyl. 

Usnesení č. U-VZ-0003 

Výbor pro zdravotnictví a sport ZHMP 

I .   s o uh l as í  

s vyzváním žadatelů v rámci Celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze pro rok 20129 
k odstranění formálních nedostatků v žádostech v souladu s přílohou č. 1 tohoto zápisu v termínu do 14.1. 
2019 

I I .   d o po ru ču je  

radnímu PhDr. Mgr. V. Šimralovi, Ph.D. et Ph.D. zajistit realizaci tohoto usnesení 

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

5. Souhrnná informace o tiscích předkládaných Radě HMP 

Předkladatel: předseda Výboru pro zdravotnictví a sport ZHMP 
Body programu č. 5 a 6 byly projednávány současně a bylo přijato společné usnesení viz bod 6. 

 

6. Souhrnná informace o tiscích předkládaných do ZHMP 

Předkladatel: předseda Výboru pro zdravotnictví a sport ZHMP 
Bod 5 a 6) 
Informace o tiscích včetně znění tisků připravených k projednání Radou nebo Zastupitelstvem hl. m. Prahy byla 
předložena písemně. 
Tisky v oblasti zdravotní týkající se provozování LPS byly projednány samostatně v bodě 3. 
Doplňující informace k některým tiskům připraveným odborem SVC podala ředitelka Fáberová. Investiční akce 
uvedené v tiscích týkajících se výzev MŠMT jsou výhledově nezbytné a spolufinancování ze státního rozpočtu sníží 
objem finančních prostředků poskytovaných z rozpočtu hl. m. Prahy. 
Tisk Z-6896 se týká výzvy MŠMT V4 Sport, investice 2019/2020. Primárně je tato výzva zaměřena na rozšiřování a 
zkvalitňování kapacit sportovních zařízení v České republice - formou rekonstrukce a obnovy stávajícího zařízení či 
výstavby zařízení nového. Preferovány budou projekty zaměřené na obnovu a výstavbu městských sportovních hal a 
stadionů. Konec příjmu žádostí o poskytnutí dotace v rámci uvedené výzvy je 31. 12. 2018. Maximální míra podpory z 
MŠMT je 50 %. Jedná se o akci „Rekonstrukce sportovní haly Letná Praha 7“. Hlavním cílem uvedené akce je rozšířit 
možnosti tréninku ve sportovní hale Královka v Praze 7, kterou hl. m. Praha vlastní. Nezbytnou podmínkou čerpání 
finančních prostředků z programu MŠMT je podání žádosti o dotaci, která bude mimo jiné obsahovat povinné přílohy: 
usnesení zastupitelstva schvalující podání žádosti o dotaci a usnesení zastupitelstva se závazkem k financování akce v 
požadované výši. V návrhu hl. m. Praha schvaluje podání žádostí a spolufinancování akce ve výši 50 %. 
P. Fifka se domnívá, že investiční peníze musí být v rozpočtu připraveny, aby po schválení na MŠMT mohly být 
projekty spolufinancovány. 
M. Hošek se domnívá, že prostředky stačí mít obecně v rezervě. 
Tisk Z-6848 se týká výzvy MŠMT V3 Sport, investice 2019/2020. Podmínka výzvy žadatelům o dotaci ukládá nejpozději 
do 31. 12. 2018 doložit prokázání závazku třetího subjektu na spolufinancování akce, pokud žadatel nemá z vlastních 
zdrojů zajištěn dostatek finančních prostředků do 100 % nákladů akce. Třetím subjektem je v tomto případě hl. m. 
Praha, které nabídlo pražským sportovním klubům spolufinancování záměrů na rozvoj sportovní infrastruktury ve 
spolupráci s MŠMT. Jedná se o spolufinancování ve výši 30 %. Ředitelka Fáberová předpokládá schválení nejméně 
dvou ze všech podaných projektů MŠMT. Záměr spolufinancování investičních projektů podporovaných MŠMT je 
součástí Plánu rozvoje sportu v hl. m. Praze 2018 - 2020, schváleného Radou hl. m. Prahy usnesením č. 1750 ze dne 
17. 7. 2018. Finanční prostředky na podporu investičních projektů MŠMT byly alokovány v rozpočtu již na rok 2018, 
ale z důvodu pozdního vyhlášení investičního programu MŠMT je v tomto roce nebylo možné vyčerpat. Bude proto 
požádáno o jejich převod do roku 2019. 
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Usnesení č. U-VZ-0004 

Výbor pro zdravotnictví a sport ZHMP 

I .   b e re  na  v ěd o m í  

souhrnnou informaci o tiscích projednaných Radou hl. m. Prahy a předkládaných do ZHMP 

přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1, mimo místnost: 0 

7. Různé 

V 15.55 odešel M. Hošek a P. Kubíček. Přítomno 5 členů, výbor není usnášeníschopný. 
 
Bod 7) Různé 
 
Proběhla debata o zřízení komisí pro jednotlivé odborné nebo grantové oblasti. V minulosti granty projednávaly 
komise. 
 
V 16.05 odešel L. Brož. Přítomni 4 členové, výbor není usnášeníschopný. 
 
• Proběhla debata o vhodném dnu a čase jednání výboru v roce 2019. Definitivní termíny určí předseda výboru tak, 
aby nedocházelo k souběhu s jiným výborem. Členové budou informováni e-mailem, harmonogram bude zveřejněn na 
webové stránce výboru. 

 

 
 

 

Jednání bylo ukončeno v 16.16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Ověřil: Mgr.  Eva Horáková, místopředsedkyně Výboru pro zdravotnictví a sport ZHMP  
 

 

 

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

předseda Výboru pro zdravotnictví a sport 
ZHMP 

 
 
 
 
 

tajemník Výboru pro sport a volný čas ZHMP 
 
 


