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Úvodní slovo 

 
Vážení přátelé, 

 

dostává se Vám do rukou výroční zpráva Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze za 

rok 2016. Dovolte mi, abych v jejím úvodu připomněl nejdůležitější události tohoto období. 

Rok 2016 byl pro nemocnici náročný, a to především změnami, které přinesl. Těmi nejvýraznějšími byly 

změny ve vedení nemocnice a její organizační struktuře, které byly provedeny v souladu se záměry a posláním 

vlastníka nemocnice, Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Provedené změny samozřejmě 

souvisely i s personálními úpravami tak, aby se zefektivnil provoz zejména v technicko-hospodářské části 

nemocnice.  

V roce 2016 také pokračovaly přípravy na akreditaci SAK ČR, kterou nemocnice plánuje absolvovat v roce 

2017. K získání této „značky kvality“ je třeba, aby zdravotnické zařízení splňovalo několik set ukazatelů 

kvality a bezpečnosti zdravotní péče. Akreditace není jen prestižní záležitostí, je především spojena se 

závazkem: každá akreditovaná nemocnice garantuje pacientovi bezpečnost a kvalitu péče kontinuálním 

sledováním, analýzou a zlepšováním kvalitativních ukazatelů ze všech oblastí svého provozu. Naše nemocnice 

je tradičně známá svou jedinečnou integritou zdravotní a spirituální péče, naši pacienti dlouhodobě oceňují 

vstřícný, laskavý a mimořádně citlivý přístup zdravotníků v průběhu léčby, a proto je logické, že kvalita 

poskytované péče je naším prvořadým zájmem. 

Kromě přípravy na akreditaci před námi v minulém roce stála a stále stojí velká výzva v oblasti ekonomické: 

zde jsme se začali realizovat první kroky k postupné optimalizaci hospodářského výsledku nemocnice, v nichž 

bude nutné pokračovat i v následujících letech. Otázka financování zdravotnických zařízení je stále aktuálním, 

ale i palčivým tématem, které celá společnost citlivě vnímá. Rádi bychom i na tomto poli obstáli se ctí, a proto 

budeme muset v nadcházejícím roce zaměřit pozornost nejen na kvalitu, ale též na efektivnost provozu naší 

zdravotní péče. 

 

 

 

 

Ing. Jiří Veselka, MBA 

ředitel 

Nemocnice Milosrdných sester 

Sv. Karla Boromejského v Praze 
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O nemocnici 

Na místě středověkých vinic patřících strahovským premonstrátům vznikaly v 16. století malé domky, sloužící 

většinou k hospodářským účelům. Z nich se dodnes zachoval pouze jeden, pozdější č. p. 337. Tento dům 

koupila v roce 1842 Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, protože plánovala na 

parcelách 336 a 337 výstavbu velkého nemocničního areálu. V roce 1851 stavitel Adalbert Gudera předložil 

plán mateřince s nemocnicí a kaplí sv. Karla Boromejského. Celá stavba byla ukončena r. 1854 a začala sloužit 

jako nemocnice pro ženy. Další rozšíření nemocnice následovalo v roce 1893, a to volným pavilonem na 

jihozápadní straně a připojením severního křídla (nový mateřinec) k západnímu, takže se vytvořil druhý 

otevřený dvůr.  

Na začátku 2. světové války uskutečnila Kongregace svůj dlouholetý plán zřídit vlastní ošetřovatelskou školu. 

Bylo pro ni vyčleněno jedno křídlo klášterní části nemocnice. Závěrem války – v době květnového povstání 

1945 sloužila nemocnice jako útočiště pro mnoho raněných, ale i vězňů propuštěných z Terezína a dalších 

koncentračních táborů. Přesto nebyly sestry uchráněny nespravedlivého nařčení z kolaborace a uvalení národní 

správy, což trvalo do konce roku 1945. V roce 1952 byla nemocnice násilně zestátněna a stala se Fakultní 

nemocnicí Pod Petřínem, řádové sestry byly odsunuty převážně do pohraničí. Po zániku totality od srpna 1990 

začaly boromejky pracovat v nemocnici.  

Dne 1. října 1993 získala Kongregace nemocnici zpět a rozhodla se pokračovat zde v poskytování 

zdravotní péče. Nemocnici se vrátilo také její původní jméno a stala se tak opět Nemocnicí Milosrdných 

sester sv. Karla Boromejského v Praze.  

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze je nestátním zdravotnickým zařízením a je 

výjimečná nejen svou polohou v blízkosti Pražského hradu, ale především historickou vazbou 

nemocnice a Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, jenž určuje duchovní rozměr a 

osobní přístup v péči o nemocné. Je jednou ze tří církevních nemocnic v České republice a jedinou církevní 

nemocnicí s akutní péčí. 

V současné době nemocnice poskytuje ambulantní i lůžkovou péči v základních i specializovaných oborech 

medicíny, a to všem pacientů bez rozdílu vyznání, rasové či politické příslušnosti. Nachází se zde oddělení 

Interní, Chirurgické, Gastroenterologické, Rehabilitační, Anesteziologicko-resuscitační, Radiodiagnostické, 

Oddělení klinické biochemie a Oddělení následné péče. 

V tuto chvíli zcela jedinečnými službami ve zdravotní péči v Čechách jsou Oddělení paliativní péče, zaměřené 

na terminálně nemocné pacienty a Dětské a dorostové detoxikační centrum s akutní péčí o pacienty 

intoxikované návykovými látkami. 

Nemocnice má kapacitu cca 190 lůžek včetně lůžek intenzivní péče, počet ambulantních ošetření činí ročně 

cca 50 tisíc, počet hospitalizací necelých 10 tisíc. 
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Stručný přehled odborných aktivit  

A. Statistické údaje za jednotlivá lůžková oddělení v roce 2016 

STATISTICKÉ ÚDAJE ZA JEDNOTLIVÁ LŮŽKOVÁ ODDĚLENÍ V 

ROCE 2016 

oddělení počet ošetřovacích dnů počet hospitalizací ø ošetřovací doba 

ARO-CHIP 1166 108 9,11 

DaDDC 1783 208 8,57 

Chirurgie 5813 1468 3,96 

Interna 18065 2200 8,27 

JIP 1638 330 4,97 

RHB 5440 509 10,69 

LNP 5571 159 32,23 

PAL 3483 115 20,76 

Celkem 42959 5097 8,43 

 

B. Počet unikátních pacientů ošetřených na ambulancích v roce 2016 

 

    POČET UNIKÁTNÍCH PACIENTŮ OŠETŘENÝCH NA AMBULANCÍCH V ROCE  

                                                            2016 
 

ambulance 
počet 

pacientů 

ARO                             491 

DETOX (amb. dět. + psychol. + psychiat.)     244 

Chirurgie            4 428 

Interna (amb. int. + geriatr. + kardiolog.)         5 587 

Gastroenterologie 3 371 

Neurologie              1 109 

OKB             4 628 

RTG                            7 404 

RHB (amb. fyzioter. + rehab. med.)      3235 

Domácí zdravotní péče          76 

Dermatovenerologie 419 

Zubní                           532 

Celkem 31 524 
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Oddělení nemocnice 

ANESTEZIOLOGICKO-RESUSCITAČNÍ ODDĚLENÍ – CHIP  

PRIMÁŘ MUDR. GUSTAV BERLINGER  

Oddělení poskytuje celkové a regionální anestézie pro operační a diagnostické zákroky, provádí léčbu na 

lůžkách resuscitační a intenzivní péče.  Součástí odborných služeb je nepřetržitá konziliární činnost v 

předoperační léčbě a neodkladné péči na všech odděleních nemocnice. V rámci oddělení působí 

specializovaná ambulance pro léčbu bolesti.  

 

Základní údaje 2016 

 Počet lékařů: 10 (přepočtených 5,75) 

 Počet sester: 19 (přepočtených 11,5) 

 Počet lůžek: 5  

 Počet celkových anestezií: 2 104  

 Počet regionálních anestezií: 208 

 Počet hospitalizací: 135 (z toho 25 s umělou plicní ventilací)   

 Počet ambulantních vyšetření (ambulance bolesti): 40 pacientů, převážně s diagnózou chronických 

vertebrogenních obtíží 

 

 

DĚTSKÉ A DOROSTOVÉ DETOXIKAČNÍ CENTRUM  

PRIMÁŘ  MUDR. MARIAN KORANDA  

Dětské a dorostové detoxikační centrum je specializované oddělení pro akutní léčbu dětí a mladistvých se 

zkušeností a závislostí na psychotropních látkách (kombinovaná detoxifikační terapie, psychoterapie, 

volnočasové aktivity). Pracoviště je ojedinělé svého druhu v Praze i v České republice. Poskytuje lůžkovou i 

ambulantní péči, spolupracuje s rodinou i školou a zajišťuje následnou péči s cílem integrace pacientů do 

společnosti.  

