
Zápis č. 14 

z jednání Komise pro zdravotnictví  

Rady městské části Praha 1 

 

Datum jednání: 07. 12. 2021 (začátek 16:30 hod., konec 18:30 hod.) 

 

Přítomni: M. Müller, J. Votoček, F. Pospíšil, Š. Vítko, V. Němec (distančně), T. Šebek (distančně), 

J. Klusáček (distančně) 

 

Omluveni: O. Maňas 

 

Neomluveni: X 

 

Částečná neúčast: X 

 

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

 

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

 

Zapsal: M. Kadlec 

 

Program jednání:  

 

1. Zahájení jednání, odsouhlasení programu, určení ověřovatele zápisu, schválení zápisu č. 13 

2. Spolupráce s Nemocnicí Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze 

3. Aktuální informace k provozu NNF 

4. Péče o pacienty s covidem v NNF 

5. Ekonomika NNF 

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

č. 13 

 

Pan předseda zahájil jednání komise v 16:30 hod. Přítomni jsou 4 členové komise, tři členové se 

účastní distančně. Komise je usnášeníschopná.  

 

Usnesení: 

Komise pro zdravotnictví schvaluje následující program 14. jednání: 

 

1. Zahájení jednání, odsouhlasení programu, určení ověřovatele zápisu, schválení zápisu č. 13 

2. Spolupráce s Nemocnicí Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze 

3. Aktuální informace k provozu NNF 

4. Péče o pacienty s covidem v NNF 

5. Ekonomika NNF 

6. Různé 

 

Hlasování: 

Pro: 7      Proti: 0     Zdržel se: 0 

SCHVÁLENO 

 

K zápisu č. 13 nebyly vzneseny žádné připomínky. Ověřovatelem zápisu č. 14 byl navržen Š. Vítko. 

 

Usnesení: 

Komise pro zdravotnictví schvaluje zápis ze svého 13. jednání a schvaluje ověřovatelem 

zápisu z dnešního jednání Š. Vítka. 

 

Hlasování: 

Pro: 7      Proti: 0     Zdržel se: 0 

SCHVÁLENO 

 

 

 

2. Spolupráce s Nemocnicí Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze 

 

Pan předseda přivítal na jednání komise ředitelku nemocnice Mgr. Janu Ivančicovou a náměstka 

LPP MUDr. Jana Švejdu. Jelikož NMSKB působí na Praze 1, řada jejich pacientů jsou občané právě 

z Prahy 1, zejména z Malé Strany. Radnice Prahy 1 s nemocnicí dlouhodobě spolupracuje, 

prostřednictvím dotačního řízení jí v letošním roce přispěla přes milion Kč. Cílem dnešního setkání 

je zejména seznámení se s činností nemocnice ve vztahu k Praze 1.  

 

Paní ředitelka v úvodu informovala přítomné členy komise, že se v únoru 2021 v nemocnici 

změnilo vedení. Její provoz kontinuálně pokračuje v akutní lůžkové péči v oborech chirurgie, 

interny, JIP, ARO, rehabilitace, LDN a paliativa. Stejně tak pokračuje ambulantní péče. Od 

01.01.2021 je zde zrušen dětský detox, který byl převeden pod VFN. Paní ředitelka dále poděkovala 

za dotace a dary, které od MČ obdržela.  

 

Pan náměstek Švejda uvedl, že NMSKB má 173 lůžek; za rok 2020 měla 2.500 hospitalizací, z toho 

130 bylo občanů Prahy 1, což je zhruba 5 %. Na ambulantních klinikách proběhlo zhruba 12 tisíc 

výkonů, z toho necelé tři tisíce byli občané Prahy 1 (cca 8 %). Spolupráce s NNF není nijak široká, 

nemocnice se vzájemně zastupují, pokud jedna nebo druhá strana potřebuje výpomoc. V současné 
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době NMSKB dle potřeby pomáhá NNF pomáhá s CT vyšetřeními (pozn. v NNF probíhá instalace 

nového CT). Obě nemocnice mají obdobné spektrum pacientů; NNF má širší obor působnosti. Úzká 

spolupráce zde mezi nemocnicemi neprobíhá. NMSKB si váží příspěvku na vybavení kyslíkové 

stanice, MČ nemocnici dlouhodobě přispívá na paliativu a domácí péči, jejíž příjemci jsou zejména 

obyvatelé Prahy 1.  

 

Paní ředitelka dodala, že NMSKB je v rámci covidu stejně tak jako NNF zapojena do organizované 

sítě přívozu pacientů.  

