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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

    

Výbor pro zdravotnictví, sport a volný čas 
ZHMP 

 

ZÁPIS z 6. jednání 

Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP konaného dne 15. 5. 2019 ve 14: 00 hod. 

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

     

 
Přítomni: Ing. Miloš Růžička, Mgr. Eva Horáková, PharmDr. Petr Fifka, Mgr. Marcela Janečková, MUDr. Tomáš 

Kaštovský, Mgr. Petr Kubíček, Martin Tománek, MUDr. Alena Weberová  

Omluveni: MUDr. Marián Hošek, Ing. Ladislav Kos, Ing. Radek Lacko  

Nepřítomni: Ing. Lubomír Brož  

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, Ing. Lucie Bialešová, DDChM, Ing. Jaroslav Pokorný, náměstek ředitele NNF  

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 17. 4. 2019 

3. Příprava plánu rozvoje sportu a sportovních zařízení v hl. m. Praze 2021-2032 

4. Převod Nemocnice Na Františku na hl. město Prahu 

5. Informace o činnosti zdravotnického zařízení Dětský domov Charlotty Masarykové 

6. Souhrnná informace o tiscích předkládaných Radě a Zastupitelstvu HMP 

7. Různé 

 
K jednotlivým bodům programu: 

1. Zahájení 

Jednání výboru zahájil ve 14.10 předseda M. Růžička, který přivítal přítomné členy výboru, pracovníky MHMP i hosty. 

Přítomno 6 členů výboru, výbor je usnášeníschopný. 

Z jednání výboru je pořizována audionahrávka.  

Ve 14.11 se dostavil P. Kubíček, přítomno 7 členů – výbor je usnášeníschopný. 

 

V úvodu dostal slovo náměstek ředitele Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy (ZZS HMP) MUDr. J. Valášek, 
který pozval přítomné na dnešní prezentaci ZZS HMP v rámci akce Den linky 155, která se koná dnes, 15. 5. 2019, již 
tradičně po třetí před areálem Výstaviště Praha v Holešovicích. Zdravotníci ZZS HMP zde od 10 do 18 hodin představí 
návštěvníkům současnou techniku včetně sanitních vozidel a speciálů Atego a Golem i postupy pro správné a účinné 
poskytnutí první pomoci, které si bude možno vyzkoušet na připravených figurínách. K dispozici bude dispečerský 
pult operátora zdravotnického operačního střediska.  
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Dále informoval, že se Pražané dočkali rozšíření funkcí aplikace Záchranka, která při volání na tísňovou linku 155 
automaticky předává zdravotnickému operačnímu středisku i GPS polohu volajícího. Aplikace nyní přichází ve 
spolupráci s hl. m. Prahou (krizovým řízením), Zdravotnickou záchrannou službou hl. m. Prahy a Nadací Vodafone 
s využíváním tzv. push notifikací v mobilních telefonech. Ty budou od 15. 5. na území Prahy upozorňovat na 
nenadálé krizové situace, které by mohly ovlivnit zdraví obyvatel. 

 
Předseda výboru M. Růžička představil ředitele nově vzniklého odboru zdravotnictví MHMP Mgr. Martina Ježka. 

2. Schválení programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení zápisu ze dne 17. 4. 2019 

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

Předseda výboru M. Růžička navrhl záměnu pořadí bodů navržených jako bod 4. a 5. a změnu uvedeného názvu 
bodu 3. na Příprava plánu rozvoje sportu a sportovních zařízení v hl. m. Praze 2021-2032. K navržené změně 
programu nebylo připomínek. 

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

K zápisu z 5. jednání Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP, které se konalo 17. 4. 2019, nebylo 
připomínek. 

Usnesení č. U-VZ-0021 

Výbor pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP 

I .   s c h v a l u j e  

1.  program 6. jednání výboru a ověřovatele zápisu, kterým je Tomáš Kaštovský 
přijato jednomyslně, pro: 7 proti: 0 zdržel: 0 

2.  zápis z 5. jednání výboru konaného dne 17. dubna 2019 
přijato jednomyslně, pro: 7 proti: 0 zdržel: 0 

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

3. Příprava plánu rozvoje sportu a sportovních zařízení v hl. m. Praze 2021-2032 

Předkladatel: radní PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. 

