Rada města Brna
Z8/22. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 8.12.2020

43. Návrh smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi
statutárním městem Brnem a Úrazovou nemocnicí v Brně
Anotace
Účelem poskytnuté návratné finanční výpomoci ve výši 35 000 tis. Kč je dočasné zabezpečení
disponibilních finančních prostředků příjemce k zajištění jeho provozu pro období roku 2021.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

- poskytnutí návratné finanční výpomoci Úrazové nemocnici v Brně ve výši 35 000
tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2021,
- smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi statutárním městem Brnem
a Úrazovou nemocnicí v Brně, Ponávka 139/6, 602 00 Brno, IČO: 00209813, která
tvoří přílohu č. .... těchto usnesení.

2. pověřuje

- vedoucí Odboru zdraví MMB podpisem této smlouvy.

Stanoviska
Rada města Brna materiál projednala na své schůzi R8/118 dne 25. 11. 2020 a doporučila ke
schválení.
FV ZMB materiál projednal na svém zasedání dne 2. 12. 2020.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

JUDr. Eva Rabušicová
vedoucí odboru - Odbor zdraví
30.11.2020 v 15:27
Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Sestava vytvořena 30.11.2020 v 15:33
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Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

Ing. Aleš Doležel
vedoucí úseku - Úsek 1. náměstka primátorky
30.11.2020 v 15:33
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Důvodová zpráva
Úrazová nemocnice v Brně (dále ÚN) žádá zřizovatele o poskytnutí návratné finanční výpomoci pro rok
2021 ve výši 35 000 tis. Kč z důvodu přetrvávajícího stavu velmi nízkého cashflow. V případě schválení
požadavku ÚN orgány města Brna by finanční výpomoc umožnila organizaci vypořádat se
s přetrvávající nepříznivou finanční situací.
Rozhodnutím Zastupitelstva města Brna Z8/12 ze dne 10.12.2019 byla v roce 2020 poskytnuta ÚN
návratná finanční výpomoc ve výši 35 000 tis. Kč. Tato finanční výpomoc bude organizací vrácena
nejpozději do 15.12.2020.
Účelem návratné finanční výpomoci pro rok 2021, taktéž ve výši 35 000 tis. Kč, je dočasné zabezpečení
disponibilních finančních prostředků k zajištění schopnosti nemocnice dostát svým závazkům spojeným
se zajištěním kvalitního poskytování zdravotní péče.
Vývoj finanční situace ÚN je v průběhu posledních minimálně deseti let výrazně ovlivňován stále se
prohlubujícím rozdílem mezi úhradami od zdravotních pojišťoven a skutečnými náklady k zajištění
lékařské péče. Postupný růst cen materiálu i služeb je do značné míry podpořen výrazným růstem
nákladů na platy a odvody, které tvoří největší podíl nákladů organizace, viz tabulka níže. Z těchto
důvodů se prohlubuje stav velmi nízkého casflow. Další skutečnosti, které ovlivňují hospodaření ÚN,
jsou uvedeny v přiložené žádosti ředitele organizace.

Odbor zdraví MMB s poskytnutím návratné finanční výpomoci Úrazové nemocnici v Brně z rozpočtu
města Brna na rok 2021 ve výši 35 000 tis. Kč souhlasí.

Stanoviska dotčených orgánů:
Rada města Brna materiál projednala na své R8/118. schůzi dne 25. 11. 2020.
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pro

Suchý

pro

Mgr.

Ing.
Kratochvíl

pro

RNDr.
Chvátal

pro
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Ing. Fišer
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Róbert
Čuma
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JUDr.

Koláčný
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Hladík

nepř.

JUDr.
Kerndl

pro

Mgr.

