Zápis č. 12
ze zasedání Výboru pro zdravotnictví
Zastupitelstva Olomouckého kraje
ze dne 21. 1. 2015

Přítomni:

Nepřítomni:

Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA

MUDr. Zdeněk Dokládal

MVDr. Zuzana Bartošová
MUDr. Jiří Černý

Omluveni:

Eva Fischerová

MUDr. Pavel Holík

Doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

MUDr. Ivo Mareš, MBA

Gabriela Jančíková

MUDr. Mgr. Ctirad Musil

Věra Kocianová
Ing. Jiří Kropáč

Hosté:

MUDr. Blahoslav Loveček

MUDr. Josef Gerold

MUDr. Bohuslav Machaň

Ing. Bohuslav Kolář, MBA

Jiří Pospíšil, DiS.
MUDr. Ivan Sumara
Bc. Vladimír Urbánek, DiS.
Ing. Tomáš Uvízl
MUDr. Jiří Žák, CSc.

Program:
1.

Úvod a schválení programu zasedání

2.

Kontrola plnění usnesení a zápisu z minulého zasedání

3.

Seznámení s aktuálními usneseními Rady a Zastupitelstva Olomouckého kraje
v oblasti zdravotnictví

4.

Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.

5.

Různé a diskuse

6.

Závěr

Zápis:
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1. Úvod a schválení programu zasedání
Zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje (dále také jen
„zdravotní výbor“) zahájil předseda zdravotního výboru doc. J. Vomáčka.
Přivítal na zasedání zdravotního výboru MUDr. Josefa Gerolda, ředitele Nemocnice
Olomouckého kraje, a.s., který přednese informace k hlavnímu tématu dnešního zasedání
výboru, jímž je problematika Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.. Dále předseda výboru
přivítal vedoucího odboru zdravotnictví krajského úřadu Ing. B. Koláře, MBA.
Doc. J. Vomáčka se dotázal přítomných členů zdravotního výboru, zda má někdo
připomínky k návrhu programu dnešního zasedání dle rozeslané pozvánky. Připomínky
nebyly vzneseny.
Zdravotní výbor usnesením schválil program dnešního zasedání.
2. Kontrola plnění usnesení a zápisu z minulého zasedání
Tajemník zdravotního výboru informoval o průběhu jednání a o usnesení z minulého
zasedání výboru.
Na minulém zasedání 29. 10. 2014 zdravotní výbor jednal o problematice lékárenství
v Olomouckém kraji, mj. o doplatcích na léky hrazené z veřejného zdravotního pojištění,
regulačních poplatcích, riziku zániků lékáren ve venkovských oblastech, prodeji léků přes
internet, nedostatku některých léků (které jsou zároveň vyváženy do zahraničí),
lékárenské pohotovosti.
Zdravotní výbor svým usnesením vzal na vědomí přednesené informace týkající se
minulého zasedání výboru.
3. Seznámení s aktuálními usneseními Rady a Zastupitelstva Olomouckého kraje
v oblasti zdravotnictví
Byla prezentována usnesení Rady Olomouckého kraje (ROK) a Zastupitelstva
Olomouckého kraje (ZOK) od minulého zasedání zdravotního výboru, která se týkala
oblasti zdravotnictví (až do schůze ROK dne 15. 1. 2015 a zasedání ZOK 12. 12. 2014).
Zdravotní výbor vzal na vědomí usnesení ROK a ZOK v oblasti zdravotnictví za období od
minulého zasedání zdravotního výboru.
4. Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.
Doc. J. Vomáčka předeslal, že hlavním tématem dnešního zasedání zdravotního výboru je
problematika Nemocnice Olomouckého kraje, a.s. (NOK).
Doc. J. Vomáčka požádal MUDr. J. Gerolda, aby k tématu přednesl členům výboru
potřebné informace.
MUDr. J. Gerold předeslal, že NOK byla založena v roce 2005. Orgány této akciové
společnosti (představenstvo a dozorčí rada) prošla řada osobností.
NOK má nyní 2 zaměstnance, a to ředitele a jeho asistentku. Funkci valné hromady
vykonává jediný akcionář, tedy Olomoucký kraj, a to konkrétně Rada Olomouckého kraje.
NOK přímo neposkytuje zdravotní služby, ale pronajímá nemocnice (jako podnik – podle
nové terminologie obchodní závod) Středomoravské nemocniční a.s. Smlouva o nájmu
podniku z 15. 6. 2007 je účinná od 1. 7. 2007, nyní ve znění konsolidovaného dodatku z
