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Historie krajského zdravotnictví - I. období (2003 – 2008) 

• 2003 převedení  OÚNZ na kraj včetně závazků a pohledávek 

 

• 9/2003 nemocnice akciové společnosti 

                 zdravotnický Holding a.s. 100% akcinonář 

 

• 2006 Servis zdravotnického holdingu s.r.o. 

 

• 2007 Královéhradecká lékárenská a.s. 

 

• 2007 Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o. 



Následky (2003 – 2008) 

• V období posledního půl roku před volbami uzavřeny zakázky v 

hodnotě cca 800 mil.  

 

• Digitalizace 

 

• Stravování 

 

• Facility management 

 

 



• Zrušení Servisu zdravotnického holdingu s.r.o. 

• Holding v útlumu  

• Představenstvo Holdingu  jednotliví ředitelé nemocnic + politici 

• Dozorčí rady - politici 

• Valná hromada Holdingu  rada kraje 

• „Všelidové“ řízení nemocnic 

• Prohlubující se zadlužení nemocnic 

• Úhrady za veřejnou službu dotují ztrátová oddělení 

 

 

Historie krajského zdravotnictví – II. období (2008 – 2013) 



 

Kumulovaná ztráta 2005-2013 

 

 

 

 

329 mil 

morální manažerský hazard 



Dynamika zadlužení Holdingu 2004 - 2014 



Příčiny zadlužení 2003 - 2013 

• Nedostatečné manažerské dovednosti 

• Nedostatečné nástroje (kompetence) pro manažerské řízení 

• Chybná manažerská rozhodnutí 

• Absence MIS  

• Špatné vykazování provedené zdravotní péče – selhání controllingu 

• Neschopnost (nechuť) manažerů využívat dostupné informace 

• Obtížná jednání s pojišťovnou - osobní animozita 

• Degresivní úhradová vyhláška  

• Změny DPH (+7%) 

• Politická rozhodnutí - nebyla vůle k restrukturalizaci 

 

 



Rok 2014 

 
Holding 100% akcionář všech nemocnic 

Od 1.7. 2014 provedeny změny v důsledku harmonizace s novým 

obchodním zákoníkem  

Holding 

• Představenstvo - tříčlenné 

• Dozorčí rada - politická (zastoupení napříč politickým spektrem) 

• Valná hromada - krajské zastupitelstvo 

Nemocnice 

• Představenstvo - tříčlenné (jeden člen Holding = právnická osoba) 

• Dozorčí rada - politici, zaměstnanci 

• Valná hromada - Holding 



Aktuální struktura Holdingu 

 

Holding 

Náchod 

HK 
lékárenská 
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Trutnov 

Jičín 

Dvůr 
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Nevýhody současného stavu 

• Zakonzervování – rigidita 

     (Absence procesního řízení) 

• Problematické financování  

     (úhradová vyhláška, nízký BR) 

• Nemocnice - vzájemná konkurence 

     (není synergie) 

• Hypertrofická administrativa  

• Špatná identifikace s potřebou kraje 

     (kraj nemá autoritu 100% akcionáře = vlastníka) 

• Snadné riziko insolvence (dluhy > majetek) 

• Snaha akcionáře ovlivňovat manažerská rozhodnutí (mzdy, 

personalistika) 

 

 

 

 



Možnosti budoucího korporátní uspořádání 

 
1. Zachování současného stavu – postupná kultivace 

 

2.    Fúze nemocnic do jedné společnosti – skoková změna 

 

3. Čekání na zákon o neziskových nemocnicích – nejistota 

 

 

           Všechny varianty předložíme akcionáři k uvážení                         



 

 

                        VIZE 2015/2016 



 Fúze nemocnic Královéhradeckého kraje pod jednu 

organizaci s jedním IČ 

 

Náchod Dvůr Králové 

Jičín Trutnov 

Královéhradecká krajská nemocnice  



Přípravy na  možnou fúzi v jednu „krajskou nemocnici“  

• Centralizace investic do nemovitého majetku 

• Centralizace nákupů (léky- KHL, zdravotnický materiál - CZZ) 

• Centrální (sdružená) výběrová řízení (IT, dialýza, labochemie) 

• Jednotná právní pomoc 

• Jednotné účetnictví a personalistika  

• Sjednocení zdravotnické techniky (centrální výběrové řízení) 

• Jednotná léková politika – pozitivní listy, akreditace, lékařské 

postupy 

 

• Zeštíhlení vrcholového managementu (17 statut.org./33 čl.doz.rad) 

• Zlepšení koeficientu DPH (lékárny součástí nemocnice) 

• Konsolidovaná účetní uzávěrka (optimalizace  daňového přiznání) 

 

 

 



Předpokládané úspory a náklady fúze 

Náklady 

• jednorázově (právní služby, IT, technika)  do 3 mil.                                  

Úspory 

• Konsolidace akutní lůžkové péče               30 mil/rok 

• Centralizace mzdy/ účetnictví                       4 mil/rok 

• Facility management                                   20 mil/rok 

Celkově snížení provozních nákladů o 10 – 15 % 

 

Jednorázovou účetní operací – snížením základního jmění Holdingu 

o 150 mil. snížíme Nemocnici Náchod závazky z let minulých 

Všechny nemocnice od r. 2015 v kladném hospodářském výsledku 



Harmonogram transformace (právní rámec) 

• Schválení obecného záměru 

• Analýza dopadů na hospodářskou soutěž 

• Informace zaměstnanců 

• Sestavení účetních uzávěrek 

• Rozhodný den sloučení 1.1.2015/1.6.2015 

• Vyhotovení zahajovací rozvahy nástupnické organizace 

• Podpis vzdání se práv podle § 7 ZOP 

• Projekt fúze schválený představenstvy všech společností 

• Odeslání objednávky do obchodního rejstříku 

• Uložení do sbírky listin 

• Oznámení o uložení projektu přeměny do sbírky listin a upozornění 

pro věřitele 

• Projekt zpracován notářským zápisem 

• Zápis fúze do obchodního rejstříku prosinec 2015 
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mail:skrivanek@zhkhk.cz 





 



 



 



 



 



Ekonomika I. 



Závazky z obchodního styku 



Provozní dotace 2004 - 2014 



Dotace Holding 2004 - 2014 



Hospodářské výsledky Holdingu 2004 - 2013 


