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Lambi plast servis s.r.o. 
www.plast-servis.cz
e-mail: lambiservis@post.cz

Zasklívací systém

ZASKLÍVÁNÍ LODÎIÍ 
A BALKÓNÒ

Zasklení sníÏí nejen hluk, 
ale i spotfiebu energie a funguje 
i jako úãinné zabezpeãení bytu.

tel.: 775 904 110

Bezplatné zamûfiení a kalkulace!
MOÎNOSTI NÁKUPU NA SPLÁTKY!

www.smelcovna.cz
e-mail: arboretum@smelcovna.cz

Arboretum ·melcovna 
Boskovice

* prodej rostlin, zemin, kÛry, hnojiv a jin˘ch 
potfieb pro va‰i zahradu za akãní ceny

* pfiijmeme zahradníka/ci

tel.: 737 475 290, 732 940 763

Pane ·tûpánsk˘, nemocnici povedete
aÏ do ukonãení v˘bûrového fiízení na no-
vého jednatele. Budete se tohoto fiízení
úãastnit jako kandidát?

Nyní pfiipravujeme na základû roz-
hodnutí Rady mûsta v˘bûrové fiízení,
které by se mûlo uskuteãnit do tfií mûsí-
cÛ, tedy v prÛbûhu ãervna. Pokud budu
cítit dÛvûru Rady mûsta, tak se do v˘bû-
rového fiízení pfiihlásím.

MÛÏete se prosím ve struãnosti pfied-
stavit?

Mám 58 let, v roce 1985 jsem ukonãil
studium na Univerzitû Jana Evangelisty
Purkynû v Brnû. Jsem Ïenat˘, mám dvû,
jiÏ dospûlé dûti, v souãasnosti bydlím ne-
daleko od Brna. V posledních 10 letech
pracuji v rÛzn˘ch manaÏersk˘ch pozicích,
v boskovické nemocnici od roku 2016.

Jaká je souãasná hospodáfiská situa-
ce nemocnice?

V posledních tfiech letech hospodafiení
nemocnice vÏdy vykazovalo kladné hodno-
ty. Tak je tomu i nyní, pfiesto, Ïe díky vlád-
ním usnesením o zvy‰ování mezd ve zdra-
votnictví velmi narostly mzdové náklady.
Pro nás, mûstskou organizaci typu s.r.o, 

níka, tedy mûsta Boskovice, provozní ná-
klady, tedy pfiedev‰ím mzdy a zdravotnick˘
materiál, jsou financovány z pfiíjmÛ úhra-
dové vyhlá‰ky a obnova zdravotnické tech-
niky je fie‰ena z dotaãních titulÛ. To se nám
v posledních letech díky pochopení a po-
mocí mûsta dafií; na základû úspû‰né strate-
gie, napfiíklad ve v˘zvách Integrovaného
regionálního operaãního programu, jsme
získali desítky milionÛ korun na nákup
zdravotnické techniky, pfiípadnû obnovu
a vybavení zafiízení IT.

Pokraãuje tato úspû‰nost pfii získává-
ní dotací i v souãasnosti?

Ano, v souãasné dobû do‰lo k nav˘‰e-
ní prostfiedkÛ v rámci v˘zvy ã. 31 pro-
gramu IROP; na‰e nemocnice získala
cca 40 mil. Kã, které budou pouÏity ne-
jen na nákup nového vybavení, ale také
napfiíklad na refinancování loÀského 
nákupu zafiízení CT, které bylo pofiízeno
díky pÛjãce. Nyní pfiipravujeme podkla-
dy pro nákup nové techniky pro operaã-
ní sály, gastro ambulanci, kardio ambu-
lanci a pro oddûlení intenzívní péãe.

Jaká je situace v personální oblasti?
Je tfieba konstatovat, Ïe z hlediska mi-

nimálního personálního obsazení praco-

vi‰È plní na‰e nemocnice poÏadavky zdra-
votních poji‰Èoven beze zbytku. Do bu-
doucna nám v‰ak hrozí problém v oblasti
vysoce kvalifikovan˘ch lékafiÛ; tedy spe-
cialistÛ, primáfiÛ a jejich zástupcÛ, ktefií se
blíÏí dÛchodovému vûku, nebo uÏ pfieslu-
hují. Napfiíklad v oboru radiologie je celo-
republikov˘ nedostatek specialistÛ, chybí
chirurgové, na gynekologicko porodnic-
kém oddûlení hledá primáfi Machaã svého
nástupce a na‰lo by se více podobn˘ch
problémÛ; snaÏíme se tuto situaci fie‰it.

V pfiípadû v˘povûdi MUDr. Tomá‰e
Julínka jiÏ platí pravomocné rozhodnutí
soudu, které oznaãilo pracovní v˘povûì,
kterou obdrÏel z organizaãních dÛvodÛ,
za neplatnou. Jak bude realizováno jeho
od‰kodnûní?

Nyní probíhá jednání právních zástup-
cÛ, které má stanovit v˘‰i od‰kodného tak,
aby se tento pfiípad vyfie‰il vzájemnou do-
hodou. V dobû, kdy jednatelka Bc. Hana
Nedomová v˘povûì podala, byl manage-
ment nemocnice poji‰tûn z hlediska odpo-
vûdnosti, takÏe se snaÏíme tuto ‰kodu 
uhradit plnûním ze strany poji‰Èovny.

Pane ·tûpánsk˘, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

sice není závazné tabulkové nav˘‰ení
mezd, kter˘m se fiídí zdravotnická zafiízení
zfiizovaná státem nebo krajem, ov‰em zvy-
‰ování mezd v okolních zafiízeních mini-
málnû dorovnáváme uÏ z hlediska udrÏení
kvalitního personálu. Mírné rozdíly z mi-
nulosti se snaÏíme napravit; pfii rozdûlování
pfiíjmÛ dan˘ch úhradovou vyhlá‰kou jdou
témûfi v‰echny tyto finance na mzdy.
Dlouhodobû funguje rozdûlení nákladÛ ve
smyslu - budovy a cel˘ areál je v péãi vlast-

RNDr. Dan ·tûpánsk˘ 

Nemocnice Boskovice 
má nové vedení

Jednatel Nemocnice Boskovice s.r.o., prof. MUDr. Milo‰ Janeãek, CSc., ukonãil svou ãinnost na konci bfiezna. Od 1. dubna vede nemocnici do-
savadní námûstek pro ekonomiku a správu, statutární zástupce jednatele, RNDr. Dan ·tûpánsk˘, kterého jsem se zeptal:
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