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O současnosti i budoucnosti Nemocnice Boskovice
s jednatelem Danem Štěpánským

	 Jednatel	Nemocnice	Boskovice	s.r.o.,	RNDr.	Dan	
Štěpánský	ohlásil	na	jaře	úmysl	v	této	funkci	skončit,	
ale	nakonec	svůj	záměr	přehodnotil;	kromě	vyřešení	
dílčích	 problémů	 také	 proto,	 že	 se	 setkal	 s	 masívní	
podporou	ze	strany	zaměstnanců	nemocnice.
	 Pane	jednateli,	předpokládám,	že	Vás	musela	potěšit	
opora,	kterou	jste	získal	od	spolupracovníků,	je	to	tak?
	 Samozřejmě,	každého	potěší,	že	jeho	práce	a	osob-
ní	vklad	do	řídící	funkce	jsou	vnímány	pozitivně.
	 V	úterý	21.	září	jste	se	účastnil	spolu	s	představiteli	
města	Boskovice	jednání	s	hejtmanem	Jihomoravské-
ho	 kraje	 Mgr.	 Grolichem	 a	 vedoucím	 zdravotnického	
odboru	 kraje	 Mgr.	 Císařem.	 Jaký	 je	 současný	 postoj	
představitelů	 Jmk	 k	 možnému	 začlenění	 boskovické	
nemocnice	do	zařízení	spravovaných	krajem?
	 Deklarovaná	 snaha	zařadit	nemocnici	v	Boskovi-
cích	do	páteřního	systému	krajských	zdravotních	zaří-

zení	byla	chápána;	vždy	de	facto	tuto	činnost	městská	
nemocnice	již	dlouhodobě	vykonává	tím,	že	je	spádo-
vým	zařízením	pro	celý	sever	kraje.	Bylo	přislíbeno	
tuto	anomalitu	řešit.	Na	kraji	tedy	zůstaly	pro	řešení	
dveře	otevřeny,	nyní	bude	záležet	na	dalších	jednáních	
a	stanovisku	zastupitelů	města,	jakým	způsobem	a	za	
jakých	podmínek	lze	převod	realizovat.		
	 Řešení	 problematiky	 financování	 nemocnice	 zada-	
lo	 město	 auditorské	 společnosti	 Deloitte	 Advisory;		
v	 navrhovaných	 variantách	 je	 převod	 nemocnice	 pod	
kraj	hodnocen	jako	nejméně	vhodný.	Audit	preferoval	
smluvní	vztah	se	soukromým	provozovatelem.
	 Ano,	ovšem	audit	se	týkal	pouze	ekonomického	po-
hledu	na	možné	řešení	zátěže,	kterou	pro	městský	roz-
počet	nemocnice	je.	Je	třeba	mít	na	paměti,	že	nemoc-
nice	je	provozována	společností,	která	využívá	budovy	
patřící	městu,	za	což	platí	městu	nájem.	Naopak	město	
investuje	do	oprav,	údržby	a	potřebných	modernizací	
těchto	nemovitostí.	Hodnota	nemovitostí	-	celého	areá-
lu	nemocnice,	je	mnohem	větší	než	hodnota	provozující	
společnosti.	V	případě	přechodu	nemocnice	pod	kraj	
by	bylo	řešeno	smluvně,	jak	by	byla	nemovitost	zhod-
nocena.
	 V	případě	smlouvy	se	soukromým	investorem	by	
město	 mohlo	 získat	 podstatně	 vyšší	 částky	 za	 pro-	
nájem,	nebo	dokonce	za	prodej	nemovitostí.	Co	však	
audit	neřešil,	je	problém	zachování	současného	rozsa-
hu	a	kvality	poskytované	zdravotní	péče	a	možnosti	
smluvního	ošetření	této	problematiky.	
	 Jaká	je	v	současnosti	ekonomická	situace	Nemocni-
ce	Boskovice	s.r.o.?

