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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

    

Výbor pro zdravotnictví, sport a volný čas 
ZHMP 

 

ZÁPIS z 13. jednání 

Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP konaného dne 5. 2. 2020 ve 14:00 hod. 

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

     

 
Přítomni: Ing. Miloš Růžička, Ing. Jana Komrsková, PharmDr. Petr Fifka, MUDr. Marián Hošek, MUDr. Tomáš 

Kaštovský, Ing. Ladislav Kos, Ing. Radek Lacko, Stanislav Nekolný, MBA, Martin Tománek, MUDr. Alena 
Weberová 

Omluveni: Mgr. Marcela Janečková, Mgr. Petr Kubíček 

Hosté: radní Mgr. Milena Johnová, radní PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D., Mgr. Lenka Němcová, ředitelka 
SML MHMP, JUDr. Markéta Štalmachová, MUDr. Martina Marešová, Mgr. Jiří Krejčí, Ing. Tomáš Buriánek 
a další    

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 4. 12. 2019 

3. Koncepce rozvoje paliativní péče na území hl. m. Prahy pro roky 2020-2025 

4. Nemocnice Na Františku - informace 

5. Koncepce sportu v hl. m. Praze - informace 

6. Granty v oblasti sportu v roce 2020 

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

8. Zpráva o činnosti výboru 

9. Souhrnná informace o tiscích předkládaných Radě a Zastupitelstvu HMP 

10. Různé 

 
K jednotlivým bodům programu: 

1. Zahájení 

Jednání výboru zahájil ve 14.05 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 4. 12. 2019 

Předkladatel: předseda Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP 
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Předseda výboru M. Růžička navrhl přesunutí bodu 7. Aktuální informace o epidemiologické situaci v souvislosti 
s infekcí koronaviru za bod 4.  

Ověřovatelem zápisu byl navržen Ladislav Kos, který s návrhem souhlasí. 

K zápisu z 11. jednání Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP, které se konalo 4. 12. 2019, nebylo 
připomínek. 12. jednání výboru plánované na 15. ledna 2020 bylo zrušeno. 

Usnesení č. U-VZ-0057 

Výbor pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP 
I .   s c h v a l u j e  

1.  upravený program 13. jednání výboru a ověřovatele zápisu, kterým je Ladislav Kos 
přijato jednomyslně, pro: 7 proti: 0 zdržel: 0 

2.  zápis z 11. jednání výboru konaného dne 4. prosince 2019 
přijato jednomyslně, pro: 7 proti: 0 zdržel: 0 

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

3. Koncepce rozvoje paliativní péče na území hl. m. Prahy pro roky 2020-2025 

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

Ve 14.08 se dostavil T. Kaštovský, přítomno 8 členů. 

Radní M. Johnová sdělila, že předkládaný materiál vznikl v návaznosti na Programové prohlášení RHMP současné 
koalice, byla vytvořena pracovní skupina a vznikl dokument formulující 17 opatření propojujících zdravotní a sociální 
péči. Představila zástupce zpracovatelů dokumentu Mgr. Jiřího Krejčího, který nyní působí jako odborný poradce na 
Ministerstvu zdravotnictví pro zavádění paliativní péče do nemocnic, v minulosti působil 5 let jako ředitel Hospice 
Dobrého Pastýře v Čerčanech. 

J. Krejčí v prezentaci popsal podrobněji navrhovaná opatření s cílem zajistit správnou službu správnému pacientovi 
ve správnou chvíli. Za zásadní považuje institucionální opatření – zřízení pozice krajského koordinátora rozvoje 
paliativní péče s podporou vytvořené multidisciplinární Rady rozvoje paliativní péče; zavedení definičního rámce 
v oblasti hospicové a paliativní péče; prohloubení institucionální spolupráce – koordinace rozvoje s relevantními 
institucemi; zajištění dlouhodobé personální udržitelnosti rozvoje paliativní péče v Praze – připravenost na 
dramatické zvýšení potřeby péče a na současný generační propad v počtu odborného personálu. 

