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1 Úvod

1.1 Zadání

1.1.1 Společnost  KPMG byla pověřena Karlovarským krajem (dále také pouze „Kraj),  aby provedla 
forenzní  šetření  činnosti  vybraných  nemocnic  ovládaných  Karlovarským  krajem.  KPMG byla 
vybrána jako dodavatel ve výběrovém řízení vypsaném Krajem na toto forenzní šetření.

1.1.2 Předmětem zakázky bylo provést forenzní šetření v Karlovarské krajské nemocnice v období let 

2004 až 2007 zaměřené na eventuelní případy nehospodárnosti. Před zahájením prací nám nebyla 

sdělena žádná konkrétní  podezření,  nesrovnalosti  nebo  neobvyklé operace,  které bychom měli 

šetřit a rozsah šetření byl dohodnut následovně:

● prověrka vnitřního kontrolního systému;

● odhalení slabých stránek kontrolního systému umožňujících případné podvodné jednání či jiné 

nekalé praktiky;

● provedení  šetření  s  cílem  odhalit,  zda  došlo  k  porušení  či  obcházení  kontrol,  pravidel  a 

postupů, a zda v jejich důsledku mohla nemocnici vzniknout škoda;

● prověření minulosti, původu a dopadu uzavřených smluv a smluvních ujednání;

● prověření minulosti, původu a dopadu všech finančních aktivit;

● prověření minulosti, původu a dopadu obchodních kontaktů;

● prověření  kompetencí  a  odpovědností  a  identifikace  osob  zodpovědných  za  zjištěné 

nesprávnosti či nepoctivé jednání.

1.1.3 Rozsah a cíle našeho šetření jsou podrobně stanoveny ve smlouvě, kterou KPMG a Karlovarský 

kraj uzavřely dne 30. 4. 2008.

1.2 Výchozí situace

1.2.1 Nemocnice Cheb spol. s r.o., Nemocnice Sokolov spol. s r.o., a Nemocnice Karlovy Vary spol. 

s r.o. vznikly 17. 12. 2003 na základě předchozího rozhodnutí Karlovarského kraje provozovat 

nemocnice  převedené  ze  státu  na  Kraj  nikoliv  jako  příspěvkové  organizace,  nýbrž  jako 

společnosti s ručením omezeným.
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1.2.2 Nemocnice  Karlovy  Vary  a.s.  vznikla  změnou  právní  formy  Nemocnice  Karlovy  Vary,  s.r.o. 

k 3. 1. 2006.

1.2.3 Karlovarská  krajská  nemocnice  a.s.  (dále  také  pouze  „KKN")  vznikla  fúzí  sloučením 

Nemocnice Karlovy Vary a.s. (dále jen „Nemocnice KV"), Nemocnice Sokolov spol. s r.o. (dále 

jen  „Nemocnice  Sokolov")  a  Nemocnice  Cheb  spol.  s  r.o.  (dále  jen  „Nemocnice  Cheb")  k 

rozhodnému dni 1. 2. 2006.

1.2.4 Nemocnice  Sokolov  spol.  s  r.o.  a  Nemocnice  Cheb  spol.  s  r.o.  při  sloučení  zanikly. 

Nástupnickou společností se stala Nemocnice Karlovy Vary a.s., která se později – k 20. 6. 2006 

přejmenovala na KKN. Majetek a závazky zaniklých společností byly převedeny na KKN.

1.2.5 Fúze sloučením byla zapsána do obchodního rejstříku 1. 7. 2006.

1.2.6 První účetní závěrka sloučeného subjektu pokrývala období od února 2006 do prosince 2006.

1.2.7 Předmětem našeho šetření byly všechny tři subjekty před sloučením a nástupnická KKN.

1.2.8 Vyrozuměli  jsme,  že  Karlovarský kraj  použije  výsledky našeho  šetření  jako  základ  pro  další 

prověrky v KKN.

1.3 Provedené práce

1.3.1 Tato zpráva vychází z šetření, které bylo provedeno na místě v nemocnicích v Karlových Varech, 

Chebu a Sokolově.

1.3.2 Posuzovali  jsme dokumentaci  a  informace  vztahující  se  k  období  od  ledna  2004 do  prosince 

2007 (dále jen „prověřované období"). Pokud jsme to považovali za nutné, posuzovali jsme také 

dokumentaci a informace vztahující se k období předcházející lednu 2004, případně k období po 

prosinci 2007.

1.3.3 Kontroly a šetření provedené KPMG zahrnovaly následující:

● základní prověrku hospodářských výsledků nemocnic s cílem identifikovat významné změny 

v daném období a určit oblasti pro následné zkoumání;

● sběr základních informací o vybraných dodavatelích nemocnic s cílem zjistit osoby, které jsou 

v těchto společnostech zainteresované;

● prověrku stávajících pravidel, postupů a kontrol v klíčových oblastech, jako například oblast 

nákupu, platby zdravotních pojišťoven atd.;
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● základní  testy datové  analýzy zaměřené  především na  určení  specifických  dodavatelských 

operací pro následné podrobné zkoumání - data, která nám byla poskytnuta, zahrnují mimo 

jiné:

- databázi dodavatelů;

- databázi partnerů (zahrnující dodavatele i zákazníky KKN);

- data z hlavní knihy (včetně saldokonta dodavatelů);

- seznamy dodavatelských faktur; 

- přehledy platebních operací;

- výpisy z bankovních účtů;

● prověrky  výběrových  a  poptávkových  řízení,  objednávek,  faktur  a  dokumentace,  která  se 

vztahuje k výběru určitých dodavatelů a operacím s nimi;

● prověrku smluv s klíčovými členy vedení, včetně lékařů a vybraných zaměstnanců některých 

oddělení, a odměny vyplácené těmto osobám.

1.3.4 V rámci našich prací jsme dále:

● shromáždili informace a údaje od představitelů všech tří nemocnic, Kraje a pokud to bylo nutné 

také z externích zdrojů;

● posoudili  přiměřenost  dat,  která  nám  byla  poskytnuta  -  viz  také  oddíl  Omezení  našich 

postupů dále;

● posoudili způsob, jakým byly určité transakce zaúčtovány s tím, že naše zjištění jsou shrnuta v 

této Zprávě;

● posoudili  hospodářské  výsledky vykázané  jednotlivými  nemocnicemi.  V určitých  případech 

jsme rovněž použili souhrnné nebo „konsolidované" výsledky těchto subjektů;

● uplatnili další potřebné postupy a shromáždili dokumentaci s cílem doložit naše zjištění;

● formulovali doporučení ke zlepšení identifikovaných slabých stránek kontrolního systému.
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1.3.5 V průběhu našeho šetření jsme vedli pohovory se zástupci Kraje, KKN i jiných subjektů, jejichž 

cílem  bylo  pochopit  události,  které  předcházely  jednotlivým  transakcím  nebo  tyto  transakce 

doprovázely.  Seznam osob,  s  nimiž  jsme  vedli  pohovory,  s  uvedením pozice,  kterou  v  době 

pohovoru zastávaly, je uveden v Příloze č. 1 této Zprávy.

1.4 Omezeni našich postupů

1.4.1 Není-li  v  této  Zprávě  uvedeno  jinak,  naše  šetření  se  omezilo  na   práce  provedené  na  místě 

v jednotlivých  nemocnicích  do  data  4.  7.  2008  a  následnou  revizí  provedených  kontrol,  výpočtů 

a dalších analýz a jako takové je limitováno co do hloubky, tak rozsahu.

1.4.2 Dle dohody s Karlovarským krajem není KPMG povinna tuto Zprávu aktualizovat o případné informace 

či události, které se vyskytnou po datu vydání Zprávy.

Omezeni týkající se analýzy dat

1.4.3    V souvislosti s analýzou dat, kterou jsme provedli, bychom rádi upozornili na určitá omezení i nimiž jsme 

se setkali, a poznatky, ke kterým jsme při analýze dat dospěli:

● v  elektronickém  souboru  s  informacemi  z  bankovních  výpisů,  který  byl  v  nemocnicích 

k dispozici, bylo  zachyceno  velké  množství  transakcí,  u  kterých  nebylo  uvedeno  jméno 

příjemce nebo  číslo  účtu  příjemce.  RNDr.  Maliňák,  vedoucí  úseku  informačních  technologií 

KKN, nám vysvětlil,  že  neexistuje  vnitřní  předpis,  který  by  požadoval  zaznamenávání  čísel 

bankovních  účtů  u  dodavatelů.  Zaměstnanci  finanční  účtárny  nemocnice  v  Sokolově  museli 

tyto chybějící  informace  manuálně  doplňovat.  Praxe  v  nemocnici  v  Karlových  Varech  je 

taková, že číslo  účtu  příjemce  nebo  jeho  jméno  jsou  uvedeny  pouze  u  první  z  řady  transakcí 

s daným dodavatelem, u ostatních transakcí pak nejsou tyto údaje zachyceny;

Upozorňujeme,  že  z  hlavních  knih  nemocnic  a  především  z  přehledu  závazků  jsme  sice 

dokázali vyextrahovat  údaje  o  fakturách  a  úhradách  konkrétním  dodavatelům,  nebylo  ale 

možné sestavit  kompletní  přehled  transakcí  podle  jednotlivých  bankovních  účtu  a  provést 

některé testy (podrobný popis viz dále ve Zprávě).

● nemocnice  nám  nebyly  schopny  poskytnout  datový  soubor,  který  by  umožnil  jednoznačně 

identifikovat  dodavatele  pomocí  čísla  dodavatele  ve  všech  systémech,  přestože  podle 

poskytnutých informací je číslo dodavatele v systému zachyceno. Naše analýzy jsme proto prováděli 

na  základě  jména  dodavatele  (bylo-li  k  dispozici).  Jména  lze  ovšem  použít  jako
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index pouze pro velmi  malé  databáze,  protože  se  ve  jménech  mohou vyskytnout  odchylky 

v pravopisu nebo formátování, což může vést ke zmatečným a duplicitním záznamům;

● nevysvětlené  rozdíly  mezi  hlavní  knihou  a  předvahou:  v  případě  nemocnic  v  Karlových 

Varech a Sokolově jsme zjistili  rozdíly mezi obdrženými hlavními  knihami a  předvahami. 

Zdá se,  že některé  rozdíly jsou způsobeny tím,  že pohyby v hlavní  knize zahrnují  i  zápis 

počátečního zůstatku, který ovšem není zahrnut v předvaze;

● neexistence přesně definovaných pravidel pro výběrová a poptávková řízení pro všechny tři 

nemocnice týkající se prověřovaného období;

● data o obchodních závazcích, která nám byla poskytnuta, neobsahují označení jednotlivých 

typů  dokumentů,  které  se  k  nim  váží  (např.  faktura,  dobropis,  vrubopis  atd.),  a  tedy 

neumožňují určit typ operace. Pro účely naší analýzy a této zprávy, není-li výslovně uvedeno 

jinak,  považujeme  zápisy  na  vrub  dodavatelského  účtu  jako  platby  dodavatelům  a 

zápisy ve prospěch  dodavatelského  účtu  za  faktury  či  neuhrazené  závazky  vůči 

dodavatelům.    

1.4.4 V rámci  našeho  šetření  jsme  požádali  o  poskytnutí  elektronických  bankovních  výpisů  z  účtů 

všech nemocnic za prověřované období. Cílem našeho šetření bylo odhalit anomálie, neobvyklé 

úhrady  a  trendy  a  případné  nepodložené  výdaje.  Jak  uvádíme  výše,  pro  tuto  prověrku  jsme 

zamýšleli  použít  elektronické bankovní  výpisy nemocnice,  tyto soubory ale  nebyly kompletní. 

Proto  jsme  si  tyto  soubory  vyžádali  přímo  od  jednotlivých  bank,  nicméně  ani  soubory 

poskytnuté bankami  nebylo  možné  využít  pro  naše  analýzy.  Proto  jsme  při  prověrce  faktur  a 

platebních operací vycházeli pouze z jednotlivých závazků, které jsou obsaženy v hlavní knize. 

Elektronické  bankovní  výpisy  poskytnuté  jednotlivými  bankami  nebylo  možno  použít 

z následujících důvodů:

● výpisy z ČSOB neobsahovaly jméno příjemce, přestože nám bylo původně řečeno, že tato 

budou v datech obsažena;

● výpisy z  KB nám byly  poskytnuty  ve  formátu  PDF,  přestože  jsme  od  banky požadovali 

textový soubor. PDF soubory nelze pro další analýzy využít; a

● výpisy z GE neobsahovaly jméno příjemce, přestože nám bylo původně řečeno, že tato budou 

v datech obsažena.
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Omezení týkající se uskutečnění pohovorů

1.4.5 O pohovor jsem požádali primáře oddělení intervenční kardiochirurgie nemocnice v Karlových 

Varech, nicméně i přes opakované žádosti o schůzku se nám s ním nepodařilo setkat.

1.4.6 Rovněž  jsme  nemohli  uskutečnit  pohovory  s  některými  zaměstnanci,  kteří  byli  v  minulosti 

odpovědní za vybrané zkoumané oblasti, neboť v době, kdy probíhalo forenzní šetření, již vKKN 

nepracovali. Těmito zaměstnanci byli především:

● Ing. Josef Beran (bývalý jednatel Nemocnice Cheb);

● Ing. Helena Pěnkavová (bývalá ekonomka nemocnice v Karlových Varech);

● pan  Matys,  který  měl  v  nemocnici  v  Karlových  Varech,  kromě  jiného,  na  starosti 

problematiku nákupů;

● paní Ningerová (odpovědná za nákupy v nemocnici v Chebu);

● pan Rybák (odpovědný za nákupy v nemocnici v Chebu);

● Ing.  Vladimír  Keřka  (bývalý  ekonomický  ředitel  KKN  nominovaný  manažerskou 

společností); a

● pan Vitásek (vedoucí oddělení nákupů v KKN).

Omezení týkající se přístupu k dokumentům

1.4.7 Na základě naší analýzy dat,  rozhovorů se zaměstnanci a informací z veřejných rejstříků jsme 

pro další  zkoumání  a  testování  vybrali  vzorek  dodavatelů  léků,  zdravotnického  materiálu, 

vybavení a služeb.

1.4.8 Naše prověrky jsme zaměřili na ověření, zda existují formální pravidla a postupy a zda jsou tyto 

dodržovány.

1.4.9 Na základě této prověrky jsme zjistili, že v mnoha případech neproběhlo nebo nebylo doloženo 

výběrové řízení.

1.4.10 Přehled  dokumentů  vyžádaných  a  obdržených  pro  potřeby  forenzního  šetření  je  uveden 

v Příloze č.  II  této Zprávy.  V Příloze jsou také uvedeny veškeré dokumenty,  které jsme si  pro 

potřebu  forenzního  šetření  vyžádali  a  které  nám  nebyly  předány,  včetně  způsobu  jejich 

vyžádání.    
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1.4.11 Uvádíme,  že  podle  smlouvy  uzavřené  s  klientem  v  souvislosti  s  tímto  forenzním  šetřením,

jmenovitě ustanovení 3.1 až 3.4, je za poskytnutí přístupu k relevantní dokumentaci odpovědný

klient.  KPMG  tudíž  nenese  žádnou  odpovědnost  za  případné  nesplnění  svého  pověření  v

důsledku  neposkytnutí  dokumentace.  Při  shromažďování  relevantních  dokladů  jsme  se

především obraceli na následující osoby:

● pověřenou osobu klienta dle smlouvy, Bc. Lokajíčka;

● současné  vedení  KKN  (pověřené  zabezpečit  řádné  vedení  účetnictví  společnosti  v  souladu 

s § 192 odst. 1 obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů);

● bývalé  jednatele  společností  s  ručením  omezeným,  šlo-li  o  dokumenty  týkající  se  období 

existence  společností  s  ručením  omezeným.  Podle  našeho  chápání  jsou  totiž  jednatelé 

povinni zajistit  řádné  vedení  předepsané  evidence  a  účetnictví  (§  135  odst.  1  obchodního 

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů);

● konkrétní  osoby,  které  byly  označeny  za  pravděpodobné  vlastníky  nebo  uživatele 

požadované dokumentace.

1.4.12  V případech, kdy nám nebyla i přes naši žádost poskytnuta důležitá dokumentace, jsme požádali

vybrané zaměstnance KKN, aby nám písemně potvrdili,  že tyto dokumenty nejsou k dispozici.

Potvrzení jsme obdrželi od následujících osob (k datu předání Zprávy):

Jméno Pozice Datum žádosti Stav Obdrženo dne

Procházková Věra Ředitelka nemocnice v Sokolově 4.7.2008 Potvrzení podepsáno 14.7.2008

Divišová Dagmar Vedoucí ekonomického odboru KÚKK 4.7.2008 Potvrzení podepsáno 11.7.2008

Ing. Divišová odmítla potvrzení podepsat za celý KÚKK – potvrzení se vztahuje pouze na její odbor.

Bauerová Anna Vedoucí provozně -technického úseku, KKN 4.7.2008 Potvrzení podepsáno 4.7.2008

Roudnický Jan Vedoucí biomedicínský inženýr, KKN 2.7.2008 Potvrzení podepsáno 3.7.2008

Cimbálová Svatava Sekretářka výkonného ředitele, KKN 4.7.2008 Potvrzení podepsáno 4.7.2008

Kratochvíl Vladimír Vedoucí ekonomického úseku, nemocnice v Sokolově 4.7.2008 Potvrzení podepsáno 15.7.2008
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Jméno Pozice Datum žádosti Stav Obdrženo dne

Hustovská Helena Vedoucí finanční účtárny, nemocnice v Karlových Varech 4.7.2008

I přes opakovanou žádost nebylo potvrzení poskytnuto.

Svobodová Ivana Vedoucí ekonomického úseku, KKN 4.7.2008

I přes opakovanou žádost nebylo potvrzení poskytnuto.

1.4.13 Pokud vyžádaná dokumentace není k dispozici  z jakéhokoliv důvodu, odpovědnost  za to nese 

dle našeho chápání příslušný statutární orgán prověřovaných subjektů.

1.4.14 V případech,  kdy požadovaná  dokumentace  nebyla  k  dispozici,  jsme  byli  nuceni  získat  ústní 

vyjádření  osob zapojených  do  prověřovaných  procesů  nebo operací.  Bylo-li  to  možné,  snažili 

jsme se tato ústní vyjádření doložit jinými dostupnými důkazy. Přesto se vyskytly případy, kdy 

se nám  určitá  tvrzení  nepodařilo  doložit  písemným  dokumentem.  V  takovém  případě  je  tato 

skutečnost výslovně uvedená v textu Zprávy.

1.4.15 Některé  informace  jsme  získali  z  rejstříků  veřejně  přístupných  v  České  republice.  Věcnou 

správnost  těchto informací jsme neověřovali z nezávislých zdrojů. Informace z těchto rejstříků 

jsou obecně považovány za pravdivé, jejich pravdivost nicméně nelze zaručit především z toho 

důvodu, že jsou změny těchto záznamů prováděny často se zpožděním. S ohledem na povahu 

těchto informací je nelze brát za základ pro přijímání rozhodnutí bez toho, aby tyto informace 

byly ověřeny z jiných zdrojů. Stejně tak je nelze brát za základ pro rozhodování o tom, zda jsou 

určité subjekty vhodnými obchodními partnery nebo nikoliv.

1.4.16 Spoléhali jsme se pouze na údaje a dokumenty, které nám byly poskytnuty. Pokud existují další 

informace, dokumenty nebo údaje, které nám nebyly sděleny nebo poskytnuty, nebo v případě, 

že poskytnutá  ústní  prohlášení  či  vysvětlení  jsou  nepravdivá  nebo  zavádějící,  mohou  být 

zjištění, názory a závěry vyjádřené v této Zprávě neúplné či zkreslené. Náprava tohoto stavu by 

vyžadovala dodatečná šetření nad rámec této zakázky. Pokud se po vydání Zprávy objeví nová 

informace, může nastat situace, kdy bude nutné upravit zjištění obsažená v této Zprávě.
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Další omezení

1.4.17 Tato Zpráva není znaleckým posudkem vypracovaným pro účely soudního řízení.

1.4.18 V rámci  této  zakázky jsme  neprováděli  statutární  audit.  Naše  postupy netvoří  součást  auditu, 

prověrky nebo atestace, jak je definují standardy vydané Mezinárodní federace účetních (IFAC) 

nebo American Institute of Certifíed Public Accountants či české účetní předpisy.  Nevydáváme 

výrok  ani  jinou  formu  vyjádření  ve  vztahu  k  účetní  závěrce  společnosti  Karlovarská  krajská 

nemocnice, a.s. či finančním nebo jiným datům.

1.4.19 Naše postupy nepředstavují žádnou formu ocenění, která by vyčíslovala hodnotu subjektu nebo 

jejího podnikání.

1.4.20 Další omezení rozsahu prací a zjištění jsou uvedena v textu Zprávy.

1.5 Omezení použití Zprávy

1.5.1 Tato Zpráva je důvěrná. Bez předchozího souhlasu KPMG nelze Zprávu nebo její část zveřejnit, 

kopírovat,  citovat  nebo  na  ni  odkazovat,  nebo  používat  pro  disciplinární  řízení 

či jiné účely. Poskytne-li KPMG souhlas, může požadovat příslib odškodnění pro případ vznesení 

nároku na náhradu škody třetími osobami v důsledku zveřejnění jakékoli části Zprávy.
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2 Přehled zjištění

Zde  uvádíme  přehled  nejdůležitějších  zjištění  z  našeho  šetření.  Podrobnosti  k  jednotlivým 

oblastem jsou uvedeny dále ve Zprávě.

2.1 Obecné záležitosti: Šetření omezené nedostatkem informací

2.1.1 Byli  jsme  požádáni,  abychom prověřili  činnost  zkoumaných  nemocnic  v  období  od  2004  do

2007.  Upozorňujeme,  že  toto  období  se  skládá  ze  dvou  samostatných  časových  úseků,  a  to

období do sloučení nemocnic, tj. rok 2004 a 2005, a období po sloučení nemocnic, tj. rok 2006 a 

2007.

2.1.2 Naše práce týkající se období před sloučením byly výrazně omezeny skutečností, že nám klient

nebyl schopen poskytnout některé klíčové dokumenty, které jsme požadovali pro naši prověrku,

a to konkrétně dokumentaci týkající se výběrových řízení, smlouvy, objednávky a dodací listy.

Současné  vedení  společnosti  a  její  zaměstnanci  uvedli,  že  tyto  dokumenty  nebylo  možné

dohledat.

2.1.3 Dále byly naše práce limitovány skutečností, že několik klíčových zaměstnanců již v nemocnici 

nepracuje a tudíž nebylo možné s nimi provést rozhovor a získat tak potřebné informace.

2.1.4 Z  tohoto  důvodu  se  naše  postupy  často  zaměřily  více  na  druhou  polovinu  prověřovaného 

období, kde bylo k dispozici více informací.

2.1.5 Podrobnosti  týkající  se  dokumentace  dostupné  pro  potřeby  forenzního  šetření  jsou  uvedeny 

v Příloze č. II této Zprávy.

2.2 Hospodaření nemocnic: v období od roku 2004 do roku 2007

2.2.1 Shrnutí  hospodaření  nemocnic  a  základních  finančních  údajů  za  období  2004  až  2007  je 

následující (všechny údaje jsou v tisících Kč):
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Výkaz zisku a ztráty
TEXT 2004 2005 2006 2007 04–05 05–06 06–07 04–05 05–06 06–07

změna změna změna % změna % změna % změna
Tržby za prodej zboží 22 041 17 646 19 935 23 616 -4 395 2 289 3 681 -19,94% 12,97% 18,47%

Náklady vynaložené na prodané zboží 17 746 14 217 16 784 19 776 -3 529 2 567 2992 -19,89% 18,06% 17,83%

Obchodní marže 4295 3429 3151 3 840 -866 -278 689 -20,16% -8,11% 21,87%

Výkony 982 366 1 091 749 1 214 551 1 273105 109 383 122 802 58554 11,13% 11,25% 4,82%
Výkonová spotřeba 497127 507 709 528 658 635 302 10 582 20 949 106 644 2,13% 4,13% 20,17%

Spotřeba materiálu a energie 354 046 409 654 414 581 497 680 55 606 4 927 83 099 15,71% 1,20% 20,04%

Služby 143 081 98 055 114 077 137 622 -45 026 16 022 23 545 -31,47% 16,34% 20,64%

Přidaná hodnota 489 534 587 469 689 044 641 643 97 935 101 575 -47 401 20,01% 17,29% -6,88%

Osobni náklady 555 208 578 330 628 787 694 323 23 122 50 457 65 536 4,16% 8,72% 10,42%

Daní a poplatky 323 932 1 404 1 897 609 472 493 188,54% 50,64% 35,11%

Odpisy dlouhodobého nehmotného

a hmotného majetku 3 883 40 774 57 142 60 489 36 891 16 368 3 347 950,06% 40,14% 5,86%

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

a materiálu 13159 11 579 11 518 9 865 -1580 -61 -1653 -12,01% -0,53% -14,35%

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

a materiálu 13 703 13192 11 600 11 257 -511 -1 592 -343 -3,73% -12,07% -2,96%

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní

oblasti a nákladů příštích období 12 687 -9198 -1 745 2 005 -21 885 7 453 3 750 -172,50% -81,03% -214,90%

Ostatní provozní výnosy 30 950 32 663 11 034 19 245 1 713 -21  629 8 211 5,53% -66,22% 74,42%

Ostatní provozní náklady 8 114 13 049 7 347 11 063 4 935 -5 702 3 716 60,82% -43,70% 50,58%

Provozní výsledek hospodaření -60 275 -5 368 7 061 -110 281 54907 12 429 -117 342 -91,09% -231,54%-1661,83%
Finanční výsledek hospodaření - 1 689 -1 883 -4 939 -5024 -194 -3 056 -85 11,49% 162,29% 1,72%

Mimořádný výsledek hospodaření 65 719 366 - 479 619 -65 353 -845 1 098 -99,44% -230,87% -229,23%

Výsledek hospodaření před zdaněním 3 755 -6 885 1 643 -114 686 -10 640 8 528 -116 329 -283,36% -123,86%-7080,28%
Daň z příjmů z mimořádné činnosti 645 4 730 2 176 7 391 4 085 -2 554 5 215 633,33% -54,00% 239,66%

-splatná 25 - 25 -50 25 0 -200,00% -100,00% -

-odložená 620 4 755 2176 7 391 4135 -2 579 5 215 666,94% -54,24% 239,66%

Výsledek hospodařeni za účetní období 3110 -11 615 - 533 -122 077 -14 725 11 082 -121 544 -473,47% -95,41%22803,75%

2.3 Zřejmé příčiny ztráty roku 2007
Zvýšení nákladů

2.3.1 Analýza  finančních  výkazů  a  účetních  dat  nemocnic  ukázala,  že  zvýšení  nákladů  nebylo 

kompenzováno zvýšením výnosů nemocnic. Tržby nemocnic (výkony) vzrostly o 11,1 % v roce 

2005,  11,3  % v  roce  2006  a  4,8  % v  roce  2007.  Nejvýznamnější  náklady,  které  se  podílely 

na ztrátě roku 2007 jsou následující:

● osobní náklady všech tří  nemocnic vzrostly z  555 milionů Kč v roce 2004 na 694 milionů 

Kč v roce  2007.  K  nej  významnějšímu  nárůstu  došlo  v  roce  2006  a  2007,  přičemž 

k nejvyššímu navýšení  v  prověřovaném  období  došlo  v  případě  platů  lékařů  v  Karlových 

Varech;

● spotřeba  materiálu  a  energie  vzrostla  z  354  milionů  Kč  v  roce  2004  na  497  milionů  Kč 

v roce 2007.  K  nej  významnějšímu  nárůstu  došlo  v  roce  2007,  a  to  v  důsledku  rozšíření 

kapacit kardiocentra;

● služby vzrostly mezi lety 2006 a 2007 o 23,5 milionů Kč.
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Výkaz zisku a ztráty
TEXT 2004 2005 2006 2007 04–05 05–06 06–07

změna změna změna
Výkony 982 366 1 091 749 1 214 551 1 273 105 109 383 122 802 58 554
Spotřeba materiálu a energie 354 046 409 654 414 581 497 680 55 608 4 927 83 099

Osobní náklady 555 208 578 330 628 787 694 323 23 122 50 457 65 536

2.3.2 Dále jsme zkoumali, zda sloučení nemocnic v roce 2006 a transformace subjektů ze společností 

s ručením oemezeným na akciovou společnost mohlo mít výrazný dopad na dotace a příspěvky, 

které subjekty dříve dostávaly od Kraje a  z  jiných zdrojů.  Na základě obdržené dokumentace 

jsme identifikovali  ty dotace,  které  mohly mít  dopad  na  hospodářský výsledek  prověřovaných 

nemocnic.  V  této  souvislosti  uvádíme,  že  objem  těchto  dotací  v  porovnání  s  rokem  2005 

poklesl, a to následovně:

Dotace s dopadem na hospodářský výsledek nemocnic (tis. Kč)

2004 2005 2006 2007

226 394 77 656 20 650 26 378

2.3.3 Výše uvedené ukazatele jsou znázorněny v následujícím grafu

graf vypuštěn

2.3.4 Pro ilustraci dopadu zvýšených nákladů a poklesu objemu dotací v průběhu ověřovaného období 

jsme  připravili  následující  graf.  Výchozí  hodnoty pro  porovnání  jsou  údaje  roku  2005,  které 

představují 100%:
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graf vypuštěn

Pochybení jmenovaného managementu při řízení nemocnic: Období před sloučením (2004 – 

2005)

2.3.5 Zjistili  jsme,  že  v  některých  případech  v  období  před  sloučením  mohli  jednatelé  nemocnic 

pochybit při zajišťování finančních zájmů nemocnic. Především upozorňujeme na:

● smlouvy s dodavateli,  které se jeví jako nevýhodné pro danou nemocnici. Zaznamenali jsme 

případy, kdy k uzavření nevýhodných smluv došlo krátce před sloučením nemocnic;

● náznaky koluzivního jednání při výběrových řízeních;

● vztahy s dodavateli, kteří jsou spřízněni.

2.3.6 Je zřejmé, že v období před sloučením Kraj, jako jediný společník nemocnic, přijal opatření aby 

zamezil zbytečným či nevýhodným nákupům. Kraj, v souladu se směrnicí přijatou v roce 2004, 

vykonával  kontrolu  nad  nákupy  materiálu,  přístrojů  a  služeb  převyšující  určitou  stanovenou 

částku.

Pochybení jmenovaného managementu při řízení nemocnic: Období po sloučení (2006 – 2007)

2.3.7 Společnost,  kterou Kraj  pověřil poskytováním poradenských a manažerských služeb nemocnici 

v roce  2006,  společnost  Česká  zdravotní,  a.s.  (dále  také  jen  "Česká  zdravotní"  nebo  „ČZ"), 

zřejmě neřídila nemocnici řádným způsobem. Upozorňujeme především na:
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● selhání  vedení  KKN  (představenstvo  se  skládalo  ze  tří  zástupců  České  zdravotní  a  tří 

ředitelů jednotlivých nemocnic) při řádném řízení hospodaření nemocnice;

● uzavírání nevýhodných smluv s dodavateli;

● vztahy  s  dodavateli,  kteří  jsou  spřízněnými  osobami,  případně  vztahy,  které  nejsou 

v souladu s principem tržních cen.

2.3.8 Je  zřejmé,  že  v  roce  2007  nebyla  prováděna  odpovídající  kontrola  a  dohled  nad  činností  a

plněním úkolů manažerské společnosti.

Nedostatečné finanční plánování a vykazování

2.3.9 Je  zřejmé,  že  proces  plánování  a  sestavování  rozpočtů  pro  rok  2007  nebyl  dostatečný. 

Především upozorňujeme, že:

● bylo vypracováno několik verzí plánu pro rok 2007, přičemž poslední dostupná verze plánu 

byla vyhotovena až 16. 9. 2007;

● z prvního plánu pro rok 2007, který jsme obdrželi,  vyplývá, že skutečná ztráta v roce 2007 

byla o 109 milionů Kč vyšší než plánovaná;

● v  červnu  2007  přijal  Kraj  usnesení,  ve  kterém  požaduje,  aby  KKN  předkládala  výsledky 

hospodaření  měsíčně.  Neobdrželi  jsme žádný dokument,  který by dokládal,  že do této  doby 

byly Kraji nebo dozorčí radě KKN výsledky hospodaření předkládány;

● Představenstvo  KKN  i  přes  výše  uvedenou  intervenci  Kraje  nepředkládalo  finanční  výkazy 

dozorčí radě včas;

● ze  zápisů  zjednání  dozorčí  rady  nevyplývá,  že  by  dozorčí  rada  přijala  nějaké  konkrétní 

opatření, jehož cílem by bylo zmírnit zhoršující se finanční výsledky KKN v roce 2007;

● dozorčí  rada  se  podněty  a  stížnostmi  ohledně  možných  nesrovnalostí,  které  jí  byly 

předkládány v roce 2007, nezabývala včas.

Ztráty patrné v roce 2006

2.3.10 Je zřejmé,  že změny ve způsobu účtování některých operací  v průběhu prověřovaného období

mohly být využity ke zlepšení vykázaného hospodářského výsledku nemocnice.
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2.3.11 V roce  2006  změnily nemocnice  v  Karlových  Varech  a  Chebu  způsob  účtování  o  zásobách.

Rozhodly  se  provést  fyzickou  inventuru  zásob  ke  konci  účetního  období  a  výsledek  této

inventury  vykázat  v  účetní  závěrce  za  rok  2006.  Tmto  rozhodnutím  došlo  ke  zlepšení

hospodářského výsledku  KKN o  28,7  milionů  Kč.  Pokud by KKN nadále  uplatňovala  stejný

způsob účtování zásob jako v roce 2005, vykázaná ztráta KKN by byla o 28,7 milionů Kč vyšší.

Změna  způsobu  účtování  zásob  nebyla  v  příloze  k  účetní  závěrce  KKN  za  rok  2006  řádně

popsána.

Snahy využít změn účetních metod v roce 2007 s cílem vylepšit hospodářský výsledek

2.3.12 V září 2007 byly na základě příkazu managementu KKN zaúčtovány dvě operace, které zlepšily

hospodářský výsledek KKN o 20,4 milionů Kč. Výsledky hospodaření za 3. čtvrtletí roku 2007

byly  předloženy  a  schváleny  představenstvem  KKN  v  říjnu  2007.  Operace  zlepšující

hospodářský výsledek byly následující:

● vykázání očekávaných  příjmů od zdravotních pojišťoven ke konci  roku ve výši  11 milionů 

Kč; a     

● snížení odpisů dlouhodobého majetku ve výkazu zisku a ztráty o 9,4 milionů Kč.

2.3.13 K 31.12. 2007 byly obě operace stornovány. Dále upozorňujeme, že výše očekávaných příjmů 

od VZP  původně  vykázaná  v  září  2007  byla  významně  nadhodnocena.  Skutečné  příjmy 

očekávané od VZP zaúčtované ke konci roku 2007 představovaly 3,3 milionů KČ (v porovnání s 

10,9 miliony Kč zaúčtovanými v září 2007).

Odložení operací do následujícího účetního období (2008)

2.3.14 Získali jsme důkaz o tom, že v jednom případě existovala snaha úmyslně přesunout náklad na 

spotřebu materiálu, pořízeného v roce 2007 do následujícího účetního období, tj. do roku 2008, 

přestože k dodání tohoto materiálu došlo v roce 2007. Objem této transakce činil 845 000 Kč.

2.4 Přehled zjištění: Osobní náklady
2.4.1 Osobní náklady všech tří nemocnic vzrostly z 555 milionů Kč v roce 2004 na 694 milionů Kč 

v roce 2007. Naše prověrka odhalila následující zjištění:

2.4.2 Souhrnně,  osobní  náklady  nemocnice  v  Karlových  Varech  rostly  výrazně  rychleji  než  osobní 

náklady v  nemocnicích  v  Sokolově  a  Chebu za  stejné  období.  Kumulativní  zvýšení  osobních 

nákladů všech ověřovaných nemocnic mezi lety 2004 až 2007 představovalo 21,2%, přičemž:
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● v  nemocnici  v  Karlových  Varech  došlo  ve  sledovaném  období  ke  kumulativnímu  zvýšení 

osobních nákladů o 32,6 %;

● v nemocnici v Chebu o 12,4 %; a

● v nemocnici v Sokolově o 11,5 %.

2.4.3 Mzdy lékařů ověřovaných nemocnic přesáhly v letech 2005 a 2006 průměrnou mzdu lékařů v 

České republice, zatímco platy sester ověřovaných nemocnic se pohybovaly pod průměrem České 

republiky, a to zejména v nemocnici v Chebu.

2.4.4 V následujících tabulkách je uvedeno provedené porovnání mezd:

Průměrná měsíční mzda lékařů
2005 2006 Nárůst (%)

Karlovy Vary 43 494 Kč 49 966 Kč 12,95%

Sokolov 39 498 Kč 42 919 Kč 7,97%

Cheb 37 937 Kč 42 512 Kč 10,76%

Průměr KV+SO+CH 40 952 Kč 46 113 Kč 11,19%
Průměr v České republice (zákon č. 143/1992 Sb.[1]) 38 668 Kč 1 42 287 Kč 8,56%
Průměr v České republice (zákon č. 1/1992 Sb.[2]) 36 485 Kč 39 962 Kč 8,70%

Průměrná měsíční mzda sester
2005 2006 Nárůst (%)

Karlovy Vary 17 147 Kč 19 223 Kč 10,80%

Sokolov 15 443 Kč 16 134 Kč 4,28%

Cheb 15 493 Kč 15 550 Kč 0,36%

Průměr KV+SO+CH 16 186 Kč 17 353 Kč 6,72%
Průměr v České republice (zákon č. 143/1992 Sb.[1]) 18 787 Kč 21 298 Kč 11,79%
Průměr v České republice (zákon č. 1/1992 Sb.[2]) 15 542 Kč 17 023 Kč 8,70%

[1] Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích

[2] Zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku

2.5 Přehled zjištění: Transakce s dodavateli v období před sloučením
Chybějící dokumentace

2.5.1 Naše postupy a šetření byly výrazně omezeny z důvodu chybějící  klíčové dokumentace, včetně 

dokumentace k výběrovým řízením, smluv, objednávek a dodacích listů. Dále byly naše práce 

limitovány skutečností,  že  několik  klíčových  zaměstnanců  již  v  nemocnici  nepracuje  a  tudíž 

nebylo možné s nimi provést rozhovor a získat tak informace nezbytné.pro naše šetření
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2.5.2 Povinnost  vést  řádně  účetnictví  a  příslušnou  účetní  dokumentaci  nemocnice  přísluší  bývalým 

jednatelům nemocnic a současnému vedení KKN.

Hlavní zjištěné nedostatky

2.5.3 Chybějící  výběrové  řízení  a  smlouvy  s  dodavateli: identifikovali  jsme  opakující  se  případy 

transakcí  s  dodavateli,  kteří  nebyli  vybráni  ve  výběrovém  řízení  a  u  kterých  nám  nebyla 

doložena smlouva.

2.5.4  Chybějící  výběrová  řízení,  nepřehodnocované  smluvní  podmínky:  smluvní  podmínky 

pro poskytování  některých  služeb  nebyly  pravidelně  prověřovány  a  přehodnocovány,  včetně 

organizování nových výběrových řízení, například IT služby.

2.5.5 Výběrové  řízení  neproběhlo,  ačkoliv  smlouvy s  dodavateli  byly  uzavřeny: Zaznamenali  jsme 

případy, kdy došlo k uzavření významných smluv bez předchozího výběrového řízení.

2.5.6 Možné koluzivní  chování  při  výběrovém řízení  a  možné vazby mezi  dodavateli:  zaznamenali 

jsme případy, kdy čtyři dodavatelé jsou spřízněni majetkovými vazbami, přičemž celkový objem 

fakturace těchto dodavatelů za prověřované období překročil 32,5 milionů Kč.

2.5.7 Uzavření  smlouvy  s  významným  dodavatelem  před  sloučením,  za  možných  nevýhodných 

podmínek: Zjistili  jsme, že smlouva s jedním dodavatelem služeb byla uzavřena dva dny před 

zápisem  sloučení  Nemocnic  Sokolov  a  Cheb  s  Nemocnicí  Karlovy  Vary  do  obchodního 

rejstříku, a to  bez  předchozího  výběrového  řízení.  Dodavatel  byl  dceřinou  společností  dalšího 

dodavatele nemocnice,  který v té době již měl uzavřenou smlouvu s Nemocnicí  Karlovy Vary. 

Podmínky  smlouvy  s  novým  dodavatelem  jsou  vágní  a  pro  nemocnici  velmi  nevýhodné. 

Celkový objem  plateb  těmto  dvěma  spřízněným  dodavatelům  za  prověřované  období  přesáhl 

47,5 milionů Kč.

2.5.8 Netržní  charakter  vztahů  mezi  manažerskou  společností  a  dodavateli: Zjistili  jsme,  že  jeden 

z dodavatelů,  který  byl  dceřinou  společností  manažerské  společnosti  pověřené  v  roce  2003 

řízením Nemocnice  Cheb,  vyfakturoval  v  roce  2004  Nemocnici  Cheb  celkem  495  tis.  Kč  za 

poradenské služby.
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2.6 Přehled zjištění: Transakce s dodavateli v období po sloučením

2.6.1 Chybějící  výběrové  řízení  a  smlouvy  s  dodavateli: identifikovali  jsme  opakované  případy 

transakcí s  dodavateli,  kteří nebyli  vybráni  ve výběrovém řízení a u kterých nám nemohla být 

doložena smlouva.

