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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

    

Výbor pro zdravotnictví, sport a volný čas 
ZHMP 

 

ZÁPIS z 14. jednání 

Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP konaného dne 11. 3. 2020 ve 14.00 hod. 

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

     

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

Kos, Stanislav Nekolný, MBA, Martin Tománek, MUDr. Alena Weberová  

Omluveni: Ing. Jana Komrsková, Mgr. Petr Kubíček  

Nepřítomni: Ing. Radek Lacko  

Hosté: radní Mgr. Milena Johnová, radní PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D., Ing. Alice Mezková, zástupkyně 
ředitele MHMP pro Sekci služeb občanům, Mgr. Lenka Němcová, ředitelka SML MHMP, Mgr. Martin 
Ježek, ředitel ZDR 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 5. 2. 2020 

3. Aktuální informace o epidemiologické situaci v souvislosti s infekcí koronaviru 

4. Grantové řízení HMP – Program v oblasti zdravotnictví pro rok 2020 – návrhy dotací 

5. Nemocnice Na Františku – informace 

6. Informace o průběhu grantových řízení HMP v oblasti sportu, volného času a zdravotně-sociálních služeb 

7. Souhrnná informace o tiscích předkládaných Radě a Zastupitelstvu HMP 

8. Různé 

 
K jednotlivým bodům programu: 

1. Zahájení 

Jednání výboru zahájil ve 14.04 předseda M. Růžička, který přivítal přítomné členy výboru a hosty. 

Přítomno 7 členů výboru, výbor je usnášeníschopný. 

Z jednání výboru je pořizována audionahrávka. 

2. Schválení programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení zápisu ze dne 5. 2. 2020 

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

Předseda výboru M. Růžička navrhl přesunutí bodů programu z důvodu časových možností ředitele ZZS HMP 
MUDr. Petra Koloucha – bod 3. Aktuální informace o epidemiologické situaci v souvislosti s infekcí koronaviru bude 
projednán po 15. hodině, jakmile se dostaví MUDr. Kolouch. Plánovaný program bude tedy projednáván v pořadí bodů 
2, 6, 4, 7 a případně 8 a 5.  

Ověřovatelem zápisu byla navržena Marcela Janečková, která s návrhem souhlasí. 
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K zápisu ze 13. jednání Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP, které se konalo 5. 2. 2020, nebylo 
připomínek. 

Usnesení č. U-VZ-0062 
Výbor pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP 
I .   s c h v a l u j e  

1.  upravený program 14. jednání výboru a ověřovatelku zápisu, kterou je Marcela Janečková 
2.  zápis ze 13. jednání výboru konaného dne 5. února 2020 

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

6. Informace o průběhu grantových řízení HMP v oblasti sportu, volného času a zdravotně-sociálních služeb 

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

Informaci k průběhu grantového řízení v oblasti sportu podal ústně radní V. Šimral – oproti původně schválenému 
harmonogramu došlo ke zpoždění z důvodů technických i personálních. Informační systém pro hodnocení byl spuštěn 
s velkým zpožděním a odbor SML má trvalý nedostatek pracovníků. 

L. Kos doplnil, že všechny podklady i projekty má již komise pro sport k dispozici, postupně se boduje cca 1200 přijatých 
projektů, žadatelé jsou průběžně o situaci informováni. 

Ředitelka SML MHMP souhlasila, že problém s pracovníky odboru trvá a množí se dotazy k pořádání akcí, jejichž termín 
nastává před termínem pro reálné udělení dotací. Žadatelé jsou informováni, že posuny termínů akcí jsou možné na 
základě oznámení odboru SML. 

P. Fifka upozornil, že není v lidských silách program seriózně hodnotit během zkrácené doby v souladu s přijatými 
pravidly. 

S. Nekolný také uvedl, že se hodnocení ukázalo jako velmi časově náročné, proto již není schopen se hodnocení dále 
účastnit. 

L. Kos vysvětlil, že pravidla jsou pro letošní ročník nastavena nově a předpokládají bodování všech projektů.  

M. Janečková se zeptala, zda se hodnotí všechny projekty nebo jen některé, např. ty finančně náročné – podle jejího 
názoru by bylo účelné, aby se vzhledem ke zmíněným okolnostem komise soustředila pouze na projekty, v nichž jde o 
větší finanční částky. 

