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NKÚ na svých stránkách dne 12.1.2015 zveřejnila informace, které se zabývají 
pravidly pro evropské dotace v ROP Jihozápad. Po prostudování těchto informací 
musíme všechny doplnit o další skutečnosti, které tisková zpráva NKÚ neobsahuje, 
nebo je patřičně vysvětlit, aby nedocházelo k úplně jiné interpretaci, jak se již bohužel 
děje.

 
Tisková zpráva NKÚ hovoří ve většině o nastavení pravidel pro čerpání evropských 
dotací. S nastavováním těchto pravidel nemá a nikdy neměla Nemocnice Tábor, a.s. 
jakýkoliv vliv. 
 
V tiskové zprávě NKÚ uvádí rozdílné ceny 1,5 až 3 násobně mezi nákupy obdobných 
přístrojů v různých zdravotnických zařízení. K tomu lze dodat jen to, že neznáme 
technické parametry porovnávaného přístroje, neboť i NKÚ uvádí, že se jedná o 
„obdobný“ přístroj nikoliv shodný. Dále musíme uvést, že přístroje byly pořizovány 
v řádné soutěži – otevřeném výběrovém řízení. Neznáme důvody, proč dodavatel, 
který dodával obdobný přístroj do jiného zdravotnického zařízení, nenabídl totéž i 
naší nemocnici. Toto výběrové řízení bylo zkontrolováno i Úřadem pro ochranu 
hospodářské soutěže. 
 
Tisková zpráva uvádí porovnání vyhláškové ceny za 1m3 s cenou, za kterou naše 
nemocnice pořídila novou stavbu. Tady se domníváme, že došlo k nepřesné 
implementaci pravidel vyhlášky. Abychom mohli vyhláškovou cenu porovnat, pak 
musíme očistit cenu stavby o náklady spojené nejen s komunikacemi, chodníky a 
parkovištěm, ale i o přípojky vody, kanalizace, elektrické energie a demolice. A 
v našem případě se jednalo například o přípojky dlouhé od 130m až po 280m. Což 
jistě nelze považovat za běžnou délku přípojek. Jakmile dáme toto do pořádku a 
spočítáme obestavěný prostor stavby podle pravidel oceňovací vyhlášky, dostaneme 
se na cenu 7.903,49 Kč vč DPH/m3. Kdežto NKÚ uvádí 9.968,92 Kč. 
Ale samozřejmě i v tomto případě byla stavba realizována na základě veřejné 
soutěže. 
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NKÚ ani v tomto případě neuvádí, že by Nemocnice Tábor,a.s. nějak pochybila. 
 
K poslední problematice, která je zdůrazňována v tiskové zprávě, a tou je slučování 
movitého majetku do souborů tak, aby se mohlo jednat o způsobilé výdaje. 
Nemocnice Tábor, a.s. naopak vytvořila z movitého majetku logické a funkční celky 
podle jednotlivých místností či oddělení, aby tvořil samostatný technicko ekonomický 
soubor a deklaroval její funkčnost. Toto rozhodnutí bylo potvrzeno i auditorem a plně 
v souladu s platnou legislativou. Nemocnice je schopna si kdykoliv toto rozhodnutí 
obhájit i před dalšími kontrolními orgány. 
NKÚ však v této věci domnívá, že Nemocnice Tábot,a.s. porušila rozpočtovou kázeň 
ve výši až 940.452 Kč. 
 
 
 
ZÁVĚREM 
 
Nemocnice Tábor, a.s. se nemůže vyjadřovat k vnitřním pravidlům ROP JZ ani 
k projektům jiných subjektů. Nemocnice postupovala vždy v souladu s platnou 
legislativou i metodickými pokyny pro čerpání evropských dotací.  
 
 
 
 
Ing. Ivo Houška, MBA 
předseda představenstva 