2.6.2 Výběrové  řízení  neproběhlo,  ačkoliv  smlouvy s  dodavateli  byly  uzavřeny: Zaznamenali  jsme 

případy,  kdy  došlo  k  uzavření  významných  smluv  bez  předchozího  výběrového  řízení. 

V jednom případě  dodavatel,  který  nebyl  vybrán  ve  výběrovém  řízení,  vyfakturoval  KKN  v 

průběhu prověřovaného období více než 42 milionů Kč.

2.6.3 Významný objem transakcí s dodavatelem bez uzavřené smlouvy: Zaznamenali jsme případy, kdy 

objem  transakcí  s  dodavatelem  dosáhl  významného  objemu,  aniž  by  s  tímto  dodavatelem 

byla uzavřena smlouva.

2.6.4 Koluzivní  chování  ve  výběrovém  řízení: Zjistili  jsme  náznaky  koluzivního  chování  ve 

výběrových řízeních, které například zahrnovaly:

● několik  případů,  kdy  byli  osloveni  spříznění  uchazeči  k  podání  nabídky  ke  stejnému 

výběrovému řízení;

● byla  oslovována  stejná  skupina  uchazečů.  Zjistili  jsme  dokonce  shodné  znění  odpovědí 

na výzvu k podání nabídek od těchto společností.

2.6.5 Změna  dodavatele  bez  odpovídající  změny  smlouvy: Zaznamenali  jsme  případ,  kdy  jeden 

dodavatel  nahradil  jiného  dodavatele,  přičemž  tyto  subjekty byly spřízněnými  osobami.  Nový 

dodavatel  pokračoval  v  poskytování  stejných  služeb KKN a  fakturaci  za  tyto  služby,  aniž  by 

s ním byla uzavřena smlouva.

2.6.6  Netržní  charakter  vztahů  mezi  manažerskou společností  a  dodavateli: Zjistili  jsme,  že některé 

společnosti, které se staly dodavateli KKN poté, co byli manažeři nominovaní Českou zdravotní 

jmenováni členy představenstva KKN, jsou také v obchodním vztahu s Českou zdravotní nebo s 

tgmito manažery. Tyto vztahy nemusí mít tržní charakter:

● Advokátní kancelář, která KKN vyfakturovala služby ve výši 4,8 milionů Kč;

● Dodavatel  zdravotnického materiálu,  který KKN vyfakturoval  více než 8,7 milionů Kč, a to 

bez předchozího výběrového řízení;
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● Dodavatel  zdravotnického materiálu,  který vyfakturoval  KKN více než  42 milionů Kč,  a  to 

bez předchozího výběrového řízení.

2.6.7 Nákupy od dodavatelů, kteří jsou zprostředkovateli: Zaznamenali jsme transakce s dodavatelem,

který  dodával  nemocnici  zboží  výrobce  zdravotnického  materiálu,  přičemž  původní  ceny

výrobce  byly  tímto  zprostředkovatelem  výrazně  navýšeny  (dříve  tento  výrobce  dodával  své

zboží nemocnici přímo).

2.6.8 Možné nadhodnocení cen zboží: Zaznamenali jsme dodavatele, kteří se stali dodavateli KKN až 

v průběhu ověřovaného období a kteří fakturovali výrazně vyšší ceny za zboží, které bylo dříve 

dodáváno jinými dodavateli (původní dodavatelé dodávali stejné zboží za nižší ceny).

2.7 Bonusy poskytnuté dodavatelem
2.7.1 Za zboží dodávané jedním ze zprostředkovatelů určitého zdravotnického materiálu byly v letech 

2005 a 2006 poskytované množstevní slevy na základě objemu tohoto zboží odebraného KKN. 

Tyto  slevy  či  „bonusy"  byly  poskytovány  nemocnici  (bonusy  činily  přibližně  7  milionů  Kč 

v roce 2005 a 1,6 milionů Kč v roce 2006).

2.7.2 Zdá  se,  že  toto  zboží  bylo  dodáváno  za  maximální  ceny  garantované  a  hrazené  zdravotními 

pojišťovnami. Bonus byl následně zprostředkovatelem poskytnut nemocnici formou dobropisů.

2.8 Přehled zjištění: Prověrka nákupních postupů
Období před sloučením

2.8.1 Neobdrželi  jsme  žádný dokument,  který  by  dokládal,  že  před  rokem  2006  existovaly  nějaké 

písemné vnitřní směrnice nemocnic upravující proces nákupů a výběrových řízení.

2.8.2 Jediným závazným dokumentem, který jsme obdrželi ve vztahu k výběrovým řízením a který se 

vztahoval na prověřované subjekty,  je „Vymezení kompetencí  mezi Karlovarským krajem, KÚ 

a nemocnicemi  –  s.r.o.  v  oblasti  plnění  úkolů"  vydaný  společně  odborem  zdravotnictví  a 

odborem majetkoprávním  KÚKK  dne  21.  4.  2004.  Tento  dokument  mimo  jiné  stanoví,  že 

nemocnice  jsou  povinny  získat  souhlas  rady  kraje  s  přípravnými  pracemi  a  výsledky  všech 

veřejných  zakázek  nad  10  milionů  Kč.  Výběrová  řízení  pod  touto  hranicí  byla  organizována 

jednotlivými  nemocnicemi  a  výsledky  výběrových  řízení  měli  schvalovat  jednatelé  těchto 

nemocnic.
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2.8.3 Vyrozuměli  jsme,  že  v  ostatních  aspektech,  které  nejsou  zmíněny  ve  výše  popsaných 

dokumentech,  byly  nemocnice  vázány  příslušnými  právními  předpisy  upravujícími  zadávání 

veřejných zakázek.

2.8.4 Je zřejmé, že ustanovení zákona o veřejných zakázkách a pravidla pro zakázky malého rozsahu 

nebyly dodrženy.

Období po sloučení

2.8.5 Neobdrželi jsme žádnou směrnici upravující nákupní proces v KKN.

2.8.6 Před  zahájením  spolupráce  se  společností  CPS  Consulting,  která  od  konce  roku  2006

zajišťovala  organizaci  a  zpracování  výběrových  řízení  v  KKN  jako  externí  dodavatel,  nebyl

v  mnoha  případech  dodržen  zákon  o  veřejných  zakázkách.  Po  uzavření  smlouvy  s  CPS

Consulting byl  zákon o  veřejných  zakázkách  formálně  dodržován.  Upozorňujeme nicméně na

následující skutečnosti:

● v některých případech byli potenciální uchazeči diskvalifikování z čistě formálních důvodů;

● přístup k hodnocení formálních aspektů nebyl uplatňován konzistentně;

● CPS neodhalila případy koluzivního chování;

● není jasné, proč byli do výběrového řízení pozváni pouze určití uchazeči.

2.9 Identifikovaná slabá místa kontrolního systému

Limity pro bankovní transakce

2.9.1 V  nemocnicích  v  Karlových  Varech  a  Chebu  nejsou  stanoveny  žádné  limity  na  provádění

bankovních  operací,  což  v  praxi  znamená,  že  vedoucí  ekonomického  odboru  a  hlavní  účetní

mají oprávnění zadat platbu v jakékoli výši.

Změny v databázi dodavatelů

2.9.2 Každá  úěetní  s  právem  vkládat  faktury  do  účetního  systému  může  provést  jakékoli  změny

informací o dodavateli,  včetně změny čísla  bankovního účtu.  Neexistuje systém, který eviduje

změny v databázi  dodavatelů,  což umožňuje provést  změnu před konkrétní  operací  a následně

změnu opět zrušit, aniž by bylo možné tyto změny vystopovat.
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Schvalovací proces

2.9.3 Po  celé  ověřované  období  neexistovala  žádná  písemná  interní  směrnice  nebo  obdobný 

dokument, který  by  vymezil  schvalovací  limity  pro  určené  zaměstnance  a  podpisové  vzory 

oprávněných pracovníků.

Údaje o dodavatelích

2.9.4 V souvislosti s databází dodavatelů („partnerů") upozorňujeme na následující skutečnosti:

● existující duplicitní záznamy názvů dodavatelů v rámci jedné nemocnice i mezi jednotlivými 

nemocnicemi;

● adresy a kontaktní údaje dodavatelů jsou nekompletní a nejsou zadávány konzistentně;

● u dodavatelů nejsou uvedena identifikační čísla a/nebo daňová identifikační čísla;

● s  výjimkou  původního  systému  v  Nemocnici  Cheb  nezaznamenávaly  nemocnice  do  svých 

databází informace o bankovních účtech dodavatelů;

● v databázi dodavatelů jsme nenalezli žádný indikátor toho, že dodavatel již není aktivní.

Transakční data vztahující se k nákupům

2.9.5 V  souvislosti  s  transakčními  daty  vztahujícími  se  k  nákupům  upozorňujeme  na  následující 

skutečnosti:

● neexistuje konzistentní párování faktur a plateb;

● neexistuje  konsistentní  rozlišení  druhů  dokumentů  v  saldokontu  dodavatelů  v  účetním 

systému;   

● přehled  platebních  operací  konsistentně  neobsahuje  údaje  o  bankovním  účtu  příjemce 

platby, což nám  znemožnilo  ověřit  úhrady  provedené  nemocnicemi  jejich  porovnáním  s 

údaji o bankovních účtech jednotlivých dodavatelů.
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3 Doporučení

3.1.1 Předcházející oddíl Přehled zjištění poukazuje na některá slabá místa a problematické oblasti, které 

podrobně  popisujeme  v  dalších  částech  Zprávy.  Následující  doporučení  vycházejí  z  těchto 

slabých míst a identifikovaných problematických oblastí.

Nákupní proces

3.1.2 Ve vztahu k transakcím s dodavateli doporučujeme uplatňovat následující postupy:

● uzavírat  smlouvy  obsahující  ceník  se  všemi  dodavateli  speciálního  zdravotnického

materiálu;

● pravidelně aktualizovat smlouvy s hlavními dodavateli, aby zohledňovaly tržní trendy;

● zavést  formální  systém  archivování  dokumentace  (objednávek,  předávacích  protokolů, 

dodacích listů) ke všem dodávkám;

● dodržovat ustanovení zákona o veřejných zakázkách;

● zavést  limity pro smlouvy a nákupy, které splňují požadavky zákona o veřejných zakázkách 

a stanovit a aplikovat řádný schvalovací proces.

3.1.3 Ve  vztahu  k  výběrovým  řízením  a  všeobecným  doporučením  vztahujícím  se  na  dodavatele 

zařízení a přístrojů, materiálu, léků a služeb doporučujeme:

● vypracovat roční investiční plán pro nákup vybavení a přístrojů, na jehož přípravě se budou 

podílet  zástupci  jednotlivých  oddělení  a  který  bude  zohledňovat  potřeby  těchto  oddělení. 

Tento plán by měl být schválen příslušnými orgány nemocnice;

● zadávat všechny objednávky v souladu s tímto plánem;

● vypracovat  a  přijmout  postupy  pro  zadávání  a  schvalování  objednávek  pro  případ 

výjimečných (neplánovaných) nákupů;

● zjišťovat  základní  informace  o  potenciálních  dodavatelích,  aby  byli  vyloučeni  nesolventní 

dodavatelé nebo dodavatelé, u kterých dochází ke střetu zájmů (vytvořit tzv. černou listinu);

● kvalifikační kritéria v zadávací dokumentaci by měla být definována tak, aby se výběrového 

řízení mohlo  zúčastnit  více  uchazečů,  což  umožní  posuzovat  nabídku  na  základě  kritéria 

nejnižší ceny;
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● v  případě,  že  je  určen  užší  výběr  potenciálních  uchazečů,  kteří  budou  pozváni  do 

výběrového řízení,  poskytnout  vysvětlení,  na  základě  jakých  kritérii  byl  užší  výběr 

proveden;      

● stanovit veškerá hodnotící kritéria jako kvantifikovatelná a měřitelná;

● sestavit hodnotící komisi vyrovnaně, tj. včetně zástupců dotčeného oddělení;

● zakotvit  požadavek,  aby členové hodnotící  komise podepisovali  čestná prohlášení,  že nejsou 

žádným způsobem spřízněni s uchazeči;

● ošetřit  výše  uvedená  doporučení  v  písemné  směrnici  o  výběrových  řízeních  a  zajistit,  aby 

výběrová řízení byla prováděna v souladu s platnou zákonnou úpravou.

3.1.4 Ve vztahu k systému nákupů uvádíme následující všeobecná zjištění a doporučení:

● každý dodavatel by v rámci procesu nákupu měl být jednoznačně označen specifickým číslem. 

Všechny standardní výstupy by měly toto číslo obsahovat;

● duplicitní záznamy v databázi dodavatelů by měly být sjednoceny. Dále doporučujeme zavést 

opatření, které vytváření duplicitních záznamů zabrání;

● stávající databáze dodavatelů by měla být aktualizována tak, aby

– adresy v ní  uvedené měly jednotný formát.  Dále doporučujeme zavést  opatření,  

které  zajistí,  aby  tyto  údaje  byly  v  nově  vytvářených  záznamech  zachyceny  

správně; 

– obsahovala identifikační čísla, včetně daňových identifikačních čísel u dodavatelů – 

fyzických osob;

– obsahovala údaje o bankovních účtech. Dále doporučujeme zavést přísné kontroly 

ve vztahu k modifikaci údajů o bankovních účtech dodavatelů;

– obsahovala rozlišení aktivních a neaktivních dodavatelů. Dále doporučujeme zavést 

systém kontrol,  který  by  měl  také  zajistit,  aby  neaktivnímu  dodavateli  nebylo

možno připsat transakci.

3.1.5 Na  základě  zjištění  uvedených  v  této  Zprávě  doporučujeme,  aby  KKN  posoudila  stávající 

smluvní závazky  vůči  dodavatelům,  o  kterých  se  v  této  Zprávě  zmiňujeme,  případně  se 

stávajícími dodavateli vyjednala jiné, výhodnější smluvní podmínky.
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3.1.6 Doporučujeme  urychleně  provést  prověrku  existujících  smluv  s  dodavateli  s  cílem zjistit,  zda 

existují  další  smlouvy,  které jsou pro KKN zjevně nevýhodné či  byly uzavřené  v neprospěch 

KKN.

Finanční limity

3.1.7 Ve vztahu ke kontrolám limitů doporučujeme:

● stanovit  limity  na  základě  ročního  finančního  plánu,  který  by  byl  schválen  příslušným 

orgánem KKN;

● aby se primáři  jednotlivých oddělení  podíleli  na sestavení finančního plánu a vyjadřovali  se 

k limitům na spotřebu materiálu pro svá oddělení;

● stanovit  limity  pro  jednotlivá  oddělení,  které  budou  následně  jednotlivým  oddělením 

písemně sděleny a podepsány příslušnými primáři;

● pravidelně  (měsíčně)  monitorovat  dodržování  limitů;  vedoucí  jednotlivých  oddělení  by měli 

být plně  informování  o  spotřebě  svých  oddělení  a  měli  by  mít  přehled  o  jednotkových 

nákupních cenách;

● v případě překročení limitů stanovit  odpovědnost  za spotřebu nad limit  na straně primářů a 

stanovit  sankce  za  překročení.  Primáři  musí  být  o  své  odpovědnost  a  možných  sankcích 

informováni předem;

● stanovit  pravomoc  (ředitelům  jednotlivých  nemocnic  nebo  představenstvu),  kdo  bude 

rozhodovat o rozpočtových změnách, změnách limitů a možnostech překročit limity;

● definovat pravidla pro řešení výjimečných zvýšení spotřeby v naléhavých případech.

Střet zájmů a etický kodex

3.1.8 Měla  by  být  vypracována  a  zavedena  jednoznačná  a  stručná  směrnice  o  existujících  či 

potenciálních případech střetu zájmů, která:

● stanoví  nadřazenost  zájmu  zaměstnavatele  nad  soukromé  zájmy,  zákaz  zneužití  funkce  pro 

svůj osobní  prospěch,  definici  neslučitelnosti  funkcí  (např.  zákaz  vlastnit  podíl  v  jiných 

subjektech pro členy nejvyššího vedení – doporučujeme tento zákaz rozšířit i na primáře);
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● určí  podmínky pro schvalování  souběžné výdělečné činnosti  (lékaři  -  soukromé praxe);  je-li 

souhlas udělen, měl by být udělen písemně a uložen v osobní složce zaměstnance v souladu 

se zákoníkem práce;

● doporučujeme zvážit,  zda by výše  uvedené oblasti  neměly být  ošetřeny přímo v pracovních 

smlouvách se členy nejvyššího vedení, primáři a lékaři.

3.1.9 Doporučujeme  zvážit  zavedení  horké  linky,  kterou  by  využívali  zaměstnanci  i  pacienti.  To

umožní  vedení  společnosti  získat  více  informací  o  nesrovnalostech  a  podvodném  či

protiprávním jednání, které může mít negativní vliv na finanční situaci a reputaci KKN.

Inventarizace a evidence zásob

3.1.10 Oblast  inventarizace  a  evidence  zásob  se  jeví  jako  poměrně  problematická.  Během  naší

prověrky jsme zjistili, že poté, co je zdravotnický materiál a léky vydán lékárnou na jednotlivá

oddělení,  tyto  položky  jsou  účtovány  přímo  do  spotřeby,  přestože  ve  skutečnosti  nebyly

spotřebovány,  ale  uloženy  na  jednotlivých  odděleních  nemocnice.  O  vydání  zásob

zdravotnického  materiálu  a  léků  uložených  na  jednotlivých  odděleních  pacientům  (tedy  o

skutečném vydání  do  spotřeby)  není  vedena  žádná  evidence.  Proto  nejsou  k  dispozici  žádné

údaje o aktuálním zůstatku materiálu a léků na jednotlivých odděleních (ani o množství či počtu

položek, ani o jejich hodnotě) v době provádění fyzické inventury.

3.1.11 Z výše uvedeného důvodu nelze při inventarizaci zjistit, jaké množství a jaké druhy zásob chybí 

či přebývají.  Hrozí  tak  riziko,  že  zásoby  mohou  být  odcizeny,  nadměrně  užívány  nebo  i 

neúmyslně zaměněny  za  jiný  druh  zásob.  Nemocnice  však  nemá  možnost  tyto  skutečnosti 

odhalit, protože  neexistuje  nezbytná  evidence  zásob  uložených  na  odděleních.  Ze  stejného 

důvodu není možné vyčíslit  a správně zaúčtovat  manka a přebytky při provádění inventarizace 

zásob. Proto doporučujeme zavést vhodnou evidenci zásob na jednotlivých odděleních.

3.1.12 Současně doporučujeme co nejdříve provést  řádnou inventarizaci  zásob s cílem zjistit  aktuální

zůstatky zásob a zjistit tak výchozí stav zásob pro provádění budoucích inventur zásob.

Ostatní

3.1.13 Nákupní proces by měl být předefinován, aby obsahoval požadavek spárovat fakturu s platbou

pomocí  záznamů  v  účetním  systému,  ať  už  zavedením  konzistentního  systému  referencí

stávajících polí nebo přidáním speciálního párovacího pole ke stávajícím údajům.
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3.1.14 Dále  by  měl  být  nákupní  proces  z  tohoto  důvodu  předefinován,  aby  obsahoval  požadavek 

zaznamenat  typ  dokumentu  pro  jednotlivé  nákupní  operace,  ať  už  zavedením  konzistentního 

systému referencí  stávajících polí  nebo přidáním speciálního pole označujícího typ dokumentu 

ke stávajícím údajům.

3.1.15 V rámci procesu aktualizace záznamů v přehledu platebních operací by měly být uvedeny údaje 

o bankovním účtu příjemce.

3.1.16 Doporučujeme  zavést  odpovídající  kontroly  nad  vytvářením,  úpravami  a  deaktivací  záznamů 

v databázi  dodavatelů  –  prostředí  s  nedostatečnými  kontrolami  poskytuje  zaměstnancům 

příležitost systém zneužít.

3.1.17 Zachycení  a  uchovávání  přesných  dat  v  nákupním  systému  je  nezbytné  nejen  z  hlediska 

odhalení možného podvodného nebo protiprávního jednání. Skutečnost, že vedení má přístup ke 

kompletním a aktuálním údajům má i  širší  obchodní  přínosy.  Dobře strukturované výstupy ze 

systému,  které  vychází  z  kvalitních  dat,  umožní  společnosti  případné  problémy  včas 

identifikovat a řešit.
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4 Správa a řízení

4.1 Úvod
4.1.1 V  rámci  naší  prověrky  vnitřního  kontrolního  systému  jsme  zkoumali  míru  zapojení 

Karlovarského kraje, jediného akcionáře KKN, do řízení a kontroly jednotlivých nemocnic.

4.1.2 Upozorňujeme,  že  společnost  KPMG  není  advokátní  kanceláří  a  neposkytuje  tedy  právní 

poradenství.  Tato  Zpráva  obsahuje  pouze  naše  porozumění  toho,  jakou  úlohu  zastával  jediný 

společník a akcionář při kontrole a řízení jednotlivých nemocnic.

4.1.3 Abychom  porozuměli  kontrole  a  řízení  v  rámci  jednotlivých  nemocnic,  seznámili  jsme  se  s 

následujícími dokumenty (pokud nám byly poskytnuty prověřovanými subjekty):

● zakladatelskou listinou společností s ručením omezeným a stanovami akciové společnosti;

● rozhodnutími jediného společníka nemocnic a akcionáře KKN;

● zápisy  ze  schůzí  dozorčích  rad  společností  s  ručením  omezeným  a  dozorčí  rady  akciové 

společnosti;

● zápisy ze schůzí představenstva akciové společnosti; a

● manažerskou smlouvou uzavřenou s Českou zdravotní.

4.1.4 Oblast řízení byla také předmětem našich rozhovorů s některými klíčovými osobami.

4.1.5 Stručný popis přeměny nemocnice ze společností s ručením omezeným na sloučenou akciovou 

společnost je obsažen v oddíle 1.2.

4.2 Období před sloučením3

Řízení a kontrola vykonávaná jediným společníkem společností s ručením omezeným

4.2.1 Jediný společník vykonává působnost  valné hromady,  která je nejvyšším orgánem společnosti. 

Do působnosti valné hromady mimo jiné patřilo4:

3 Dále je uveden popis působnosti jediného společníka, vykonávajícího působnost valné hrorady, dozorčí rady a jednatele Nemocnice KV. 

Jelikož zakladatelská listina Nemocnice Cheb je obdobná jako zakladatelská listina Nemocnice KV (co se týče vymezení práv a povinností 

jednotlivých  orgánů  nemocnice),  uvedené  závěry  lze  vztáhnout  i  na  Nemocnici  Cheb.  Ke  dni  předání  této  Zprávy  jsme  neobdrželi 

zakladatelskou listinu Nemocnice Sokolov.
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● schvalování  řádné,  mimořádné,  a  konsolidované,  v  případech  stanovených  zákonem  i 

mezitímní, účetní závěrky, rozdělení zisku a úhrady ztrát;

● schvalování stanov společnosti a dodatků k nim;

● rozhodování  o  změně zakladatelské  listiny,  nedochází-li  k  němu na základě  jiných právních 

skutečností;

● jmenování, odvolání a odměňování jednatelů;

● jmenování, odvolání a odměňování členů dozorčí rady;

● schválení smlouvy o výkonu funkce (§ 66 odst. 2 obch. zák.);

● udělení a odvolání prokur; a

● další  otázky  svěřené  do  působnosti  valné  hromady  obchodním  zákoníkem  nebo 

zakladatelskou listinou.

4.2.2 Z rozhodnutí  jediného společníka,  která  nám byla  poskytnuta,  vyplývá,  že kromě plnění  výše 

uvedených  povinností  se  jediný společník,  jehož  funkce  plnila  rada  kraje,  kontroloval  nákupy 

materiálu,  přístrojů  a  služeb  nad  stanovený  limit  v  souladu  se  směrnicí  vydanou  vůči 

jednotlivým nemocnicím.  Tato  skutečnost  je  patrná  především  v  případě  následujících 

výběrových řízeních:

● nemocnice  KV –  Dostavba  a  modernizace  II  (duben  -  květen  2004).  Společník  mimo  jiné 

schválil hodnotící  kritéria  a  jejich  váhu,  jmenoval  komisi  pro  otevírání  obálek  a  hodnotící 

komisi, vyloučil  jednoho  z  uchazečů  (Geosan,  a.s.)  a  vybral  nejvýhodnější  nabídku  (BAU-

STAV, společnost s ručením omezeným), nabídková cena byla 169 638 663 Kč vč. DPH;5

● jediný  společník  vyjádřil  souhlas  s  nákupem  hlubokomrazícího  pultového  boxu  ULTF  320 

(12. 8.2004);6

● jediný  společník  také  schválil  výsledek  výběrového  řízení  na  prádelenské  služby.  Nabídka 

uchazeče LUKR, a.s. vyhodnocena jako výhodná. (21.7. 2005);7

4 
Viz dokument F/1.

5 
Viz dokument F/2.

6 
Viz dokument F/3.

7 Viz dokument F/4.
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● nákup  „Monitorovacího  systému  pro  kardiointervenění  centrum  NKV,  s.r.o."  (11.  8.  2005). 

Jediný společník mimo jiné schválil  vyloučení uchazeče Pharmakon spol.  s r.o.  a vyhodnotil 

jako nejlepší nabídku S & T Plus s.r.o.;8 a

● schválení  výsledku  výběrového  řízení  na  manažerské  řízení  Nemocnice  Karlovy  Vary,  a.s. 

(4. 11. 2005). Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče Česká zdravotní, a.s.9

Řízení a kontrola vykonávaná dozorčí radou ve společnostech s ručením omezeným

4.2.3 Role dozorčí  rady není  v zakladatelské listině Nemocnice KV definována.  Práva a  povinnosti 

členů  dozorčí  rady se tudíž  řídí  příslušnými  ustanoveními  obchodního zákoníku.  Podle §  138 

odst. 1 obchodního zákoníku dozorčí rada dohlíží na činnost jednatelů, nahlíží do obchodních a 

účetních  knih  ajiných  dokladů  a  kontroluje  tam  obsažené  údaje,  přezkoumává  řádnou, 

mimořádnou  a  konsolidovanou,  popřípadě  i  mezitímní  účetní  závěrku,  a  návrh  na  rozdělení 

zisku nebo  úhradu  ztráty  a  předkládá  své  vyjádření  valné  hromadě,  podává  zprávy  valné 

hromadě ve lhůtě stanovené společenskou smlouvou, jinak jednou ročně.10

4.2.4 Na  základě  prověrky  zápisů  zjednání  jsme  zjistili,  že  dozorčí  rady  jednotlivých  společností 

s ručením  omezeným  se  scházely  pravidelně.  S  výjimkou  následujících  záznamů  neobsahují 

zápisy žádné mimořádné skutečnosti:

● podle  dokumentu  „Informace  o  jednáních  předsedy  dozorčí  rady"  určeného  pro  druhou 

schůzi dozorčí  rady  Nemocnice  Cheb  byla  na  primářském  sboru  dne  9.  2.  2004 

zpochybněna výhodnost spolupráce Nemocnice Cheb se společností Mediterra;11

● dozorčí rada Nemocnice Cheb na schůzi konané dne 10. 11. 2004 vzala na vědomí úspěšnou 

strategii  jednatele  vedoucí  ke  zmenšení  škody  plynoucí  ze  smlouvy  se  společností 

MEDNET a ukládá  jednateli  neprodleně  vypovědět  smlouvu  s  Global  Finance  a 

v případných pohledávkách  postupovat  obdobně  jako  při  smlouvě  se  společností 

MEDNET.12           

Tyto skutečnosti jsou podrobně popsány níže v textu této zprávy.

8
 Viz dokument F/5.

9
 Viz dokument F/6.

10
 Viz dokument F/1.

11
 Viz dokument F/7.

12
 Viz dokument F/8.
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4.2.5 Zde uvádíme přehled členů dozorčí rady Nemocnice Cheb:13

Jméno a příjmení Pozice v DR V DR od V DR do

Ján Pobežal Předseda 17.12.2003 31.12.2004

Ján Pobežal Člen 1.1.2006 1.7.2006

Hana Hozmanová Člen 17.12.2003 31.12.2004

Ivan Stefan Člen 17.12.2003 31.12.2004

Jakub Pánik Člen 29.4.2004 1.7.2006

Jan Svoboda Člen 29.4.2004 Není zřejmé z výpisu z obch. rejstříku

Jan Svoboda Předseda 1.1.2005 31.12.2005

Dalibor Blažek Člen 1.1.2005 1.7.2006

4.2.6 Zde uvádíme seznam členů dozorčí rady Nemocnice Sokolov:14

Jméno a příjmení Pozice v DR V DR od V DR do

Zdeněk Berka Předseda 17.12.2003 1.7.2006

Luděk Němec Člen 17.12.2003 1.7.2006

Josef Kertész Člen 17.12.2003 1.7.2006

4.2.7 Zde uvádíme přehled členů dozorčí rady Nemocnice Karlovy Vary:15

Jméno a příjmení Pozice v DR V DR od V DR do

Ivan Žikeš Předseda 17.12.2003 3.1.2006

Václav Larva Člen 17.12.2003 3.1.2006

Jan Horník Člen 17.12.2003 28.4.2005

Josef Mikuta Člen 29.4.2004 3.1.2006

Miloš Patera Člen 29.4.2004 3.1.2006

Řízení a kontrola vykonávaná jednateli společností s ručením omezeným

4.2.8 Jednatelé byli statutárními orgány nemocnic, tj. byli oprávněni jednat jménem nemocnice ve všech 

záležitostech. Jejich práva a povinnosti mimo jiné zahrnovaly:16

13 Zpracováno dle příslušného výpisu z obchodního rejstříku.

14 Zpracováno dle příslušného výpisu z obchodního rejstříku.

15 Zpracováno dle příslušného výpisu z obchodního rejstříku.
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● zajištění obchodního vedení společnosti;

● zajištění  řádného  vedení  předepsané  evidence  a  účetnictví  společnosti  v  rozsahu,  který  je 

požadován právními předpisy;

● povinnost vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře;

● ostatní povinnosti v souladu s obchodním zákoníkem či zakladatelskou listinou.

4.2.9 Jelikož  zakladatelská  listina  neobsahuje  žádná  konkrétní  ustanovení  o  jmenování  a  odvolání 

jednatelů,  toto  se  řídí  příslušnými  ustanoveními  obchodního  zákoníku.  Podle  této  normy 

jmenuje jednatele valná hromada (jediný společník) z řad společníků nebo jiných fyzických osob.

4.2.10 Zkoumali  jsme  některá  rozhodnutí  jednatelů  společností.  Související  zjištění  jsou  popsána 

v příslušných oddílech Zprávy.

4.2.11 Zde uvádíme přehled jednatelů jednotlivých nemocnic:17

Jméno a příjmení Jednatel společnosti Od Do

Josef Beran Nemocnice Cheb spol. s.r.o. 17.12.2003 29.4.2004

Ilja Horník Nemocnice Cheb spol. s.r.o. 30.4.2004 1.7.2006

Jiří Štefan Nemocnice Karlovy Vary, s.r.o. 17.12.2003 3.1.2006

Věra Procházková Nemocnice Sokolov spol. s.r.o. 17.12.2003 1.7.2006

4.3 Období po sloučení

4.3.1 V rámci  rozhovorů  se  zaměstnanci  nemocnic  nám byly sděleny následující  názory na  změny 

v řízení společnosti po sloučení:

16 Viz dokument F/1.

17 Zpracováno dle příslušného výpisu z obchodního rejstříku.
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4.3.2 Ing.  Divišová  uvedla,  že  v  období  po  sloučení  nemocnic  byla  úroveň  komunikace  mezi 

nemocnicí a Krajem nízká s tím, že Kraj měl k dispozici omezené množství informací o finanční 

situaci nemocnice. Až na základě usnesení rady č. 464/06/07 ze dne 14. června 2007 byla KKN 

povinna předkládat měsíční finanční výkazy (rozvahu a výkaz zisku a ztráty) dozorčí radě KKN. 

Finanční  výkazy  měly  být  předány  nejpozději  25.  dne  měsíce  následujícího  po  měsíci,  ve 

kterém byly finanční výkazy sestaveny. Poprvé obdržel Kraj finanční výkazy KKN za červenec 

2007. Podle Ing. Divišové předkládala KKN výkazy někdy se zpožděním.

4.3.3 Mezi usneseními Rady kraje, které nám byly poskytnuty, jsme nenalezli žádné další usnesení z 

období  do  června  2007,  které  by  KKN  ukládalo  povinnost  předkládat  finanční  výkazy  Kraji 

nebo dozorčí radě.

4.3.4 MUDr.  Procházková  uvedla,  že  manažeři  jmenovaní  Českou zdravotní  mohli  při  rozhodování 

obcházet  ostatní  členy představenstva,  tj.  ředitele  jednotlivých nemocnic,  jelikož  podle Stanov 

KKN jedná jménem společnosti předseda představenstva spolu s dalším členem představenstva. 

Všechny smlouvy tak mohly být podepsány manažery z ČZ, aniž by o tom ostatní věděli.

4.3.5 Podle MUDr. Pospíšila neměli primáři přístup k manažerským datům, tj.  k informacím o tom, 

co se nakupuje a za jakou cenu, pravděpodobně již v roce 2006, a určitě po celý rok 2007. Tyto 

informace  měli  v  letech  2004  až  2006  primáři  k  dispozici.  Z  pozice  člena  dozorčí  rady 

opakovaně žádal informace o některých transakcích na oddělení kardiologie, ale nikdy je nedostal.

Řízení a kontrola vykonávaná jediným akcionářem akciové společnosti

4.3.6 Stanovy Nemocnice Karlovy Vary, a.s. a KKN18 definují mimo jiné následující pravomoci valné 

hromady vykonávané jediným akcionářem:19

● rozhodovat o a schvalovat dodatky ke Stanovám společnosti;

● volit a odvolávat členy dozorčí rady (s výjimkou členů volených zaměstnanci);

● rozhodovat o odměnách členů představenstva a dozorčí rady; a

18 Pozn.:  Před sloučením společností  s ručením omezeným do jediného subjektu byla Nemocnice Karlovy Vary,  s.r.o. 

transformována na akciovou společnost (rozhodnutím jediného společníka ze dne 16. 11. 2005 s účinností od 3. 1. 2006). 

Stanovy Nemocnice Karlovy Vary, a.s. následně sloužily jako základ pro fungování nemocnice po sloučení.
19 Viz dokument F/9.
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● vykonávat  další  pravomoci  valné  hromady  v  souladu  s  obchodním  zákoníkem  nebo 

stanovami společnosti.

4.3.7 Na základě prověrky poskytnutých rozhodnutí jediného akcionáře, jehož funkci plnila rada Kraje, 

jsme  zjistili,  že  jediný  akcionář  se  zabýval  především  sloučením  Nemocnice  Karlovy 

Vary, a.s. s dalšími dvěma prověřovanými subjekty a vytvořením Karlovarské krajské nemocnice, 

a.s.  Dále  se  jediný akcionář  aktivně  zabýval  personálními  otázkami,  například  jmenováním a 

odvoláním členů řídících orgánů společnosti.

4.3.8 Hlavní  rozhodnutí  jediného  akcionáře  v  období  po  sloučení  s  tím,  že  v  závorce  je  uvedeno 

datum usnesení:

● schválení  sloučení  nemocnic  do  jednoho  subjektu  –  Karlovarská  krajská  nemocnice,  a.s. 

(2.3.2006);20

● schválení smluv o výkonu funkce pro členy představenstva; rozhodnutí o stanovení kritérií  a 

podmínek pro poskytování odměn členům představenstva (23. 3. 2006);21

●  vzetí na vědomí informace o hospodaření KKN v prvním pololetí 2006 (5. 10. 2006);22

● volba  následujících  členů  dozorčí  rady:  Josef  Pavel,  Jiří  Mutinský,  Petr  Horký  a  Jan 

Svoboda. Tomáš Pospíšil a Hynek Bureš byli zvoleni zaměstnanci KKN (19. 12. 2006);23

● rozhodnutí  o  vyplacení  odměn za  rok  2006 ve  výši  50  % návrhu  pro  členy představenstva 

(Hanzl, Štefan, Keřka, Procházková, Dobiáš) (26. 4. 2007);24

● uložení  předsedovi  představenstva  Davidu  Hanzlovi,  aby  vypsal  výběrové  řízení  na  funkce 

výkonného ředitele,  ekonomického ředitele  a  zdravotního ředitele  KKN s tím, že rada kraje 

si vyhrazuje právo schvalovat výsledky výběrového řízení (22. 10. 2007);25

● schválení změn stanov KKN: dozorčí rada má schvalovat smlouvy s členy představenstva a těmi 

zaměstnanci  na  vedoucích  místech,  které  jsou  v  přímé  řídící  působnosti  představenstva 

(3. 12. 2007);26

● schválení  výsledku  výběrového  řízení:  Jan  Ferenc  –  výkonný  ředitel,  Stanislav  Kubín  – 

zdravotní ředitel, Kamil Kastner – ekonomický ředitel (20. 12. 2007).27

20 Viz dokument F/10.

21 Viz dokument F/11.

22 Viz dokument F/12.

23 Viz dokument F/13.

24 Viz dokument F/14.

25 Viz dokument F/15.

26 Viz dokument F/16.
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Řízení a kontrola vykonávaná dozorčí radou akciové společnosti

4.3.9 Podle Stanov společnosti28 dozorčí rada kromě jiného:

● vykonává  dohled  nad  výkonem  působnosti  představenstva  a  uskutečňování  podnikatelské 

činnosti společnosti;

● jmenuje a odvolává členy představenstva;

● přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, případně i  mezitímní účetní  závěrku a 

návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě.

4.3.10 Členové dozorčí  rady se účastní  valné hromady a jsou povinni informovat Valnou hromadu o 

zjištěních ze své činnosti.

4.3.11 V prověřovaném období měla dozorčí rada KKN následující složení:29

Jméno a příjmení Pozice v dozorčí radě Zastupovaný orgán Od Do

Petr Horký Člen Člen rady kraje 3.1.2006 31.1.2008

Josef Pavel Člen Člen rady kraje, hejtman 3.1.2006 22.1.2008

Jiří Mutinský Člen Člen rady kraje 3.1.2006 22.1.2008

Rudolf Macháček Člen Zástupce zaměstnanců 3.1.2006 3.1.2007

Lenka Jíšová Člen Zástupce zaměstnanců 3.1.2006 3.1.2007

4.3.12 Na základě prostudování  zápisů ze schůzí  dozorčí  rady,  které nám byly poskytnuty,  je  možné 

učinit závěr, že:

● dozorčí  rada  nepožadovala  poskytnutí  a  tudíž  ani  neschválila  jednotlivé  verze  finančního 

plánu na rok 2007, který dle  vyjádření  Mgr.  Hanzla prošel  několika úpravami.  Dozorčí  rada 

zřejmě pouze v říjnu 2007 schválila revidovaný finanční plán roku 200730;

● v  zápisech  se  neobjevuje  reakce  dozorčí  rady  na  zhoršující  se  finanční  situaci  společnosti 

v polovině  roku  2007.  Podle  těchto  zápisů  dozorčí  rada  vzala  na  vědomí  zprávy  o 

hospodaření nemocnice za první pololetí 2007 (zápis ze dne 29. 8. 200731) a za období leden až 

srpen 2007 (2. 10. 200732), které jí byly předloženy.

27 Viz dokument F/17.

28 Viz dokument F/9.

29 Zpracováno dle příslušného výpisu z obchodního rejstříku.

30 Viz dokument F/18.

31 Viz dokument F/19.
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až  srpen  2007  (2.10.200732),  které  jí  byly  předloženy.  V  zápisu  z  října  2007  se  uvádí,  že 

Mgr. Hanzl  prezentoval  výsledek  hospodaření  za  období  leden  až  srpen  2007,  který 

představoval ztrátu  ve  výši  56  mil.  Kč.  V  reakci  na  tyto  zprávy  vzala  na  konci  října  2007 

dozorčí rada na vědomí revidovaný finanční plán a jeho plnění;

● 29.8.2007  vzala  dozorčí  rada  pouze  na  vědomí  informace  členů  dozorčí  rady  zvolených  za 

městnance, že dotazy týkající se uzavřených smluv, soupisu dodavatelských faktur a nákladů na 

představenstvo,  které  byly  od  představenstva  požadovány,  nebyly  dosud 

zodpovězeny.33 Představenstvo  bylo  požádáno  o  vysvětlení  nákupů  pro  intervenční 

kardiologii prostřednictvím  zprostředkovatelů  v  roce  2006  a  2007  až  na  zasedání  dozorčí 

rady dne 30.  10.  2007.34 Plnění  tohoto  úkolu  bylo  zrevidováno  3.  12.  2007.  Dozorčí  rada 

dospěla k závěru,  že  vysvětlení  je  nedostatečné,  a  dala  představenstvu  za  úkol  vypracovat 

písemnou zprávu.35

4.3.13 Při rozhovoru s RNDr. Horkým, bývalým předsedou dozorčí rady, jsme se dotazovali na výkon 

pravomocí dozorčí rady. RNDr. Horký uvedl:

● dozorčí  rada  měla  pouze  minimální  pravomoci  v  souladu  s  požadavky  obchodního 

zákoníku;       

● dozorčí  rada  fungovala  nezávisle  na  radě  Kraje  (vykonávající  působnost  valné  hromady). 