 

Pan náměstek dále hovořil o umísťování pacientů od ZZS z Prahy a Středočeského kraje. Ředitel 

PZZS Kolouch vyhodnotil data přívozu pacientů od ZZS za posledních 5 let do všech pražských 

nemocnic. Na základě tohoto průzkumu byl tento týden zahájen projekt, do něhož je zapojena i 

NNF. Každá nemocnice má deklarováno, kolik každý den převezme pacientů bez ohledu na 

kapacity. Cílem projektu má být, aby sanitky mohly pacienty rychleji předávat do nemocnic a 

nemusely čekat na příjem. NMSKB musí denně přijmout od sanitek 5 pacientů, fakultní nemocnice 

mají přijímat 60 – 70 pacientů za den. NMSKB má nyní 24 % svých lůžek vyčleněno pro covidové 

pacienty.  

 

J. Votoček vznesl svou výhradu ke spolupráci s NMSKB, neboť jí MČ každoročně až do minulého 

roku přispívala 600.000,- Kč na dětské detoxikační centrum, které bylo v roce 2020 zrušeno a 

NMSKB Praze 1 tuto skutečnost ani neoznámila.  

 

Pan náměstek Švejda vyjádřil politování nad selháním informačních toků, které bylo záležitostí 

minulého vedení. Nicméně v roce 2020 detox běžel a dotace byla řádně využita. Po nástupu nového 

vedení pan náměstek a paní ředitelka společně navštívili pana starostu a pana místostarostu Burgra a 

tyto záležitosti byly vyjasněny. Důvody přesunu detoxu byly dva. Byl zde velký problém toto 

oddělení se 14 lůžky obsadit personálně (nedostatek dětských psychiatrů). Druhým důvodem bylo, 

že dětský detox, který zde fungoval od roku 2003, do celkového konceptu nemocnice nezapadal. 

NMSKB se zaměřuje zejména na pacienty 65+ a ačkoliv bylo dětské detoxikační centrum 

celorepublikově unikátní zařízení, nemocnice se ubírá v souladu se záměrem zřizovatele jiným 

směrem.  

 

V 16:55 hod. se na jednání dostavil pan starosta. 

 

Pan předseda kladně vyhodnotil postup a přístup nového vedení NMSKB ke spolupráci s Prahou 1.  

 

T. Šebek vznesl dotaz, zda-li si NMSKB dokáže představit nějakou strategičtější spolupráci 

s Prahou 1 v rámci zdravotnických zařízení na Praze 1 a zda-li by jim naopak Praha 1 mohla být 

v něčem dále nápomocna.  

 

Paní ředitelka odpověděla, že je o případné spolupráci připravena jednat, nicméně nyní NMSKB 

nemá konkrétní představu. Zopakovala svou vděčnost za finanční podporu ze strany MČ. NMSKB 

řeší stejně tak jako ostatní nemocnice problémy s investicemi do nového přístrojového vybavení.  

 

P. Hejma přivítal zástupce NMSKB na dnešním jednání. Spolupráce s MČ sahá hluboko do 

minulosti, kdy MČ přispívala na dětský detox i 2 mil. Kč ročně. MČ vnímá NMSKB jako 

levobřežní páteřní nemocnici pro centrum Prahy, s NNF se vzájemně doplňují. Poslední velkou 

spoluprácí byla právě již zmíněná kyslíková stanice a do budoucna se jistě najdou další oblasti, kde 

bude příležitost spolupracovat. Vyjádřil své poděkování za činnost NMSKB pro centrum Prahy.  
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J. Klusáček vznesl dotaz na dlouhodobé strategické plány, další rozvoj nemocnice do budoucna.  

 

Paní ředitelka odpověděla, že největším tématem je snaha o zapsání NMSKB do seznamu nemocnic 

s urgentním příjmem. Pokud by tento záměr vyšel, nemocnice se bude moci dále soustředit na své 

vize – to jsou např. akutní lůžka pro starší pacienty nejen z Prahy. Další vývoj bude také záviset na 

VZP. Další prostor v rozvoji vidí i v ambulantní části. 

 

V 17:06 hod. se k jednání dálkově připojili zástupci NNF.   

 

T. Šebek a Š. Vítko dále diskutovali o možnostech další spolupráce. 

 

M. Müller diskuzi uzavřel s tím, že do budoucna určitě bude prostor pro další spolupráci s NMSKB. 

KOPZ může působit jako iniciátor těchto aktivit.   

 

Usnesení: 

Komise pro zdravotnictví informuje vedení NMSKB o dnešním jednání formou zaslání zápisu 

a termínů jednání na příští pololetí a vítá navázání spolupráce s nemocnicí na intenzivnější 

bázi.   

 

Hlasování: 

Pro: 7      Proti: 0     Zdržel se: 0 

SCHVÁLENO 

     

V 17:10 hod. z jednání odešli zástupci NMSKB. 