24. 6. 2008. Dne 24. 6. 2008 byl také uzavřen protokol o vypořádání vzájemných vztahů
mezi NOK a SMN.
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30. 9. 2008 byla uzavřena smlouva o reinvesticích, 92 % ze zaplaceného nájemného za
nájem nemocnic (jako obchodního závodu) musí NOK investovat zpět do pronajatého
majetku. Nájemné za nájem nemocnic činí v současnosti 48,2 mil. Kč ročně, 44,3 mil. Kč
je reinvestováno do pronajatého majetku. SMN sama ze svých zdrojů musí do pronajatého
majetku za dobu nájmu nemocnic vložit 100 mil. Kč, k roku 2014 to bylo už 95,8 mil. Kč.
Faktickým příjmem NOK je zbývajících 8 % ze zaplaceného nájemného (nyní cca 3,8 mil.
Kč).
NOK kontroluje plnění smlouvy o nájmu podniku (závodu), vede evidenci majetku, majetek
zařazuje, vyřazuje, likviduje. NOK je vlastníkem movitého majetku v nemocnicích.
Vlastníkem budov a pozemků v nemocnicích je přímo Olomoucký kraj.
Z hlediska zákona o veřejných zakázkách je NOK veřejným zadavatelem, který se tímto
zákonem musí řídit při zadávání zakázek.
Právní poradenství má NOK zajištěno od Advokátní kanceláře Ritter – Šťastný, účetní
a daňové poradenství od Daňového poradenství Tomáš Paclík a.s., audit zajišťuje
Finaudit a.s., IT poradenství je zajištěno dohodou o provedení práce (cca 1 hod měsíčně).
NOK má pronajatu jednu kancelář a společné prostory v 16. patře budovy RCO Olomouc.
SMN předkládá představenstvu NOK každoročně výroční zprávu a kriteria kvality péče.
V období 2009 – 2013 SMN realizovala plán rozvoje medicínských oborů. SMN zpracovala
a nyní realizuje Podnikatelský záměr na léta 2011 – 2015. Uvedený plán rozvoje i
podnikatelský záměr projednávalo představenstvo NOK. SMN ve spolupráci s
Olomouckým krajem realizuje rekonstrukce nemovitostí v nemocnicích.
Rozsah zdravotních služeb od převzetí nemocnic je zachován a částečně také rozšiřován.
Došlo pouze ke koncentraci lůžkové péče v oboru urologie do Přerova a lůžkové péče
v oboru otorinolaryngologie do Prostějova. Všechny tři pronajaté nemocnice úspěšně
obhajují akreditace a umisťují se na předních příčkách průzkumů spokojenosti pacientů s
poskytovanou péčí. V nemocnicích trvale usilují o nalézání rovnováhy mezi omezenými
zdroji a rostoucím počtem pacientů a jejich potřebami. SMN nyní zvlášť usiluje
o optimalizaci vnitřního chodu jednotlivých odděleni a optimalizaci délky pobytu pacienta
v nemocnicích.
NOK se u investičních akcí podílí jen na koordinaci a realizaci zakázek na vybavení
rekonstruovaných oddělení (movitý majetek).
Co se týče hospodaření, tak kumulovaná účetní ztráta NOK k 31. 12. 2013 byla cca 186
mil. Kč, která vzniká kvůli nastavení nevhodné doby odepisování majetku na 11 let (od
2012 změněno na 8 let). Základní kapitál činí 473 mil. Kč (polovina je 236,5 mil. Kč). V tuto
chvíli už kumulovaná účetní ztráta odhadem dosáhla poloviny základního kapitálu, ale
mělo by již dojít ke zlepšení tendence. Nehrozí však úpadek NOK.
Řešením kumulované účetní ztráty se opakovaně zabývalo představenstvo NOK.
Právní poradci sdělili, že ztrátu ve výši poloviny základního kapitálu je nutno řešit (ikdyž
došlo ke zrušení obchodního zákoníku – problematika je nově upravena do § 403 zákona
č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích: v této situaci představenstvo akciové
společnosti navrhne valné hromadě přijetí vhodného opatření - od zápočtu ážia, zápočtu
ztráty proti základnímu kapitálu, zvýšení základního kapitálu, restrukturalizace, změny
obchodní strategie až po zrušení společnosti).
Daňoví poradci jsou toho názoru, že ztráta nepředstavuje u NOK z účetního ani daňového
pohledu žádné riziko, ani z toho nevyplývají z účetního a daňového pohledu žádné
povinnosti, z titulu kumulované ztráty nehrozí úpadek společnosti. Totéž potvrzuje auditor.