Agendu  jednání  připravoval  RNDr.  Horký  z  pozice  předsedy  dozorčí  rady,  mimo  jiné  na 

základě podnětů radního pro zdravotnictví Ing. Mutinského nebo představenstva KKN;

● činnost  dozorčí  rady se nejprve omezovala na jmenování  a  odvolání  členů představenstva a 

schvalování finančních výkazů. Ke změně činnosti došlo v polovině roku 2007 v souvislosti 

s nepokoji v nemocnici;

● v souvislosti  se  schvalováním finančních  a  investičních  plánů  a  jejich  úprav  během roku a 

kontrolou,  zda  jsou  tyto  plány  dodržovány:  finanční  plány  na  rok  2006  a  2007  byly 

schváleny až v průběhu  daného  roku.  Při  konfrontaci  s  usnesením  dozorčí  rady,  podle  nějž 

byl finanční plán na rok 2007 schválen již v prosinci 2006, RNDr. Horký uvedl, že přípravy 

plánu na rok 2007 začaly pravděpodobně již koncem roku 2006;

32 Viz dokument F/l 8.

33 Viz dokument F/l 9.

34 Viz dokument F/20.

35 Viz dokument F/21.
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● v  souvislosti  s  úlohou  dozorčí  rady  při  schvalování  finančních  výkazů  nemocnic:  finanční 

výsledky  nemocnice  byly  od  počátku  pravidelně  diskutovány  na  jednáních  dozorčí  rady. 

V případě,  že  v  některém  zápise  není  toto  doloženo,  je  pravděpodobné,  že  dozorčí  rada 

neshledala žádné  nedostatky  či  nesrovnalosti.  Hospodářské  výsledky  byly  předkládány 

v různých sestavách.  Zpravidla  obsahovaly porovnání  plánu  a  skutečnosti  za  běžný měsíc  a 

skutečnosti  za  stejné  období  předcházejícího  roku.  V  některých  případech  byl  přiložen  i 

písemný komentář,  v  jiných  byl  poskytnut  ústně,  zpravidla  Mgr.  Hanzlem.  Během 

rozhovoru RNDr.  Horký připustil,  že  dozorčí  rada  poprvé  zaznamenala  zhoršující  se  situaci 

v KKN  již  na  konci  2006.  Mgr.  Hanzl  byl  nicméně  vždy  schopen  podat  uspokojivé 

vysvětlení výsledků  a  jednotlivých  nákladových  položek.  Dozorčí  rada  nikdy  neměla 

podezření na nesrovnalosti  a  celkově  byla  spokojená  se  způsobem,  jakým  ji  představenstvo 

informovalo;

● na konci roku 2006 a v prvním čtvrtletí  roku 2007 projednávala dozorčí  rada některé účetní 

operace,  které  umožnily  vykázat  nižší  ztrátu  (šlo  o  změnu  v  účtování  zásob).  Jelikož  tyto 

operace  byly schváleny auditorem KKN,  dozorčí  rady je  považovala  za  „de  iure  správné". 

RNDr. Horký nicméně připustil,  že tyto operaci  mohly být  jednou z příčin  problémů v roce 

2007;

● co se týče tzv. nevýhodných nákupů, dozorčí rada je diskutovala na základě návrhu jednoho 

z členů zvolených zaměstnanci  (šlo o Hynka Bureše). Podle RNDr. Horkého se dozorčí rada 

zabývala především dodávkami od Zdravotní distribuční. Pan Bureš z počátku nechtěl materiály 

poskytnout  ostatním  členům  dozorčí  rady.  Mgr.  Hanzl,  tehdejší  předseda 

představenstva KKN, pak i  přes  opakované  žádosti  ze  strany  RNDr.  Horkého  neprojevil 

ochotu tuto záležitost  s  dozorčí  radou diskutovat;  RNDr. Horkému se zdálo, že "hrál  o čas". 

Proto se dozorčí radě nepodařilo uzavřít celou záležitost do konce roku 2007. Nakonec Mgr. 

Hanzl vysvětlení dozorčí radě poskytnul; podle RNDr. Horkého je bylo možné považovat za 

uspokojivé (vysvětlení  znělo,  že  jednotlivé  dodávky  zboží  nelze  posuzovat  samostatně, 

jelikož jsou některé více a jiné méně výhodné). Obecně se pak RNDr. Horký domnívá, že je 

velmi obtížné posoudit výhodnost či nevýhodnost dodávek určitého materiálu;

● v  návaznosti  na  diskuzi  o  nevýhodných  nákupech  přijala  dozorčí  rada  usnesení,  které 

stanoví, že veškeré nákupy nad 1 milion Kč musí být schváleny dozorčí radou. Podle RNDr. 

Horkého  dozorčí  rada  toto  své  právo  skutečně  využila  a  na  konci  roku  2007  schválila
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několik  nákupů.  S  výjimkou  tohoto  usnesení  neschválila  dozorčí  rada  žádnou  směrnici 

o nákupech. RNDr. Horký se domnívá, že toto je v pravomoci představenstva.

4.3.14 Mgr. Hanzl ve vztahu ke kontrole vykonávané dozorčí radou uvedl, že představenstvo nemělo 

povinnost  dozorčí  radu  pravidelně  informovat,  nicméně  dozorčí  rady  vždy  obdržela  veškeré 

informace, které si vyžádala.

Řízení a kontrola vykonávaná představenstvem akciové společnosti36

4.3.15 Představenstvo  Nemocnice  Karlovy  Vary,  a.s.  a  KKN  je  statutárním  orgánem  nemocnice.  Je 

oprávněno řídit nemocnici a jednat jejím jménem ve všech záležitostech.

4.3.16 Navenek jménem představenstva jedná podle Stanov společnosti předseda představenstva spolu 

s dalším členem představenstva. Mezi pravomoci představenstva patří:

● obchodní  vedení  společnosti  včetně  řádného  vedení  účetnictví.  Představenstvo  předkládá 

valné hromadě  ke  schválení  řádné,  mimořádné,  a  konsolidované,  v  případech  stanovených 

zákonem i mezitímní, účetní závěrky, a návrh na rozdělení zisku a úhrady ztrát;

● alespoň  jednou  v  průběhu  hospodářského  roku  předkládat  valné  hromadě  zprávu  o 

podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku;

● rozhodování  o  všech  otázkách,  které  nejsou  obecně  závaznými  předpisy  nebo  stanovami 

vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.

4.3.17 Představenstvu přísluší zejména:

● zpracování návrhu koncepce podnikatelské činnosti nemocnice;

● vypracování roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku;

● vykonávání usnesení, případně rozhodnutí valné hromady.

4.3.18  Představenstvo  není  oprávněno disponovat  nemovitým majetkem společnosti  bez  předchozího 

souhlasu valné hromady.

4.3.19 V období po sloučení byly v představenstvu KKN tyto osoby:37

36 Viz dokument F/9.

37 Zpracováno dle příslušného výpisu z obchodního rejstříku.
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Jméno Pozice Od Do

David Hanzl Předseda představenstva 3.1.2006 5.11.2007

David Hanzl Člen představenstva 5.11.2007 20.12.2007

Vladimír Keřka Člen představenstva 3.1.2006 29.10.2007

Věra Procházková Člen představenstva 3.1.2006 20.12.2007

Věra Procházková Předseda představenstva 20.12.2007 17.1.2008

Ilja Horník Člen představenstva 3.1.2006 2.10.2006

Jiří Štefan Místopředseda představenstva 3.1.2006 20.12.2007

Christian Köck Člen představenstva 3.1.2006 6.2.2006

Miloš Dobiáš Člen představenstva 25.4.2006 5.11.2007

Miloš Dobiáš Předseda představenstva 5.11.2007 20.12.2007

Kamil Kastner Člen představenstva 30.10.2007 17.1.2008

Jan Ferenc Místopředseda představenstva 20.12.2007 Současnost

Luboš Orálek Člen představenstva 20.12.2007 Současnost

Jiří Fojtík Předseda představenstva 21.1.2008 Současnost

4.3.20 Podle zápisu ze 14.  zasedání  dozorčí  rady KKN ze dne 2.  10 2007 rezignoval  Ing.  Keřka na

funkci člena představenstva k 11. 9. 2007.38

4.3.21 Podle zápisu z 37. zasedání představenstva KKN ze dne 5. 11. 2007 rezignoval Mgr. Hanzl na 

funkci  předsedy  představenstva  s  účinností  od  téhož  dne.  Představenstvo  zvolilo  novým 

předsedou představenstva MUDr. Dobiáše.39 Údaje v obchodním rejstříku k 10. 7. 2008 ovšem 

tuto změnu nezohledňují.

4.3.22 V této souvislosti upozorňujeme, že v souladu s manažerskou smlouvou s Českou zdravotní bylo 

jednou  z  povinností  manažera  (tedy  České  zdravotní)  jmenovat  jako  členy  představenstva 

tři osoby, které zajistí provozní řízení nemocnice.40

4.3.23 Jelikož manažerská smlouva s Českou zdravotní byla uzavřena až do konce roku 2007 a tudíž 

byla platná i v době ukončení členství Ing. Keřky v představenstvu KKN, měla Česká zdravotní 

nominovat  nového  člena  místo  Ing.  Keřky.  Nenalezli  jsme  nicméně  žádný důkaz,  že  by Ing. 

Kastner,  který  Ing.  Keřku  ve  funkci  člena  představenstva  nahradil,  byl  nominován  Českou 

zdravotní.

4.3.24 Podle pracovních smluv byli výkonnými manažery KKN v prověřovaném období tyto osoby:

38 Viz dokument F/l 8.

39 Viz dokument F/22.

40 Viz dokument F/23.
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● Mgr. David Hanzl:

- výkonný ředitel Nemocnice Karlovy Vary, a.s. a následně KKN od 3. 1. 2006;

- manažerská  smlouva,  původně  uzavřená  na  dobu  výkonu  funkce,41 byla  ukončena  

vzájemnou dohodou se současným představenstvem k 31. 1. 2008.42

● Ing. Vladimír Keřka:

- ekonomický ředitel Nemocnice Karlovy Vary, a.s. a následně KKN od 3. 1. 2006;43

- na základě vzájemné dohody podepsané Mgr.  Hanzlem a MUDr. Dobiášem resignoval  

Ing. Keřka na funkci ekonomického ředitele KKN k 1. 9. 2007;44

- od své rezignace na funkci ekonomického ředitele až do ukončení manažerské smlouvy byl 

Ing. Keřka zaměstnancem nemocnice;

- manažerská  smlouva,  původně  uzavřená  na  dobu  výkonu  funkce,  byla  ukončena  

vzájemnou dohodou se současným představenstvem k 31. 1. 2008.45

● MUDr. Miloš Dobiáš:

- zdravotní ředitel Nemocnice Karlovy Vary, a.s. a následně KKN od 1. 5. 2006, přestože  

manažerská smlouva, která byla podepsána 29. 5. 2006, uvádí datum 3.1. 2006;46

- manažerská  smlouva,  původně  uzavřená  na  dobu  výkonu  funkce,  byla  ukončena  

vzájemnou dohodou se současným představenstvem k 31. 1. 2008.47

Faktická kontrola nemocnice ve druhé polovině roku 2007

4.3.25 V průběhu našeho šetření jsme byli požádáni Krajem, abychom vzali v úvahu faktickou situaci

v  nemocnici  ke  konci  roku  2007  a  zjistili,  které  osoby  byly  zapojeny  do  řízení  nemocnice 

v tomto období.

4.3.26 Na základě rozhodnutí dozorčí rady byli dne 20. 12. 2007 Mgr. Hanzl a MUDr. Dobiáš odvoláni

z představenstva KKN.48 To znamená, že si faktickou kontrolu udrželi až téměř do konce roku

2007. Tuto skutečnost lze doložit následujícím:

41 Viz dokument F/24.

42 Viz dokument G/23062008/JP3.

43 Viz dokument F/25.

44 Viz dokument F/26.

45 Viz dokument G/23062008/JP5.

46 Viz dokument F/27.

47 Viz dokument G/23062008/JP1.

48 Viz dokument F/28.
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● Mgr.  David  Hanzl  dne  7.  12.  2007 za  Karlovarskou krajskou nemocnici  a.s.  spolupodepsal 

kupní smlouvu  č.  96/EF/07.  Tato  smlouva  (uzavřená  se  společností  OLYMPUS  C  &  S, 

spol. s r.o.) upravuje nákup gastrofíbroskopu v hodnotě 294 000 Kč;49

● MUDr.  Miloš  Dobiáš  dne  13.  12.  2007  za  Karlovarskou  krajskou  nemocnici  a.s. 

spolupodepsal Smlouvu č.  23.  Tato  smlouva (uzavřená  se  společností  AURA Medical  s.r.o.) 

upravuje nákup diagnostické  pracovní  stanice  (dle  technické  specifikace  ve  smlouvě) 

v hodnotě 2 094 750 Kč.50

4.3.27 Kromě toho se Ing. Vladimír Keřka až do konce roku 2007 podílel na rozhodování hodnotících 

komisí  ve  většině  výběrových  řízení  organizovaných  externí  společností  CPS  Consulting 

(podrobný  popis  je  uvedený  v  oddíle  Prověrka  výběrových  řízení).  Ing.  Keřka  se  například 

podílel na  výběru  společnosti  PURO-KLIMA,  a.s.  ve  výběrovém  řízení  „Dodávka  zdrav. 

technologie pro oddělení 1CU - ARO" v hodnotě 30 397 660 Kč (datum podání nabídek 29. 12. 

2007).51

49 Viz dokument G/l.

50 Viz dokument G/2.

51 Viz dokument G/3



Karlovarský kraj
Závěrečná zpráva  o šetření provedeném v

Karlovarské krajské nemocnici, a.s.
14. 8. 2008

5 Vnitřní pravidla a postupy

5.1 Výběrové řízení na materiál, přístroje a služby
5.1.1 Na začátku našeho šetření jsme požádali také o informace, které se týkaly výběrových řízeních 

nadodávky vybraného materiálu,  přístrojů a služeb,  která prováděly jednotlivé nemocnice před 

sloučením i KKN po sloučení.

5.1.2 V rámci tohoto procesu jsme se dotazovali:

● zda existují formální pravidla pro výběrová řízení, která by upravovala postup výběrového řízení 

podrobněji než zákon o veřejných zakázkách;

● na způsob, jakým byla výběrová řízení v prověřovaném období prováděna

5.1.3 Hlavními zdroji informací, které nám sloužily při ověření výběrových řízení, byly:

● rozhovory s zúčastněnými osobami; i dostupné směrnice;

● dostupné směrnice;

● vybraná dokumentace výběrových řízení;

● další dokumenty, např. zápisy z jednání orgánů prověřovaných subjektů.

Existence pravidel pro výběrová řízení

Existence formálních pravidel pro výběrová řízení před sloučením

5.1.4 V  období  před  sloučením  neexistovala  v  prověřovaných  subjektech  žádná  formální  pravidla

pro výběrová řízení.

5.1.5 Vedoucí finanční účtárny Nemocnice Karlovy Vary nám poskytla elektronickou verzi směrnice z 

roku 2005, která upravuje veřejné zakázky. Tato instrukce vychází ze zákona č. 40/2004 Sb., o 

veřejných zakázkách a stanoví pravidla pro veřejné zakázky.52

5.1.6 Na základě prověrky rozhodnutí  řídících orgánů nemocnice nebylo možné doložit  schválení  a 

distribuci této směrnice.

5.1.7 Podle  této  směrnice  měly  být  zakázky,  jejichž  cena  nepřesáhne  2  miliony  Kč  bez  DPH, 

organizovány transparentně, nediskriminačně a za cenu obvyklou v místě zakázky.

52 Viz dokument F/30.
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5.1.8 Směrnice dále stanoví, že u každé zakázky, jejíž cena nepřesáhne 2 miliony Kč bez DPH, a u 

podlimitních zakázek by mělo být  vyzváno alespoň pět  zájemců a rozhodujícím kritériem pro 

výběr  měla  být  cena.  Za  úplnost  dokumentace  k  zadávacímu  řízení  odpovídal  ekonomický 

náměstek.

5.1.9 Jediným závazným dokumentem, který jsme obdrželi ve vztahu k výběrovým řízením a který se 

vztahoval na prověřované subjekty,  je „Vymezení kompetencí  mezi Karlovarským krajem, KÚ 

nemocnicemi  –  s.r.o.  v  oblasti  plnění  úkolů"  vydaný  společně  odborem  zdravotnictví  a 

odborem majetkoprávním Krajského  úřadu  Karlovarského kraje  (dále  jen  „KÚKK")  dne  21.4. 

2004. Tento dokument mimo jiné stanoví, že nemocnice jsou povinny získat souhlas Rady kraje 

přípravnými pracemi a výsledky všech veřejných zakázek nad 10 milionů Kč. Výběrová řízení 

nad touto hranicí měla být organizována samotnými nemocnicemi a výsledky výběrových řízení 

měli schvalovat jednatelé společností.

5.1.10 V ostatních otázkách, které nebyly zmíněny ve výše popsaných dokumentech, byly nemocnice 

vázány příslušnými zákonnými předpisy.

Existence formálních pravidel pro výběrová řízení po sloučení

5.1.11 Nebyla nám poskytnuta žádná směrnice upravující  proces  výběrového řízení  v KKN. KKN se 

tedy řídila  pouze  příslušnými  zákonnými  předpisy.  Tuto  skutečnost  potvrdil  i  Mgr.  Hanzl.  Po 

dokončení sloučení byla výběrová řízení prováděna na základě investičního plánu v souladu se 

zákonem  o  veřejných  zakázkách  prostřednictvím  online  informačního  systému  o  veřejných 

zakázkách.

5.1.12 Ze zápisů, které nám byly poskytnuty,  jsme zjistili, že investiční plán na rok 2007 byl dozorčí 

radou schválen dne 14. 12. 2006.53

Naše porozumění zadávání zakázek nemocnicemi před sloučením 

Nemocnice Cheb

5.1.13 Podle tvrzení  MUDr.  Horníka si  nemocnice vždy vyžádala cenové nabídky od konkurenčních 

dodavatelů  zdravotnického  vybavení;  nebyl  si  nicméně  jist,  zda  se  cenové  nabídky archivují 

spolu se smlouvou či nikoli. Výběrová řízení měly na starosti především dvě osoby: pan Rybák 

a paní Ningerová. Ani jeden z nich již není zaměstnancem nemocnice.

53 Viz dokument F/31.
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5.1.14 Nebyli  jsme schopni  ověřit,  zda  se  tento  postup  skutečně  v  prověřovaném období  dodržoval, 

protože:

● jsme  neobdrželi  žádné  odpovídající  směrnice  z  Nemocnice  Cheb,  které  by  se  vztahovaly 

na výběrová řízení na zboží a služby v období před sloučením;

● nemohli  jsme  získat  informace  od  osob  odpovědných  za  zadávání  zakázek  z  důvodů 

uvedených výše;

● na  naši  žádost  jsme  obdrželi  pouze  dokumentaci  výběrového  řízení  na  prádelenské  služby. 

Toto výběrové řízení se týká pouze čtyř z 57 faktur vybraných pro naši prověrku.

Nemocnice Sokolov

5.1.15 Podle  tvrzení  MUDr.  Procházkové měla  Nemocnice  Sokolov v  období  před  sloučením přísná 

pravidla  pro  výběrová  řízení.  Výběrovou  komisi  tvořila  vždy  ředitelka  nemocnice  MUDr. 

Procházková, její ekonomický náměstek Ing. Kastner a Ing. Kratochvíl, který měl celou agendu 

na starosti  a  byl  v  dané  oblasti  odborníkem.  Zápisy  ze  schůzí  výběrových  komisí  jsou  dle 

MUDr. Procházkové k dispozici.  Pravidla  vycházela  ze zákona o  veřejných  zakázkách  a  Kraj 

dohlížel na jejich dodržování.

5.1.16 Nemohli  jsme  ověřit,  zda  byl  tento  postup  v  prověřovaném  období  skutečně  uplatňován, 

protože:    

● jsme  neobdrželi  žádné  relevantní  směrnice  Nemocnice  Sokolov  upravující  výběrová  řízení 

na zboží a služby vztahující se k období před sloučením;

● na  naši  žádost  jsme  obdrželi  pouze  dokumentaci  k  výběrovým  řízením  na  rozšíření 

možnosti využívání  internetu  veřejností  a  na  prádelenské  služby.  Tato  dvě  výběrová  řízení 

se týkají pouze pěti z 95 faktur vybraných pro naše ověřování; a

● v  případě  ostatních  plnění  nám  byly  poskytnuty  jednotlivé  cenové  nabídky,  nebo  více 

cenových nabídek, ovšem žádná zadávací dokumentace ani hodnotící zpráva.

Nemocnice KV

5.1.17 Podle tvrzení MUDr. Štefana si nemocnice obvykle vyžádala cenové nabídky od konkurenčních 

dodavatelů  zdravotnického  vybavení.  MUDr.  Štefan  dále  uvedl,  že  nemocnice  neorganizovala 

výběrová řízení na dodávky zdravotnického materiálu a léků.
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5.1.18 Za  organizaci  výběrových  řízení  odpovídal  pan  Matys,  zaměstnanec  ekonomického  odboru 

sodpovídající  kvalifikací.  Pan Matys  nicméně v roce 2006 z nemocnice odešel,  proto jsme od 

něho nemohli získat potřebné informaci.

5.1.19 Nemohli jsme ověřit, zda tento postup byl v prověřovaném období skutečně uplatňován, protože 

na naši žádost nám byla poskytnuta pouze dokumentace k výběrovému řízení na prádelenské Toto 

výběrové řízení se týká pouze čtyř ze 74 faktur vybraných pro naši prověrku.

Naše porozumění zadávání zakázek KKN po sloučení

5.1.20 Od  konce  roku  2006  si  sloučený  subjekt  na  organizování  výběrových  řízení  najal  externího 

konzultanta společnost CPS Consulting, s.r.o. Touto fází se podrobněji zabývá samostatný oddíl 

této Zprávy.

5.2 Schvalování nákupů

Nemocnice KV

5.2.1 Vedoucí  finanční  účtárny Nemocnice  Karlovy Vary nám poskytla  elektronickou verzi  směrnic 

upravujících oběh účetních dokumentů, které měly platit v letech 2004, 2005 a 2006,54 nicméně 

na základě  prověrky  rozhodnutí  řídících  orgánů  nemocnice  nebylo  možné  doložit  schválení  a 

distribuci  této  směrnice.  Směrnice  z  roku  2004 a  2006 uvádějí,  že  před  dodáním zboží  nebo 

služeb musí být schválena objednávka. Směrnice nestanoví, kdo by měl schvalovat objednávky, 

doavatelské ceníky či žádanky. Směrnice z roku 2005 stanoví, že objednávky jsou schvalovány 

náměstky ředitele nebo ředitelem nemocnice.

5.2.2 Podle směrnic platných v letech 2004, 2005 a 2006 by faktury měly být schváleny:

● zaměstnancem, který podal žádanku;

● vedoucím úseku nebo nákladového střediska;

● faktury na provozní materiál schvaluje vedoucí provozního úseku;

● faktury za pořízení dlouhodobého majetku a jejich údržbu schvaluje vedoucí technického úseku;

● ostatní faktury schvaluje ekonomický ředitel nebo jednatel společnosti;

54 Viz dokument F/32.
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● veškeré faktury jsou dále odsouhlaseny ekonomickým ředitelem, který schvaluje jejich úhradu 

podle data splatnosti;

● směrnice nestanoví žádné limity pro schvalovaní faktur.

5.2.3 Obdrželi jsme organizační řád společnosti z roku 2007.55 Tento řád nedefinuje, které oddělení a 

která  pozice  odpovídá  za  nákup,  organizaci  výběrových  řízení  a  schvalování  nabídek.  Tento 

organizační řád rovněž neurčuje limity pro schvalování objednávek a faktur.

5.2.4 Uvádíme,  že ze zápisu zjednání představenstva KKN ze dne 15. 5.  2006 vyplývá, že tehdejší 

ekonomický  ředitel  Ing.  Keřka  si  s  účinností  od  konce  května  2006  vyhradil  schvalování 

objednávek nad 50 tis. Kč.56

Nemocnice Sokolov

5.2.5 Pokud jde o Nemocnici  Sokolov, obdrželi  jsme organizační řád,  který vstoupil  v  platnost  dne 

23. 5. 2005;  podepsala  jej  jednatelka  MUDr.  Věra  Procházková.57 Organizační  řád  stanoví,  že 

dalšími  základními  směrnicemi,  které  upravují  činnost  společnosti,  jsou  provozní  řád  (stanoví 

pravidla provozu jednotlivých oddělení) a podpisový řád (definuje podpisová práva pro vybrané 

zaměstnance  společnosti,  členy  nejvyššího  vedení  společnosti  a  manažery  jednotlivých 

organizačních složek). Tyto dokumenty jsme neobdrželi a bylo nám řečeno, že neexistují.

5.2.6 Organizační  řád  nestanoví,  které  oddělení  a  která  pozice  odpovídá  za  nákup, 

organizaci výběrových řízení a schvalování nabídek. Organizační řád nestanoví žádný limit pro 

schvalování objednávek a faktur.

Nemocnice Cheb

5.2.7 Neobdrželi jsme organizační řád ani vnitřní směrnice upravující nákupy.

5.3 Rozpočtování a limity
5.3.1 Během rozhovorů s některými zúčastněnými osobami (např. Ing. Mutinským) nám bylo řečeno, že 

jedním z důvodů, proč nemocnice v roce 2007 dosáhla ztráty, mohl být nedostatek disciplíny na 

straně  primářů  ve  vztahu  k  dodržování  limitů  na  spotřebu  materiálu,  které  stanovilo  vedení 

nemocnice.

55 Viz dokument F/33.

56 Viz dokument F/34.

57 Viz dokument F/35.
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5.3.2 Podle některých námi oslovaných osob platí, že pokud by limity stanovené vedením nemocnice 

byly  dodržovány,  ztráta  by  nebyla  tak  vysoká,  jelikož  materiálové  náklady  jsou  součástí 

variabilních nákladů nemocnice,  které lze ovlivnit.  Náklady lze například kontrolovat  snížením 

nákupních  cen,  předepisováním  alternativních  léků  nebo  řízením  poskytované  zdravotní  péče 

(například tím, že se zruší některé plánované výkony).

5.3.3 Při prověřování této oblasti jsme posuzovali:

● zda  existovaly  plány  nebo  rozpočty  na  úrovni  jednotlivých  oddělení  a  zda  byly  stanoveny 

limity na spotřebu speciálního zdravotnického materiálu (SZM), všeobecného materiálu a léků;

● kdo stanovil limity a jak byly vypočteny;

● míru  podrobných  informací  o  jednotlivých  limitech  a  dostupnost  údajů  o  hospodaření  a 

zdravotní péči;

● osoby, které měly limity dodržovat;

● postihy v případě, došlo-li k překročení daných limitů;

● přístup a povědomí o limitech na straně osob, které je měly dodržovat.

5.3.4 Pokud  to  bylo  možné,  snažili  jsme  se  identifikovat  problematické  oblasti  v  jednotlivých 

nemocnicích a posoudit odlišnosti v období před sloučením a po sloučení.

5.3.5 V rámci naší prověrky jsme požádali o vzorové limity pro jednotlivé nemocnice z období před 

sloučením a po sloučení,  finanční  plány vybraných oddělení  a  relevantn í  směrnice a příkazy, 

pokud  existovaly.  Dále  jsme  za  účelem  získání  detailních  informací  o  této  oblasti  vedli 

rozhovory s následujícími zaměstnanci:

● RNDr. Petr Horký (bývalý předseda představenstva KKN)

● Ing. Jiří Fojtík (ekonomický ředitel, KKN);

● MUDr. Pavel Kopecký (primář ARO, Cheb);

● MUDr. Harald Vrečko (primář ORL, Sokolov);

● MUDr. Andrej Karpowicz (primář ARO, Sokolov);

● MUDr. Milan Velík (primář ORL, Cheb);
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● MUDr. Jaroslav Žák (primář interního oddělení, Karlovy Vary);

● MUDr. Ilja Horník (bývalý ředitel, Cheb);

● Ing.  Kamil  Kastner  (bývalý  ekonomický  náměstek  ředitele  v  Sokolově  a  nástupce  MUDr. 

Horníka v Chebu)

● MUDr. Jiří Štefan (ředitel, Karlovy Vary); a

● Ing. Ivana Svobodová (vedoucí ekonomického odboru, KKN).

Období před sloučením

5.3.6 V  období  před  sloučením  sestavovalo  plány  pro  jednotlivá  oddělení  vedení  nemocnic 

s výjimkou nemocnice  v  Chebu  v  době,  kdy  MUDr.  Horník  zastával  funkci  jednatele 

společnosti. V Chebu nebyly  plány  na  úrovni  jednotlivých  oddělení  sestavovány  (dle  tvrzení 

Ing. Svobodové).

5.3.7 Tyto  plány  obvykle  vycházely  ze  skutečných  údajů  o  spotřebě  materiálu  a  výnosech  za 

relevantní období,  za  něž  se  bral  obvykle  předchozí  hospodářský  rok.  V Sokolově  byly  tyto 

plány vydány v písemné podobě,  v  Karlových  Varech  měly být  přímo podepsány jednotlivými 

primáři (dle tvrzení Mgr. Fojtíka).

5.3.8 Plány v Karlových Varech byly detailní až na úroveň jednotlivých účtů. V Sokolově  se  limity 

stanovovaly  pouze  pro  skupiny  výdajů,  jako  byl  speciální  zdravotnický  materiál  nebo  léky. 

Primáři oddělení  ovšem  dostávali  podrobné  aktualizované  informace  o  skutečných  výdajích 

svých oddělení, a to prostřednictvím speciálního systému (PIS – manažerský informační systém 

používaný  v  Karlových  Varech  do  roku  2006,  dle  tvrzení  MUDr.  Žáka),  nebo  pomocí 

pravidelně aktualizovaných  přehledů  sestavovaných  vedením  nemocnice  (postup  uplatňovaný 

v Sokolově,  dle  tvrzení  MUDr.  Kastnera).  Primáři  také  měli  přístup  k  informacím  z  jiných 

zdrojů, například  z  účetnictví.  Měli  tak  mít  zajištěn  přehled  o skutečné  spotřebě  až  na úroveň 

jednotlivých  účtů.  V  Chebu,  kde  se  žádné  plány  nesestavovaly,  měli  primáři  rovněž  přístup 

k podrobným  datům o  hospodářské  činnosti  a  zdravotní  péči  (dle  tvrzení  MUDr.  Kopeckého, 

MUDr. Velíka a Ing. Svobodové).
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5.3.9 Co se  týká  závaznosti  stanovených limitů  pro  primáře,  v  Sokolově  v  období  před  sloučením 

byla přímá  vazba  mezi  ekonomickou  výkonností  jednotlivých  oddělení  a  odměn  vyplácených 

primářům  daného  oddělení,  což  bylo  definováno  písemnou  směrnicí  přijatou  v  roce  2004.58 

V Karlových Varech byli primáři těmito limity vázáni (údajně je dle Mgr. Fojtíka podepisovali). 

Byl-li plán dodržen, primáři v Sokolově a Kartových Varech měli nárok na odměnu za dosažený 

hospodářský  výsledek.  Naopak  v  Chebu  podle  dostupných  informací  neměly  ekonomické 

výsledky na hodnocení primářů přímý vliv (dle tvrzení MUDr. Velíka a MUDr. Kopeckého).

Období po sloučení

5.3.10 Z  praktických  důvodů  fungovaly  nemocnice  po  sloučení  na  počátku  roku  2006  nadále 

samostatně a  v  prvním  pololetí  2006  se  uplatňovala  praxe  z  předchozích  let.  Podle  zápisů 

z jednání dozorčí rady tato projednala finanční plán KKN na druhé pololetí roku 2006 dne 13. 7. 

2006.  Plán  -  předložený dozorčí  radě  Mgr.  Hanzlem  –  měl  být  vyrovnaný  a  obsahoval  také 

plány jednotlivých  nemocnic.  Přestože  plán  měl  být  k  zápisu přiložen,  v  dokumentaci,  kterou 

nám Kraj poskytl, tento dokument nebyl obsažen.59

Plán a limity platné v roce 2007

5.3.11 Společný  plán  pro  celý  sloučený  subjekt  byl  sestaven.jWFpro  rok  2007.  Společný  plán 

zahrnoval tři  nemocnice  a  nákladové  středisko  ..predstavensr.:  Iytc  plány  byly  vloženy  do 

nově zavedeného manažerského systému MIS Alea a v tomto pak byly konsolidovány.

5.3.12 Stanovené  limity a  ekonomická  data  dostupná  pomocí  tohoto systému jsou  k  dispozici  až  do 

úrovně jednotlivých nákladových středisek a účtů. Nákupní ceny jednodivých položek materiálu 

a služeb nejsou v systému  MIS  Alea k dispozici.  Primáři  měli  přístup k ekonomickým datům 

pro limity pomocí nástrojů uzpůsobených k jejich potřebám. Byli jsme informováni, že i přesto 

byl jejich  postoj  k  programu  poměrně  kritický  (např.  MUDr.  Vrečko).  Systém  umožňoval 

pravidelné  aktualizace  plánu  a  limitů,  čímž  u  některých  primářů  vzbuzoval  nedůvěru  (Mgr. 

Fojtík).  

5.3.13 V  rámci  posuzování,  do  jaké  míry  byli  primáři  vázáni  plánem  pro  rok  2007  vloženým  do 

systému MIS Alea, upozorňujeme, že:

Viz dokument F/36.

Viz dokument F/37.
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● neexistovala žádná písemná směrnice  upravující  přijetí  a  schvalování plánu a limitů a  jejich 

úprav nebo stanovující sankce pro případ nedodržení plánu a limitů;

● nenalezli  jsme  žádné  rozhodnutí  představenstva,  které  by  stanovilo  konkrétní  vydaný  plán 

jako závazný, nebo učinilo plán vložený do systému MIS Alea jako směrný;

● primáři neměli povinnost podepsat plán nebo limity na výdeje jejich oddělení.

5.3.14 Proto  jsme  nemohli  ověřit  tvrzení  Mgr.  Hanzla  ze  72.  schůze  ekonomické  skupiny,  která  se 

konala 28.  6.  2007.  Zde  měl  Mgr.  Hanzl  prohlásit,  že  vedoucí  ekonomicko-správních  odborů 

jsou odpovědni za sestavení platného plánu, nastavení kontrolních mechanismů a zajištění, že je 

plán dodržován.60

5.4 Střet zájmu

Paní Nechanská, vedoucí personálního a mzdového (PaM) oddělení, uvedla, že:

● se  domnívá,  že  neexistuje  a  ani  nikdy  neexistovala  žádná  interní  směrnice  upravující  střet 

zájmů pro členy vedení a představenstva;

● pokud by nějaká taková směrnice existovala, muselo by ji schválit představenstvo;

● členové  dozorčí  rady  neuzavírají  s  nemocnicí  manažerskou  či  pracovní  smlouvu,  a  jsou 

přímo jmenováni  vlastníkem  nemocnice  –  Karlovarským  krajem.  Domnívá  se,  že  pokud 

mají nějakou  povinnost  zveřejnit  své  podíly  v  jiných  společnostech,  je  to  povinnost  vůči 

kraji a nikoli vůči KKN.

Sekretářka  představenstva  paní  Cimbálová  uvedla,  že  si  není  vědoma,  že  by  představenstvo 

přijalo takové  pravidlo  nebo  směrnici  nebo  že  by  tato  byla  uložena  v  kanceláři  výkonného 

ředitele. 

5.4.3 Prověřili  jsme vybraný vzorek osobních složek, včetně pracovních smluv manažerů, které nám 

byly poskytnuty, a zjistili jsme následující:

● pracovní  smlouvy obsahují  stručné  obecné  ustanovení,  podle kterého se vyžaduje  předchozí 

písemný  souhlas  zaměstnavatele  s  výkonem  jiné  výdělečné  činnosti,  která  je  shodná 

s předmětem podnikání  zaměstnavatele,  a  to  ani  prostřednictvím  třetí  osoby  či  jiným 

způsobem;  

Viz dokument F/38.
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● prověřované  osobní  složky  neobsahovaly  žádné  písemné  souhlasy  zaměstnavatele 

s výkonem jiné výdělečné činnosti, která je shodná s předmětem podnikání zaměstnavatele.

Údajné střety zájmů u některých zaměstnanců nemocnice (lékařů)

5.4.4 Při  rozhovorech  s  některými  klíčovými  zúčastněnými  osobami  (mimo  jiné  Ing.  Mutinským  a 

Bc. Lokajíčkem) jsme byl  upozorněni  na  to.  že někteří  lékaři  vedle  zaměstnaneckého poměru 

v nemocnici  vedou  také  své  soukromé  praxe.  V  této  souvislosti  nám  nebyly  poskytnuty 

konkrétní příklady.  Pokud  k  tomu  nemají  souhlas  zaměstnavatele,  porušují  tito  zaměstnanci 

zákoník práce. To může mít následující negativní dopady na nemocnici:

● lékaři mohou provádět  nákladná vyšetření  pacientů svých soukromých praxí  v nemocnici  na 

její náklady,  zatímco  výsledky  z  těchto  \y  šetření  provedených  nemocnicí  použijí  ve  své 

soukromé praxi;

● využití  ostatních  zdrojů  nemocnice  (jako  například  léků  či  zdravotnického  materiálu)  pro 

soukromou  praxi.  Lékaři  mohou  například  nakoupit  léky  za  nákupní  ceny  sjednané 

nemocnicí (tzn.  za ceny nižší  než  tržní),  nebo  je  dokonce  odcizit  s  cílem použít  je  ve  své 

soukromé praxi;

● zaměstnanci  mohou pomáhat  zakládat  soukromé  praxe,  které  následně  nemocnici  konkurují 

v boji o příjmy od zdravotních pojišťoven.

5.4.5 Abychom  se  mohli  vyjádřit  k  výše  uvedeným  otázkám,  prověřili  jsme  pracovní  smlouvy 

vybraných zaměstnanců. Dále jsme zjišťovali, zda existuje interní směrnice, která by tuto oblast 

upravovala.

5.4.6 Zjistili  jsme,  že  některé  námi  prověřované  pracovní  smlouvy  primářů  obsahují  konkurenční 

doložku,  která  upravuje  poskytnutí  souhlasu  zaměstnatele  (tj.  prověřovaných  nemocnic)  se 

souběžnou výdělečnou činností daného lékaře – zaměstnance.
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6 Zjištění
6.1 Základní přehled klíčových ukazatelů z finančních výkazů za období 

2004 až 2007
Porovnání finančních výkazů za období 2004 - 2997

6.1.1 Z provedeného porovnání finančních výkazů sestavených za období 2004 až 200761 vyplynuly 

následující skutečnosti (údaje v tis. Kč):

Výkaz zisku a ztráty
TEXT 2004 2005 2006 2007 04–05 05–06 06–07 04–05 05–06 06–07

změna změna změna % změna % změna % změna
Tržby za prodej zboží 22 041 17 646 19 935 23 616 -4 395 2 289 3 681 -19,94% 12,97% 18,47%

Náklady vynaložené na prodané zboží 17 746 14 217 16 784 19 776 -3 529 2 567 2992 -19,89% 18,06% 17,83%

Obchodní marže 4295 3429 3151 3 840 -866 -278 689 -20,16% -8,11% 21,87%

Výkony 982 366 1 091 749 1 214 551 1 273105 109 383 122 802 58554 11,13% 11,25% 4,82%
Výkonová spotřeba 497127 507 709 528 658 635 302 10 582 20 949 106 644 2,13% 4,13% 20,17%

Spotřeba materiálu a energie 354 046 409 654 414 581 497 680 55 606 4 927 83 099 15,71% 1,20% 20,04%

Služby 143 081 98 055 114 077 137 622 -45 026 16 022 23 545 -31,47% 16,34% 20,64%

Přidaná hodnota 489 534 587 469 689 044 641 643 97 935 101 575 -47 401 20,01% 17,29% -6,88%

Osobni náklady 555 208 578 330 628 787 694 323 23 122 50 457 65 536 4,16% 8,72% 10,42%

Daní a poplatky 323 932 1 404 1 897 609 472 493 188,54% 50,64% 35,11%

Odpisy dlouhodobého nehmotného

a hmotného majetku 3 883 40 774 57 142 60 489 36 891 16 368 3 347 950,06% 40,14% 5,86%

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

a materiálu 13159 11 579 11 518 9 865 -1 580 -61 -1653 -12,01% -0,53% -14,35%

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

a materiálu 13 703 13192 11 600 11 257 -511 -1 592 -343 -3,73% -12,07% -2,96%

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní

oblasti a nákladů příštích období 12 687 -9198 -1 745 2 005 -21 885 7 453 3 750 -172,50% -81,03% -214,90%

Ostatní provozní výnosy 30 950 32 663 11 034 19 245 1 713 -21  629 8 211 5,53% -66,22% 74,42%

Ostatní provozní náklady 8 114 13 049 7 347 11 063 4 935 -5 702 3 716 60,82% -43,70% 50,58%

Provozní výsledek hospodaření -60 275 -5 368 7 061 -110 281 54907 12 429 -117 342 -91,09% -231,54%-1661,83%
Finanční výsledek hospodaření - 1 689 -1 883 -4 939 -5024 -194 -3 056 -85 11,49% 162,29% 1,72%

Mimořádný výsledek hospodaření 65 719 366 - 479 619 -65 353 -845 1 098 -99,44% -230,87% -229,23%

Výsledek hospodaření před zdaněním 3 755 -6 885 1 643 -114 686 -10 640 8 528 -116 329 -283,36% -123,86%-7080,28%
Daň z příjmů z mimořádné činnosti 645 4 730 2 176 7 391 4 085 -2 554 5 215 633,33% -54,00% 239,66%

-splatná 25 - 25 -50 25 0 -200,00% -100,00% -

-odložená 620 4 755 2176 7 391 4135 -2 579 5 215 666,94% -54,24% 239,66%

Výsledek hospodařeni za účetní období 3110 -11 615 - 533 -122 077 -14 725 11 082 -121 544 -473,47% -95,41%22803,75%

6.1.2 Z naší prověrky vyplynulo, že nárůst příjmů v období 2004 až 2007 nevyrovnal nárůst nákladů ve 

stejném  období.  Tuto  situaci  dále  zhoršilo  snížení  objemu  krajských  dotací  po  sloučení 

nemocnic:   

● položka tržeb „Výkony" vzrostla o 11,1 % v roce 2005,11,3 % v roce 2006 a 4,8 % v 2007. 