JUDr.
Vaňková

Schváleno jednomyslně 10 členy.

pro

FV ZMB projednal na svém zasedání dne 2. 12. 2020.
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Úrazová nemocnice v Brně
Ponávka 139/6, Zábrdovice, 602 00 Brno

Magistrát města Brna
Vážená paní

Sp.zn.: © UNBR/00252/2020-1100
Či.:
UNBR/02402/2020

JUDr. Eva Rabušicová
Vedoucí odboru zdraví

izuje“

Dominikánské nám. 3

Vyřizuje:

601 67 Brno

Tel.:

V Brně 10.11.2020
Důvodová zpráva

Žádost o návratnou finanční výpomoc ve výši 35 mil. Kč pro Úrazovou nemocnici v Brně.
Vývoj finanční situace Úrazové

nemocnice je v průběhu

posledních

minimálně

deseti letech výrazně

ovlivňován stále se prohlubujícím rozdílem mezi úhradami od zdravotních pojišťoven a skutečnými

náklady na zajištění lékařské péče. Průběžný růst cen materiálu i služeb je dále podpořen i výrazným
růstem platů a odvodů, které tvoří největší podíl nákladů organizace. Vývojová tabulka (viz níže)

poukazuje na procentní nepoměr růstu úhrad od pojišťoven a dotací od zřizovatele a růstu nákladů na

platy a odvody. Trend rozdílu procentního podílu platů a odvodů k dotacím a podílu na nákladech
organizace vykazuje ve všech letech (kromě roku 2016, kdy byla zřizovatelem dotována ztráta předešlého
období) rozdíly o 4- 14%. Jedno procento nákladů např. v roce 2019 činí cca 6 mil. Kč. Aby nemocnice
dostála svým závazkům vůči zaměstnancům, prohlubuje se neschopnost hradit své závazky vůči

dodavatelům.

Tabulka procentního porovnání let 2011-2019
dotace MMB 672
|ZP 602
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Ztěchto důvodů se prohlubuje stav velmi nízkého cashflow,
zřizovatele o návratnou finanční výpomoc ve výši 35 mil Kč.
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požádat

Účelem poskytnuté návratné finanční výpomoci je dočasné zabezpečení disponibilních finanční
prostředků k zajištění schopnosti nemocnice dostát svým závazkům spojeným se zajištěním kvalitního
poskytování zdravotní péče.
Tato nepříznivá situace je způsobena vnějšími vlivy, které nelze ovlivnit:

.

skutečnost, že výnosy z vlastních výkonů dlouhodobě nekryjí reálné náklady nutně spojené
s poskytovanou péčí. Jde o důsledek chybějící úhrady za poskytovanou zdravotní péči v

.
.

Zákonem nařízený růstu platů, který nebyl a není
zdravotních pojišťoven.
Nehrazení nadprodukce zdravotními pojišťovnami.

.

Navýšení nákladů spojených se snižováním hygienicko-epidemiologických rizik COVID-19

.

chirurgických oborech v ČR.

kompenzován

navýšením

úhrad

od

Nehrazení péče v režimu 7x24 hodin.

Digitálně podepsal MUDr. Pavel Piler
Datum: 2020.11.10.15:08:29 +01'00'

MUDr. Pavel Piler
ředitel nemocnice
4
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S M L O U V A č.

o poskytnutí návratné finanční výpomoci
Smluvní strany:
1. Statutární město Brno
602 00 Brno, Dominikánské nám. č. 196/1
zastoupené: primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou
oprávněná jednat ve věcech smluvních: vedoucí Odboru zdraví MMB
IČO: 44992785
bankovní spojení:
(dále jen poskytovatel)
a
2. Úrazová nemocnice v Brně
602 00 Brno, Ponávka 139/6
zastoupená: ředitelem MUDr. Pavlem Pilerem
IČO: 00209813
bankovní spojení:
(dále jen příjemce)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zák. č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a se zák. č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů tuto
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
statutárního města Brna na rok 2021.

