Úřad městské části Praha 10
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18. 10. 2019

Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, Kancelář starostky, oddělení tiskové obdrželo dne
23. 9. 2019 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ“), o poskytnutí informací ve znění:
„Dobrý den,
na základě zákona č. 106/1999 Sb vás žádám o odpovědi na následující otázky týkající se zdravotní
péče, informovanosti občanů a nemocnic, parkovacích zón a prodeje bytů.
Malešická pohotovost - kdy bylo odsouhlaseno, že již nadále nebude financována a kdo se hlasování
účastnil a jak hlasoval. Pokud není dostupná informace o konkrétních hlasech, žádám alespoň informaci
kdo ze zastupitelů byl přítomen, zda-li šlo pouze o projednání na dotčeném výboru (sociální a zdravotní),
či jak byla rada MČ o tomto kroku informována na zasedáních a s jakým předstihem.
Kolik jednání proběhlo s provozovatelem, tedy EUC (Medifin) od volby nového vedení MČ P10 a kdo je
inicioval. Byl pokus o přesoutěžení nevýhodné nabídky? Pokud ano, kdy a kdo jej inicioval. A s jakým
výsledkem? Je ze stenografických záznamů za poslední dva roky zaznamenána nějaká připomínka k
nebývale vysoké ceně služeb ze strany ODS, ANO, TOP09, Pirátů, Vlasty, KDU- ČSL STAN a Desítka pro
domácí? Pokud ano, prosím o konkrétní námitky a připomínky a kdo je vznesl.
Byla zvažována vyjma přesoutěžení i jiná varianta? Pokud ano, opět jaká a kdo jí navrhnul?
Bytový dům Malešice má dle mých informací zkolaudované třetí patro pro lékaře, což bylo třeba
vzhledem k rekonstrukci polikliniky. Je prostor zcela obsazen? Je dostupný 24hod.denně? Šla by zde
zřídit pohotovost? Jaké jsou kladeny požadavky na pohotovost? Čekárna a ordinace s lůžkem? Jde tedy
teoreticky o rozsah bytu 2+1? Disponuje MČ P10 buď v uvedeném objektu, či
jiném vhodném místě prostory, které lze pro účel pohotovosti využít, případně zkolaudovat? V
současném stavu zatím ještě fungující pohotovosti mají ordinující lékaři a lékařky smlouvu s EUC, či s
MČ P10? Je známo, zda-li výkony (ošetření, prohlídka, diagnostika pacienta....) lékaři vyúčtovávají
pojišťovnám?