Dětské a dorostové detoxikační centrum je nositelem akreditace k uskutečňování praktické části 

specializačního vzdělávacího programu v oboru Klinická psychologie. 

 

Základní údaje 2016 

 Počet lékařů a ostatních VŠ: 12 (z toho 8 lékařů včetně ÚPS) 

 Počet sester: 8 + 4 ostatní pracovníci  

 Počet lůžek: 14 

 Počet psychiatrických vyšetření: 290 (z toho 57 do dokončených 18 let věku)   

 Počet hospitalizací: 172 (z toho 27 dokonce ve věku do 15 let) 

 Průměrný věk pacienta: 16,6 let 
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CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ  

PRIMÁŘ MUDR. DANIEL EHRENBERGER  

Chirurgické oddělení poskytuje komplexní chirurgickou péči v břišní a kýlní chirurgii. Zaměřuje se především 

na  koloproktologii, laparoskopickou operativu vč. náhlých příhod břišních, gastroentero-chirurgickou 

problematiku a komplexní řešení všech typů kýl, a to klasicky i laparoskopicky, Do spektra výkonů dále patří 

řešení varixů dolních končetin, akutně jsou prováděny i výkony traumatologické.  

Součástí Chirurgického oddělení jsou dvě specializovaná centra:  

 Centrum chirurgie střevních onemocnění  

 Centrum pro řešení kýly  

Všeobecná chirurgická ambulance pracuje v nepřetržitém provozu a specializované ambulantní poradny se 

věnují koloproktologické, gastroenterochirurgické, kýlní, cévní a traumatologické problematice.  

Chirurgické oddělení je akreditovaným Kýlním centrem a držitelem akreditace MZ ČR pro poskytování 

specializačního vzdělávání lékařů v oboru chirurgie.  

 

Základní údaje 2016 

 Počet lékařů: 9 (přepočtených 6,05) 

 Počet sester:  23 (přepočtených 13,825) 

 Ostatní personál: 7 (přepočtených 6,625) 

 Počet lůžek: 36  

 Počet operačních sálů: 3  

 Počet hospitalizací: 1 455 

 Počet operací: 1 021 

 Počet ambulantních vyšetření: 9 938  

 

 

INTERNÍ ODDĚLENÍ 

PRIMÁŘ MUDR. JAN ŠVEJDA  

Interní oddělení poskytuje základní vyšetření a léčbu v rozsahu celého oboru vnitřního lékařství. 

Specializovanou péči poskytuje v oboru geriatrie a dále v oboru gastroenterologie, kde pacientům nabízí plné 

spektrum péče o onemocnění gastrointestinálního traktu ve spolupráci s ambulantním gastroenterologickým 

centrem nemocnice. Další specializací oddělení je kardiologická péče, kde je pacientům k dispozici komplexní 

vyšetřovací program s výjimkou levostranných katetrizací (koronarografií). Je rozvinut program péče o 

nemocné s poruchami srdečního rytmu. Péče je poskytována jak v lůžkové, tak ambulantní složce. 

Součástí oddělení jsou odborné ambulance interní, angiologická, kardiologická a geriatrická. 

Interní oddělení je držitelem akreditace MZ ČR pro specializační vzdělávání v oboru Vnitřního lékařství.  

 

Základní údaje 2016 

 Počet lékařů: 31 (přepočtený 15,8) 

 Počet sester: 73 (přepočtený 23,1) 
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 Počet lůžek: 60 standardních, 5 lůžek JIP  

 Počet hospitalizací: 2 200 standardní lůžka + 330 JIP 

 Počet ambulantních vyšetření: 15 986 

 

GASTROENTEROLOGICKÁ AMBULANCE  

MUDR. JOSEF DOSEDĚL  

Gastroenterologie a digestivní endoskopie poskytuje péči zejména na ambulantní bázi. Spektrum vyšetření 

obsahuje endoskopická vyšetření horního traktu, tenkého i tlustého střeva, slinivky břišní a žlučových cest. 

Díky spolupráci s dalšími špičkovými pracovišti (např. FN Motol) disponuje oddělení i metodami jako je 

kapslová endoskopie tenkého střeva, balonová enteroskopie a endoskopická ultrasonografie.  

Dlouhodobě jsou rozvíjeny metody neinvazivní diagnostiky v gastroenterologii (screeningová vyšetření k 

detekci okultního krvácení nebo celiakie, dechové testy v diagnostice Helicobacter pylori). V činnosti je 

Centrum pro biologickou léčbu nespecifických střevních zánětů, určené pacientům s nejsložitějšími stavy. Ke 

komplexní léčbě těchto vážně nemocných přispívá také ambulance nutricionisty.  

 

Základní údaje 2016 

 Počet lékařů:6 (přepočteně 0,9) 

 Počet sester: 6 (přepočteně 4,6) 

 Počet vyšetření celkem: 16 584 

 Kolonoskopie: 1464 

 Gastroskopie: 1486 

 ERCP: 116 

 Endosonografie: 67 

 Počet pacientů v Centru biologické léčby: 193 

 

 

 

ODDĚLENÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE  

VEDOUCÍ LÉKAŘ MUDR. SM. PŘEMYSLA PAVLÍNA MARKOVÁ  

Oddělení ošetřovatelské péče se zaměřuje především na geriatrické pacienty po prodělaných akutních 

onemocněních (nejčastěji úrazech, operacích, infekcích), s chronickými bolestivými syndromy (bolesti zad, 

bolesti nosných kloubů při artróze) a podobně. Poskytuje komplexní zdravotně-ošetřovatelskou péči, 

rehabilitaci, sociálního poradenství a duchovní péči. Důraz je kladen na rekonvalescenci, rehabilitaci, nácvik 

sebeobsluhy, zvýšení míry soběstačnosti s cílem návratu klienta do domácího prostředí (dlouhodobě se 

návratnost klientů do domácí péče pohybuje kolem 75 %). Průměrná doba pobytu se pohybuje mezi 4-6 týdny.  

 

Základní údaje 2016 

 Počet lékařů: 2 (přepočtený 1,25) 

 Počet sester:17 (přepočtený 10) 
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 Počet lůžek: 30  

 Počet hospitalizací: 159 

 

 

ODDĚLENÍ PALIATIVNÍ PÉČE  

VEDOUCÍ LÉKAŘ MUDR. S. M. PŘEMYSLA PAVLÍNA MARKOVÁ  

Paliativní péče je obor, který se věnuje pokročile nevyléčitelně nemocným. Zaměřuje se na zmírnění 

závažných symptomů onemocnění, obtížně zvladatelných v ambulantní péči, poskytování komplexní 

ošetřovatelské péče, psychosociální podpory a duchovního doprovázení. Cílem paliativní péče je udržení 

maximální dosažitelné kvality života nemocného, podpora pacienta i jeho blízkých v procesu přijetí závažné 

život ohrožující nemoci. V případě stabilizace zdravotního stavu nemocného je pacient propuštěn a předán do 

ambulantního sledování, při terminálním zvratu onemocnění je umírajícímu poskytována komplexní péče a 

doprovázení. Během pobytu je vytvářen prostor pro přítomnost blízkých osob pacienta, které představují 

důležité sociální vazby nemocného.  

Součástí péče je psychoterapeutická podpora, zajišťovaná ve spolupráci s Gaudia – Liga proti rakovině, a 

nabídka duchovního doprovázení ze strany pracovníků týmu nemocničního kaplana.   

