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OBSAH SLOŽKY  

PŘEVZETÍ NEMOCNICE V SUŠICI PLZEŇSKÝM KRAJEM 
 

červený text = příloha 

 

• V květnu 2019 město Sušice založilo dle požadavku PK vlastní společnost 

Sušickou nemocnici s.r.o. z důvodu převzetí provozu nemocnice v Sušici, neboť 

podmínkou PK pro převzetí nemocnice bylo převzetí od společnosti založené městem 

Sušice a nikoliv přímo od tehdejšího provozovatele Penta Hospitals. Společným 

deklarovaným cílem bylo obratem převést nemocnici pod PK.  

 

• Společnost Sušická nemocnice s.r.o. odkoupila dne 7. 8. 2019 část závodu od 

původního provozovatele, bohužel následný převod pod PK se nekonal. PK se 

částečně podílel na krytí ztrát provozu nemocnice, kdy na základě samostatných 

žádostí poskytoval finanční dotace.  V roce 2018 byla poskytnuta první dotace a k 

dnešnímu dni činí celková poskytnutá částka dotací od PK 13,7 mil Kč, což 

představuje 14,4 % v poměru vzhledem k vynaloženým prostředkům města Sušice, 

které za stejné období činí bezmála 95 mil Kč.  

 

• Město Sušice do chodu společnosti vkládalo několikanásobně vyšší dotace, kterými 

vyrovnávalo ztrátu společnosti (a tak to činí dodnes, přestože v sušické nemocnici 

představují občané města Sušice cca 1/3 pacientů). 

 

1•  Těsně po konání krajských voleb dne 16. 11. 2020 navštívili noví zástupci 

PK jednání rady města Sušice, kdy se hovořilo právě o převodu nemocnice pod PK i 

za účasti zástupců provozovatele Sušické nemocnice s.r.o. a dozorčí rady této 

společnosti. 

 

• Na základě vysloveného požadavku PK bylo v dubnu 2021 zadáno zpracování 

Analýzy Sušické nemocnice s.r.o., která měla být podmínkou pro převod nemocnice. 

Zpracovatelem se stala společnost, která již podobné Analýzy prováděla i pro PK. 

Dodaná analýza označila stávající provoz nemocnice jako perspektivní a udržitelný. S 

tímto závěrem však město Sušice nesouhlasilo, a to nejen z důvodu nutných 

rozsáhlých finančních dotací, které tak neumožňují označit takový ztrátový provoz za 

udržitelný a je velmi závislý na rozpočtu města Sušice. Se zpracovatelem Analýzy je 

vedeno soudní jednání, kdy si soud vyžádal provedení zhodnocení Analýzy 

nezávislým znalcem. Ten došel ke zcela jinému závěru a poukázal na řadu 

významných chyb v postupu zpracování. Již nyní je jasné, že provoz sušické 

nemocnice není pro svou závislost na rozpočtu města udržitelný. 

 

2•  Na radě PK 28. června 2021 byly navrženy dvě varianty možného 

provozování nemocnice v Sušici prostřednictvím obchodní společnosti Plzeňského 

kraje, nebo městem Sušice s finanční podporou PK. 
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3•  Písemnou nabídku k volbě jedné z variant obdrželo město Sušice dne 

19.7.2021 

 

4•  Na toto téma jednala rada města Sušice dne 30. srpna 2021 a rozhodla o 

variantě, že nemocnice bude provozována obchodní společností Plzeňského kraje.  

 

• V tomto okamžiku již bylo rozhodnuto o vyhlášení místního referenda s jedinou 

otázkou: „Chcete, aby město Sušice aktivně podporovalo zdravotní péči v rozsahu: 

lůžková interna, lůžková chirurgie, JIP, následná péče, ambulance, komplement 

(RTG, SONO, laboratoř), včetně pořízení CT přístroje v Sušické nemocnici?“ Proto 

bylo první společné jednání odsunuto až za datum konání referenda. 

