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Ministryně zdravotnictví:

Karlovarský kraj a letiště Karlovy Vary

Pomohu chebské

nemocnici z dluhů!
Intervenci u ministra financí
v zájmu chebské nemocnice
přislíbila ministryně zdravotnictví
Marie Součková při své návštěvě
v Karlovarském kraji 13. února.
Ministryně podpoří prominutí více než 105 milionů korun penále za bezmála šestapadesátimilionový dluh chebské nemocnice za sociální pojištění.
Celkový dluh nemocnice
včetně penále za neplacení sociálního pojištění v letech
1995 až 2000 a více než šestašedesátimilionové provozní
ztráty za poslední desetiletí
hospodaření činí k 1. lednu
2003, kdy byla nemocnice zřizovatelsky převedena na Karlovarský kraj, bezmála 230
milionů korun.
"Udělám vše pro to, aby ministerstvo financí penále chebské nemocnici odpustilo,"

ubezpečila Marie Součková
hejtmana Karlovarského kraje
Josefa Pavla. S tím se ale hejtman pochopitelně nespokojil.
"S ministryní Marií Součkovou jsme se jasně shodli
na tom, že dluhy nemocnice
v Chebu jsou dluhy státu vůči
státu. Proto trváme na plném
oddlužení nemocnice," zdůrazňuje hejtman Pavel.
Šéfka resortu zdravotnictví
připomněla fakt, že otázka
dluhů a pohledávek státu vůči
státu je velice citlivou záležitostí.
"Je nutné zvolit u jednotlivých případů zadlužených nemocnic individuální postup,"
uvedla ministryně na tiskové
konferenci s hejtmanem Josefem Pavlem a jeho náměstkem pro oblast zdravotnictví
Petrem Horkým čtyři dny před
jednáním vlády s hejtmany v
Kolodějích.

Ministryně zdravotnictví Marie Součková při své pracovní návštěvě v
Karlovarském kraji přislíbila vedení Karlovarského kraje pomoc chebské nemocnici. "Udělám vše pro to, aby ministerstvo financí penále
chebské nemocnici odpustilo," potvrdila Marie Součková na tiskové
konferenci uspořádané hejtmanem Josefem Pavlem (na snímku vlevo)
a náměstkem hejtmana pro oblast zdravotnictví Petrem Horkým.
"Trváme na plném oddlužení nemocnice. Dluhy nemocnice jsou dluhy
státu vůči státu. Stát nemocnici s nevypořádaným účetnictvím převedl
na kraj. Je však jeho povinností se ke svým dluhům postavit čelem,"
připomíná stanovisko vedení Karlovarského kraje hejtman Josef Pavel.

Vláda uspokojila požadavky

krajů zatím jen částečně
Ostrá diskuse se očekávala
17. února na setkání hejtmanů
s ministry české vlády.
Vláda na zámku v Kolodějích
jednala o novele zákona
o rozpočtovém určení daní, která
by měla nově vymezit, jaká část
peněz, které dnes rozděluje
státní rozpočet, půjde přímo
do rozpočtů krajů.
Hejtmani stát kritizují, protože
stát brání přesunu financí
do krajských rozpočtů.
Zároveň však stát na kraje
přesouvá řadu pravomocí...

Hejtman
Karlovarského
kraje Josef Pavel hovoří otevřeně:
"Stát rozhoduje o penězích,
o kterých by se mělo rozhodovat v krajích. Ministerstva nemají o regionech představu.
Pohled z regionů je daleko kvalifikovanější, daleko lépe dovede rozeznat jednotlivé odlišnosti. Na úrovni krajů cítíme
aroganci centrálních institucí
a pohrdání již rozjetou reformou veřejné správy."
Dosavadní rozpočtové příspěvky státu pokrývají jen 20
procent nákladů, které kraje
mají. Další peníze pro výkon
služeb, které na kraje letoškem přešly, je tak zapotřebí
hledat jinde. Kraje například
musí žádat o dotace u příslušných ministerstev.
Ministři vlády a krajští hejtmani se v Kolodějích zatím
dohodli na vizi, jak by se napřesrok mohly rozpočty krajů
navýšit. Příští rok by tak podle

