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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

    

Výbor pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP   

ZÁPIS ze 7. jednání 

Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP konaného dne 12. 6. 2019 ve 14:00 hod. 

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

     

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

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

Omluveni: Mgr. Eva Horáková  

Nepřítomni:   

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. Martin Ježek, ředitel ZDR MHMP, PaedDr. Dana 
Herbichová, PhDr. Martin Loučka, Ph.D., 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 15. 5. 2019 

3. Tisk Z-7398 

4. Návrh termínů jednání výboru na další období 

5. Paliativní péče v hlavním městě Praze - Analýza 

6. Informace o činnosti příspěvkové organizace Centrum léčebné rehabilitace 

7. Souhrnná informace o tiscích předkládaných Radě a Zastupitelstvu HMP 

8. Různé 

 

1. Zahájení 

Jednání výboru zahájil ve 14.05 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.  
 
Ve 14.06 se dostavil M. Hošek, přítomno 8 členů – výbor je usnášeníschopný. 

2. Schválení programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení zápisu ze dne 15. 5. 2019 

Předkladatel: předseda Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP 
K navrženému programu nebylo připomínek. 
Ověřovatelem zápisu byl navržen Radek Lacko, který s návrhem souhlasí. 
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K zápisu ze 6. jednání Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP, které se konalo 15. 5. 2019, nebylo 
připomínek. 

Usnesení č. U-VZ-0027 

Výbor pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP 

I .   s c h v a l u j e  

1.  program 7. jednání výboru a ověřovatele zápisu, kterým je Radek Lacko 

2.  zápis ze 6. jednání výboru, které se konalo dne 15. 5. 2019 

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

3. Tisk Z-7398 

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

Jedná se o zastupitelský tisk navazující na usnesení RHMP č. 1246 ze dne 10. 6. 2019 - k návrhu na poskytnutí dotací 
v oblasti podpory sportu a tělovýchovy na rok 2019 na základě Celoměstských programů podpory sportu 
a tělovýchovy v hl. m. Praze - programy I., II. A. 1 a II. A. 2, III. A a III. B. 

Radní V. Šimral doplnil, že se jedná o témata systémového rozvoje sportu dětí a mládeže, výstavby, modernizace 
a rekonstrukce sportovišť a podpory sportovních akcí mezinárodního a celostátního významu (konaných od 
1. 9. 2019 do 29. 2. 2020). 

Ve 14.10 se dostavil T. Kaštovský, přítomno 9 členů - výbor je usnášeníschopný. 

L. Kos, předseda Komise RHMP pro sport informoval, že problematiku projednávala komise dne 17. 4. a 13. 5. 2019 
a doporučila dotace v podobě uvedené v tisku Z-7398. 

K předloženému materiálu nebylo připomínek. 

Předseda výboru M. Růžička se dotázal, jaké jsou vize na další období a jak to vypadá s přípravou plánu rozvoje 
sportu a sportovních zařízení v hl. m. Praze 2021-2032. 

Radní V. Šimral sdělil, že soutěž na tento koncepční materiál bude zveřejněna v nejbližších dnech. Plán bude 
definovat dlouhodobé cíle hl. m. Prahy v oblasti grantové politiky a podpory sportu, bude vymezovat základní 
priority a způsoby jejich dosažení a bude zaměřen na oblasti organizovaného sportu, pohybové rekreace 
a neorganizovaných aktivit, školního sportu, sportu zdravotně postižených a podpory významných sportovních akcí 
konaných v Praze. 

Usnesení č. U-VZ-0028 

Výbor pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP 

I .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu HMP schválit poskytnutí jednoletých účelových dotací v oblasti podpory sportu a tělovýchovy 
v celkové výši 219 220 000 Kč a dále poskytnutí víceletých dotací v oblasti podpory sportu a tělovýchovy 
v celkové výši 12 500 000 Kč, z toho 7 500 000 Kč na rok 2019 a 5 000 000 Kč na rok 2020. Celková částka 
předkládaná Zastupitelstvu HMP ke schválení ve znění tisku Z-7398 tedy činí 226 720 000 Kč pro rok 2019 
a 5 000 000 Kč pro rok 2020 

přijato jednomyslně, pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

4. Návrh termínů jednání výboru na další období 

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

Členové výboru obdrželi návrh termínů jednání na 2. pololetí 2019 s materiálem k jednání. K navrženým termínům 
nebylo připomínek.  