Okolní městské části - kdo a kdy je kontaktoval se žádostí o spolufinancování nákladů na pohotovost v
Malešicích? Kdy a koho? Jaké jsou závěry?
Zrušení pohotovosti přenese zátěž zhruba 10000 pacientů ročně (vycházím z roku 2018) na jiné
pohotovosti, zejména pak Vinohradskou a Krč. Byla konzultována změna v Malešicích, resp.Praze 10 i s
uvedenou Vinohradskou a Krčí? Kdy? Kdo? Jaká byla reakce s ohledem na již tak přeplněné pohotovosti
v daných nemocnicích? Bylo dáno MČ P10 nějaké stanovisko? Pokud ano, jaké?
Byl udělán nějaký průzkum zejména s ohledem na starší obyvatele MČ P10, jaké komplikace, či zátěž
pro ně znamená zrušení zdejší pohotovosti? Prováděl někdo nějaká šetření, ankety...?
Prodej bytů ve vyjádřeních zejména na Facebooku bylo uvedeno, že současný stav pokladny je žalostný
a musí se přistoupit ke škrtům. Dalším krokem by prý byl prodej bytů, což by z dlouhodobého hlediska
ovšem bylo špatným řešením a desítka by se tak zbavila tolik cenného majetku, který může přinášet
zisky. Nicméně když se podívám na stenografické záznamy vidím hlasování o prodeji bytů, třeba zde
- https://www.praha10.cz/Portals/0/docs/RaZ/zapisy/z20182022/zapis_8_ZMC_24_6_2019_an.pdf?ver=2019-07-02-073018-033
(https://www.praha10.cz/Portals/0/docs/RaZ/zapisy/z20182022/zapis_8_ZMC_24_6_2019_an.pdf?ver=2019-07-02-073018-033)
prodej tří bytů ulice Ke Strašnické, Za Poštou a Holandská, prodejní ceny 2625000 Kč, 2400000 Kč a
3550000 Kč. Žádám tedy informaci, kolik bytů bylo prodáno od počátku současného vedení MČ P10, za
jakou celkovou částku. Tutéž informaci prosím i o nebytových prostorech a pozemcích (vyjma pozemků,
které MČ P10 odprodala vlastníkům domů na pozemku postavených).
Modré zóny - jaký je odhad výnosu ze zavedení takzvaných modrých zón na území MČ P10? Výnos získá
Praha 10, či hl.m.Praha, či jakým poměrem se o výnos podělí? Kdo uhradí náklady na zavedení zón a
zřízení automatů? Je vypočtena částka, kolik to bude stát? Existuje studie/průzkum na dopad na
podnikání v Praze 10? Příkladem jsou služby, servisy atp... Jedná již nyní MČ P10 s provozovateli
parkovišť? Zvažuje se zřízení parkovacích domů? Kde? Kým provozováno? Existuje vůbec potřebná
studie?
Koordinátorka pro sousedské aktivity - kdy byla zřízena tato pozice? Dle mých informací ji od září
zastává Mgr.Srstková. Jde o novou pozici, nebo o obsazení neobsazené pozice? Kolik dalších pozic bylo
zřízeno novým vedením MČ P10? Jaké?“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
elektronicky na Váš e-mail formou textu tohoto přípisu.

„Malešická pohotovost - kdy bylo odsouhlaseno, že již nadále nebude financována a kdo se hlasování
účastnil a jak hlasoval. Pokud není dostupná informace o konkrétních hlasech, žádám alespoň
informaci kdo ze zastupitelů byl přítomen, zda-li šlo pouze o projednání na dotčeném výboru
(sociální a zdravotní), či jak byla rada MČ o tomto kroku informována na zasedáních a s jakým
předstihem.“
Výpověď Smlouvy o zajištění provozu lékařské pohotovostní služby č. 2015/OSO/1762, uzavřené dne
31. 12. 2015, schválila Rada městské části Praha 10 svým usnesením č. 419 ze dne 11. 6. 2019. Přítomno
bylo osm členů Rady MČ (starostka Renata Chmelová, místostarostové Ing. Petr Beneš, Filip Humplík,
MgA. David Kašpar, Ing. arch. Martin Valovič a radní Mgr. Michal Kočí, Olga Koumarová a doc. Ing. Lucie
Sedmihradská, Ph.D.), místostarostka Ing. Jana Komrsková byla z jednání omluvena. Konkrétní
informace o hlasech dostupná není, pouze výsledek hlasování: 7 radních bylo pro „Návrh na schválení

