
 
 

Zápis 
z 11. jednání Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní konaného dne 13.4. 2016 ve 

Žďáru nad Sázavou 
 

Garant komise:  Ing. Josef Klement, místostarosta města Žďár nad Sázavou 
Předseda komise: Václav Dobrovolný 
Přítomni:  Václav Dobrovolný, David Filip, Mgr. Helena Novotná, Mgr. Lenka Šustrová, 

Mgr. Petra Nováčková, MUDr. Romana Bělohlávková, Bc. Ladislav Bárta, 
PaedDr. Jaroslav Ptáček, Šárka Vidergotová, MSc. Michal Hubert Zrůst, ing. 
Petr Krábek 

Omluveni:  Kremlíková 
Hosté: Navrátil Zdeněk, Mgr., Černý Radek, MUDr., Mach Dušan, MUDr., Vencálek Petr, MUDr.  
 
Program jednání: 
1. Lékařská pohotovostní služba  
2. Vyhodnocení Dotačního programu „Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní 

činnosti“  
3. Dotační program „Podpora prorodinných aktivit“  
4. Informace z pracovních skupin Strategického plánu sociálního začleňování  
5. Řešení Klubu seniorů  
6. Různé (Informace k Babyboxu, Projekt Obec přátelská rodině) 

 
Zahájení – předseda komise přivítal přítomné a dále hosty – MUDr. Dušan Mach - náměstek 
ředitele Nemocnice Nové Město na Moravě, MUDr. Vencálek - garant lékařské pohotovostní služby, 
MUDr. Černý - zastupitel, radní města. Schválení programu jednání  - všichni přítomní souhlasí 
s programem jednání. Provedena kontrola usnesení s minulého jednání. 
Hlasováni: pro: 10, zdržel se: 0, proti: 0 
 