Ve 14.10 se dostavila M. Janečková, přítomno 10 členů - výbor je usnášeníschopný. 
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Usnesení č. U-VZ-0029 

Výbor pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP 

I .   s c h v a l u j e  

termíny jednání pro 2. pololetí 2019, jejichž přehled je přílohou č. 1 zápisu 

přijato jednomyslně, pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

5. Paliativní péče v hlavním městě Praze - Analýza 

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

Předseda výboru M. Růžička představil zástupce zpracovatele analýzy PhDr. Martina Loučku, Ph.D. 

Zpracování materiálu bylo zadáno pracovní skupinou při odboru ZSP MHMP v roce 2018 a výboru je poskytnuta 
výsledná publikace. Ředitel odboru ZDR MHMP M. Ježek výslednou publikaci hodnotí kladně a považuje ji za kvalitní 
podklad pro další práci v oblasti paliativní péče. Radní M. Johnová doplnila, že je formována nová expertní skupina 
pro přípravu koncepčního materiálu pro Prahu. 

M. Loučka popsal postup činností potřebných pro zpracování analýzy a v přehledné prezentaci jednotlivých kapitol 
zpracované analýzy upozornil na nejdůležitější poznatky a také na přetrvávající problémy v této oblasti zdravotně-
sociální péče. Dotazníkové šetření zahrnovalo různé poskytovatele zdravotních a sociálních služeb, které se 
potenciálně starají o lidi na konci života. Demografické složení obyvatel Prahy se posunuje k vyššímu věku, ale počet 
úmrtí nyní nenarůstá, stále však cca 60 % lidí umírá v nemocnicích. Některá statistická data uvedená v analýze budou 
postupně aktualizována, ukazuje se např. meziroční nárůst úmrtí v hospicích. Velkým problémem se jeví 
nedostatečná informovanost veřejnosti o možnostech paliativní péče, zejména v domácím prostředí, a pozdní 
indikace této péče, kdy z ní již nemocný nemůže dostatečně profitovat. Posun mohou znamenat vznikající paliativní 
týmy, případně oddělení, v nemocnicích. 

M. Loučka dále uvedl, že v minulém roce vykazují mobilní hospice dvojnásobný převis poptávky nad kapacitními 
možnostmi služby. Potřeba péče je definována jako 10 lůžek/100 tis. obyvatel při zajištění mobilní paliativní péče 
1 tým/100-150 tis. obyvatel. V Praze nyní službu poskytují 2 týmy, které dle zjištění nemají v plánu kapacitu 
navyšovat, současným problémem v celém segmentu zdravotnictví je také nedostatek personálu s potřebnou 
kvalifikací. Tyto okolnosti bude nutno zvažovat při tvorbě koncepce. Jako zásadní se jeví vzdělání, spolupráce mezi 
jednotlivými poskytovateli péče a personál. Informovanost veřejnosti mohou zvýšit kampaně nebo poradenská linka. 

V několika posledních letech připravují některé kraje vlastní koncepci rozvoje paliativní péče podle místních 
podmínek, např. Kraj Vysočina a Jihočeský kraj. 

V následující diskusi M. Hošek ocenil předloženou analýzu, pojmenované nedostatky, ale zároveň upozornil na 
skutečnost, že pražské nemocnice nezřizuje hl. m. Praha. Propojenost a návaznost služeb přesto považuje za 
nejdůležitější. 

T. Kaštovský zmínil, že terminální péče je časově omezená, důraz na péči v rodině považuje za zásadní a roli hospiců 
za nezastupitelnou. Zásadní otázkou je, zda nynější počet lůžek pokrývá potřebu, nebo je potřeba vybudovat nové 
kapacity a táž otázka se týká kapacity domácích hospiců (mobilní specializované paliativní péče). 

