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Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

US NE S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo
ze dne
k návrhu Memoranda o spolupráci mezi hlavním městem Prahou a Městskou částí Praha 1
Rada hlavního města Prahy
I.

schvaluje
Memorandum o spolupráci uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení

II.

ukládá
1. primátorce hl.m. Prahy
1. podepsat memorandum dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 8.2.2018
2. MHMP - ZSP MHMP
1. předložit memorandum dle bodu I. tohoto usnesení k podpisu obou stran
Termín: 8.2.2018

III.

žádá
starostu Městské části Praha 1 o projednání a podpis memoranda dle bodu I. tohoto
usnesení

Adriana Krnáčová v. r.
primátorka hl.m. Prahy

Petr Dolínek v. r.
náměstek primátorky hl.m. Prahy

Předkladatel:
Tisk:
Provede:
Na vědomí:

radní Lacko
R-28579
primátorka hl.m. Prahy, MHMP - ZSP MHMP
odborům MHMP

Memorandum o spolupráci
(dále jen „Memorandum“)
Hlavní město Praha
se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČO: 000 64 581
zastoupené: Adrianou Krnáčovou, primátorkou
a
Městská část Praha 1
se sídlem: Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
IČO: 000 63 410
zastoupená: Ing. Oldřichem Lomeckým, starostou

•

•

•

vycházejíce ze společného přesvědčení o nutnosti aktivní spolupráce hlavního města Prahy (dále
jen „HMP“) a jednotlivých městských částí (dále jen „MČ“) při zajišťování poskytování
zdravotní péče svým občanům,
při znalosti stávajícího vysoce ztrátového provozu Nemocnice Na Františku provozované
příspěvkovou organizací zřízenou městskou částí Praha 1 (dále jen „MČ Praha 1“) za účelem
poskytování zdravotní péče nejen občanům MČ Praha 1, ale i MČ Praha 7 a dalších MČ,
s ohledem na usnesení Rady hlavního města Prahy č. 24 ze dne 9. 1. 2018, usnesení
Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 33/1 ze dne 25. 1. 2018 a zájem MČ Praha 1 o způsob
řešení stávající situace obsažený v těchto usneseních
uzavírají toto Memorandum
Článek I.

1.

Uzavření Memoranda vytváří prostor pro spolupráci a koordinaci obou stran při zajištění provozu
Nemocnice Na Františku, a to minimálně ve stávajícím rozsahu.

2.

Rada hlavního města Prahy (dále jen „Rada HMP“) se v návaznosti na uzavření Memoranda
zavazuje předložit Zastupitelstvu hlavního města Prahy (dále jen „ZHMP“) ke schválení návrh na
poskytnutí účelové dotace MČ Praha 1 na fungování Nemocnice Na Františku za rok 2018 ve
výši 42 milionů Kč.

3.

Rada HMP se v návaznosti na uzavření Memoranda zavazuje předložit ZHMP ke schválení
rovněž návrh na poskytnutí účelové dotace MČ Praha 1 na fungování Nemocnice Na Františku za
rok 2019, a to ve výši, která bude dodatečně určena s ohledem na příslušné provozní a investiční
náklady. ZHMP bude navrženo uvolňování dotace dle platebního kalendáře, avšak až po
zdokladování účelovosti využití dotace dle odst. 2.

4.

Rada MČ Praha 1 se zavazuje, že v době platnosti tohoto Memoranda nebude přijímat v pozici
zřizovatele Nemocnice Na Františku žádná zásadní rozhodnutí týkající se Nemocnice Na
Františku bez předchozí konzultace s HMP, zejména navrhovat Zastupitelstvu MČ Praha 1 změny
její zřizovací listiny a dále provádět podstatné ekonomické a personální změny.

5.

Rada MČ Praha 1 se zavazuje poskytnout pověřeným zástupcům HMP veškeré podklady a
dokumenty vztahující se k ekonomické situaci Nemocnice Na Františku, především účetní a
smluvní dokumentaci.

6.

Rada MČ Praha 1 se dále zavazuje zpřístupnit zástupcům HMP veškeré prostory Nemocnice Na
Františku pro provedení kontroly skutečného stavu nemovitých věcí i movitého majetku. Při
plnění této povinnosti nesmí být jakkoliv narušeno poskytování zdravotní péče či zasaženo do
práv zaměstnanců a klientů Nemocnice Na Františku.

7.

Strany Memoranda se zavazují, že v mezidobí mezi poskytnutím plnění uvedených v odst. 2. a 3.
spolu ve vzájemné součinnosti dohodnou další detaily a průběh vzájemné spolupráce, jejímž
cílem je zajištění provozu Nemocnice Na Františku, a to za podmínek, které nebudou neúměrně
ekonomicky zatěžovat HMP a MČ Praha 1 a které povedou ke zlepšení poskytování zdravotnické
péče a vytvoření moderního zdravotnického zařízení.