 
1. Lékařská pohotovostní služba. Tento bod uvedl p. Dobrovolný s tím, že byl materiál k tomuto 
bodu rozeslán všem členům komise před jednáním. Dne 11. 11. 2015 byla otázka LPS projednána 
komisí a poté opakovaně v radě města. Dále popsal variantu č. 4, kterou poslal členům komise po 
obdržení oficiálního materiálu od tajemníka komise. Varianta č. 4 preferuje poskytování LPS ve 
všechny dny v týdnu s tím, že by se v každý den LPS zkrátila o jednu hodinu. Byla by tedy 
poskytována do 20,00 hod. namísto dnešních 21,00 hod. I při této variantě by došlo k úspoře 
finančních prostředků ze strany města. 
Ing. Krábek okomentoval zpracovaný materiál, který měl za úkol zpracovat se třemi variantami 
řešení. Ponechání stávajícího rozsahu LPS, zrušení LPS ve všech pracovních dnech a zrušení LPS 
ve všední dny mimo pátků.  
MUDr. Mach k předloženým materiálům sdělil, že LPS je záležitostí města. Jedná se o 
nadstandardní službu občanům. Pacienti z regionu ZR jezdí na urgentní příjem Nemocnice Nové 
Město na Moravě. Výkon LPS v ZR bude mít přenesený vliv na urgentní příjem nemocnice. Zrušení 
LPS v týdnu větší vliv na činnost urgentního příjmu mít nebude, komplikace by nastaly při zrušení 
LPS v ZR o víkendech a svátcích. Jedná se z jeho pohledu o zbytnou službu. Nejedná se o 
záchranu lidského života, je to komfort, který občané Žďáru mají.  
MUDr. Bělohlávková se dotázala MUDr. Macha na fungující model urgentní péče, zdvojené služby 
urgentu – specialista a obvodní lékař.  MUDr. Mach uvedl, že se jedná o koncepci péče o akutní 
pacienty. Péče se má koncentrovat do jednoho místa. Nemocnice dnes mají urgentní příjmy. Formu 
LPS nenajdeme ve světě. Uvedl, že se potýkají s tím, že praktičtí lékaři nechtějí na urgentním 
příjmu sloužit za nabízenou úhradu.  
MUDr. Černý se dotázal MUDr. Macha, kolik praktických lékařů slouží na urgentním příjmu. On 
uvedl, že nyní jsou to dva praktičtí lékaři. Dále uvedl, že jsou praktici opakovaně vyzíváni z úrovně 
kraje, aby sloužili na urgentním příjmu. Zatím se to prý nedaří ve větším počtu. 
MUDr. Vencálek souhlasil s tím, že by na urgentním příjmu sloužil. Uvedl ale, že by tam měli 
praktičtí lékaři sloužit, ale nebyly prý ale vyčleněny finanční prostředky na jejich úhradu. Nebyli prý 
ani osloveni, aby na urgentním příjmu sloužili. Dále uvedl, že fungování LPS nelze hodnotit podle 
počtu ošetřených pacientů, toto nelze ovlivnit. Lidé přijdou, když LPS potřebují. 
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MUDr. Mach uvedl, že ve stanovené koncepci urgentního příjmu je věnovat se akutním pacientům. 
Původně se uvažovalo o dvou lékařích. Praktický lékař a specialista. Dnes je tam pouze jeden 
lékař. Uvedl, že praktičtí lékaři nemají zájem sloužit na urgentu. Dále k LPS v ZR uvedl, že 
fungování LPS je politickým rozhodnutím.  
Ing. Klement se MUDr. Macha dotázal na meziroční nárůst počtu ošetřených pacientů v letech 2013 
- 2015 MUDr. Mach uvedl, že v roce 2013 ošetřili na urgentním příjmu 19 tisíc pacientů, v roce 2015 
bylo ošetřeno 26 tisíc pacientů. Zrušením LPS v týdnu zatíží urgentní příjem cca 300 pacienty za 
rok a to se dá zvládnout bez větších potíží.  
MUDr. Černý komentoval důvody návštěvy pacientů ošetřených na LPS v ZR.  Uvedl, že by 
uvedené důvody zřejmě snesly odkladu do řádné ordinační doby lékaře. Děti do 3 let by na LPS 
neměly být vůbec ošetřeny. Dále uvedl, že LPS je zajištěna v nemocnici v NMNM na urgentním 
příjmu a je financována krajem, není to záležitostí města.  
Ing. Klement se dotázal MUDr. Vencálka na organizaci služby žurnálu odpoledne. Ten uvedl, že 
pojišťovny chtějí službu žurnálu lékařů zrušit. Jak jsem pochopil, tak hlavně nechtějí výkony 
v žurnální službě platit, tak je někteří lékaři pojišťovnám ani nevykazují.  Říkají, že by měl pacienta 
ošetřovat jeho praktický lékař. Je to tedy dobrá vůle lékaře, že pokud není přítomen ošetřující lékař 
pacienta, ošetří ho on na žurnálu. Jedná se o dohodu mezi lékaři. Pro dospělé osoby žurnál funguje 
ve všední dny, kromě pátku, z důvodu dřívějších. Uvedl, že pojišťoven tuto službu nehradí.  
MUDr. Bělohlávková uvedla k fungování služby žurnálů, že je to dobrá vůle lékařů, aby byla pokryta 
otevírací doba polikliniky. Jedná se o službu pacientům.  
Mgr. Filip se dotázal MUDr. Macha ohledně nárůstu čekací doby urgentu při zrušení LPS v ZR. Ten 
uvedl, že ve všední dny se čekací doba nezmění, o víkendech by mohly problémy nastat. LPS 
nezachraňuje život, zvyšuje to pacientům Žďárským občanům komfort, je to ale služba zbytná.  
p. Dobrovolný se dotázal MUDr. Macha na odesílání pacientů urgentu na jiná pracoviště. MUDr. 
Mach uvedl, že nemocnice neposkytuje 24 hodinovou službu ORL a očního. V těchto oblastech je 
pacient odesílán do nemocnice do Jihlavy. Ve vybraných specializacích musí být pacient odeslán 
do jiného zařízení. 
Mgr. Navrátil měl dotaz na výrazný nárůst vytíženosti LPS v 3/2016. MUDr. Bělohlávková sdělila, že 
se jednalo se o chřipkovou epidemii, která do Žďáru přišla později a měla dlouhé trvání.  
MUDr. Vencálek k celé problematice dodal, že zrušení LPS bude mít vliv na čekací dobu pacientů 
za Žďáru na urgentním příjmu.  
Ing. Krábek prezentoval varianty řešení LPS, které byly členům komise předloženy a další přílohy 
materiálu – tabulka počtu dnů a hodin, stanovisko lékařů, sociálního odboru, zhodnocení 
průchodnosti. Uvedl, že zachování LPS je o prioritách. Zrušení LPS bude pro občany komplikací. 
Diskuse: 
MUDr. Bělohlávková uvedla, že omezení provozu LPS bylo dostatečně dopředu medializováno.  
Obyvatelé s tímto obeznámeni jsou. LPS je ve všední den neefektivní.  Prostory LPS by mohly být 
ve všední den pronajímány. 
MSc. Zrůst komentoval možnost pronájmu ambulance LPS s tím, že to bude komplikované, protože 
jsou lékaři zvyklí chodit do svých ambulancí také víkendu. Je pravdou, že již dnes v ambulanci LPS 
funguje krátce protetika. 
Bc. Bárta uvedl, že LPS má v ZR svoji historii. Diskuse sice není o zrušení, ale některá média psala 
o zrušení LPS. LPS je komplexní služba občanům. Pro pacienta je jeho zdravotní problém důležitý 
a je důležité, že ho může na LPS řešit. Uvedl, že se sice jedná o zbytnou záležitost, zbytných věcí 
ale město má více. Přijatelná je pro něho navržená varianta č. 4. Uvedl, že nárůst ošetřených 
pacientů LPS je zřejmý. Služba by měla být pro občany dostupná.  Hlasuje pro variantu č. 4. 
Dr. Černý reagoval na Bc. Bártu s tím, že průchodnost není dobrým argumentem pro zachování 
LPS. Dále uvedl, že omezení LPS ve všedních dnech nebude mít větší dopad. Zrušení noční 
pohotovosti se prý také obešlo bez problémů a bez projednávání v jakékoliv komisi.  
Následně diskutovali Ing. Klement, MUDr. Bělohlávková, p. Dobrovolný o ekonomické úspoře, 
kterou jednotlivé varianty řešení LPS mohly přinést. 
Mgr. Navrátil uvedl, že situaci nutno řešit tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví občanů. Zajištění LPS 
je v kompetenci krajských úřadů. V Kraji Vysočina je Žďár jediným městem, které financuje LPS. 
Žádné z okolních měst nepřispívá na LPS. Varianta, pro občany by měla být taková, že bude 
zajištěna lékařská péče 10 hodin denně.  Zrušení LPS o víkendech by se určitě dotklo některých 
skupin občanů.  
p. Vidergotová uvedla, že službu LPS zná i z druhé strany. Páteční chybějící žurnál lékařů urgentní 
příjem v nemocnici neřešil. Navrhuje, aby byla zachována LPS i v pátek. Efektivitu LPS nelze 
hodnotit podle vykázaných diagnóz.  Uvedla dále, že bude obtížné žádat lékaře o to, aby sloužili na 
LPS za nižší úhradu, než mají dnes.  
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MSc. Zrůst uvedl, že lékaři nemohou sloužit zdarma. Uvedl dále, že u LPS se jedná se o 
nadstandard, který by měl být v komplementu služeb polikliniky. Zajištění LPS je důležité vůči 
občanům a návštěvníkům města. Souhlasí však s omezující variantou č. 4.  
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní ve věci LPS poté hlasovala o těchto 
usneseních. 
 