 

Základní údaje 2016 

 Počet lékařů: 2 (přepočtený 1,4) 

 Počet sester: 12 (přepočtený 10) 

 Počet pokojů: 10 

 Počet lůžek: 13 pro hospitalizované pacienty, 6 pro doprovázející blízké osoby  

 Počet hospitalizací: 115 

 

 

REHABILITAČNÍ ODDĚLENÍ  

PRIMÁŘ MUDR. JIŘÍ PAPOUŠEK   

Lůžkové oddělení zajišťuje intenzivní rehabilitační léčbu osob s pohybovou poruchou po stabilizaci akutního 

stavu (tzv. včasná rehabilitace). Jde zejména o nemoci nervové soustavy, stavy po úrazech pohybového ústrojí, 

po implantaci kloubních náhrad, po amputacích končetin aj. Hospitalizace trvá 2-3 týdny. Pacientům je 

k dispozici individuální a skupinová léčebná tělesná výchova, testování, cvičení na přístrojích, ergoterapie, 

nácvik běžných denních činností s kompenzačními pomůckami, fyzikální terapie a péče klinického logopeda. 

Samozřejmostí je úzká spolupráce s pracovištěm ortopedické protetiky. 

Ambulantní složka poskytuje léčebnou rehabilitaci pro ambulantní pacienty s bolestmi páteře, po úrazech, s 

nemocemi kloubů a dalšími neurologickými a ortopedickými chorobami. Využíváme metody myoskeletální 

medicíny, léčebného tělesné výchovy, ergoterapie a fyzikální terapie. Oddělení je vybaveno moderní 

zdravotnickou technikou.  
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Základní údaje 2016 

 Počet lékařů: 4 (přepočtený 4) 

 Počet sester: 11 (přepočtený 10) 

 Počet fyzioterapeutů: 13 (přepočtený 10,8) 

 Počet lůžek: 25 

 Počet hospitalizací: 509 

 Počet ambulantních vyšetření: 3 050 

 Počet fyzioterapeutických výkonů: 46 336 

 

 

RADIODIAGNOSTICKÉ ODDĚLENÍ  

PRIMÁŘ MUDR. MARTIN JANČE  

Radiodiagnostické oddělení nabízí v nepřetržitém provozu a krátkých čekacích dobách rentgenovou 

diagnostiku (skiaskopicko-skiagrafické pracoviště) v široké škále vyšetření, počínaje vyšetřením žaludku a 

tlustého střeva, konče vyšetřením tepen. Pracoviště je intenzivně využíváno gastroenterology, zvláště pro 

endoskopická vyšetření pankreatu a žlučových cest a zákroky na nich. Ultrazvuková diagnostika je prováděna 

v plném spektru s výjimkou vyšetření prsů. Téměř 30% všech ultrazvukových vyšetření tvoří urgentní výkony, 

významný podíl představují specializovaná vyšetření tepen a žil. Spirální CT (počítačový tomograf) umožňuje 

provedení veškerých běžných vyšetření. 

 

Základní údaje 2016 

 Počet lékařů:8 (přepočtený 5,5) 

 Počet radiologů: 4 (přepočtený 3,1) 

 Počet ostatních pracovníků: 2 (přepočtený 2) 

 Počet vyšetření celkem: 24569 

 Počet skiagrafií: 12 660 

 Počet sonografií: 8 000 

 Počet skiaskopií: 160 

 Počet CT vyšetření: 3 319 

 

 

ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE   

VEDOUCÍ ING. JURAJ LOVECKÝ  

Oddělení klinické biochemie pracuje v nepřetržitém provozu a zajišťuje pro hospitalizované i ambulantní 

pacienty většinu laboratorních vyšetření. Specializovaná a méně často ordinovaná vyšetření, včetně veškerých 

mikrobiologických vyšetření, zajišťují spolupracující odborné laboratoře.  

Oddělení klinické biochemie je rozčleněno na několik pracovních úseků, kterými jsou: příjem materiálu a 

močová laboratoř, biochemie, imunologie, hematologie, transfuze a toxikologie.  
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Základní údaje 2016 

 Počet lékařů a ostatních VŠ: 3 (přepočtený 2,45) 

 Počet laborantů: 6 (přepočtený 5,8) 

 Počet vyšetření celkem: 226 157 

 Krevní obraz a krevní skupiny: 6 733 

  Analýza moči: 1 763 

 Kompatibilita transfúzních přípravků: 373 

 Antierytrocytální protilátky: 214 

  

 

BOROMEJSKÁ LÉKÁRNA  

VEDOUCÍ LÉKÁRNÍK MGR. PETRA ZVONKOVÁ  

Boromejská lékárna nabízí široký sortiment léků, zdravotnických potřeb a materiálů, dále rehabilitační 

pomůcky, volně prodejná léčiva, kosmetické přípravky či potravinové doplňky. Speciální péče je 

v Boromejské lékárně určena pacientům se stomiemi a k dispozici jsou také bezplatné konzultace k užívání a 

uchování léků.  Veřejnost může nakupovat také v e-shopu Boromejská lékárna. 

 

Základní údaje 2016 

 Počet lékárníků, farmaceutů: 4 (přepočtený 3,35) 

 Počet ostatních: 2 (přepočtený 1,75) 

 Počet receptů včetně elektronických: 12 274 

 Počet poukazů: 2 447 

 

   

DOMÁCÍ PÉČE  

VEDOUCÍ SESTRA MGR. ŠÁRKA ŠLÉGROVÁ 

Oddělení domácí péče poskytuje odbornou zdravotní péči v domácím prostředí pacientů. Zajišťuje odborné 

úkony dle předpisu lékaře a předem dohodnutého rozsahu. Služby domácí péče zkracují pobyt pacienta 

v nemocnici a přispívají k jeho rychlejší rekonvalescenci v prostředí, které je mu přirozené.  Jsou poskytovány 

profesionálními zdravotníky, kteří přistupují ke každému klientovi s respektem k jeho potřebám a lidské 

důstojnosti. 

 

Základní údaje 2016 

 Počet zdravotníků: 8 (přepočtený 5,49) 

 Počet pacientů: 76 

 Počet návštěv: 6 059 
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DUCHOVNÍ PÉČE  

VEDOUCÍ KAPLAN P. THLIC. MGR. MAREK FRANTIŠEK DRÁBEK, DIS., 

O.PRAEM 

Duchovní péče v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského nabízí pacientům prostý lidský 

zájem, vyjádřený osobní návštěvou nemocničního kaplana. Kaplan je tu pro ty, kteří potřebují, aby jim někdo 

naslouchal, potřebují rozhovor, pomoc v krizi či modlitbu, četbu Bible, udílení svátostí, zprostředkování 

kontaktu s duchovními všech církví a náboženství registrovaných v České republice, ale i účast na katolických 

bohoslužbách v přilehlém kostele sv. Karla Boromejského či jejich poslech na lůžku ze sluchátek či poslech 

Radia Proglas. Pacientům věřícím i bez vyznání je k dispozici 5 nemocničních kaplanů.  

 

DOBROVOLNÍCI  

KOORDINÁTOR EDUARD KASTNER 

Posláním dobrovolnického programu v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského je vnášet do 

nemocnice více lidského kontaktu, posilovat duševní pohodu pacienta a jeho postoj k aktivní spolupráci na 

uzdravení.   

Dobrovolník jako člověk přicházející ze „zdravého světa“ pomáhá překlenout náročné chvíle v nemocnici a 

přispět tak k lepšímu průběhu a efektu léčby.  

V roce 2016 bylo v dobrovolnickém programu nemocnice zařazeno 50 dobrovolníků. 

 

 

 

GRANTY A DOTACE 

 Oddělení grantů a prezentace zpracovalo pro rok 2016 celkem 21 žádostí o granty  

a dotace v hodnotě 6 302 969 Kč, z toho bylo úspěšných 19 žádostí v celkové výši 5 549 082 Kč, 

 

 Kromě Dětského dorostového detoxikačního centra, kterému je věnována zvýšená podpora,  

byly úspěšné projekty také pro rehabilitaci, lůžka následné péče, domácí zdravotní péči, oddělení 

paliativní péče a internu, 

 

 Součástí bilance je i významný finanční příspěvek od Nadačního fondu Avast ve výši 1 555 000,- Kč na 

podporu paliativní péče NMSKB 
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VZDĚLÁVACÍ A KOMUNITNÍ AKCE   

I v roce 2016 byla Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského tradičně místem konání kulturně-

vzdělávacích akcí pro komunitu Prahy 1 i dalších částí Prahy. Mezi pořádané akce patřil Dětský den pod 

Petřínem, Drakiáda pod Petřínem či Vánoční těšení s koncertem a další akce.  

