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Proč Plzeňský kraj dotuje soukromé nemocnice?

Kraj zajišťuje zdravotnické služby svými šesti nemocnice-
mi a Záchrannou službou Plzeňského kraje. V srpnu 2003 
byly založeny 4 nemocnice jako akciové společnosti a další 
2 jako společnosti s ručením omezeným. V té době ovládala 
krajské zastupitelstvo ODS a další pravicové strany, a tak tato 
skutečnost byla schválena těsnou většinou na jednání krajské-
ho zastupitelstva. Od doby zřízení obchodních společností se 
projevovaly problémy s financováním vzhledem k tomu, že 
platby od zdravotních pojišťoven neodpovídaly vynaloženým 
nákladům. Pravice řešila tuto skutečnost navyšováním základ-
ního jmění nemocnic, aby nedošlo ke konkurzu. Později byla 
věc vyřešena smlouvou o službách obecného hospodářského 
zájmu uzavíranými mezi krajem a nemocnicemi pro vyrovná-
ní nedostatečných plateb od pojišťoven, neboť kraj je povinen 
zabezpečit dostupnou zdravotní péči pro své obyvatele.

Náklady ve zdravotnictví se zvyšují a je soustavný tlak na 
zvyšování mezd v nemocnicích spolu s tím, že je nedostatek 
lékařů a zdravotnického personálu. Zamezení fluktuaci zdra-
votnického personálu do státních zařízení za vyššími mzdami 
je složité. Tyto vlivy značně znevýhodňují nemocnice mimo 
Plzeň, které jsou ve vlastnictví kraje. Snaha o udržení kom-
plexního provozu našich nemocnic je pro zastupitele KSČM 
hlavní prioritou. Na druhé straně je vyvíjen tlak na snižování 
nákladů v nemocnicích. Ale jestliže v nákladech činí mzdy 
více než 65 %, není již  velký prostor pro úspory, a to i proto, že 
se platby od pojišťoven výrazně nezvyšují. 

Na jedné straně tedy zápasíme o náklady a existenci služeb 
v našich nemocnicích. Proti tomu si soukromý subjekt Mula-
čova nemocnice, s. r.o.  se sídlem Plzeň, Dvořákova 17 požá-
dá o dotaci 10 mil. Kč a pravicové zastupitelstvo tuto částku 
odsouhlasí na svém jednání dne 12. 2. 2018, a to na období 
od 1. 3. do 31. 12. 2018! Návrh předloží radní pro zdravot-
nictví rady PK Ing. Stárková a na jednání se nedostaví ani 
představitel společnosti – jednatel Jaroslav Zimmermann, ale 
Miroslav Mach, předseda představenstva akciové společnosti, 
která ze 60 % vlastní uvedenou nemocnici – tj. PRIVAMED, 
a.s. A navíc při projednávání uvedeného bodu jednání prohlá-
sí, že tyto prostředky využijí pro posílení mezd ve společnosti 
Mulačova nemocnice, s. r.o. Kraj není schopen vyřešit mzdo-
vou politiku ve vlastních nemocnicích, ale má na rozdávání 
pro soukromé subjekty! Navíc jde o nemocnici umístěnou 
v Plzni, kde je řada dalších zdravotnických zařízení. Největším 
z nich je státní Fakultní nemocnice Plzeň a Městská nemocnice 

v ul. Kotíkovská v Plzni ve vlastnictví PRIVAMEDu, a.s. Zde je 
ředitelem Miroslav Mach. 