M. Loučka se domnívá, že důsledkem práce nemocničních paliativních týmů bude větší poptávka po hospicových 
lůžkách. 

Předseda výboru M. Růžička upozornil na stárnutí pražské populace a na souvislost s narůstající potřebou péče.  

L. Svobodová, poradkyně radní M. Johnové, doplnila, že členem expertní skupiny je i statistik prof. RNDr. Ladislav 
Dušek, Ph.D., ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Přesné údaje a interpretace statistik jsou 
pro práci na koncepci velmi důležité, požadavky členů expertní skupiny budou zpracovány ÚZIS. 

Ve 14.45 odešel P. Kubíček, přítomno 9 členů - výbor je usnášeníschopný. 

M. Loučka uvedl, že pro paliativní péči je potřeba počítat s čísly prognózovatelných úmrtí. 

M. Růžička upozornil na problémy spojené s tím, když se v odborné i laické veřejnosti mluví o lůžkové a mobilní 
hospicové službě jako o dvou různých institucích (každý kvalitní hospic by měl umět poskytnout služby obou typů). 

M. Janečkovou zajímal důvod, pro nerostou kapacity poskytovatelů, proč jsou stále potřebné dotace z veřejných 
rozpočtů - paliativní péči kromě hl. m. Prahy podporují dotacemi i městské části -, jak posílit roli a odpovědnost 
praktických lékařů.  
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Usnesení č. U-VZ-0030 

Výbor pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

zpracovaný materiál Paliativní péče v hlavním městě Praze - Analýza jako výchozí pro přípravu koncepce 

přijato jednomyslně, pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

6. Informace o činnosti příspěvkové organizace Centrum léčebné rehabilitace 

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

Centrum léčebné rehabilitace (CLR, IČO 45245649, Horáčkova 1096, 140 00 Praha 4), ředitelka PaedDr. Dana 
Herbichová. 

Předseda výboru M. Růžička s potěšením představil členům výboru zařízení a přivítal jeho ředitelku D. Herbichovou. 

Ředitelka CLR D. Herbichová stručně popsala historii zařízení, které bylo založeno v roce 1992 jako organizace 
Ministerstva zdravotnictví pro rehabilitaci dětí pomocí metody prof. Vojty. Nyní je to ambulantní zdravotnické 
zařízení, jehož zřizovatelem je hlavní město Praha. Speciálně vyškolení fyzioterapeuti se zabývají prevencí, 
diagnostikou a fyzioterapií dětí s hybnými poruchami za použití širokého spektra metod a postupů, jedná se o děti 
a mládež od narození do 18 let. CLR je smluvním zařízením všech zdravotních pojišťoven. CLR spolupracuje zejména 
s neurology a ortopedy, největší cílovou skupinou jsou kojenci do 1 roku věku - děti s ohroženým psychomotorickým 
vývojem, nedonošenci, děti s centrální koordinační poruchou -, hlavní rehabilitační metodou je u nich reflexní 
lokomoce dle Vojty. Cílená rehabilitace od raného věku umožní harmoničtější vývoj jedince a může předejít mnoha 
problémům v dospělém věku. Další používanou metodou je dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS) vycházející 
z Vojtovy metody a určená pro starší děti, jejím autorem je prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. 

Nedílnou součástí prováděné fyzioterapie je edukace, zácvik a práce s psychikou rodiče, který pak doma cvičení 
provádí s požadovanou frekvencí podle potřeb vývoje dítěte. Pouze přesnost prováděného cvičení vede 
k požadovanému cíli. 

Další skupinou pacientů jsou poúrazové stavy a v poslední době důsledky přetížení dětí nevhodným sportováním 
v nevhodném prostředí. 

Trvajícím problémem jsou úhrady od pojišťoven (péče má být plně hrazena z prostředků veřejného zdravotního 
pojištění), které různým způsobem úhrady limitují, např. omezením počtu návštěv za kalendářní rok na unikátní 
rodné číslo.  