 

 

 

FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ   

V roce 2016 pokračovala Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského ve spolupráci s platformou 

Byznys pro společnost v oblasti zapojení firemních dobrovolníků. Do provozně-technické části nemocnice 

přišlo prostřednictvím firemního dobrovolnictví pomoci celkem 292 zaměstnanců různých společností. 
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Personální údaje 

PERSONÁLNÍ ÚDAJE 

kategorie zaměstnanců Fyzický počet Přepočtený počet 

lékaři 57,172 45,539 

farmaceuti 3 2,35 

SZP 197,772 158,782 

NZP 4,292 4,042 

PZP 26,548 20,292 

VS 4,75 2,466 

SS 2 1,5 

THP 43,877 38,601 

PSP 20,002 20,002 

dělníci 15,997 14,014 

Celkem 375,41 307,588 
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Ekonomické ukazatele 

NÁKLADY 

STRUKTURA NÁKLADŮ 

(v tis. Kč)  k 31. 12. 2016 % 

Materiál   84 256 27,89 

Energie, vodné    6 103 2,02 

Prodané zboží  15 277 5,06 

Opravy  10 094 3,34 

Cestovné        47            0,02 

Ostatní služby  19 660 6,51 

Mzdy  116 191           38,47 

Zákonné sociální pojištění   38 541           12,76 

Zákonné a ostatní sociální náklady     2 584 0,86 

Daně a poplatky        117 0,04 

Ostatní náklady     3 887 1,29 

Odpisy     5 220 1,73 

Tvorba rezerv a opravných položek         19 0,01 

CELKEM  288 277 100,00 

  301 996 100,00 

 

VÝNOSY 

STRUKTURA VÝNOSŮ 

(v tis. Kč) K 31. 12. 2016 % 

Tržby za vlastní výrobky    2 417  0,88 

Tržby za služby 246 535 90,05 

Tržby za prodané zboží   18 873  6,88 

Úroky         2 0,01 

Dary     2 444 0,89 

Provozní dotace     3 529 1,29 

 

 273 800 100,00 
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Zpráva nezávislého auditora 
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Zpráva nezávislého auditora 
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Zpráva nezávislého auditora 



ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 
 

Stránka 18 

Zpráva nezávislého auditora 
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Výrok nezávislého auditora 
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Rozvaha – aktiva 

Číslo

řádku

A. 1

I. 2

1. 3

2. 4

3. 5

4. 6

5. 7

6. 8

7. 9

II. 10

1. 11

2. 12

3. 13

4. 14

5. 15

6. 16

7. 17

8. 18

9. 19

10. 20

III. 21

1. 22

2. 23

3. 24

4. 25

5. 26

6. 27

IV. 28

1. 29

2. 30

3. 31

4. 32

5. 33

6. 34

7. 35

8. 36

9. 37

10. 38

11. 39

Výčet položek podle v y hlášky  

č. 504/2002 Sb. ROZVAHA
Název  a práv ní f orma účetní jednotky :

Nemocnice Milosrdných sester sv. 

Karla Boromejského v Praze

ke dni 31.12.2016 Sídlo  a předmět činnosti

účetní jednotky :

(v celých tisících Kč) Vlašská 336/36

110 00 Praha 1
Rok Měsíc IČ

2016 12 73634085

A K T I V A
Stav k prvnímu dni 

účetního období

Stav k poslednímu dni 

účetního období

Dlouhodobý majetek celkem 26 268 26 791

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 7 530 7 530

Nehmotné v ýsledky  v ýzkumu a v ýv oje

Sof tware 7 516 7 516

Ocenitelná práv a

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 14 14

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Posky tnuté zálohy  na dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 170 911 160 911

Pozemky

Umělecká díla, předměty  a sbírky

Stav by 12 181 13 553

Hmotné mov ité v ěci a jejich soubory 154 422 144 094

Pěstitelské celky  trv alých porostů

Dospělá zv ířata a jejich skupiny

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 3 277 3 196

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 031 68

Posky tnuté zálohy  na dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý f inanční majetek celkem 0 0

Podíly  - ov ládaná nebo ov ládající osoba

Podíly  - podstatný v liv

Dluhov é cenné papíry  držené do splatnosti

Zápůjčky  organizačním složkám

Ostatní dlouhodobé zápůjčky

Ostatní dlouhodobý f inanční majetek

Opráv ky  k dlouhodobému majetku celkem -152 173 -141 650

Opráv ky  k nehmotným v ýsledkům v ýzkumu a v ýv oje

Opráv ky  k sof twaru -7 401 -7 474

Opráv ky  k ocenitelným práv ům

Opráv ky  k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -14 -14

Opráv ky  k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

Opráv ky  ke stav bám -2 838 -3 493

Opráv ky  k samostatným hmotným mov itým v ěcem a souborům hmotných mov itých v ěcí -138 643 -127 473

Opráv ky  k pěstitelským celkům trv alých porostů

Opráv ky  k základnímu stádu a tažným zv ířatům

Opráv ky  k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -3 277 -3 196

Opráv ky  k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku  
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B. 40

I. 41

1. 42

2. 43

3. 44

4. 45

5. 46

6. 47

7. 48

8. 49

9. 50

II. 51

1. 52

2. 53

3. 54

4. 55

5. 56

6. 57

7. 58

8. 59

9. 60

10. 61

11. 62

12. 63

13. 64

14. 65

15. 66

16. 67

17. 68

18. 69

19. 70

III. 71

1. 72

2. 73

3. 74

4. 75

5. 76

6. 77

7. 78

IV. 79

1. 80

2. 81

3. 82

83

Krátkodobý majetek celkem 60 523 54 322

Zásoby  celkem 5 352 4 486

Materiál na skladě 4 519 3 541

Materiál na cestě 7

Nedokončená v ýroba

Polotov ary  v lastní v ýroby

Výrobky

Mladá a ostatní zv ířata a jejich skupiny

Zboží na skladě a v  prodejnách 826 944

Zboží na cestě 0 1

Posky tnuté zálohy  na zásoby

Pohledáv ky  celkem 19 766 19 025

Odběratelé 19 145 14 797

Směnky  k inkasu

Pohledáv ky  za eskontov ané cenné papíry

Posky tnuté prov ozní zálohy 156 209

Ostatní pohledáv ky -2 0

Pohledáv ky  za zaměstnanci 9 16

Pohledáv ky  za institucemi sociálního zabezpečení a v eřejného zdrav otního pojištění

Daň z příjmů 512 512

Ostatní přímé daně 5

Daň z přidané hodnoty 14 137

Ostatní daně a poplatky 0

Nároky  na dotace a ostatní zúčtov ání se státním rozpočtem

Nároky  na dotace a ostatní zúčtov ání s rozpočtem orgánů územních samospráv ných celků 582

Pohledáv ky  za společníky  sdruženými v e společnosti

Pohledáv ky  z pev ných termínov aných operací a opcí

Pohledáv ky  z v y daných dluhopisů

Jiné pohledáv ky 18 4

Dohadné účty  aktiv ní 2 849

Oprav ná položka k pohledáv kám -86 -86

Krátkodobý f inanční majetek celkem 29 847 29 213

Peněžní prostředky  v  pokladně 168 264

Ceniny 10 32

Peněžní prostředky  na účtech 29 669 28 917

Majetkov é cenné papíry  k obchodov ání

Dluhov é cenné papíry  k obchodov ání

Ostatní cenné papíry

Peníze na cestě

Jiná aktiv a celkem 5 558 1 598

Náklady  příštích období 1 258 888

Příjmy  příštích období 4 300 710

Kursov é rozdíly  aktiv ní x

AKTIVA CELKEM 86 791 81 113  
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Rozvaha – pasiva 
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Číslo