Tyto  tržby tvoří  především platby  od pojišťoven  za poskytnutou zdravotní  péči.  Podrobné 

údaje jsou uvedeny v Příloze III:  Přehled systéanafcavuliúho pojištění.  Tržby dále zahrnují 

výnosy ze zpracování krve, platby  od Kraje za poskytování,  zabezpečení a úhradu činností
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nehrazených z veřejného zdravotního pojištění (např. za provozování onkologického registru, 

provozování veřejné zdravotní kmhovny a archivu zdravotní dokumentace);

● nejvýznamnější položkou tržeb za prodej zboží jsou příjmy nemocniční lékárny z prodeje léků 

veřejnosti;

6.1.3 Dalším zdrojem příjmů jsou dotace od Kraje -  podrobný popis  problematiky dotací je obsažen 

v oddíle  7  Zprávy.  Zaměřili  jsme  se  na  dotace,  které  mají  přímý  či  nepřímý  dopad  na 

hospodářský výsledek.  Zaznamenali  jsme,  že  v  průběhu  prověřovaného  období  došlo 

k výraznému  poklesu objemu poskytovaných dotací, a to konkrétně:

DOTACE 2004 2005 2006 2007 04–05 05–06 06–07 04–05 05–06 06–07
změna změna změna % změna % změna % změna

Veškeré dotace

 poskytnuté nemocnicím 335 537 86 943 42 497 36 518 -248 594 -44 446 -5 979 -74,09% -51,12% -14,07%

Dotace s dopadem
na výkaz zisku a ztrát 226 394 77 656 20 650 26 378 -148 738 -57 006 5 728 -65,70% -73,41% 27,74%

6.1.4 Z  hlediska  nákladů  naše  zjištění  ukazují  následující  významné  pohyby  výdajů  či  nákladů  za 

prověřované období:

● nejvýznamnějším nákladem jsou osobní náklady, které vzrostly o 23 milionů Kč (+4,2 %) mezi 

rokem 2004 a 2005, o padesát milionů (+8,7 %) mezi rokem 2005 a 2006 a o 66 milionů Kč 

(+10,4 %) mezi rokem 2006 a 2007. Podrobné údaje o odměňování zaměstnanců jsou obsaženy 

v oddíle 8 této Zprávy. Nárůst lze doložit následovně:

Celkem včetně odvodů zdravotního a sociálního pojistného

2004 2005 2006 2007

KKN celkem 532 792 154,00 572 115 995,00 620 817 416,00 653 426 002,00
Meziroční nárůst - 39 323 841 48 701 421 32 608 586
Nárůst v % - 107,4% 108,5% 105,3%

6.1.5 Druhou nejvýznamnější položkou nákladů  je "Materiál a energie".  Materiál zahrnuje především 

léky  a  spotřebu  speciálního  zdravotnického  materiálu  ("SZM").  Tyto  položky  významně 

vzrostly především v roce 2007 – léky  o 32,6 milionů Kč (+34  %) a SZM o 39,7 milionů Kč 

(+19 %). Náklady na energii představují  elektřina, pára a plyn, přičemž  meziroční nárůst dosáhl 

přibližně 1 milion Kč (cca 3 %).  Obdrželi  jsme rozpad těchto položek  nákladů pro jednotlivé 

nemocnice a oddělení ze systému MIS Alea:
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Detail položky Spotřeba materiálu
2007 2006 2005 2004 2007/2006 2006/2005 2005/2004

Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Absolutní v % Absolutní v % Absolutní v %

Spotřeba materiálu 461 627 276 379 828 264 375 914 698 321 124 968 81 799 012 21,54% 3 913 566 1,04% 54 789 730 17,06%
Léky a léčivé přípravky 128 203 537 95 562 017 99 416 799 85 262 658 32 641 519 34,16% -3 854 782 -3,88% 14 154 141 16,60%
Krev a krevní výrobky 32 188 726 22 829 250 22 844 350 22 772 081 9 359 476 41,00% -15 100 -0,07% 72 270 0,32%
Speciální zdravotnický materiál (SZM) 244 886 534 205 183 708 195 298 235 158 281 707 39 702 826 19,35% 9 885 473 5,06% 37 016 528 23,39%

RTG materiál 3 263 318 3 314 544 3 984 053 6 315 283 -51 226 -1,55% -669 509 -16,80% -2 331 230 -36,91%
laboratorní materiál 29 526 518 30 39 985 38 871 377 35 749 941 -865 467 -2,85% -8 479 392 -21,81% 3 121 437 8,73%
implantáty 58 786 812 56 549 782 51 466 892 41 678 050 2 237 029 3,96% 5 082 891 9,88% 9 788 841 23,49%
obvazový materiál 7 904 971 7 746 207 7 063 303 12 562 436 158 764 2,05% 682 903 9,67% -5 499 132 -43,77%
katetry 40 371 490 16 054 279 7 805 161 3 417 211 24 317 211 151,47% 8 249 118 105,69% 4 387 231 128,36%
mediciální plyny které nejsou léčivo 534 129 447 546 890 646 256 923 86 583 19,35% -443 100 -49,75% 633 723 246,66%
ostatní 104 499 296 90 679 365 85 216 803 58 301 144 13 819 932 15,24% 5 462 562 6,41% 26 915 658 46,17%

Pohonné hmoty   545 733 552 106 609 452 498 288 -6 373 -1,15%  -57 346 •9,41% 111 164 22,31%
Potraviny 21 075 082 21 711 570 21 600 957 21 418 756 -636 489 -2,93% 110 613 0,51% 182 202 0,85%
Všeobecný materiál a náhradní díly 24 720 098 22 272 672 20 512 758 16 834 181 2 447 427 10,99% 1 759 914 8,58% 3 678 578 21,85%
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 7 004 054 8 987 885 11 007 163 11 265 652 -1 983 831 -22,07% -2 019 278 -18,35% -258 489 -2,29%
Prádlo a OOPP 2 505 626 1 934 688 3 695 967 3 922 624 570 937 29,51% -1 761 278 -47,65% -226 657 -5,78%
Knihy.učebnice.pomůcky pro výuku a hračky 476 307 688 505 743 246 820 746 -212 198 -30,82% -54 740 -7,37% -77 500 -9,44%
Spotřeba materiálu-nedaňová 21 579 105 862 185 771 48 276 -84 283 -79,62% -79 909 -43,01% 137 494 284,81%
Spotřeba energie 36 052 470 34 752 573 33 739 445 32 920 907 1 299 897 3,74% 1 013 128 3,00% 818 538 2,49%
Celkem spotřeba materiálu a energie 497 679 745 414 580 836 409 654 143 354 045 875 83 098 909 20,04% 4 926 694 1,20% 55 608 268 15,71%

Největší  nárůst  spotřeby materiálu  v roce 2007 způsobilo  zvýšení  spotřeby léků a speciálního 

zdravotnického  materiálu  (SZM)  a  to  především  katetrů  pro  kardiologii.  Podrobný  popis 

vybraných transakcí je uveden v oddíle 9 Zprávy.

● služby tvoří především opravy, údržba a ostatní služby – nájem, úklid, prádelenské služby, 

IT služby a auditní, poradenské a právní služby. Služby poklesly o 45 milionů Kč (-31 %) 

v roce 2005, vzrostly o 16 milionů Kč (+16 %) v roce 2006 a opět vzrostly o 23,5 milionů 

(+20,6 %) v roce 2007. Podrobné údaje jsou na jiném místě této zprávy. Následující tabulka 

dokládá růst:
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Detail položky Služby
2007 2006 2005 2004 2007/2006 2006/2005 2005/2004

Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Absolutní v % Absolutní v % Absolutní v %

Služby 137 621 909 114 077 417 98 055 176 143 081 417 23 544 492 20,64% 16 022 241 16,34%-45 026 241 -31,47%
Opravy a udržování 23 325 440 23 389 749 22 941 571 17 843 564 -64 309 -0,27% 448 177 1,95% 5 098 008 28,57%
Cestovné 1 173 975 1 398 483 1 127 999 1 026 228 -224 688 -16,07% 270 484 23,98% 101 771 9,92%
Náklady na reprezentaci 137 045 115 576 105 338 53 644 21 469 18,58% 10 238 9,72% 51 694 96,36%
Ostatní služby 112 985 629 89 173 610 73 880 268 124 157 982 23 812 020 26,70% 15 293 342 20,70%-50 277 714 -40,49%

služby spojů 4 641 183 4 288 062 4 020 659 3 695 379 353 122 8,23% 267 402 6,65% 325 280 8,80%
dopravné 2 608 904 2 517 534 2 583 661 2 437 751 91 370 3,63% -66 128 -2,56% 145 910 5,99%
nájemné 29 214 232 13 079 344 12 319 037 42 627 967 16 134 888 123,36% 760 306 6,17% -30 308 930 -71,10%
služby lékařů dle smluv
(klinické dny, onkologický re) 9 390 561 6 646 941 10 353 989 6 627 722 2 743 620 41,28% -3 707 048 -35,80% 3 726 267 56,22%
úklidové práce 10 131 345 9 869 093 9 646 054 8 292 917 262 252 2,66% 223 039 2,31% 1 353 137 16,32%
praní prádla 16 107 756 16 775 010 11 818 001 7 726 225 -667 254 -3,98% 4 957 009 41,94% 4 091 776 52,96%
svoz a likvidace odpadů   4 651 144 4 330 663 4 043 515 3 288 556 320 481 7,40% 287 148 7,10% 754 959 22,96%
software, licence – neodepisované 309 365 181 755 90 438 44 214 127 610 70,21% 91 316 100,97% 46 224 104,55%
údržba software, supervize, smlouvy IT 10 123 783 8 210 939 7 024 217 6 428 508 1 912 844 23,30% 1 186 722 16,89% 595 709 9,27%
bezpečnostní služba, ostraha 2 589 573 2 806 628 2 815 962 2 615 504 -217 055 -7,73% -9 334 -0,33% 200 459 7,66%
revizní práce (výtahy apod.) 4 675 962 4 214 580 1 438 029 991 404 461 381 10,95% 2 776 551 193,08% 446 625 45,05%
stočné, vodoměry, elektroměry 3 448 773 3 506 523 2 555 221 2 379 514 -57 750 -1,65% 951 302 37,23% 175 708 7,38%
školení 1 286 907 1 026 045 897 117 786 079 260 862 25,42% 128 928 14,37% 111 038 14,13%
audit, poradenské a právní služby 7 711 523 5 125 518 1 087 762 2 216 018 2 586 005 50,45% 4 037 756 371,20% -1128 256 -50,91%
ostatní služby 5 718 854 6 416 896 2 732 143 4 176 053 -698 042 -10,88% 3 684 753 134,87% 1 443 910 -34,58%
zvyšování kvalif., školení a ostatní
(nedaňové) 375 766 178 079 454 462 19 335 197 687 111,01% -276 382 -60,82% 435 107 2248,03%
ostatní položky služeb 0 0 0 29 804 816 0 - 0 - -29 804 816 -100%

● v roce 2005 došlo k výraznému nárůstu odpisů dlouhodobého majetku (nárůst o 37 milionů 

Kč). K nárůstu došlo ve všech nemocnicích: v Karlových Varech o 16 498 tis. Kč, v Sokolově 

o 12 134 tis. Kč a v Chebu o 8 259 tis. Kč. Tento nárůst je způsobený především převodem 

movitého majetku z kraje na jednotlivé nemocnice. V nemocnici v Karlových Varech došlo k 

nárůstu dlouhodobého majetku z 5 810 tis. Kč v roce 2004 na 134 256 tis. Kč v roce 2005. V 

nemocnici v Chebu vzrostl dlouhodobý majetek z 13 390 tis Kč. v roce 2004 na 88 638 tis. Kč 

v roce 2005. Nemocnice v Sokolově dále vykázala zvýšení dlouhodobého majetku v roce 2005 

(nárůst z 18 862 tis. Kč v roce 2004 na 103 254 tis. Kč v roce 2005).

Vybrané  transakce  s  dlouhodobým  majetkem:  v  roce  2004  Kraj  pronajal  movitý  majetek 

nemocnici  v  Karlových Varech za roční  nájemné 15,3 milionů Kč.  Od 1 .1  .2005 získala 

nemocnice v Karlových Varech právo užívat tento movitý majetek bezplatně. Dne 31. 3. 2005 

Kraj daroval nemocnici movitý majetek v hodnotě 128 446 tis. Kč. V roce 2005 daroval Kraj 

Nemocnici v Sokolově majetek ve výši 83 048 tis Kč.
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6.2 Vyhotovení  finančních  výkazů  –  konsolidace  výkazů  jednotlivých 

nemocnic

6.2.1 V roce 2004 a 2005 fungovaly nemocnice jako tři samostatné společnosti s ručením omezeným. 

Každá  nemocnice  vyhotovila  samostatné  finanční  výkazy,  které  byly  ověřeny  třemi  různými 

auditorskými  společnostmi.  Vyrozuměli  jsme,  že  nebyla  sestavována  žádná  konsolidovaná 

auditorem ověřená účetní závěrka.

6.2.2 Ve vztahu k sestavení účetní závěrky za rok 2006 upozorňujeme na následující skutečnosti:

● sloučení  tří  nemocnic  proběhlo  k  rozhodnému  dni  1.  2.  2006,  neboť  nebyly  dodrženy 

požadavky na zápis rozhodného dne k 1. 1.  2006. Z důvodu opožděného zápisu rozhodného 

dne musely  nemocnice  sestavovat  tři  samostatné  účetní  závěrky  za  leden  2006,  které  byly 

také auditované;

● přestože  již  byly  v  roce  2006  sloučené  v  jeden  subjekt,  nemocnice  měly  od  února  do 

prosince 2006 tři samostatné účetní systémy a vedly tři samostatná účetnictví;

● paní  Hustovská,  vedoucí  finanční  účtárny  KKN,  nás  informovala,  že  veškeré  vzájemné 

transakce mezi  nemocnicemi  byly  na  konci  roku  2006  v  hlavní  knize  stornovány,  a  proto 

nebyly tyto transakce na konci  roku zachyceny v účetnictví.  Z tohoto důvodu jsme nemohli 

obdržet  přehled transakcí,  které by byly v rámci konsolidace těchto tří  nemocnic vyloučeny 

ze sestavených konsolidovaných finančních výkazů;

● zjistili  jsme,  že  při  sestavování  finančních  výkazů  za  sloučené  nemocnice  se  postupovalo 

tak, že se  použili  finanční  výkazy  jednotlivých  nemocnic,  které  byly  následně  sečteny 

dohromady;

● v roce 2007 došlo ke  spojení  účetních systémů všech  tří  nemocnic a  KKN začala používat 

jednotný účetní systém, tj. vést jedno účetnictví.

6.3 Změny  ve  způsobu  účtování  o  zásobách  při  konsolidaci  finančních 

výkazů

6.3.1 Při  rozhovorech  s  účetními  a  vedoucími  ekonomických  odborů  jednotlivých  nemocnic  KKN 

nám bylo  sděleno,  že  v  roce  2006  došlo  ke  změně  metody  vykazování  výsledku  fyzické 

inventury zásob na konci účetního období.
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6.3.2 Dále nám bylo řečeno, že před rokem 2006 se v Nemocnici Karlovy Vary a Nemocnici Cheb 

fyzické inventury zásob na konci  účetního období neprováděly.  Nemocnice Sokolov prováděla 

inventuru  zásob  speciálního  zdravotnického  materiálu  (SZM)  a  léků  přinejmenším  od  roku 

2003.    

6.3.3 Požádali  jsme  o  doložení  zápisů  z  fyzických  inventur  zásob  provedených  v  jednotlivých 

subjektech  za  prověřované  období.  Obdrželi  jsme  zápisy  nemocnice  v  Karlových  Varech  a 

nemocnice v Chebu z roku 2006 a 2007. Nemocnice v Sokolově poskytla zápisy z provedené 

fyzické  inventury  zásob  z  let  2004,  2006  a  2007.  Podle  paní  Janoudové,  účetní  nemocnice 

v Sokolově,  nebylo  možné  dohledat  zápis  z  fyzické  inventury  zásob  prováděné  v  roce  2005. 

Nicméně  z  předloženého  interního  dokladu  vyplynulo,  že  výsledek  fyzické  inventury  zásob 

provedené na konci roku 2005 byl skutečně nemocnicí Sokolov zaúčtován, přičemž byla použita 

stejná účetní metoda jako v roce 2004.

6.3.4 Upozorňujeme, že podle zákona o účetnictví a Českých účetních standardů je právnická osoba, 

která vede podvojné účetnictví,  povinna alespoň jednou ročně provést  inventarizaci  majetku a 

závazků. Účetní jednotky jsou povinny prokázat provedení fyzické inventury po dobu 5 let po 

jejím provedení.

6.3.5 Mezi interními směrnicemi, které nám byly poskytnuty, jsme nalezli Dodatek č. 1 ke směrnici č. 

1/2006  o  inventarizaci  majetku,  zásob  na  skladech  a  dokladové  inventarizaci  ve  společnosti, 

který obsahuje všeobecné instrukce k provádění inventarizace v KKN. Směrnice se nezmiňuje o 

způsobu účtování výsledku provedené fyzické inventury ke konci účetního období.62

62 Viz dokument I/5.
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6.3.6 V roce 2006 provedla KKN ke konci účetního období fyzickou inventuru zásob, která v minulosti v 

nemocnicích  v  Karlových  Varech  a  Cheb  nebyla  prováděna  s  tím,  že  od  roku  2006 

(první rok existence  sloučeného  subjektu)  používá  KKN  pro  účtování  určitých  druhů  zásob 

(především  zdravotnického  materiálu  a  léků)  následující  metodu  účtování:  poté,  co  je 

zdravotnický materiál  a  léky  vydán  lékárnou  na  jednotlivá  oddělení  nemocnice,  tyto  položky 

jsou účtovány přímo do spotřeby,  přestože ve skutečnosti  nebyly spotřebovány,  ale  uloženy na 

jednotlivých odděleních. O vydání zásob zdravotnického materiálu a léků, které jsou uloženy na 

jednotlivých odděleních, pacientům (tedy o skutečném vydání do spotřeby) není vedena žádná 

evidence.  Proto  nejsou  k  dispozici  žádné  údaje  o  aktuálním  zůstatku  materiálu  a  léků  na 

jednotlivých odděleních (ani o množství - počtu položek, ani o jejich hodnotě) v době provádění 

fyzické inventury.

6.3.7 Z uvedeného důvodu nelze při inventarizaci  zjistit,  jaké množství  a jaké druhy zásob chybí či 

přebývají. Hrozí tak riziko, že zásoby mohou být odcizeny, nadměrně užívány nebo i neúmyslně 

zaměněny za jiný druh zásob. Nemocnice však nemá možnost tyto skutečnosti odhalit,  protože 

neexistuje nezbytná evidence zásob uložených na odděleních. Ze stejného důvodu není možné 

vyčíslit  a  správně  zaúčtovat  manka  a  přebytky  při  provádění  inventarizace  zásob.  Proto 

doporučujeme zavést vhodnou evidenci zásob na jednotlivých odděleních.

6.3.8 Současně doporučujeme co nejdříve provést  řádnou inventarizaci  zásob s cílem zjistit  aktuální 

zůstatky zásob a zjistit tak výchozí stav zásob pro provádění budoucích inventur zásob.

6.3.9 Podle  finančních  výkazů  za  rok  2006  byl  výsledek  fyzické  inventury  zásob  na  konci  roku 

zaúčtován jako náklady příštích období (položka rozvahy), přičemž náklady se snížily o stejnou 

částku. Auditované finanční výkazy KKN k 31. 12. 2006 zahrnují částku 28 672 tis. Kč vykázanou 

jako „Náklady příštích  období".  Podle popisu uvedeného v příloze  k účetní  závěrce  byla tato 

operace zaúčtována jako snížení  spotřeby materiálu (snížení  nákladů) a zvýšení aktiv (náklady 

příštích období).

6.3.10 Pokud by se v roce 2006 uplatnila stejná metoda účtování fyzické inventury zásob platná v roce 

2005  v  nemocnicích  Karlovy  Vary  a  Cheb,  tj.  pokud  by  se  neodúčtovaly  z  nákladů  zásoby 

nespotřebované ke konci roku, vykázaná ztráta za rok 2006 by byla vyšší o 28,7 milionů Kč.

6.3.11 Podle tvrzení Mgr. Hanzla byla inventura v roce 2006 provedena na doporučení auditora.
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6.3.12 Prověrka auditovaných finančních výkazů k 31. 12. 2007 ukázala, že stejná metoda byla použita 

také na konci roku 2007, přičemž částka tímto způsobem zaúčtovaná dosahuje 33 659 tis. Kč. 

V této souvislosti je nutné poznamenat, že v roce 2007 byl odúčtován výše popsaný účetní zápis 

zaúčtovaný v roce 2006 (tj. stav zásob zjištěný při fyzické inventuře k 31. 12. 2006 byl zúčtován 

do nákladů v roce 2007), čímž byl celkový dopad výsledku fyzické inventury zásob provedené 

v roce 2007 na hospodářský výsledek 2007 výrazně nižší.

6.3.13 V této  souvislosti  nás  Ing.  Mutinský informoval,  že  finanční  výkazy za  rok  2007 mohly být 

zkresleny v důsledku vykázání  výsledků inventury v časovém rozlišení.  Uvedl,  že rozdíl  činil 

27 mil. Kč.

6.3.14  Upozorňujeme,  že  České  účetní  standardy  stanoví,  že  při  účtování  této  operace  musí  účetní 

jednotka vykázat hodnotu zásob zjištěnou na základě fyzické inventury ke konci účetního období 

jako  zásoby  –  nikoli  jako  náklady  příštích  období.  Tento  zápis  jsme  prodiskutovali 

s vedoucí finanční  účtárny  paní  Husovskou,  která  nám  sdělila,  že  toto  zaúčtování  bylo 

schváleno auditorem KKN.

6.3.15 Postupy  inventarizace  jsme  diskutovali  s  vedoucí  finanční  účtárny  KKN,  paní  Hustovskou, 

abychom pochopili kvantifikaci a vykazování inventurních rozdílů zjištěných na konci účetního 

období. Z rozhovoru vyplynulo, že:

● se nevedou záznamy o materiálu, který určité oddělení již převzalo, ale ještě nespotřebovalo;

● z tohoto důvodu nelze zůstatek materiálu zjištěný při fyzické inventuře na konci účetního období 

porovnávat  s  teoretickým stavem materiálu,  protože neexistuje  přehled  o materiálu,  který je 

uložen na jednotlivých odděleních, ale dosud nebyl spotřebován;

● nemocnice tudíž není schopna vyčíslit a tedy ani zaúčtovat inventurní rozdíly.

Dále upozorňujeme, že nemocnice v prověřovaném období neúčtovala o mankách nebo

přebytcích zásob.

6.4 Finanční plánování v roce 2007

6.4.1 Je zřejmé, že proces plánování a sestavování rozpočtu pro rok 2007 nebyl dostatečný. Prověřili 

jsme  zápisy  zjednání  dozorčí  rady  a  představenstva  KKN  v  roce  2007.  Dále  jsme  vedli 

pohovory s několika osobami, včetně:
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● Mgr. Fojtíka, bývalého vedoucího ekonomického odboru nemocnice v Karlových Varech a 

současného předsedy představenstva KKN;

● Mgr. Hanzla, bývalého předsedy představenstva KKN;

● RNDr. Horkého, bývalého předsedy dozorčí rady KKN.

6.4.2 Zjistili jsme především následující skutečnosti:

● bylo  vypracováno  několik  verzí  plánu  na  rok  2007,  přičemž  konečná  verze  byla  schválena 

16. září 2007;

● z porovnání skutečnosti s Plánem 1 pro rok 2007, který jsme obdrželi,  vyplývá, že skutečná 

ztráta v roce 2007 byla o 109 milionů Kč vyšší než plánovaná.

6.4.3 V červnu 2007 přijal  Kraj  usnesení,  ve kterém požaduje,  aby KKN a ostatní  právnické osoby 

založené Karlovarským krajem měsíčně předkládaly výsledky hospodaření.  Do té doby zřejmě 

nebyly měsíční výsledky hospodaření Kraji předkládány. Tento mohl být krok reakcí na rostoucí 

obavy v  souvislosti  se  zhoršující  se  finanční  situací  KKN v  roce  2007.  Podle  tvrzení  RNDr. 

Horkého byl tento trend poprvé zaznamenán již koncem roku 2006, nicméně Mgr. Hanzl dokázal 

vždy uspokojivě zodpovědět případné dotazy ze strany dozorčí rady. Bylo nám řečeno, že i po 

daném usnesení Rady Kraje představenstvo KKN nadále nepředkládalo měsíční finanční výkazy 

včas. Nebyly nám doloženy ani žádné měsíční finanční výkazy.

6.4.4 Prověrka  zápisů  zjednání  dozorčí  rady  naznačuje,  že  dozorčí  rada  nepřijala  žádné  konkrétní 

opatření, jehož cílem by bylo zmírnit zhoršující se finanční výsledky KKN v roce 2007. Nicméně 

upozorňujeme, že dle tvrzení RNDr. Horkého Mgr. Hanzl vždy dokázal dozorčí radě uspokojivě 

ústně vysvětlit, že finanční situace není tak vážná, jak se jeví.

6.4.5 Finanční  záležitosti  KKN  byly  plně  v  působnosti  ekonomického  ředitele  KKN,  Ing.  Keřky. 

Proto neměli  jednotliví  ekonomové  včetně  Mgr.  Fojtíka  (jeho  vlastní  vyjádření)  přístup 

k celkovým finančním výsledkům KKN.

6.4.6 Existují protichůdná vysvětlení důvodů chabého plánování a odpovědnosti za tento stav. Nicméně 

je zřejmé, že konečnou odpovědnost nese vedení KKN a především ekonomický ředitel KKN Ing. 

Keřka.

6.4.7 Důkazem  nedostatečného  finančního  plánování  je  například  skutečnost,  že  dohoda  o  zvýšení 

osobních  nákladů  byla  v  rámci  kolektivního  vyjednávání  s  odbory  dojednána  na  konci  roku 
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2006 bez  důkladného  posouzení  dopadů  pro  rok  2007  –  v  případě  nemocnice  v  Karlových 

Varech se jedná o zvýšení nákladů o 44 milionů Kč, které už nešlo změnit, protože kolektivní 

smlouva  již  byla  uzavřena.  Podle  tvrzení  Mgr.  Hanzla  nebylo  zvýšení  osobních  nákladů 

v nemocnici v Karlových Varech řádně sděleno vedení KKN.

6.4.8 Jakmile v na počátku léta 2007 vyšla najevo skutečná finanční situace KKN, jedinou možností 

jak snížit výdaje na materiál by bývalo bylo pouze snížení objemu poskytované zdravotní péče, 

což  ovšem nebylo  realizovatelné  řešení,  nebo  výrazným snížením nákupních  cen.  Podle  Mgr. 

Fojtíka  zavedlo  vedení  KKN  v  červnu  2007  přísnější  limity  spotřeby  materiálu.  Nová  výše 

limitů byla  oznámena  ústně  na  společné  schůzce  s  primáři  a  zahrnovala  snížení  spotřeby 

materiálu o 50 % při současném zachování objemu poskytnuté zdravotní péče.  Tato plánovaná 

omezení nicméně musela být v září 2007 (v případě nemocnice v Karlových Varech) uvolněna.

6.4.9 Nejstarší verze rozpočtu, která je k dispozici v systému, je „Plán 1". Nebylo možné určit, kdy 

byl tento  plán  vypracován.  Podle  Mgr.  Fojtíka  představuje  Plán  1  upravenou  vyrovnanou 

variantu plánu.  Skutečnost,  že  se  nejedná  o  vyrovnaný  plán  pro  rok  2007,  dokládá  finanční 

výsledek hospodaření  uvedený  v  Plánu  1,  tj.  ztráta  12  344  tis.  Kč,  která  zjevně  neodpovídá 

původnímu plánovanému hospodářskému výsledku blížícímu se nule.  Obdrželi  jsme další  čtyři 

verze  plánu  včetně  konečné  verze,  označené  jako  „Plán  5"  a  datované  16.9.  2007.  Při 

rozhovorech se  zaměstnanci  nám bylo  řečeno,  že  Ing.  Keřka  sám rozpočet  často aktualizoval. 

Neobdrželi  jsme žádnou dokumentaci  k  sestavování  plánů  nebo vysvětlení  provedených  změn 

v jejich jednotlivých verzích. Provedli jsme základní analýzu plánů, které nám byly poskytnuty.

Základní analýza plánů KKN pro rok 2007

Porovnali jsme první dostupnou verzi plánu neboli „Plán 1" s auditovanými finančními výkazy 

za rok 2007. Skutečný výsledek je o 109 733 tis. Kč nižší  než plánovaný. Hlavní rozdíl  mezi 

plánovaným a skutečným výsledkem je následující:
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Porovnání Skutečnost 2007 versus Plán 1
KKN Plán 1 Y2007 Skutečnost 2007 / Plán 1

Skutečnost absolutní v %

Výsledek hospodaření z

a účetní období (+/-) -12 344 002 -122 076 950 -109 732 948 888,96%

Náklady 1 368 363 515 1 449 336 062 80 972 547 5,92%

Spotřeba materiálu 428 960 556 461 627 276 32 666 719 7,62%

Léky a léčivé přípravky 116 257 662 128 203 537 11 945 875 10,28%

Speciální zdravotnický materiál (SZM)  230 147 731 244 886 534 14 738 803 6.40%

Všeobecný materiál a náhradní díly 20 530 192 24 720 098 4 189 907 20,41%

Ostatní spotřeba materiálu 62 024 971 63 817 107 1 792 136 2.89%

Služby 117 663 526 137 621 909 19 958 382 16,96 %

Opravy a udržování 18 094 529 23 325 440 5 230 910 28,91%

Ostatní služby 98 080 027 112 985 629 14 905 603 15,20%

Ostatní položky služeb 1 488 970 1 310 840 -178 130 -11,96%

Osobní náklady 681 414 689 694 322 072 12 907 383 1,89%

Ostatní nákladové položky 140 324 743 155 764 806 15 440 063 11,00%

Výnosy 1 356 019 513 1 327 259 112 -28 760 400 -2,12%

6.4.10 Na základě porovnání Plánu 1 a auditovaných finančních výsledků jsme zjistili, že:

● skutečné výnosy byly o 28 760 tis. Kč nižší než plánované (-2,1 %);

● skutečná  spotřeba  materiálu  byla  o  32  667  tis.  Kč  (+7,6  %)  vyšší,  z  čehož  spotřeba  léků 

tvoří 11 946 tis.  Kč (+10,3 %),  speciální  zdravotnický materiál  (SZM) 14 739 tis.  Kč (+6,4 

%) a ostatní materiál a náhradní díly představují 4 190 tis. Kč (+20,4 %);

● skutečná  výše  služeb  byla  o  19  958  tis.  Kč  (+17  %)  vyšší,  přičemž  uvedený  nárůst  byl 

způsoben zejména  zvýšením  nákladů  na  údržbu  o  5  231  tis.  Kč  (+28,9  %)  a  zvýšením 

ostatních služeb  o  14  906  tis.  Kč  (+15,2  %).  Nárůst  ostatních  služeb  byl  způsoben 

především zvýšením nájemného o 7 725 tis. Kč, položky „služby lékařů dle smluv (klinické 

dny, onkologický registr,  LSPP)"  o 2  265 tis.  Kč,  IT služeb a  supervize  o  1 387  tis.  Kč a 

položky „audit, poradenské a právní služby" o 3 429 tis. Kč;

● osobní náklady vzrostly o 12 907 tis. Kč (+1,9 %).

6.4:11 Při porovnání Plánu 1 a Plánu 5, který byl sestaven 16. 9. 2007, jsme zjistili, že plánovaná výše 

ztráty  byla  navýšena  o  49  012  tis.  Kč.  Hlavní  rozdíly  mezi  Plánem  1  a  Plánem  5  jsou 

následující:    
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Porovnání Plán 5 versus Plán 1

KKN Plán 1 KKN Plán 5 Plán 5 / Plán 1

aktuální-pracovní Skutečnost absolutní v %

Výsledek hospodaření z

a účetní období (+/-) -12 344 002 -61 355 682 -49 011 680 397,05%

Náklady 1 368 363 515 1 394 536 031 26 172 516 1,91%

Spotřeba materiálu 428 960 556 436 301 686 7 341 130 1,71%

Léky a léčivé přípravky 116 257 662 120 265 533 4 007 871 3,45%

Speciální zdravotnický materiál (SZM) 230 147 731 232 983 570 2 835 839 1,23%

Všeobecný materiál a náhradní díly 20 530 192 20 049 883 -480 309 -2,34%

Ostatní spotřeba materiálu 62 024 971 63 002 700 977 729 1.58%

Služby 117 663 526 129 203 482 11 539 956 9,81%

Opravy a udržování 18 094 529 17 400 422 -694 107 -3,84%

Ostatní služby 98 080 027 110 425 194 12 345 167 12,59%

Ostatní položky služeb 1 488 970 1 377 866 -111 104 -7,46%

Osobní náklady 681 414 689 689 060 852 7 646 163 1,12%

Ostatní nákladové položky 140 324 743 139 970 011 -354 732 -0,25%

Výnosy 1 356 019 513 1 333 180 349 -22 839 164 -1,68%

6.4.12 Na základě porovnání Plánu 5 a Plánu 1 jsme zjistili, že:

● pokles výnosů o 22 839 tis. Kč (-1,7 %);

● nárůst  spotřeby  materiálu  o  7  341  tis.  Kč  (+1,7  %),  což  představuje  především  nárůst 

spotřeby léků  o  4  008  tis.  Kč  (+3,5  %)  a  nárůst  spotřeby  speciálního  zdravotnického 

materiálu o 2 836 tis. Kč (+1,2 %);

● nárůst  služeb  o  11  540  tis.  Kč  (+9,8  %),  především v  důsledku  nárůstu  ostatních  služeb  o 

12 345 tis. Kč (+12,6 %), které zahrnují zejména nárůst nájemného o 6 731 tis. Kč a zvýšení 

nákladů u položky auditní, poradenské a právní služby o 3 858 tis. Kč;

● nárůst osobních nákladů o 7 646 tis. Kč.

6.5 Pokusy o změnu některých účetních metod v roce 2007

6.5.1 V průběhu našeho šetření vyplynulo, že některé operace v rámci prověřovaného období mohly být 

využity ke vylepšení finančních výsledků nemocnice. Jedná se o následující transakce, které jsou 

detailně popsány dále:

● vykázání očekávaných příjmů od zdravotních pojišťoven ke konci roku 2007;

● snížení odpisů dlouhodobého majetku ve výkazu zisku a ztráty účtované v září 2007.
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Časová posloupnost událostí souvisejících s operacemi ze září 2007

6.5.2 Pro lepší orientaci uvádíme základní přehled událostí, souvisejících se specifickými operacemi

zaúčtovanými v září 2007:

● rozhodnutí rady kraje č. 464/06/07 ze dne 14. 6. 07, kterým byla stanovena s účinností od 

července 2007 povinnost KKN předkládat měsíční účetní výkazy radě Karlovarského kraje;

● 1.9. 2007 rezignoval Ing. Keřka na funkci ekonomického ředitele KKN;63

● 11.9. 2007 podal Ing. Keřka rezignaci na pozici člena představenstva KKN.64 Dozorčí rada 

KKN jeho rezignaci vzala na vědomí dne 2. 10. 2007;65

● příkaz  Ing.  Keřky  ze  dne  16.  10.  2007,  jímž  ukládá  hlavní  účetní  KKN  snížit  hodnotu 

odpisů dlouhodobého majetku o částku 9 391 000,00 Kč (touto operací  se snížily náklady 

KKN). Příkaz ukládal zaúčtovat tuto operaci v září 2007;66

● příkaz  Ing.  Keřky  ze  dne  22.  10.  2007,  jímž  ukládá  hlavní  účetní  KKN  zaúčtovat  do 

dohadných položek aktivních v nemocnici v Karlových Varech částku 10 959 573,60 Kč za 

hemodialýzu u pojišťovny VZP (tato operace znamenala zvýšení výnosů v září 2007);67

● 29. 10. 2007 schválilo představenstvo KKN hospodářský výsledek nemocnice za 3. čtvrtletí 

2007 a odsouhlasilo opatření k optimalizaci hospodářského výsledku do konce roku 2007.68

Úpravy výnosů

6.5.3 Paní Divišová nám sdělila že vedení KKN mělo Kraji předkládat s účinností od července 2007 

přehledy o výsledcích hospodaření nemocnice.

6.5.4 Ing. Mutinský uvedl, že metoda vykázání časového rozlišení příjmů od zdravotních pojišťoven 

může souviset se změnou auditora mezi lety 2006 a 2007.

6.5.5 Během  našich  rozhovorů  s  managementem  KKN  jsme  byli  upozorněni  na  snahu  vedení 

společnosti  úmyslně  zlepšit  hospodářský  výsledek  za  3.  čtvrtletí  roku  2007,  a  to  příkazem 

zaúčtovat tržby jako dohadnou položku.

Viz dokument F/26.

Viz dokument F/28.

Viz dokument F/l 8.

Viz dokument I/1.

Viz dokument I/2.

Viz dokument F/29.
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6.5.6 Zjistili jsme, že na konci října 2007 byla do účetnictví nemocnice v Karlových Varech za září 2007 

zaúčtována  dohadná  položka  aktivní  ve  výši  10  959  573,60  Kč.  Účetní  zápis  provedený 

paní Hustovskou dne 23. října 2007 s částkou 10 959 573,60 Kč byl následující:

● Má dáti: Dohadné položky aktivní (úíet 388010); a

● Dal: Příjmy - Zdravotní pojišťovny (účet 602000).

6.5.7 Od  vedoucí  finanční  účtárny  paní  Hustovské  a  vedoucí  úseku  zdravotních  pojišťoven  paní 

Bejlkové jsme si vyžádali dokumentaci související s touto dohadnou položkou.

6.5.8 Při shromažďování podkladů k této dohadné položce jsme obdrželi příkaz ze dne 22. 10. 200769 

na hlavičkovém  papíru  KKN  podepsaný  Ing.  Keřkou,  kterým  přikazuje,  aby  tato  transakce 

byla zaúčtována. Dopis má následující znění:

Vážená paní Hustovská,

Na  základě  přiložené  kalkulace  provedené  vedoucí  oddělení  zdravotních  pojišťoven  pí.  H.  

Bejlkovou a souhlasu zdravotního ředitele společnosti  MUDr. Dobiáše s touto kalkulací,  který  

je uveden  v  závěru  dopisu,  a  na  základě  pokynu  výkonného ředitele  společnosti  Mgr.  Davida  

Hanzla Vám tímto ukládám provést následující účetní operaci; zaúčtovat do dohadných položek  

aktivních  v  nemocnici  v  Karlových  Varech  za  měsíc  září  2007  částku  10  959  573,60  Kč  za 

hemodialýzu u pojišťovny 111.

Současně přikládám tabulku s výpočtem hodnoty dohadně položky zpracovaně pí. Bejlkovou.

Souhlas zdravotního ředitele s přiloženou tabulkou. [Souhlasím, M. Dobiáš]

S pozdravem

Ing. Vladimír Keřka, Ekonomický ředitel, Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Příloha; dle textu

Kopie: Mgr. Jiří Fojtík, vedoucí ESO nemocnice v Karlových Varech

Viz dokument I/2.
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6.5.9 Upozorňujeme, že v době vydání tohoto příkazu, tj. 22. 10. 2007, již zřejmě nebyl z důvodu své 

předchozí rezignace Ing.  Keřka ani  ekonomickým ředitelem,  ani  členem představenstva KKN. 

Rezignaci na pozici ekonomického ředitele podal Ing. Keřka k 1. 9. 2007, dohoda o odvolání a 

vzdání se pracovního místa byla podepsána 1. 9. 2007 Mgr. Hanzlem a MUDr. Dobiášem.70 Dne 

11.9. 2007 podal Ing. Keřka rezignaci na pozici člena představenstva KKN. Dozorčí rada KKN 

jeho rezignaci vzala na vědomí dne 2. 10. 2007.71 V zápisech, které nám byly poskytnuty, jsme 

nenalezli rozhodnutí představenstva nebo dozorčí rady, kterým by byl Ing. Keřka opět jmenován 

ekonomickým ředitelem či členem představenstva.

6.5.10 Dohadná položka aktivní se vztahuje k budoucí platbě za hemodialýzu od Všeobecné zdravotní 

pojišťovny (dále jen „VZP"). Výše dohadné položky byla vypočítána paní Bejlkovou, schválena 

MUDr.  Dobiášem  a  zaúčtována  vedoucí  finanční  účtárny  na  základě  písemného  příkazu 

podepsaného  Ing.  Keřkou  (viz  výše).72 Podle  paní  Bejlkové  bylo  vytvoření  dohadné  položky 

schváleno ekonomickou skupinou.