Mulačovo nemocnici získal PRIVAMEAD a.s., přičemž ke 
dni 2. 1. 2014 vlastnil celých 100 % (členové představenstva 
Miroslav Mach a Jaroslav Zimmermann), ale již 9. 12. 2015 
měl pouze 60 % a dalších 40 % získala společnost MEDPRIM, 
s.r.o. se sídlem v Plzni, Dvořákova 17 s jednatelem Jarosla-
vem Zimmermanem. V této společnosti je jediným vlastní-
kem společnost Kopeckého pramen, a.s. se sídlem v Plzni, 
Kotíkovská 19. Členové společnosti Kopeckého pramen, a.s. 
jsou Miroslav  Mach, Jaroslav Zimmermann a bývalý hejtman 
za ODS Petr Zimmermann. Z dostupných zdrojů zjistíme 
také následující skutečnosti – společnost má 2 zaměstnance 
a podíl na základním kapitálu je 50 % pro Miroslava Macha 
a 50 % pro Petra Zimmermanna. Navíc zjistíme, že uvedená 
společnost se odštěpila od PRIVAMEDu, a.s. a pronajímá ne-
movitosti samotnému PRIVAMEDu, a.s. a Mulačově nemoc-
nici, s.r.o. Dále vlastní 100% podíl v dalších dvou s. r.o. a jedné 
a.s. v oblasti zdravotnictví. Ve společnosti PRIVAMED a.s. je 
majetkový podíl na základním kapitálu 50 % pro Miroslava 
Macha a 50 % pro Petra Zimmermanna. Také PRIVAMED a.s. 
má podíly v dalších 9 společnostech, a je až na 2 výjimky jejich 
100% vlastníkem.

Můžeme tedy přemýšlet o nastíněných kapitálových 
i personálních propojeních a možnostech přelévat 
výsledky jednotlivých společností tak, aby to bylo 
výhodné pro majitele. A jak je možno přelévat výsledky 
jednotlivých společností tak, aby to bylo výhodné pro majite-
le. Takto propojená struktura je společností PRIVAMED, a.s. 
nazývána konsolidačním celkem. 

JUDr. Zdeňka Lišková



Nad otázkou přístupu KSČM 
k chystané vládě ANO a ČSSD

Již déle než půl roku se Hnutí ANO 2011 pokouší o sestavení 
menšinové vlády. KSČM a Okamurova SPD byly asi jako jediné 
ochotny tuto vládu tolerovat, SPD i podpořit. KSČM v průběhu 
celého tohoto období deklarovala, že do vlády nechce a vládu 
může pouze tolerovat, ovšem pouze za předpokladu plnění svých 
následujících programových bodů:

1. Trvalý růst minimální mzdy
2. Valorizace důchodů
3. Ochrana přírodních zdrojů
4. Zvýšení podílu veřejného sektoru v hospodaření s vodou
5. Zdanění církevních restitucí
6. Zabránění dalšímu nárůstu cen bydlení
7. Udržení a kvalitní a  dostupné zdravotní péče

ČSSD i přesto, že vláda ještě není sestavena a neproběhlo hla-
sování o důvěře, pak kromě požadavku obsazení 5 ministerstev 
požaduje navýšení naší vojenské účasti v zahraničních misích 
NATO, zejména těch v Pobaltí, kde údajně Evropě hrozí největší 
nebezpečí. 

Jako bývalý důstojník AČR nejsem přesvědčen o tom, že mi-
grační vlna zasáhne Evropu od severovýchodu, ale obávám se, 
že to bude ze zcela jiné světové strany. Rovněž nesdílím nadšení 
členů ČSSD, ODS a jim podobných, že navýšení naší účasti v Pobalt-
ských misích o 50 vojáků AČR srazí armádu Ruské federace totálně 
na kolena. Přece jen o této armádě něco malinko ze své praxe 
vím. 

Problém je v tom, že se jedná o ryze politický krok, kterým pod-
poříme postupnou fašizaci Lotyšska a ostatních zemí v Pobaltí, 
stejně jako jsme podpořili dnes již neutajovanou fašizaci Ukraji-
ny.  Máme na celém území ČR všehovšudy dvě vojenské brigády, 
z čehož jednu pan Stropnický, dnes již podle jeho vlastních slov 
unavený politikou, v podstatě předal Bundeswehru, a druhou 
bychom rádi použili ve vojenských misích NATO. Přitom není 
tajemstvím, že naše armáda i za předpokladu vydatné podpory 
Policie ČR není schopna zabezpečit ostrahu státní hranice ve více 
než třech příhraničních  okresech. 