řádku

A. 1

I. 2

1. 3

2. 4

3. 5

II. 6

1. 7

2. 8

3. 9

B. 10

I. 11

1. 12

II. 13

1. 14

2. 15

3. 16

4. 17

5. 18

6. 19

7. 20

III. 21

1. 22

2. 23

3. 24

4. 25

5. 26

6. 27

7. 28

8. 29

9. 30

10. 31

11. 32

12. 33

13. 34

14. 35

15. 36

16. 37

17. 38

18. 39

19. 40

20. 41

21. 42

22. 43

23. 44

IV. 45

1. 46

2. 47

3. 48

49

P A S I V A
Stav k prvnímu dni 

účetního období

Stav k poslednímu dni 

účetního období

Vlastní zdroje celkem 50 780 24 406

Jmění celkem 81 217 83 401

Vlastní jmění 79 083 80 268

Fondy 2 134 3 133

Oceňov ací rozdíly  z přecenění f inančního majetku a záv azků

Výsledek hospodaření celkem -30 437 -58 995

Účet v ýsledku hospodaření -28 558

Výsledek hospodaření v e schv alov acím řízení -19 560

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let -10 877 -30 437

Cizí zdroje celkem 36 011 56 707

Rezerv y  celkem 387 387

Rezerv y 387 387

Dlouhodobé záv azky  celkem 0 0

Dlouhodobé úv ěry

Vy dané dluhopisy

Záv azky  z pronájmu

Přijaté dlouhodobé zálohy

Dlouhodobé směnky  k úhradě

Dohadné účty  pasiv ní

Ostatní dlouhodobé záv azky

Krátkodobé záv azky  celkem 26 844 41 615

Dodav atelé 1 195 25 917

Směnky  k úhradě

Přijaté zálohy 249

Ostatní záv azky 40 72

Zaměstnanci

Ostatní záv azky  v ůči zaměstnancům 7 380 7 641

Záv azky  k institucím sociálního zabezpečení a v eřejného zdrav otního pojištění 4 239 4 389

Daň z příjmů 0 0

Ostatní přímé daně 1 150 1 272

Daň z přidané hodnoty 0

Ostatní daně a poplatky 5 0

Záv azky  ze v ztahu k státnímu rozpočtu

Záv azky  ze v ztahu k rozpočtu orgánů územních samospráv ných celků 0 0

Záv azky  z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

Záv azky  ke společníkům sdruženým v e společnosti

Záv azky  z pev ných termínov aných operací a opcí

Jiné záv azky 93 235

Krátkodobé úv ěry

Eskontní úv ěry

Vy dané krátkodobé dluhopisy

Vlastní dluhopisy

Dohadné účty  pasiv ní 12 742 1 840

Ostatní krátkodobé f inanční v ýpomoci

Jiná pasiv a celkem 8 780 14 705

Výdaje příštích období 8 779 13 201

Výnosy  příštích období 1 1 504

Kursov é rozdíly  pasiv ní x

PASIVA CELKEM 86 791 81 113

Formulář výkazu vytvořil SÚ ČR (kontakt - sedivy@ucetni.cz)

Sestav eno dne: Podpis odpov ědné osoby : Razítko:

21.6.2017

Odesláno dne: Statutární orgán: 

Ing. Jiří Veselka, MBA, ředitel 

Telef on: 257 197 101
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Příloha účetní uzávěrky 

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského 

V Praze 

Za účetní období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016 

 

a) Název účetní jednotky: Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze 
Sídlo účetní jednotky: Vlašská 36, Praha 1 
Právní forma: Církevní organizace (dále jen NMSKB) 
IČ:  73634085 
DIČ: CZ73634085 
Datum vzniku: 1. října 1993  
Poslání účetní jednotky: Nemocnice poskytuje obecně prospěšné služby. 
 poskytující akutní lůžkovou i ambulantní péči a specializující se zvláště na gastroenterologii, 
rehabilitaci, paliativní i následnou a domácí péči, splňující náročné standardy akutní i chronické 
medicíny, chirurgie, anesteziologie resuscitace, vnitřní lékařství, kardiologie, geriatrie, fyzioterapie, 
neurologie, radiologie a zobrazovací metody, klinická biochemie, praktické zubní lékařství, 
psychiatrie, psychoterapie, léčba alkoholismu a jiných toxikománií (léčba závislostí), dětská a 
dorostová psychiatrie, dětské a dorostové detoxikační centrum,  
Účetní jednotka provozuje následující hospodářskou činnost: hostinskou, provozování parkoviště a 
maloobchodní prodej 
Statuární orgány: 
Nemocnice zastupují a jejím jménem jednají předseda správní rady nemocnice a ředitel nemocnice, 
každý z nich samostatně. 
 
Správní rada (k 31. 12. 2016): 
S. M. Ancilla Bc. Anna Doležalová předseda správní rady 
doc. MUDr. Pavel Jansa, Ph.D. člen správní rady 
Ing. Jiří Veselka, MBA člen správní rady 
Ing. Mgr. Pavel Krátký člen správní rady 
S. M. Amidea Blanka Rybecká člen správní rady 
   
 Dozorčí rada: 
Ing. Radovan Pavlica         předseda dozorčí rady 
Mgr. Stanislav Hykyš         člen dozorčí rady  
MUDr. Jaromír Matějek         člen dozorčí rady 
 
 

b) Účetní jednotka je zapsána pod číslem 8/3-13-005/2006-1480 Rejstříku evidovaných právnických 
osob Ministerstva kultury. 
Zřizovatelem je Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze  
Šporkova 321/12  
118 00  Praha 1 - Malá Strana  
www.boromejky.cz  

 
c) Účetním obdobím je kalendářní rok. 

Účetní jednotka má pozastaveny daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku. Odpisy 
dlouhodobého nehmotného majetku a drobného majetku jsou shodné s účetními. 
Účetní jednotka účtuje o zásobách metodou A ve skladu MTZ, potravin a léků. Metodou B účtuje o 
zásobách krve a krevních derivátů ve skladu OKB. 

http://www.boromejky.cz/
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Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovací cenou (s výjimkou majetku 
vytvořeného vlastní činností). 
DHNM vytvořeného ve vlastní režii: nebyl vytvářen 
Materiál na skladě: Je oceněn v pořizovacích cenách.  Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení, celní 
poplatky, skladovací poplatky, balné apod. 
Zásoby vytvořených ve vlastní režii: nebyly vytvářeny   
Cenných papírů a majetkových účastí: účetní jednotka nevlastní 
Příchovků a přírůstků zvířat: účetní jednotka nevlastní 
 

c.1) Rozpis na hlavní skupiny (třídy samostatných movitých věcí s ohledem na charakter a 
předmět činnosti: 

 Rozpis je uveden v příloze č 1. této přílohy 
 
c.2) Rozpis dlouhodobého nehmotného majetku: 

Rozpis je uveden v příloze č 1. této přílohy. 
 

c.3) Majetek v nájmu: 
Kongregace milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze, jako zřizovatele, pronajímá 
organizaci movitý a nemovitý majetek (budovy a stavby) a dále dlouhodobý majetek charakterů 
strojů v celkové výši 4 500 tis. Kč.  

 
c.4) Přehled o přírůstcích a úbytcích dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku podle 

hlavních skupin (tříd): 
Rozpis je uveden v příloze č. 1 této přílohy. 

 
c.5) Souhrnná výše majetku neuvedeného v rozvaze (DHNM….): 

Účetní jednotka eviduje na podrozvahové evidenci drobný hmotný a nehmotný majetek ve výši 
10 261 tis. Kč. 
 

c.6) Majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem: 
Účetní jednotka nemá žádný majetek zatížený zástavním právem. 
  

c.7) Majetek, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví: 
Účetní jednotka nemá žádný majetek, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než ocenění účetní. 
 

d) Účetnictví NMKSB se vede v peněžních jednotkách české měny a v případech stanovených v §10 
zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, se vede současně i v cizích měnách, tak jak to 
umožňuje software QI. Zatímco saldokontní případy jsou vedeny důsledně v obou měnách – tedy 
domácí i cizí, hlavní kniha či účetní deník jsou vedeny pouze v Kč.  
Majetek a závazky v cizí měně se přepočítávají na českou měnu pevným kurzem (dle ČNB  
 2. 1. běžného roku) ke dni uskutečnění případu: 
• u vydaných faktur den vystavení faktury, 
• u přijatých faktur den přijetí faktury. 
 