8.

V mezidobí uvedeném v odst. 7. dojde ve vzájemné spolupráci MČ Praha 1 a Nemocnice Na
Františku ke zpracování střednědobého investičního výhledu Nemocnice Na Františku vč.
představy o jeho financování,

9.

Cílem dohody dle odst. 7. je přijetí takového modelu fungování a vícezdrojového financování
Nemocnice Na Františku od 1. 1. 2019, jehož se budou účastnit jak HMP a MČ Praha 1, tak i MČ
Praha 7, a to ve smyslu shora uvedeného usnesení ZHMP, konkrétně bodu V.2.

10. Součástí dohody dle odst. 7. bude:
• spoluúčast HMP na sestavování rozpočtu Nemocnice Na Františku a na kontrole jeho
čerpání,
• účast 2 zástupců HMP v komisi Rady MČ Praha 1 „Správní rada Nemocnice Na
Františku“, a to věcně příslušného člena Rady HMP a ředitele věcně příslušného odboru
Magistrátu HMP,
• podmínka účasti HMP na kontrole využití účelových investičních dotací příp. poskytnutých
ze strany HMP Nemocnici Na Františku v podobě účasti zástupců HMP v komisích v rámci
zadávacích řízení, která se k investičním dotacím budou příp. vázat,
• účast zástupce HMP při jednání Nemocnice Na Františku se zdravotními pojišťovnami,
• zajištění spolupráce Nemocnice Na Františku a MČ Praha 1 s příspěvkovými organizacemi
HMP v oblasti zdravotnictví s cílem hledání synergických efektů vzájemného fungování,
• účast zástupce HMP ve výběrové komisi v případě budoucích personálních změn ve vedení
Nemocnice Na Františku.
11. Obě strany budou vhodným způsobem informovat své orgány a příslušné subjekty o přijetí
Memoranda.
Článek II.
1.

Memorandum je sepsáno ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 vyhotovení obdrží
HMP a 1 vyhotovení MČ Praha 1.

2.

Memorandum se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Strana může od Memoranda odstoupit v případě, že

druhá strana nepostupuje v souladu s ním. Memorandum pozbývá platnosti také písemnou
dohodou stran nebo doručením písemného oznámení jedné ze stran druhé straně, že se
Memorandem nehodlá nadále řídit.
3.

Strany Memoranda výslovně souhlasí s tím, aby toto Memorandum bylo uvedeno v Centrální
evidenci smluv (CES) vedené HMP, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o
podmínkách, předmětu, číselné označení a datum podpisu Memoranda.

4.

Strany Memoranda prohlašují, že skutečnosti v něm uvedené nepovažují za obchodní tajemství ve
smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

5.

Strany Memoranda výslovně sjednávají, že uveřejnění Memoranda v registru smluv dle zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí HMP.

6.

Uzavření tohoto Memoranda bylo na straně HMP schváleno usnesením Rady HMP č…….ze
dne……….a na straně MČ Praha 1 usnesením Rady MČ Praha 1 č…………ze dne……………..

V Praze dne

_________________________
Hlavní město Praha
Adriana Krnáčová
primátorka

V Praze dne

__________________________
Městská část Praha 1
Ing. Oldřich Lomecký
starosta

Důvodová zpráva
Návrh Memoranda o spolupráci mezi hl. m. Prahou a MČ Praha 1 týkající se dalšího provozu
a fungování Nemocnice Na Františku, který je předmětem tohoto tisku, vychází z usnesení
Rady hl. m. Prahy č. 24 ze dne 9. 1. 2018 (příloha č. 1 důvodové zprávy) a z usnesení
Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 33/1 ze dne 25. 1. 2018 (viz příloha č. 2 důvodové zprávy).
Obsahem návrhu Memoranda je zejména:
-

závazek Rady hl. m. Prahy předložit Zastupitelstvu hl. m. Prahy ke schválení návrh na
poskytnutí účelové dotace MČ Praha 1 na fungování Nemocnice Na Františku za rok
2018 ve výši 42 milionů Kč,

-

závazek Rady hl. m. Prahy předložit Zastupitelstvu hl. m. Prahy ke schválení návrh na
poskytnutí účelové dotace MČ Praha 1 na fungování Nemocnice Na Františku za rok
2019, a to ve výši, která bude dodatečně určena s ohledem na příslušné provozní a
investiční náklady, s tím, že bude navrženo uvolňování dotace dle platebního kalendáře,
avšak až po zdokladování účelovosti využití předchozí dotace,

-

závazek Rady MČ Praha 1 nepřijímat v pozici zřizovatele Nemocnice Na Františku žádná
zásadní rozhodnutí týkající se Nemocnice Na Františku bez předchozí konzultace s hl. m.
Prahou, zejména navrhovat Zastupitelstvu MČ Praha 1 změny zřizovací listiny a dále
provádět podstatné ekonomické a personální změny,