6.5.11 Požádali  jsme  paní  Cimbálovou,  sekretářku  předsedy  představenstva  (dříve  sekretářka 

představenstva KKN), aby nám poskytla zápis ze zasedání ekonomické skupiny, na kterém byla 

tvorba této dohadné položky schválena. Paní Cimbálová uvedla, že tento zápis nebyla schopna 

dohledat. Paní Cimbálová nám sdělila, že se také spojila s paní Bejlkovou, která údajně tvrdila, 

že Ing. Keřka toto rozhodnutí v žádném zápise neuvedl.

6.5.12 Setkali  jsme  se  spaní  Bejlkovou,  vedoucí  úseku  zdravotních  pojišťoven,  která,  jak  vyplývá 

z vyžádané dokumentace, provedla výpočet dohadné položky.

6.5.13 Podle paní Bejlkové byla dohadná položka vytvořena na specifickou úhradu (dle dodatku č. 45 

ke smlouvě  s  VZP  jde  o  tzv.  "specifické  položky  úhrady"  ve  smlouvě  označené  jako 

SPEC2007) „zdravotní  péče  poskytnutá  pojištěncům  VZP v  odbornosti  128  –  hemodialýza", 

kterou se VZP zavázala uhradit v roce 2007.
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6.5.14 V prvním pololetí  roku  2006 hradila  VZP tyto  služby v rámci  paušální  úhrady za  všeobecné 

služby.  V druhém pololetí  roku 2006, na které byla uzavřena nová smlouva,  byly tyto služby 

hrazeny VZP prostřednictvím zvláštní úhrady ve výši 10 milionů Kč. Podle paní Bejlkové není 

nicméně  tato  zvláštní  úhrada  smluvně  ošetřena.  Tato  úhrada  byla  spárována  s  výkony 

poskytnutými hemodialýzou pouze neformálním telefonátem s VZP.

6.5.15 15 Podle paní Bejlkové byla kalkulace dohadné položky provedena na základě Dodatku č. 45 ze 

dne 28. 8. 2007 k Rámcové smlouvě o poskytování zdravotní péče uzavřené mezi KKN a VZP a 

dat  z  Medixenu.  Dodatek  definuje  hodnotu  jednoho  bodu  (v  Kč);  data  z  Medixenu  zahrnují 

objem zdravotní  péče  poskytnuté  v  rámci  chronické  i  akutní  hemodialýzy  a  hemodiafiltrace 

v prvním pololetí 2007.

6.5.16 Prostudováním Dodatku  jsme  zjistili,  že,  pokud  by  byla  dohadná  položka  správně  spočítána, 

měla by  zahrnovat  pouze  úhrady  za  chronickou  hemodialýzu,  „ZUM"  (zvlášť  účtovaný 

materiál) a „ZULP"  (zvlášť  účtované  léčivé  přípravky),  což  jsou  položky  smluvně  ošetřené 

v Dodatku.73

6.5.17 Přesné zůstatky ZUM a ZULP lze zjistit pouze na konci roku poté, co byla shromážděna veškerá 

data  a  proběhla  jednání  se  zdravotními  pojišťovnami.  Do  kalkulace  dohadné  položky  tudíž 

nebylo možné tento příjem zahrnout.

6.5.18 Z tohoto důvodu se výpočet  dohadné položky jeví  jako nesprávný,  protože  by měl  zahrnovat 

pouze úhrady za služby poskytnuté v rámci chronické hemodialýzy. Provedená kalkulace navíc 

zahrnuje  i  položky,  které  nejsou  předmětem  Dodatku  (konkrétně  služby  poskytnuté  v  rámci 

akutní hemodialýzy a hemodiafiltrace).

6.5.19 Nebyli jsme schopni ověřit tvrzení paní Bejlkové, která měla upozornit ekonomického ředitele 

na skutečnost,  že úhrada  za hemodialýzu  není  jistá,  protože se  neví,  zda  kalkulace  provedená 

nemocnicí odpovídá způsobu kalkulace, který by použila VZP.74

73 Viz dokument I/3.

74 Viz dokument I/4.
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6.5.20 Kalkulaci  dohadné  položky  jsme  diskutovali  spaní  Bejlkovou,  abychom  mohli  posoudit,  zda 

odhadovaná  a  zaúčtovaná  částka  je  reálná.  Podle  paní  Bejlkové  bylo  pravděpodobné,  že 

nemocnice  na  konci  roku  2007  obdrží  částku  4,5  milionů  Kč.75 Paní  Bejlková  uvedla,  že  o 

očekávané  výši  úhrady  (4,5  milionů  Kč)  informovala  také  Ing.  Keřku.  Své  tvrzení  nebyla 

schopna doložit.  Příkaz  Ing.  Keřky  nařizuje  zaúčtovat  dohadnou  položku  aktivní  ve  výši 

10 959 753,60 Kč.

6.5.21 Zdá se, že vytvoření dohadné položky na úhradu za poskytnou zdravotní péči neproběhlo podle 

obvyklého  scénáře.  Paní  Bejlková  poznamenala,  že  podobné  dohadné  položky  byly  vždy 

vytvářeny v lednu za předchozí hospodářský rok (tj. k 31. 12.).

6.5.22 Transakce byla částečně (ve výši 7 566 997,53 Kč) zúčtována před koncem roku 2007. Vedoucí 

finanční  účtárny paní  Hustovská  zaúčtovala  tuto  operaci  na  základě  kalkulace  výše  úhrad  od 

pojišťoven, kterou vypracovala paní Bejlková v říjnu a prosinci 2007. Zúčtování sestávalo ze dvou 

účetních zápisů:

● 1. zápis byl proveden v následujícím měsíci (říjnu 2007): 6 297 599,90 Kč bylo zaúčtováno 

následovně: Má dáti:  Příjmy – Zdravotní  pojišťovny (účet  602000) /  Dal:  Dohadné položky 

aktivní (účet 388010); a

● 2.  zápis  byl  proveden v prosinci  2007: 1  269 397,63 Kč bylo vykázáno obdobně: Má dáti: 

Příjmy  –  Zdravotní  pojišťovny  (účet  602000)  /  Dal:  Dohadné  položky  aktivní  (účet 

388010).        

6.5.23 Rozdíl mezi původním zápisem a dvěma storno zápisy ve výši 3 392 576,70 Kč představuje odhad 

nezaplacených  úhrad  od  VZP  za  rok  2007,  které  nemocnice  obdrží  v  roce  2008.  Tento 

odhad je zaúčtován k 31. 12. 2007. Odhad se propočítává a vykazuje obvykle na konci každého 

účetního období.

Úpravy odpisů

6.5.24 Během  našich  rozhovorů  s  managementem  KKN  jsme  byli  také  upozorněni  na  to,  že 

hospodářský výsledek  za  3.  čtvrtletí  roku  2007 měl  být  úmyslně  zlepšen,  a  to  účetní  operací 

snižující hodnotu odpisů dlouhodobého majetku.

75 Viz dokument 1/4.
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6.5.25 Na základě písemného příkazu Ing.  Keřky na hlavičkovém papíru KKN ze dne 16. 10. 2007, 

zaúčtovala hlavní účetní KKN snížení odpisů majetku ve výši 9 391 000 Kč. V příkazu se uvádí, 

že operace má být zaúčtována v září 2007. Dopis má následující znění:

Vážená paní Hustovská,

na základě přiloženého dopisu Ing. Kratochvíla ze dne 12. 9. 2007 k odhadu změny odpisů v roce 

2007, Vám tímto ukládám provést zaúčtování následující účetní operace:

Provedený odhad změny hodnoty odpisů (tj.  snížení) v celkové částce mínus 9 391 000,00 Kč 

zaúčtujte  na  vrub  účtu  551  022  -  odpisy  zdravotnických  strojů,  přístrojů  a  ve  prospěch  účtu  

080 020 oprávky ke zdravotnické a laboratorní technice. Uvedenou účelní operaci proveďte na  

útvaru 1 -  představenstvo a to v  období září  2007. (MD 551 022 Dal 080 020 částka -9 391 

000,00 Kč útvar Představenstvo)

Současně přikládám dopis Ing. Kratochvíla ze dne 12. 9. 2007

S pozdravem

Ing. Vladimír Keřka, Ekonomický ředitel, Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Příloha: dle textu

6.5.26 Vedoucí finanční účtárny zaúčtovala dne 23. 10. 2007 následující účetní operaci:

● Má dáti:  nákladový účet  č.  551022 -  odpisy zdravotnických  strojů  a  přístrojů  (-9  391  000 

Kč). Tento záporný zápis snižuje náklady;

● Dal: rozvahový účet č. 082020 - oprávky ke zdravotnické a laboratorní technice (-9 391 000 

Kč.)
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6.5.27 Dokumentace, která nám byla poskytnuta paní Hustovskou spolu s výše zmíněným příkazem, dále 

obsahuje  dopis,  který  zaslal  Ing.  Vladimír  Kratochvíl,  vedoucí  ekonomicko-správního 

odboru nemocnice  v  Sokolově,  ekonomickému  řediteli  KKN.  Z  dopisu  je  zřejmé,  že  Ing. 

Kratochvíl  provedl  kalkulaci  výše  úpravy  odpisů,  a  to  na  základě  Dodatku  č.  1  k  Příkazu 

ekonomického ředitele č.  1/2007, o účetnictví  na rok 2007, ze dne 1.  září  2007. Tento příkaz 

popisuje způsob odpisování  nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku.77 Ing.  Kratochvíl 

vypočetl navrhované snížení  odpisů samostatně pro Karlovy Vary (6 144 000 Kč) a pro Cheb 

(3 247 000 Kč).

6.5.28 Dopis Ing. Kratochvíla na hlavičkovém papíru KKN má následující znění:

Vážený pane řediteli,

v  návaznosti  na úkol  který jste  mi  zadal  na jednání  ekonomické  skupiny  a dopisu auditorské  

firmy HZ  Praha  ze  dne  22.8.2007,  jsem  provedl  porovnání  odpisových  sazeb  uvedených  v  

příloze 6 příkazu ekonomického ředitele č. 1/2007 a odpisových sazeb navázaných na jednotlivé  

evidenční  skupiny  odpisovaného  majetku  v  nemocnicích  a  dospěl  jsem  k  názoru,  že  výtka  

auditorů uvedená ve shora uvedeném dopisu je opodstatněná.

Na základě Vašeho pokynu jsem navrhl dodatek č.l k Příkazu ekonomického ředitele č. 1/2007,  

který byl Vámi dne 1.9.2007 vydán. V návaznosti na tento dodatek jsem provedl odhad změny  

hodnoty  odpisů,  kde  dojde  ke  sníženi  odpisů  v  jednotlivých  nemocnicích  v  následujících  

hodnotách:

nemocnice v Karlových Varech - částka 6 144 tis. Kč

nemocnice v Chebu - částka 3 247 tis. Kč

odhad celkem - částka 9 391 tis. Kč

Dále  Vám  tímto  sděluji,  že  jsem  zahájil  jednání  s  Ing.  Klivickým  z  firmy  DATRON  o  

programových úpravách v SW NORIS - majetek, tak aby bylo možno dopad přesně kvantifikovat 

a promítnou do hlavní knihy jednotlivých nemocnic. Úpravu SW a přesný výpočet  očekávám v  

průběhu druhé poloviny měsíce října 2007.

K tomuto dopisu dále přikládám vyjádření firmy HZ Praha, spol. s r. o. ze dne 22. srpna 2007  

o odpisování dlouhodobého majetku.
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S pozdravem

Ing. Vladimír Kratochvíl, vedoucí ekonomicko-správního odboru nemocnice v Sokolově

Příloha

6.5.29 S Ing. Kratochvílem jsme se setkali a požádali ho o poskytnutí výpočtu částky, o kterou se měly 

upravit  odpisy,  a  podpůrnou  dokumentaci  k  výpočtu,  včetně  shora  zmíněného  Dodatku  č.  1. 

Výpočet jsme do data vydání této Zprávy neobdrželi. Ing. Kratochvíl nám vysvětlil, že i v roce 

2007  (tj.  v  druhém  roce  existence  sloučeného  subjektu  KKN)  každá  z  nemocnic  nadále 

uplatňovala  odlišnou  metodu  odpisování  dlouhodobého  majetku.  Podle  Ing.  Kratochvíla  se 

vedení KKN  rozhodlo  uplatňovat  jednotnou  metodu  odpisování  dlouhodobého  majetku  ve 

všech třech nemocnicích, přičemž jako základ byla stanovena metoda uplatňovaná v nemocnici 

v Sokolově. Částka 9 391 000 Kč představuje dopad změny způsobu odpisování v nemocnicích 

v Karlových Varech a Chebu za 12 měsíců roku 2007. Tato operace se promítla  jako zlepšení 

hospodářského výsledku KKN v září 2007.

6.5.30 Dokumentace,  kterou  nám  poskytla  paní  Hustovská,  obsahuje  dopis  společnosti  HZ  Praha, 

auditora KKN, ze dne 22. 8. 2007, ve které auditor doporučuje nemocnici přehodnotit odpisový 

plán, jednotlivé odpisové sazby stanovit v reálné výši a tím i zreálnit celkové náklady na účetní 

odpisy dlouhodobého majetku. Auditor dále upozorňuje,  že jakoukoli  změnu účetních pravidel 

lze provést pouze s účinností od prvního dne účetního období a že v účetní závěrce za období, 

ve kterém  ke  změně  účetního  pravidla  dojde,  je  třeba  každou  takovou  změnu  uvést  včetně 

alespoň přibližné  kvantifikace  jejího  dopadu  na  výsledek  hospodaření.  Celé  znění  doporučení 

auditora vytištěné na hlavičkovém papíře HZ Praha, spol. s r.o. je následující:

Věc: Odpisování dlouhodobého majetku

Vážený pane řediteli,

v rámci auditu účetní závěrky Karlovarské krajské nemocnice a.s. jsme došli k závěru, že odpisové  

sazby  dlouhodobého  majetku  (účetní  odpisy)  v  podobě,  jak  jsou  aplikovány,  

předpokládají v průměru  takové  tempo  reprodukce  dlouhodobého  majetku,  které  není  v 

podmínkách Vaší  společnosti  dosažitelné.  Doporučujeme proto přehodnotit  Váš odpisový plán,  

jednotlivé odpisové sazby stanovit v reálné výši a tím i zreálnit celkové náklady na účetní odpisy  

dlouhodobého  majetku.  Pokud  se  rozhodnete  na  naše  doporučení  reagovat,  je  třeba  mít  na  

paměti, že jakoukoliv změnu účetních pravidel je nutno realizovat s účinností od 1.1. Dále pak je
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nutné v účetní závěrce za období, ve kterém ke změně účetního pravidla dojde, každou takovou 

změnu uvést včetně alespoň přibližné kvantifikace jejího dopadu na výsledek hospodaření.

S pozdravem,

Ing. Petr Šrámek, auditor č. 1163

6.5.31 Toto doporučení jsme se společností HZ Praha nediskutovali.

6.5.32 Paní Hustovská nám sdělila, že po odchodu ekonomického ředitele změnil auditor svůj přístup k 

účtování  dopadu  vyplývajícího  ze  změny  metody  odpisování  dlouhodobého  majetku.  S  výše 

uvedenou úpravou  výše  odpisů,  která  byla  provedena  v  září  2007,  auditor  údajně  souhlasil  a 

následně  při  provádění  konečného  auditu  za  rok  2007  stornování  této  operace  nerozporoval. 

Nezískali jsme žádné písemné vyjádření auditora, které by toto tvrzení dokládalo.

6.5.33 Z účetnictví  nemocnice  je  patrné,  že  transakce  byla  v  prosinci  2007 v  plné  výši  stornována. 

Zápis byl proveden k 31. 12. 2007 ve výši 9 391 000 Kč. Paní Hustovská provedla tuto operaci 

na příkaz nového vedení KKN. Neobdrželi jsme žádný písemný příkaz k zaúčtování této operace.

6.5.34 Podle  Mgr.  Hanzla  bylo  sjednocení  odpisových  sazeb  v  roce  2007  provedeno  na  doporučení 

auditora. Mgr. Hanzl nedokázal vysvětlit, proč bylo provedeno v září 2007.

6.6 Dopady  změn  a  zamýšlených změn  účetních  metod  na  hospodářský 

výsledek jednotlivých období
6.6.1 Následující  tabulka  ukazuje  dopad  výše  popsaných  účetních  operací  na  hospodářský výsledek 

jednotlivých období s výjimkou faktury od společnosti BIOTRONIK Praha, která byla zaúčtována 

prostřednictvím účtů časového rozlišení do odpovídajícího účetního období.

6.6.2 Upozorňujeme, že v Nemocnici Sokolov proběhla fyzická inventura zásob již v roce 2003. Tyto 

transakce vykázané na základě zápisu z  fyzické inventury ovlivnily účetní  závěrku nemocnice 

Sokolov  za  rok  2004 a  2005.  V nemocnicích  v  Karlových  Varech  a  Chebu proběhla  fyzická 

inventura zásob poprvé v roce 2006. V roce 2006 byl uplatněn shodný přístup, dříve aplikovaný 

v Nemocnici Sokolov, ve všech třech nemocnicích.

6.6.3 Nenavrhujeme,  ani  nedoporučujeme  opravu  účetních  závěrek.  Pouze  shrnujeme  dopad  výše 

uvedených transakcí na výsledky hospodaření za jednotlivá období.
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Operace s dopadem na hospodářský výsledek
31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 30/3/2007 30/6/2007 30/9/2007 31/12/2007

TEXT (všechny tři všechny tři KKN KKN KKN KKN KKN
nemocnice) nemocnice) (12 měsíců) Údaje nejsou

Výsledek hospodaření
za účetní období (+/-) 3 110 -11 615 -533 N/A -41 406 -34 971 -122 077
Výsledek inventury na konci

účetního období -3 231 -2 610 -31 282 N/A -33 659

Storno inventury vyúčtované 

v předchozím účetním období 2 712 3 231 2 610 N/A 31 282

Dohadná položka aktivní

– zvýšení příjmů od VZP -10 960

Snížení odpisů dlouhodobého

majetku -9 391

Výsledek hospodaření
bez uvedených úprav 2591 -10 994 -29 205 N/A -41 406 -55 322 -124 454

6.6.4 U operací představujících zaúčtování výsledků fyzických inventur zásob jsme se snažili ukázat, 

jaký  by  byl  hospodářský  výsledek  v  případě,  kdyby  účetní  operace  týkající  se  provedených 

fyzických  inventur  zásob  nebyly  nemocnicemi  zaúčtovány.  Z  uvedeného  vyplývá,  že 

hospodářský výsledek k 31.  12.  2006 ve  výši  -533 tis.  Kč (ztráta)  by v případě nezaúčtování 

operací spojených s fyzickou inventurou zásob, byl ve výši -29,2 milionů Kč (ztráta). Obdobně, 

ztráta k 31. 12. 2007 dle finančních výkazů ve výši  122 milionů Kč by bez zaúčtování těchto 

operací dosáhla výše 124,5 milionů Kč.

6.6.5 Transakce  zaúčtované  v  září  2007 byly nemocnicí  stornovány na  konci  roku  2007.  Z  tohoto 

důvodu  není  výsledek  hospodaření  k  31.  12.  2007  (tj.  první  řádek  tabulky  –  výsledek 

hospodaření za účetní období), o tyto operace dále upravován.

6.6.6 Z tabulky je dále patrné, že ztráta vykázaná k 30. 9. 2007 ve výši 34,9 milionů Kč by bez dvou 

operací zaúčtovaných na základě příkazu Ing. Keřky (popsáno v předcházející části) byla vyšší o 

20,4 milionů, tedy by dosáhla výše 55,3 milionů Kč.

6.7 Další identifikované potenciální nesrovnalosti
Zvýšení spotřeby materiálu na konci účetního období

6.7.1 Mgr.  Fojtík  nás  informoval,  že  v  roce  2005 nakoupila  nemocnice  větší  zásoby materiálu  než 

skutečně potřebovala  s  cílem snížit  svůj  daňový základ.  Také Ing.  Ferenc  nám oznámil,  že v 

minulosti  nemocnice  ke  konci  roku  pořizovala  větší  množství  zásob,  především léků,  s  cílem 

snížit daňový základ.

6.7.2 Abychom  identifikovali  vývojové  trendy,  porovnali  jsme  měsíční  objemy  nákupu  základních 

druhů  materiálu  v  průběhu  prověřovaného  období.  Do  porovnání  jsme  zahrnuli  následující 

významné skupiny zásob:
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Vybrané účty (pouze nejvýznamnější skupiny zásob)
Skupina zásob Č. účtu Popis účtu
Léky 501021 Krevní deriváty hromadně vyráběné

501022 Radiofarmaka
501023 Léky a ostatní léčivé přípravky
501024 Mediciální plyny k anestézii a resuscitaci

Speciální zdravotní materiál 501041 RTG materiál
501042  Laboratorní materiál
501043 Implantáty
501044 Obvazový materiál
501045 Katetry
501046 Mediciální plyny které nejsou léčivo
501047 Ostatní /SZM/

Všeobecný materiál 501070 Materiál na opravu a údržbu nemovitého majetku KK
501071 Kancelářský materiál
501072 Čistící prostředky
501071 Technické plyny
501074 Materiál pro údržbu
501075 Materiál a ND – výpočet. technika
501076 ND pro ostatní techniku
501077 Tiskopisy
501078 Desinfekce
501079 Ostatní materiál

6.7.3 Vypočetli  jsme  průměrnou  spotřebu  výše  uvedeného  materiálu  za  jedenáct  měsíců  v 

jednotlivých letech, tj. za období od ledna do listopadu (sloupec „A"), a porovnali tuto hodnotu 

se skutečnou spotřebou daného materiálu v prosinci (sloupec „B"). Poznamenáváme, že údaje o 

spotřebě  materiálu  za  prosinec  daného  roku  představují  stav  zásob  již  snížený  o  výsledky 

provedených fyzických inventur zásob. Jak je uvedeno výše, inventury byly účtovány jako snížení 

nákladů (spotřeby materiálu). Srovnání je uvedeno v následující tabulce:

Spotřeba materiálu (vybrané účty 501) v tis. Kč
2004 2005

A B B-A (B/A)-1 A B B-A (B/A)-1
Průměr Abs. Průměr Abs.

Subjekt 1-11/2004 12/2004 odchylka % růst 1-11/2005 12/2005 odchylka % růst
KV 8 375 112 926 104 551 1248% 11 526 23 364 11 838 103%

SO 7425 98 182 90 757 1222% 8 199 102 895 94 696 1155%

CH 3 316 2 978 -338 -10% 3 724 3 320 -404 -11%

Total 19 116 214 086 194 970 1020% 23 449 129 579 106 130 453%

2006 2007
A B B-A (B/A)-1 A B B-A (B/A)-1

Průměr Abs. Průměr Abs.
Subjekt 1-11/2006 12/2006 odchylka % růst 1-11/2007 12/2007 odchylka % růst
KV 16 814 150 920 134 106 798% 33 686 37 852 4166 12%

SO 10 834 109 520 98 686 911%  *10 206 n/a n/a n/a

CH 3 965 **-2 534 -6 499 -164% n/a n/a n/a n/a

Total 31 613 257 906 226 293 716% 43 892 37 852 4 166 -14%
Pozn: * 1-3/2007 pouze. V roce 2007 vedla KKN jedno účetnictví pro všechny tři subjekty. Z toho důvodu nelze zjistit rozpad na jednotlivé nemocnice.

** Záporná hodnota je způsobena likvidací nadbytečných zásob v CH na konci účetního období ve výši 5 557 Kč.

6.7.4 Prosincové  hodnoty  ukazují  výrazný  nárůst  nakupovaného  materiálu.  K  nárůstu  objemu  nákupů 

na konci roku došlo v nemocnici v Karlových Varech a v nemocnici v Sokolově.
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Snaha o přesunutí nákladů do následujícího účetního období

6.7.5 Společnost  BIOTRONIK Praha začala dodávat  materiál  do nemocnic v průběhu roku 2006. V 

prověřovaném období od tohoto dodavatele přijala nemocnice faktury v celkové výši přesahující 

10 milionů Kč.

6.7.6 Když jsme diskutovali otázku zvýšeného objemu nákupů kardiomateriálu v roce 2007 s vedoucí 

finanční  účtárny  paní  Hustovskou,  sdělila  nám,  že  KKN  obdržela  fakturu  od  společnosti 

BIOTRONIK Praha, jednoho z dodavatelů oddělení kardiologie, která byla vystavena a doručena 

nemocnici dodavatelem v roce 2008, přestože materiál byl dodán v roce 2007.

6.7.7 Požádali  jsme  o  předložení  této  faktury  a  příslušného  dodacího  listu.  Faktura  byla  vystavená 

společností BIOTRONIK Praha dne 10. 1. 2008 za kardiomateriál, konkrétně 22 kusů produktu 

PRO-Kinetic. Faktura je na částku 845 586,50 Kč (bez DPH). Podle podepsaného dodacího listu 

byl materiál dodán do nemocnice 23. 11. 2007.

6.7.8 Vedoucí finanční účtárny paní Hustovská nám sdělila,  že po přijetí  faktury zjistila,  že použitá 

sazba DPH je 9 % a faktura byla vystavená 10. 1. 2008. Z tohoto důvodu fakturu odeslala zpět 

dodavateli  spolu  s  dopisem,  ve  kterém jej  požádala  o  opravu  data  vystavení  faktury,  tj.  před 

31. 12. 2007,  a  opravu  sazby  DPH  na  5%.  Rozdíl  způsobený  vyšší  sazbou  DPH představuje 

32 822 Kč.

6.7.9  Paní  Hustovská  nás  informovala,  že  dodavatel  na  dopis  neodpověděl,  a  proto  zavolala  do 

finančního oddělení  společnosti  BIOTRONIK  Praha.  Paní  Hustovská  uvedla,  že  účetní 

společnosti BIOTRONIK Praha potvrdila, že materiál byl dodán již v listopadu 2007, a uvedla, 

že finanční  oddělení  společnosti  BIOTRONIK  Praha  obdrželo  příkaz  od  tehdejšího 

ekonomického ředitele KKN Ing. Keřky, aby vystavení faktury odsunulo do roku 2008.

6.7.10 Paní  Hustovská  dále  uvedla,  že  jí  nebyly  poskytnuty žádné  dokumenty,  které  by  příkaz  Ing. 

Keřky dokládaly.

6.7.11 Společnost BIOTRONIK Praha fakturu neopravila. Jelikož účetnictví KKN roku 2007 v té době 

ještě nebylo uzavřeno, faktura byla nakonec zaúčtována do nákladů (tj. jako spotřeba materiálu) 

proti účtu časového rozlišení k 31. 12. 2007. Tento zápis byl proveden 29. 2. 2008.
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7 Prověrka ostatních příjmů

7.1 Úvod

7.1.1 Vedle příspěvků zdravotních pojišťoven mají nemocnice příjmy či prostředky také z jiných zdrojů. 

Tyto zdroje zahrnují:

● dotace  a  jiné  finanční  příspěvky  na  krytí  provozních  nákladů  nemocnice,  nákup  přístrojů 

nebo opravy a údržbu;

● dary movitého (např. zásoby) nebo nemovitého majetku (např. budovy).

7.1.2 Mezi poskytovatele těchto prostředků patří:

● mezinárodní organizace (např. EU);

● stát (např. prostřednictvím svých orgánů, ministerstev);

● kraje a obce;

● jiné právnické a fyzické osoby.

7.1.3 Během našeho  šetření  jsme  zjistili,  že  finanční  příspěvky,  a  to  především příspěvky (dotace) 

poskytnuté  Krajem,  mohly  výrazně  zlepšit  hospodářský  výsledek  nemocnic  v  období  před 

sloučením. Z tohoto důvodu v naší zprávě uvádíme přehled dotací poskytnutých prověřovaným 

nemocnicím v průběhu ověřovaného období.

Jednorázové dotace a finanční příspěvky Kraje na rekonstrukci a výstavbu

7.1.4 Jakmile se právní forma nemocnic změnila na společnost  s  ručením omezeným a následně na 

sloučenou akciovou společnost, přestaly jim být poskytovány příspěvky z rozpočtu Kraje, které 

dříve dostávaly jako příspěvkové organizace.

7.1.5 Po přeměně právní formy musí nemocnice o každou dotaci, kterou na svůj provoz a investice 

požadují,  zažádat  Kraj  jednotlivě.  Pro  jednotlivé  nemocnice  není  stanoven  fixní  rozpočet,  ale 

prostředky jsou obvykle rozdělovány na základě rozhodnutí příslušných orgánů Kraje.

Finanční dary

7.1.6 V letech 2004 a 2005 nemocnice obdržely od Karlovarského kraje  také finanční  dary.  O tyto 

dary musely jakožto právnické osoby založené podle soukromého práva žádat  stejně jako bylo
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nutné žádat o dotace z krajského rozpočtu. O těchto darech rozhodovaly v souladu se zákonem 

rada a zastupitelstvo kraje s tím. že o poskytnutých darech existuje záznam v zápisech z jejich 

jednání. Podobně jako v případě dotací i v případě finančních darů musely nemocnice předložit 

Kraji faktury a tím dokládat účelové využití darů.

7.2 Přehled dotací a finančních darů

7.2.1 Ing.  Divišová, vedoucí ekonomického odboru KÚKK, nám poskytla  dokumentaci  k dotacím,79 

které nemocnicím poskytl Kraj a stát.

7.2.2 Pokusili jsme se v rámci možností určit dotace, jejichž poskytnutí mělo dopad na výkaz zisku a 

ztráty  jednotlivých  nemocnic.  Některé  dotace,  které  nemocnice  obdržely,  byly  investičního 

charakteru a byly poskytnuty na rekonstrukci budov a pořízení majetku, které byly vlastnictvím 

Kraje. Tyto dotace tudíž neměly přímý dopad na výkazy zisku a ztráty nemocnic.

7.2.3 Pro účely této Zprávy jsme neprováděli podrobnou analýzu všech jednotlivých dotací a ověření 

jejich  vykázání  v  účetnictví  nemocnic,  ale  zaměřili  jsme  se  na  prověření  použití  těchto 

prostředků nemocnicemi. Některé z uvedených dotací jsou blíže popsány v jiných částech Zprávy 

obsahujících zjištění z ověření nákupů a vybraných dodavatelů.

7.2.4 V této  části  Zprávy jsme se  snažili  určit  dopad poskytnutých  dotací  na  vykázaný hospodářský 

výsledek  nemocnic,  a  to  na základě charakteru  jednotlivých  dotací  a  našeho  pochopení  jejich 

vykázání v účetnictví.

79 Dokumentaci  týkající  se  tohoto  oddílu  jsme  obdrželi  od  klienta  (z  Ekonomického  odboru  KÚKK), 

z tohoto důvodu nejsou přiloženy ke zprávě.
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Přehled dotací poskytnutých nemocnicím
Nemocnice Poskytnuto Krajem Ostatní dotace Celkem

(státní rozpočet
Provozní Investiční Odpis Kapitalizace město)

dotace dotace pohledávek pohledávek

2004

Karlovy \/ary 9 000 129 755 32 000 100 170 855
Sokolov  7 300  21 901  34 389  25 835  89 425
Cheb 2060  28 979  6 383 37 835  75 257
Celkem 2004  18 360  180 635 72 772  0  63 770 335 537
2005
KarlovyVary  7 000 28 888  22 707 58 595

Sokolov 7 200 1 492 10 936 19 628

Cheb 1 000 7 720 8 720

Celkem 2005 15 200  38 100  0  33 643  0 86 243
2006
Karlovy Vary 7 350 1 250 8 600

Sokolov 7 300 2 597 20 000 29 897

Cheb 1 000 3 000 4 000

Celkem 2006 15 650 6 847 0 0 20 000 42 497
2007
Karlovy Vary 7 350 10 348 17 698

Sokolov 7 680 2 323 10 003

Cheb 1 000 7 817 8 817

Celkem 2007 16 030 20 488 0 0 0 36 518
Total 2004–2007 65 240 246 070 72 772 33 643 83 770 501 495

7.2.5 Vysvětlení k výše uvedené tabulce s přehledem dotací:

● provozní  dotace  nemocnic  představují  příspěvky  od  Kraje  poskytnuté  nemocnicím  na  krytí 

činností  nehrazených  ze  systému  veřejného  zdravotního  pojištění.  Tyto  činnosti  zahrnují 

služby, které  nemocnice  poskytují  veřejnosti  a  které  jsou  garantovány Krajem,  např.  rychlá 

záchranná služba – pohotovost,  odborná lékařská knihovna a vedení onkologického registru. 

Provozní  dotace  byly  nemocnicím  poskytovány  v  průběhu  celého  prověřovaného  období, 

a to na základě  smluv,  které  jsou  každoročně  uzavírány  mezi  Krajem  a  jednotlivými 

nemocnicemi.  Provozní  dotace  jsou  vykázány ve  výkazech  zisku  a  ztráty  nemocnic.  Navíc 

v 2004  každá  z  prověřovaných  nemocnic  obdržela  od  Kraje  provozní  dotaci  ve  výši 

1 milion Kč; 

● investiční  dotace  poskytnuté  Krajem  představovaly  především  příspěvky  na  rekonstrukci 

a modernizaci  nemocnic,  ale  také  zahrnovaly  oddlužení  nemocnic  a  prostředky  poskytnuté 

Krajem z prodeje dlouhodobého majetku. Jednalo se o odprodej budov, které vlastnil Kraj a jenž 
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měly nemocnice v nájmu. Konkrétně investiční dotace zahrnovaly:

– Nemocnice  Karlovy Van v  roce  2004:  investiční  dotace  ve  celkové  výši  129 755  tis.  

Kč zahrnovaly dotace ve výši 65 milionů Kč. 33 01 1 tis. Kč a 7 522 tis. Kč, které byly 

poskytnuty  na  modernizaci  Nemocnice  Karlovy  Vary.  Celková  suma  zahrnovala  také  

oddlužení  ve  výši  24  222  tis.  Kč.  Již  zmíněná  dotace  ve  výši  65  milionů  Kč  byla  

poskytnuta na  rekonstrukci  a  modernizaci  Nemocnice  Karlovy Vary.  Vyrozuměli  jsme,  

že Kraj  tuto  dotaci  získal  od  Ministerstva  zdravotnictví  a  následně  ji  převedl  

na Nemocnici Karlovy Vary;

– Nemocnice  Sokolov  v  roce  2004:  investiční  dotace  ve  celkové  výši  21  901  tis.  Kč  

představovala technické zhodnocení majetku ve výši  10 610 tis. Kč, oddlužení ve výši  

9 900 tis. Kč a poskytnuté prostředky plynoucí z prodeje dlouhodobého majetku ve výši  

1 391 tis. Kč;

– Nemocnice  Cheb  v  roce  2004:  investiční  dotace  v  celkové  výši  28  979  tis.  Kč  

zahrnovala oddlužení  ve  výši  27  700  tis.  Kč  a  prostředky  z  prodeje  dlouhodobého  

majetku ve výši 1 279 tis. Kč;

– kromě uvedeného obdržela  Nemocnice  Cheb další  prostředky,  které  plynuly z  prodeje  

dlouhodobého majetku, a to ve výši 4 miliony Kč v roce 2005 a následně 4 198 tis. Kč  

v roce 2007;

– zbývající  „investiční  dotace"  poskytnuté  nemocnicím  v  období  let  2005  až  2007  

představovaly  příspěvky  na  výstavbu,  opravy  a  technické  zhodnocení  dlouhodobého  

majetku (majetku ve vlastnicví Kraje) a pořízení přístrojů a vybavení (např. 18 milionů  

Kč na kardiocentrum v Karlových Varech v roce 2005);

● odepsané  pohledávky  představovaly  prominutí  závazků  nemocnic  vůči  Kraji.  V  roce  2004 

prominul  Kraj  nemocnicím  splácení  některých  dlouhodobých  závazků  v  celkové  výši 

72 772 tis. Kč,  z  čehož  32 milionů Kč činily závazky Nemocnice Karlovy Vary,  34 milionů 

Kč závazky Nemocnice Sokolov a 6 milionů Kč závazky Nemocnice Cheb;

● kapitalizace  pohledávek:  v  roce  2005  došlo  ke  zvýšení  základního  kapitálu  Nemocnice 

Karlovy Vary  a  Nemocnice  Sokolov.  Zvýšení  základního  kapitálu  bylo  provedeno  formou 

kapitalizace  pohledávek  Kraje  za  těmito  nemocnicemi.  Nemocnice  Karlovy  Vary  takto 

navýšila základní kapitál o 22 707 tis. Kč a Nemocnice Sokolov o 10 936 tis. Kč;
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● ostatní dotace: tento druh dotací byl nemocnicím poskytnut v průběhu prověřovaného období 

dvakrát, a to ve výši 63.8 milionů Kč v roce 2004 a 20 milionů Kč v roce 2006. Ostatní dotace 

poskytnuté v roce 2004 zahrnovaly následující položky:

– Nemocnice Karlovy Vary: oddlužení ze strany státu ve výši 100 tis. Kč;

– Nemocnice Sokolov: oddlužení ze strany státu ve výši 25 835 tis Kč;

– Nemocnice  Cheb:  oddlužení  ze  strany  státu  ve  výši  25  835  tis.  Kč  (jednalo  se  

o neuhrazené zdravotní a sociální pojištění) a dále Nemocnice Cheb obdržela finanční dar 

ve výši 12 milionů Kč od Města Cheb.

V  roce  2006  získala  nemocnice  v  Sokolově  další  prostředky  ze  státního  rozpočtu  (od 

Ministerstva  zdravotnictví)  na  rekonstrukci  topného  systému  ve  výši  20  milionů  Kč.  Tato 

rekonstrukce nebyla zaúčtována na účtech dlouhodobého majetku nemocnice.

Dotace s dopadem na hospodářský výsledek nemocnic

7.2.6 Na základě obdržené dokumentace a účetnictví nemocnic jsme se snažili  vyjádřit dopad dotací 

na hospodářské  výsledky vykazované  nemocnicemi  v  prověřovaném období.  Do  připraveného 

přehledu jsme zahrnuli pouze ty dotace, u kterých jsme mohli ověřit, že jejich poskytnutí mělo 

dopad na hospodářský výsledek nemocnic.  Upozorňujeme, že tento přehled nemusí být  úplný.

Nemocnice Poskytnuto Krajem Ostatní dotace Celkem
(státní rozpočet,

Provozní Investiční Odpis Kapitalizace město)
dotace dotace pohledávek pohledávek

2004

Karlovy \/ary 9000 24 222 32 000 100 65 322
Sokolov 7 300 18 291 34 389 25 835 85 815
Cheb 2 060 28 979 6 383 37 835  75 257
Celkem 2004  18 360  71 492 72 772  0  63 770 226 394
2005
Karlovy Vary  7 000 24 813  22 707 54 520
Sokolov 7 200 10 936 19 628
Cheb 1 000 4 000 5 000
Celkem 2005 15 200  38 100  0  33 643  0 77 656
2006
Karlovy Vary 7 350 7 350
Sokolov 7 300 2 000 9 300
Cheb 1 000 3 000 4 000
Celkem 2006 15 650 5 000 0 0 0 20 650
2007
Karlovy Vary 7 350 10 348 17 698
Sokolov 7 680 7680
Cheb 1 000 1 000
Celkem 2007 16 030 10 348 0 0 0 26 378
Total 2004–2007 65 240 115 653 72 772 33 643 63 770 351 078
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8 Ověření osobních nákladů

8.1 Provedené ověření
8.1.1 V rámci  našeho  šetření  jsme  rovněž  prověřili  odměňování  vybraných  zaměstnanců  všech  tří 

nemocnic, včetně členů vedení společnosti a členů představenstva za prověřované období.

8.1.2 Na  základě  informací  poskytnutých  personálním  a  mzdovým  oddělením  KKN  (dále  jen 

„oddělení PaM")  jsme  zdokumentovali  smluvní  dohody o  mzdách,  bonusech  a  jiných  druzích 

odměňování,  včetně  pracovních  smluv,  a  porovnali  tyto  se  skutečně  vyplacenými  mzdami  a 

odměnami se zaměřením na:

● mzdy;

● bonusy;

● další finanční odměny;

● služební vozidla;

● služební mobilní telefony;

● cestovní náhrady; a

● důchodové připojištění.

8.1.3 Informace o mzdách, které jsme použili  pro výše zmíněné porovnání,  jsme získali ze systému 

UNICOS HR  oddělení  PaM,  které  sídlí  v  nemocnici  v  Karlových  Varech  a  je  začleněno  do 

ekonomicko-správního úseku KKN.

8.1.4 U vybraného vzorku zaměstnanců, který jsme prověřili, jsme nezjistili výrazné nesrovnalosti mezi 

skutečně  vyplacenou  odměnou  a  odměnou  stanovenou  v  pracovních  smlouvách  a  případných 

dalších podpůrných dokumentech.

8.2 Vývoj mzdových nákladů

8.2.1 Potřebná data jsme získali z finančních výkazů nemocnice a z informačního systému MIS Alea. 

Termín  mzda  v  následujícím  textu  představuje  hrubou  základní  mzdu  a  nezahrnuje  další 

odměny nebo benefity.
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8.2.2 Vývoj mzdových nákladů v prověřovaném období  v  členění na zdravotnický personál a ostatní 

zaměstnance je uveden v následující  tabulce.  Data jsme získali  ze sestav UNICOS, které nám 

poskytlo oddělení PaM.