Ředitelka L. Němcová sdělila, že schválená pravidla nelze nyní upravit, hodnotí se všechny projekty. Pravidla pro 
hodnocení grantů v oblasti sportu byla detailně rozpracována ve spolupráci s odborem legislativy MHMP. L. Kos 
doplnil, že se hodnotí podle nastavených priorit, k projednání Radou a Zastupitelstvem HMP půjdou postupně, nejdříve 
pravděpodobně Sportovní akce, tedy Opatření IV. 

P. Fifka informoval, že se paradoxně nejhůře hodnotí „malé“ projekty v Opatření V. – Sport pro všechny. „Velké“ se 
týkají sportovních svazů a hodnotí se jednodušeji. Dále se dotázal, čeho se týkal podnět kontrolního výboru k průběhu 
grantového řízení v oblasti sportu.  

Radní V. Šimral sdělil, že na základě podnětu je s LEG MHMP řešena možnost revokovat usnesení Rady HMP k vyhlášení 
programu kvůli posunutí termínů. Od příštího roku je nutno uvažovat o změně systému, „malé“ projekty je potřeba 
znát, protože z textu samotných projektů není někdy reálná činnost zcela zřejmá. 

P. Fifka upozornil, že je třeba prioritně zajistit peníze pro svazy, a tím zabezpečit kontinuitu činnosti včetně nezbytné 
práce trenérů. 

Předseda výboru M. Růžička shrnul předložené informace, včetně oprávněné stížnosti na nedodržování časového 
harmonogramu, a pro doplnění informací se dotázal na počty žádostí (projektů) v jednotlivých opatřeních. 

Počty upřesnila ředitelka SML L. Němcová: 

Opatření I. Systémový rozvoj sportu dětí a mládeže:  50 žadatelů – 50 projektů 
Opatření II. Investice do sportovního zařízení:   77 žadatelů – 79 projektů 
Opatření III. Provoz sportovního zařízení:   206 žadatelů – 237 projektů 
Opatření IV. Sportovní akce:     257 žadatelů – 402 projektů 
Opatření V. Sport pro všechny:     133 žadatelů – 133 projektů 
Opatření VI. Sportovní činnost handicapovaných:  31 žadatelů – 31 projektů 
Opatření VII. Stroje a sportovní potřeby:   111 žadatelů – 172 projektů 

K vyřazení je navrženo a nehodnoceno 109 žádostí/projektů. 
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Informaci k průběhu grantového řízení v oblasti adiktologických služeb a programu Akce celopražského významu 
obdrželi členové výboru písemně s pozvánkou. V těchto programech není v pravidlech nastaveno projednání výborem, 
výboru je proto poskytnuta souhrnná informace. 

Program adiktologických služeb pro rok 2020 

Hl. m. Praha poskytuje jednoleté granty formou dotací na účel stanovený v programu.  

V rozpočtu hl. m. Prahy je na rok 2020 schválena částka 58 000 000 Kč. 

Alokovaná částka pro víceleté financování pro rok 2019 činí 38 707 100 Kč. 

Pro rozdělení finančních prostředků na nové projekty a služby je pro rok 2020 k dispozici částka 19 292 900 Kč. 
V grantovém programu bylo přijato celkem 61 žádostí/projektů s celkovým požadavkem ve výši 23 606 361 Kč. 
Připravené návrhy projednala dne 19. 2. 2020 Grantová komise hl. m. Prahy pro oblasti sociální, zdravotní a prevence, 
která posoudila a schválila návrhy pracovní skupiny v celkové výši 57 657 100 Kč. Návrhy jsou připravovány pro 
projednání Radou a Zastupitelstvem HMP v tiscích č. R-35888 a Z-8119. 

Program Akce celopražského významu pro rok 2020 

Hl. m. Praha poskytuje jednoleté granty formou dotací na účel stanovený v programu, zejména na podporu a rozvoj 
projektů zaměřených na vzdělávání odborníků i veřejnosti, podporu osvětové činnosti v oblasti prevence ve zdravotní 
i zdravotně-sociální oblasti, rozvoj dobrovolnictví, podporu destigmatizace a akcí zaměřených na osoby s postižením, 
s duševním onemocněním nebo ohrožené vyloučením. 

Grantové řízení je určeno pro jednorázové i opakované akce a aktivity konané na území HMP nebo s aktivní účastí 
občanů Prahy. 