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní po projednání poskytování Lékařské pohotovostní 
služby na Poliklinice Žďár nad Sázavou doporučuje radě města schválit variant č. 1, tj. ponechat 
Lékařskou pohotovostní službu ve stávajícím rozsahu. 
Hlasováni: pro: 1, proti: 7, zdržel se: 2  
 
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní po projednání poskytování Lékařské pohotovostní 
služby na Poliklinice Žďár nad Sázavou doporučuje radě města schválit variant č. 2, tj. ponechat 
Lékařskou pohotovostní službu ve stávajícím rozsahu pouze o sobotách, nedělích a svátcích. 
Hlasováni: pro: 5, proti: 5, zdržel se: 0  
 
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní po projednání poskytování Lékařské pohotovostní 
služby na Poliklinice Žďár nad Sázavou doporučuje radě města schválit variant č. 3, tj. ponechat 
Lékařskou pohotovostní službu ve stávajícím rozsahu pouze v pátky a o sobotách, nedělích a 
svátcích. 
Hlasováni: pro: 6, proti: 3, zdržel se: 1  
 
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní po projednání poskytování Lékařské pohotovostní 
služby na Poliklinice Žďár nad Sázavou doporučuje radě města schválit variant č. 4, tj. ponechat 
Lékařskou pohotovostní službu ve stávajícím rozsahu s tím, že bude ve všechny dny zkrácena ze 
stávající 21 hodiny na 20 hodinu.  
Hlasováni: pro: 3, proti: 5, zdržel se: 2  
 

 
 

2. Vyhodnocení Dotačního programu „Dotace na podporu spolkové činnosti v sociální a 
zdravotní činnosti“ 
Ing. Krábek představil tabulku hodnocení s výsledky, které mu poslali jednotliví členové komise po 
hodnocení přidělených žádostí, a doplnil informaci, že všichni žadatelé předložili vyúčtování 
poskytnuté dotace v roce 2015. V roce 2015 všichni žádali v dotačním programu „Volný čas“. 
Po krátké diskuzi byly schváleny výše dotace, jak je uvedeno v tabulce hodnocení. Členové komise 
se dohodli, že se na svém zasedání v červnu budou zabývat podmínkami výzvy a hodnocením 
žádostí dotačních programů pro příští rok. 
 