Minimálně 8 let nedošlo k navýšení úhrady jednotlivých kódů, ačkoliv průběžně dochází k nárůstu platů dle 
platových tabulek ve veřejném sektoru. 80 % terapeutů má VŠ vzdělání, dále se postgraduálně vzdělávají, CLR slouží 
též jako výukové pracoviště pro lékařské fakulty. Poskytovaná péče má i v mezinárodním srovnání velmi dobré 
hodnocení. 

M. Růžička, radní Johnová i ředitel zdravotnického odboru pan Ježek přislíbili, že na všech jednáních s pojišťovnami 
se budou snažit tuto situaci významně vylepšit. 

Dalším problémem je poskytování služeb v budově, která je majetkem hl. m. Prahy svěřeným Městské části Praha 4 
a která průběžně vyžaduje rekonstrukce. V roce 2018 proběhla investiční akce HMP - rekonstrukce sociálních 
zařízení. Navazující opravy a údržba vyčerpaly finanční možnosti CLR. Vzniká potřeba postupně obměnit interiér, 
počítačové vybavení, případně rehabilitační stoly. Bylo by dobré, aby nemusel být celý výdělek ze ZP použit na 
provozní náklady CLR, které každým rokem stoupají se stoupajícími cenami za nezbytné služby.   

M. Hošek se dotázal, jaký je poměr příspěvku zřizovatele a plateb od pojišťoven. Ředitelka D. Herbichová sdělila, že 
příspěvek byl od ledna 2019 zvýšen na cca 1,5 mil. Kč ročně.  

P. Fifka upozornil na žádoucí sjednocení majetku a činnosti a doporučil jednání s MČ Praha 4. 

Usnesení č. U-VZ-0031 

Výbor pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

informace o činnosti zdravotnického zařízení Centrum léčebné rehabilitace, příspěvkové organizace 
hl. m. Prahy 

přijato jednomyslně, pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 



 

TED 8.2.0.3 Strana 5 
 

 

7. 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. 

Předložený přehled aktuálně doplnila radní M. Johnová informací o tisku Z-7471 - k návrhu na zřízení příspěvkové 
organizace Metropolitní nemocnice Na Františku - navazujícím na usnesení RHMP č. 1193 ze dne 10. 6. 2019. 
Součástí je poskytnutí dotace MČ Praha 1 ve výši 42 mil. Kč a dotace pro nově vzniklou příspěvkovou organizaci ve 
výši 10 mil. Kč na nutné transformační náklady. 

Usnesení č. U-VZ-0032 

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: 9, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

8. Různé 

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

 Pražské zdravotnictví a zdravotní stav obyvatel v číslech a informacích - Regionální zpravodajství NZIS Praha 

M. Janečková požádala o poskytnutí brožury ÚZIS v elektronické verzi. Zkrácenou verzi informace o  zpracovaných 
datech za HMP prezentoval prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., ředitel ÚZIS, zástupcům města. Kompletní verze 
zpracované analýza je k nahlédnutí u radní M. Johnové. Tajemnice výboru požádá sekretariát radní M. Johnové 
o elektronickou podobu zkrácené verze a bude-li to možné, rozešle obratem členům výboru. 

 Prevence zubního kazu u dětí 

M. Hošek zmínil edukační projekt zaměřený na různé věkové skupiny dětí a zahrnující praktický nácvik péče o chrup, 
který v minulosti probíhal na základních školách a měl pozitivní ohlas. Podobné aktivity považuje za prospěšné 
a navrhuje připravit ucelenou koncepci péče o dětský chrup ve spolupráci s Českou stomatologickou komorou. 

 

 

 

Příští jednání výboru se uskuteční dle harmonogramu ve čtvrtek 12. 9. 2019. 

Jednání bylo ukončeno v 15.55. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřil: zastupitel Radek Lacko 

Zapsal: MUDr. Alena Weberová, MHMP - ZSP 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 

 



Příloha č. 1 zápisu z jednání Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP dne 12. 6. 2019

Výbor pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP

termíny jednání - 2. pololetí 2019

září čtvrtek 12.09.2019

říjen 16.10.19

listopad 13.11.19

prosinec 04.12.19

obvykle místnost č.135 - Nová radnice

Praha 1, Mariánské nám. 2

Termíny VZSVč ZHMP 
(středa 14:00 – 16:00)