Toto jsou důvody, proč KSČM nesouhlasí s navyšováním naší 
účasti v misích  NATO. Nejen proto, že se jedná o politicky ne-
bezpečný krok, ale prostě proto, že na to nemáme prostředky, 
a to se opravdu nechci bavit o penězích v rozpočtu MO AČR 
a potažmo prostředků ze státního rozpočtu, které bychom tak 
zoufale potřebovali jinde. Nejsem žádný politolog, ani nějaký 
velký politik, řídím se jen svým selským rozumem. V tuto chvíli 
bych tento postup ale vřele doporučoval i těm, kteří se na naší 
politické scéně dnes pohybují.

Ing. Petr Žáček

Podpisová akce proti fúzi 
Plzeňské teplárenské, a. s., 
skončila
Ve čtvrtek 24. 5. 2018 schválilo Zastupitelstvo měs-
ta Plzně hlasy ODS, TOP 09, ANO a převážné většiny 
ČSSD smlouvu o fúzi Plzeňské teplárenské, a. s., se 
společností Plzeňská energetika, a. s., náležící prů-
myslovému holdingu EPH miliardáře Křetínského. 
Zastupitelé KSČM hlasovali proti tomuto záměru, 
avšak jejich pětičlenný klub neměl politickou sílu to-
muto výsledku zabránit.

Bohužel se nepodařilo shromáždit dostatek podpi-
sů pod Návrh místního referenda o této fúzi, který 
připravila naše krajská organizace. Podařilo se získat 
pouze cca 4 150 podpisů, přičemž pro vyhlášení refe-
renda by byl nutný přibližně trojnásobný počet. Přes 
veškerou snahu nebyla veřejnost o naší podpisové 
akci i celé fúzi dostatečně informována, a proto se 
tato iniciativa nesetkala s dostatečným zájmem ob-
čanů. Příčinou byly rovněž nedostatečné personální 
možnosti k obsazení podpisových míst i nedostatek 
finančních prostředků na potřebnou propagaci.

Přesto nepovažujeme dosažený výsledek za neú-
spěch, neboť naším cílem bylo nabídnout občanům 
právní nástroj, díky kterému měli možnost do pro-
cesu projednávání fúze aktivně vstoupit a převzít 
rozhodování od zastupitelstva, což v takto zásadní 
otázce, svým významem dalece přesahující délku 
funkčního období zastupitelstva, považujeme za klí-
čové. 

Nutno též podotknout, že jsme byli jediná politická 
strana, která občanům skutečně účinný právní pro-
středek proti zamýšlené fúzi poskytla. Současně jsme 
touto akcí aktivně a důsledně plnili stranický program, 
a to v otázce zachování veřejnoprávního vlastnictví 
podniků veřejného zájmu i podpory přímé demokra-
cie. Veškerá tato aktiva zůstávají na naší straně bez 
ohledu na to, že potřebný počet podpisů se shro-
máždit nepodařilo.

Krajská organizace KSČM tak opět potvrdila, že 
bude vždy aktivně prosazovat stranický program 
a důrazně hájit zájmy našich voličů. Jednalo se beze-
sporu o jednu z nejvýznamnějších akcí organizova-
ných naší krajskou organizací za poslední roky, čemuž 
odpovídal i mediální zájem. Přestože se tato akce ko-
nala na území města Plzně, svým významem její území 
dalece přesahuje a umožňuje nám ukázat našim voli-
čům, že to s plněním politického programu myslíme 
v naší organizaci skutečně vážně. Jsme stranou lidu 
a stranou pro lidi, a vždy tomu tak bude! 

JUDr., Bc. Richard Pokorný, Ph.D.



Proč jsi přijal kandidaturu do Senátu ve volebním 
obvodu Domažlice-Klatovy? 
Byl jsem osloven zástupci obou 
okresů s nabídkou mé kandi-
datury. Žiji sice v Plané, ale oba 
okresy dobře znám a mám tam 
řadu přátel.  

Dalším důvodem je, že problé-
my okresu Tachov jsou stejné 
jako okresů Domažlice a Klato-
vy. Tyto příhraniční okresy jsou 
specifické a já si dovolím říci, že 
je dobře znám, poněvadž v tom-
to regionu žiji a pracuji již 40 let. 

Jsi obeznámen s prací 
senátora? 
Ano, jinak bych se neodvážil kandidovat. V letech 2004 až 
2006  jsem byl poslancem Parlamentu ČR, díky tomu znám 
legislativní  proces a možnosti senátora v oblast legislativy 
i reálné možnosti pomoci lidem.