Usnesení: 
Komise doporučuje radě města schválit vyhodnocení Dotačního programu „Dotace na podporu 
spolkové činnosti v sociální a zdravotní činnosti“ dle návrhu v tabulce hodnocení 
Hlasováni: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 1   
  
 
3. Dotační program „Podpora prorodinných aktivit“  
ing. Krábek představil návrh výzvy dotačního programu „Podpora prorodinných aktivit“.  
Bc. Bárta navrhnul doplnění povinných příloh o odpovědi na jednotlivá specifická kritéria výzvy. 
Členové komise tento návrh jednohlasně podpořili a schválili navrženou výzvu. Diskutovány byly 
termíny výzvy a hodnocení.  
 
Usnesení: 
Komise doporučuje radě města doporučit zastupitelstvu města vyhlásit dotační program „Dotace pro 
poskytovatele prorodinných aktivit a služeb“ 
Hlasováni: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0   
 
   
4. Informace z pracovních skupin Strategického plánu sociálního začleňování 
Ing. Krábek informoval členy komise o činnosti pracovních skupin Lokálního partnerství, které 
připravují Strategický plán sociálního začleňování. Jedná se o pět pracovních skupin. Pracovní 
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skupiny bydlení, rodina a sociální služby, zaměstnání, vzdělávání a bezpečnost se již sešly dvakrát, 
vyhodnocují dané oblasti v tom, co zde je, co je nutné řešit a jak toho dosáhnout. Hledaly se 
skupiny občanů, popis jejich problémů a hledalo se opatření nebo služby, která by uvedené 
problémy řešila. Členové pracovních skupin se zapojují do činnosti skupin velmi dobře. Uvedl, že 
věří tomu, že bude Strategický plán sociálního začleňování zpracován dobře. Na příští zasedání 
komise bude pozván Mgr. Kahánek, lokální konzultant Agentury pro sociální začleňování a manažer 
Strategického plánu sociálního začleňování, který by měl být do konce dubna vybrán. 
 
 
5. Řešení Klubu seniorů 
Ing. Krábek informoval členy komise o činnosti Klubu seniorů v budově Pojišťovny, Dolní 165/1, 
Žďár nad Sázavou 1. 
Svaz důchodců ČR, 1. MO Žďár nad Sázavou měl a stále má oprávnění a povinnost poskytovat 
vypůjčené prostory třech kanceláří označených čísly 303, 304 a 305 ve 3. NP v budovy na ulici 
Dolní 165/1, Žďár nad Sázavou organizacím a spolkům pracujícím se seniory a osobami se 
zdravotním postižením a uzavíral s nimi podnájemní smlouvy.  
Klub seniorů využívá v současné době 11 klubů a spolků. Prostory klubu slouží zejména na schůze, 
cvičení, besedy, přednášky, promítání videa a fotografií a další aktivity. Tyto prostory měsíčně 
průměrně využije až 820 osob, které zde stráví cca 170 hodin.  
Činnost jednotlivých klubů a spolků je velmi rozmanitá a měsíční počet osob příchozích do klubu 
svědčí o tom, že je i hojně využívána občany města. Spolky a organizace zde mohou organizovat 
neziskové aktivity. 
Určitou odchylkou byla činnost UNIVERZA. Tento zde dřívějším vedením organizoval i přednášky a 
semináře, na kterých byl vybírán pevně stanovený příspěvek.  
Dne 15. 2. 2016 se zúčastnil jednání rady klubu, kde zástupcům všech klubů a spolků bylo sděleno, 
že se připravuje materiál pro radu města, kde by měl být vyspecifikován účel využívání Klubu 
seniorů, podmínky jeho využívání, doporučení ke schválení konkrétních klubů a spolků, které budou 
moci prostory klubu využívat a které si na adrese klubu budou moci zřídit sídlo organizace. Byli 
všichni vyzváni, aby poskytli potřebné informace. 
Dále byli vyzváni k jednání noví zástupci UNIVERZA, aby se našlo společné řešení. Na 
samostatném jednání byli zástupci UNIVERZA upozorněni na problémy, ke kterým s dřívějším 
vedením docházelo. Bylo dohodnuto, že se činnost UNIVERZA rozdělí na spolkovou činnost a na 
činnost jednotlivců, kteří pod hlavičkou UNIVERZA pořádali různé přednášky a semináře za úhradu. 
Dále bylo dohodnuto zaměření, poslání a cílová skupina UNIVERZA.  
UNIVERSUM svou činnost zaměřuje na osoby v sociálně tíživé či krizové životní situaci. Např. při 
změně zdravotního stavu a nutnosti učinit změnu, po propuštění ze zaměstnání, po odchodu 
dospělých dětí z domova, po rozvodu, po úmrtí blízké osoby aj. Na UNIVERZUM se obracejí i 
rodiče pečující o nezletilé děti a děti s postižením. Je pravdou, že se do podobné situace může 
dostat každý člověk. Činnost UNIVERZA je poměrně široká a některými nabízenými aktivitami může 
osobám v tíživé životní situaci pomoci. UNIVERZUM je tedy srovnatelné s ostatními kluby s polky, 
které Klub seniorů vyžívají. 
Poté se uskutečnilo společně jednání s předsedkyní Svazu důchodců ČR, 1. MO Žďár nad 
Sázavou, která souhlasila s tím, aby UNIVERSUM za stanovených podmínek Klub seniorů mohl 
využívat. 
 