Do 31. 12. 2015 byly kurzové rozdíly pohledávek, závazků, úvěrů a finančních výpomocí účtovány na 
účty kurzových rozdílů aktivních či pasivních.  Od 1. 1. 2016 jsou účtovány výsledkově. 

 
e) Účetní jednotka nemá přímý ani nepřímý podíl na jiných společnostech. 

 
f) Účetní jednotka nemá žádné majetkové cenné papíry, vyměnitelné ani prioritní dluhopisy ani 

podobné cenné papíry nebo práva. 
 

g) Účetní jednotka nemá k rozvahovému dni žádné splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení 
a příspěvků na státní politiku, zaměstnanosti, veřejného zdravotního pojištění a evidované daňové 
nedoplatky u místní příslušných finančních a celních orgánů. 
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h) DHM  
Počáteční stav DHM k 1.1.2016 88 349 v tis. zůstatek k 31.12.2016 77 145 v tis. 
 

i) V účetním období byl odepsán DHM Stěna vyšetřovací rentgenová PRESTILIX DRS (Likvidace, 
opotřebení). 
 

j) Významné náklady  
Jedná se o náklady, na opravy zdravotní techniky, v částce 3 295 tis. 
 

k) Hospodářský výsledek z hlavní činnosti je: - 32 304 tis. 
Hospodářský výsledek z vedlejší činnosti je 3 746 tis. 

  

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2016 Průměrný počet zaměstnanců v roce 2015 

374,497 374,496 

 

z toho členů řídících orgánů 

Průměrný počet řídících pracovníků v roce 2016 Průměrný počet řídících pracovníků v roce 2015 

2,75 4,00 

 

Osobní náklady na zaměstnance, z toho na členy řídících orgánů 

 

 2016 v tis. Kč 2015 v tis. Kč 

 Osobní náklady 
na zaměstnance  

Osobní náklady na 
členy řídících orgánů 

Osobní náklady 
na zaměstnance  

Osobní náklady na 
členy řídících 
orgánů 

Mzdové náklady 116 190 74 113 549 108 

Zákonné sociální pojištění 38 541 9 37 783 9 

Ostatní sociální pojištění 0  0  

Zákonné sociální náklady 2 207  1 938  

Ostatní sociální náklady 377  286  

 
l) Zálohy ani úvěry nebyly poskytnuty členům statutárních a kontrolních orgánů. 

 
m) Výpočet hospodářského výsledku nebyl ovlivněn způsoby oceňování finančního majetku. 

Při stanovení základu daně z příjmu právnických osob za rok 2016 se vycházelo ze součtu výsledku 
hospodaření z hlavní činnosti a z vedlejší (doplňkové) činnosti a to s ohledem na ustanovení § 18a/5-
c) zákona č.586/1992 Sb. o daních z příjmů (veřejně prospěšný poplatník s tzv. širokým základem 
daně, který je poskytovatelem zdravotních služeb s oprávněním k poskytování zdravotních služeb 
podle zákona upravujícího zdravotní služby).  Vzhledem k vysoké ztrátě účetní ztrátě a s ohledem na 
hodnotu připočitatelným a odpočitatelných položek byly uplatněny daňové odpisy pouze u 
podlimitního hmotného majetku a u nehmotného majetku. Daňové odepisování u ostatního majetku 
bylo přerušeno. Při stanovení daňové ztráty nebyl využit postup podle §34/1, §34h a §35 zákona 
č.586/1992 o daních z příjmu. 
 

n) Daňová povinnost za minulé účetní období činí 0 Kč. 
Daňová povinnost za sledované období činí 0 Kč. 
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Zaplacená daň za minulé období činí 0 Kč. 
Zaplacená daň za sledované období činí 0 Kč. 
 

o) Přehled přijatých finančních darů 

  Dárce  Cena v Kč 

Bedřich Hrubý  finanční dar 100 000,00 

BIVOJ a.s.  finanční dar 30 000,00 

Boomerang Publishing, s.r o. finanční dar 20 000,00 

BRULL-LAB & PHARMA  finanční dar 50 000,00 

CNCB - Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o.  finanční dar 27 500,00 

Česká provincie Kongregace Školských sester de Notre Dame  finanční dar 20 000,00 

DELOITTE ADVISORY s.r.o.  finanční dar 62 000,00 

DRINKMATIC, s.r.o.  finanční dar 80 000,00 

Elektroline a.s. -  finanční dar 100 000,00 

FIALOVÁ HERMÍNA Mgr.  finanční dar 20 000,00 

GABÁRIK ALOJZ  finanční dar 40 000,00 

Gáliková Marie finanční dar 20 000,00 

Hochová Zdenka, MUDr. finanční dar 30 000,00 

Ing. SVOBODA VOJTĚCH - finanční dar 20 000,00 

KLM Security s.r.o.  finanční dar 20 000,00 

KONGREGACE SESTER SV. CYR. A M.  finanční dar 20 000,00 

KOŠÁN, spol. s r.o. finanční dar 70 000,00 

KROFIÁN JAKUB  finanční dar 20 000,00 

Kubačáková Marie finanční dar 35 600,00 

Kundrátková Zdeňka Ing.  finanční dar 60 000,00 

Kusý Karel finanční dar 20 000,00 

LAZECKÁ DAGMAR  finanční dar 20 000,00 

NADACE D. D. SES. SV. KB  finanční dar 80 000,00 

Nadačni fond IBD-COMFORT  finanční dar 100 000,00 

Němeček Vojmír,MVDr.  finanční dar 20 000,00 

Nováček Jiří Ing.  finanční dar 100 000,00 

PLOCKOVÁ HANA  finanční dar 30 000,00 

RITTER KAREL finanční dar 65 000,00 

RNDr. Hrách Stanislav, CSc.  finanční dar 100 000,00 

SOVA JAN Ing.  finanční dar 30 000,00 

STANĚK PETR Ing. finanční dar 45 000,00 

TROJAN JAN Ing.  finanční dar 60 000,00 

Vondráčková Marta finanční dar 100 000,00 

ŽIVOT 90,  z.ú. finanční dar 40 000,00 

 

Dárce 
 

Částka 

Nadační fond IBD-COMFORT grant 100 000,00 

Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského grant 80 000,00 

Výbor dobré vůle-Nadace Olgy Havlové grant 75 000,00 

Liga proti rakovině grant 210 540,00 
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Přehled významných přijatých provozních dotací 

Zdroj 

 
Částka 

Městská Část P1 - na provozní ztrátu  600 000,00 

 

Přehled významných přijatých investičních dotací 

 

 

Zdroj 

 
Částka 

Magistrát hlavního města Prahy - Domácí péče  150 000,00 

Magistrát hlavního města Prahy -  lůžka následné péče  120 000,00 

Magistrát hlavního města Prahy - adiktologické služby  150 000,00 

Magistrát hlavního města Prahy -  Paliativa  130 000,00 

Městská Část P1  -  Dětský den  30 000,00 

Městská Část P1   -  Drakiáda  30 000,00 

Městská Část P1  -  Předvánoční těšení  20 000,00 

Městská Část P1  - Paliativa  70 000,00 

Městská Část P1 - Sociální poradna při DETOX  50 000,00 

Městská Část Praha 6 – Lůžka následné péče  411 750,00 

Ministerstvo práce a sociálních věcí – Sociální poradna DaDDC  490 000,00 

Ministerstvo Zdravotnictví ČR - 2 endoskopy  628 800,00 

Ministerstvo Zdravotnictví ČR -  Detox lůžkový  1 176 774,00 

Ministerstvo Zdravotnictví ČR - vybavení pro opereční saly  1 261 421,18 

Úřad vlády ČR – protidrogová politika  100 000,00 

 

p) Přehled o veřejných sbírkách 

Účetní jednotka získala v roce 2016 ve veřejných sbírkách celkem 26 790 Kč. 

 

q) Doplňující informace k některým položkám aktiv a pasiv 

Pasivní dohadná položka činní v roce 2016 18 482 tis za výkony zdravotních pojišťoven. 

Aktivní dohadná položka činní v roce 2016   2 849 tis za výkony zdravotních pojišťoven. 

 
r.1) Pohledávky 

Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti celkem: 

166 tis. Kč nad 180 dní. 

Účetní jednotka nemá žádné pohledávky splatné déle než 5 let.  

Pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem: 

Účetní jednotka neeviduje žádné pohledávky kryté zástavním právem. 

r.2) Závazky  

Souhrn výše závazků po době splatnosti: 
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137 tis. Kč nad 180 dní. 

Závazky kryté podle zástavního práva: 

Účetní jednotka nemá žádné závazky kryté zástavním právem. 

Závazky, které nejsou evidovány v účetnictví (neuvedené v rozvaze): 

Účetní jednotka nemá žádné závazky, které by neevidovala v účetnictví. 

