
Zápis č. 12 

z jednání Komise pro zdravotnictví  

Rady městské části Praha 1 

 

Datum jednání: 21. 09. 2021 (začátek 16:30 hod., konec 18:45 hod.) 

 

Přítomni: M. Müller, J. Votoček, P. Čižinský, F. Pospíšil, J. Klusáček, V. Němec 

 

Omluveni: O. Maňas, T. Šebek, Š. Vítko 

 

Neomluveni: X 

 

Částečná neúčast: P. Čižinský (pozdější příchod), F. Pospíšil (dřívější odchod) 

 

Hosté ÚMČ Praha 1: P. Hejma, D. Bodeček 

 

Hosté: D. Erhart, J. Pokorný, L. Zelenka, R. Šenk 

 

Zapsal: M. Kadlec 

 

Program jednání:  

 

1. Zahájení jednání, odsouhlasení programu, určení ověřovatele zápisu, schválení zápisu č. 11 

2. Rozpočet zdravotnictví 2022 

3. Představení výstupů z programu Sefima 

4. Parkovací oprávnění praktických lékařů 

5. Informace k projektu REACT a plán investic 

6. Různé 
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1. Zahájení jednání, odsouhlasení programu, určení ověřovatele zápisu, schválení zápisu 

č. 11 

 

Pan předseda zahájil jednání komise v 16:30 hod. Přítomno je 5 členů komise. Komise je 

usnášeníschopná. Ověřovatelem zápisu č. 12 byl navržen J. Klusáček. Pan předseda navrhl na 

podnět pana starosty přehodit body programu 4 a 5.   

 

Usnesení: 

Komise pro zdravotnictví schvaluje následující program 12. jednání: 

 

1. Zahájení jednání, odsouhlasení programu, určení ověřovatele zápisu, schválení zápisu č. 11 

2. Rozpočet zdravotnictví 2022 

3. Představení výstupů z programu Sefima 

4. Informace k projektu REACT a plán investic 

5. Parkovací oprávnění praktických lékařů 

6. Různé 

 

Hlasování: 

Pro: 5      Proti: 0     Zdržel se: 0 

SCHVÁLENO 

 

K zápisu č. 11 nebyly vzneseny žádné připomínky. 

 

Usnesení: 

Komise pro zdravotnictví schvaluje zápis ze svého 11. jednání. 

 

Hlasování: 

Pro: 5      Proti: 0     Zdržel se: 0 

SCHVÁLENO 

 

 

Následně pan ředitel Erhart představil členům komise nového ekonomického náměstka Ing. Radima 

Šenka, který 10 let působil na stejném postu v ÚVN. Tato pozice byla v NNF dosud neobsazena. Do 

jeho kompetence spadá ekonomický odbor, veškerá účetní agenda, obchodní oddělení a grantové 

oddělení.  

 

Pan předseda informoval členy komise o tom, že v srpnu byl D. Erhart jmenován Radou ředitelem 

NNF.  

 

P. Hejma doplnil, že D. Erhart byl pověřený vedením nemocnice již od roku 2018. Vedení MČ 

chtělo v tomto směru posílit důvěru nemocnice v její vedení. Management nemocnice je personálně 

stabilizován; jsou obsazena klíčová místa primariátů. Příchodem R. Šenka je výrazně posílena 

oblast ekonomiky. Kromě REACTu se chystají další projekty, které povedou ke zlepšení 

ekonomické bilance.        

 

 

2. Rozpočet zdravotnictví 2022 

 

K bodu jednání obdrželi členové komise návrh rozpočtu ORJ 0515 a 0599. Pan starosta uvedl, že 1. 

návrh rozpočtu zdravotnictví byl sestaven obdobně jako v letošním roce. Rozhodující ještě budou 
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ekonomické výsledky letošního roku.  

