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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

    

Výbor pro zdravotnictví a bydlení ZHMP   

ZÁPIS ze 4. jednání 

Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP konaného dne 13. 10. 2016 v 16:00 hod. 

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

     

 
Přítomni:  Ing. Miloš Růžička, Ing. Jarmila Bendová, PhDr. Helena Briardová, MgA. Eliška Kaplický Fuchsová 

Doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc., PharmDr. Petr Fifka,  JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA 

Omluveni: Bc. Libor Hadrava, Mgr. Ondřej Počarovský 

   

Hosté: PhDr. Tomáš Klinecký, ředitel ZSP MHMP;  Ing. Patrik Paneš, Ph.D., ROZ MHMP, PharmDr. Margit 
Slimáková 

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

Text zahájení: 

Začátek jednání v 16,00 hodin.  

Předseda VZB přivítal přítomné, oznámil, že pan radní Hadrava a Mgr. Ondřej Počarovský, nový člen výboru, se z jednání 
omluvili a konstatoval, že VZB je usnášeníschopný. Přistoupil k jednání o programu. Navrhl nově zařadit bod „Platy v 
organizacích HMP v oblasti zdravotnictví a sociální péče“. Nikdo neměl námitek ani dalších návrhů. Bylo hlasováno o 
programu. 

 

Schválený program: 
 

Bod Věc 

1. Úvod 

1.1. Schválení programu jednání, volba ověřovatele zápisu 

1.2. Schválení zápisu z minulého jednání 

2. Platy v organizacích HMP v oblasti zdravotnictví a sociální péče 

3. K zajištění sídla ZZS HMP 

4. Souhrnná informace o tiscích schválených Radou HMP 

5. Souhrnná informace o tiscích předkládaných k projednání ZHMP 

6. Představení možností zlepšení stravování ve školách 

7. Různé 

 
K jednotlivým bodům programu: 

1. Úvod 
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1.1. Schválení programu jednání, volba ověřovatele zápisu 

Předkladatel: předseda Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP 

Usnesení č. U-VZ-0014 

Výbor pro zdravotnictví a bydlení ZHMP 

I .   s c h v a l u j e  

program 4. jednání a ověřovatele zápisu, kterým je pan Dlouhý 

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

1.2. Schválení zápisu z minulého jednání 

Předkladatel: předseda Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP 

Usnesení č. U-VZ-0014 

Výbor pro zdravotnictví a bydlení ZHMP 

I .   s c h v a l u j e  

zápisy jednání výboru ze dne 9. 6. 2016 a 8. 9. 2016 

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

 

2. Platy v organizacích HMP v oblasti zdravotnictví a sociální péče 

Předkladatel: předseda Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP 
 
Pan předseda uvedl bod, konstatoval, že platy v této oblasti se pohybují pod celorepublikovým průměrem a předal 
slovo panu Ing. Patriku Panešovi, Ph.D.; vedoucímu oddělení rozpočtových analýz MHMP. 
 