výpovědi smlouvy o zajištění provozu lékařské pohotovostní služby,“ 1 se zdržel/a. Příslušný materiál,
kterým byla Rada MČ informována, předložil radní pro sociální oblast Mgr. Michal Kočí.
Materiál též projednával Výbor sociální a zdravotní. Výbor přijal usnesení č. VSZ/05/06 v této podobě:
Výbor sociální a zdravotní souhlasí s materiálem „Návrh na schválení výpovědi Smlouvy o zajištění
provozu lékařské pohotovostní služby (P10-044576/2019)“ a souhlasí s jeho předložením RMČ.
Pro toto usnesení hlasovalo pět členů Výboru sociálního a zdravotního. Dva členové VSZ hlasovali proti
usnesení. Ze zápisu je patrné, že proti hlasovali Mgr. Hauffenová a Mgr. Ondřej Počarovský.
„Kolik jednání proběhlo s provozovatelem, tedy EUC (Medifin) od volby nového vedení MČ P10 a
kdo je inicioval. Byl pokus o přesoutěžení nevýhodné nabídky? Pokud ano, kdy a kdo jej inicioval. A
s jakým výsledkem? Je ze stenografických záznamů za poslední dva roky zaznamenána nějaká
připomínka k nebývale vysoké ceně služeb ze strany ODS, ANO, TOP09, Pirátů, Vlasty, KDU-ČSL STAN
a Desítka pro domácí? Pokud ano, prosím o konkrétní námitky a připomínky a kdo je vznesl.“
S provozovatelem, tedy EUC (Medifin) jednáme stále, a to ve věci rekonstrukce budovy polikliniky.
Přesný počet jednání nelze určit, probíhají totiž operativně, a to jak osobně, tak po telefonu. Vyplývají
ze smluvních závazků, nemají tedy „stálého“ iniciátora.
Nad rámec Vaší otázky podotýkáme, že MČ Praha 10 je nucena přistupovat k úsporným opatřením, a
to s ohledem na:
•
po předchozím vedení radnice zděděný vysoce deficitní stav rozpočtu MČ Praha 10 (pro
připomenutí: přes 760 mil. Kč!);
•

nedostatečné a nestabilní financování sociálních služeb a sociální práce ze strany státu;

•

avizované zvyšování mezd v příštím roce ze strany státu;

Uspořené finanční prostředky hodlá MČ Praha 10 alokovat do jí poskytované sociální práce a stávající
sítě sociálních služeb, které využívají denně potřební z Prahy 10.
Pokus o přesoutěžení nabídky neproběhl, i s ohledem na to, že tak by byl zachován stav, kdy veškeré
náklady na činnost, kterou má ze zákona zajišťovat kraj, by hradila městská část.
Vámi zmíněná formulace „nebývale vysoká cena služeb“ se na zasedáních zastupitelstva MČ Praha 10,
z nichž jsou pořizovány stenografické zápisy, neobjevila. Z kontextu však vyplývá, že tímto směrem
mířila připomínka radního Mgr. Michala Kočího (Piráti) 24. června tohoto roku, když uvedl: „Tady bych
si dovolil drobnou odbočku. My jsme přispívali na tu pohotovost naši jednu 9,5 mil, což je šestinásobek
toho, co dává Magistrát na jednu. Tady už vidíme první nehospodárnost.“ Všechny stenografické zápisy
ze zasedání zastupitelstva jsou volně přístupné na internetových stránkách MČ Praha 10
(https://www.praha10.cz/volene-organy/zastupitelstvo-mc/zapisy-a-stenozaznamy-ze-zasedani).
„Byla zvažována vyjma přesoutěžení i jiná varianta? Pokud ano, opět jaká a kdo jí navrhnul?“
„S žádostí o finanční spoluúčast byly osloveny okolní městské části, hlavní město Praha a Středočeský
kraj. Tento postup navrhnul Mgr. Michal Kočí, radní pro sociální oblast, který dané subjekty také oslovil
(podrobnosti u níže položené otázky).
„Bytový dům Malešice má dle mých informací zkolaudované třetí patro pro lékaře, což bylo třeba
vzhledem k rekonstrukci polikliniky. Je prostor zcela obsazen? Je dostupný 24hod.denně?“