Kompletní materiály zpracované pro potřeby města – Koncepce rozvoje paliativní péče na území hl. m. Prahy pro 
roky 2020-2025 (2019), včetně Analýzy paliativní péče v hlavním městě Praze (2018) – obdrželi členové výboru spolu 
s pozvánkou. 

Předseda M. Růžička se dotázal na spolupráci s praktickými lékaři – jaká je ochota ke spolupráci, případně schopnost 
participovat. J. Krejčí uvedl, že diskuse s praktickými lékaři teprve proběhne a na základě této se upřesní opatření, 
otázkou jsou úhrady péče ze zdravotního pojištění, eventualitou je bonifikace návštěvní služby. 

M. Hošek považuje za limitující kapacitu služeb, nejvíce se paliativní péče odehrává v nemocnicích, kde vždy budou 
lidé umírat. Neměla by tedy koncepce obsahovat i téma péče v nemocnicích? 

J. Krejčí sdělil, že v nemocnicích v Praze již existují paliativní konsiliární týmy, které poskytují konzultaci i při 
propouštění ohledně péče v hospici nebo domácí péči (mobilní hospic). Na podporu paliativních týmů v nemocnicích 
již existuje dotační program Ministerstva zdravotnictví.  

M. Kaštovský z pozice praktického lékaře považuje zvýšení domácí paliativní péče za důležitý trend, podporu obecné 
paliativní péče ve spolupráci s poskytovateli domácí péče (home care) považuje za základní pilíř péče o pacienty na 
konci života. 

Předseda M. Růžička sdělil, že materiál lze diskutovat i v klubech a dalších výborech, bude projednán v Radě i 
Zastupitelstvu HMP. Dále upozornil na otázku informací v oblasti paliativní péče: kdo by měl informace o péči 
podávat – je to problém HMP nebo MČ - nejsou dostupné informace nebo je neumíme podávat – nejsou kapacity 
pro poskytování péče? 
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Usnesení č. U-VZ-0058 

Výbor pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP 
I .   s o u h l a s í  

s předloženým materiálem Koncepce rozvoje paliativní péče na území hl. m. Prahy pro roky 2020-2025 
a doporučuje materiál předložit k projednání Radě HMP a následně Zastupitelstvu HMP 

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

4. Nemocnice Na Františku – informace 

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

Radní M. Johnová je připravena jednat s novým starostou MČ Praha 1 Ing. Petrem Hejmou. Je stále uzavřené 
memorandum o spolupráci.  

Předseda M. Růžička věří, že jednání budou pokračovat. 

P. Fifka předpokládá, že výboru budou aktuální informace průběžně předkládány. Domnívá se, že Praha by měla 
formulovat „objednávku“ na potřebnou péči pro HMP – spolupráce se Zdravotnickou záchrannou službou (ZZS), péče 
o osoby bez pojištění apod., za potřebnou práci by Praha mohla přispívat na provoz nemocnice. 

Radní M. Johnová spolupráci se ZZS a vytvoření urgentního příjmu předpokládá. Koncepce rozvoje nemocnice byla 
i podkladem pro jednání s VZP. 

R. Lacko upozornil, že memorandum obsahuje různé závazky pro reciproční plnění - služby a jejich financování. 

P. Fifka zmínil, že Metropolitní nemocnice Na Františku je nyní jen firmou papírovou a je vybavena velkým objemem 
prostředků. Pokud nedojde k dohodě, považuje za dobré alternativně uvažovat o jiném řešení – finanční prostředky 
použít na nákup služeb. 

K bodu jednání nebylo přijímáno usnesení. 

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

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

Ve 14.54 se dostavil S. Nekolný, přítomno 9 členů. 

K problematice vystoupily hosté – MUDr. Martina Marešová, vedoucí protiepidemického oddělení Hygienické 
stanice hl. m. Prahy, a JUDr. Markéta Štalmachová, odbor bezpečnosti MHMP. 