Pan Paneš uvedl, že linie platů u zdravotnických organizací jsou lehce nad republikovým průměrem, ale téměř 
všechny organizace ve sféře sociální tohoto průměru nedosahují. (U zdravotnických organizací je však tato linie, 
lehce nad průměrem, právě z důvodu platu lékařů.). Tato oblast je sledována od roku 2008, z jednotlivých let je 
patrné, že výše platů postupně narůstá. Jako odbor rozpočtu MHMP se tomu snaží napomoci během rozpočtového 
procesu tím, že vždy doporučují zohlednění kapitoly (rozpočtu) 05 při sestavování běžných výdajů rozpočtu tak, aby 
platy byly narovnávány/blížily se na úroveň celostátního průměru. Před několika málo lety měli zaměstnanci 
organizací plat pod 20 tis. Kč/měsíc, což je podle názoru odboru rozpočtu naprosto alarmující úroveň. A dodal, že 
také díky kvalitní spolupráci s odborem ZSP MHMP, především s panem ředitelem Klineckým, se právě v posledních 
dvou letech podařilo výrazně zasáhnout do této platové úrovně. V roce 2015 se podařilo platy zvýšit v průměru na 
cca 23 tis. Kč/měsíc. Pro rok 2017 se podařilo panu radnímu Hodkovi vyjednat v běžných výdajích rozpočtu, že žádná 
organizace HMP by se neměla propadnout pod hranici zhruba 23 tis. Kč/měsíc/na 1 zaměstnance. Kromě toho ve 
prospěch zaměstnanců HMP pozitivně zasáhne rovněž nové vládní nařízení (přijaté z kraje září tohoto roku), na 
základě kterého dochází od 1. 11. 2016 ke zvýšení platů ve veřejné sféře o 4% fixní částky (platových tříd). U 
zdravotnických pracovníků dojde k navýšení o 10% od 1. 1. 2017. Odbor rozpočtu Radě HMP v rozpočtovém procesu 
navrhl a RHMP s tím následně souhlasila, že v celé míře zohlední toto vládní nařízení. RHMP dokonce zohlední částku 
vyšší, vláda se usnesla (z července 2016), že přidá nejenom 4% fixní částky, ale 5% celkového objemu. Rada HMP se 
rozhodla, že půjde stejným směrem, přidá zaměstnancům organizací HMP 5% celkového objemu rozpočtu na platy. 
Pokud sečteme tyto dva vyjednané balíky na platy, tak se i ve sféře sociální péče bude pohybovat plat nad 23. tis. Kč. 
Pro příští rok by se v tomto, po dohodě s radními, pokračovalo a částka by se mohla navýšit na zhruba 25 tis. Kč. 
Tímto ukončil svůj výklad a vyzval přítomné k dalším otázkám. Poté ještě doplnil, že pro rozpočet HMP v roce 2017 se 
počítá v základní částce 49,9 mil. Kč a z titulu vládního usnesení navýšení 5% vychází částka na cca 53 mil. Kč, pro 
oblast sociální péče. Pro příští rok tedy město do této sféry pošle o více než 100 mil. Kč, což je oproti předchozím 
letům úctyhodná částka. 
 
Pan Klinecký doplnil, že platová politika realizována HMP je na úrovni limitů - to je to, co odbor MHMP nemůže 
ovlivnit. Tyto průměry účetní uzávěrky tedy neodrážejí to, co odbor schvaluje v rámci limitu na mzdy, na platy a 
počet zaměstnanců, který dává onen průměr, který modelujeme v rozpočtu. Tento modelový tabulkový přehled 
průměrných platů proto příliš neodpovídá skutečnosti například vzhledem k tomu, že existují organizace, které 
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v průběhu roku nemají zcela obsazen zaměstnanecký fond apod. A konstatoval, že se vždy snaží posouvat dolní 
hranici platů směrem nahoru.  
 
Pan předseda uvedl, že jako výbor můžeme podpořit tuto předem avizovanou snahu o navýšení platů v této sféře, 
abychom se dostali na úroveň srovnatelnou s celou republikou. 
 
Pan Ludvík konstatoval; že jako předseda finančního výboru, se účastní přípravy rozpočtu; že nedostaneme-li tyto 
platy na nějakou slušnou úroveň tak při současné zoufalé situaci na trhu práce, se nám může tato sféra vylidnit. 
V přípravě rozpočtu jsme to samozřejmě zohlednili. Navíc je zde možnost financí v průběhu roku na odměny apod. A 
uzavřel to slovy, že peníze do této sféry dát musíme, nechceme-li si podrazit sociální služby. A tuto snahu výboru 
podpoří. 
 
Pan Klinecký souhlasil s panem Ludvíkem ohledně současné alarmující situace na trhu práce v této sféře na území 
HMP a potvrdil, že není takový problém vystavět dům pro seniory, skutečným problémem je do takového zařízení 
sehnat kvalifikovaný personál. A v souvislosti s tím dodal, že čím vyšší nárůst platů především na území Prahy, tím 
lépe. 
 
Paní Briardová uvedla, že úroveň platů v této oblasti skutečně není nijak optimistická, dokonce ani za rok 2015, 
protože jedná-li se o průměr, tak v jednotlivých organizacích bude mnoho zaměstnanců, kteří tohoto čísla/průměru 
vůbec nedosahují. A proto přidávat je jistě nutné. 
 