	 Již	nyní	je	zřejmé,	že	stejně	jako	v	posledních	5	le-
tech	vychází	naše	hospodaření	s	kladným	výsledkem	
a	to	navzdory	tomu,	že	díky	opatřením	Covid	19	byla	
péče	o	pacienty	částečně	omezena.	Musím	říci,	že	je	
to	i	díky	postoji	zdravotních	pojišoven,	které	plnění	
úhrad	přizpůsobily	problémům	s	koronavirem.
	 Proběhly	i	nějaké	investiční	akce?
	 Byla	 dokončena	 1.	 etapa	 oprav	 infrastruktury	 ve	
dvoře	–	oprava	vozovek,	chodníků,	ramp;	opravy	bu-
dou	pokračovat	v	příštím	roce,	kdy	zde	chceme	rozší-
řit	 parkovací	 místa.	 Plánujeme	 rekonstrukci	 veřejné	
části	transfúzní	stanice.	Pro	investice	do	přístrojového	
vybavení	nám	pomohlo	přidělení	prostředků	REACT-
-EU	ve	výši	146	mil.	Kč.	Podstatná	část	z	této	částky	
bude	využita	na	obměnu	technologií	pro	rentgen.
	 Je	 personální	 situace	 lékařů	 a	 dalšího	 personálu	
stabilní?	
	 Zásadní	problém	nemáme;	snažíme	se	náš	kolektiv	
stavět	na	patriotech,	na	lidech,	kteří	mají	vztah	k	této	
lokalitě.	Mladí	lékaři	zde	zůstávají	po	dobu	vzdělává-
ní,	do	doby,	než	získají	potřebné	atestace;	pak	je	často	
zlákají	 nabídky	 fakultních	 nemocnic.	 Nedomnívám	
se,	že	je	to	jen	otázka	finanční,	spíš	se	jedná	o	prestiž,	
o	možnosti	odborného	růstu,	které	velké	kliniky	po-
skytují	 a	 kterým	 žádná	 okresní	 nemocnice	 nemůže	
konkurovat.
	 Pane	jednateli,	děkuji	za	rozhovor.							Petr Hanáček

Jednatel RNDr. Dan Štěpánský

 

Digitalizace, která proběhla v roce 2020, přinesla mnohé změny. Home office se stal najednou normálním pojmem,
nemožné se najednou stalo normálním, a mnohdy jediným řešením. Lidé začali pracovat z domu, když to šlo. 

Když ne, tak o práci přišli. Spousta firem a podnikatelů pro svoji záchranu přešla na online. Spousta lidí se také začala 
více zajímat o sebe, o smysl života, co v životě chtějí / nechtějí, zda se vrátí do práce, nebo budou hledat novou.

 

LOTUS world je tu pro všechny, kteří se chtějí zorientovat ve virtuálním světe a najít si tam své místo, své uplatnění, ideální
klienty, práci a společně si vytvořit novou realitu díky spolupráci a změně minsetu = strachy, limitující přesvědčení,..

 

Podporujeme ty, kteří chtějí zlepšit kvalitu života druhým. Vybudujeme novou realitu, ve které budeme vzkvétat. Společně.
Projekt LOTUS world se nyní skládá ze dvou hlavních pilířů – BUSINESS a VZDĚLÁNÍ.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Každý jsme jedinečný, umíme něco jiného. Společně zvládneme vše.
Cokoli potřebujete ohledně online podnikání, delegování či práce s mindsetem, napište nám.

Prožijte život, co Vám bude dávat smysl.

www.lotusworld.cz

info@lotusworld.cz

Při spolupráci s námi nastartujete nebo rozvinete
Vaše podnikání díky delegování na LOTUS tým
virtuálních asistentů a online konzultacím, 
na kterých budeme řešit: business plán, mindset,
marketing, e-mailing, sociální sítě, digitální produkty,
cenotvorbu, web a grafiku, automatizaci, aj.

Business  
Zaměřujeme se na osobní růst a práci s mindsetem.

Překonáte limitující přesvědčení a bloky, které
mohou stát v cestě za Vaším rozkvětem. 

Věnujeme se hledání talentů, abychom Vám 
našli ideální práci v online světě. Následně se můžete
stát součástí LOTUS world týmu virtuálních asistentů.

Academy

Jmenuji se Eliška Polická a jsem autorkou projektu LOTUS world.

PALIVOVÉ DŘEVO
– Buk, dub, jasan, olše, smrk, bříza
– Dřevo připravíme přesně dle vašich požadavků
– Zvolíte si délku, hrubost polen, druh dřeva a dobu dodání
– Palivo vyrábíme již 15 let, ručíme vám za kvalitu

Tel.: 775 223 287

SLEVY