M. Štalmachová uvedla, že základem pro vyhodnocování situace je úzká spolupráce s Hygienickou stanicí hl. m. Prahy 
(HS HMP), žádná mimořádná opatření momentálně vyhlášena nejsou, podstatné je uklidnění situace. Aktualizované 
bezpečnostní informace jsou zveřejňovány na webu www.bezpecna.praha.eu. Pravidelně je informován náměstek 
primátora Ing. Petr Hlubuček, byly obeslány městské části a informace byla poskytnuta i zaměstnancům MHMP –
jedná se o běžné způsoby ochrany. Informovány byly i školy včetně vysokých, spolupráce ZZS s Nemocnicí Na 
Bulovce je nastavena. 

MUDr. M. Marešová informovala o epidemii – nejvíce případů je v Číně, smrtnost je cca 2 %. V Praze je nastaven 
algoritmus vyšetřování osob s podezřením na infekci (zveřejněn i na https://bezpecnost.praha.eu/planovane-
akce/aktualita-a-planovane-akce_7_2_2020-0), je zřízena také pohotovostní telefonní linka. HS HMP vydala rovněž 
Rozhodnutí k mimořádným opatřením při nebezpečí vzniku epidemie pro ČVUT v Praze na základě skutečnosti, že 
ČVUT poskytuje výuku a zajišťuje ubytování studentům z ČLR, a to z oblasti omezeného výskytu nového koronaviru. 

K testování dochází o u osob, které pobývaly v oblastech zasažených výskytem čínského koronaviru a současně se 
u nich projevovaly klinické příznaky jako teplota či respirační obtíže, eventuálně u osob, které byly s takovými 
osobami v úzkém osobním kontaktu. 

HS HMP je v úzkém nepřetržitém kontaktu se všemi příslušnými orgány, Ministerstvem zdravotnictví, Státním 
zdravotním ústavem. Koordinuje s nimi veškeré potřebné kroky či opatření. Současně poskytuje nepřetržitou 
součinnost i dalším zainteresovaným subjektům, jakými jsou například Letiště Václava Havla, složky integrovaného 
záchranného systému, Magistrát hlavního města Prahy i lůžková či ambulantní zdravotnická zařízení v Praze. 

MUDr. M. Marešová představila informační portál s interaktivní mapou, která zobrazuje ložiska a aktuální průběh 
epidemie (adresa byla poskytnuta členům výboru 6. 2. 2020): 

http://www.bezpecna.praha.eu/
https://bezpecnost.praha.eu/planovane-akce/aktualita-a-planovane-akce_7_2_2020-0
https://bezpecnost.praha.eu/planovane-akce/aktualita-a-planovane-akce_7_2_2020-0
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https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6. 

P. Fifka požádal o doplňující informace k epidemii chřipky. Upozornil zároveň na skutečnost, že u koronaviru dochází 
k infekciozitě i u lidí bez příznaků. MUDr. M. Marešová sdělila, že v současnosti je počet nemocných chřipkou 
odhadován na 1800/100 tis. obyvatel, v Praze bylo zaznamenáno za leden 15 vážných případů a 6 úmrtí. K infekci 
koronavirem doplnila, že 70 % prvních nemocných bylo v kontaktu s tržištěm divokých zvířat, k přenosu dochází 
kapénkovou infekcí. Přímé lety mezi Prahou a Čínou skončí o víkendu, ale podle dosavadních zjištění část lidí z Číny 
do ČR nelétá přímo, ale létá do jiných zemí a do ČR cestuje i jiným dopravním prostředkem. 

K bodu jednání nebylo přijímáno usnesení. 

6. Koncepce sportu v hl. m. Praze – informace 

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

Zpracování materiálu Plán rozvoje sportu a sportovních zařízení v hl. m. Praze 2021-2032 bylo zadáno jako veřejná 
zakázka malého rozsahu, vybrána byla společnost BDO Advisory s.r.o. (IČO 27244784), od 1. 1. 2020 přejmenována 
na Moore Czech Republic s.r.o. Společníci a jednatelé společnosti jsou Ing. Petr Kymlička a Ing. Radovan Hauk, každý 
z jednatelů je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně.  