Nechci však slibovat věci, které splnit nemohu, to by bylo 
hodně nečestné. Chci se řídit podle svého dlouhodobého 
hesla: „Voliče si nekupuji sliby, chci pro ně v politice 
pracovat.“ Chci voličům naslouchat a jejich názory přená-
šet na půdu Senátu. 

Pracuješ v oblasti integrovaného záchranného 
systému, konkrétně v hasičské  jednotce v Plané. 
Jaké máš zkušenosti z ostatních oblastí? 
Jsem dlouhodobým zastupitelem města Planá, bývalým čle-
nem Zastupitelstva Plzeňského kraje a v současnosti členem 
Výboru pro regionální rozvoj a evropské fondy. Mám tedy 
mnoho poznatků ze zdravotnictví a fungování místních sa-
mospráv.  Lidé se na mě obracejí již řadu let se svými problé-
my s důvěrou, že jim je pomohu řešit.

Kde bys měl v případě zvolení senátní kancelář, 
abys měl co nejblíže k lidem?  
To záleží na těch, kteří mě navrhli. Předpokládám, že by 
kancelář byla v Domažlicích a současně i v Plzni, kam voliči 
často jezdí. Chci jim být hodně blízko, chci jim naslouchat 
a nechci jen ošoupávat kalhoty v lavicích Senátu. 

Rozhovor 
s RSDr. Josefem Švarcbekem, 
kandidátem KSČM do Senátu

Budeš  podporovat nová řešení dopravní situace, 
především obchvaty Domažlic a Klatov? 
Pokud bych byl populista, řeknu, že podporuji. Problém je 
ale složitější, neboť u nás není dostatečně řešena dálniční 
a železniční tranzitní doprava. Chápu, že obyvatelé jsou ob-
těžováni zejména tranzitní kamionovou dopravou, ale není 
řešením za každou cenu stavět obchvaty. Musí se stavět na 
základě vypracované koncepce dopravy v regionu a v soula-
du s plány územního rozvoje. Nejde to bohužel všude a pak je 
zde ještě otázka úbytku zemědělské půdy, nehledě na způsob 
jejího současného využívání . To je velmi nezdravý trend pro 
zemědělskou výrobu a výživu obyvatel.  Za zásadní  považu-
ji dostat kamiony zpět na dálnice a rychlostní komunikace!  
Nedílnou roli by měla sehrávat  doposud opomíjená náklad-
ní železniční doprava. Znám omezené možnosti senátora 
a proto nemohu s čistým svědomím říci, že prosadím všude 
všechny požadované obchvaty, to by bylo velmi pokrytecké!  

Budeš se zasazovat o to, aby silnice I. třídy 
Plzeň – Domažlice – Klatovy nebyly zpoplatněny? 
Obecně se domnívám, že zpoplatnění používání silnic 
I. třídy pro občany je zločin. Pro zpoplatnění jsem pouze 
v případě shora zmíněných tranzitních průjezdů kamionů! 
Ty nemají na silnicích I. ani II. třídy co dělat. 

V čem vidíš problémy které je nutno řešit v obou 
okresech v nadcházející volebním období? 
Vyjmenovávat všechny ani není možné. Ale zmíním se 
o tématech, které zajímají mladší občany, např. zadlužo-
vání mladých lidí i rodin a jejich mizivá podpora ze stra-
ny státu. 

V příhraničních okresech bude vždy problém dopravní 
obslužnost, dosažitelnost služeb a v poslední době i do-
stupnost zdravotní péče. 

V některých místech se daří díky zahraničním firmám 
zabezpečovat kvalitnější pracovní nabídky, ale jinde ni-
koliv. Řada lidí tak už po mnoho let hledá práci v soused-
ním Německu a to se všemi důsledky, které to příhranič-
ním regionům přináší.  