Celkové Mzdové náklady  Mzdové náklady – zdravotnický personál
(bez odvodů) 2004  2005 2006 2007

Nemocnice Karlovy Vary 139 920 599 168 971 424 191 917 028 201 511 209
rozdíl proti předcházejícímu období (Kč) - 29 050 825 22 945 604 9 594 181

změna proti předcházejícímu období (%) - 20,8% 13,6% 5,0%

Nemocnice Sokolov 113 772 143 116 993 478 124 443 104 123 481 305
rozdíl proti předcházejícímu období (Kč) - 3 221 335 7 449 626 -961 799

změna proti předcházejícímu období (%) - 2.8% 6.4% -0,8%

Nemocnice Cheb 78 997 570 78 548 598 82 565 373 90 323 201
rozdíl proti předcházejícímu období (Kč) - 448 972 4 016 775 7 757 828

změna proti předcházejícímu období (%) - 0,6% 5,1% 9,4%

Celkové Mzdové náklady  Mzdové náklady – THP a dělnické profese
(bez odvodů) 2004  2005 2006 2007

Nemocnice Karlovy Vary 27 635 909 28 064 904 28 737 954 29 069 283
rozdíl proti předcházejícímu období (Kč) - 428 995 673 050 331 329

změna proti předcházejícímu období (%) - 1,6% 2,4% 1,2%

Nemocnice Sokolov 14 234 807 14 713 216 15 343 091 15 795 844
rozdíl proti předcházejícímu období (Kč) - 478 409 629 875 452 753

změna proti předcházejícímu období (%) - 3,4% 4,3% 3,0%

Nemocnice Cheb 14 993 937 15 042 574 15 094 136 14 819 383
rozdíl proti předcházejícímu období (Kč) - 48 637 51 562 -274 753

změna proti předcházejícímu období (%) - 0,3% 0,3% -1,8%

Celkové Mzdové náklady  Celkem (bez odvodů na sociální a zdravotní pojištění)

2004  2005 2006 2007
Nemocnice Karlovy Vary 167 556 508 197 036 328 220 654 982 230 580 492

rozdíl proti předcházejícímu období (Kč) - 29 479 820  23 618 654 9 925 510

změna proti předcházejícímu období (%) - 17,6% 12,0% 4,5%

Nemocnice Sokolov 128 006 950  131 706 694  139 786 195 139 277 149
rozdíl proti předcházejícímu období (Kč) -  3 699 744 8 079 501 -509 046

změna proti předcházejícímu období (%) - 2.9% 6,1% -0,4%

Nemocnice Cheb 93 991 507 93 591 172 97 659 509 105 142 584
rozdíl proti předcházejícímu období (Kč) -  -400 335  4 068 337  7 483 075

změna proti předcházejícímu období (%) - -0,4% 4,3% 7,7%
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Celkové Mzdové náklady  Celkem (s odvody na sociální a zdravotní pojištění)

2004  2005 2006 2007
Nemocnice Karlovy Vary 232 426 552,00267 298 662,00299 462 370,00316 187 347,00

rozdíl proti předcházejícímu období (Kč) - 34 872 110 32 163 708 16 724 977

změna proti předcházejícímu období (%) - 15,0% 12,0% 5,6%

Nemocnice Sokolov 173 351 546,00178 289 776,00189 256 549,00194 067 550,00
rozdíl proti předcházejícímu období (Kč) -  4 938 230 10 966 773 4 811 001

změna proti předcházejícímu období (%) - -2,8% 6,2% 2,5%

Nemocnice Cheb 127 014 056,00126 527 557,00132 098 497,00143 171 105,00
rozdíl proti předcházejícímu období (Kč) -  -486 499 5 570 940 11 072 608

změna proti předcházejícímu období (%) - -0,4% 4,4% 8,4%

KKN Celkem 532 792 154,00 572 115 995,00620 817 416,00653 426 002,00
Meziroční nárůst - 39 323 841 48 701 421 32 608 586
Nárůst v % oproti předcházejícímu období - 7,4% 8,5% 5,3%

8.2.3 Tabulka dokumentuje kumulativní zvýšení osobních nákladů o 21,2 % mezi lety 2004 až 2007. 

Ve stejném  období  dosáhlo  kumulativní  zvýšení  osobních  nákladů  32,6  %  v  nemocnici  v 

Karlových Varech, 12,4 % v nemocnici v Chebu a 11,5 % v nemocnici v Sokolově.

8.3 Manažerské odměny
8.3.1 Manažerské  smlouvy  uzavřené  s  vedením  nemocnice  obsahují  ustanovení,  které  zaměstnanci 

přiznává nárok na odměnu až do výše 40 % z dvanáctinásobku základní mzdy (článek 4.3.2). 

Bonus  se  vyplácí  v  květnové  mzdě následujícího  roku.  Pokud manažer  ukončí  výkon funkce 

v průběhu roku, celková částka roční odměny se alikvotně krátí.

8.3.2 Pomocí  měsíčních  mzdových  listů  jsme  odsouhlasili  odměny  vyplacené  nad  rámec  základní 

měsíční mzdy (40 % z dvanáctinásobku měsíční mzdy). V případech, kdy odměny převyšovaly 

tuto  částku,  byly  tyto  předem schváleny jednatelem nemocnice  stím,  že  tato  rozhodnutí  byla 

uložena v osobních složkách dotčených zaměstnanců.

Odstupné pro manažery z České zdravotní

8.3.3 Prověřili jsme částky odstupného, které byly vyplaceny následujícím členům vedení KKN:

● Mgr. David Hanzl (předseda představenstva)

● MUDr. Miloš Dobiáš (zdravotní ředitel)

● Ing. Vladimír Keřka (ekonomický ředitel)
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8.3.4 Pracovní  poměr  byl  ukončen  dohodou  o  rozvázání  pracovního  poměru  ke  dni  31.  1.  2008 

uzavřenou  mezi  zaměstnavatelem  (podepsáni  Mgr.  Fojtík  a  Ing.  Ferenc  za  KKN,  a.s.)  a 

dotčenými zaměstnanci.80 Dohoda (podepsaná oběma stranami)  stanoví,  že zaměstnanci  nemají 

nárok na odstupné dle manažerské smlouvy (tj. šestinásobek průměrného výdělku), ale pouze na 

odstupné ve výši trojnásobku průměrného výdělku.

8.3.5 Ověřili  jsme  částky  vyplacené  náhrady  mzdy  dle  dohody  o  rozvázání  pracovního  poměru. 

Zjistili jsme  rozdíl  v  případě  Ing.  Keřky.  kterému  byl  vyplacen  čtyřnásobek  průměrného 

výdělku, zatímco  MUDr.  Dobiáš  a  Mgr.  Hanzl  obdrželi  trojnásobek  průměrného  výdělku 

v souladu s uzavřenou dohodou. Rozdíl u Ing. Keřky nám nebyl vysvětlen.

8.4 Průměrné mzdy v nemocnicích

8.4.1 Následující tabulka podává přehled průměrné hrubé mzdy včetně odměn za pohotovostní služby 

(údaje ze systému MIS Alea):

v Kč Rok Srovnání 06/07 Srovnání 05/07
2007 2006 2005 Abs. změna % Abs. změna %

Lékaři vč. primářů 55 308 46 113 40 952 9 195 20% 14 356 35%
Nemocnice v Karlových Varech 60 429 49 966 43 494 10 463 21% 16 935 39%

Nemocnice v Sokolově 52 492 42 919 39 498 9 574 22% 12 994 33%

Nemocnice v Chebu 48 596 42 512 37 937 6 084 14% 10 660 28%

Lékaři bez primářů 52 381 43 314 37 293 9 066 21% 15 088 40%
Nemocnice v Karlových Varech 57 893 47 336 39 119 10 557 22% 18 774 48%

Nemocnice v Sokolově 49 483 39 818 36 630 9 665 24% 12 854 35%

Nemocnice v Chebu 43 683 38 915 34 066 4 767 12% 9 617 28%

Primáři 66 233 56 756 54 844 9 477 17% 11 389 21%
Nemocnice v Karlových Varech 72 669 62 827 64 884 9 842 16% 7 785 12%

Nemocnice v Sokolově 62 557 54 031 49 919 8 526 16% 12 638 25%

Nemocnice v Chebu 62 063 51 931 48 037 10 132 20% 14 026 29%

Sestry a porodní asistentky 19 091 17 353 16 186 1 739 10% 2 905 18%
Nemocnice v Karlových Varech 20 116 19 223 17 147 893 5% 2 969 17%

Nemocnice v Sokolově 18 558 16 134 15 443 2 425 15% 3 115 20%

Nemocnice v Chebu 17 899 15 550 15 493 2 349 15% 2 406 16%

Zdr. prac. s odbornou způsobilostí 22 816 20 762 19 197 2 054 10% 3 619 19%
Nemocnice v Karlových Varech 24 751 22 997 20 853 1 754 8% 3 899 19%

Nemocnice v Sokolově 20 935 18 644 17 862 2 291 12% 3 073 17%

Nemocnice v Chebu 21 647 19 382 18 074 2 265 12% 3 573 20%
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80
Viz dokumenty G/23062008/JP3, G/23062008/JP5, G/23062008/JP1.

v Kč Rok Srovnání 06/07 Srovnání 05/07
2007 2006 2005 Abs. změna % Abs. změna %

Zdr.prac. s odb. a spec.způsobilostí 21342 18 229  17 208  3 113  17%  4 134  24%
Nemocnice v Karlových Varech 20 021  18 918 16 726 1 103 6%  3 295 20%

Nemocnice v Sokolově 23 204 17 907 16 931 5 298 30% 6 273 37%

Nemocnice v Chebu 20 042 17 785 18 650 2 257 13% 1392 7%

KKN a.s. celkem 22 270 19 890 18 192 2 380 12% 4 078 22%
Nemocnice v Karlových Varech 23 810 21 635 19 065 2 175 10% 4 745 25%

Nemocnice v Sokolově 21 351 18 680 17 856 2 672 14% 3 496 20%

Nemocnice v Chebu 20 132 17 974 17 021 2 157 12% 3 111 18%

8.4.2 Je zřejmé, že průměrná hrubá mzda lékařů v nemocnici v Karlových Varech se mezi lety 2005 

až 2007  zvýšila  o  48  %.  Mzda  primářů  v  KKN  v  průměru  vzrostla  o  35  %,  přičemž 

k nejvyššímu nárůstu, o 39 %, došlo v nemocnici v Karlových Varech.

8.4.3 K největším nárůstům došlo v nemocnici v Karlových Varech a nejnižším v nemocnici v Chebu. 

Průměrný nárůst mezi lety 2006 a 2007 je o něco vyšší než průměrný nárůst mezi lety 2005 a 

2006.

8.4.4 V průměru se mzda zaměstnanců KKN v období od 2005 do 2007 zvýšila o 11 %.¨

8.5 Porovnání průměrné mzdy v KKN a ve zdravotnických zařízeních

v ČR
8.5.1 Mzdy pracovníků ve zdravotnictví mohou být upraveny dvěma předpisy, které stanoví tarify pro 

zaměstnance veřejného zdravotnictví:

● zákon  č.  143/1992  Sb.,  o  platu  a  odměně  za  pracovní  pohotovost  v  rozpočtových 

organizacích;    

● zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku.

8.5.2 Porovnali  jsme průměrné mzdy v nemocnici  s průměrnou mzdou v České republice uvedenou 

ve zprávě  „Mzdy  ve  zdravotnictví  v  roce  2006"  (vypracované  Ústavem  zdravotnických 

informací a  statistiky  České  republiky,  zpracováno  dne  21.12.2007).81 Nepodařilo  se  nám 

získat relevantní data za rok 2007, neboť ta budou uveřejněna až koncem roku 2008.

8.5.3 Naše kalkulace vycházela z hrubé mzdy, která zahrnuje následující složky:
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81 Viz dokument N/l.

● základní mzdu (dle smlouvy/dohody);

● osobní příplatek;

● prémie a odměny;

● přesčasy;

● pohotovost.

Průměrná měsíční mzda lékařů

8.5.4 Porovnali jsme průměrné měsíční mzdy lékařů včetně primářů (za všechny tři nemocnice KKN) 

s průměrnou měsíční mzdou ve zdravotnických zařízeních, v nichž je odměňování upraveno dle 

zákona č. 143/1992 Sb., resp. č. 1/1992 Sb.

Průměrná měsíční mzda lékařů
2005 2006 Nárůst (%)

Karlovy Vary 43 494 Kč 49 966 Kč 12.95%

Sokolov 39 498 Kč 42 919 Kč 7,97%

Cheb 37 937 Kč 42 512 Kč 10,76%

P růměr KV+SO+CH 40 952 Kč 46 113 Kč 11,19%

Průměr v ČR (zákon č. 143/1992 Sb.) 38 668 Kč 42 287 Kč 8,56%
Průměr v ČR (zákon č. 1/1992 Sb.) 36 485 Kč 39 962 Kč 8,70%

Průměrná měsíční mzda sester

8.5.5 Porovnali  jsme  průměrné  měsíční  mzdy  sester  (za  všechny  tři  prověřované  nemocnice) 

s průměrnou  měsíční  mzdou  ve  zdravotnických  zařízeních,  v  nichž  je  odměňování  upraveno 

dle zákona č. 143/1992 Sb., resp. č. 1/1992 Sb.

8.5.6 Porovnání zahrnuje průměrné měsíční mzdy všeobecných sester vč. porodních asistentek.

Průměrná měsíční mzda sester
2005 2006 Nárůst (%)

Karlovy Vary 17 147 Kč 19 223 Kč 10,80%

Sokolov 15 443 Kč 16 134 Kč 4,28%

Cheb 15 493 Kč 15 550 Kč 0,36%

P růměr KV+SO+CH 16 186 Kč 17 353 Kč 6,72%

Průměr v ČR (zákon č. 143/1992 Sb.) 18 787 Kč 21 298 Kč 11,79%
Průměr v ČR (zákon č. 1/1992 Sb.) 15 542 Kč 17 023 Kč 8,70%
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8.5.7 Z  výše  uvedeného  porovnání  průměrných  mezd  zaměstnanců  prověřovaných  nemocnic 

s průměrnou mzdou v České republice lze učinit následující závěry:

● mzdy  lékařů  zkoumaných  nemocnic  rostly  mezi  lety  2005  a  2006  rychleji  než  průměrná 

mzda v České republice;

● průměrná mzda primářů zkoumaných nemocnic je vyšší (o více než 10 000 Kč, resp. 20 %) 

než průměrná mzda lékaře v odpovídajících nemocnicích;

● rozdíl  mezi  mzdami v nemocnici  v  Karlových  Varech  a nemocnicemi v Sokolově  a  Chebu 

se zvyšuje.

8.5.8 Mzdy sester jsou pod průměrem České republiky, a to především v případě nemocnice v Chebu, 

kde je rozdíl nejvyšší.
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9 Analýza dodavatelů a významných transakcí před fúzí

9.1 Omezení
9.1.1 Jak již bylo zmíněno dříve, naše setrem bylo výrazně limitováno chybějící klíčovou dokumentací, 

včetně dokumentace k výběrovým řízením, smluv, objednávek a dodacích listů.

9.2. Chybějící výběrová řízení a smlouvy s dodavateli
9.2.1 Některé  významné  obchodní  případy  se  uskutečnily  bez  toho.  aby  proběhlo  výběrové  řízení 

nebo byla uzavřena smlouva. Některé případy, které jsme zaznamenali, jsou uvedeny dále.

FRESENIUS MEDICAL CARE ČR

9.2.2 Společnost FRESENIUS MEDICAL CARE za prověřované období vyfakturovala KKN celkem 

30 179 047 Kč.

Dodavatel 2004 2005 2006 2007 Celkem
Fresenius Medical Care-DS, s.r.o 5 149 422 8 783 984 8 870 182 7 375 460 30 179 047

9.2.3 Faktura (č. IN 060028) se vztahuje k dodávce dávkovačů a zdravotnických pump. Faktura byla 

vystavená 19.  12.  2005 na částku 1 993 488 Kč (s  DPH).  Fakturu schválil  ředitel  nemocnice 

Karlovy Vary MUDr. Štefan.82 Nákup vybavení byl pokryt z dotací Kraje.

9.2.4 Na základě provedeného ověření uvádíme následující:

● na dodávku tohoto vybavení nebyla uzavřena smlouva;

● ředitel nemocnice Karlovy Vary nám sdělil, že na výběr dodavatele neproběhlo žádné výběrové 

řízení;

● přestože  jsme  si  vyžádali  předávací  protokol  nebo  dodací  list,  který  by  dokládal  převzetí 

nakoupeného vybavení ze strany nemocnice, tento nám nebyl poskytnut.

9.2.5 Vybavení bylo pořízeno v souvislosti s výstavbou oddělení kardiologie v Karlových Varech. Kraj v 

roce  2005  poskytl  dotaci  na  vybavení  kardio  centra  ve  výši  18  milionů  Kč.  Společnost 

FRESENIUS MEDICAL CARE ČR vystavila dvě faktury v souvislosti s výstavbou, které byly 

pokryty z dotace – na částky 1 993 488 Kč a 153 090 Kč.
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 Viz dokument L/l.

AURA Medical s.r.o.

9.2.6 Společnost  AURA Medical  s.r.o.  vyfakturovala  KKN  v  roce  2004  opravy  ve  výši  2  856  000  Kč 

(s DPH) bez  uzavření  smlouvy  a  bez  předchozího  výběrového  řízení.  Částka  byla  rozdělena  na 

dvě faktury, první ve výši  1 092 000 Kč (1 040 000 Kč bez DPH) a druhá ve výši 1 764 000 Kč 

(1 680 000  Kč  bez  DPH).  Obě  faktury  se  vztahují  k  opravám  dvou  rentgenových  přístrojů,  které 

používají  oddělení  gastroskopie  a  chirurgie.  Fakturované  částky  se  zdají  být  poměrně  vysoké 

vzhledem k  pořizovacím  nákladům  přístrojů.  Opravy  ve  výši  1  764  000  Kč  se  vztahují 

k rentgenovému přístroji  Omega C,  V6 model ZIEHM 8000, jehož původní pořizovací cena v roce 

2000 byla 4 357 500 Kč.

9.2.7 Pan  Bureš  nám  sdělil,  že  v  roce  2004  došlo  ke  značnému  poškození  vybavení,  které  bylo  třeba 

vyměnit. Neobdrželi  jsme  žádný  protokol  vypracovaný  technickou  komisi,  který  by  dokládal,  že 

k poškození došlo.

9.2.8 Fakturu  schválil  ředitel  nemocnice  MUDr.  Štefan  a  vedoucí  provozně  technického  oddělení  pan 

Pekáček.

9.2.9 Pan  Bureš  uvedl,  že  provedené  opravy  v  podstatě  vyústily  v  pořízení  nového  rentgenového 

zařízení. Cenová  nabídka  společnosti  AURA  Medical  uvádí,  že  nabídka  je  na  výměnu  vadných 

dílů, nicméně  přístrojová  deska  mezi  nimi  není  uvedena.  Mezi  díly,  které  jsou  v  nabídce 

uvedeny jako nutné  k  výměně,  patří  DAP  metr,  software,  tiskárna,  rameno  se  dvěma  monitory 

atd.          

9.2.10 Nemohli  jsme  posoudit  přijatelnost  cenové  nabídky,  protože  nám  nebyla  poskytnuta 

dokumentace k výběrovému  řízení.  Nicméně  popis  dílů,  které  mají  být  vyměněny,  spíše 

naznačuje, že stávající zařízení bylo téměř celé vyměněno.

9.2.11 Opravy  ve  výši  1  040  000  Kč  souvisí  s  rentgenovým přístrojem ZIEHM 7000,  který  byl  pořízen 

v roce 1995 za  3  496  500  Kč  (bez  DPH).  Faktura  byla  zaúčtována  jako  oprava  (náklad).  Cenová 

nabídka  na  tyto  práce,  kterou  nemocnice  od  společnosti  AURA  Medical  obdržela,  zní  na 

pořízení dalšího  vybavení  (jedna  pracovní  stanice  k  PC  CR  1417,  jedna  kontrolní  stanice, 

monitor pro obsluhu  rentgenového  přístroje,  atd.).  Nemohli  jsme  posoudit,  zda  zařízení  nebylo 

pořízeno    za  nadhodnocenou  cenu,  protože  nebyla  k  dispozici  žádná  konkurenční  cenová 

nabídka.            
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9.3 Chybějící výběrová řízení a přehodnocení smluvních podmínek
9.3.1 Smluvní  podmínky  pro  poskytováni  některých  služeb  nebyly  pravidelně  prověřovány  a 

přehodnocovány, včetně organizování nových vj : řízení.

STAPRO

9.3.2 STAPRO je dodavatelem nemocničních informačních systému MÉDEA a LIS, které společnost 

sama vyvinula.  STAPRO dále poskytuje IT služby související s účetním programem NORRIS, 

který ovšem vyvinula jiná česká společnost Getema.

9.3.3 Neobdrželi jsme dokumentaci k výběrovému řízení na poskytovatele IT služeb. MUDr. Štefan nás 

informoval, že výběrové řízení na poskytovatele IT služeb pravděpodobně proběhlo, zřejmě před 

více než 10 lety. Žádné nové výběrové řízení se následně již zřejmě neprovádělo.

9.3.4 Společnost  STAPRO s.r.o.  vyfakturovala KKN za prověřované období celkem 24 431 595 Kč 

(včetně DPH).

Dodavatel 2004 2005 2006 2007 Celkem
STAPRO s.r.o. 3 725 535 5 108 794 4 947 391 8 925 882 22 707 602

Prověrka vybraných faktur

9.3.5 Vybrali jsme několik faktur společnosti STAPRO pro další zkoumání.

9.3.6 U faktury č. SL061861 jsme zjistili, že:

● dne  16.  4.  2004  byla  se  společností  STAPRO  uzavřena  smlouva  s  nákupní  cenou 

211 616 Kč (vč. DPH);

● faktura byla vystavena 7. 11. 2006 na částku 217 249 Kč (vč. DPH);

● fakturu  schválil  ředitel  nemocnice  MUDr.  Štefan  a  vedoucí  úseku  informačních  technologií 

RNDr. Martin Maliňák;83

● neobdrželi  jsme  žádné  dodatky  ke  smlouvě,  které  by  dokládaly  rozdíly  mezi  smluvní  a 

fakturovanou cenou.

9.3.7 V roce 2004 uzavřely nemocnice tři Supervizní smlouvy se společností STAPRO:
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● supervizní  smlouva  uzavřená  s  Nemocnicí  Cheb  (č.  SO  1154)  byla  podepsaná  1.  4.  2004 

jednatelem nemocnice MUDr. Horníkem;

● supervizní  smlouva  s  Nemocnicí  Sokolov  (č.  1037)  byla  podepsaná  1.1.  2004  jednatelkou 

nemocnice MUDr. Procházkovou;

● supervizní  smlouva s  Nemocnicí  Karlo\y Vary (č.  1041)  podepsaná  16.  4.  2004 jednatelem 

nemocnice MUDr. Štefanem.

9.3.8 Supervizní  smlouvy  se  vztahují  na  servis  vybraných  informačních  technologií  (programu 

MÉDEA pro  reportování  zdravotním pojišťovnám. Laboratorního informačního  systému LIS  a 

účetního systému NORRIS),  které společnosti  STAPRO nemocnicím dodala.  Původní smlouvy 

z roku  2004  stanoví  roční  cenu  za  softwarovou  podporu,  která  zahrnuje  konzultační  a 

poradenské služby (help desk), provozování servisní pohotovosti a telefonické pohotovosti (hot-

line),  preventivní  prohlídky,  konzultační  návštěvy,  podporu  SW aplikací  včetně  přechodu  na 

novou verzi  aplikací,  instalaci  update  OS  serverů  a  vzdálený  přístup  k  nemocničnímu  IS. 

Paušální odměna  nezahrnuje  náklady  spojené  s  činností  dle  smlouvy  a  materiálové  náklady 

technické infrastruktury,  ty jsou podle smlouvy hrazeny hodinovou sazbou dle platného ceníku 

dodavatele.

9.3.9 Smluvně  stanovená  paušální  roční  odměna  (bez  DPH)  hrazená  Nemocnicí  Karlovy  Vary  je 

2 091 258  Kč,  Nemocnicí  Sokolov  1  087  241  Kč  a  Nemocnicí  Cheb 40  200  Kč,  tj.  celkem 

3 218 699  Kč  ročně  za  všechny tři  nemocnice.  Supervizní  smlouvy z  roku  2004 umožňovaly 

upravit  cenu  o  roční  míru  inflace,  a  to  za  předpokladu,  že  nedošlo  ke  změně  rozsahu 

poskytovaných služeb.

9.3.10 V roce 2007 byla dne 1.7.2007 uzavřena nová smlouva, která navyšuje odměnu na 4 835 516 Kč 

(bez  DPH),  což  představuje  nárůst  přibližně  o  50  %  oproti  ceně  dohodnuté  v  roce  2004. 

Hlavní důvod  pro  navýšení  ceny  byl  větší  počet  softwarových  licencí  pro  aplikaci  MÉDEA, 

který se zvýšil z 344 licencí (pro nemocnice Sokolov a Karlovy Vary) na 380 licencí. Průměrná 

roční cena za licenci k IS MÉDEA se zvýšila z 7 140 Kč/licenci v roce 2004 na 7 741 Kč/licenci 

v roce 2007,84 což představuje nárůst o 8,4 %. Upozorňujeme, že tento nárůst převyšuje inflaci 

v letech 2004, 2005 a 2006, která podle údajů České národní banky dosáhla 2,8 % v roce 2004, 

1,9 % v roce 2005 a 2,5 % v roce 2006.

84
Viz dokument L/3.
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9.3.11 Podle nové smlouvy je nemocnice povinna hradit také garanci servisní podpory, garanci podpory 

havárie  HW  a  fixní  servisní  poplatek  za  podporu  HW,  čímž  byla  roční  cena  navýšena  o 

615 410 Kč.  Podle  nové  smlouvy  měly  být  servisní  práce  na  technologické  a  síťové 

infrastruktuře hrazeny samostatně dle ceníku dodavatele.

9.3.12 RNDr.  Maliňák  nám sdělil,  že  zvýšení  počtu licencí  k  IS  MÉDEA bylo  nutné,  protože  počet 

licencí, které nemocnice vlastní, je nižší než počet servisních stanic, které nemocnice využívá. 

V minulosti  například  několik  lékařů  používalo  pro  vkládání  dat  o  denních  operacích  do  IS 

MÉDEA  jednu  servisní  stanici.  Zvýšením  počtu  licencí  k  IS  MÉDEA  chtěla  nemocnice 

usnadnit svým  zaměstnancům  práci.  Podle  sdělení  RNDr.  Maliňáka  používala  nemocnice 

v období do roku 2007 více licencí  než kolik je uvedeno ve smlouvě se společností STAPRO. 

STAPRO o tomto stavu nicméně věděla.

9.3.12 RNDr. Maliňák dále uvedl, že se společností STAPRO se těžko vyjednává a že si často dokáže 

u zákazníků  prosadit  své  podmínky.  Vzhledem  k  nízkému  počtu  závad  na  hardwarovém 

vybavení je  možné,  že  zavedení  fixního  záručního  poplatku  bylo  nákladnější  než  dodatečné 

hodinové sazby, které si společnost STAPRO účtovala za odstranění závad před 1. 7. 2007.

9.4 Výběrové řízení neproběhlo, ačkoliv smlouvy byly uzavřeny

Lékárna Nemocnice Sokolov

9.4.1 Tato externí lékárna dodává léky a zdravotnický materiál do nemocnice v Sokolově. Dodavatelem 

je  od  roku  2004.  V  prosinci  2003  také  nemocnice  uzavřela  s  Lékárnou  Nemocnice 

Sokolov s.r.o. smlouvu  na  pronájem  nebytových  prostor.85 Léky  do  nemocnic  v  Karlových 

Varech a Chebu jsou dodávány prostřednictvím vlastní lékárny KKN, která se nachází v areálu

85
Viz dokument L/4.
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9.4.2 Smlouva  mezi  Nemocnicí  Sokolov  a  Lékárnou  Nemocnice  Sokolov  s.r.o.  o  dodávce  léčivých 

látek,  pomocných  látek  léčiv  a  opiátů  pro  nemocnici,  která  byla  podepsána  v  červnu  2004,86 

byla zřejmě uzavřena bez předchozího výběrového řízení. Žádali jsme o doložení dokumentace 

k výběru  externí  lékárny.  Podle  Ing.  Roudnického  nebylo  možné  dohledat  žádný  dokument, 

který by dokládal, že výběrové řízení proběhlo. Tato lékárna nemocnici v prověřovaném období 

vyfakturovala následující objem dodávek:

Dodavatel 2004 2005 2006 2007 Celkem
Lékárna Nemocnice Sokolov s.r.o  11 514 139 19 948 548 18 943 502 28 270 879 78 677 06

9.4.3 Smlouvu podepsaly následující osoby:

● MUDr. Otto Slabý - jednatel Lékárny Nemocnice Sokolov; a

● MUDr. Věra Procházková - ředitelka Nemocnice Sokolov.

9.4.4 Lékárna se ve smlouvě zavazuje garantovat  maximální  cenovou marži  přepočítanou k výrobní 

ceně léčiv ve výši  11%. Vedoucí lékárny v Karlových Varech PharmDr. Tomisová si  na konci 

roku 2007  vyžádala  ceník  používaný  Lékárnou  Nemocnice  Sokolov  v  roce  2007.  Obdržela 

ceník pro vybrané druhy léků a množství položek léků dodaných Lékárnou Nemocnice Sokolov 

do nemocnice v Sokolově v roce 2007. Na základě těchto dat vypracovala porovnání nákupních 

cen  lékárny  v  Karlových  Varech  a  Lékárny  Nemocnice  Sokolov  pro  vybrané  druhy  léků. 

Upozorňujeme,  že lékárna v Karlových Varech nenavyšuje ceny léků odebraných jednotlivými 

odděleními nemocnic v Karlových Varech a Chebu o žádnou přirážku.

9.4.5 Uvádíme  tabulku  porovnání  cen  vybraných  léků  dodávaných  lékárnou  v  Karlových  Varech  a 

Lékárnou  Nemocnice  Sokolov,  které  připravila  PharmDr.  Tomisová.  Porovnání  ukazuje,  že 

v roce 2007  vyfakturovala  Lékárna  Nemocnice  Sokolov  za  vybrané  druhy  léků  dodané  do 

nemocnice  v  Sokolově  o  417  tis.  Kč  více  než  kdyby  tyto  léky  byly  dodávány  lékárnou  v 

Karlových Varech.

86
Viz dokument L/5.
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Kalkulace dopadu vyšších cen u vybraných položek materiálu dodávaných lékárnou Sokolov
Množství 2007 (ks) Nákupní cena Nákupní cena Rozdíl v Dopad vyšších

lékárny v KV lékárny v SO nákupních cen cen účtovaných
za jednotku lékárnou v SO

Položka Lékárna KV Lékárna SO vč.DPH vč.DPH/jednotku vč.DPH/jednotku vč.DPH/jednotku Rozdíl * ks
AMOKSIKLAV1.2 G 5x1.2gm 1614 642 422 288,3 261,6 335 73 47 097

AUGMENTIN 1,2 MG inj sic I0x1,2g 120 521 78 480 654,0 707 53 27 613

CIPHIN PRO INFUSION.200MG/100ML

 inf 1x100ml/2Q0mg 2144 2432 120 358,1 56,1  82,2 26 63 385

VULMÍŽOLIN 1.0 inj sic 10x1gm 914 1155 231617.1 253,4 364.9 111 128 770

SEFOTAK1G inj plvsd 1xlgm 150 277 6 52S.5 43,5 75 31 8717

MYCOMAX INF inf 1×100ml/200mg 399 388 63 256,3 158,5 208 49 19 192

METRONiDAZOL-SĚRAG inf sol 1x100ml 3922 995 191 488,5  48,8 54,9 6 6 045

MERONEM inj plvsol 10x1gm 79 129 686 675,8 8 692,1 9573 881 113 636

AMOKSIKLAV 1G tbl obd 14x1gm 76 157 17 796,8 234.2 245 11 1 701

AUGMENTIN 1 G tbl obd 14x1gm 349 152 85730,3  245,6 252 6 966

Celkem 417 122

9.5 Vazby mezi manažerskou společností a dodavateli
9.5.1 V  roce  2003  byla  MEDITERRA s.r.o.  jmenována  krajem  jako  manažer  Nemocnice  Cheb. 

Upozorňujeme,  že  v  roce  2000 založila  MEDITERRA s.r.o.  spolu s  MEDICON a.s.  dceřinou 

společnost  MEDNET s.r.o  Od  10.  1.  2004  je  MEDITERRA jediným společníkem MEDNET 

s.r.o. MEDNET s.r.o.  v  roce  2004  vyfakturoval  Nemocnici  Cheb  495  tis.  Kč  za  poradenské 

služby.87

9.6 Vazby mezi dodavateli

9.6.1 Následující dodavatelé KKN jsou personálně nebo majetkově propojeni:

● Stapro s.r.o. (objem fakturace 22 707 602 Kč v období od roku 2004 do roku 2007);

● SEKK spol. s r.o. (objem fakturace 1 587 800 Kč v období od roku 2004 do roku 2007);

● MeDiLa spol. s r.o (objem fakturace 2 981 641 v období od roku 2006 do roku 2007);

● Česká obchodní společnost, s.r.o. (objem fakturace 3 551 003 v roce 2007).

87
Viz dokument L/6.
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9.7 Výběr významných dodavatelů v období před sloučením

9.7.1 Dne  29.  6.  2006,  dva  dny  před  zápisem  sloučení  nemocnic  Sokolov  a  Cheb  do  nemocnice 

Karlovy Vary  do  obchodního  rejstříku,  byla  podepsána  smlouva  mezi  společností  PRATEX 

Sokolov  a  Nemocnicí  Sokolov.  Za  Nemocnici  Sokolov  smlouvu podepsala  jednatelka  MUDr. 

Procházková. Dále upozorňujeme:

● neproběhlo výběrové řízení;

● zpráva a povinnosti ze smlouvy přešly z Nemocnice Sokolov na nově vzniklý subjekt KKN;

● společnost LUKR a.s. byla v té době 100 0 o vlastníkem Pratexu. V období sloučení uzavřela 

společnost  LUKR  smlouvu  s  Nemocnicí  Karlovy  Vary  na  základě  vyhraného  výběrového 

řízení;     

● podmínky smlouvy s Pratexem jsou vágní  a  jeví  se  jako pro nemocnici  velmi  nevýhodné. 

Ceny jsou stanoveny na kus prádla, zatímco ve smlouvě s společnosti LUKR jsou stanoveny 

na základě hmotnosti prádla.

9.7.2 Celková výše fakturace společností LUKR a Pratex vůči KKN v prověřovaném období dosáhla 

44,4 milionů Kč.

● celková  částka  fakturovaná  společností  PRATEX  SOKOLOV,  spol.  s  r.o  činí  23  076  613 

Kč;           

● Celková částka fakturovaná společností LUKR prádelenská a.s. činí 21 317 017 Kč, z čehož 

19 510 293  Kč  bylo  vyfakturováno  nemocnici  Karlovy  Vary,  1  155  696  Kč  nemocnici 

Sokolov a 651 028 Kč nemocnici Cheb.

Dodavatel 2004 2005 2006 2007 Celkem
PRATEX Sokolov, spol. s r.o. 184 832 8 990 231 12 495 031 1 406 519 23 076 613

LUKR prádelenská a.s. - - 2 774 850 18 542 168 21 317 018
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9.7.3 Přestože ceny stanovené smluvně mezi společností LUKR a nemocnicí v Karlových Varech se 

vztahovaly  také  na  další  dvě  společnosti  ve  skupině  LUKR  (PRATEX  Sokolov  a  Prádelna 

Karlovy Vary), byla 29. 6. 2006, dva dny před zápisem sloučení nemocnic Sokolov a Cheb do 

nemocnice Karlovy Vary do obchodního rejstříku, bez výběrového řízení podepsána smlouva mezi 

společností PRATEX Sokolov a Nemocnicí Sokolov. Za Nemocnici Sokolov smlouvu podepsala 

jednatelka MUDr. Procházková.

9.7.4 Nebyla  nám  poskytnuta  žádné  dokumentace,  která  by  dokládala,  že  před  uzavřením  této 

smlouvy proběhlo výběrové řízení.  Po sloučení nemocnic přechází  smluvní práva a  povinnosti 

z Nemocnice Sokolov na Nemocnici  Karlovy Vary.  Na rozdíl  od výše uvedené smlouvy,  nová 

smlouva stanoví ceny podle počtu vypraných kusů prádla. Faktury, které byly Nemocnici Karlovy 

Vary vystaveny společností  PRATEX před jejím sloučením se společností  LUKR, ke  kterému 

došlo  1.11.  2006,  jsou  nicméně  stále  s  cenami  za  kg  prádla.  Nemohli  jsme  tedy  ověřit, 

zda fakturovaná částka souhlasí se smluvně dohodnutou částkou.

9.7.5 Pro testování  jsme vybrali  fakturu č.  SL0601718.88 Fakturovaná  částka činí  304,50 Kč/kg vč. 

DPH, což je cena vyšší než cena dohodnutá ve smlouvě se společností LUKR. Tato faktura byla 

vystavena  20.  10.2006  a  schválena  paní  Helenou  Šiklovou  (pracovnice  oddělení  provozních 

činností) a Ing. Polomisem (vedoucí oddělení provozních činností). Faktura č. R 0500986 byla 

vydána 10. II.  2005 na částku 812 930 Kč (vč. DPH). Faktura neuvádí hmotnost v kilogramech. 

Neobdrželi  jsme  přílohy faktury,  které  by  nám umožnily  ověřit,  zda  fakturovaná  cena  za  kg 

odpovídá smluvně dohodnuté ceně. Fakturu schválili paní Helena Šiklová a Ing. Polomíš.

9.7.6 Pro  testování  jsme vybrali  dvě  faktury vystavené  společností  LUKR.  Faktura  č.  SL 06197290 

byla vystavena dne l. 12. 2006 na částku 464 115 Kč (vč. DPH). Cena za kg činí 303,90 Kč (vč. 

DPH),  což  je  cena  vyšší  než  smluvně  dohodnutá  cena.  Fakturu  schválili  opět  paní  Helena 

Šiklová a íng. Polomíš. Faktura č. 20172252 byla vystavena dne 29. 6. 2007 na částku 464 038 

Kč  (vč.  DPH).  Cena  za  kg  činí  323,80  Kč  (vč.  DPH),  což  je  opět  cena  vyšší  než  smluvně 

dohodnutá  cena.  Fakturu  schválili  pani  Helena  Šiklová,  Ing.  Polomíš  a  MUDr.  Jiří  Souček 

(primář dětského oddělení).

88
 Viz dokument L/7.

89
 Viz dokument L/8.

90
 Viz dokument L/9.
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9.7.7 O  vysvětlení  rozdílů  jsme  požádali  Ing.  Polomise.  Uvedl,  že  podle  smlouvy  se  fakturovaná 

částka kalkulovala  nikoli  na  základě  hmotnosti,  ale  podle  počtu  kusů  prádla  předaného 

k vyprání a standardizované váhy na kus prádla, která je stanovena v příloze smlouvy (například 

hmotnost  l  ks  prostěradla  podle  smlouvy  je  0,82  kg).  Mezi  skutečnou  hmotností  prádla 

uvedenou na  faktuře,  hmotností  uvedenou  na  dodacích  listech  a  standardní  hmotností 

vypočtenou dle počtu kusů použitím metody přepočtu stanovené ve smlouvě (která tvoří základ 

pro fakturaci) jsou výrazné rozdíly.

9.7.8 Například hmotnost prádla na faktuře č. SL0601718 činí l  315 kg, což je podle Ing. Polomise 

v přepočtu  na  hmotnost  na  dodacích  listech  PRATEX  11  912  kg.  Odpovídající  hmotnost 

vypočtená na základě standardní hmotnosti dle smlouvy 18 842 kg.

9.7.9 Hmotnost prádla na faktuře č. 20I7225291 činí l 433 kg, což je podle Ing. Polomise v přepočtu na 

hmotnost na dodacích listech PRATEX 14 201 kg. Odpovídající hmotnost vypočtená na základě 

standardní hmotnosti dle smlouvy 21 817 kg.

9.7.10 Hmotnost prádla na faktuře č. SL 061972 činí l 572 kg, což je podle íng. Polomise v přepočtu 

na hmotnost na dodacích listech PRATEX 13 226 kg. Odpovídající hmotnost vypočtená na základě 

standardní hmotnosti dle smlouvy 21 839 kg.

9.7.11 Ing.  Polomíš  uvedl,  že údaj  o hmotnosti  na fakturách je nesmyslný a nepravdivý.  Dodavatelé 

(LUKR  a  PRATEX)  v  minulosti  souhlasili,  že  hmotnost  v  kg  na  fakturách  neodpovídá 

skutečnosti a  uvedli,  že  hmotnost  uvedená  na  fakturách  je  chyba  účetního  programu,  kterou 

programátor neodstranil.  Poslední faktury v roce 2008 jsou vystaveny bez posledního sloupce, 

í který v prověřovaném období let 2004 – 2007 obsahoval nepravdivý údaj o hmotnosti prádla. 

Ing.  Polomis  uvedl,  že  standardní  hmotnosti  nejsou  stanoveny  zákonem  ale  spíš  jakýmsi 

profesním  standardem,   který  se  vyvinul   v průběhu  let  v prádelenském   odvětví.   Vedení 

nemocnice  údajně  tento  standard  obdrželo  při  podpisu  smlouvy.  Ing.  Polomis  si  nicméně 

nevybavoval,   zda  vedení  prověřovalo  adekvátnost  standardních  hmotností  stanovených ve 

smlouvě.

91 
Viz dokument L/10.
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9.8     Zjištění týkající se nákupů pro oddělení intervenční kardiologie

MEDISERV1S

9.8.1 Objem fakturace se společností MEDISERVIS se z nulové hodnoty v roce 2004 zvedl na více 

než 3 miliony KČ v období od června do srpna 2005. Tento objem se udržel až do srpna 2006, 

kdy výrazně  poklesl.  MEDISERVIS  zůstává  dodavatelem po  celý  rok  2007 s  výrazně  nižším 

objemem fakturace.