Radní V. Šimral doplnil informace k materiálu, který obdrželi členové výboru s pozvánkou. Současná koncepce je 
platná do roku 2020 a v souladu s ní jsou vyhlašovány dotační programy. Zpracování nového koncepčního materiálu 
bude soutěženo. Finanční prostředky na zakázku jsou v rozpočtu hl. m. Prahy alokovány. V případě, že nebude 
podána vhodná nabídka, je radní připraven zpracovat plán vlastními silami MHMP ve spolupráci s FTVS za podpory 
dalších odborníků. 

Plán rozvoje sportu bude tvořen třemi 4letými akčními plány zahrnujícími investiční aktivity i podporu činností a akcí. 
Plán má definovat dlouhodobé cíle hl. m. Prahy v oblasti podpory sportu, vymezovat základní priority a způsoby 
jejich dosažení a stanovit ekonomicky efektivní systém alokace finančních zdrojů z rozpočtu hl. m. Prahy, bude 
rovněž reflektovat potřeby a současné trendy nejen v oblastech výkonnostního sportu (se zaměřením na děti 
a mládež), ale i sportu pro všechny na území Prahy.  

Východiskem plánu rozvoje je analýza aktuálního stavu jak sportovní infrastruktury, tak i sportovních klubů, jejich 
zázemí, systémů financování sportu a celkově podpory sportu v Praze, a to v oblastech výkonnostního a rekreační 
sportu. Budou využity již zpracované analýzy, např. analýza KPMG zaměřená na mapování sportovní infrastruktury 
v Praze. V NÍ Uvedené příklady zahraničních velkoměst však nejsou pro Prahu relevantní, spíše bude hledána 
inspirace v krajích a srovnání s jinými městy ČR. 

Podpora činnosti je podporou klubů, městské části požadují větší podporu volnočasových aktivit a neorganizovaného 
sportování.  

Radní V. Šimral sdělil, že proti očekávání nemají velké akce předpokládaný motivační a dlouhodobější dopad na 
sportování široké populace. 

P. Fifka považuje vytvoření dlouhodobé koncepce za záslužné, je potřeba přesné politické zadání a určení priorit. 
Za prioritu považuje širokou podporu tělovýchovy a mládežnického sportování, ale nelze sportovat jen ve školách, 
a proto je podpora klubů nezbytná. Důležité je, jaký bude směr rozvoje, jaká bude alokace finančních prostředků 
dlouhodobě. 
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Radní V. Šimral doplnil, že v rozpočtu je snížena kapitola pro mimořádné dotace pro městské části (samy investují 
zejména do školství - mateřských a základních škol), na jiné investice žádají z rozpočtu hl. m. Prahy. Nárůst finančních 
prostředků ze státního rozpočtu se nedá předpokládat. 

Předseda výboru M. Růžička se domnívá, že základem je předvídatelné financování, v základní tělovýchově přetrvává 
velká míra altruismu. 

P. Fifka preferuje úhradu odměňování trenérů, kteří vedou mládež odborně. 

E. Horáková preferuje sport pro všechny, dlouhodobá koncepce ovlivní dnešní 6leté děti. Vrcholový a výkonnostní 
sport není akceptovatelný pro všechny. 