V rozpočtu hl. m. Prahy je na rok 2020 schválena částka 8 500 000 Kč. 

Pro rok 2020 bylo celkem přijato 120 žádostí, celkové požadavky žadatelů o dotaci dosáhly výše 19 787 572 Kč. Návrhy 
na rozdělení dotací včetně podkladů z externího hodnocení projednala dne 19. 2. 2020 Grantová komise Rady hl. m. 
Prahy pro oblasti sociální, zdravotní a prevenci. Celkově je navrženo k podpoření 73 projektů, z toho 62 projektů 
s navrženou dotací do 200 tis. Kč a 11 s návrhem nad 200 tis. Kč, k vyřazení je navrženo celkem 9 projektů, doporučení 
nepodpořit bylo vysloveno u 38 projektů. 

Celková navrhovaná částka činí 8 498 100 Kč. 

Návrhy jsou připravovány pro projednání Radou a Zastupitelstvem HMP v tiscích č. R-35915 a Z-8114. 

K předloženému materiálu nebyly vzneseny dotazy. 

Usnesení č. U-VZ-0063 

Výbor pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP 
I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

1.  informaci o průběhu grantového řízení v oblasti sportu 
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 

2.  informaci o průběhu grantových řízení ke zdravotně-sociální problematice 
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 

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

4. Grantové řízení HMP – Program v oblasti zdravotnictví pro rok 2020 – návrhy dotací 

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

Podklady s návrhy na základě projednání Grantovou komisí Rady hl. m. Prahy pro oblasti sociální, zdravotní a prevenci 
dne 19. 2. 2020 včetně výstupů z hodnocení obdrželi členové s pozvánkou. 

Ředitel ZDR MHMP M. Ježek uvedl, že grantové řízení probíhá v souladu s vyhlášeným programem, který schválila 
Rada HMP usnesením č. 1729 ze dne 26. 8. 2019. Granty jsou poskytovány jako jednoleté a jejich návrh je dle 
grantových pravidel předložen výboru k projednání. 

A. Weberová doplnila, že bylo přijato celkem 175 žádostí, z toho je 36 nových projektů. Žadatelé požadují pro všech 
175 podaných projektů na rok 2020 částku cca 89 mil. Kč (88 921 059 Kč). Pro grantovou oblast zdravotnictví je 
v rozpočtu běžných výdajů HMP v kapitole 0581 schválena částka 51 mil. Kč. Opatření č. IV. (Podpora paliativní péče) 
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bylo posuzováno pouze interně, ostatní opatření byla hodnocena externě, celkem 28 hodnotiteli. Každý externě 
hodnocený projekt mohl získat maximálně 150 bodů (2x 75 bodů), žádosti, která v součtu dosáhla 100 bodů a méně, 
je navrženo nevyhovět. A. Weberová dále vysvětlila důvody vyřazení a nepodpoření některých projektů a výpočet 
dotací pro paliativní péči. 

Výboru je předložen návrh na udělení grantů v oblasti zdravotnictví pro rok 2020 v celkové výši 50 893 000 Kč, 
8 projektů je navrženo k vyřazení a 10 bylo navrženo nepodpořit, rezerva programu činí 107 000 Kč. 

Ve 14.50 se dostavil M. Hošek, přítomno 8 členů. 

M. Janečkovou zajímalo, kolik žadatelů se přihlásilo do nově vyhlášeného Opatření č. V: Podpora rozvoje zdravotně-
sociální péče. V opatření číslo V. bylo přijato 8 žádostí, pro V/1. rozvoj multidisciplinárních týmů – 6 žádostí, pro V/2. 
rozvoj spolupráce poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb nebyla podána žádná žádost a pro opatření V/3. rozvoj 
koordinovaného přístupu k poskytování dlouhodobé péče byly přijaty 2 žádosti. Dva projekty podané v opatření V/1. 
jsou kvůli duplicitě s jinými projekty v oblasti zdravotnictví navrženy k vyřazení. 

Usnesení č. U-VZ-0064 

Výbor pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP 
I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

informaci o průběhu grantového řízení v oblasti zdravotnictví 
přijato jednomyslně, pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0 
I I .   s o u h l a s í  

s poskytnutím dotací v celkové výši 50 893 000 Kč dle návrhu komise a doporučuje předložit návrh na udělení 
dotací k projednání Radě a Zastupitelstvu HMP 

přijato jednomyslně, pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0 

přijato jednomyslně, pro: 8, 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 
K předloženému přehledu tisků nebylo připomínek. 