Prostory jsou zcela obsazeny, ordinace jsou dostupné pouze v ordinačních hodinách.
„Šla by zde zřídit pohotovost? Jaké jsou kladeny požadavky na pohotovost? Čekárna a ordinace s
lůžkem? Jde tedy teoreticky o rozsah bytu 2+1?“
Požadavky na vybavení ordinace jsou obligatorně stanoveny vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR
č. 92/2012 Sb. - o požadavcích na minimální vybavení zdravotnických zařízení. Příloha č. 2 výše zmíněné
vyhlášky stanoví požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení ambulantní péče.
Odhadujeme, že zřídit pohotovost v Bytovém domě Malešice by možné bylo. Za předpokladu velkého
množství stavebních úprav a následných povolení od všech dotčených orgánů. Dá se předpokládat, že
celý
proces
by
trval
minimálně
dva
roky.
„Disponuje MČ P10 buď v uvedeném objektu, či jiném vhodném místě prostory, které lze pro účel
pohotovosti využít, případně zkolaudovat?“
MČ Praha 10 v uvedeném objektu a ani v jiném místě nedisponuje prostory, které by byly vhodné k
využití pro účel nájmu jako lékařská pohotovost.
„V současném stavu zatím ještě fungující pohotovosti mají ordinující lékaři a lékařky smlouvu s EUC,
či s MČ P10? Je známo, zda-li výkony (ošetření, prohlídka, diagnostika pacienta....) lékaři
vyúčtovávají pojišťovnám?“
S městskou částí ordinující lékaři (lékařky) ani zdravotní sestry nemají uzavřenou smlouvu na činnosti
související s výkonem LPS. Výkony jsou vyúčtovávány pojišťovnám.
„Okolní městské části - kdo a kdy je kontaktoval se žádostí o spolufinancování nákladů na
pohotovost v Malešicích? Kdy a koho? Jaké jsou závěry?“
Mgr. Michal Kočí, radní pro sociální oblast, oslovil níže uvedené subjekty se žádostí o spolufinancování
stávající pohotovostní služby. Jedná se o subjekty, kde byl zjištěn významnější podíl pacientů, kteří
využívají LPS v Malešicích (v tabulce níže uvádíme podrobnosti).
Nad rámec dotazu a pro představu finanční náročnosti LPS v Malešicích uvádíme následující: Hlavní
město Praha vydává ročně na svých 14 pohotovostních služeben částku 22,5 mil. Kč - to znamená v
průměru 1,6 milionu Kč na jednu. Příspěvek MČ Praha 10 na jedinou pohotovost činí takřka 10 milionů
Kč ročně. Ušetřené finanční prostředky budou využity efektivněji v sociální oblasti, na kterou vydává
Praha 10 řádově nejvíce ze všech pražských městských částí.

Oslovený subjekt

Datum

Reakce

Městská část Praha 22 - Uhříněves

17. 1. 2019

Bez reakce

Městská část Praha 8

18. 1. 2019

Bez reakce

Městská část Praha 3

18. 1. 2019

Bez reakce

Městská část Praha 4

18. 1. 2019

Bez reakce

Městská část Praha 14

17. 1. 2019

Odmítnutí z důvodu nedostatku finančních
prostředků

Městská část Praha 15

17. 1. 2019

Odmítnutí z důvodu nedostatku finančních
prostředků

Městská část Praha 9

21. 1. 2019

Odmítnutí z důvodu nedostatku finančních
prostředků s tím, že MČ Praha 9 byla sama
nucena zrušit pohotovost na MČ Praha 9

Středočeský kraj

6. 3. 2019

Bez reakce

Hl. m. Praha

6. 3. 2019

Hl. m. Praha shledává stávající stav (takto
organizovaný a zajišťovaný systém), v souladu s
ustanovením § 110 odst. 1 písm. a) zákona č.
372/2011 Sb., ve smyslu ordinační doby,
poskytovaných oborů, návaznou péči i
financování za optimální. Nepředpokládá tedy,
že by do budoucna bylo pracoviště EUC Klinika
Praha, a. s., zařazeno do systému stanovišť LPS
a byly na jeho provoz uvolněny finanční
prostředky.