dohody s vládou mohly výnosy z daní tvořit 30 až 70
procent příjmů krajů, což by
činilo až 54 miliard korun. Dohoda se však zatím netýká toho, co udělat se zadluženými
nemocnicemi, jak financovat
školství a dopravní infrastrukturu, zejména investice
do silnic 2. a 3. třídy, které
stát předal krajům.
"Pokud jde o vlastní budoucí rozpočtové určení daní,
zásadní shoda zatím mezi
hejtmany a vládou nalezena
nebyla. Na návrhu novely zákona se ještě bude pracovat.
Z celkového objemu financí by
do rozpočtů krajů mělo podle
předběžného návrhu jít něco
mezi devíti a sedmnácti procenty," říká Josef Pavel.
V zásadní otázce oddlužování nemocnic se mezi hejtmany a vládou došlo zatím
jen k tomu, že nemocnice se
budou posuzovat případ od
případu, u každé se bude
zvláš analyzovat, proč se
vlastně do dluhů dostala, jaký
podíl na tom má systém, nebo
podmínky, které umožňuje
zdravotnický systém, jaký podíl na tom nese management
nemocnic.
"Musí být řečeno, o jaký
dluh se jedná, kdy vznikl a
jakou má strukturu," uvedl
premiér Vladimír Špidla.
"Do konce dubna nám auditorská firma předloží audity
hospodaření v okresních nemocnicích, které náš kraj pře-
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vzal, včetně finančních analýz
jejich hospodaření od roku
1999. Na základě těchto údajů
bude jasné, jak které dluhy
kde vznikly. Od způsobu, jak
dluhy vznikly, se bude nejspíš
odvozovat způsob, jakým budou dluhy uhrazeny, nebo kdo
za ně převezme ručení," dodává Josef Pavel.
Jednání hejtmanů s vládou
o financování krajů bude pokračovat. Obě strany se musí
dohodnout na tom, jak se celková suma státních peněz rozdělí jednotlivým krajům.
Ministerstvo financí zatím
počítá hlavně s přerozdělováním podle toho, kolik má který kraj obyvatel. Největší podíl
by tak dostal Středočeský kraj
(11,8 %), nejméně pak kraj
Karlovarský (3,7 %). Praha by
se měla na finančních prostředcích podílet zhruba pěti
procenty.
Sami hejtmani krajů chtějí
při rozdělování státních peněz
zohlednit ještě další faktory,
jakými jsou například počet
obcí v kraji či specifika dopravní infrastruktury (nadprůměrný počet kilometrů silnic 2. a 3. třídy, náklady na
údržbu komunikací v horských oblastech apod.).
Výsledná dohoda mezi vládou a hejtmany se naplní až
schválením zákona v parlamentu. Jeho návrh musí zpracovat ministerstvo financí a
předložit jej vládě k projednání do konce března.