 

J. Votoček by uvítal, aby se zdravotní komise více věnovala grantům v oblasti zdravotnictví. Dotace 

jsou určeny zejména na pomoc praktickým lékařům i specialistům ve vztahu ke zlepšování služeb 

občanům. V letošním roce někteří lékaři obdrželi dotaci 20 tisíc Kč na ochranné pomůcky a zbytek 

byl rozdělen na sociální služby.  

 

M. Müller doplnil, že zastropování částky pro lékaře na 20 tisících Kč bylo z důvodu očekávání 

většího počtu žadatelů. 2/3 prostředků bylo použito na podporu paliativní a domácí zdravotní péče.  

 

F. Pospíšil postrádá zmapování potřeby dotovat lékaře městskou částí. Je třeba ověřit, že nejsou 

podporováni nikým jiným.  

 

M. Müller konstatoval, že se nám v souvislosti s parkováním podařilo navázat kontakt s mnoha 

lékaři a tuto cestu by bylo možné využít k mapování potřeb. 

 

J. Klusáček poukázal na administrativní zátěž, kterou pro lékaře účast v dotačním řízení znamená.          

 

P. Hejma navrhl se pro účely mapování potřeb lékařů obrátit na ČLK Prahy 1 nebo Sdružení 

praktických lékařů.  

 

J. Votoček zdůraznil, že je zejména potřeba komunikovat. Uvedl příklad lékařky z polikliniky 

Palackého, ke které se informace o dotacích a možnosti parkování vůbec nedostala. Ze žadatelů o 

dotaci z polikliniky Palackého byl maximálně jeden.  

 

P. Hejma se následně vrátil k přípravě rozpočtu na rok 2022. Na neinvestiční příspěvek pro NNF je 

navržena částka 78.500.000,- Kč. Dotace z hlavního města se bude nyní dojednávat. V loňském 

roce byla NNF díky dotaci HMP dotována městskou částí přibližně 50 milióny Kč. Investice do 

přístrojového vybavení budou financovány z projektu REACT (celkově 150 mil. Kč). Na havárie a 

investice do přístrojového vybavení bude opět rozpočtováno 5 mil. Kč. Druhý návrh rozpočtu by 

měl být projednán v říjnu a v listopadu 3. návrh. Rozpočet bude schvalován pravděpodobně 

v únoru.  

 

R. Šenk na dotaz pana předsedy uvedl, že NNF předběžně počítá při přípravě rozpočtu se stejným 

příspěvkem od MČ jako v letošním roce. Nyní je připravována úhradová vyhláška na rok 2022 a 

tudíž lze obtížně plánovat příjmovou stranu rozpočtu. Ke konci roku budou data přesnější. 

Příspěvek navržený do prvního čtení rozpočtu by měl stačit pro stabilní fungování nemocnice.  

 

J. Votoček navázal tím, že by cílem mělo být zlepšení postavení NNF. V rámci sazebníku výkonů 

existují hodnoty, které by měly být teoreticky po celé republice stejné. V praxi má ovšem každá 

nemocnice jiný koeficient. NNF má nyní koeficient 1,14, kterým se násobí hodnota bodu. Např. 

fakultní nemocnice má koeficient 3,5. NNF je v tomto atypická. O úroveň výš jsou tzv. nemocnice 

prvního typu (dříve okresní nemocnice), které měly přesně stanovenou strukturu (interna, chirurgie, 

gynekologie a dětské oddělení). Vzhledem k uplynutí desetileté lhůty od příslibu, že v NNF nebude 

zřízena gynekologie, navrhl zřídit v NNF gynekologický primariát. Úroveň nemocnice by se tímto 

krokem výrazně pozvedla, zejména po ekonomické stránce.  

 

D. Erhart je v tomto s J. Votočkem ve shodě. Koeficient NNF by se zvýšil na 1,47. Pro NNF je 

klíčový urgentní příjem typu B. Nemocnice s tímto typem příjmu budou v úhradové vyhlášce 

preferované. Otázkou také je, jestli budou pojišťovny ochotné gynekologii nasmlouvat a v jakém 
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rozsahu (ordinariát, primariát). Záměr by se musel také promítnout do plánu rozvoje nemocnice.  