Pan Fifka konstatoval, že se tyto tabulkové závěry nedají paušalizovat, lehko se například spočítá, že organizace s 20 
a 30 zaměstnanci mohou být neporovnatelné na bilanci jedné jediné osoby, která je tam zaměstnána 10 let a déle a 
má tudíž i vyšší plat apod. A dodal, že obecně však podporuje jakoukoli valorizaci v tomto odvětví.  A rád by do 
usnesení výboru nějakým způsobem zanesl, aby ředitelé, jimž bude ten fond svěřen, rozdělovali finance 
pracovníkům s ohledem na to, jak to potřebují. Je důležité přidat právě těm, kteří zastávají místo v nedostatkových 
profesích a tím je motivovat, než přidat plošně všem. 
 
Pan Paneš reagoval slovy, že tomu tak skutečně je, že ředitelé tuto moc (rozdělovat s přihlédnutím k jednotlivým 
specifikům) opravdu dostanou. V souladu s vládním nařízením, budou ředitelé muset přidat 4% plošně všem + HMP 
přidá 4% nejenom z tarifů, ale 5% z balíku – ten rozdíl je významný, jelikož se jedná téměř o dvojnásobek. A vyslat 
tento signál k ředitelům HMP může. 
 
Pan předseda přednesl společně naformulovaný návrh usnesení. 
 
Pan předseda mimo usnesení požádal pana Paneše, za odbor ROZ MHMP, zdali by na dalším (listopadovém nebo 
prosincovém) jednání výboru mohli být členové výboru v této souvislosti informováni. 
 
Po ukončení diskuze bylo hlasováno o usnesení. 
 

Usnesení č. U-VZ-0014 

Výbor pro zdravotnictví a bydlení ZHMP 

I .   p o d p or u j e  

navýšení hrubých měsíčních platů zaměstnanců v organizacích HMP v oblasti zdravotnictví a sociální péče, s 
přihlédnutím k individuálním specifikům jednotlivých organizací HMP 

I I .   d o p o r u č u j e  

radnímu Lackovi a radnímu Hodkovi toto opatření zajistit 

přijato, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 
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3. K zajištění sídla ZZS HMP 

Předkladatel: předseda Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP 
 
Bez usnesení. 
 
 
Z důvodu omluvy pana radního z jednání výboru, přednesl pan předseda stručnou zprávu o situaci ohledně zajištění 
sídla ZZS HMP. V návaznosti na slova pana ředitele ZZS HMP řečené na minulém jednání tohoto výboru, že mu chodí 
nabídky od jednotlivých starostů na umístění sídla ZZS HMP na území jejich MČ, navrhl pan předseda členům výboru, 
zdali by výbor neměl zvážit právě tato jiná variantní řešení umístěny budovy sídla ZZS HMP.  
 
Proti tomuto návrhu se postupně vyjádřili téměř všichni přítomní členové výboru.  
 
Pan předseda podotkl, že on sám tento názor nesdílí a to alespoň v tom smyslu, že se mu zdá, že nemáme dostatek 
informací k této záležitosti. Mělo by být veřejným zájmem, aby ZZS HMP měla své sídlo a to pokud možno v co 
nejkratším možném čase. (Toto sídlo není základnou výjezdní skupiny). A jsou nějaké parametry, které by lokalita pro 
sídlo měla splnit. Konstatoval, že neví o tom, že by se někdy hovořilo o jiném místě než o Troji. Dále sdělil, že obecně 
zastává názor, že u takto důležitých investic jakým byl původní projekt, je povinností, abychom připravili variantní 
řešení a uměli je posoudit. A dodal, že neví, zdali byla nějaká variantní řešení tohoto projektu posuzována 
v minulosti. A vyjádřil obavu nad tím, aby nás tato záležitost neodvedla od skutečného veřejného zájmu. 
 
Paní Kaplicky uvedla, že naše působení ve vedení HMP ještě není natolik dlouhé, abychom měli zpracována ona 
variantní řešení. Nicméně když se v minulosti hledala vhodná lokace k tomuto účelu, nebyli jsme u toho a je tudíž 
možné, že nějaká variantní řešení posuzována byla.  Dále konstatovala, že neví, zdali nějaké takové alternativy již 
tento výbor někdy v minulosti posuzoval či ne. Ale na druhou stranu souhlasí s kolegy, že pokud již byly v minulosti 
řešeny alternativy umístění sídla ZZS HMP a Troja z toho vyšla jako nejvhodnější místo, tak by bylo vhodné projekt 
podpořit a již dopředu s MČ řešit výpomoc v dopravní situaci (rovněž s ohledem na velmi navštěvovanou zoologickou 
a botanickou zahradu). 
 