M. Janečková se také přiklání k rozvoji všeobecného sportování. 

P. Fifka upřesnil, že míní organizovaný sport, ne vrcholový. 

Usnesení č. U-VZ-0022 

Výbor pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu radního V. Šimrala o tvorbě plánu rozvoje sportu a sportovních zařízení v hl. m. Praze 2021–2032 
přijato jednomyslně, pro: 7 proti: 0 zdržel: 0 

I I .   ž á d á  

radního V. Šimrala, aby členové výboru byli zváni na připravovaná setkání se zástupci pražského sportu 
a představiteli městských částí týkající se rozvoje pražského sportu 

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

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

4. Převod Nemocnice Na Františku na hl. město Prahu 

Předkladatel: radní Mgr. Milena Johnová 

Úvodní informaci podal předseda výboru M. Růžička. Členové výboru obdrželi veřejnou verzi materiálu, který byl 
v pondělí 13. 5. 2019 předložen Radě HMP a schválen usnesením č. 882. 

Radní M. Johnová uvedla, že materiál stanovuje postup, který je naplněním rozhodnutí předchozí politické 
reprezentace (usnesení RHMP č. 163 ze dne 30. 1. 2018) vyjádřeným v memorandu o spolupráci hl. m. Prahy 
a Městské části Praha 1 na zajištění efektivního provozu Nemocnice Na Františku. Dosud proběhla setkání 
s představiteli všech zdravotnických příspěvkových organizací, představitelů MČ Praha 1 a 7 a hl. m. Prahy. Proběhlo 
též jednání s ekonomy a právníky, dále bude zapojen i ředitel nově vzniklého odboru zdravotnictví M. Ježek (ZDR 
MHMP vznikl k 1. 5. 2019).  

Materiál bude předložen Zastupitelstvu HMP (tisk Z-7338), navržené kroky budou postupně realizovány, příspěvková 
organizace hl. m. Prahy vznikne k 1. 1. 2020, do vybrání nového ředitele bude pověřen řízením ředitel ZDR MHMP. 
V období transformace bude řídit M. Ježek jednání k zajištění úkolů transformace. Nový název nemocnice bude 
Metropolitní nemocnice Na Františku. Nemocnice bude pilířem sítě zdravotních služeb zajišťovaných zařízeními 
zřizovanými Prahou a městskými částmi - ZZS HMP, poliklinikami, Městskou nemocnicí následné péče.  

Radní M. Johnová informovala přítomné, že již bylo zahájeno jednání se zdravotními pojišťovnami, nejdříve s VZP, 
o rozšíření lůžkové péče. 

M. Růžička doplnil, že cílem transformace je efektivní propojení stávajících zdravotnických zařízení, nikoliv zřizování 
nových. 

T. Kaštovský upozornil, že nemá dostatek podkladů, memorandum se závazkem převzetí nemocnice a kompletní tisk 
k usnesení RHMP č. 882 ze dne 13. 5. 2019 - kompletní znění usnesení rozešle členům výboru tajemnice neprodleně. 
Dále se zajímal, jak je to s finančním závazkem MČ Praha 1 a MČ Praha 7. Dále se zajímal o další směrování 
nemocnice, strukturu péče a možný vznik dalších služeb, např. protialkoholní záchytné stanice. 

Radní M. Johnová sdělila, že nemocnice má celopražskou působnost, jedná se o rozšíření spektra péče a spolupráci 
s poliklinikami, dále se předpokládá vznik stanoviště ZZS HMP. 

Předseda výboru M. Růžička doplnil, že konkrétní rozvoj závisí také na jednání se zdravotními pojišťovnami 
a Ministerstvem zdravotnictví ČR. 
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P. Fifka zmínil, že výboru nebyla předložena analýza, která měla být zpracována v minulém období, proto nelze 
debatovat o financovatelnosti provozu. Otázkou tedy zůstává, jak se vypořádat s roční ztrátou cca 80 mil. Kč. V Praze 
chybí spousta péče, např. lékařská pohotovostní služba (LPS), mobilní LPS využitelná zejména seniory, péče o osoby 
na ulici v centru města. Domnívá se, že základem je dostatečné financování péče zdravotními pojišťovnami, jinak je 
to jen přenesení dluhu z městské části na hl. m. Prahu. 