-

závazek Rady MČ Praha 1 poskytnout pověřeným zástupcům hl. m. Prahy veškeré
podklady a dokumenty vztahující se k ekonomické situaci Nemocnice Na Františku,
především účetní a smluvní dokumentaci,

-

závazek Rady MČ Praha 1 zpřístupnit zástupcům hl. m. Prahy veškeré prostory
Nemocnice Na Františku pro provedení kontroly skutečného stavu nemovitých věcí
i movitého majetku,

-

zpracování střednědobého investičního výhledu Nemocnice Na Františku vč. představy o
jeho financování ve vzájemné spolupráci MČ Praha 1 a Nemocnice Na Františku,

-

závazek obou stran ve vzájemné součinnosti dohodnout další detaily a průběh vzájemné
spolupráce, jejímž cílem je zajištění provozu Nemocnice Na Františku, a to za podmínek,
které nebudou neúměrně ekonomicky zatěžovat hl. m. Prahu a MČ Praha 1 a které
povedou ke zlepšení poskytování zdravotnické péče a vytvoření moderního
zdravotnického zařízení, přičemž memorandum v čl. 10 vyjmenovává podstatné
náležitosti, které by měly být součástí této dohody.

Příloha č. 1 důvodové zprávy: usnesení Rady hl. m. Prahy č. 24 z 9. 1. 2018
Příloha č. 2 důvodové zprávy: usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 33/1 ze dne 25. 1.
2018

Příloha č. 1 k důvodové zprávě

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

US NE S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 24
ze dne 9.1.2018
k problematice Nemocnice Na Františku
Rada hlavního města Prahy
I.

souhlasí
se záměrem převzít správu, provoz a budoucí fungování Nemocnice Na Františku, Na
Františku 847, Praha 1, IČ: 008 79 444, od MČ Praha 1

II.

ukládá
1. radnímu Lackovi
1. ve spolupráci s radním Grabein Procházkou jednat s vedením MČ Praha 1 ve
smyslu bodu I. tohoto usnesení
Kontrolní termín: 30.1.2018
2.

předložit Radě HMP návrh realizace bodu I. tohoto usnesení ve vazbě na
výsledky jednání dle bodu II.1. tohoto usnesení
Termín: 30.1.2018

Adriana Krnáčová v. r.
primátorka hl.m. Prahy

Petr Dolínek v. r.
náměstek primátorky hl.m. Prahy

Předkladatel:
Tisk:
Provede:
Na vědomí:

primátorka hl.m. Prahy
R-28332
radní Lacko
odborům MHMP

Příloha č. 2 k důvodové zprávě

Hlavní město Praha
ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

US NE S E N Í
Zastupitelstva hlavního města Prahy
číslo 33/1
ze dne 25.1.2018
k problematice Nemocnice Na Františku
Zastupitelstvo hlavního města Prahy
I.

b e r e n a v ě d o mí
informace k řešení situace v Nemocnici Na Františku, obsažené v důvodové zprávě k
tomuto tisku

II.

schvaluje
záměr převzít správu, provoz a budoucí fungování Nemocnice Na Františku, Na
Františku 847, Praha 1, IČ: 008 79 444, od MČ Praha 1

III.

ukládá
1. Radě HMP
1. zajistit realizaci bodu II. tohoto usnesení
Termín: 30.6.2018

IV.

doporučuje
1.

Radě HMP v rámci zajištění plnění úkolu dle bodu III.1.1. tohoto usnesení uzavřít s
MČ Praha 1 memorandum ve věci společného postupu ve smyslu bodu II. tohoto
usnesení

2.

Radě HMP jednat s MČ Praha 1 o podmínkách poskytnutí účelové dotace MČ Praha
1 pro rok 2018 z rozpočtu hl. m. Prahy pro Nemocnici Na Františku v částce vyšší,
než je obsažena ve schváleném rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2018 v kap.
0504 – Zdravotnictví a sociální oblast, tedy v částce vyšší než 5.000 tis. Kč

V.

žádá
1.

starostu MČ Praha 1 o poskytnutí účinné součinnosti Radě HMP při plnění úkolu dle
bodu III.1.1. tohoto usnesení a dále o spolupráci ve věci doporučení dle bodu IV.
tohoto usnesení

2.

starostu MČ Praha 7 o poskytnutí účinné součinnosti při řešení situace v Nemocnici
Na Františku a po dohodě o poskytnutí účelové dotace v roce 2019 Nemocnici Na
Františku ve stejné výši jak učiní MČ Praha 1

Předkladatel:
Tisk:
Provede:
Na vědomí:

Rada HMP
Z-6018
Rada HMP
odborům MHMP