Pan Dlouhý konstatoval, že jeho působení zde rovněž není nijak dlouhé a tudíž si nepamatuje, jakým způsobem bylo 
umístění řešeno/posuzováno. Dodal, že se domnívá, že pozemky v této lokalitě však HMP již vykupovalo a tento 
projekt HMP již stál nemalou investici. MČ Troje se navíc v tomto projektu v mnohém ustupovalo, nicméně MČ 
žádný ústupek neudělala. Pokud bychom začali zvažovat jiné varianty v jiných lokalitách, mohli bychom se vrátit opět 
na začátek – např.  MČ Praha 8 může přijít s kladením obdobného odporu s umístěním sídla ZZS HMP na jejím území 
jako MČ Troja, pokud by se např. projekt přesunul tam. Je to opravdu obtížné.  

 
 
Pan Fifka uvedl, že by bylo dobré, aby bylo výboru předloženo, co ZZS HMP požaduje. V původním projektu byl 
heliport, z tvrzení z poslední doby se zdá, že stačí důstojné kanceláře.  
 
Pan předseda ještě doplnil, že by bylo vhodné na další jednání výboru, které se bude opět zabývat tímto bodem, 
přizvat všechny aktéry. 
 
 
Výbor se bez usnesení shodl na tom, že se tímto bodem bude zabývat i na budoucích zasedáních a že by bylo vhodné 
zjistit všechny dostupné informace o tom, jakým způsobem probíhala jednání o umístění sídla ZZS HMP v minulosti 
až doposud. 

 

Odchod pana Fifky a Ludvíka, cca 17.00. 
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4. Souhrnná informace o tiscích schválených Radou HMP 

Předkladatel: radní Lacko, předseda Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP 
 
V této části se členové výboru vyjádřili k tisku R- 22 395 „k návrhu na dostavbu lokality Černý Most II., 5. Stavba – 
bytové objekty I, J, K, L, M, N, O a P“, který doposud nebyl předmětem jednání tohoto výboru. Tato dostavba má být 
financována z Fondu rozvoje sociálního bydlení na území HMP, jedná se celkem o 234 bytů. Členové výboru se shodli 
na tom, že chtějí být panem radním a zástupcem bytového odboru informováni o tom, jaká konkrétně má být 
optimalizace skladby bytů tohoto projektu a vůbec představit projekt samotný a zdali je v této věci jednáno s MČ 
Praha 14.  
 
Paní Kaplicky sdělila názor, že stavět je potřeba a že v současné době výstavba HMP stagnuje. V souvislosti s tímto 
tiskem ji zajímá, zdali skladba bytů odpovídá potřebě. A vznesla návrh, že VZB ZHMP by se měl zabývat otázkou 
vyhledávání vhodných lokalit pro výstavbu pro sociálně slabé apod. - alokace míst vhodných k výstavbě. Pan 
předseda k tomu doplnil, že by tento proces měl zároveň probíhat ve spolupráci s městskými částmi.  
 
Pan předseda podotkl, že nejprve musíme zanalyzovat, co jako HMP máme (bytový fond) a jaké jsou potřeby. 
Hovoříme zde totiž o výstavbě nových bytů financovaných Fondem sociálního rozvoje, který vznikl právě z prodeje 
bytů. Měla by tedy vzniknout mapa míst, kde jsou sociální byty apod. potřeba, kde je vhodné je vytvářet - byty 
vytvořené nikoli jen a pouze výstavbou, ale kombinací metod.  
 
Paní Bendová doplnila, že Fond rozvoje sociálního bydlení by měl sloužit v součinnosti HMP s MČ. Tento projekt pro 
bytovou výstavbu, dle slov pana Lacka, má jako jediný projekt t. č. stavební povolení. 
 
Bylo přistoupeno k hlasování. 
 

Usnesení č. U-VZ-0015 

Výbor pro zdravotnictví a bydlení ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

informace o předložených tiscích do RHMP 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

 

5. Souhrnná informace o tiscích předkládaných k projednání ZHMP 

Předkladatel: radní Lacko, předseda Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP 
 
Do diskuze se nikdo nepřihlásil, bylo přistoupeno k hlasování. 