„Zrušení pohotovosti přenese zátěž zhruba 10000 pacientů ročně (vycházím z roku 2018) na jiné
pohotovosti, zejména pak Vinohradskou a Krč. Byla konzultována změna v Malešicích, resp. Praze
10 i s uvedenou Vinohradskou a Krčí? Kdy? Kdo? Jaká byla reakce s ohledem na již tak přeplněné
pohotovosti v daných nemocnicích? Bylo dáno MČ P10 nějaké stanovisko? Pokud ano, jaké?“
Naším oprávněným partnerem ve věci poskytování LPS členka Rady hl. m. Prahy pro oblast sociální
politiky a zdravotnictví Mgr. Milena Johnová. Nad rámec komunikace s ní proběhlo jednání s
tehdejším ředitelem Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (která se nachází na území MČ Praha 10)
Doc. MUDr. Robertem Grillem, Ph.D., MHA. Za MČ Praha 10 se zúčastnili radní Mgr. Michal Kočí a
vedoucí odboru sociálního Bc. Pavel Petřík. Další schůzku na dané téma pak s ředitelem Grillem
absolvovala, společně s radním Kočím, také starostka MČ Praha 10 Renata Chmelová, a to 16. května
tohoto roku. Ředitel Grill konstatoval, že dětská nonstop ambulance ve FNKV má dostatečné kapacity
pro všechny pacienty ze spádové oblasti. Zároveň upozornil na značné vytížení lékařské pohotovostní
služby (LPS) pro dospělé. Veškeré tyto informace byly tlumočeny Magistrátu hl. m. Prahy, který dle
zákona (podrobněji viz níže) plně odpovídá za organizaci a zajištění lékařské pohotovostní služby na
území Prahy.
Jednání s dalšími nemocnicemi (včetně Vámi zmiňované Krče) by bylo irelevantní, o všech
skutečnostech jsme jednali s naším oprávněným partnerem, tedy Magistrátem hl. m. Prahy, jemuž
správa sítě LPS ze zákona přísluší.
„Byl udělán nějaký průzkum zejména s ohledem na starší obyvatele MČ P10, jaké komplikace, či
zátěž pro ně znamená zrušení zdejší pohotovosti? Prováděl někdo nějaká šetření, ankety...?“
Dle § 110 odst. 1 písm. a) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování, za organizaci a zajištění lékařské pohotovostní služby odpovídá kraj, tj. na území hlavního
města právě Hlavní město Praha, jako vyšší územně samosprávný celek. Hlavní město Praha k dotazu
MČ Praha 10 konstatovalo, že jím organizovaný systém shledává jako velmi efektivní, a to jak z pohledu
dostupnosti, kvality poskytované péče a množství ošetřených pacientů, tak i z pohledu ekonomické
úspory vynaložených veřejných prostředků. Vzhledem k tomuto ujištění ze strany Magistrátu nebyl