R. Šenk popsal členům komise průběh procesu rozšíření oborů po technické stránce (výběrová 

řízení na MHMP a MZČR, jednání s pojišťovnami atp.). 

 

J. Votoček doporučuje začít rovnou lůžkovým oddělením. Vzhledem k tomu, že má NNF akutní 

příjem, nebyla by ambulantní péče dostačující.  

 

Na dotaz F. Pospíšila pan ředitel uvedl, že stavební investice při vzniku nového oddělení trvaly 

např. u akutní rehabilitace a fyzioterapie přibližně rok a čtvrt. Výběrová řízení se na MHMP i 

MZČR vypisují každých čtvrt roku.  

 

P. Hejma dodal, že je nejprve potřeba dokončit rozpracované projekty (ARO, urgentní příjem, LPS) 

a následně aktualizovat koncepci nemocnice. Cílem je samozřejmě posunout nemocnici co nejvýše 

v rámci možného. 

 

J. Votoček navrhl, aby k tomuto přijala komise usnesení a doporučila panu řediteli, aby na zřízení 

gynekologie začal pracovat. V souvislosti s gynekologií by mohla být v NNF zřízena také porodnice 

(malé novorozenecké oddělení). 

 

D. Erhart doplnil, že zřízení porodnice by vyžadovalo podrobnější analýzu. Problémem je také 

nedostatek personálu.  

 

KOPZ na návrh J. Votočka přijala následující usnesení: 

 

Usnesení: 

Komise pro zdravotnictví žádá pana starostu, aby prostřednictvím vedení nemocnice prověřil 

možnost zřízení gynekologicko-porodnického oddělení v NNF. 

 

Hlasování: 

Pro: 5      Proti: 0     Zdržel se: 0 

SCHVÁLENO 

 

 

Pan předseda požádal o rozeslání výzvy nepřítomným členům komise k případným připomínkám a 

návrhům k rozpočtu zdravotnictví na rok 2022.  

 

 

Usnesení: 

Komise pro zdravotnictví bere na vědomí 1. návrh rozpočtu zdravotnictví na rok 2022 – 

kapitoly 0515 a 0599 (dotace v oblasti zdravotnictví). 

 

Hlasování: 

Pro: 5      Proti: 0     Zdržel se: 0 

SCHVÁLENO 

pozn.: příloha 1 a 2 zápisu 

     

 

 

V návaznosti na potřebu zmapovat potřeba ambulantních lékařů na Praze 1 komise přijala 

následující usnesení: 
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Usnesení: 

Komise pro zdravotnictví žádá pana starostu, aby oslovil děkana 1. LF UK s možností 

zmapování potřeb ambulantních lékařů v obvodu Prahy 1 v souvislosti s dotační podporou 

MČ. 

 

Hlasování: 

Pro: 5      Proti: 0     Zdržel se: 0 

SCHVÁLENO 

  

 

 

3. Představení výstupů z programu Sefima 

 

Členové komise obdrželi ekonomické výstupy z programu extrahované Ing. Pokorným za chirurgii, 

internu, ortopedii, rehabilitaci, obě lékárny a celkové hodnocení nemocnice za roky 2019, 2020 a 1. 

pololetí 2021. Výstup obsahuje náklady strukturované dle jednotlivých položek, výnosy a strukturu 

výkonnosti (case mix, počet případů, hospitalizační body, ambulantní body, objem péče za 

ošetřovací dny - LDN). Rok 2019 byl poslední rok, který byl plně v režii standardních lékařských 

výkonů. Rok 2020 a 2021 je zkreslený pandemií - omezení operativy a části lůžkové péče. 

Porovnání s rokem 2020 není tudíž relevantní. Poslední řádek tabulky znázorňuje náklady na 

vyžádanou péči, kterou pojišťovny na konci roku strhávají.  

 

V 17:34 hod. z jednání odešel D. Bodeček.  