Strana 3 (celkem 5)

Hodnota základního kapitálu (473 mil. Kč) neodpovídá ceně majetku. Movitý majetek
v nemocnicích je ve vlastnictví NOK. K 31.12.2013 měla NOK majetek celkem za 935,8
mil. Kč (Prostějov 370,2 mil. Kč, Přerov 283,8 mil. Kč, Šternberk 281,8 mil. Kč).
Nemovitý majetek je ve vlastnictví Olomouckého kraje. K 31.12.2013 je cena pozemků
32,9 mil. Kč (Prostějov 22 mil. Kč, Přerov 5,4 mil. Kč, Šternberk 5,5 mil. Kč), cena staveb
1,949 mld. Kč (Prostějov 1,218 mld. Kč, Přerov 578 mil. Kč, Šternberk 153 mil. Kč).
Vedle smlouvy o nájmu podniku mezi NOK a SMN je smlouvu o nájmu nemovitého
majetku přímo s Olomouckým krajem.
Stávající „cena podniku – závodu (nemocnic)“ se nemůže odvozovat jen od základního
kapitálu.
Představenstvo NOK navrhlo provést při účetní závěrce za rok 2014 úhradu části
kumulované účetní ztráty NOK emisním ážiem společnosti ve výši 99 482 tis. Kč. Rada
Olomouckého kraje (UR/42/52/2014) jako zástupce jediného akcionáře na místě valné
hromady toto řešení schválila.
V tuto chvíli se jedná o změně zakládacích dokumentů NOK v návaznosti na zákon č.
90/2012 Sb. (o obchodních korporacích).
Dále mj. hrozí úhrada 15 mil. Kč v jednom sporu týkajícím se odškodnění újmy na zdraví,
který má původ ještě v roce 2002, kdy nemocnice patřily státu. V roce 2006 sice došlo
k mimosoudnímu vyrovnání, ale spor se znovu otevřel. Krajský a vrchní soud sice žalobu
zamítly, ale na základě dovolání Nejvyšší soud konstatoval nemožnost promlčení.
Závěrem MUDr. J. Gerold poděkoval za spolupráci všem, kteří se na ní podíleli, ať už
členům v orgánech NOK, nebo zaměstnancům SMN, zaměstnancům krajského úřadu,
pracovníkům advokátní kanceláře a daňového poradce.
Doc. J. Vomáčka poděkoval za přednesené informace, sám působil v představenstvu NOK
v minulém volebním období. Zajímavý je mj. problém s odškodněním újmy na zdraví
z roku 2002, kdy ani nebylo možné se pojistit proti nemajetkové újmě. Vyzval přítomné
k diskusi.
Bc. V. Urbánek a MUDr. I. Sumara poděkovali za přednesené informace a požádali, zda
by mohli obdržet prezentaci, MUDr. J. Gerold jim jeden výtisk prezentace předal.
Doc. J. Vomáčka poznamenal, že dříve měl pochybnost, zda není NOK zbytečným
mezičlánkem, ale byl poté přesvědčen, že změny nejsou možné.
MUDr. J. Gerold poznamenal, že se účastní i jednání Asociace krajských nemocnic a
situace v Olomouckém kraji, který nemusí do provozu nemocnic vložit žádné prostředky je
v ČR výjimečná.
MUDr. J. Černý se v této souvislosti pozastavil nad tím, že ministr zdravotnictví uvedl, že