návratné

finanční

výpomoci

z rozpočtu

Článek I
Předmět smlouvy
1.
Předmětem smlouvy je poskytnutí návratné finanční výpomoci poskytovatelem
ve smyslu § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů v platném znění, příjemci k dočasnému krytí jeho potřeb.
Článek II
Výše a účel návratné finanční výpomoci
1. Poskytovatel poskytne příjemci, Úrazové nemocnici v Brně, vůči níž plní zřizovatelskou
funkci,
návratnou
finanční
výpomoc
ve
výši
35,000.000,Kč
(slovy:
třicetpětmilionůkorunčeských).
2. Účelem poskytnuté návratné finanční výpomoci je dočasné zabezpečení disponibilních
finanční prostředků příjemce k zajištění jeho provozu pro období roku 2021. Návratná
finanční výpomoc ve výši 35,000.000,- Kč bude poskytnuta do 20 kalendářních dnů od
doručení podepsané smlouvy poskytovateli, nejdříve v měsíci lednu 2021.
3. Platba bude provedena převodním příkazem z účtu poskytovatele, bankovní spojení:
na účet příjemce, bankovní spojení:
Příjemce prohlašuje, že se jedná o číslo jeho účtu.
Článek III
Doba splatnosti a platební podmínky
1. Příjemce se zavazuje splatit poskytovateli poskytnutou návratnou finanční výpomoc ve výši
35,000.000,- Kč ve lhůtě do 15. 12. 2021 na jeho účet:

1
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2. Příjemce je oprávněn vrátit poskytnutou návratnou finanční výpomoc i před dobou
uvedenou v tomto článku.
Článek IV
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Příjemce se zavazuje splatit poskytovateli poskytnutou návratnou finanční výpomoc
v souladu s článkem III této smlouvy.
2. Příjemce se zavazuje použít poskytnuté finanční prostředky pouze k zajištění provozu
organizace v rámci hlavní činnosti, dané zřizovací listinou a v souladu s článkem II této
smlouvy.
3. Příjemce se zavazuje čerpat poskytnutou návratnou finanční výpomoc v souladu s platnými
právními předpisy a postupy v účetnictví.
4. Příjemce se dále zavazuje čerpat poskytnutou návratnou finanční výpomoc do 15. 12.
2021.
Článek V
Kontrola hospodaření a sankce za nedodržení účelu a podmínek smlouvy
1. Příjemce se zavazuje k součinnosti při výkonu finanční kontroly, prováděné pověřenými
pracovníky poskytovatele, dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném znění.
2. Příjemce bere na vědomí, že porušení povinností stanovených touto smlouvou bude
řešeno jako porušení rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Veškeré platby jako důsledky porušení závazků provede příjemce formou bezhotovostního
převodu na účet poskytovatele.
Článek VI
Zajištění návratné finanční výpomoci
Poskytnutí návratné finanční výpomoci, specifikované v čl. II této smlouvy, je podmíněno
poskytováním lůžkových a ambulantních služeb v rozsahu daném zřizovací listinou
organizace.
Článek VII
Ostatní ujednání
1. Veškeré změny této smlouvy mohou být prováděny pouze se souhlasem obou smluvních
stran, a to písemnou formou dodatku, který se tak stane nedílnou součástí této smlouvy.
2. Smluvní strany se ve smyslu § 167 odst. 1, písm. a) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád
dohodly, že příjemce i poskytovatel může podat písemný návrh na zrušení veřejnoprávní
smlouvy i bez udání důvodů. Součástí návrhu musí být vzájemné vypořádání práv a
závazků.
3. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších
předpisů (zejména § 9 odstavec 2 zákona č. 106/1999 Sb.).
4. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí českým právním řádem a stejně se postupuje i
při výkladu jednotlivých ustanovení této smlouvy.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, majících platnost originálu. Každá smluvní
strana obdrží po dvou vyhotoveních.
6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, protože
odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují své podpisy.
7. Pokud se na uzavřený smluvní vztah vztahuje povinnost k uveřejňování v registru smluv ve
smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), dohodly se smluvní
strany, že tato povinnost bude splněna poskytovatelem.
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8. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Článek VIII
Doložka
Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Brna na zasedání Z8/22, konaném dne
8. 12. 2020. Podpisem smlouvy se pověřuje JUDr. Eva Rabušicová, vedoucí Odboru zdraví
Magistrátu města Brna.

V Brně dne ........................

V Brně dne ........................

Za poskytovatele:

Za příjemce:

………………………………

………………………………..

JUDr. Eva Rabušicová
vedoucí Odboru zdraví
Magistrátu města Brna

MUDr. Pavel Piler
ředitel
Úrazová nemocnice v Brně
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