 

  

 

3. Aktuální informace k provozu NNF 

 

Pan starosta v rámci tohoto bodu informoval o aktuálním dění v NNF. Nemocnice se opět pustila do 

boje s covidem. V NNF bylo rozšířeno očkovací centrum; funguje mobilní očkovací tým. Probíhá 

zde nadále testování na covid. Dále se zmínil o podepsání kontraktu s Policejním prezidiem o 

výhradní spolupráci při péči o zástupce všech složek Policie ČR. V NNF nyní probíhá 

vyhodnocování plnění rozpočtu pro letošní rok, na základě kterého bude sestaven finanční plán pro 

rok 2022, který bude 21. prosince schvalován Radou MČ Praha 1. Členům komise bude předložen 

k projednání per rollam. S náměstkem Vyhnánkem byla předjednána dotace z HMP ve výši 11 mil. 

Kč a dále bude jednáno o dotaci na péči o pacienty s covidem. V NNF nyní probíhá instalace 

nového CT; mělo by být zprovozněno ještě před Vánocemi. Projekt REACT probíhá dle plánu a 

dále probíhá příprava na rekonstrukci prostor pro urgentní příjem.  

 

F. Pospíšil vyjádřil své znepokojení nad tím, že jsou komisi uvedené záležitosti předkládány až ex 

post (finanční plán, strategické partnerství s Policií ČR). Komise tyto informace obdrží následně 

pouze jako informaci, ale funkce komise tím není naplněna.  

 

P. Hejma reagoval s tím, že rozpočet musí samozřejmě komise projednat, ale vzhledem k tomu, že 

zde byl záměr ho schválit do konce roku v Radě, musela by se KOPZ do konce roku ještě jednou 

sejít na mimořádném jednání. Proto byla navržena forma per rollam. K druhé výtce uvedl, že NNF 

je autonomní organizace a obdobných typů spolupráce probíhá v NNF více. 

 

Komise dále jednala o způsobu projednání finančního plánu NNF (on-line forma, mimořádné 
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jednání komise). Z jednání nakonec vyplynulo, že v KOPZ bude plán projednán 5. ledna 2022 

(středa) a Rada jej bude schvalovat 11. ledna. Podklad zašle pan náměstek Šenk týden předem. 

 

Usnesení: 

Komise pro zdravotnictví bere na vědomí informaci o stavu přípravy finančního plánu. 

KOPZ se shodla na termínu svého příštího jednání, které proběhne 05.01.2022. Členové 

komise týden předem obdrží finanční plán NNF na rok 2022 a za účasti vedení nemocnice 

bude finanční plán projednán.  

 

Hlasování: 

Pro: 7      Proti: 0     Zdržel se: 0 

SCHVÁLENO 

  

V 17:43 hod. z jednání odešel pan starosta a D. Bodeček. 

 

 

 

4. Péče o pacienty s covidem v NNF 

 

Pan ředitel informoval členy komise, že NNF v tuto chvíli funguje v omezeném provozu. Vedení 

vyšlo vstříc požadavku MZČR a omezilo elektivní operativu a vyšetření. Byly omezeny výkony na 

ortopedickém a chirurgickém oddělení. Ortopedie dále léčí akutní úrazy a na chirurgii se léčí akutní 

pacienti a onko-chirurgičtí pacienti. NNF je nyní limitována v péči o covidové pacienty tím, že zde 

probíhá výměna CT. Na oddělení ARO leží 3 pacienti s covidem. Covidovým pacientům s lehčím 

průběhem ne vyhrazeno interní oddělení B (prof. Špaček) s kapacitou 12 pacientů; nyní jich tam 

leží 11. Pacienti se na tomto oddělení mění, očkovaní zde stráví v průměru 2 – 3 dny a jejich 

propuštění do domácí péče je včasnější. Záložní covidové oddělení je připravené na ortopedii. 

Návrat k normální činnosti bude řešen nejbližším jednání krizového štábu, neboť počty nakažených 

začaly klesat a je třeba řešit zrušené elektivní výkony a odložená specializovaná vyšetření. Na dotaz 

F. Pospíšila pan ředitel odpověděl, že pacienti s covidem jsou přiváženi většinou ZZS. Rozdělování 

pacientů od ZZS řídí krajský koordinátor. Do NNF směřuje krajský koordinátor 15 pacientů denně 

(nejen covidoví pacienti).  

 

Na dotaz M. Müllera k rozšíření urgentního příjmu (prostory vpravo od vchodu) pan ředitel sdělil, 

že urgentní příjem nyní plně funguje. Co se týče stavebních úprav, řeší se, zda-li byla provedena 

pasportizace těchto prostor. Pokud ne, bude muset být provedena a následně se bude vypracovávat 

projektová dokumentace. Na urgentním příjmu chybí zejména 2 – 3 explikační lůžka, na kterých by 

se pacienti dali vyšetřit, zaléčit.   