Usnesení č. U-VZ-0016 

Výbor pro zdravotnictví a bydlení ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

předložené tisky 

I I .   d o p o r u č u j e  

předložené tisky ke schválení ZHMP 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

 

6. Představení možností zlepšení stravování ve školách 

Předkladatel: předseda Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP 
 
 
Pan předseda uvedl bod a konstatoval, že zdravé stravování dětí patří do prevence zdraví zásadním způsobem. 
Seznámil členy výboru se navrhovaným usnesením, a záměrem napomoci k iniciaci změny zastaralé vyhlášky a 
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seznámil s odůvodněním. Předal slovo pí PharmDr. Margit Slimákové, zástupkyni iniciativy Skutečně zdravá škola, 
která přispívá ke zlepšení kvality školního stravování v České republice a která pořádala s MHMP již řadu úspěšných 
konferencí na téma zdravého jídla a stravování vůbec. V ČR máme již 50 let unikátní systém školního stravování, 
který nám leckde ve světě závidí, nicméně stále je co zlepšovat. Jelikož v posledních 10-15 letech vznikala jistá 
nespokojenost se školním stravováním, která vznikala nejprve lokálně. Tato nespokojenost však nebyla vyslyšena a 
proto vznikla občanská iniciativa Skutečně zdravá škola jako reakce na ni. Paní doktorka představila program 
Skutečně zdravé školy a také další kvalitní program Státního zdravotního ústavu – Zdravá školní jídelna, který se 
iniciativou úspěšně inspiroval. Vyzvala MHMP k podpoře, aby školy vstupovaly do těchto programů. Skutečně zdravé 
škole se mj. podařilo iniciovat tzv. pamlskovou vyhlášku a t. č. se snaží o aktualizaci spotřebního koše, který je 
součástí zastaralé vyhlášky, jelikož vychází z dat roku 1989. 
 
Členům výboru bylo dále představeno tzv. Desatero školní kuchyně (tedy doporučení pro přípravu pokrmů ve 
školních jídelnách – např. používání základních surovin, upřednostňování lokálních a sezónních potravin, 
minimalizovat používání polotovarů a instantních potravin, omezovat konzumaci bílé pšeničné mouky a soli, snižovat 
spotřebu cukru, používání kvalitních tuků, hlavní jídlo podávat s dostatkem zeleniny, dbát na vyváženost mezi 
masitými a nemasitými pokrmy, respektovat potřeby dítěte a čas k jídlu). Členové výboru se s tímto Desaterem 
ztotožňují a přijde jim zcela normální a přirozené. Paní doktorka uvedla, že ačkoli je to přirozený základ, s jehož 
přijetím nemá nikdo problém, tak drtivá většina školních jídelen v ČR se těmito přirozenými zásadami neřídí, a 
mnohdy ani nemohou, aby plnili nařízení vyhlášek. Od toho se odvíjí kvalita školního stravování, a proto žádá výbor o 
podporu zahájení novelizace této zastaralé vyhlášky.  

Usnesení č. U-VZ-0016 

Výbor pro zdravotnictví a bydlení ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o stavu vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování MŠMT ČR 

I I .   s o u h l a s í  

s novelizací vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování MŠMT ČR 

I I I .   p o v ě ř u j e  

předsedu Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP, aby podpořil zahájení procesu novelizace vyhlášky 
107/2005 Sb. o školním stravování MŠMT ČR nebo náhradu stávající vyhlášky 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

 

7. Různé 

 Ředitel odboru ZSP MHMP, pan PhDr. Tomáš Klinecký stručně informoval o situaci v Olivově dětské léčebně a o 
vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele/-ky organizace a tom, že stávající dosazený krizový ředitel v minulém 
týdnu složil svou funkci. Na krátkou dobu provizoria (do doby konce výběrového řízení) léčebnu povede MUDr. 
Štorcová společně s členkou správní rady pí MUDr. Hnilicovou. Dále informoval, že ODL jistě zažádá HMP o provozní 
dotaci a jako člen Správní rady ODL požádal přítomné členy výboru, aby k této žádosti byli vstřícní.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TED 8.0.8.3 Strana 7 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Zuzana Matyášová, 
zapisovatelka zápisu, tajemnice Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP 

 

 

Příloha k originálu zápisu: Prezenční listina   

 

Ing. Miloš Růžička, 
předseda Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP 

 
 
 
 

Doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc.,  
ověřovatel zápisu 

 