Dodavatel 2004 2005 2006 2007 Celkem
MEDISERVIS s r.o. 21 848 171 53 223 157 1339 808 76 411 136

Bonusy poskytované společností MEDISERVIS

9.8.2 Během rozhovorů  se  zaměstnanci  nemocnice  (např.  MUDr.  Žákem) jsme  byli  upozorněni,  že 

společnost  MEDISERVIS  vyplácí  nemocnici  bonusy  za  dodávky  zdravotnického  materiálu. 

V období před příchodem manažerů České zdravotní se údajně některé nákupy zdravotnického 

materiálu na oddělení kardiologie realizovaly prostřednictvím společnosti MEDISERVIS, kterou 

vlastní Ing. Mářa, bývalý zaměstnanec společnosti Johnson & Johnson.

9.8.3 Podle  tvrzení  MUDr.  Žáka  dodávala  tato  společnost  materiál  za  maximální  ceny  stanovené 

zdravotními  pojišťovnami  (především  VZP).  Rozdíl  mezí  maximální  cenou  a  obvyklou  tržní 

cenou vytvořil  jakýsi  finanční  polštář  (či  bonifikaci),  který  by!  následně  nemocnici  poskytnut 

formou  dobropisu.  Přijatý  dobropis  byl  zaúčtován  jako  snížení  závazku  vůči  společnosti 

MEDISERVIS.

9.8.4 Po sloučení se hlavní dodavatel na oddělení kardiologie změnil (tj. MEDISERVIS byl nahrazen

společností PURO-KLIMA) a tyto bonusy přestaly být vypláceny.

9.8.5 Podle  tvrzení  Mgr.  Hanzla  byla  smlouva  se  společností  MEDISERVIS  pro  nemocnici 

nevýhodná a z toho důvodu byla vypovězena.
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9.8.6 Obdrželi  jsme  smlouvu  o  společném  postupu  a  spolupráci  uzavřenou  mezi  společností 

MEDISERVIS  a  Nemocnicí  Karlovy  Vary  dne  20.  10  2005.92  Dále  jsme  obdrželi  dohodu 

uzavřenou  24.  8.  2006  se  společností  MEDISERVIS  o  ukončení  účinnosti  smlouvy 

o spolupráci. Další  dvě dohody se týkají  ukončení smlouvy o spolupráci  ze dne 27. 6.  2005 a 

ukončení  účinnosti  smlouvy  o  nájmu  nebytových  prostor.  Tyto  dohody  byly  podepsány 

téhož dne tj. 24. 8 2006.93 Samotné smlouvy, ke kterým se tato ukončení vztahují, nám nebyly 

poskytnuty.

9.8.7 Podle  smlouvy o  spolupráci  ze  dne  20.  10.  2005  dodával  MEDISERVIS  zboží  následujících 

dodavatelů:  Medtronic  Czechia  s.r.o.,  Boston  Scientific  s.r.o..  BIOTRONIK  s.r.o.,  BS  Prague 

Medical s.r.o., ASQA, a.s., Guidant s.r.o. Nemocnice měla nárok na finanční bonus při splnění 

minimálního  objemu  dodávek  zdravotnického  materiálu  těchto  dodavatelů  v  souladu  se  šesti 

dodatky ke smlouvě, a to konkrétně:

● 10  %  finanční  bonus  z  nákupní  ceny  zdravotnického  materiálu  (bez  DPH)  společnosti 

Medtronic Czechia  s.r.o.  za  předpokladu,  že  celkový  objem  dodávek  za  období  od  1.  1. 

2006 – 30. 6. 2006 dosáhne 12 milionů Kč (bez DPH). V případě, že celkový objem dodávek 

za 12 po sobě jdoucích měsíců (1. 1. 2006 – 31. 12. 2006) dosáhne nebo překročí 24 milionů 

Kč  (bez DPH),  má  nemocnice  nárok  na  dodatečný  finanční  bonus  od  společnosti 

MEDISERVIS ve výši 2 % z celkového objemu dodávek v cenách bez DPH a příspěvek na 

fond podpory  vzdělávání  ve  výši  2  %  z  celkového  objemu  dodávek  v  cenách  bez  DPH 

poskytnutý přímo z prostředků společnosti  Medtronic.  Tento fond lze použít  výhradně pro 

potřeby oddělení intervenční kardiologie;

● 12  %  finanční  bonus  z  nákupní  ceny  zdravotnického  materiálu  (bez  DPH)  společnosti 

Boston Scientifíc s.r.o. za předpokladu, že celkový objem dodávek za období od 1. 1. 2006 – 

30. 6. 2006 dosáhne 14 milionů Kč (bez DPH). V případě, že celkový objem dodávek za 12 

po sobě jdoucích měsíců (1. 1. 2006 - 31. 12. 2006) dosáhne nebo překročí 28 milionů Kč 

(bez DPH),  má  nemocnice  nárok  na  dodatečný  finanční  bonus  od  společnosti 

MEDISERVIS ve výši 3 % z celkovébo objemu dodávek v cenách bez DPH a příspěvek na 

fond podpory  vzdělávání  ve  výá  3  %  celkového  objemu  dodávek  v  cenách  bez  DPH 

poskytnutý přímo z prostředků společnosti Boston Scientific. Tento fond lze použít výhradně 

pro potřeby oddělení intervenční kardiologie;

92
 Viz dokument L/11.

93 
Viz dokument L/12.
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● 7 % bonus finanční bonus z nákupní ceny zdravotnického materiálu (bez DPH) společnosti 

BIOTRONIK s.r.o.  za předpokladu, že celkový objem dodávek za období od 1.  1.  2006 – 

30. 6. 2006 dosáhne 400 000 Kč (bez DPH). V případě, že celkový objem dodávek za 12 po 

sobě jdoucích mésíců (1. 1. 2006 - 31. 12. 2006) dosáhne nebo překročí 800 000 Kč (bez 

DPH), má nemocnice nárok na dodatečný finanční bonus od společnosti  MEDISERVIS ve 

výši 2 % z celkového objemu dodávek v cenách bez DPH;

● 4 % finanční  bonus  z  nákupní  ceny  zdravotnického  materiálu  (bez  DPH)  společnosti  BS 

Prague Medical s.r.o. za předpokladu, že celkový objem dodávek za období od 1. 1. 2006 – 30. 

6. 2006 dosáhne 500 000 Kč (bez DPH). V případě, že celkový objem dodávek za 12 po sobě 

jdoucích měsíců (1. 1. 2006 – 31. 12. 2006) dosáhne nebo překročí l milion Kč (bez DPH) 

má nemocnice nárok na dodatečný finanční bonus od společnosti  MEDISERVIS ve výši  2 

% z  celkového objemu dodávek v cenách bez DPH;

● 8 % finanční bonus z nákupní ceny zdravotnického materiálu (bez DPH) společnosti ASQA, 

a.s. za předpokladu, že celkový objem dodávek za období od 1. 1. 2006 - 30. 6. 2006 dosáhne 

300 000 Kč (bez DPH). V případě, že celkový objem dodávek za 12 po sobě jdoucích měsíců 

(1.1. 2006 – 31. 12. 2006) dosáhne nebo překročí 600 000 Kč (bez DPH), má nemocnice nárok 

na dodatečný finanční bonus od společnosti MEDISERVIS ve výši 2 % z celkového objemu 

dodávek v cenách bez DPH;

● 8  %  finanční  bonus  z  nákupní  ceny  zdravotnického  materiálu  (bez  DPH)  společnosti 

Guidant s.r.o. za předpokladu, že celkový objem dodávek za období od 1. 1. – 30. 6. 2006 

dosáhne  l milion  Kč  (bez  DPH).  V  případě,  že  celkový  objem  dodávek  za  12  po  sobě 

jdoucích měsíců (1.1.  2006 -31.12.2006) dosáhne nebo překročí  2  miliony Kč (bez DPH), 

má nemocnice  nárok  na  dodatečný  finanční  bonus  od  společnosti  MEDISERVIS  ve  výši 

2 % z celkového objemu dodávek v cenách bez DPH.

9.8.8 Celková výše bonusů vyplacených nemocnici na základe účetních záznamů byla následující:

2004 2005 2006 2007 Celkem
Bonus (množstevní sleva) - 7 034 505 1 627 003 - 8 661 508
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9.8.9 Bonus za rok 2005 se vztahuje k období srpen – prosinec 2005. Bonus za rok 2006 je za období 

leden  až  červen  2006,  protože  smlouva  o  spolupráci  se  společností  MEDISERVIS  byla 

ukončena 24. 8.  2006. Dohodu o ukončení  účinnosti  smlouvy o spolupráci  za KKN podepsali 

Mgr. David Hanzl a Ing. Vladimír Keřka.

9.8.10 Jelikož smlouva, která nám byla poskytnuta,  stanovuje ceny platné od 1. 1.  2006, mohli jsme 

ověřit, že fakturovaná cena odpovídá smluvně stanovené ceně pouze u faktury Č. ZM 060442. 

Zbývající tři faktury byly vystaveny v roce 2005. Smluvní ceny platné v roce 2005 nám nebyly 

poskytnuty.
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10 Analýza dodavatelů a významných transakcí v období po

sloučení

10.1   Omezení
10.1.1 Jak již  bylo  zmíněno   dříve,   naše   šetření  bylo  výrazně  limitováno  chybějící  klíčovou 

dokumentací, včetně dokumentace k výběrovým řízením, smluv, objednávek a dodacích listů.

10.2   Chybějící výběrová řízení a smlouvy s dodavateli
10.2.1   Významné faktury byly vystaveny dodavateli a následně nemocnicemi zapláceny bez toho, že by 

proběhlo výběrové řízení nebo byla uzavřena smlouva. Dále uvádíme případy, které jsme v této 

souvislosti v rámci našeho šetření zaznamenali.

CARDION s.r.o.

10.2.2 Společnost CARDION s.r.o. v prověřovaném období vyfakturovala KKN celkem 5 246 800 Kč, 

přičemž  celá  částka  byla  fakturovala  nemocnici  v  Kartových  Varech.  Výše  závazků  vůči 

společnosti CARDION s.r.o. k 31. 12. 2007 činí 3 108 500 Kč.

Dodavatel 2004 2005 2006 2007 Celkem
CARDION s r.o. 47 500 5 199 300 5 246 800

10.2.3 Nebyla  nám poskytnuta  dokumentace,  která  by dokázala,  že  tento  dodavatel  byl  vybrán  na 

základě výběrového řízení.

10.2.4 Pro testování jsme vybrali fakturu č. 20272018.94 Zjistili jsme, že:

● na tuto dodávku nebyla podepsána smlouva:

● nebyla nám doložena žádná objednávka;

● na faktuře je pod označením "číslo objednávky" uvedeno "email od Mgr. Hanzla";

● datum objednávky, které je uvedené na faktuře, bylo 22. 8. 2007.

94
 Viz dokument L/13.
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10.2.5 Dodané množství uvedené na dodacím listu odpovídá množství, které bylo uvedené na faktuře. Celkem 

bylo nemocnici dodáno 24 kusů stentů DĚS Axxion za jednotkovou cenu 52 380 Kč  (bez DPH). 

Dodací  list  potvrdila  vrchní  sestra  oddělení  kardiologie paní  Kvapilová.  Fakturu  schválil  primář 

kardiologie MUDr. Paďour a ředitel nemocnice MUDr. Štefan.

10.2.6 Stent  DES  Axxion  dodává  pouze  společnost  CARDION.  Podle  sdělení  paní  Kvapilové  lze  tento 

produkt nahradit stenty Endeavor, Cypher a Taxus.

10.2.7  Porovnání cen tohoto dodavatele s jinými dodavateli je uvedeno v oddíle 13.2.13.

BIOTRONIK Praha spol. s r.o.

10.2.8 Společnost  BIOTRONIK  Praha  spol.  s  r.o.  v  prověřovaném  období  vyfakturovala  KKN  celkem 

10 030 860  Kč,  přičemž  celá  částka  byla  vyfakturována  nemocnici  v  Karlových  Varech.  Výše 

závazku vůči společnosti BIOTRONIK Praha spol. s r.o. k 31. 12. 2007 činí 460 845 Kč.

Dodavatel 2004 2005 2006 2007 Celkem
BIOTRONIK Praha, spol. s r.o. 1 173 060 8 857 800 10 030 860

10.2.9 Nebyla  nám  poskytnuta  dokumentace,  která  by  dokládala,  že  tento  dodavatel  byl  vybrán  ve 

výběrovém řízení.

10.2.10 Pro testování jsme vybrali fakturu č. 20471421 a zjistili jsme následující:

● na tuto dodávku nebyla podepsána smlouva;

● nebyla nám doložena žádná objednávka;

● faktura byla vystavena 1. 6.2007 na částku 1 382 535 Kč (vč. DPH).

10.2.1 Faktura  se  vztahuje  k  dodávce  33  kusá  stentů  PRO-KINETIC.  K  faktuře  byly  přiloženy dva 

dodací listy (první ze dne 29. 5. 2007 a druhý ze dne 31. 5. 2007). Přijetí obou dodacích listů je 

potvrzeno  razítkem  interního  oddělení.  První  dodací  list  podepsala  paní  Kvapilová.  Podpis  na 

druhém   dodacím  listu  je  nečitelný.  Fakturu  schválil  ředitel  nemocnice  MUDr.  Štefan  a 

pracovnice  skladu  paní  Nováková.  Fakturované  množství  souhlasí  s  množstvím  uvedeným  na 

dodacích listech. Jednotková cena stentu ční 39 900 Kč (bez DPH).



Karlovarský kraj
Závěrečná zpráva  o šetření provedeném v

Karlovarské krajské nemocnici, a.s.
14. 8. 2008

10.2.12 Podle  sdělení  paní  Kvapilové  lze  stent  PRO-KINETIC  nahradit  produkty  Stent  Coroflex  Blue, 

Stent  Driver,  Stent  Lekton  Motion,  Stent  Micro  Driver  a  Stent  Tecnic.  Vývoj  cen  tohoto 

dodavatele je uveden v oddíle 13.2.6.

10.3   Výběrové řízení neproběhlo, ačkoliv smlouvy byly uzavřeny
10.3.1 Zaznamenali  jsme  případy,  kdy  došlo  k  uzavření  významných  smluv  bez  předchozího 

výběrového řízení.  Dále  uvádíme  případy,  které  jsme  v  této  souvislosti  v  rámci  našeho  šetření 

zaznamenali.

MeDiLa

10.3.2   MeDiLa v roce 2006 a 2007 vystavila KKN faktury v celkové výši 2 981 641 Kč. V letech 2004 

a 2005 neevidovala  KKN  žádnou  fakturu  od  tohoto  dodavatele.  Částka  2  636  614  Kč  byla 

fakturována nemocnici v Karlových Varech a částka 345 027 Kč nemocnici v Sokolově.

10.3.3 Celková  výše  úhrad  tomuto  dodavateli  v  roce  2006  a  2007  činí  2  562  210 Kč,  přičemž 

nemocnice v Karlových  Varech  uhradila  2  243  255  Kč  a  nemocnice  v  Sokolově  318  955  Kč. 

Celková  výše  neuhrazených  závazků  KKN  vůči  společnosti  MeDiLa  k  31.  12.  2007  činila 

310 308 Kč.

Dodavatel 2004 2005 2006 2007 Celkem
MeDiLa spol. s r.o. 1 001 404 1 980 237 2 981 641

10.3.4 Ředitel  nemocnice  v  Karlových  Varech  MUDr.  Štefan  nám  sdělil,  že  na  výběr  tohoto 

dodavatele neproběhlo  žádné  výběrové  řízení.  Naopak  Mgr.  Hanzl  uvedl,  že  tento  dodavatel  byl 

vybrán na základě  poptávkového  řízení.  Neobdrželi  jsme  žádnou  dokumentaci,  která  by 

dokládala, že poptávkové řízení proběhlo.

10.3.5 Mezi  KKN  a  společností  MeDiLa  byla  uzavřena  smlouva.  Byly  nám  poskytnuty  dvě  verze 

smlouvy. Jedna  verze  byla  KKN  podepsána  1.  7.  2006.  Ve  druhé  verzi  není  datum  uvedeno.96 

Smlouvu za  KKN  podepsali  Mgr.  Hanzl  a  Ing.  Keřka,  za  dodavatele  smlouvu  podepsal 

PharmDr. Jiří Skalický.

10.3.6 PharmDr.  Skalický  vlastní  33  %  podíl  ve  společnosti  MeDiLa.  Podle  údajů  v  obchodním 

rejstříku jsou dalšími spoluvlastníky Ing.  Kudrna (33 %) a Ing.  Jirsa (33 %).  Upozorňujeme, že 
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Ing. Kudrna  a  Ing.  Jirsa  jsou  společníky  a  jednateli  dalšího  dodavatele  KKN,  společnosti 

STAPRO.

10.3.7 Smlouva byla  uzavřena  na  dobu určitou od 1.7.  2006 do 31.  12.  2006.  Smlouva byla  dodatkem 

dvakrát prodloužena, a to do 31. 8. 2007 a následně do 31. 8. 2008.97

10.3.8 Nové  vedení  KKN,  jmenovitě  Ing.  Ferenc  a  Mgr.  Fojtík,  uzavřelo  dne  5.  3,  2008  dohodu  o

k ukončení této smlouvy.98

10.3.9 Dodavatel měl dle smlouvy nárok na měsíční paušální odměnu ve výši 120 000 Kč (bez DPH).

10.3.10 Celková  částka,  kterou  byl  dodavatel  dle  smlouvy  oprávněn  vyfakturovat,  tedy  činila 

2 433 600 Kč vč. DPH  (šest  faktur  ve  výši  120  000  Kč  a  12  faktur  ve  výši  142  800  Kč99). 

Společnost MeDiLa  se  zaregistrovala  jako  plátce  DPH  až  v  roce  2007,  proto  je  částka  na 

pozdějších fakturách, které již zahrnují DPH, vyšší.

10.3.11  Upozorňujeme,  že  dodavatel  vyfakturoval  o  548  041  Kč  více  než  byla  smluvní  cena,  která  je 

uvedena výše.  V období  od  března  2006 do  prosince  2007 předložil  dodavatel  celkem 29  faktur. 

Podle  popisu  na  fakturách  byly  ostatní  faktury  za  opravy  vybavení  v  KKN.  Neobdrželi  jsme 

žádnou smlouvu na opravy poskytované tímto dodavatelem.

10.3.12 Mgr.  Fojtík  nám  poskytnul  písemnou  zprávu  od  vedoucí  laboiantky  mikrobiologie  paní  Truksové. 

Tato zpráva  není  datována,  nicméně  z  jejího  obsahu  lze  dovodit,  že  byla  sepsána  2.  8. 

2007 (zpráva obsahuje  větu:  "....jsem  mohla  předat  mzdový  výměr  až  včera,  tj.  1.  8.  2007  ..."). 

Zpráva je adresována  vrchní  sestře  Bc.  Haně  Klusáčkové,  MUDr.  Jiřímu  Stefanovi  a  primářce 

oddělení  mikrobiologie  MUDr.  Blance  Puchálkové.  Paní  Truksová  ve  zprávě  uvádí,  že  po 

sloučení laboratoří  v  Chebu,  Sokolově  a  Karlových  Varech  se  vyskytla  celá  řada  problémů. 

Podle    paní  Truksové  nebyly  tyto  problémy  řešeny  včas  a  odpovídajícím  způsobem,  což 

naznačuje,    že    konsolidace  laboratoří  nebyla  správně  naplánována,100 Upozorňujeme,  že 

předmětem smlouvy se společností MeDiLa byla reorganizace laboratoří nemocnice.
97 

Viz dokument L/16.

98
 Viz dokument L/17.

99
 Viz dokument L/18.

100 
Viz dokument L/19.
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PURO-KLIMA, a.s.

10.3.13 Společnost  PURO-KLIMA,  a.s.  v  prověřovaném  období  vyfakturovala  KKN  celkem 

42 310 628 Kč, přičemž  38  516  323  Kč  připadá  na  nemocnici  v  Karlových  Varech,  103 205Kč 

na nemocnici  v  Sokolově  a  3  691  099  Kč  na  nemocnici  v  Chebu.  V  průběhu  prověřovaného 

období fakturovala  společnost  PURO-KLEMA,  as  v  každém  roce,  nicméně  v  letech  2004  a 

2005 byl objem  fakturace  výrazně  nižší.  V  říjnu  2006  došlo  k  výraznému  zvýšení  objemu 

fakturace na úroveň, která se udržela po zbytek prověřeného období:

Dodavatel 2004 2005 2006 2007 Celkem
PURO-KLIMA 314 281 1 178 288 9 744 270 31 073 789 42 310 628

10.3.14 Celková  částka  zaplacená  KKN  společnosti  PURO-KLIMA,  a.s.  za  prověřované  období  činí 

32 480 229 Kč,  přičemž  nemocnice  v  Karlových  Varech  zaplatila  28  829  265  Kč,  nemocnice  v 

Sokolově 48  532  Kč  a  nemocnice  v  Chebu  3  602  432  Kč.  Celková  výše  neuhrazeného  závazku 

vůči    společnosti  PURO-KLIMA, a..s.  podle detailů  účtu závazků k 31.  12. 2007 činí  9 626 586 

Kč.             

10.3.15 Přestože  jsme  o  ni  požádali,  nebyla  nám  poskytnuta  dokumentace,  která  by  doložila,  že  před 

výběrem   společnosti  PURO-KLIMA  jako  zřizovatele  konsignačního  skladu  a  dodavatele 

zdravotnického materiálu proběhlo výběrové řízení.

10.3.16 MUDr.  Štefan  nám  sdělil,  že  společnost  PURO-KLIMA  do  nemocnice  přivedli  Mgr.  Hanzl  a 

Ing. Keřka. Upozorňujeme,  že  společnost  PURO-KLIMA  má  s  Českou  zdravotní  i  jiné 

obchodní vztahy – viz oddíl 11.7.3.

10.3.17 Jediné  zdokumentované  výběrové  řízení,  kterého  se  PURO-KLIMA účastnila  a  ke  kterému  nám 

byla   dokumentace  poskytnuta,  je  na  dodávku  zdravotnické  technologie  pro  oddělení  ICU   – 

ARO  Výběrové  řízení  bylo  prováděno  externí  společností  CPSS  Consulting.  Přestože  zadávací 

dokumentaci  si  údajně  vyzvedli  nebo  byla  zaslána  17  potenciálním  uchazečům,  nabídku 

předložila pouze jediná společnost – PURO-KLIMA, a.s.101

101 
Viz dokument L/20.
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10.3.18 Jeden  z  uchazečů,  společnost  B.  Braun  Medical  s.r.o.,  podal  dne  26.  10.  2007  nemocnici 

námitku. V námitce  tvrdí,  že  KKN zvolila  neobjektivní  hodnotící  kriteria  a  zadala  výběrové 

řízení  diskriminačně.  Uchazeč například tvrdí,  že technická  specifikace  poptávaného zařízení 

(infuzní pumpy,  resp.  lineární  dávkovače)  je šitá  na míru jedinému dodavateli.  Dále také,  že 

některé  technické  požadavky stanovené  v  zadávací  dokumentaci  jsou  z  lékařského  hlediska 

nadbytečné  (jinými  slovy,  nejsou  významné  ve  vztahu  k  péči  o  zákazníka).102 V  dopise 

zaslaném   uchazeči  8.  listopadu  2007  je  uvedeno,  že  nemocnice  nevyhověla  námitkám 

uchazeče.103

10.3.19 Hodnotící  komise,  kterou  tvořili  Jiří  Štefan,  Roman  Brázdil,  Vladimír  Keřka,  Jan  Krištof  a 

Viktor  Dibusz,  doporučila  nemocnici  uzavřít  smlouvu  se  společností  PURO-KLIMA,  a.s. 

s  maximální  cenou  30  397  660  Kč  (bez  DPH),  jelikož  uchazeč  splnil  základní  technické 

požadavky, nabídková cena je přijatelná, termín dodání vyhovuje potřebám nemocnice a úroveň 

záručních a pozáručních služeb je vhodná.104

10.3.20 Výběrové  řízení  bylo  nemocnicí  dne  17.  1.  2008  zrušeno  z  důvodů  „hodných  zvláštního 

zřetele". Rozhodnutí Komise bylo doručeno společnosti PURO-KLIMA, a.s. dne 22. l. 2008.

10.3.21 Provedli  jsme  různé  testy  nákupních  cen  zdravotnického  materiálu  dodávaného  tímto 

dodavatelem, které popisujeme v oddíle 13 Zprávy.

10.4 Možné vazby mezi účastníky výběrového řízení

10.4.1  Zjistili  jsme  náznaky možného  koluzivního  chování  při  výběrovém řízení.  V této  souvislosti 

upozorňujeme na následující zjištění:

● zaznamenali jsme několik případů, kdy byli osloveni spříznění uchazeči;

● při výběrových řízeních na dodávky zdravotnického materiálu byla pravidelně oslovována 

stejná skupina dodavatelů. Odpovědi na výzvu k podání nabídek měly často shodné znění.

 

102
 Viz dokument L/21.

103
 Viz dokument L/22.

104
 Viz dokument L/20.
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10.5 Změna dodavatele bez odpovídající změny smlouvy

Czech Health Magazines, a.s.

10.5.1 KKN uzavřela smlouvu o spolupráci s Czech Health Magazines, a.s. s účinností od 1.8. 2006 na 

dobu neurčitou,  na  jejímž  základě  byl  tomuto  dodavateli  za  určité  služby vyplácen  měsíční 

paušál.105 Za  období  od  srpna  2006  do  února  2007  vyfakturovala  společnost  Czech  Health 

Magazines nemocnici 249 900 Kč.

10.5.2 V období od března 2007 do června 2007 vyfakturoval jiný subjekt, společnost Czech Health 

Media s.r.o., KKN částku 142 800 Kč. Fakturovaná měsíční částka je totožná s měsíční částkou 

dříve hrazenou společnosti Czech Health Magazines, a.s. Navíc společnost Czech Health Media 

s.r.o.  vystavila  KKN v srpnu  2007 fakturu ve  výši  101 150 Kč.106 Smlouva s  Czech  Health 

Media s.r.o. nám nebyla poskytnuta,

10.5.3 Tyto dvě společnosti jsou spřízněny. MUDr. Manin Vaněk je současným vlastníkem společnosti 

Czech Health Media s.r.o. byl také jednatelem Czech Health Magazines, a.s.

10.5.4 Bývalým jednatelem společnosti  Czech  Health  Magaziaes,  a_s.  a  spolumajitelem společnosti 

Czech  Health  Media  s.r.o.  byl  současný  mluvčí  Ministerstva  zdravotnictví  ČR  Mgr.  Tomáš 

Cikrt. Zjistili jsme následující skutečnosti:

● smlouva s Czech Health Magazines, a.s. byla podepsána předtím, než se Mgr. Tomáš Cikrt 

stal mluvčím ministerstva (domníváme se, že ke jmenování došlo v září 2006);

● Mgr. Tomáš Cikrt se vzdal svého podílu ve společnosti krátce po svém jmenování mluvčím 

Ministerstva – v obchodním rejstříku je tato změna zapsána v prosinci 2006;

● Mgr. Tomáš Cikrt se vzdal i svého podílu ve společnosti Czech Health Media s.r.o., a to 

v lednu 2007, tj. předtím, než tato společnost začala fakturovat své služby KKN.

 

105 
Viz dokument L/23.

106
 Viz dokument L/24.
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11 Jmenování manažerské společností po sloučení nemocnic

11.1 Omezení
11.1.1 V rámci našeho zadání jsme se snažili porozumět pozadí některých transakcí a událostí. Součástí 

našich  prací  bylo  i  získání  informací  z  veřejně  dostupných  rejstříků,  což  nám  umožnilo 

zjistit společníky, akcionáře a představitele různých subjektů.

11.1.2 Tyto  postupy  jsme  provedli,  abychom  zjistili  možné  vazby  mezi  dodavateli  a  tyto  mohli 

zohlednit v rámci naší prověrky hospodaření KKN.

11.1.3 Takto  získané  údaje  jsme  porovnali  s  údají  některých  společností  v  databázi  dodavatelů 

nemocnice  s  cílem  identifikovat  možné  vztahy  mezi  zaměstnanci,  vedením  nemocnice  a 

dodavateli.

11.1.4 Upozorňujeme, že někteří významní dodavatelé KKN jsou  zřejmě spřízněni.

11.l.5 Upozorňujeme na následující omezení ve vztahu k přesnosti výše popsaných postupů:

● problematická kvalita  dat  v  databázi  dodavatelů (tj.  chybějící  údaje,  duplicitní  záznamy, 

atd.), popsaná na jiném místě této Zprávy, ovlivnila naši možnost identifikovat vztahy mezi 

jednotlivými subjekty. Například, pokud záznam v databázi dodavateů neobsahuje adresu 

dodavatele nebo pokud je adresa neúplný či nepřesná, je možné, že se nám vzhledem ke 

kvalitě dat nepodařilo identifikovat dodavatele a subjekt se vztahem k nemocnici, jejichž 

adresy jsou shodné nebo obdobné;

● s  ohledem  na  kvalitu  dat  jsme  byli  závislí  na  manuálním  ověřování  informací  s  cílem 

identifikovat a potvrdit možné vazby;

● vzhledem k tomu, že v databázích se často vyskytují určitá jména a adresy bez toho, aby 

byly dotyčné subjekty jednoznačně identifikovány (například unikátním číslem), je možné, 

že v některých  případech  došlo  ke  spojení  subjektů,  mezi  nimiž  není  žádná  souvislost. 

Například je v praxi obtížné odlišit dodavatele a zaměstnance, kteří mají shodné jméno, ale 

v daných systémech nejsou identifikováni jednoznačným číslem.
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11.2 Základní informace o jmenování České zdravotní, a.s.
11.2.1 Ing. Mutinský nám sdělil, že rozhodnutí využít služeb externí manažerské společností při řízení 

KKN bylo uspíšeno především následujícími skutečnostmi:

● nevraživost mezi jednotlivými řediteli tří nemocnic a neochota ředitelů nemocnic v Chebu a 

Karlových Varech otevřeně podpořit transformaci na akciovou společnost;

● snaha  centralizovat  nákupy  a  zpřetrhat  těsné  vazby,  které  zjevně  existovaly  mezi 

farmaceutickými společnostmi a primáři, kteří měli na starost objednávky zdravotnického

materiálu.

11.2.2 Úkoly  jmenované  externí  manažerské  společnosti,  České  zdravotní,  a.s.,  byly  ve  smlouvě,

kterou se společností Kraj uzavřel dne 3. l. 2006,107 stanoveny následovně:

● osoby jmenované manažerem měly provádět operativní řízení společnosti;

● manažer  se  zavázal  předat  vybraným třem osobám své  know-how k  efektivnímu řízení

společnosti zejména v těchto oblastech:

– personální politika a systém odměňování;

– sjednávání a uzavírání dodavatelských smluv;

– vedení účetnictví a vystavování účetních dokladů (např. fakturace);

– implementace informačních systémů;

– kontrolní činnost;

– příprava, organizace a realizace veřejných zakázek a výběrových řízení;

– marketing a vztah k veřejnosti;

● smlouva dále uvádí, že Manažer bude v rámci řízení zajišťovat na vlastní účet zejména tyto 

činnosti:

– vypracování a stanovení zásad a směrnic pro účinné a hospodárné řízení společnosti;

– dohled nad ostatními pověřenými osobami;

– vypracování koncepce řízení a rozvoje personálu, jeho zajištění a kontrolu;

107
 Viz dokument F/23.
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– vypracování a stanovení, stejně jako realizaci organizace vnitřní struktury a postupů 

pro celou oblast provozní činnosti;

– vypracování koncepce marketingové strategie a kontrolu opatření potřebných pro  

realizaci ve společnosti;

– vypracování koncepce zvyšování kvality zdravotní péče poskytované Společností

11.3 Vznik společnosti
11.3.1 Výpis z obchodního rejstříku ukazuje, že společnost vznikla 2. 3. 2005 a od svého založení sídlí 

na adrese Praha 2,  Kateřinská 7/1526. V době svého vzniku měla společnost  zapsaný jediný 

předmět  podnikání,  a  to  pronájem  nemovitostí,  bytů  a  nebytových  prostor  bez  poskytování 

jiných než základních služeb s pronájmem nemovitostí, bytů a nebytových prostor spojených.

11.3.2 Teprve 24. 10. 2005, tj. téměř tři týdny poté, co byla České zdravotní, a.s. zaslána pozvánka k 

výběrovému  řízení,  byly  do  obchodního  rejstříku  zapsány  následující  změny  předmětu 

podnikání  společnosti:  velkoobchod,  ubytovací  služby,  reklamní  činnost  a  marketing,  činnost 

podnikatelských,  finančních,  organizačních  a  ekonomických  poradců,  pořádání  odborných 

kursů,  školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, realitní činnost, zpracování 

dat, služby databank, správa sítí, výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo 

společenských věd, zprostředkování obchodu a služeb,  činnost  technických poradců v oblasti 

zdravotnictví,  výroba  zdravotnických  prostředků  a  testování,  měření,  analýzy  a  kontroly.  To 

znamená, že někdy v období mezi zápisem společnosti do obchodního rejstříku a 24. 10. 2005 

společnost rozšířila své oprávnění k podnikání.

11.3.3 V představenstvu a dozorčí radě České zdravotní, a.s. působí nebo působily následující osoby:

Jméno Pozice Od Do

Martin Stříteský Předseda představenstva 2.3.2005

Ondřej Novotný Člen představenstva 2.3.2005 30.11.2006

Milan Srb Člen představenstva 2.3.2005

David Hanzl Předseda dozorčí rady 2.3.2005 7.11.2005

Milan Fritz Člen dozorčí rady 2.3.2005

Milan Fritz Předseda dozorčí rady 7.11.2005

Petra Shánělová Člen dozorčí rady 2.3.2005 30.11.2006

Věra Lingurášová Člen dozorčí rady 7.11.2005

Martina Mervartová Člen dozorčí rady 1.8.2007

Eva Sobotková Člen dozorčí rady 1.8.2007
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11.3.4 Dokumenty uložené ve Sbírce listin dále ukazují, že 100 % akcií České zdravotní, a.s. vlastní 

JUDr.  Martina  Mervartová  a  Mgr.  Milan  Fritz  (každý  50  %).  Tyto  osoby  jsou  partnery 

advokátní kanceláře Dáňa, Pergl a Partneři. Nejnovější zápis z valné hromady, který je uložen 

ve Sbírce listin (ze dne l. srpna 2007) tuto majetkovou strukturu potvrzuje.

11.4 Výběr potenciálně spřízněných dodavatelů

11.4.1 Po jmenování  České zdravotní,  a.s.  manažerem KKN se níže uvedené společnosti  s  možnou 

vazbou na Českou zdravotní, a.s. staly dodavateli KKN nebo v KKN působily:

● Advokátní kancelář Dáňa, Pergl a Partneři

● Zdravotní distribuční a.s. (dodavatel zdravotnického materiálu);

● PURO-KLIMA a.s. (nový dodavatel kardiomateriálu);

● Medup s.r.o. (provedení klinického auditu).

11.5   Výběr advokátní kanceláře Dáňa, Pergl a Partneři jako dodavatele

KKN

11.5.1 JUDr. Martina Mervartová a Milan Fritz, společníci České zdravotní (každý s podílem 50 %), 

jsou současně partnery advokátní kanceláře Dána, Pergl a Partneři.

11.5.2 Společnost Dáňa, Pergl a Partneři v roce 2006 a 2007 fakturovala KKN celkem 4 820 570 Kč

(včetně  DPH).  V  roce  2004  a  2005  neeviduje  KKN  od  tohoto  dodavatele  žádnou  fakturu.

Celková částka  uhrazená  tomuto  dodavateli  v  roce  2006 a  2007 činí  3  908  480  KčV Výše

závazků vůči společnosti Dáňa, Pergl a Partneři k 31. 12. 2007 činila 912 090 Kč.

Dodavatel 2004 2005 2006 2007 Celkem
Dáňa, Pergl a partneři 1 196 780 3 623 790 4 820 570
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11.5.3 Tato  advokátní  kancelář  a  KKN  uzavřely  smlouvu  dne  1.  9.  2006.108 Za  KKN  smlouvu 

podepsali Ing.  Keřka  a  Mgr.  Hanzl.  Podle  této  smlouvy  poskytoval  dodavatel  KKN  právní 

pomoc při  soudních  sporech,  přípravě  smluvních  vztahů  s  třetími  stranami,  účast  na  jednání 

s klientem  a  zaměstnanci,  zastupování  KKN  v  případných  sporech  před  soudy,  správními 

orgány či  jinými  osobami,  vypracování  právních  rozborů  a  konzultací  a  další  úkony.  Podle 

informací získaných v rámci našeho šetření se JUDr. Mervartová pravidelně účastnila jednáni 

představenstva KKN. Vyrozuměli jsme, že advokátní kancelář Dáňa, Pergl a Partneři nahradila 

k 1. 9. 2006 JUDr. Wenigovou na pozici právního poradce KKN.

11.5.4 MUDr. Štefan nám sdělil,  že výběru tohoto dodavatele nepředcházelo žádné výběrové řízení. 

Uvedl, že dodavatel byl vybrán manažery z České zdravotní, a.s.

11.5.5 Smlouva stanoví, že dodavatel obdrží paušální měsíční odměnu ve výši 245 000 Kč (bez DPH). 

Kromě  paušální  měsíční  odměny  se  KKN  zavázala  uhradit  mimořádné  náklady  advokátní

kanceláře jako např. poplatky za kurýrní službu, cestovné právníků atd. Měsíční paušál naopak

zahrnuje veškeré náklady na telekomunikační, kopírovací a tiskové služby.

11.5.6 Veřejně  dostupné  zdroje  uvádějí,  že  advokátní  kancelář  Dáňa,  Pergl  &  Partneři  je  členem 

konsorcia,  ve kterém mimo jiné působí  i  Česká zdravotní,  a.s.  a  PURO-KLIMA a.s.  a  které 

zvítězilo  ve  výběrovém  řízení  na  poradce  pro  přípravu  I.  fáze  PPP  projektu  Komplexní 

modernizace Krajské nemocnice Pardubice („KNP") v prosinci 2006.

11.5.7 Dále  upozorňujeme,  že  výpisy z  obchodního  rejstříku  ukazují,  že  Mgr.  Milan  Fritz  a  JUDr. 

Martina Mervartová jsou členy představenstva Karlovarské projektové, a.s. Mgr. Fritz je členem 

od listopadu 2004 a JUDr. Mervartová je členem od listopadu 2005. V období od listopadu 2004 

do listopadu 2005 byl Mgr. Hanzl také členem představenstva Karlovarské projektové, a.s.

11.6   Výběr Zdravotní distribuční jako dodavatele KKN
11.6.1 První fakturace ZD se objevuje v listopadu 2006 v celkové výši 1,6 milionu Kč. Celkové částky 

fakturované tímto dodavatelem jsou uvedeny v tabulce.  Podle našich informací byly k 10. 7. 

2008 veškeré závazky KKN vůči Zdravotní distribuční, uhrazeny.

Dodavatel 2004 2005 2006 2007 Celkem
Zdravotní distribuční, a.s. 3 089 031 5 654 140 8 743 171

108 
Viz dokument L/25.
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11.6.2 Dokumenty uložené ve Sbírce listin ukazují, že Zdravotní distribuční, a.s. byla založena Mgr. 

Milanem Fritzem a JUDr. Martinou Mervartovou (z advokátní kanceláře Dáňa, Pergl a Partneři 

– viz výše) dne 8. 8. 2005. Do obchodního rejstříku byla společnost zapsána 11. 10. 2005.

11.6.3 Dále  upozorňujeme,  že  první  zapsané  sídlo  společnosti  Zdravotní  distribuční  bylo  v  sídle 

advokátní kanceláře Dáňa, Pergl a Partneři na Václavském náměstí 47/601, Praha 1.

11.6.4 Osoby s účastí ve společnosti Zdravotní distribuční, a.s.:

Společnost Pozice Období
Miroslav Koubek Předseda představenstva 31.10. 2006 – současnost

Zdeňka Horáčková Člen  představenstva 11.10. 2005 – současnost

Olga Batulková Člen  představenstva 11.10. 2005 – současnost

Michal Dynybyl Předseda představenstva 11.10. 2005 – 30.11.2006

Alexej Kormaňák Předseda dozorčí rady 11.10. 2005 – současnost

Daniela Sinigalliová Člen dozorčí rady 11.10. 2005 – současnost

Renato Sinigallia Člen dozorčí rady 11.10. 2005 – současnost

11.6.5 Z  údajů  v  obchodním  rejstříku  vyplývá,  že  PhDr.  Daniela  Sinigalliová,  člen  dozorčí  rady 

Zdravotní distribuční, a.s., má shodnou adresu bydliště jako MUDr. Martin Stříteský, předseda 

představenstva  České  zdravotní  a.s.  Podle  informací  uvedených  na  internetových  stránkách 

Všeobecné  fakultní  nemocnice  v  Praze  je  MUDr.  Martin  Stříteský  také  přednostou  Kliniky 

anesteziologie,  resuscitace a intenzivní  medicíny 1.  LF UK a VFN („KARIM").  Mgr.  David 

Hanzl byl ekonomickým náměstkem VFN v Praze od roku 1997 do 2002.

11.6.6 Je zřejmé,  že společnost  Zdravotní  distribuční  nebyla vybrána na základě výběrového řízení. 

Nebyla nám poskytnuta žádná smlouva uzavřená s tímto dodavatelem.