 

F. Pospíšil poděkoval za zaslané podklady a požádal o podrobnější rozbor některých výsledků 

hospodaření.  

 

J. Pokorný vysvětlil, že např. chirurgie skončila s kladným hospodářským výsledkem. Je to díky 

provádění operací karcinomu prsu. Pod chirurgii spadá také multioborová JIP, která je lépe hrazena 

a během covidu fungovala naplno. Hospodářský výsledek interny je záporný. Toto platí bohužel 

obecně ve všech nemocnicích. Je to dáno nastavením úhrad a dlouhodobými hospitalizacemi 

pacientů. Určité zlepšení by mohla přinést nová úhradová vyhláška.  

 

D. Erhart doplnil, že celkové náklady nemocnice jsou téměř ze 70 % tvořeny mzdovými náklady. 

S růstem mezd zdravotníků se snadněji vypořádávají velké nemocnice, které ale dostávají 

vyrovnávací dotace.  

 

R. Šenk dodal, že díky valorizaci mezd jsou nyní mzdy ve zdravotnictví skoro dvojnásobné než 

před pěti lety, zatímco úhrady od zdravotních pojišťoven dvojnásobně nevzrostly.  

 

M. Müller konstatoval, že z pohledu zřizovatele jde nyní primárně o nastavení manažerského 

systému a zřízení on-line přístupu do systému. Kromě chirurgie jsou ztrátová všechna oddělení 

NNF, včetně obou lékáren, což by mělo být řešeno.  

 

D. Erhart uvedl, že jedním z kroků ke zlepšení bylo přestěhování pohotovostní lékárny do NNF. 

V okolí lékárny v Palackého se nachází řada dalších lékáren, které nabízejí věrnostní programy a 

slevy. Lékárna NNF jim v tomto nemůže konkurovat. Rovněž lékaři v poliklinice nemohou pacienty 

směrovat do zdejší lékárny. Nový náměstek se bude tomuto problému věnovat.  

 

J. Pokorný uvedl, že on-line přístup do systému je pro zřizovatele připraven. Stačí nahlásit jména; 
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NNF zajistí krátkou instruktáž. 

 

D. Erhart na základě dotazu F. Pospíšila vysvětlil, že pokles hospitalizačních výkonů ortopedie o 22 

mil. Kč v době covidu byl způsoben tím, že oddělení bylo zcela zavřené a byla zde zřízena 

covidová jednotka. Operativa tohoto směru nefungovala během covidu nikde. V tomto období je 

třeba se zaměřit zejména na makročísla za celou nemocnici.  

 

Usnesení: 

Komise pro zdravotnictví bere na vědomí předložené výstupy z programu Sefima a informaci 

o dalším postupu. 

 

Hlasování: 

Pro: 5      Proti: 0     Zdržel se: 0 

SCHVÁLENO 

 

 

 

4. Informace k projektu REACT a plán investic 

 

Informace o projektu uvedl pan ředitel, který konstatovat, že investice do přístrojového vybavení ve 

výši 150 mil. Kč bude znamenat posun NNF o stupeň výš. Projekt je zejména zásluhou J. 

Pokorného a M. Sigmundové. Poděkování patří také AK Toman. Součástí projektu není jen 

přístrojové vybavení, je zde zahrnuta také IT technika.  

 

J. Pokorný doplnil, že NNF má již právní akt o schválení dotace. Investice budou realizovány 

v etapách až do konce roku 2023.  

 

P. Hejma informoval členy komise o tom, že Rada MČ schválila nemocnici mezaninové 

financování projektu, protože podmínkou je, aby nemocnice nejdříve vybavení zakoupila a následně 

jí budou náklady proplaceny. Úvěr byl získán za velmi výhodných podmínek u UniCredit Bank. 

V tomto směru je dobrým signálem, že byla nemocnice prověřena ministerstvem a navíc prošla 

bankovním risk managementem.  