Rád bych opravil několik poslední dobou hojně citovaných a opakovaných omylů, se kterými jsem se setkal ve spojitosti s naším
krajem a letištěm v krajském sídelním městě.
Kraje, které mají na svém území regionální letiště, kromě Karlovarského kraje i kraj Moravskoslezský (letiště Ostrava − Mošnov) a
Jihomoravský (letiště Brno − Tuřany), byly osloveny ministerstvem
dopravy, které navrhuje tato letiště odstátnit. To kraje vítají a odpovídá to také filosofii Evropské unie. Pokud nebudou tato letiště
státní, ale regionální (krajská), je možno na jejich rozvoj najít prostředky v evropských fondech. Regionální letiště mají zároveň velký
vliv na atraktivitu a přístupnost jednotlivých krajů, a proto je pochopitelný zájem krajů na jejich dalším rozvoji.
Kraje nechtějí a nebudou letiště privatizovat ani prodávat. Stejně
jako např. střední školy či silnice II. a III. třídy, které kraje převzaly
od státu, nejsou privátní. Kraje totiž nejsou privátními subjekty, ale
veřejnoprávními korporacemi, takže dotyčné instituce zůstávají i
nadále veřejnými statky.
Stimulem krajů není na letištích vydělat tím, že je prodají, ani
nehodlají na provozu letiš vydělávat nějaké závratné peníze, protože
regionální letiště nejsou zdrojem závratných zisků. Hlavním výnosem
letiště jsou letištní poplatky, které je třeba nastavit tak, aby dopravce
stimulovaly, lákaly, a ne odrazovaly svou výší.
Pro kraje je naopak důležité, aby letiště fungovala, plnila svou
dopravní funkci ve prospěch celého jejich území. Tak přinesou prosperitu, rozvoj cestovního ruchu, rozvoj obchodu a zvýší atraktivitu
kraje.
Městské pozemky na okraji letištního areálu nadále městu patří,
pouze byly se svolením města oploceny, aby bylo karlovarské letiště,
které je letištěm mezinárodním, v souhlasu s mezinárodními bezpečnostními předpisy chráněno. Tyto pozemky zůstanou i nadále v
majetku města.
Po chystaném převodu letiště na kraj vznikne obchodní společnost,
jejímž úkolem bude letiště provozovat. Město Karlovy Vary bude
mít v této společnosti naprosto samozřejmě své zastoupení, a zachová
si tak zcela pochopitelně vliv na další rozvoj karlovarského letiště.

JUDr. Josef Pavel
hejtman Karlovarského kraje

Pečovatelská služba ve Varech zatím s otazníkem
Vzhledem k charakteru pečovatelské služby, operativní
terénní služby na principu denního kontaktu s klientem, zastupitelstvo kraje 20. února pověřilo uvolněnou členku zastupitelstva Ellen Volavkovou vyjednávat s obcemi, aby obce v
samostatné působnosti od letošního 1. července zajišovaly
a hradily pečovatelskou službu
o seniory. Kraj pečovatelskou
službu převzal po zrušených
okresních úřadech 1. ledna
2003, zabezpečovat ji bude do
30. června.
"O potřebách seniorů je třeba

rozhodovat na co nejnižší úrovni, tedy na úrovni obcí. Obce
okresu Cheb již několik let pečovatelskou službu zajišují a
financují. I v okrese Sokolov je
tato služba plně hrazena ze
státního rozpočtu. V těchto
okresech je převzetí této služby
obcemi bezproblémové. Jednání
s obcemi, která započala už loni, potvrzovala zájem obcí o zajišování pečovatelské služby.
Problém však najednou nastává
v Karlových Varech, kde pečovatelskou službu hradil do konce roku 2002 z poloviny stát a
z poloviny město. Město ale na

letošek snížilo příspěvek na pečovatelskou službu z 5,2 milionů na 3,6 milionu korun," říká
Ellen Volavková.
Město chce údajně co nejvíce
snížit schodek rozpočtu. Zdá
se, že pečovatelská služba ve
městě je zatím ohrožena.
"Další jednání se starosty obcí o zajištění pečovatelské služby budou ještě následovat. Věříme, že díky vstřícnému postoji
obcí k této službě, který bude
přínosem pro seniory, se v celém kraji dostaneme na úroveň
okresu Cheb," dodává Ellen Volavková.

Hejtmani věří, že si kabinet uvědomí
svou odpovědnost za reformu veřejné správy
Klíčovým tématem prvního
jednání hejtmanů s vládou byla
otázka financování krajů od roku
2004. Jasno by mohlo být už do
konce března.
První setkání hejtmanů s vládou přineslo první kolo vyříkávání si názorů a stanovisek ke
společným tématům. Jednání
předcházel pokyn ministerstva
financí vůči jednotlivým resortům, které měly vybrat rozpočtové tituly, u kterých souhlasí
s převodem na kraje.
"Například ministerstvo pro
místní rozvoj z celkového počtu
sedmi dotačních titulů není
ochotné na kraje převést v rámci
novely zákona o rozpočtovém
určení daní ani jeden! Přitom
se jedná například o tituly podpora cestovního ruchu s objemem financí 150 milionů korun, podpora obnovy bytového
fondu s 270 miliony, obnova