Radní V. Šimral uvedl, že určující pro výběr dodavatele byla cena a kvalifikační předpoklady. 

Výbor opakovaně požaduje písemné vyjádření odboru SML a radního V. Šimrala k zadané veřejné zakázce. 

Členům výboru byla poskytnuta Prezentace o průběžném stavu projektu za měsíc prosinec 2019, doplňující 
informace podal Ing. Tomáš Buriánek. Práce probíhají od září 2019, shromažďují a vyhodnocují se podklady 
z městských částí, IPR, MHMP, MŠMT – majetek, přehled klubů včetně členské základny, dotační programy aj. 

Nyní pobíhají konzultace s jednotlivými městskými částmi, probíhají také osobní konzultační setkání. Městské části 
jsou aktivní a kladně hodnotí možnost zapojit se do přípravy koncepce. 

V nejbližší době bude končit práce na analytická části, 5 expertních pracovních skupin připravuje SWOT analýzy. Od 
března do června 2020 bude zpracována návrhová část – jednotlivá opatření. 

J. Komrsková za MČ Praha 10 konstatovala, že se rozběhla spolupráce, a domnívá se, že vznikne kvalitnější koncepce 
než kdykoliv dříve. 

V 15.23 odešel T. Kaštovský, přítomno 8 členů, výbor je usnášeníschopný. 

Předseda M. Růžička podtrhl důležitost efektivity vynaložených prostředků. 

Radní V. Šimral doplnil, že koncepce bude zaměřena na sport pro zdraví – sport pro všechny v souladu s politickým 
zadáním Programového prohlášení RHMP. Finanční alokace směřovala zejména do získání dat jako podkladu pro 
koncepční materiály. Výkonnostní sport řeší pracovní skupina se zástupci sportu, sportovních svazů a má k dispozici 
informace z koncepcí jednotlivých sportovních odvětví. 

K bodu jednání nebylo přijímáno usnesení. 

7. Granty v oblasti sportu v roce 2020 

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

Radní Šimral informoval, že v grantovém řízení došlo ke zdržení hodnoticího procesu, komplikace jsou způsobeny 
technickými problémy aplikace a personální situací na odboru SML.  

Ředitelka SML MHMP uvedla, že systém pro hodnocení se postupně podařilo spustit, odboru chybí 3 pracovníci pro 
oblast sportu. Do výběrových řízení vyhlášených na příslušné pracovní pozice se hlásí málo zájemců, někteří 
z vybraných navíc následně nenastoupí. Tato situace se dlouhodobě opakuje. 

L. Kos informoval, že komise bude průběžně vyhodnocovat jednotlivá opatření, aby se vše stihlo projednat na 
dubnovém jednání ZHMP. Nové programy vyhlašované v září 2019 způsobily velký nárůst podaných žádostí.  

L. Němcová doplnila, že jako první se bude projednávat opatření I. systémový rozvoj sportu dětí a mládeže.  Alokace 
pro rok 2020 je v oblasti neinvestiční 310,10 mil. Kč a v oblasti investiční 100 mil. Kč. 

Radní Šimral informoval, že bude nutné zvažovat velké požadavky na velké akce - např. mezinárodní, kde je často 
požadováno 10 mil. Kč na jednu akci. 

 

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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Předseda M. Růžička vyzval k aktivnějšímu hledání cest, jak získávat nové pracovníky, a je přesvědčen, že cesty jsou, 
že lze vytvořit podmínky pro hledání nových zaměstnanců odboru. 

V 15.47 odešel R. Lacko, přítomno 7 členů, výbor je usnášeníschopný. 