 

J. Votoček vznesl dotaz na průběh nákupů vybavení. 

 

R. Šenk uvedl, že některé položky seznamu byly již pořízeny. CT je ve fázi výběrového řízení. 

Nákupy budou realizovány v celcích.  

 

Pozn.: přehled s časovým harmonogramem bude členům komise zaslán dodatečně.  

 

D. Erhart upozornil, že může nastat problém s nedostatkem některých přístrojů na trhu. Nové CT by 

mělo být do konce roku. Na dotaz pana předsedy uvedl, že úvěrovou smlouvu bude uzavírat NNF.  

 

V 18:15 hod. se na jednání komise dostavil P. Čižinský, přítomno je 6 členů komise. 
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Usnesení: 

Komise pro zdravotnictví bere na vědomí informaci ze strany NNF o postupu ve věci dotací 

z projektu REACT a způsobu jeho čerpání.   

 

Hlasování: 

Pro: 5      Proti: 0     Zdržel se: 1 

SCHVÁLENO 

 

 

V 18:17 hod. z jednání komise odešel P. Hejma.  

 

Následně pan ředitel informoval členy komise o vývoji zřízení výjezdového stanoviště ZZS. Do 

konce roku by to mělo být zrealizováno. Na dotaz pana předsedy dále uvedl, že 1. října bude 

jmenován primářem anesteziologicko-resuscitačního oddělení MUDr. Fuksa. Další etapou bude 

zřízení šestilůžkového ARA (rekonstrukce). ARO by mělo přebírat pacienty od ZZS. Následně 

hovořil o personálních záležitostech nemocnice.  

 

V 18:29 hod. odešel z jednání komise F. Pospíšil, přítomno je 5 členů komise. 

 

Pan předseda informoval přítomné, že od října se budou jednání komise opět konat v NNF. 

 

V 18:30 hod. z jednání odešli D. Erhart, J. Pokorný, L. Zelenka a R. Šenk. 

 

 

 

5. Parkovací oprávnění praktických lékařů 

   

Oslovení lékařů s nabídkou parkovacích karet proběhlo dle dohodnutého postupu. Osloveno bylo 66 

subjektů, které mají dle registrace na Praze 1 specializaci na všeobecné praktické lékařství. 

Subjekty, u nichž nebyl uveden e-mailový kontakt, byly obeslány poštou. 24 subjektů na naši výzvu 

zareagovalo, z nichž 17 uvedlo, že vykonávají návštěvní službu. Těmto byla nabídnuta parkovací 

karta, o kterou si nakonec požádalo 5 lékařů. Pan předseda navrhl všem pěti žadatelům parkovací 

oprávnění poskytnout. 

 

Usnesení: 

Komise pro zdravotnictví žádá pana radního Bureše o zajištění vydání parkovacích karet pro 

5 praktických lékařů dle přiloženého seznamu (příloha č. 3 zápisu).    

 

Hlasování: 

Pro: 5      Proti: 0     Zdržel se: 0 

SCHVÁLENO 

 

 

 

6. Různé 

 

Vzhledem k tomu, že jsou v rozpočtu na příští rok vyčleněny také prostředky pro Nemocnici 

Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze, navrhl J. Klusáček se v rámci komise s touto 

nemocnicí blíže seznámit. 
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Na závěr pan předseda poděkoval přítomným za účast na jednání a v 18:45 hod. jej ukončil.  

 

Přílohy:  

1) Návrh rozpočtu ORJ 0515 na rok 2022 

2) Návrh rozpočtu ORJ 0599 na rok 2022 

3) Seznam žádostí praktických lékařů o parkovací oprávnění. 

 

 

Zápis sepsán dne: 03.10.2021 

 

Předáno k ověření dne: 04.10.2021 

 

 

Zapsal: Michal Kadlec 

 

 

Ověřeno dne:  

 

 

ověřovatel zápisu:         předseda komise:    

 

 

  

…………………………………..   ………………………………….. 

          Mgr. Jan Klusáček                          Mgr. Michal Müller 