 

Ke zřízení výjezdového stanoviště ZZS sdělil, že v tuto chvíli se vybírá firma, která ho bude stavět 

(na náklady HMP). Dle sdělení pana ředitele Ježka by to mělo být 30.06.2022 připravené. 

 

Pan předseda dále konstatoval, že po opadnutí problémů spojených s covidem, by bylo vhodné řešit 

dlouhodobější rozvoj a koncepci nemocnice.  

 

 

 

5. Ekonomika NNF 

 

Pan náměstek Šenk v rámci tohoto bodu jednání vysvětlit výsledky hospodaření NNF k 30.09.2021 
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– velké propady ve výkonech, posuny v nákladech a celkově neuspokojivé výsledky hospodaření 

(dotaz z listopadového jednání KOPZ). Nemocnice má nyní k dispozici i výkaz zisků a ztrát 

k 31.10.2021 a je zpracován výhled hospodaření do konce roku. Po vyúčtování všech dotací, které 

teprve doběhnou, a po doplnění časového rozlišení výnosů a nákladů nemocnice směřuje 

k vyrovnanému hospodaření. Do výsledku hospodaření zasahují také další externality – např. ½ 

roku nefungovala ortopedie, což je jinak výnosný chirurgický obor. Nyní zastavené elektivní 

operace opět povedou k určitým propadům. I přes tyto skutečnosti nemocnice směřuje 

k vyrovnanému hospodaření. Obecně ve srovnání s rokem 2019 navštěvuje ambulance mnohem 

méně pacientů. S ohledem na všechny tyto skutečnosti je problematické sestavit vyrovnaný 

rozpočet na rok 2022.  

 

J. Pokorný doplnil, že propad v případě NNF není zas tak hluboký, jako je tomu třeba u fakultních 

nemocnic. V tuto chvíli ještě nevíme, jak budou nastaveny kompenzace dle kompenzační vyhlášky. 

 

F. Pospíšil poděkoval za informace. Původně vznesený dotaz byl formulován na základě podkladů, 

které komise obdržela od NNF. Pokud by byl výsledek hospodaření doplněn o výhled do konce 

roku, nebo řádně odůvodněn, nemusel by takový dotaz vůbec vzejít. 

 

M. Müller kvitoval zprovoznění manažerského systému. Shrnutí 3. čtvrtletí bylo v tomto směru 

první vlaštovkou. Nyní by již mělo fungovat na pravidelné kvartální bázi. Výstupy by měly být 

prezentovány zástupci NNF, aby nedocházelo k jejich dezinterpretaci.  

 

R. Šenk potvrdil uvedený způsob pravidelného reportingu a dále hovořil probíhajícím auditu 

v NNF.     

 

Následovala krátká diskuze k provozu lékárny v Palackého.  

 

T. Šebek připomněl, že v rámci komise se hovořilo o automatickém manažerském reportingu 

(kvartálním). Do systému by měl mít nepřetržitý přístup i pan starosta. K výsledkům hospodaření 

postrádá stejně tak jako další členové prezentaci.  

 

D. Erhart uvedl, že pověřil R. Šenka, aby zodpověděl dotaz F. Pospíšila a po dokončení i výsledky 

probíhajícího auditu. K prováděnému auditu pan ředitel navrhoval, aby prezentace výsledků auditu 

proběhla za účasti pana starosty, kvadricepsu (zástupci koalice), primářů a vrchních sester.  

 

J. Pokorný uvedl, že MČ zatím nesdělila dvě jména osob, kterým má být zřízen přístup do 

programu Sefima. 

 

R. Šenk doplnil, že sestavy v programu Sefima je třeba ještě upravit, aby lépe zobrazovaly 

skutečnost.  

 

 

6. Různé 

  

V rámci bodu různé pan předseda poděkoval nemocnici za odváděnou práci, a jelikož nebyly 

vzneseny další příspěvky, jednání v 18:30 hod. ukončil.  

 

Termíny jednání na první pololetí 2022: 5. ledna, 15. února, 22. března, 12. dubna, 10. května 

a 14. června.  
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Zápis sepsán dne: 09.12.2021 

 

 

Předáno k ověření dne: 13.12.2021 

 

 

Zapsal: Michal Kadlec 

 

 

Ověřeno dne: 04.01.2022 

 

 

ověřovatel zápisu:         předseda komise:    

 

 

  

…………………………………..   ………………………………….. 

      MUDr. Štefan Vítko, CSc.               Mgr. Michal Müller 