Usnesení č. U-VZ-0065 

Výbor pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP 
I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

informaci o tiscích projednaných Radou HMP 

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

8. Různé 

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

 Správa pražských hřbitovů 

T. Kaštovský požaduje předložení informace o hřbitovech a krematoriích a pozvání ředitele K. Koblihy na příští jednání 
výboru, které se dle harmonogramu uskuteční ve středu 15. dubna. 

Informaci podal ředitel ZDR M. Ježek – probíhají pravidelné měsíční porady, pracovní skupina vyhodnocuje naplnění 
cílů sloučení. Zdůrazňuje, že se Správě pražských hřbitovů podařilo získat koncese a že se také podařil přechod ze 
systému mezd na tarifní platy a nenastal odliv zaměstnanců. Probíhá stěhování provozů. Bude zahájen proces 
personálního nastavení, bude zahájena nová propagace. 

Rozbory hospodaření obou organizací proběhly bez problémů. 

P. Fifka se zajímá o problematiku dotování sloučené organizace a o vizi budoucích aktivit včetně jejich nákladů. 

Úkol: zajistit pozvání ředitele K. Koblihy a písemné podklady k vizi Správy pražských hřbitovů rozeslat členům 
předem. 
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 Deratizace  

Členové výboru obdrželi písemnou informaci o provedení a výsledcích cyklické deratizace na území hlavního města 
Prahy v roce 2019 a o návrhu zajištění deratizačních prací na území hlavního města Prahy v roce 2020 předloženou 
jako tisk R-35893, kterou vzala na vědomí Rada HMP dne 24. 2. 2020. 

Součástí materiálu je i harmonogram provádění povrchové deratizace pro rok 2020 a harmonogram kanalizační 
a stokové sítě PVK.  

Hlavní město Praha má dle ustanovení § 57 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinnost provádět běžnou ochrannou dezinfekci, dezinsekci 
a deratizaci. V souladu s touto povinností je každým rokem prováděna na území HMP cyklická deratizace, a to 
v objektech a na plochách, které vlastní a přímo spravuje HMP.  

Deratizace probíhá v úzké spolupráci s Hygienickou stanicí hl. m. Prahy. Ve spolupráci s ní i s městskými částmi je 
potřeba koordinovat zásahy a řešit aktuální výskyty hlodavců. Všechny městské části byly informovány dopisem ze 
dne 2. 3. 2020 o zahájení prací, byl jim poskytnut harmonogram a také informace o tom, že zajišťování deratizace patří 
mezi jejich povinnosti ve vztahu k vlastnímu nebo svěřenému majetku. 

Usnesení č. U-VZ-0066 

Výbor pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP 
I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

informaci o provádění deratizace majetku v přímé správě hl. m. Prahy 

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

5. Nemocnice Na Františku – informace 

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

Radní M. Johnová informovala přítomné, že jednání se starostou MČ Praha 1 Ing. Petrem Hejmou proběhlo zatím 
dvakrát. Zájem na spolupráci trvá, MČ P1 má zájem o zapojení nemocnice do metropolitního zdravotnictví. Pro 
zapojení je možných více variant, nyní se čeká na návrhy Prahy 1, jak pokračovat v jednáních. 

Předseda M. Růžička doplnil, že dochází k postupnému vyjasňování postojů, ale o odsvěření majetku se neuvažuje. 

T. Kaštovský se zeptal, zda nemocnice bude zachována, zda se stále počítá s umístěním základny pro Zdravotnickou 
záchrannou službu HMP, jak bude Praha činnost nemocnice financovat a kdo bude dále dofinancovávat provoz 
nemocnice a kdy bude předložen navazující záměr na usnesení ZHMP. Za sebe se obává o udržení stability fungování 
nemocnice.  

Radní M. Johnová uvedla, že MČ P1 oceňuje, že je nemocnice dále v provozu, závazek HMP na financování byl jen pro 
rok 2019, žádný další není. Nyní se čeká na návrh termínu jednání ze strany MČ P1. Informace k situaci kolem 
Nemocnice Na Františku bude předložena na jednání ZHMP 19. března. 