 

5•  Rada města na svém jednání dne 18.10.2021 pověřila usnesením číslo 645 

tyto zástupce v procesu přípravy změny provozovatele sušické nemocnice :  

Ing. Vladimír Marek-vedoucí odboru majetku a rozvoje města,  

Mgr. Jindřich Sojka-právník města Sušice,  

pan Jiří Chejn-předseda dozorčí rady Sušické nemocnice s.r.o. a  

Bc. Jiří Vlček-jednatel společnosti Sušická nemocnice s.r.o. . 

 

6•  Dne 20. 10. 2021 proběhlo první jednání technické skupiny města Sušice a 

Plzeňského kraje, kde byla projednána konkrétnější podoba převodu provozu 

nemocnice pod PK. Zástupci PK však tlumočili pochybnosti ve vztahu nabídky PK a 

výsledku referenda, které naznačovalo požadavek na jinou šíři poskytované péče, 

kterou PK nemůže garantovat. Bylo ujednáno, že město tuto otázku projedná na 

jednání zastupitelstva dne 1. 11. 2021.  

 

7•  Na jednání zastupitelstva dne 1. 11. 2021 byla nakonec osobně přítomna paní 

hejtmanka Mauritzová za doprovodu MUDr. Piknera. Zastupitelstvo města projednalo 

výsledek referenda, týkající se aktivní podpory sušické nemocnice, k projednávaným 

otázkám bylo přijato několik usnesení, z nichž zde uvádím pouze ty relevantní pro 

společný cíl, zajistit v regionu dostupnou a jeho potřebám odpovídající lékařskou péči 

: 

Usnesení   b) 3) : 

Zastupitelstvo města bere na vědomí usnesení rady Plzeňského kraje ze dne 28. 6. 

2021, č. 824/21 o schválení dvou variant možné spolupráce Plzeňského kraje a 

městem Sušice. 

Usnesení  b) 4) : 

Zastupitelstvo města bere na vědomí rozhodnutí rady města ze dne 30. 8. 2021 č. 554, 

kterým se schvaluje způsob provozování nemocnice v Sušici prostřednictvím obchodní 

společnosti Plzeňského kraje.  

Usnesení  g) 1)  : 

Zastupitelstvo města konstatuje, že provozování nemocnice v Sušici prostřednictvím 

právnické osoby za tímto účelem založené Plzeňským krajem je postupem směřujícím 

k zajištění odpovídající zdravotní péče v regionu a v souladu se závěry místního 
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referenda a doporučuje vést další jednání s Plzeňským krajem ve smyslu této vybrané 

varianty. 

 

8•  Písemná zpráva o výsledku jednání byla odeslána elektronicky dne 

4.11.2021 

 

9•  Rada PK se zabývala otázkou převzetí lékařské péče v Sušici 22. 11. 2021 a 

odmítla převzetí nemocnice s odkazem na výsledek referenda. Jako variantní řešení 

nabídla městu Sušici blíže nespecifikovanou finanční podporu poskytovanou na 

základě uzavřeného memoranda. 

 

10• Město Sušice obdrželo písemnou zprávu o výsledku jednání Rady PK dne 

25.11.2021. 

 

11• Současně se v tomto čase zabýval Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 

Ministerstva vnitra podnětem iniciátorů referenda k uplatnění dozorových opatření z 

důvodu údajného nerespektování závazných výsledků místního referenda ve vztahu k 

záměru předání nemocnice pod PK, a ten ve svém sdělení ze dne 7. 12. 2021 

konstatoval, že město Sušice koná veškeré kroky v souladu s výsledkem referenda a 

že i záměr převzetí nemocnice Plzeňským krajem není v rozporu s referendem. 

 

12• Toto sdělení projednala rada města Sušice dne 13. 12. 2021 a usnesením 780 

rozhodla postupovat ve smyslu všech dříve přijatých usnesení radou i zastupitelstvem 

města Sušice.  

 

13• Sdělení Ministerstva vnitra včetně žádosti o pokračování v nastartovaných 

aktivitách byly odeslány na PK  dne 15. 12. 2021. 