Náměstek J. Pokorný (Nemocnice Na Františku) dostal slovo k vysvětlení ekonomického stavu nemocnice - 
nemocnice byla delší dobu v existenční nejistotě, zavřela se část provozů, snížila obložnost. Nyní díky zájmu 
hl. m. Prahy se podařilo stabilizovat počty pacientů, a tak bude možno nárokovat příznivější úhrady od zdravotních 
pojišťoven. Dlouhodobým problémem jsou nerovné platby pro jednotlivá zařízení, toto se musí reformovat 
celostátně. Fakultní nemocnice a nemocnice zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR jsou považovány za 
nadregionální, přesto se lokální Nemocnice Na Františku v některých výkonech řadí na přední místa celostátních 
žebříčků (např. operace prsu, totální endoprotézy). Z pohledu komplexnosti poskytované péče je důležitá i navazující 
péče rehabilitační. Personálně je stávající provoz dobře zajištěn. Bezztrátový provoz je reálný do 4-5 let. Perspektivně 
se uvažuje o ARO, urgentním příjmu, následné péči. 

M. Janečková zmínila, že ekonomická analýza byla také zpracována již v roce 2011 kvůli možné privatizaci. Zajímá se, 
kdy a jak bude vybrán nový ředitel a jaké jsou dosavadní zkušenosti se spoluprací s ostatními příspěvkovými 
organizacemi.  

Radní M. Johnová sdělila, že cílem je nástup nového ředitele k 1. 1. 2020. Vedení nemocnice již jedná a bude dále 
jednat se všemi městskými organizacemi, nejdále je jednání s organizací MČ Praha 7. 

P. Fifku zajímají také investiční záměry v kontextu vlastníka majetku a jeho případného svěření. 

T. Kaštovský se zeptal, proč byla zvolena právní forma příspěvkové organizace a ne s. r. o. nebo akciová společnost. 

Radní M. Johnová sdělila, že forma příspěvkové organizace umožňuje větší vliv na fungování zdravotnického zařízení, 
důvod pro jinou právní formu se nenašel. 

E. Horáková upozornila na práci, která již byla vykonána, bylo potřeba nemocnici zachovat a ne zrušit. 

Náměstek J. Pokorný připomněl, že nemocnice si těžko vydělají na větší investice. 

P. Fifka shrnul, že se naskýtá šance, že nemocnice bude pro všechny pacienty - bude moci poskytovat péči i pro ty 
nelukrativní. Předpokladem ale je, že standardní poskytovaná péče bude samofinancovatelná, za prioritu považuje 
otázku majetku. 

M. Ježek, ředitel odboru ZDR MHMP, informoval přítomné, že se již účastní jednání se zdravotními pojišťovnami. 
Považuje za velmi důležitou koncepci pro všechny příspěvkové organizace. Síť zdravotních služeb tvoří fakticky 
pojišťovny, proto musí prioritou být zpracování koncepce pro Prahu, komplexní řešení je možné pouze ve spolupráci 
se státem - ministerstvem zdravotnictví. 

Usnesení č. U-VZ-0023 

Výbor pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP 

I .   s o u h l a s í  

s návrhem postupu dle přílohy č. 1 k usnesení Rady HMP číslo 882 ze dne 13. 5. 2019 
přijato jednomyslně, pro: 7 proti: 0 zdržel: 0 

I I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu HMP schválit postup řešení budoucího fungování Nemocnice Na Františku ve smyslu přílohy 
číslo 1 k usnesení (tisk Z-7338) 

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

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

5. Informace o činnosti zdravotnického zařízení Dětský domov Charlotty Masarykové 

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

Dětský domov Charlotty Masarykové, U Včely 176, 156 00 Praha 5 - Zbraslav, IČO 00874957, řízením organizace je 
pověřena Mgr. Hana Hrabětová. 