Účetní jednotka nemá žádné závazky splatné déle než 5 let. Účetní jednotka nemá žádné závazky kryté 
plnohodnotnou zárukou. 
 

s) Účetní jednotka nedisponuje žádným referenčními kvótami mléka, individuálním produkčními 
kvótami, individuálními prémiovými právy nebo obdobnými limity, které by nebyly uvedeny 
v rozvaze a výsledovce.   

 
t) Účetní jednotka nevlastní žádné kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní 

hodnoty ani církevní stavby, které by byly oceněny ve výši 1 Kč. 
 

u)  Účetní jednotka nevlastní více než 10 ha lesních pozemků. 
 

v) Návrh způsobu vypořádání výsledků hospodaření za rok 2016. Ztráta 28 558 tis. Kč bude 
proúčtována na účet neuhrazené ztráty, nerozděleného zisku minulých let. 
 

w) Následná událost mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky: Žádná významná 
událost nenastala. 
 

x) Odměna auditorů za povinný audit účetní závěrky je ve výši 140 tis. Kč bez DPH. Auditor neposkytl 
jiné ověřovací služby. 
 

y) Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát 
Významné položky z rozvahy nebo výkazů a ztrát, jejichž uvedení je podstatné pro hodnocení 
finanční, majetkové a důchodové pozice podniku. 
Nejsou. 
 

z) Předpoklad nepřetržitého trvání podniku 

Situace:  

NMSKB je od roku 2012 každoročně ve ztrátě, která již ročně dosahuje téměř cca 10% jejího obratu, což 

vedlo k vyčerpání finančních zdrojů, které byly historicky k dispozici. Opatření managementu nebyla 

důsledná a tím ani účinná, což určitě souviselo i s poměrně častými změnami ve vedení a nedobře 

nastaveným systémem řízení a správy společnosti. Kromě těchto uvedených příčin sehrálo významnou 

roli snížení rozsahu nasmlouvaných služeb ze strany ZP a úbytek pacientů vedoucí k propadu tržeb, na 

což však nemocnice prakticky nikterak nereagovala ani odpovídajícím snížením nákladů, ani snahou 

výpadek výnosů jinak nahradit.  

Pro dokreslení situace je třeba uvést, že trh zdravotních služeb je v Praze vysoce zaplněn zejména díky 

existenci několika MZ přímo řízených (fakultních) nemocnic i řadě soukromých, obecně zaměřených či 

specializovaných zdravotnických zařízení. K roli NMSKB na tomto trhu je důležité si uvědomit, že se jedná 

o jedinou církevní nemocnicí s akutní péčí v ČR s řadou unikátních provozů (např. DDaDC jediné v ČR, 

paliativní péče, aj.) s významným zájmem zřizovatele (Kongregace Milosrdných sester sv. Karla 

Boromejského) provoz a charakter nemocnice trvale udržet a deklarovanou podporou církve, konkrétně 

pražské arcidiecéze tomuto cíli napomoci. 
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Opatření: 

Výše uvedený negativní trend hospodaření je nutné bezpodmínečně změnit, neboť již nyní má nemocnice 

problémy s finančními toky a v dohledné době několika málo let by v případě jeho pokračování hrozila její 

insolvence.  

V 2. polovině roku 2016 byly zahájeny kroky, jejichž cílem je významně snížit, či minimalizovat ztrátu 

v roce 2017 a dosáhnout v roce 2018 vyrovnaného hospodaření. 

Tyto kroky logicky spočívají v minimalizace nákladů (většinou krátkodobá opatření s realizací a 

finančním dopadem do 6 měsíců) a snaze o růst tržeb, což v oblasti hlavní činnosti nemocnice, která je 

úhradovou vyhláškou limitována, není krátkodobá záležitost, a tudíž se většinou jedná o dlouhodobější 

opatření s časovým horizontem částečně přesahujícím kalendářní rok. Jako stěžejní jsou pak realizována 

opatření pro zastavení propadu počtu pacientů. 

Problémem realizace výše uvedeného byl nevyhovující systém řízení nemocnice a dostupnosti 

relevantních informací pro řízení a v neposlední řadě také personální situace, kdy bylo nutné vyměnit 

řadu manažerů v ekonomických, technických i zdravotnických oblastech.  

Do konce roku 2016 proběhla reorganizace řízení a správy nemocnice (odděleny činnosti řídící, výkonné 

od kontrolních a dozorčích, jasně stanoveny kompetence a role správní a dozorčí rady), dále částečná 

personální obměna, která byla dokončena v 1. polovině roku 2017 a byla zahájena realizace některých 

navrhovaných opatření, která pokračuje v roce 2017. 

Jako zásadní krok pak byla v 1. polovině roku 2017 provedena obměna řady softwarů v nemocnici 

(Nemocniční informační systém, lékárenský informační systém, aj.) s cílem získat konsolidovaná data, 

vzájemně propojit všechny aplikace a správně nastavit manažerský informační systém, který nebyl 

funkční. Tyto práce by měly být ukončeny do konce 3. kvartálu 2017 a je s nimi spojeno i trvalé zlepšování 

interního systému řízení. 

Z výše zmíněných krátkodobých opatření ke snížení nákladů jsou hlavní opatření uvedena v následující 

tabulce: 

Opatření     termín dokončení  očekávaný přínos 

Nákupy SZM (optimalizace cen a dodavatelů)   do 9/17    4 mil/rok 

Nákupy léků (optimalizace cen a dodavatelů)  do 9/17    1,5mil/rok 

Optimalizace dodavatelů (poptávky, snížení cen)  do 8/17    1,5 mil/rok 

Optimalizace DPH (koeficient, vykazování)  do 9/17    0,5 mil/rok 

Automatické parkování (projekt realizace)  do 7/17    1 mil/rok  

Organizační změny (personální)    do 9/17    min.1 mil 

Další realizovaná relativně krátkodobá opatření, která zatím nemají přesně vyčíslené přínosy (pouze ve 

fázi odhadů) jsou: 

Změna způsobu a optimalizace vykazování (krátkodobé zvýšení produkce) – dáno i změnou NIS 

(dokončení do 9/17; odhad +1% nevykázaných služeb (cca 2,5 mil)) 
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Optimalizace a reorganizace Gastroenterologie (dokončení do 9/17; úspora min. za nájem ZT 1,2 mil 

Kč/rok) 

Momentálně (7/17) se provádí další analýzy efektivity spojené s návrhy konkrétních opatření pro 

provozy chirurgie, RT, rehabilitace. 

Dlouhodobé akce zaměřené na udržitelné zvýšení produkce jsou připravovány a průběžně realizovány 

tyto následující: 

1) Rozvoj konkrétní spolupráce s okolními FN, dalšími zdravotnickými zařízeními a domovy pro seniory 

(oddělení Interna, geriatrie, LNP, Paliativa, RHB a využití větší komplementu RTG OKB) 

2) Cílený marketing zdravotních služeb (a zvýšené PR nemocnice nové www, aj.) zaměřené na konkrétní 

produkty CHIR, RTG (víkendová klientela) a ambulancí a zviditelnění nemocnice mezi pacienty a 

praktickými lékaři. Zároveň je marketing zaměřen též na církevní komunitu s cílem nabídnout jim „jejich“ 

nemocnici k léčení spojenému s duchovní péčí, která je zde na velmi vysoké úrovni (3 kaplani, řádové 

sestry, kostel propojený s nemocnicí) 

3) Postupná realizace nadstandardních pokojů (zatím 3 do 9/17, pak další) 

4) Rozšíření rozsahu služeb v rámci stávající úhradové vyhlášky (lůžka LNP, domácí péče, kožní ordinace, 

ambulantní rehabilitace, aj.) 

5) Rozšíření činnosti oddělení Domácí péče (z 5sester na 8 a rozšíření o domácí hospicovou péči) 

6) Nové provozy (diabetologie, artroskopie) a příprava částečné restrukturalizace nemocnice (projekty – 

adiktologické centrum, geriatrie,….) 

7) Rozšíření DHČ (stravovací, lékárna, reklama, údržba, aj.…)  

8) Management dotací a darů (zavedení činností zaměřených na získávání dotačních titulů a sofistikovaný 

fundraising) 

Z hlediska plánování je těchto 8 oblastí v současné době v různé fázi přípravy a rozpracovanosti a do 

konce srpna by měly být konkretizovány jejich přínosy, rozpracovány harmonogramy a potřeby zdrojů 

včetně zodpovědností (projektové záměry). Z potenciálně velmi zajímavých se jeví navázání a rozvoj 

spolupráce s prof. Neužilem a jeho týmem z nemocnice Na Homolce, kdy jsme společně otevřeli 

kardiologickou ambulanci v nemocnici a týdně přijímáme zatím cca 10 jejich kardiologických pacientů na 

doléčení. 