 

14• Následně 7. ledna 2022 město Sušice obdrželo zprávu, že rada PK byla 

seznámena se sdělením MV ČR a doporučila vznést konkrétní dotaz ke stejnému 

odboru MV ČR ohledně souladu podané nabídky Plzeňského kraje a výsledku 

referenda. V obsahu zprávy je uvedeno, že v případě neshledání rozporu s výsledkem 

referenda bude záležitost opět projednána radou PK. 

 

15• Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra se opět zabýval 

podnětem iniciátorů referenda k uplatnění dozorových opatření z důvodu údajného 

nerespektování závazných výsledků místního referenda ve vztahu k rozhodnutí rady 

města Sušice ve funkci valné hromady obchodní společnosti Sušická nemocnice s.r.o. 

o změně poskytované lékařské péče z akutní lůžkové chirurgické péče na jednodenní 

chirurgickou péči, a ten ve svém sdělení ze dne 20. 1. 2022 konstatoval, že město 

Sušice svým rozhodnutím nic neporušilo a jeho počínání není v rozporu s referendem. 

 

16• V dalším se Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra 

zabýval podnětem PK ke stanovisku  k plánovaným krokům ve vztahu k výsledkům 
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referenda, a ten ve svém sdělení ze dne 15. 2. 2022 konstatoval, že je na rozhodnutí 

města Sušice, jakou variantu provozování nemocnice zvolí svým rozhodnutím, a tím 

a priori nic neporuší. Bude pouze hodnoceno, zda město sehrálo „aktivní“ roli v 

naplňování cílů (jakýchkoliv). 

 

17• Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra se dále zabýval 

stížností soukromých subjektů na chybný postup ministerstva ve vztahu k vydaným 

stanoviskům k rozhodnutí rady a zastupitelstva města Sušice, a ten ve svém sdělení ze 

dne 15. 3. 2022 konstatoval, že neshledal na předchozím postupu nic chybného a ve 

svém šetření ověřil u města Sušice a PK aktivní zájem zajistit lékařskou péči v 

sušické nemocnici na co nejvyšší kvalitativní úrovni v reálně možné šíři. Upozornil 

na to, že otázka zodpovídaná v referendu byla položena velmi nešťastným způsobem 

již s ohledem na skutečnost, že nelze předpokládat plnění závazků vzešlých z 

referenda na úkor plnění všech jeho dalších úkolů a nepřiměřená preference jednoho 

zájmu může ohrozit fungování města v dalších oblastech. 

 

18• Radní PK pan Pavel Hais zaslal 15. 3. 2022 podnět k navázání další 

spolupráce ve smyslu usnesení rady PK ze dne 22. 11. 2021 jako jediné možné cesty 

a v příloze poskytl návrh Memoranda. Ve svém závěru připustil, že převzetí 

nemocnice nepovažuje za uzavřenou záležitost. V textu Memoranda se neobjevuje 

konkrétní kalkulace podpory a připouští se též model provozování nemocnice 

prostřednictvím cizí společnosti, což nebylo vůbec diskutováno již s ohledem na 

existenci vlastní společnosti. 

 

19• Návrh Memoranda. 

 

20• Rada města 4. 4. 2022 projednala tuto výzvu k uzavření Memoranda. 

Radním města Sušice se jeví uzavření takto navržené deklarace  rizikovým krokem, 

který zároveň vylučuje možnost převodu sušické nemocnice pod PK. To ale naráží na 

dosavadní projednané záměry s PK a zejména je to v rozporu s vynaloženými 

prostředky a práci města Sušice, které cílí k předání provozu nemocnice PK. Byla též 

diskutována otázka závaznosti podpory a její výše ze strany PK, vše je bohužel 

podřízeno rozhodováním zastupitelů PK a navíc jakékoliv poskytování finanční 

pomoci je podřízeno předepsaným postupem, který je zahajován řádnou žádostí. Jak 

již bylo výše uvedeno, město Sušice dotuje i převažující ztrátu nemocnice, kterou 

netvoří služba poskytování lékařské péče občanům města Sušice. Uzavření 

Memoranda se v tuto chvíli jeví jako krok proti dlouhodobým snahám a vlastní 

existence Memoranda PK k ničemu nezavazuje a nic neurčuje, neobsahuje tedy ani 

žádné garance, pouze svojí existencí vylučuje jiný způsob provozování nemocnice, a 

dokonce připouští možnost užití poskytnutých finančních prostředků pro podporu jiné 

právnické osoby, než oboustranně dohodnuté nově založené Sušické nemocnice s.r.o.. 

