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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

    
Výbor pro zdravotnictví, sport a volný čas 
ZHMP  

 

ZÁPIS z 8. jednání 
Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP konaného dne 12. 9. 2019 ve 13:30 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, Ing. Ladislav Kos, 

Mgr. Petr Kubíček, Ing. Radek Lacko, Stanislav Nekolný, MBA, Martin Tománek, MUDr. Alena Weberová  
Omluveni: MUDr. Marián Hošek, MUDr. Tomáš Kaštovský  
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. Lenka Němcová, ředitelka SML MHMP, Mgr. Martin 
Ježek, ředitel ZDR MHMP   

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 12. 6. 2019 

3. Informace o vyhlášených grantových řízeních pro rok 2020 

4. Souhrnná informace o tiscích předkládaných Radě a Zastupitelstvu HMP 

5. Různé 

 
K jednotlivým bodům programu: 

1. Zahájení 

Jednání výboru zahájil ve 13.38 předseda M. Růžička, který přivítal přítomné členy výboru, pracovníky MHMP i hosty. 
Přítomno 9 členů výboru, výbor je usnášeníschopný. 
Novým členem výboru místo L. Brože se stal na základě usnesení ZHMP č. 8/131 ze dne 21. 6. 2019 Stanislav 
Nekolný. V úvodu jednání se S. Nekolný představil – je členem Zastupitelstva hl. m. Prahy a členem Komise Rady 
hl. m. Prahy pro sport, je radním městské části Praha 18 s působností doprava, životní prostředí a sport včetně 
grantové politiky. 

Z jednání výboru je pořizována audionahrávka.  

2. Schválení programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení zápisu ze dne 12. 6. 2019 

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

K navrženému programu nebylo připomínek. 

Ověřovatelem zápisu byl navržen Stanislav Nekolný, který s návrhem souhlasí. 

K zápisu ze 7. jednání Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP, které se konalo 12. 6. 2019, nebylo 
připomínek. 
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Usnesení č. U-VZ-0034 
Výbor pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP 
I .   s c h v a l u j e  

1.  program 8. jednání výboru a ověřovatele zápisu, kterým je Stanislav Nekolný 
přijato, pro: 8 proti: 0 zdržel: 0 

2.  zápis ze 7. jednání výboru, které se konalo dne 12. června 2019 
přijato, pro: 8 proti: 0 zdržel: 0 

přijato, pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 1 

3. Informace o vyhlášených grantových řízeních pro rok 2020 

Předkladatel: předseda Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP 
Grantové programy pro rok 2020 jsou zpracovány a postupně vyhlašovány na základě jednotné osnovy připravené 
odd. grantové podpory LEG MHMP. V oblasti sportu a volného času jsou programy připravovány. V oblasti zdravotní 
a zdravotně-sociální byly v srpnu schváleny 3 programy.  

Proběhla diskuse k připravovanému programu v oblasti sportu. Radní V. Šimral sdělil, že nastavení nových pravidel 
usiluje o rychlejší zpracování žádostí i hodnocení a projednávání návrhů na dotace. Návrh programu pro rok 2020 
projednala Komise Rady hl. m. Prahy pro sport. 

P. Fifka podotkl, že zkrácení hodnocení není v rukou komise, proces schvalování zahrnuje formální hodnocení 
odborem, dále práci komise, projednání výborem, teprve potom následuje projednání v Radě HMP a Zastupitelstvu 
HMP. 

Ředitelka SML MHMP L. Němcová doplnila, že schválení programu v Radě HMP předpokládá v pondělí 16. 9. 2019, 
následně bude program vyhlášen a po uplynutí 30 dní bude na cca 14 dní zahájen příjem žádostí. Následující 
formální kontrola a evidence žádostí je velmi náročný proces, personální obsazení odboru proti ročníku 2019 
neposílilo. S cílem minimalizovat počet chyb v podaných žádostech bude pro žadatele uspořádán seminář. 

L. Kos doplnil, že největší změny jsou ve způsobilých nákladech, kde dochází k větší specifikaci a omezením. 

M. Tománek upozornil na další významnou změnu - všechny žádosti se budou podávat pouze v jednom podzimním 
termínu, a ne samostatně pro jednotlivá pololetí.  

M. Janečková se zeptala na způsob podávání žádostí. Žádosti se podávají elektronicky do systému a následně 
písemně podepsané přes podatelnu. 

P. Fifka sdělil, že dalším krokem pro omezení chybovosti je upřesnění kritérií již v programu při vyhlášení. Stále však 
chybí silnější politické zadání vycházející z nějaké koncepce. 

O programech ve zdravotní a zdravotně-sociální oblasti promluvila radní M. Johnová. Vyhlášen je program pro 
adiktologické služby. Program administruje odbor sociálních věcí MHMP. V rámci programu mohou žadatelé žádat 
o jednoleté financování, víceleté (4leté) a o dofinancování probíhajících projektů. Primárním účelem grantového 
řízení je podpora služeb protidrogové prevence a jejich rozvoj na základě aktuálních potřeb hl. m. Prahy. Program je 
vyhlašován v souladu s prioritami pro oblast služeb specifické protidrogové prevence na území hl. m. Prahy, 
obsaženými v Programovém prohlášení Rady HMP, a v souladu s krajskými a národními strategiemi a vládními 
dokumenty, a to zejména s těmito dokumenty: Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 
(usnesení Zastupitelstva HMP č. 37/24 ze dne 27. 3. 2014) a Národní strategie prevence a snižování škod spojených 
se závislostním chováním 2019 - 2027 (usnesení Vlády č. 329 ze dne 13. 5. 2019). 