Usnesení č. U-VZ-0059 

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 sportu v roce 2020 
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

8. Zpráva o činnosti výboru 

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

Zprávu o činnosti výboru obdrželi členové s pozvánkou, zpráva bude předložena jako informace na únorovém 
jednání Zastupitelstva HMP. Na dotaz, zda zpráva bude mít ještě nějakou přílohu, odpověděla tajemnice výboru 
A. Weberová, že text je úplný a žádná příloha k němu nebude. 

Usnesení č. U-VZ-0060 

Výbor pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP 
I .   s c h v a l u j e  

předloženou Zprávu o činnosti výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP za období 12/2018-12/2019 
a žádá předsedu o předložení této zprávy v podobě informace Zastupitelstvu HMP 

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

9. 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. 

Dodatečně byly předloženy tisky odboru SML MHMP: 

R-35738 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci 
č. INO/61/01/010569/2019 ze dne 11. 12. 2019. Ředitelka L. Němcová informovala, že se jedná o prodloužení lhůty 
pro dosažení účelu návratné finanční výpomoci ve výši 35 mil. Kč na navýšení vlastního kapitálu společnosti AR 
DELTA, a.s., IČO 28430824, na základě žádosti Městské části Praha 11 o úpravu podmínek uzavřené veřejnoprávní 
smlouvy – z důvodu technicko-administrativních problémů Zastupitelstvo MČ Praha 11 na svém jednání konaném 
dne 5. 12. 2019 nerozhodlo o majetkové účasti Městské části Praha 11 v obchodní společnosti AR DELTA, a.s. 

Materiál bude předložen ZHMP v podobě tisku Z-8039 

Dalším předloženým materiálem byl R-84814 k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy v kapitole 04 a k návrhu 
poskytnutí individuální účelové investiční dotace v oblasti sportu subjektu Český svaz cyklistiky, z.s., na základě 
žádosti o poskytnutí mimořádné finanční podpory v oblasti sportu a tělovýchovy ze září 2019. Jedná se o poskytnutí 
1,742 mil. Kč na vypracování a vyhotovení veškeré projektové dokumentace, inženýrské činnosti a projektových prací 
nutných pro vydání územního rozhodnutí pro stavbu cyklistického velodromu. Projekt výstavby cyklistického 
velodromu je jedním ze stěžejních projektů Českého svazu cyklistiky, z.s. Nový cyklistický velodrom bude projektován 
do stejného místa (pozemku), na kterém stojí cyklistická hala původní. Vyhotovení projektu stavby velodromu je 
strukturováno do 4 fází včetně získání územního rozhodnutí. Projekt je plánován na dobu cca 14 měsíců. 
Předpokládaný termín ukončení projektu je 31. 12. 2020. 

Ředitelka L. Němcová informovala, že tisk byl stažen z jednání RHMP, bude projednáván připomínkovými místy 
a znovu předložen 10. února, připravovaný tisk pro ZMMP má číslo Z-8009. 

Předseda M. Růžička položil otázky týkající se tohoto tisku:  
 - do jakých míst je zamýšleno projekt situovat? (později dohledáno, že se jedná o Prahu 10 - Malešice)  
 - zda se jedná i o finanční účasti hl. m. Prahy na realizaci tohoto projektu? 
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Usnesení č. U-VZ-0061 

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 připravovaných k projednání Radou a Zastupitelstvem HMP 
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

10. Různé 

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

V bodu různé nebylo nic ústně projednáváno. 

Harmonogram k projednání výsledků hospodaření příspěvkových organizací v působnosti odboru ZDR MHMP za rok 
2020 obdrželi členové výboru v písemné podobě před jednáním. Projednávání je naplánováno na 4. a 5. března 2020 
(středa, čtvrtek), pozvánka bude rozeslána. 

 

 

 

 

 

Příští jednání výboru se uskuteční dle harmonogramu ve středu 11. března 2020. 

Jednání bylo ukončeno v 16.05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřil: Ing. Ladislav Kos, člen Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP  

Zapsal: MUDr. Alena Weberová, tajemnice výboru   

Ing. Miloš Růžička 
předseda Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP 

 
 
 
 

MUDr. Alena Weberová 
tajemnice Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP 

 