Po dlouhé diskuzi rada města dospěla k závěru, že listopadové jednání PK, kde byla 

upřednostněna varianta provozování nemocnice městem Sušice s finanční podporou 

PK, která bude poskytována na základě Memoranda, bylo negativně ovlivněno 
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mylným názorem, že v případě provozování nemocnice pod PK budou porušeny 

závazky plynoucí z výsledku referenda v Sušici. V příloze je dostatečný materiál, 

obsahující tři stanoviska Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva 

vnitra, které jednoznačně vysvětlují, že převzetí nemocnice k provozování PK je v 

souladu s výsledkem referenda. Rada města přijala na tomto svém jednání následující 

usnesení : 

Rada města považuje na základě předložených dokumentů veškeré své úkoly vzešlé z 

požadavků Plzeňského kraje při plnění cíle převzetí provozu nemocnice v Sušici 

Plzeňským krajem za splněné, a nadále považuje cíl provozování nemocnice v Sušici 

Plzeňským krajem za jediný perspektivní a dlouhodobě udržitelný způsob poskytování 

lékařské péče široké veřejnosti v regionu. 

 

Rada města žádá Radu Plzeňského kraje o zohlednění názorů Odboru veřejné správy, 

dozoru a kontroly Ministerstva vnitra v podnětech k zamýšlenému převodu nemocnice 

Sušice pod Plzeňský kraj ve vztahu k výsledku místního referenda a o přehodnocení 

svého rozhodnutí č. 1294/21 a k pokračování v práci směřující k převzetí provozu 

nemocnice v Sušici Plzeňským krajem. 

 

21• V tomto smyslu byl dne 8.4.2022 hejtmanovi PK odeslán dopis s výzvou o 

přehodnocení rozhodnutí rady PK ze dne 22. 11. 2021.  

 

22• Dne 19.5.2022 byl odeslán na PK nový návrh memoranda 

 

23• Město Sušice obdrželo dne 10.6.2022 od hejtmana PK dopis, který sice 

převzetí nemocnice v Sušici PK nevyvrací, ale doporučuje využít nabídku k uzavření 

memoranda a dále i čerpat podpůrné prostředky k udržení provozu nemocnice, a to 

z toho důvodu, kdy mnohé prvky v novém návrhu memoranda jsou pro PK 

zavazující, ale musí být projednány v Radě a Zastupitelstvu PK.  

 

24• Rada města dne 11.7.2022 projednala zaslaný dopis, a pověřila starostu 

města k podání žádosti na PK o dotaci na provoz nemocnice v roce 2022 ve výši 15 

mil Kč, dále podat žádost o dotaci na provoz nemocnice v roce 2023 ve výši 50 až  

70 % předpokládané ztráty a dále informovat hejtmana o výsledku projednání jeho 

dopisu v radě města a vyzvat jej k pokračování procesu přípravy k převodu 

nemocnice pod PK.  

 

25• Dopis zaslaný dne 26.7.2022 dle pověření radou města hejtmanovi PK.  

 

26• Zaslaná žádost na PK o dotaci na provoz nemocnice v roce 2022 ve výši 15 

mil Kč.  

 

27• Zaslaná žádost na PK o dotaci na provoz nemocnice v roce 2023 ve výši 

50% předpokládané ztráty nemocnice v roce 2023.  
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28• Dopis hejtmana PK obdržený dne 22.8.2022, který je obsahově identický 

s dopisem zařazeným pod číslem 23.  

 

29• Materiál k jednání rady města dne 5.9.2022, týkající se zejména obsahu 

dopisu zaslaného hejtmanem PK dne 22.8.2022. Rada města pověřila starostu města 

opakovaně vyzvat hejtmana PK k jasnému vyjádření k problematice zdravotní péče 

v Sušici. 

 

 
 

 

 

 






























































































































