prováděn žádný vámi naznačovaný průzkum.
„Prodej bytů ve vyjádřeních zejména na Facebooku bylo uvedeno, že současný stav pokladny je
žalostný a musí se přistoupit ke škrtům. Dalším krokem by prý byl prodej bytů, což by z
dlouhodobého hlediska ovšem bylo špatným řešením a desítka by se tak zbavila tolik cenného
majetku, který může přinášet zisky. Nicméně když se podívám na stenografické záznamy vidím
hlasování o prodeji bytů, třeba zde - https://www.praha10.cz/Portals/0/docs/RaZ/zapisy/z20182022/zapis_8_ZMC_24_6_2019_an.pdf?ver=2019-07-02-073018-033
(https://www.praha10.cz/Portals/0/docs/RaZ/zapisy/z20182022/zapis_8_ZMC_24_6_2019_an.pdf?ver=2019-07-02-073018-033) prodej tří bytů ulice Ke
Strašnické, Za Poštou a Holandská, prodejní ceny 2625000 Kč, 2400000 Kč a 3550000 Kč. Žádám tedy
informaci, kolik bytů bylo prodáno od počátku současného vedení MČ P10, za jakou celkovou částku.
Tutéž informaci prosím i o nebytových prostorech a pozemcích (vyjma pozemků, které MČ P10
odprodala vlastníkům domů na pozemku postavených).“
Ode dne 21. 11. 2018 do 25. 9. 2019 (pro poskytnutí informace byl rozhodující okamžik zavkladování
změny vlastnictví Katastrálním úřadem): 25 bytů v celkové částce 72 797 695 Kč, 8 nebytových
jednotek v celkové částce 10 126 666 Kč a 1 pozemku v ceně 2 850 Kč.
„Jaký je odhad výnosu ze zavedení takzvaných modrých zón na území MČ P10?“
Výnos ze zavedených modrých zón odhadujeme v roce 2020 na 6 mil. Kč.
„Výnos získá Praha 10, či hl.m.Praha, či jakým poměrem se o výnos podělí?“
Od tohoto výnosu se odečtou náklady na provoz zóny, které hradí hlavní město Praha. Následný čistý
výnos se dělí mezi MČ Praha 10 a hlavní město Praha. Dle údajů z městských částí, kde jsou zóny
zvedeny, se bude jednat o cca 35% z vybrané částky.
„Kdo uhradí náklady na zavedení zón a zřízení automatů?“
Náklady na zavedení zón hradí hlavní město Praha.
„Je vypočtena částka, kolik to bude stát?“
Zřizovatelem zóny je hlavní město Praha. Nyní se zpracovává projekt organizace. Z tohoto hlediska není
aktuálně částka známa.
„Existuje studie/průzkum na dopad na podnikání v Praze 10?“
Požadovaná studie v současné době neexistuje.
„Jedná již nyní MČ P10 s provozovateli parkovišť?“
Ze strany MČ Praha 10 byla zjišťována volná kapacita parkovacích míst. Pro možnost jejího využití v
návaznosti na zavedení zóny.
„Zvažuje se zřízení parkovacích domů? Kde? Kým provozováno? Existuje vůbec potřebná studie?“
Pro navýšení kapacity parkovacích míst se zpracovává studie, která bude obsahovat i návrhy na
umístění parkovacích domů. Z tohoto hlediska nejsou přesné lokality prozatím známy, zrovna tak v tuto
chvíli ani provozovatel.

„Koordinátorka pro sousedské aktivity - kdy byla zřízena tato pozice? Dle mých informací ji od září
zastává Mgr.Srstková. Jde o novou pozici, nebo o obsazení neobsazené pozice? Kolik dalších pozic
bylo zřízeno novým vedením MČ P10? Jaké?“
Pracovní pozice referent/ka (sousedské aktivity) v Odboru kultury a projektů Úřadu městské části Praha
10 byla zřízena usnesením RMČ Praha 10 č. 464, a to s účinností ode dne 14. 6. 2019. Jak je uvedeno
na webových stránkách MČ Praha 10, tuto pracovní pozici zastává Mgr. Olga Srstková. Jde o nově
zřízenou pracovní pozici, která byla obsazena na základě výběrového řízení vyhlášeného dne 19. 6.
2019 dle příslušných ustanovení zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů, ve znění předpisů pozdějších.
Novým vedením MČ Praha 10 byly zřízeny tyto pracovní pozice: 17x referent/tka, 3x ekonom/ka, 3x
vedoucí oddělení, 2x vedoucí referátu, 2x právník/právnička, 2x koordinátor/ka, 1x asistent/ka a 1x
koordinátor/ka a metodik/metodička. Tato samotná informace však nemá vypovídací hodnotu, je totiž
nutno brát v potaz i zrušené pracovní pozice. V této souvislosti zdůrazňujeme, že maximální přepočtený
stav zaměstnanců MČ Praha 10 (zařazených do ÚMČ Praha 10) schvaluje Zastupitelstvo MČ Praha 10.
Jak pro rok 2018, tak 2019 byl schválen identický počet 410 osob, který je i po proběhlých změnách
organizační struktury ÚMČ Praha 10 striktně dodržován.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.
S pozdravem
Bc. Jan Hamrník
vedoucí oddělení tiskového
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