Informaci o domově místo H. Hrabětové podala ekonomka zařízení Ing. Lucie Bialešová. Od 1. 1. 2003 je Dětský 
domov Charlotty Masarykové (DDCHM) zdravotnickým zařízením, příspěvkovou organizací hl. m. Prahy. Kapacita 
DDCHM je 30 dětí, z toho 15 lůžek je vyčleněno pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP). DDCHM poskytuje 
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péči ohroženým dětem zejména ve věku od 1 roku do 6 let, v odůvodněných případech i dětem mladším, v případě 
ZDVOP i dětem starším. Jedná se často o sourozenecké skupiny či o děti, jejichž osud nebyl ještě vyřešen. V DDCHM 
jsou poskytovány zdravotní služby a zaopatření dětem, které nemohou přechodně či dlouhodobě vyrůstat ve 
vlastním rodinném prostředí, kdy se o ně vlastní rodina nemůže, neumí či nechce postarat. Pobyt dítěte v DDCHM je 
třeba chápat jako přechodný do vyřešení situace, pro kterou bylo dítě do zařízení přijato, a nemá být trvalým či 
dlouhodobým řešením osudu dítěte. 

V DDCHM je dětem poskytována komplexní péče: diagnostická, léčebná, preventivní, dispenzární, rehabilitační, 
ošetřovatelská, psychologická, logopedická, výchovná, speciálně pedagogická, poradenská, zaopatření a sociálně-
právní ochrana. 

DDCHM je delší dobu bez řádného ředitele, což způsobuje určitou nejistotu a brání koncepčnímu rozvoji. Za uplynulý 
rok bylo vyřešeno mnoho problémů z předchozího období, bohužel nejsou dokončené investice - není dokončena 
rekonstrukce zahrady, na konci životnosti jsou některé zařizovací předměty. 

M. Růžička doplnil, že objekt je majetkem hl. m. Prahy a je po rekonstrukci. 

M. Janečkovou zajímalo, jak dlouho jsou děti v domově. L. Bialešová uvedla, že v domově jsou děti ve věku od 1 do 
3 let, maximálně však do zahájení školní docházky, v rámci ZDVOP od narození do ukončení 1. stupně ZŠ. Spousta 
dětí je ze sociálně problematických rodin, pobyt v domově považují za prospěšný. 

E. Horáková by preferovala v souladu s nejnovějšími výzkumy pěstounskou péči a předpokládá určité změny 
v zaměření dětského domova. 

Radní M. Johnová shrnula, že koncepce domova bude řešena v rámci odboru ZDR MHMP. 

Prezentace činnosti DDCHM bude rozeslána členům výboru se zápisem. 

Usnesení č. U-VZ-0024 

Výbor pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

informaci o činnosti Dětského domova Charlotty Masarykové, příspěvkové organizace hl. m. Prahy 
přijato, pro: 6 proti: 0 zdržel: 0 

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

6. Souhrnná informace o tiscích předkládaných Radě a Zastupitelstvu HMP 

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

Informace o tiscích na základě dostupných informací z programu TED byla předložena písemně. K předložené 
informaci nebyly vzneseny připomínky ani doplňující dotazy. 

Usnesení č. U-VZ-0025 

Výbor pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

předloženou informaci o materiálech projednávaných Radou a Zastupitelstvem HMP 
přijato jednomyslně, pro: 7 proti: 0 zdržel: 0 

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

7. Různé 

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

 Představení nového ředitele odboru zdravotnictví (ZDR MHMP) 

Výboru se představil Mgr. Martin Ježek, který působí jako ředitel odboru od 2. 5. 2019. Ředitel M. Ježek uvedl, že 
20 let profesionálně působí ve zdravotnictví a sociálních službách. Hlavní výzvou je nyní vytvoření metropolitní 
zdravotní péče včetně efektivního fungování příspěvkových organizací, nemalým úkolem bude personální posílení 
odboru. 

M. Janečkovou zajímalo, zda se plánují audity. M. Ježek sdělil, že nejdříve proběhne audit v Městské nemocnici 
následné péče a v Městské poliklinice Praha. 
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Příští jednání výboru se uskuteční dle harmonogramu 12. 6. 2019. 

Jednání bylo ukončeno v 16.05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřil: MUDr. Tomáš Kaštovský, člen 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 

 