Usnesení: 
Komise doporučuje radě města schválit předložený materiál Klub seniorů s navrženým usnesením 
Hlasováni: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0   
 
 
6. Různé  
 
- Informace k Babyboxu. Ing. Krábek informoval přítomné o krocích, které společně s ředitelem 
sociálních služeb absolvovali. Navštívili nemocnici v Havlíčkově Brodě, kde je Babybox umístěn 
v budově dětského oddělení nemocnice a na starosti jej mají zdravotní sestry a lékař dětského 
oddělení - jednotky intermediární péče pro nedonošené a rizikové novorozence. Zde je tedy do 
několika minut poskytnuta maximálně možná péče novorozenci uloženému do Babyboxu. Byly zde 
již uloženi tři novorozenci velmi krátce po porodu. Paní primářka uvedla, že i tak není příznivcem 
Babyboxu, protože zde jsou potom děti bez historie, což jim v budoucnu může komplikovat život. 
Doporučuje spíše maminkám využití stávajících oficiálních možností, kterými je utajený porod, 
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svěření dítěte do náhradní rodinné péče a podobně. O těchto možnostech by bylo vhodné mluvit, 
aby se staly pro občany přijatelnými. Upozornila i na právní aspekty provozování Babyboxu. 
Dále byli v domově pro seniory v Táboře, kde je umístěn Babybox mimo nemocnici. Zde je 
proškolený zdravotnický personál, který by v případě uložení novorozence do Babyboxu situaci 
řešil. Také paní ředitelka doporučovala, aby s dítětem manipulovala zdravotní sestra. Zde zatím 
žádné dítě do Babyboxu uloženo nebylo.  Dále byla kontaktovaná Zdravotnická záchranná služba 
Kraje vysočina. I zde jsme byli upozorněni na rizika, ke kterým by mohlo dojít. Hlavně na to, že 
pokud by byla vyjeta Žďárská posádky k pacientovi. Musela by dojet sanita z jiného místa, což by 
znamenala delší časovou prodlevu. V případě komplikací u dítěte by musela být u Babyboxu 
odborně vzdělaná osoby – zdravotní sestra. Toto v našem plánovaném pracovišti nelze zajistit. 
Budeme ještě jednat s primářem dětského oddělení nemocnice v Novém Městě na Moravě. 
Čekáme také na slíbený právní rozbor provozu Babyboxu. Poté bude řešení projednáno v komisi.  
 
- Projekt Obec přátelská rodině. Ing. Krábek informoval přítomné o tom, že v letošním roce nebyla 
žádost podána. V žádosti je nutné popsat mnoho aktivit stávajících, což by nebyl problém, ale i 
věcí, která jsou do budoucna. Co bychom v jednotlivých oblastech chtěli realizovat. Jedná se 
vlastně o zpracování prorodinné politiky města, ze které by se vycházelo. Vzhledem k tomu, že si 
komise i téma zpracování prorodinné politiky města dalo za cíl, bylo doporučeno, aby komise 
koncepcí začalo zabývat. Na příští jednání komise bude tento bod zařazen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal: ing. Petr Krábek 