Nejvíce změn je v Programu akce celopražského významu (dále jen „Program Akce“), kde jsou 3 nové tematické 
oblasti zaměřené na: dobrovolnictví, aktivity podporující nezávislost a autonomii lidí se zkušeností s duševním 
onemocněním a aktivity podporující pečující a příbuzné osob s duševním onemocněním. Dobrovolnické programy 
považuje za nedílnou součást aktivit ve zdravotně-sociální oblasti a další dvě témata jsou v souladu s kroky celostátní 
reformy péče o duševní zdraví. Program administruje odbor zdravotnictví MHMP. 

V Programu v oblasti zdravotnictví (dále jen „Program zdravotnictví“) je kladen důraz na rehabilitační aktivity, 
paliativní péči a zařazeno je nové opatření Podpora rozvoje zdravotně-sociální péče zaměřené na mezioborovou, 
meziagenturní spolupráci a rozvoj koordinovaného přístupu k poskytování dlouhodobé péče. Program administruje 
odbor zdravotnictví MHMP. 
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Ředitel ZDR MHMP M. Ježek doplnil, že v pátek 13. září bude realizován diskusní seminář pro žadatele v jednacím 
sále ZHMP od 10 hodin. 

Program Akce a Program zdravotnictví budou hodnoceny externími odborníky, zpracování hodnocení se 
předpokládá do konce ledna, následně budou návrhy předloženy Grantové komisi Rady hl. m. Prahy pro oblasti 
sociální, zdravotní a prevenci, případně výboru dle schválených pravidel programů. 

M. Janečková se zeptala, zda se do programu mohou hlásit městské části nebo jejich příspěvkové organizace.  
A. Weberová sdělila, že tyto nejsou způsobilými žadateli ani Programu Akce ani Programu zdravotnictví. 

Radní M. Johnová doplnila, že zvažuje možnosti, jak příspěvkové organizace financovat jiným způsobem. 

Usnesení č. U-VZ-0035 
Výbor pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP 
I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

předloženou informaci o vyhlášených grantech hl. m. Prahy - programech pro rok 2020 
přijato jednomyslně, pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

4. Souhrnná informace o tiscích předkládaných Radě a Zastupitelstvu HMP 

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

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

Usnesení č. U-VZ-0036 
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 

5. Různé 

Předkladatel: předseda Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP 
• Předseda výboru M. Růžička informoval o pozvání ředitele Olivovy dětské léčebny k jednání v zařízení 

v Říčanech. 

O činnosti léčebny bude výbor postupně informován, výjezdní zasedání se do konce roku neplánuje. 

• Nemocnice Na Františku 

M. Janečková směrovala dotaz týkající se současného stavu nemocnice na ředitele ZDR MHMP M. Ježka. M. Ježek 
informoval, že práce na převzetí nemocnice Prahou postupují v souladu s přijatým harmonogramem. Vzniklý subjekt 
Metropolitní nemocnice Na Františku řeší dílčí úkoly pro zajištění plynulého přechodu po 1. lednu 2020. Orientuje se 
na úkoly marketingu a přeměny vnitřních předpisů, dále na otázku movitého (ocenění a odkup) a následný právní 
vztah k nemovitému majetku (svěření nebo nájem objektu) a zejména na jednání se zdravotními pojišťovnami 
o smlouvách o úhradě péče. Souběžně s jednáním s VZP probíhají jednání i s dalšími důležitými pojišťovnami (OZP, 
VoZP, ZPMV).  Nezanedbatelným úkolem jsou i dodavatelsko-odběratelské smlouvy. Materiál bude v říjnu předložen 
Zastupitelstvu HMP.  

P. Kubíček se zeptal, zda se bude platit nájem městské části Praha 1. Radní M. Johnová uvedla, že majetkové 
vypořádání HMP a prahy 1 se připravuje. Momentálně je prioritou dojednání dobrých smluv se zdravotními 
pojišťovnami. 

P. Fifka se zeptal, zda se připravuje byznysplán pro budoucnost, aby nemocnice hospodařila s lepším výsledkem, než 
hospodařila v minulosti. Za podstatné považuje, kolik to bude Prahu ročně stát. 

Ředitel M. Ježek sdělil, že situaci způsobilo omezování lůžek, tím docházelo ke snižování úhrad za péči a následně ke 
zvyšování ztráty. Připravuje se poskytování nových služeb, např. ARO, uvažuje se o stanovišti pro zdravotnickou 
záchrannou službu a jako nezbytná se jeví provázanost s dalšími příspěvkovými organizacemi, zejména se službami 
Městské polikliniky Praha. Také je nezbytné jednání a spolupráce s ministerstvem zdravotnictví o zapojení 
nemocnice do sítě státem zřizovaných nemocnic. Cílem je eliminace ztráty. 
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P. Fifka požaduje předložení záměru. 

Radní M. Johnová slíbila, že materiál bude výboru předložen na jednání 16. října. 

 

• Nemocnice Na Bulovce 

Předseda výboru zmínil i problematiku Nemocnice Na Bulovce. 

R. Lacko upozornil na výši nájemného dle smlouvy, která má omezenou platnost. 
Ředitel M. Ježek se domnívá, že výše nájemného by měla odrážet investice do budov.  
Radní M. Johnová sdělila, že i ve věci Nemocnice Na Bulovce probíhají jednání s ministerstvem zdravotnictví. 

 

 
 

 

 

Příští jednání výboru se uskuteční dle harmonogramu ve středu 16. 10. 2019. 

Jednání bylo ukončeno ve 14.35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Ověřil: Stanislav Nekolný, MBA, člen Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP  
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 

 

 
 
 
 
 
 
  
  
 