venkova s 520 miliony včetně
podpory regionálního rozvoje
částkou 701 milionů korun, které by podle našeho názoru měly
být zcela samozřejmě převedeny
na kraje, protože se jedná o oblasti přímo se dotýkající regionů, tedy o záležitosti, o kterých
by se mělo rozhodovat přímo
na místě, a nikoliv v Praze,"
vysvětluje hejtman Josef Pavel.
Ještě do konce února se bude
vláda zabývat opětovně touto
problematikou, aby do konce
března bylo v připravované novele zákona o rozpočtovém určení daní jasno.
"V současné době přichází do
krajů 3,1 procenta ze sdílených
daní a náš návrh předložený
ministerstvu financí předpokládá navýšení na 17 procent. Ministerstvo financí hovoří o 9 až
17 procentech, které by měly
přejít na kraje," doplňuje hejtman Karlovarského kraje.

Kompromisní sedmnáctiprocentní návrh hejtmanů zahrnuje prostředky nutné pro
správu majetku, který byl krajům svěřen, a na činnosti přisouzené krajům reformou veřejné správy.
"Je absurdní jezdit do Prahy
dožadovat se financí určených
na činnost krajů. Má−li mít reforma smysl, tak musí být naplněna také po obsahové stránce. Jinak jsou miliardové státní
investice do krajů zbytečné. Věříme, že si vláda, která reformu
veřejné správy rozběhla, svou
zodpovědnost za ni uvědomí,"
tlumočí stanovisko hejtmanů
Josef Pavel.

Pro informace o EU na hejtmanství

Pásku Regionálního evropského informačního střediska Karlovarského
kraje v hlavní budově karlovarského hejtmanství slavnostně přestřihli
hejtman Josef Pavel a státní tajemník pro evropské záležitosti ministerstva zahraničních věcí ČR Jan Kohout (na fotografii zleva).

Krajský úřad Karlovarského kraje:

25. února bylo ve vstupní hale
hlavní budovy Krajského úřadu
Karlovarského kraje slavnostně
otevřeno nové Regionální evropské informační středisko (REIS)
Karlovarského kraje. Otevření
osmnáctého REIS v ČR se zúčastnili zástupci Ministerstva zahraničních věcí ČR, Delegace Evropské komise v ČR a Karlovarského kraje.
Vznik již druhého REIS v našem kraji výrazně podpořil krajský úřad, který nabídl k dispozici
své prostory ve vstupní hale a
REIS technicky vybavil.
"Za rok se máme stát členy
EU, ale nejdříve o tom musí roz-

hodnout občané v referendu. REIS se jim bude snažit poskytnout
kvalitní informace, aby se lidé
mohli kvalitně rozhodnout," prohlásil ředitel REIS Roman Kořán.
"Věřím, že se tomuto středisku
podaří vyvrátit některé zakořeněné mýty a ukázat zájemcům
Evropu takovou, jaká je − s jejími
úspěchy i problémy," dodal hejtman Josef Pavel.
V Karlovarském kraji začalo
první REIS fungovat v květnu
2002 v Mariánských Lázních.
Osobní záštitu nad karlovarským
i mariánskolázeňským REIS převzal hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel.

Závodní 353/88 Karlovy Vary 360 21 TELEFON 353 502 111 FAX 353 331 509

Ministerstvo zahraničních věcí
ČR zřizuje v rámci své komunikační strategie sí místních a regionálních evropských informačních středisek, v nichž jsou
občanům k dispozici všechny informační materiály vydávané ministerstvem. Regionální evropská
informační střediska poskytují
nejširší veřejnosti informace týkající se EU a procesu začlenění
ČR do EU. Místní informační
střediska tvoří dnes v ČR zhruba
500 veřejných knihoven.

www.reis.cz
www.euroskop.cz
www.evropska−unie.cz
epodatelna@kr-karlovarsky.cz

Odbor dopravy
a silničního hospodářství
Krajského úřadu
Karlovarského kraje

sídlí dočasně
(do letošního června) na adrese:
Na Vlečce 177
362 32 Otovice
Telefon (ústředna): 353 449 261
Fax: 353 566 024
Běžná korespondence se dále
posílá na adresu krajského úřadu.
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