Z mnoha míst obou okresů přicházejí signály 
o nedostatku vody. Kromě Nýrska není žádná zásobo-
vací vodní nádrž a voda pramenící v podhůří Šumavy 
a Českého lesa je pouze odváděna pryč. Pokud to myslíme 
s rozvojem Domažlicko - Klatovského regionu vážně, 
musíme to rychle změnit. Vzhledem ke skladbě poros-
tů a rázu krajiny by měl nedostatek vody pro oba okresy 
katastrofální důsledky. 

Ing. Petr Žáček



Umožněte Vašim přátelům a známým seznámit se s obsahem našeho zpravodaje.
https://plkr.kscm.cz/

Mohl by ses našim čtenářům nejprve 
stručně představit?
Jmenuji se Zdeněk Chýnovský. Jsem zastupitel města 
Horní Bříza, kde také žiji. Jsem ženatý 28 let a mám 
jednoho syna (27 let). Pracuji na Městském úřadě 
v Horní Bříze zhruba 5 let, přičemž tato práce mě 
prakticky přivedla do politiky. Probudila ve mně 
chuť vytvářet něco smysluplného pro lidi. Rozvíjet 
město, vidět za sebou výsledky. Není nic lepšího, než 
vědět, že práce, kterou děláte, má smysl. 

Jaká je podle Tebe úloha Senátu a jak jej vnímáš? 
Moje vnímání Senátu je totožné s názorem většiny 
občanů – a to, že funguje jako odkladiště politiků. 
Věkový průměr je vysoko nad zákonnou hranicí 40 
let, což vidím též jako jeden z důvodů malého pro-
gresu práce Senátu a jednotlivých senátorů. 

Senátoři a jednotliví kandidáti vidí úlohu Senátu 
jako „ochránce demokracie“. Podle mě je úloha jed-
notlivých senátorů mnohem větší a mnohem méně 
pohodlná. Kromě legislativní činnosti totiž spočívá 
v neustálém kontaktu s představiteli obcí a občany 
svého volebního obvodu. Každodenní pomoc a pod-
pora při řešení problémů, které se vyskytují. A pro-
sazování jejich žádostí na okresní a krajské úrovni ve 
spolupráci s našimi poslanci z Parlamentu a zástupci 
na úrovni kraje. Sám za sebe jsem připraven pořádat 
pravidelná setkání se zástupci měst a obcí, na kterých 
by docházelo k výměně zkušeností a projednávaly by 
se nové dotační programy. 

Domnívám se, že senátoři mají na rozdíl od kolegů 
ze Sněmovny více času na občany a rovněž nevidím 
problém ani ve financování podobných akcí. Za sa-
mozřejmost považuji, aby každý občan věděl, kdy 
a kde zastihne svého senátora, stejně jako zveřejňo-
val své předvolební prohlášení. A to, že tam bude 
skutečně k zastižení, stejně jako každý pracující jeho 
obvodu ve své práci, považuji za samozřejmost. 

Jaké jsou Tvoje hlavní volební cíle?
Zachování nemocnice v Rokycanech. Rušení nebo 
omezení chodu okresní nemocnice považuji za šet-
ření na nesprávném místě. 

Rozhovor 
se Zdeňkem Chýnovským, kandidátem KSČM do Senátu

Zachování Chráněné krajinné oblasti Brdy. Před vol-
bami plánuji setkání s představiteli obcí a považuji 
Brdy za jedno z nejhezčích míst naší přírody v tomto 
regionu.

Nepřeji si zřizování uprchlických středisek v mém 
volebním obvodu, nepřeji si zřizování dalších uby-
toven, jsem pro větší kontrolu stávajících ubytoven 
státní a městskou policií, jakož i ze strany požární 
a hygienické služby. Vede mě k tomu obava o bezpeč-
nost, zdraví a majetek občanů. 

Dále je zde celá řada jednotlivých bodů, kterým bych 
se chtěl intenzivně věnovat, jako silniční infrastruk-
tura, hromadná doprava, životní prostředí, atd. Po-
drobněji to mohu rozvést v některém dalším článku, 
nebo na internetových stránkách. 

V každém případě chci vždy nabízet konkrétní věci, 
neslibovat nesplnitelné a voliče přesvědčit vlastní 
prací, charakterem a odhodláním zasvětit svůj život 
službě občanům.

JUDr., Bc. Richard Pokorný, Ph.D.