P. Fifka rekapituloval výsledky jednání o Nemocnici Na Františku: MČ P1 je se současným stavem, kdy hlavní město 
Praha podpořilo provoz, spokojená – ale co dále? 

Předseda M. Růžička konstatoval, že nemocnice je vážné téma, proto by se mělo jednat o dlouhodobé garance, že 
nemocnice zůstane nemocnicí. Smlouvy se zdravotními pojišťovnami pomáhala vyjednat Praha včetně ředitele ZDR 
MHMP spolu s nemocnicí. Zlomem bylo, že nemocnice byla perspektivně zařazena do krajské zdravotní sítě a byl 
vytvořen plán metropolitní zdravotní sítě. Ředitel Zdravotnické záchranné služby HMP MUDr. P. Kolouch potvrdil 
dobrou spolupráci s Nemocnicí Na Františku a také budoucí fungování této služby v objektu.  

T. Kaštovský upozornil, že členové výboru nedostávají ucelené informace včas. Pokud nebude pokračovat podpora ze 
strany HMP, nebude provoz ohrožen? Postupně se měnily formy možné spolupráce HMP a MČ P1. Domnívá se, že je 
potřeba zamyslet se nad finančním příspěvkem HMP pro rok 2020 a 2021, aby byla zajištěna kontinuální péče.  

Předseda M. Růžička sdělil, že nemocnice se postupně dostává ze ztráty, a domnívá se, že tento trend bude pokračovat. 

P. Fifka poznamenal, že vliv HMP jednoznačně pozitivně působil na uzavření smlouvy se zdravotní pojišťovnou. Má ale 
dojem, že nyní proti sobě stojí dvě koncepce. Domnívá se, že by Praha mohla akceptovat status nemocnice coby 
příspěvkové organizace MČ P1 a objednat si u ní přesně definované služby. V tomto smyslu je potřeba připravit 
náhradní řešení akceptovatelné pro HMP. Doplnil otázkou, zda se současných jednání účastní zástupci nemocnice. 

Radní M. Johnová odpověděla, že zatím bylo jednání pouze politické. 
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Usnesení č. U-VZ-0067 

Výbor pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP 
I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

informaci o situaci s Nemocnicí Na Františku 

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

3. Aktuální informace o epidemiologické situaci v souvislosti s infekcí koronaviru 

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

K problematice vystoupil host – MUDr. Petr Kolouch, MBA, ředitel Zdravotnické záchranné služby hlavního města 
Prahy (dále jen „ZZS“). 

Zástupci Hygienické stanice hlavního města Prahy se kvůli jednání na Ministerstvu zdravotnictví z účasti na jednání 
výboru omluvili. 

MUDr. Kolouch seznámil přítomné s aktuální situací ve své organizaci – zatím je dostatek ochranných prostředků 
i desinfekce pro personál, uzavření škol nezpůsobilo znatelný výpadek pracovníků, momentálně jsou v provozu 
2 desinfekční pracoviště. O přijímaných opatřeních se trvale jedná, jejich účinnost se teprve ověří praxí. Zatím se 
v souvislosti s infekcí koronaviru jednalo o méně závažné stavy nevyžadující intervenci lékaře a 4-5 převozů denně, 
závažnější stavy vyžadující hospitalizaci na JIP se očekávají cca do týdne. Všechny nemocnice mají vlastní krizové plány. 
Na ZZS bude pro infekční potřeby vyčleněn 1 lékař ve službě. Jediným momentálním problémem je přetížení 
telefonních linek. ZZS nabízí místo na dispečinku pro telefonické poradenství, aby se odlehčilo operátorkám linky 155 
a 112. Jakmile se podaří zmenšit počet hygienických konzultací, budou hovory zvládnutelné. V případě naplnění 
kapacity se hovor přesměrovává mimo Prahu.  

Funguje mobilní odběrové místo, řidič je oddělen přepážkou, odběrový personál tvoří pracovníci Nemocnice Na 
Bulovce. Probíhá jednání kvůli zprovoznění dalšího automobilu s Městskou policií hl. m. Prahy, která by poskytla řidiče, 
auto by poskytla ZZS. S armádou se jedná o zajištění přístřešků pro desinfekční pracoviště pro případ deštivého počasí. 