11.6.7 Bylo  nám řečeno,  že  ceny  byly  vyjednány Českou  zdravotní,  a.s.  a  představenstvem KKN. 

Nebyly nám poskytnuty žádné objednávky KKN zaslané tomuto dodavateli.
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11.6.8 Je  zřejmé,  že  Zdravotní  distribuční  působí  jako  zprostředkovatel  dodavatelů  nebo  výrobců 

zdravotního materiálu.  Pan Bureš,  vrchní laborant  na radiodiagnostickém oddělení nemocnice 

v Karlových  Varech,  nás  upozornil,  že  Zdravotní  distribuční  na  dodávky  zdravotnického 

materiálu  od  společnosti  Johnson  &  Johnson  fakturovala  poměrně  vysokou  marži.  Tato 

skutečnost  byla zjištěna náhodou poté,  co Johnson & Johnson doručila  několik faktur  přímo 

do KKN místo Zdravotní distribuční.

11.6.9 Byly nám poskytnuty původní faktury od společnosti Johnson & Johnson spolu s fakturami od 

společnosti Zdravotní distribuční,109 které byly KKN uhrazeny. Porovnali jsme těchto pět faktur 

vystavených  společností  Johnson  &  Johnson  s.r.o.  a  omylem  zaslaných  KKN  (faktury  č. 

203362, 203513, 203363, 203478 a 203596) s odpovídajícími fakturami, týkajících se dodávek 

stejného materiálu (faktury č.  20272899 a 20272900), vystavenými Zdravotní distribuční, a.s. 

Zjistili jsme následující rozdíly v cenách jednotlivých položek uvedených na fakturách:

Jednotková cena Jednotková cena Rozdíl Přirážka

Položka Johnson & Johnson Zdravotní Distribuční v ceně / Zdravotní

(bez DPH) (bez DPH) jednotka distribuční

Katetry Infinity (různé typy) 440 759 319 72,50%

VISTA BT GC (různé typy) 3 240 4 370 1 130 34,88%

SGW RL Stabilizer 9 CM 180 J 2 520 4 468 1 948 77,30%

SGW ATW .014 195 STR 2 394 3 333 939 39,22%

11.6.10 Upozorňujeme,  že  před  jmenováním  Zdravotní  distribuční,  a.s.  hlavním  zprostředkovatelem 

dodávek  zdravotnického  materiálu  pro  KKN  dodávala  společnost  Johnson  & Johnson  KKN 

přímo.

11.7 Výběr společnosti PURO - KLIMA jako dodavatele KKN
11.7.1 Výběr  společnosti  PURO-Klima  jako  dodavatele  KKN  je  popsán  v  oddíle  10.3.15  výše.  Je 

zřejmé, že výběr neproběhl na základě výběrového řízení.

11.7.2 Upozorňujeme,  že  společnost  PURO-KLIMA  dodávala  některé  produkty  do  nemocnic  již 

v období před sloučením a jmenováním manažerů z  České zdravotní.  Nicméně je zřejmé,  že 

většina  dodávek  zdravotnického  materiálu  za  prověřované  období  se  vztahuje  kroku 2006 a 

2007. 
109

 Viz dokument L/26.

110 
Viz dokument L/27.
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11.7.3 Veřejné  dostupné  zdroje  uvádějí,  že  společnost  PURO-KLIMA a.s.  je  členem konsorcia,  ve 

kterém mimo jiné působí i Česká zdravotní, a.s. a advokátní kancelář Dáňa, Pergl & Partneři a 

které zvítězilo ve výběrovém řízení na poradce pro přípravu I.  fáze PPP projektu Komplexní 

modernizace Krajské nemocnice Pardubice („KNP") v prosinci 2006.

11.8 Vazby mezí společností MEDUP s.r.o. a dalšími subjekty
11.8.1 Jak uvádíme výše, Mgr. David Hanzl byl ekonomickým náměstkem VFN v Praze od roku 1997 

do 2002. Z tohoto působení mohou pocházet následující vazby:

● MEDUP: Oba společníci společnosti MEDUP s.r.o, MUDr. David Rubeš a MUDr. Michal 

Matias, působí na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. lékařské UK a 

VFM  (KARIM),  kterou  vede  MUDr.  Martin  Stříteský.  Podle  tvrzení  MUDr.  Štefana 

prováděla společnost MEDUP klinický audit v KKN v první polovině 2006. V účetnictví 

nemocnice jsme nenašli žádnou fakturu za tyto služby;

● MUDr.  Miloš  Dobiáš  a  MUDr.  Jan  Kunstýř,  členové  představenstva  společnosti 

COLLEGIUM a.s., která se účastnila výběrového řízení na manažera KKN, také působí na 

klinice KARIM Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. MUDr. Miloš Dobiáš byl jmenován 

Českou  zdravotní  jako  jeden  z  jejich  zástupců  v  představenstvu  KKN.  Pozici  člena 

představenstva KKN zastával od 25. dubna 2006.

11.9 Další zjištěné vazby - společnost Imperiál Karlovy Vary a. s.

11.9.1 MUDr.  Věra  Procházková  je  bývalou  jednatelkou  Nemocnice  Sokolov.  MUDr.  Procházková 

byla také členkou představenstva KKN v období od 3. 1. 2006 do 20. 12. 2007 a předsedkyní 

představenstva od 20. 12. 2007 do 17. l. 2008.

11.9.2 Ing. Bohumil Procházka je předsedou dozorčí rady společnosti Imperiál Karlovy Vary a. s. od 

října 1998. V prověřovaném období dosáhl objem fakturace tohoto dodavatele 326 896 Kč.

11.9.3 MUDr. Věra Procházková a Ing. Bohumil Procházka mají shodnou adresu trvalého pobytu a jsou 

pravděpodobně v příbuzenském vztahu.
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12 Výběrová řízení a dodržování formálních požadavků –

období po sloučení

12.1.1 Během  rozhovorů se  členy  vedení  K.KN nám  bylo řečeno,  že  některá výběrová řízení 

organizovala "externí  společnost  CPS Consulting,  s.r.o.  („CPS").  Tato společnost  byla údajně 

jednou z poradenských společností najatých manažery z České zdravotní.

12.1.2   Jednatelem společnosti CPS je JUDr. Zdeněk Pokorný.

12.1.3   Prověřili jsme vzorek výběrových řízení organizovaných externí společností CPS Consulting. ; . 

Tabulka uvádí údaje o některých z těchto výběrových řízení:

Datum Název

předložení výběrového Nemocnice Uchazeči Vítězný uchazeč Nabídková cena (Kč)

nabídky řízení

29.12.2007 Dodávka zdrav. Resuscitační PURO-KLIMA a.s. PURO-KLIMA a.s. 30 397 660
technologie oddělení
pro oddělení KKN
ICU - ARO

7.11.2007 KKN - SW Karlovy Vary AURA Medical, s.r.o OR-CZ, spol. s.r.o 4 290 000
PACS OR-CZ, spol. s.r.o

3.12.2007 KKN - Karlovy Vary  AURA Medical, s.r.o  AURA Medical, s.r.o 1 995 000
Pracovní
stanice

2.11.2007 KKN - Karlovy Vary OR-CZ, spol. s.r.o BANK.SYS, s.r.o 1 696 000
servery a BANK.SYS, s.r.o
datová
úložiště

6.2.2007 Rekonstrukce Karlovy Vary RADAG Praha, s.r.o  BANK.SYS, s.r.o 1 540 000
a dostavba AZX, s.r.o
skiastropického BANK.SYS, s.r.o
pracoviště a
vyvolávacího
automatu

Dodávka zdrav, technologie pro oddělení ICU - ARO

12.1.4 Přestože  zadávací  dokumentaci   si   údajně  vyzvedli   nebo  byla  zaslána   17   potenciálním 

uchazečům, nabídku předložila pouze jediná společnost – PURO-KLIMA, a.s.
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12.1.5 Jeden z uchazečů, společnost  B.  Braun Medical  s.r.o.  podala dne 29. 10. 2007 námitky vůči

výběrovému  řízení.111 Ve  stížnosti  tvrdí,  že  KKN  zvolila  neobjektivní  hodnotící  kriteria

v zadávací  dokumentaci  a zadala výběrové řízení  diskriminačně.  Uchazeč například tvrdí,  že

technická  specifikace  poptávaného  zboží  je  šitá  na  míru  jedinému dodavateli.  Dále  také,  že

některé  technické  požadavky  stanovené  zadávací  dokumentaci  jsou  z  lékařského  hlediska

nadbytečné (jinými slovy nejsou významné ve vztahu k péči o zákazníka). V dopise ze dne 8.

11.  2007,  který,  byl  zaslán  uchazeči,  nemocnice  stížnost  zamítá  (Mgr.  Hanzl  a  MUDr.

Dobiáš).112

12.1.6 Další  dva  uchazeči,  společnosti  Hospirned,  spol.  s  r.o.  a  Medisap,  s.r.o.  (součást  společnosti

Hospimed  s.r.o.),  podaly  žádost  o  poskytnutí  dodatečných  informací  dle  §  49  zákona

č.  137/2006  Sb.  Ve  své  žádosti  se  dotazují,  zda  jejich  zboží  splňuje  technické  požadavky

stanovené  v  zadávací  dokumentaci.113 Odpověď  na  žádost  nebyla  v  poskytnuté  dokumentaci

přiložena.

12.1.7   Hodnotící komise, kterou tvořili Jiří Štefan, Roman Brázdil, Vladimír Keřka, Jan Krištof a Viktor 

Dibusz, doporučila nemocnici uzavřít smlouvu se společností PURO-KLIMA, a.s. s maximální 

cenou  30  397  660  Kč  (bez  DPH),  jelikož  uchazeč  splnil  základní  technické 

požadavky, nabídková cena je přijatelná, termín dodání vyhovuje potřebám nemocnice a úroveň 

záručních a pozáručních služeb je vhodná.114

12.1.8 Výběrové řízení  bylo  nemocnicí  (Ing.  Ferencem) dne  17.  1.  2008 zrušeno.  Jako důvod jsou 

uvedeny „zvláštní  okolnosti".  Rozhodnutí  Komise bylo doručeno společnosti  PURO-KLIMA, 

a.s. dne 22. l. 2008.

"KKN - servery a datová úložiště"115 a "KKN - SW PA CS"116

12.1.9   Výběrové řízení s názvem „KKN - servery a datová úložiště" představovalo zakázku s finančním 

limitem do 2 mil. Kč na dodávku dvou serverů pro KKN. Nabídky předložily dvě společnosti:

● OR-CZ spol. s r.o.
111 

Viz dokument L/21.

112
 Viz dokument L/22.

113 
Viz dokument L/28.

114 
Viz dokument L/20.

115 
Viz dokument L/29.

116 
Viz dokument L/30.
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● BANK.SYS s.r.o.

12.1.10 Společnost  ORM společnost  s  ručením omezeným (dále jen „ORM") doručila  prohlášení,  že

nebude  předkládat  nabídku,  protože  není  schopna  splnit  kritéria  stanovená  v  zadávací

dokumentaci (strop pro cenovou nabídku).

12.1.11 Nabídka  OR-CZ spol.  s  r.o.  byla  hodnotící  komisí  vyloučena,  protože  byla  posouzena  jako

neúplná: čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona č. 

137/2006 Sb. (nesprávně označené jako prohlášení podle § 62 odst. 2 zákona) nebylo podepsáno 

i druhým jednatelem společnosti.

12.1.12 KKN  se  rozhodla  uzavřít  smlouvu se  společností  BANK.SYS  s.r.o.  se  smluvní cenou 

stanovenou ve výši l 696 600 bez DPH. Rozhodnutí KKN bylo společnosti BANK.SYS s.r.o. 

zasláno 12. 11.2007.

KKN - pracovní stanice ("II.")

12.1.13 Zadávací  dokumentace  pro  výběrové  řízení  malého rozsahu  (hodnota  smlouvy nepřesáhne  2 

miliony Kč) byla zaslána těmto potenciálním uchazečům:

● AURA Medical, s.r.o.

● OR-CZ spol. s r.o

● ORM, společnost s ručením omezeným

● BANK.SYS s.r.o. – Medical Division

● AZX s.r.o

12.1.14 Ze zadávací dokumentace není zřejmé, na základě jakých kritérii či údajů byl učiněn užší vyber

potenciálních uchazečů.

12.1.15 Podle  Protokolu  o  posouzení  a  hodnocení  nabídek  ze  dne  11.  12.  2007  byla  30.  11.  2007 

přelodžena jediná nabídka společností AURA Medical s.r.o. s nabídkovou cenou l 995 000 Kč 

bez DPH.117

12.1.16 Podobně jako v případě výběrového řízení „KKN - servery a datová úložiště" společnost ORM 

odpověděla, že nebude předkládat nabídku, jelikož by jejich nabídková cena přesáhla stanovený 

limit 2 milionů Kč.
117

Viz dokument L/30.
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12.1.17 Společností OR-CZ spol. s r.o. a BANK.SYS s.r.o. odpověděly, že také nevyužijí pozvání do výběrového 

řízení  protože  nejsou  schopny  nabídnou  cenu  pod  finančním  limitem  stanoveným 

v zadávací dokumentaci.

12.1.18 Upozorňujeme,  že  v  prověřovaném  období  dosáhl  objem  fakturace  společnosti  AURA Medical 

s.r.o. téměř 30 milionů Kč.

12.1.19 Toto výběrové řízení vykazuje některé shodné rysy s výběrovým řízením „KKN - servery a datová 

úložiště". Konkrétně jsou to následující:

● byla oslovena stejná skupina uchazečů;

● shodné  prohlášení  o  neúčasti  ve  výběrovém  řízení  (dokonce  shodně  formulace  prohlášení) 

předložené  společností  ORM.  Společnosti  ORM  a  OR-CZ,  dva  uchazeči  pozvaní  do 

několika výběrových  řízení  uspořádaných  KKN,  jsou  spřízněné  prostřednictvím 

následujících  osob:   Václav  Šnajdr,  společník  v  obou  společnostech,  a  Václav  Mačát, 

jednatel a společník v OR-CZ a společník v ORM;

● hodnotící komise byla, s jednou výjimkou, ve stejném složení a posuzovala pouze jednu relevantní 

nabídku;

● nabídková  cena je  stanovená těsně  pod   limitem  stanoveným  zákonem  o  veřejných zakázkách.

Rekonstrukce  a  dostavba  skiaskopického  pracoviště  a  vyvolávacího  automatu  a  Rekonstrukce  

a dostavba skiagrafického pracoviště

12.1.20 Zjistili jsme, že obě zakázky byly přiděleny společnosti BANK.SYS s.r.o.

12.1.21 Zadávací  dokumentace  pro  tato  výběrová  řízení  malého  rozsahu  pokrývají  rekonstrukci  a 

dostavbu skiaskopického  pracoviště  a  dodávku  zdravotnického  vybavení.  Nabídky  v  obou 

výběrových řízeních měly být pod limitem 2 milionů Kč.

12.1.22 Potenciální uchazeči v obou výběrových řízeních byli:

● BANK.SYS s.r.o.

● RADAG s.r.o.

● AZX spol. s r.o.

12.1.23 Členy hodnotící komise byli jmenováni:
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● Miloš Dobiáš;

● Vladimír Keřka;

● Kamil Kastner;

● Zdeněk Pokorný;

● Václav Vokáč (podle protokolu nebyl tento člen přítomen jednání hodnotící komise)

12.1.24  Zadávací  dokumentace  na  „Rekonstrukci  a  dostavbu  skiaskopického  pracoviště  a  vyvolávacího

automatu"  uvádí,  že  základním  kritériem  pro  hodnocení  nabídek  bude  nejnižší  nabídková  cena. 

Jelikož   byly  hodnoceny  nabídky  všech  uchazečů,  komise  seřadila  nabídky  podle  nabídkové 

ceny a vyhodnotila,  že  společnost  BANK.SYS  s.r.o.  předložila  nejnižší  nabídku  ve  výši 

1 540 000 Kč bez  DPH.  Samotné  nabídky  nebyly  v  dokumentaci  přiloženy,  a  tudíž  jsme

nemohli  ověřit,  zda  nabídka  BANK.SYS  byla  skutečně  nejnižší  nebo  zda  zbylé  dvě  nabídky

splnily zadávací podmínky.

12.1.25  Všichni  uchazeči  ve  výběrovém  řízení  „Rekonstrukce  a  dostavba  skiaskopického  pracoviště" 

byli hodnoceni.  Komise  seřadila  nabídky  podle  nabídkové  ceny  (základní  kritérium  pro  výběr 

uchazeče) a vyhodnotila,  že  společnost  BANK.SYS  s.r.o.  předložila  nejnižší  nabídku  ve  výši 

l 560 000 Kč  bez  DPH.  Samotné  nabídky  nebyly  v  dokumentaci  přiloženy,  a  tudíž  jsme 

nemohli ověřit, zda nabídka BANK.SYS byla skutečně nejnižší nebo zda zbylé dvě nabídky splnily 

zadávací podmínky.  

12.1.26 Další skutečnosti:

● v prověřovaném období dosáhl objem fakturace společnosti BANK.SYS s.r.o. 23 milionů 

Kč;

● podle  obchodního  rejstříku  byla  společnost  RADAG  s.r.o.  v  likvidaci  od  14.  7.  1998. 

Dne   29.  9.  1999  byl  konkurz  zrušen  pro  nedostatek  majetku  pro  vyrovnání  nákladů 

konkurzního řízení. Společnost RADAG Praha, s.r.o. je propojená se společností RADAG 

s.r.o. prostřednictvím Radky Svatošové a Jindřicha Svatoše,  kteří jsou společníky v obou 

společnostech  založených  v  roce  1995.  Kromě  strojního  vyšívání  tato  společnost,  dle 

informací uvedených na jejích webových stránkách, prodává pracovní oděvy pro průmysl, 

zdravotnictví, hotely a restaurace;.
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● MUDr. Vokáč nám sdělil, že společnost AZX instalovala zařízení v KKN. MUDr. Vokáč 

nám dále sdělil, že se neúčastnil jednání hodnotící komise, protože Mgr. Hanzl nesplnil svůj 

slib pozvat do výběrové řízení více uchazečů, a také proto, že výběrové řízení se zdálo být 

předem rozhodnuto.

● objem fakturace společnosti AZX spol. s r.o.v námi prověřovaném období činí 2,3 milionů 

Kč.

Ostatní

12.1.27 Ve většině  prověřovaných  výběrových  řízení  jsme neobdrželi  informaci  či  vysvětlení,  jakým 

způsobem byl proveden užší výběr potenciálních uchazečů.

12.1.28 V některých případech nebyly písemné nabídky uchazečů součástí dokumentace k výběrovém 

řízení (např.  výběrové  řízení  na Rekonstrukci  a dostavbu  skiaskopického  pracoviště a 3 

vyvolávacího automatu).
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13 Nákupy kardiomateriálu

13.1   Základní informace

13.1.1 Oddělení kardiologie KKN zahájilo provoz v září 2005.

13.1.2 Další část kapacity kardiocentra – kardiostimulátory – byla otevřena 1. 5. 2007. Tyto kapacity 

nebyly pokryty smlouvou se zdravotní pojišťovnou. KKN má k dispozici pouze dopis, ve kterém 

VZP přislíbila, že tyto služby budou v budoucnu hrazeny.

13.1.3 Poté, co dojde k otevření nových kapacit, zdravotní pojišťovny nevyplácejí paušální částku, ale 

hradí jednotlivé služby podle příslušného počtu bodů. Proto se v této oblasti obvykle udržují 

vyšší nákupní ceny, aby se vytvořila vyšší základna pro období, kdy daná služba bude hrazena 

paušálem.  Bc.  Lokajíček  a  Ing.  Mutinský uvedli,  že  tento  postup  byl  uplatněn  při  otevírání 

kardiocentra. Dodavatelé z těchto vyšších nákupních cen údajně (např. dle tvrzení MUDr. Žáka) 

poskytují slevy, a tyto „bonifikace" jsou následně vypláceny zpět nemocnicím.

13.1.4 Kardíocentrum  je  významným  oddělením  s  ohledem  na  skutečnost,  že  objem  materiálu 

spotřebovaný tímto oddělením představuje  přibližně jednu třetinu celkové spotřeby materiálu 

nemocnice. V případě, že toto oddělení je správně řízeno, může generovat zisk, ze kterého je 

možné podpořit nezisková či méně zisková oddělení nemocnice.

Zvýšení spotřeby speciálního zdravotnického materiálu v rámci kardiocentra

13.1.5 Byla  nám  poskytnuta  data  o  spotřebě  speciálního  zdravotnického  materiálu  za  prověřované 

období ze systému MIS Alea. Dále jsme obdrželi přehled bodů a zvlášť účtovaného materiálu 

vykázaného zdravotním pojišťovnám.  Data  byla  rozčleněna  dle  jednotlivých  nemocnic  a  dle 

oddělení. Zde uvádíme data vztahující se ke kardiocentru:
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Speciální zdravotnický materiál (SZM) v Kč –  Kardiocentrum KV
2007 2006 2005 2004 2007/2006 2006/2005 2005/2004

Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Absolutní v % Absolutní v % Absolutní v %
Nemocnice v Karlových Varech 142 865 109 103 981 839 84 844 907 46 013 823 38 883 270 37,39% 19 036 933 22,41% 38 931 084 84, 61%
Střediska minulých let 0 4 912 20 381 139 848 -4 912 -100% 15 469 -75,90% -119 467 -85,43%
Správní a provozní část KV 23 224 51 095 24 161 31 673 -27 872 -54,55% 26 934 111,48% -7512 -23,72%
KIlinické obory KV 135 509 387 98 791 685 78 149 746 40 363 092 36 717 702 37,17% 20 641 939 26,41% 37 786 654 93,92%
Oddělení interní KV 15 031 884 11 004 939 13 289 745 10 134 128 4 026 946 36,59% -2 284 807 -17,19% 3 155 618 31,14%
Oddělení Kardiocentrum KV 85 683 121 52 921 628 29 515 537 5 125 706 32 761 493 61,91% 23 406 091 79,30% 24 389 830 475,83%
Oddělení infekční 199 906 140 547 185 654 135 053 59 359 42,23% -45 107 -24,30% 50 601 37,47%
Oddělení tuberkulózy a respir. nemocí KV 345 019 254 365 335 562 225 348 90 654 35,64% -81 197 -24,20% 110 214 48,91%
Oddělení neurologické KV 788 176 688 923 748 642 600 883 99 253 14,41% -59 719 -7,98% 147 758 24,59%
Oddělení dětské KV 746 189 665 105 682 454 654 507 81 085 12,19% -17 349 -2,54% 27 947 4,27%
Oddělení gynekologicko-porodnické KV 1 865 621 1 781 728 1 692 114 1 500 075 83 893 4,71% 89 614 5,30% 192 038 12,80%
Oddělení chirurgické KV 7 834 109 10 047 516 8 146 290 6 747 654 -2 213 407 -22,03% 1 901 226 23,34% 1 398 636 20,73%
Odd. anesteziologicko-resuscitační KV 6 178 950 5 306 219 5 278 059 4 206 268 872 730 16,45% 28 160 0,53% 1 071 791 25,48%
Oddělení ortopedické KV 13 036 667 13 501 857 15 938 474 9 042 353 -465 190 -3,45% -2 436 617 -15,29% 6 896 121 76,26%
Oddělení urologické KV 2 704 267 1 775 633 1 707 831 1 547 674 928 634 52,30% 67 802 3,97% 160 157 10,35%
Oddělení ORL KV 458 240 371 652 293 481 166 421 86 588 23,30% 78 172 26,64% 127 060 76,35%
Oddělení kožní KV 373 243 331 573 355 904 277 023 41 670 12,57% -4 331 -1,29% 58 881 21,25%
Komplement KV 7 331 094 5 133 530 6 749 357 5 478 593 2 197 564 42,81% -1 615 827 -23,94% 1 270 764 23,20%
Lékárna KV 1 404 618 1 262 618 787 127,39% -644 -51,07% 644 104,36%
Nemocnice v Sokolově 83 013 986 81 893 460 87 182 110 81 240 017 1 120 526 1,37% 5 288 651 -6,07% 5 942 094 7,31%
Nemocnice v Chebu 19 007 439 19 308 409 23 171 218 20 691 240 -300 970 -1,56% -3 862 809 -16,67% 2 479 978 11,99%
Body – Oddělení Kardiocentrum KV 26 282 069 24 788 744 8 237 844 0 1 493 325 6,02% 16 550 900 200,91% 8 237 844 n/a
ZÚM Oddělení Kardiocentrum KV 75 178 795 62 967 210 26 038 423 0 12 211 586 19,39% 36 928 786 142,82%26 038 423 n/a

13.1.6 Data  ukazují,  že  k  výraznému  nárůstu  nákladů  na  speciální   zdravotnický   materiál   pro, 

kardiocentrum došlo v roce 2007,.kdy náklady v porovnání s předchozím rokem vzrostly o 32,8 

milionů Kč resp. o 62 %.

13.1.7 Upozorňujeme,  že  nárůst  bodů  a  ZÚM,  které  v  zásadě  představují  objem  činnosti  nebo 

„výkonů" provedených  kardiocentrem,  dosáhl  v  roce  2007  pouze  6  %  resp.  19  %.  Nárůst 

spotřeby materiálu se jeví disproporční v porovnání s nárůstem objemu činnosti kardioceníra. 

Toto  mohlo  být  způsobeno  nárůstem nákupních  cen  nebo  nárůstem množství  nakupovaného 

materiálu.

13.1.8 Neobdrželi  jsem  žádná  relevantní  data  o  množství  materiálu  nakupovaného  kardiocentrem 

(přehled nakoupených kusů jednotlivých položek materiálu), a nejsme tudíž schopni přesně určit 

a vyčíslit vliv zvýšených nákupních cen nebo vyššího objemu spotřebovaného materiálu.

13.1.9 Na základě  přehledu  dodávek  kardiomateriálu  jsme identifikovali  nejvýznamnější  dodavatele 

kardiomateriálu.  Tabulka  uvádí  celkovou  fakturovanou  částku  těchto  dodavatelů  – 

upozorňujeme, že částky uvedené v tabulce představují sumu všech faktur přijatých nemocnicí 

od daných dodavatelů (např. PURO-KLIMA dodávala KKN i zdravotnické přístroje). Samostatná 

data vztahující se pouze k dodávkám kardiomateriálu se nám nepodařilo získat.
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Dodavatelé materiálu pro kardiocentrum KV
Dodavatel 2004 2005 2006 2007 Celkem

MEDISERVIS s.r.o. - 21 848 171 53 223 157 1 339 808 76 411 136

PURO-KLIMA v.d. 314 281 1 178 288 9 744 270 31 073 789 42 310 628

A care s.r.o.     460 532 144 072 6 633 9031 12 889 764 20 128 270

Biomedica CS s.r.o. 225 019 1 029 478 3 135 814 9 133 353 13 523 664

BIOTRONIK Praha, spol. s r.o. - - 1 173 060 8 857 800 10 030 860

Zdravotní distribuční, a.s. - - 3 089 031 5 654 140 8 743 171

Bohemia Medical spol. s r.o. 586 922 484 051 3 015 231 4 150 251 8 236 455

CARDION s.r.o. - - 47 500 5 199 300 5 246 800

Celkem 1 586 754 24 684 061 80 061 965 78 298 204 184 630 984

13.2 Porovnání cen kardiomateriálu
13.2.1 Provedli jsme porovnání jednotkové nákupní ceny vybraného kardiomateriálu v prověřovaném 

období. Do porovnání jsme zahrnuli i ceny v prvních měsících roku 2008, kdy došlo k nahrazení 

některých  původních  dodavatelů  novými.  Zjistili  jsme  významné  rozdíly  v  jednotkových 

nákupních cenách v průběhu období a mezi jednotlivými dodavateli.

13.2.2 Vycházeli jsrne s informací uvedených na dodacích listech, fakturách a jiné dokumentaci, kterou

jsme obdrželi v jednotlivých nemocnicích.

13.2.3 Porovnávali  jsme podobné položky materiálu.  V případech,  kdy porovnáváme různé položky 

materiálu od různých dodavatelů, se opíráme o ústní sdělení odborných pracovníků nemocnic, 

kteří nám potvrdili, že tyto položky jsou zaměnitelné.

13.2.4 Zde uvádíme některé příklady:

Diagnostický katetr Infinity

13.2.5 Porovnání cen fakturovaných jednotlivými dodavateli odhalilo následující rozdíly:

Cena v Kč bez Cena v Kč bez DPH/ks

Období DPH/ks MEDISERVIS

PURO-KLIMA

7.2007 – 3.2008 4505

3.2008 – 5.2008 2100

Stent PRO-KINETIC

13.2.6 Porovnání cen fakturovaných jednotlivými dodavateli odhalilo následující změny cen za stejné 

položky od stejného dodavatele:
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Cena v Kč bez DPH/ks

Období BIOTRONIK Praha

7.3007–12.2007 39 900

1.2008 38 436

2.2008 28 000

3.2008 18 400

Ostatní druhy stentů

13.2.7 Porovnání cen fakturovaných jednotlivými dodavateli odhalilo následující skutečnosti:

Cena v Kč bez Cena v Kč bez Cena v Kč bez Cena v Kč bez

Období DPH/ks DPH/ks DPH/ks DPH/ks

Zdravotní distribuční PURO-KLIMA MEDISERVIS MEDISERVIS

(Cypher) (Endeavor) (Endeavor) (TAXUS Liberte,

Taxus Express)

10.2005 – 1.2006 65 733**

2.2006 – 9.2006 66 667* 65 733**

10.2006 – 11.2006 66 977

12.2006 – 3.2007 62 000 70 326

4.2006 – 7.2007 62 000 66 977

8.2007 – 2.2008 66 977

3.2008 – 4.2008 66 977 32 000

5.2008 32 000

*   Cena snížená o 10% bonus činí 60 000 Kč (bez DPH)

** Cena snížena o 12% bonus činí 57 845 Kč (bez DPH)

Katetr SfLauncher

13.2.8 Porovnání cen fakturovaných jednotlivými dodavateli odhalilo následující fluktuace cen:

Cena v Kč bez Cena v Kč bez

Období DPH/ks DPH/ks

PURO-KLIMA MEDISERVIS

12.2005 5 142

1.2006 – 9.2006 4 290*

10.2006 – 11.2006  4 290

12.2006 – 12.2007 4 505

1.2008  4 505 – 4 340

2.2008 4 505

3.2008 – 4.2008 4 505 2 100

5.2008 2 100

*   Cena snížená o 10% bonus činí 3 861 Kč (bez DPH)



Karlovarský kraj
Závěrečná zpráva  o šetření provedeném v

Karlovarské krajské nemocnici, a.s.
14. 8. 2008

Katetr Baloon Sprinter Catheter

13.2.9 Porovnání  cen  fakturovaných  jednotlivými  dodavateli  odhalilo  následující  vývoj  v  průběhu 

prověřovaného období:

Cena v Kč bez Cena v Kč bez

Období DPH/ks DPH/ks

PURO-KLIMA MEDISERVIS

10.2005 – 12.2005 23 809

1.2006 – 9.2006 16 900*

10.2006 – 11.2006   16 900

12.2006 – 2.2008 17 745

3.2008 – 4.2008  17 745 9 099 – 8556

5.2008 4 505 9 099 – 8556

*   Cena snížená o 10% bonus činí 15 210 Kč (bez DPH)

Everest Inflation Device

13.2.10 Porovnání cen dodavatelů odhalilo následující:

Cena v Kč bez Cena v Kč bez

Období DPH/ks DPH/ks

PURO-KLIMA MEDISERVIS

10.2005 – 12.2005 3 809

1.2006 – 7.2006 1 790*

10.2006 3 265

11.2006   2 873

12.2006 – 8.20007 3 017

9.2007 2 263

10.2007 – 12.2007  3 017

1.2008 2 962

2.2008 – 3.2008 3 017

4.2008 3 017 1 104

5.2008 1 104

*   Cena snížená o 10% bonus činí 1 611 Kč (bez DPH)



Karlovarský kraj
Závěrečná zpráva  o šetření provedeném v

Karlovarské krajské nemocnici, a.s.
14. 8. 2008

Ostatní katetry

13.2.11 Provedli jsme pozorování zaměnitelných produktů a zjistili jsme následující rozdíly v cenách:

Cena v Kč bez Cena v Kč bez Cena v Kč bez Cena v Kč bez Cena v Kč bez

Období DPH/ks DPH/ks DPH/ks DPH/ks DPH/ks

PURO-KLIMA MEDISERVIS MEDISERVIS A Care BS Prague

Baloon Baloon Baloon Jocath Mercury Medical

Sprinter Catheter Sprinter Catheter Maverick Catheter Catheter AVITA

10.2005 – 12.2005 23 809 16 600* 17 200

1.2006 – 9.2006 16 900** 17 200

10.2006 – 11.2006 16 900 17 200

12.2006 – 1.2007 17 745 17 200

2.2007 – 12.2007 17 745 16 600 16 975

1.2008 – 2.2008 17 745 15 990

3.2008 – 4.2008 17 745 9 099 – 8556 15 990

5.2008 9 099 – 8556

*   Cena snížená o 10% bonus činí 14 608 Kč (bez DPH)

** Cena snížena o 12% bonus činí 15 210 Kč (bez DPH)

Porovnání R Stent Evolution

13.2.12 Porovnání cen dodavatelů odhalilo následující skutečnosti:

Cena v Kč bez DPH/ks Cena v Kč bez DPH/ks

Období MEDISERVIS BS Prague Medical

R stent Evolution  R stent Evolution

6.2006 39 000*

11.2006 – 8.2007 39 000

12.2006   36 124

2.2008 37 500

4.2008 – 5.2008  13 900

*   Cena snížená o 4% bonus činí 37 440 Kč (bez DPH)
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Další stenty

13.2.13 Porovnání cen zaměnitelných produktů od různých výrobců odhalilo následující skutečnost:

Cena v Kč bez Cena v Kč bez Cena v Kč bez Cena v Kč bez Cema v Kč bez

Období DPH/ks DPH/ks DPH/ks DPH/ks DPH/ks

Zdravotní distribuční PURO-KLIMA MEDISERVIS MEDISERVIS CARDION

(Cypher) (Endeavor) (Endeavor) (TAXUS Liberte, (DES

Taxus Express) AXXION)

10.2005 – 1.2006 65 733**

2.2006 – 9.2006 66 667* 65 733**

10.2006 – 11.2006 66 977

12.2006 – 3.2007 62 000 70 326

4.2006 – 7.2007 62 000 66 977

8.2007 – 2.2008 66 977 52 380

3.2008 – 4.2008 66 977 32 000 29 266

5.2008 32 000

*   Cena snížená o 10% bonus činí 60 000 Kč (bez DPH)

** Cena snížena o 12% bonus činí 57 845 Kč (bez DPH)

Ostatní druhy stentů

13.2.14 Porovnání cen zaměnitelných produktů od různých výrobců odhalilo následující skutečnost:

Cena v Kč bez Cena v Kč bez Cena v Kč bez Cena v Kč bez Cema v Kč bez

Období DPH/ks DPH/ks DPH/ks DPH/ks DPH/ks

MEDISERVIS MEDISERVIS PURO-KLIMA MEDISERVIS MEDISERVIS

Stent Coroflex Blue Stent Driver Stent Driver Stent Lekton Stent Tecnic

Stent Micro Driver Stent Micro Driver

10.2005 – 12.2005 55 000 29 524

1.2006 – 5.2006 37 900* 29 524**

6.2006 37 900*

7.2006 – 9.2006 39 800

12.2006 – 12.2007 39 795

3.2008 – 4.2008 18 400

5.2008 18 312 18 400

*   Cena snížená o 10% bonus činí 34 110 Kč (bez DPH)

** Cena snížena o 12% bonus činí 27 457 Kč (bez DPH)
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14     Identifikované slabé stránky kontrolního systému

14.1.1 Kromě  omezení  a  nedostatků,  které  uvádíme  v  ostatních  oddílech  této  zprávy,  jsme  dále 

identifikovali níže popsané možné slabé stránky.

Limity pro bankovní transakce

14.1.2 Bankovní účty: nejsou stanoveny žádné limity na bankovní převody (alespoň pro Karlovy Vary 

a Cheb), což v praxi znamená, že vedoucí ekonomického odboru a hlavní účetní mají oprávnění 

zadat  platbu  v  jakékoli  výši.  Neexistuje  žádná  směrnice,  která  by  stanovovala  limity  pro 

zadávaní plateb pro jednotlivé pozice. Do února 2008 bankovní transakce prováděly jednotlivé 

nemocnice samostatně.

Změny v databázi dodavatelů

14.1.3 Právo  měnit  informace  o  dodavatelích:  každá  účetní  s  právem  vkládat  faktury  do  účetního

systému může provést  jakékoli změny informací o dodavateli.  Systém není nastaven tak, aby

automaticky  zablokoval  provádění  změn  údajů  obsažených  v  dodavatelské  databázi.  Při

manuálním zadávaní údajů z přijaté faktury může účetní změnit číslo bankovního účtu příjemce.

Vedoucí  ekonomického  odboru  nás  informovala,  že  nedávno  byla  odedeslána  úhrada  na 

neexistující  účet,  protože  účetní,  která  zadávala  číslo  bankovního  účtu  do  systému,  zadala 

nesprávné číslo.

14.1.4 Systém   postrádá  kontrolu  nad  vytvářením,   úpravami   a  deaktivací  záznamů  v databázi 

dodavatelů.

Schvalovací proces

14.1.5 Po  celé  ověřované  období  neexistovala  žádná  písemná  interní  směrnice  nebo  obdobný 

dokument, který  by  vymezil  schvalovací  limity  pro  určené  zaměstnance  a  podpisové  vzory 

oprávněných pracovníků.

Údaje o dodavatelích

14.1.6   V souvislosti s databází dodavatelů („partnerů") upozorňujeme na následující skutečnosti:

● existují  duplicitní  záznamy  jmen  dodavatelů  (shodné  záznamy  i  varianty  s  odlišným 

pravopisem či formátováním) v rámci jedné nemocnice i mezi jednotlivými nemocnicemi. 

Mnohačetné  záznamy vztahující  se  k  jednomu  dodavateli  mohou  znemožnit  institucím 
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pověřeným  finančním  dohledem  nad  nemocnicí  získat  přesný  obraz  celkového  obratu 

s daným dodavatelem;

● adresy  a  kontaktní  údaje  dodavatelů  jsou  nekompletní  a  nejsou  zadávány  jednotně.

Chybějící  přesné  kontaktní  informace  ztěžují  možnost  odhalit  totožné  údaje  u  různých

dodavatelů,  které  by  ukázaly  na  možná  propojení.  Tyto  nepřesnosti  mohou  ovlivnit

jakoukoli analýzu databáze dodavatelů;

● u  dodavatelů  nejsou  uvedena  identifikační  čísla  a  nebo  daňová  identifikační  Čísla.

U fyzických osob bylo identifikační číslo v některých případech v databázi dodavatelů uvedeno. 

Tyto údaje jsou důležité pro vypracování přesné nákupní dokumentace;

● s  výjimkou  původního  systému  v  Chebu  nezaznamenávaly  nemocnice  do  svých  databází 

informace o  bankovních  účtech  dodavatelů.  Tato  skutečnost  znemožňuje  určit  a  ověřit  účet, 

na který odešly  platby  uvedené  na  bankovních  výpisech.  Správně  nastavená  kontrola  nad 

bankovními  účty,  které  dodavatelé  používají,  znemožní  případné  jednorázové  změny  těchto 

údajů s úmyslem převést platbu neoprávněnému adresátovi;

● v  databázi  dodavatelů  jsme  nenalezli  žádný  indikátor  skutečnosti,  že  dodavatel  již  nepatří 

mezi aktivní.  Nicméně  vzhledem  k  počtu  dodavatelů,  se  kterými  v  roce  2007  neproběhly 

žádné transakce,  se  domníváme,  že  významná  část  databáze  jsou  neaktivní  dodavatelé.  Účty 

neaktivních  dodavatelů  nejsou  monitorovány  ani  blokovány  pro  platby  a  mohly  by  být 

potenciálně zneužity pro podvodné jednání.

Transakční data vztahující se k nákupům

14.1.7 V souvislosti s transakčními daty vztahujícími se k nákupům upozorňujeme na následující skutečnosti:

● nezjistili jsme konzistentní párování faktur a plateb. Správné párování faktur s platbami a zjištění 

případných rozdílů tudíž vyžaduje značné úsilí a časovou investici. Je běžnou praxí, že nákupní 

systémy by měly obsahovat referenční číslo, které umožní spárovat fakturu s platbou;

● zjistili  jsme,  že  neexistuje  konsistentní  rozlišení  druhů  dokumentů  v  přehledu  závazků 

(saldokonto). Zatímco  většina  záznamů  jsou  pravděpodobně  faktury  nebo  platby,  může  se 

jednat i o jiné  druhy  dokumentů,  např.  dobropisy  nebo  vrubopisy  nebo  opravné  zápisy.  Pro
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budoucí  profilování  databáze  dodavatelů  by  bylo  vhodné  identifikovat  dodavatele  s  velkým 

množstvím opravných zápisů;

● přehled  platebních  operací  neobsahoval  konsistentně  zachycené  údaje  o  bankovním  účtu 

adresáta,  což   nám znemožnilo ověřit cílové bankovní účty vůči údajům o bankovních účtech 

v databázi dodavatelů.

14.1.8 Upozorňujeme,  že  jednotlivé  systémy  byly  po  sloučení  nemocnic  také  sloučeny,  a  proto  se

můžeme  vyjádřit  pouze  ke  stávajícímu  systému.  Nelze  vyloučit,  že  podobná  slabá  místa 

existovala před sloučením.