Peněžní toky: 

Jak bylo uvedeno, v roce 2017,2018 bude problém s peněžními toky. Výhodou nemocnice je, že nemá 

žádné úvěrové zatížení. Přesto po vyčerpání finanční rezervy nastávají problémy s dodržením splatnosti 

faktur. Situaci řešíme následujícím způsobem: 

1) Jednání s dodavateli o rozložení splátek a sjednocení lhůty splatnosti dodavatelských faktur na 90 

dní (momentálně cca 50% faktur splatnost do 20 dnů) 

2) Vytvoření platebního kalendáře s predikcí do konce roku 2017 (dokončeno do 7/17) 

3) Jednání se zřizovatelem o dotaci, eventuálně překlenovací půjčce nemocnici na řešení problému 

CF (Kongregace vede též jednání s pražským arcibiskupstvím o jednorázové nenávratné 

(případně i návratné) finanční výpomoci 

4) Předjednání kontokorentu, případně krátkodobého provozního úvěru u bankovního ústavu 
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Finanční plán pro rok 2016 je postaven na výše uvedených opatřeních s tím, že jejich účinek se v tomto 

roce projeví jenom částečně (realizovány v průběhu roku) a za předpokladu maximálního naplnění 

produkce (lůžka 96%, ambulance 109% referenčního období) by mělo hospodaření skončit mírnou 

ztrátou cca -1,5 mil Kč. Naplnění produkce bude hodně záviset na tom, jak zafungují realizovaná 

marketingová opatření. Pro tuto podporu se snažíme získat i medicínské osobnosti (viz. výše uvedená 

spolupráce s prof. Neužil, účast v naší DR přislíbil prof. Kolář aj.) Pro rok 2018, kdy již bude přínos 

z realizovaných opatření úplný, předpokládáme obrat hospodaření a kladný hospodářský výsledek.  

 
 
 
Sestaveno dne:   21. 6. 2017 
 
 

Statutární orgán:   Ing. Jiří Veselka, MBA, ředitel 
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Příloha č. 1. 

 

Vývoj dlouhodobého majetku 

 
Dlouhodobý nehmotný majetek 

Pořizovací hodnota 

     

Počáteční stav 

Software DNM 
Nedokončený           

DNM 
Zálohy 

Nehmotný DM 
celkem 

7516 14     7530 

Přeúčtování         0 

Přírůstky         0 

Úbytky         0 

Konečný stav 7516 14 0 0 7530 

 
 

Oprávky 

     

Počáteční stav 

Software DNM 
Nedokončený           

DNM 
Zálohy 

Nehmotný DM 
celkem 

7401 14     7415 

Odpisy 73       73 

Oprávky vztahující se 
k úbytkům         0 

Konečný stav 7474 14 0 0 7488 

Počáteční stav netto 115       115 

Konečný stav netto 42       42 
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Dlouhodobý hmotný majetek 
   
Pořizovací hodnota 

Počáteční stav 

Pozemky Budovy 
Dopravní 

prostředky 
Stroje a 
zařízení 

DDHM 
Nedokončený 

DHM 
Hmotný DM 

celkem 

0 12 181   130 751 26 947 1 031 170 910 

Přeúčtování         0 0 0 

Přírůstky   1 372   5 335 0 68 6 775 

Úbytky       -15 453 -290 -1 031 -16 774 

Konečný stav 0 13 553 0 120 633 26 657 68 160 911 

 

Oprávky 

        

Počáteční stav 

Pozemky Budovy 
Dopravní 

prostředky 
Stroje a 
zařízení 

Jiný 
DHM 

Nedokončený 
DHM 

Hmotný DM 
celkem 

0 2 838 0 115 918 26 002   144 758 

Odpisy   655   3 832 660   5 147 

Oprávky vztahující se k 
úbytkům       -15 453 -290   -15 743 

Konečný stav 0 3 493   104 297 26 372   134 162 

Počáteční stav netto 
0 9 343   14 833 945 1 031 26 152 

Konečný stav netto 0 10 060 0 16 336 285 68 26 749 
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Poděkování dárcům a sponzorům 
 

V roce 2016 činnost nemocnice podpořili:  

Boomerang Publishing, Brüll Ilja, Ego Dekor, Benáková Hana, Volková Marie, Velkoohradská realitní, 

Velkoohradská realitní, Proučilová Libuše, Fialová Hermína, Pneuservis Jirkalovi, Vorlová Zdenka, Staněk 

Petr, Kusý Karel, Sakaffová Anna, Havel Jan, Vondráčková Marta, Lazecký Jan, Bivoj, Bradna Jan, 

Kubánková Marie, Labounková Hana, Gregora Zbyněk, Nestlé Česko, Deloitte Advisory, Elektroline, 

Drinkmatic, Bracco Imaging, Nadační fond IBD-COMFORT, CNCB, Langhamer Pavel, Humhal Karel PhDr., 

Kodera Jan, Klimeš Martin, Nejedlý Pavel, Dlasková Alena, Svoboda Vojtěch, Pešková Radka, Nossberger 

Zdeněk, Dobiášovi Barbora a Jiří, Veselka Jiří, Kongregace MSKB, Kubačáková Marie, Švejda Jan, Janče 

Martin, Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje, Kongregace Šedých sester III.řádu sv. Františka, Staněk Petr, 

Plocková Hana, Sestry Apoštolátu sv. Františka, Dosoudilová Hana, Česká provincie Kongregace Školských 

sester de Notre Dame, Konference vyšších představených ženských řeholí v ČR, Česká kongregace sester 

dominikánek, Drábek Marek František, Krofián Jakub, KLM Security, Hrách Stanislav, Národohospodářský 

ústav, Čermáková Jana, Havránek Petr, Kovaříková Hedvika, Horáková Dana, Zajiček Jan, Gerndt Jan, 

Hartmann Petr, Kongregace Sester Nejsvětější svátosti, Bednářová Anežka, Život 90, Japek, Nadace Martina 

Romana, Zákoutská Olga, Horalík Petr, Černá Marie, Jägerová Markéta, Batáriová Jaroslava, Svobodová 

Anna MUDr., Kundrátková Zdeňka Ing., Liga proti rakovině, Kletečková Marie, Podavková Eva, Semín 

Michal, Sova Jan, Staněk Stanislav, Hochová Zdenka, Košán, Heráfová Věra, Skružná Helena, Skružný Jiří, 

Nerad Josef, Holub Jiří, Kuchařová Markéta, Gabarík Aloiz, Fajfr Jakub, LooX Com, Nováček Jiří, 

Moravcová Marie, Janouchová Hana, Šubertová Zuzana, Pryl Arnošt, Klášter sester Premonstrátek 

v Doksanech, Kletečka Jiří, Joska Tomáš, Němeček Vojmír, Görner Stanislav, Macek Vojtěch, Janská Zdeňka, 

Ritter Karel, Chalupecký Václav, Salcmanová Jana, Bachna Petr, 23pm, Šešinová Marie, Notservis, Šafář Vít  

 

Díky darům se podařilo podpořit zdravotnické provozy. Dary bez určení účelu přispěly na provoz naší 

nemocnice, ostatní dary směřovaly podle přání dárců na nejrůznější účely. 

 

Všem, kteří v roce 2016 poskytli naší nemocnici finanční 

i věcné dary, srdečně děkujeme za jejich důvěru. 

 

Pravý dar není jen předmět sám, je to důkaz porozumění a vztahu, odraz osobnosti jak 

dárce, tak obdarovaného.          

Brian Herbert, Kevin J. Anderson 
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Kontaktní informace 

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze 

Vlašská 36, Praha 1 – Malá Strana, 118 33 

Telefon 257 197 111 

Fax 257 197 376 

www.nmskb.cz 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 Jiří Bouda ©  

Můžete nás podpořit prostřednictvím SMS: DMS BOROMEJKY na 
tel. 87 777 

Cena DMS je 30 Kč. Více na: www.darcovskasms.cz 