krajské nemocnice jsou dobře zabezpečeny.
Zdravotní výbor vzal usnesením na vědomí přednesené informace o Nemocnici
Olomouckého kraje a.s.
5. Různé a diskuse
Doc. J. Vomáčka navrhuje, aby se na svém příštím zasedání zdravotní výbor zabýval
otázkou politiky Olomouckého kraje v protidrogové oblasti. Protidrogová koordinátorka by
mohla přednést zprávu o aktuální situací. Na zasedání bychom mohli také pozvat ředitele
psychiatrických léčeben.
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MUDr. J. Černý připomněl návrh na společné zasedání zdravotního výboru a sociální
komise, zejména je aktuní otázka osob chronicky nemocných, kteří už by neměli být
v lůžkových zdravotnických zařízeních, ale nejsou pro ně potřebné kapacity v příslušných
sociálních službách.
Doc. J. Vomáčka uvedl, že se pokusí setkat se s předsedou této komise a prodiskutovat,
jaké jsou v této věci možnosti.
MUDr. B. Loveček se pozastavil nad situací pacientů propouštěných z hospitalizace po
CMP, kteří teprve po 3 – 4 měsících získají příslušné dávky, logické by bylo, aby je dostali
hned. Dále se dotkl problematiky onkologických pacientů, kteří dojíždějí na ambulantní
léčbu do Olomouce, jsou vystresovaní, přitom prostředí v čekárně není dobré, musejí zde
dlouho čekat, dotázal se, zda by mohl dostat zprávu o onkologické péči v kraji a o
prostředí v dotčených zařízeních.
Doc. R. Havlík reagoval s tím, že v posledních letech je velký nárůst nemocných, ale
fakultní nemocnice vynaložila investice 25 mil. Kč a do asi 2 měsíců by mělo dojít
k otevření onkologického stacionáře k ambulantní (stacionární) léčbě.
Ing. T. Uvízl zmínil, že i ve Středomoravské nemocniční a.s. (SMN) byly nevyhovující nebo
nepříliš důstojné podmínky v prostorách, kde je tato léčba, ale v roce 2010 byla provedena
rekonstrukce onkologie a je zde také nový stacionář. Na léčbu chirurgickou nebo
radiologickou odesílá SMN do fakultní nemocnice nebo do Nového Jičína.
Doc. J. Vomáčka požádal přítomné o případná další témata do diskuse.
Další náměty ani připomínky nebyly vzneseny.
6. Závěr
Doc. J. Vomáčka se dotazal, zda jsou další podněty nebo otázky a posléze zasedání
výboru ukončil.
Předběžně bylo dohodnuto, že příští zasedání se bude konat 18. 3. 2015 ve 14:30.
V Olomouci dne 21. 1. 2015
……………………………….
Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka,
Ph.D., MBA
předseda výboru
Přílohy:

Pozvánka
Prezenční listina
Usnesení Výboru pro zdravotnictví ze 21. 1. 2015
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