Základním úkolem je udržet kontinuální dodávky desinfekčních a ochranných prostředků a zabezpečit fungování 
operačního střediska nastavením hygienické bariéry. 

Ředitel M. Ježek sdělení doplnil informací o zajištění ochranných prostředků slíbených Ministerstvem zdravotnictví 
(dále jen „MZdr“), jejichž distribuce proběhne prostřednictvím úřadu z Městské polikliniky Praha. MZdr stanovilo 
priority pro rozdělování do zdravotnických zařízení. Prioritně bude vybavována ZZS, praktičtí lékaři, zubní lékaři, 
lékárníci. MHMP – odbor bezpečnosti zajišťuje informační linku, na které informace poskytují proškolení pracovníci 
odborů MHMP. 

P. Fifka upozornil na vlastnosti viru, kdy řada nositelů je bezpříznakových. Cca do 2 týdnů předpokládá stovky 
nemocných. Jak bude ZZS chránit rizikové skupiny?  

Ředitel ZZS P. Kolouch sdělil, že obecná ochrana není předmětem činnosti ZZS. ZZS má kapacitu pro vážné případy, 
výjezdové skupiny lze rozdělit na 2 typy. Uvažuje se také o práci sester z nemocnic v sanitkách, ty by pak pacienta dále 
doprovázely, postupně se s nemocnicemi uzavírají smlouvy. Armáda může pomoci, až nebudou potřebné kontroly na 
hranicích. 

Ředitel M. Ježek dále sdělil, že se domlouvají prostory pro karanténu, např. v Psychiatrické nemocnici Bohnice, ve 
školách a v metru. Jedná se o průjezdu sanitek přes Petřín. 

Radní M. Johnová připomněla, že potřebnou skupinou budou zejména senioři, a to senioři v domácnostech – i ti, kteří 
dosud nepotřebovali sociální služby. Probíhají jednání s dobrovolnickými organizacemi a organizacemi starajícími se o 
seniory, důležitá je svépomoc a aktivizace zájmu v komunitě. ŽIVOT 90 zrušil ambulantní služby a provozuje centrum 
koordinované pomoci včetně linky. 

T. Kaštovský se zeptal, jaká je potřeba respirátorů na osobu a den, M. Ježek sdělil, že podle typu respirátoru a podle 
individuality uživatele vydrží jeden respirátor 3-8 hodin. 

M. Hošek se domnívá, že lékaři prvního kontaktu by měli být zásobeni přednostně. 

Ředitel M. Ježek odpověděl, že MZdr stanovilo procenta potřebnosti v různých segmentech zdravotnictví.  

V 16.28 odešel T. Kaštovský, přítomno 7 členů, výbor je schopný usnášet se. 
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Usnesení č. U-VZ-0068 

Výbor pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP 
I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

informaci o epidemiologické situaci v souvislosti s infekcí koronaviru 
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 
I I .   o b r a c í  s e  

na krizové řízení – Bezpečnostní radu hl. m. Prahy – s požadavkem na zajištění ochranných pomůcek pro 
zdravotnické pracovníky první linie dle definice Ministerstva zdravotnictví: praktické lékaře, praktické lékaře pro 
děti a dorost a zubní lékaře 

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

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

Předseda M. Růžička považuje za zásadní otázku komunikace s občany; viry napadají všechny věkové skupiny bez 
výjimky, otázkou je jen míra propuknutí infekce. 

M. Růžička také považuje za potřebné provést výklad výjimek ze zákazu návštěv ve zdravotnických zařízeních 
a pobytových zařízeních sociálních služeb. 

P. Fifka potvrdil, že lidé potřebují informace, a to zejména odborné a nezkreslené. Nevhodná medializace vyvolává 
neklid a paniku. Nejrizikovější skupiny potřebují cílené informace, podporu a zajištění. Je nutné přijmout 
epidemiologická opatření a chovat se solidárně. 

M. Hošek sdělil, že MČ P6 přijímá opatření vzhledem k tomu, že má výskyt od počátku. 

 

 

 

 

 

 

Příští jednání výboru se uskuteční dle harmonogramu ve středu 15. dubna 2020. 

Jednání bylo ukončeno v 16.45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřil: Mgr. Marcela Janečková, členka Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP  

Zapsal: MUDr. Alena Weberová, MHMP – ZDR 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 

 


