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Předkládá a zpracoval: JUDr. Vlastislav Málek, starosta města 

 

Na mimořádném jednání zastupitelstva konaném dne 22.7. 2020 byly na programu dva body 
a to řízení ve věci poplatků za ukládání odpadu a aktuální situace v MN. Na tomto jednání byla 

přijata usnesení, kterými zastupitelstvo schvaluje postup vedení města ve vymáhání poplatků 
za odpady ukládané na skládku a 20 zastupitelů schválilo usnesení, kterým se zastupitelstvo 

zavazuje vyvinout společné úsilí k personální stabilizaci MN Čáslav s tím, že výsledky této 
spolupráce budou předloženy v prosinci na řádném zasedání ZM. 
 

K dotazům zastupitelů byly podány informace o průběžném stavu plnění usnesení během 
srpna až října ať již při kontrole plnění usnesení nebo odpovědí na dotazy zastupitelů. 
 

Ohledně skládky a poplatků za ukládání odpadů do problematiky výrazně zasahuje jednání 

zákonodárců, kteří přes vrácení zákona Senátem schválili ve Sněmovně zákon o odpadech. Ten 
má dopady na úsilí na doměření poplatků a na tvorbu rezervního fondu na rekultivaci skládky. 
Je zřejmé, že kauza se bude táhnout, dojde na soudní spory přezkoumávající rozhodnutí 
správních orgánů. V případě zájmu a konkrétních dotazů bude zastupitelům podána podrobná 
informace o konkrétních případech. Průběžně veřejnost informuji o vývoji v této oblasti. Stále 

neexistuje jediné pravomocné rozhodnutí ve věci našich návrhů a následných rozhodnutí 

KUSK. 
 

Ohledně zákona o odpadech připravují senátoři návrh na zrušení sporných ustanovení zákona 
k Ústavnímu soudu. Na přípravě tohoto návrhu se podílím a pomoc nabízejí i další renomovaní 
právníci. 

 

Ohledně aktuální situace v MN je možné konstatovat, že nemocnice zvládá s velkým vypětím 
a díky enormnímu nasazení lékařů, zdravotních sester i ostatního personálu poskytování 
zdravotní péče. Po dobu stanovenou státem byly omezeny plánované elektivní výkony.  
 

Velkou podporou bylo zapojení 9 vojáků 21.základy taktického letectva. Nejde jen o počet, ale 
též o přístup k práci i pacientům. 
 

Na chodu nemocnice se podepsalo i onemocnění nemocí COVID 19, které se zaměstnancům 
MN nevyhnulo a zasáhlo do chodu některých oddělení, která byla udržena v chodu, byť třeba 
i přechodně omezeném, díky nasazení a obětavosti ostatních zaměstnanců.  Poděkování patří 
i všem praktickým lékařům, kteří nabídli své síly a zapojili se do služeb za své kolegy, kteří 
z důvodu nemoci vypadli z běžného služebního režimu. 
 

Situace se pozvolna vrací do normálu a to nejen z pohledu provádění plánovaných výkonů, ale 
z hlediska návratu zaměstnanců po prodělaných onemocněních. 

 

Z pohledu ekonomických ukazatelů je situace poměrně stabilizovaná. Je zřejmé, že 
hospodářský výsledek za rok 2020 bude pravděpodobně o dost příznivější, než jsme  s obavami 



očekávali. Neznáme samozřejmě ještě všechny údaje, je tam mnoho proměnných, ale je jisté, 
že plánovaná finanční rezerva na chod nemocnice nebude z rozpočtu města potřeba a nebude 
čerpána. 
 

Mimořádné jednání zastupitelstva v červenci bylo zejména ve znamení napjaté personální 
situace na oddělení chirurgie, kde jsme řešili zejména výpověď a odchod zástupce primáře 
oddělení. Po jednání zastupitelstva podal následně výpověď též primář oddělení. Chod tohoto 

oddělení  z lékařského pohledu je zajištěn zejména díky obětavé práci pověřeného primáře 
MUDr. B a všech dalších lékařů, kteří se na práci tohoto oddělení podílejí. Jak 
informovala na minulém jednání zastupitelstva radní MUDr. Mandáková, jsme si vědomi 
nutnosti posílení stálých úvazků lékařů zejména na tomto oddělení. V tomto směru se zatím 
nepodařilo dosáhnout zásadní změny poměrů. 
 

Personální stabilizace nemocnice se ale netýká jen oddělení chirurgie.  Skončení pracovního 
poměru z důvodu odchodu do důchodu avizovali primář O a primářka D  Vedení 
nemocnice se podařilo vyřešit za ně náhradu. Oběma odcházejícím lékařům patří dík za jejich 
dlouholetou práci pro MN. 
 

Situace v MN není snadná, obtížně je řešitelná v oblasti personální dlouhodobě a rychlá řešení 
nikdo nemá. V„covidovém“ období zvlášť. Nemáme snahu situaci zlehčovat, potíže 
bagatelizovat a věci lakovat na růžovo.  
 

Dovolím si jednu několik osobních poznámek. V zastupitelstvu působím více jako 20 let. Za tu 

dobu muselo vedení nemocnice řešit celou řadu zapeklitých situací a dařilo se získávat 
personál nemocnice na stranu vedení nemocnice i zřizovatele za cenu i řady bolestivých 
ústupků zaměstnanců v oblasti jejich platů. Již za minulého vedení nemocnice a města došlo 
k jejich nebývalému nárůstu, což se promítlo do enormního zvýšení nákladů nemocnice.  
 

Dnes máme šanci tuto situaci ustát, třebaže je obtížné odhadovat, jak se budou vyvíjet 

z dlouhodobé hlediska peněžní toky do zdravotnictví, jaké budou úhradové vyhlášky. Důležité 
bude též nalézt místo naší nemocnice v síti nemocnic poskytující zdravotní péči ve 
Středočeském kraji. Zdůrazňuji v síti nemocnic kraje, ne v síti nemocnic zřizovaných 
Středočeským krajem. Lze doufat ve změněný postoj kraje, který byl k naší nemocnici dříve 
v tomto ohledu mírně řečeno odtažitý. 
 

A nejen to. Poprvé po deseti letech budeme mít v naší porodnici více jak 500 porodů a blížíme 
se k číslu, které je hranicí pro udržení porodnice. Nemocnice je a byla dobře hodnocena i za 
minulého vedení v anketě republikového hodnocení a v sekci hospitalizovaní pacienti se 

umístila na 1. místě ve Středočeském kraji.  
 

Máme zde též závazek vázaný na poskytnutou dotaci z minulého období. 
 

Mnozí mluvíme o nemocnici jako o rodinném stříbru, o srdeční záležitosti. Víme, jak vnímají 

potřebu nemocnice naši občané i občané regionu a jak je nemocnice potřebná v případě 
covidové nebo obdobné pandemie. 
 

Velmi mě mrzí rozmíchávání emocí ve veřejnosti ve vztahu k naší nemocnici, kdy jsou šířeny 
informace dehonestující úsilí více jak 300 zaměstnanců této instituce. 
 

Záleží na tom, zda chceme přistupovat k naší nemocnici konstruktivně a společně budeme 
usilovat o zvládnutí těžkých úkolů, které před námi stojí, nebo se téma nemocnice stane  

kolbištěm, na kterém se budou odehrávat politické bitvy, kde poraženým budou naši občané, 
pacienti, kterým chceme společně zajistit dostupnou zdravotní péči. 


