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Současný stav nemocnice v Boskovicích

Jednatel RNDr. Dan Štěpánský 

	 Jednatel	Nemocnice	Boskovice	s.r.o.,	
RNDr.	 Dan	 Štěpánský,	 odpověděl		
v	 rozhovoru	na	několik	otázek	 týka-	
jících	 se	 současnosti	 i	 budoucnosti	
boskovické	nemocnice:
	 Pane	jednateli,	v	právě	ukončeném	
volebním	období	se	zástupcům	města	
nepodařilo	 výrazně	 pokročit	 v	 jedná-
ních	o	převodu	nemocnice	na	kraj.	Ne-
vyřešeným	 problémem	 je	 především	
forma	 převodu	 nemocničního	 areálu,	
tedy	nemovitostí,	které	jsou	v	majetku	
města.	V	předvolebních	agitacích	ko-
munálních	 voleb	 různá	 uskupení	 sli-	
bovala,	 že	 zajistí,	 aby	 tento	 majetek		
v	hodnotě	několika	stovek	milionů	zů-
stal	 v	 majetku	 města.	 Jak	 tento	 pro-
blém	vidíte	 ze	svého,	 tedy	ekonomic-
kého	pohledu?
	 Musím	 zdůraznit,	 že	 já	 zastupuji	
pouze	společnost,	která	zajišuje	zdra-
votní	péči	a	provoz	nemocnice;	rozho-
dování	 o	 budovách	 je	 zcela	 v	 gesci	
zastupitelů	města,	 tedy	 jejich	majite-
lů.	Mám	pochopení	pro	obavy	zastu-
pitelů,	 že	 převodem	 nemovitostí	 na	

jiný	 subjekt	 by	 mohli	 ztratit	 dohled	
nad	 jejich	 dalším	 využitím.	 Ovšem	
také	 je	 třeba	 si	 uvědomit,	 že	 uvažo-	
vaná	 hodnota	 areálu	 nemocnice	 je		
reálná	 pouze	 při	 současném	 provo-	
zování	zdravotní	péče.	Navíc,	pokud	
by	došlo	k	bezúplatnému	převodu	na	
Jihomoravský	 kraj,	 tak	 z	 pohledu		
občana	 by	 se	 nic	 nezměnilo	 v	 tom	
smyslu,	že	tento	majetek	by	byl	stále		
v	rukou	orgánů	územní	samosprávy.	
	 Pro	další	provoz	nemocnice	je	dů-
ležité	především	to,	aby	majitel	nemo-
vitostí	 měl	 dostatečné	 prostředky	 na	
nejen	 údržbu	 již	 letitých	 budov,	 ale	
také	na	 jejich	modernizaci.	Podmín-
ky	 pro	 provoz	 zdravotních	 zařízení,	
lékáren	 a	 dalších	 souvisejících	 slu-	
žeb	 se	 neustále	 zpřísňují;	 proto	 také	
rostou	 náklady	 na	 jejich	 moderniza-	
ci.	O	 tom,	že	kraj	má	mnohem	lepší	
možnosti	k	zajištění	financování,	než	
město	 Boskovice,	 není	 pochyb.	 Dal-
ším	 bonusem	 by	 byla	 skutečnost,		
že	pokud	by	nemocnice	byla	součás-	
tí	 holdingu	 krajských	 zařízení	 (nebo		
i	 jinak	 pojatého	 uskupení),	 tak	 dí-	
ky	velikosti	takovéto	společnosti	by	
měla	mnohem	lepší	pozici	při	jedná-
ních	se	zdravotními	pojišovnami.	
	 Takže	 stručná	odpově	zní	–	 ano,		
z	mého	pohledu	by	převod	nemocni-	
ce	na	kraj,	včetně	bezúplatného	pře-
vodu	 nemovitostí,	 byl	 v	 současnosti	
optimálním	řešením.	Řešením,	které	
by	reagovalo	na	skutečnost,	že	zatím-
co	služby	nemocnice	využívají	obča-
né	 celé	 severní	 části	 Jihomoravské-	

ho	kraje,	 tak	 tíha	 investic	na	údržbu	
areálu	spočívá	pouze	na	bedrech	měs-
ta	Boskovice.
	 Velkou	 otázkou	 současnosti	 jsou	
ceny	 energií	 a	 jejich	 dopad	 na	 eko-	
nomiku.
	 Do	konce	tohoto	roku	máme	zajiš-
těny	 dodávky	 plynu	 za	 původní	 ce-	
nu,	zhruba	20	Eur	za	MWh,	elektři-	
nu	 jsme	 loni	 na	 podzim	 nakoupili		
za	cenu	cca	140	Eur	za	MWh.	Nyní	
čekáme	 na	 vládou	 přislíbenou	 me-	
todiku	 nákupu	 energií	 přes	 státní-	
ho	 obchodníka,	 tak,	 abychom	 mohli	
energie	za	zastropované	ceny	nakou-
pit	 na	 příští	 rok.	 Ovšem	 i	 tyto	 ceny	
způsobí,	že	v	příštím	roce	nám	výdaje	
na	energie	vzrostou	řádově	o	desítky	
mil.	Kč.	
	 Jak	tento	rozdíl	pokryjete?
	 Podle	posledních	informací	se	tyto	
zvýšené	náklady	nebudou	vyrovnávat	
formou	 navýšením	 položek	 úhrado-	
vé	vyhlášky.	O	 formě	podpory	se	bu-	
de	ještě	jednat.	Musím	říct,	že	i	kdy-	
by	 nastal	 černý	 scénář	 a	 ztráty	 nám	
nebyly	nahrazeny,	tak	provoz	nemoc-
nice	by	se	nezastavil.	Díky	našemu	
trvale	 úspěšnému	 hospodaření	 by-
chom	použili	dosud	nerozdělené	zis-
ky	z	provozu;	ovšem	za	cenu	omezení	
modernizace	provozu	a	přístrojového	
vybavení.

	 V	 uplynulém	 období	 jste	 získali		
v	 rámci	 programu	 REACT-EU	 dotaci		
téměř	150	mil.	Kč,	byly	tyto	prostředky	
již	použity?
	 V	 pátek	 16.	 září	 bylo	 slavnostně		
otevřeno	radiologické	oddělení	po	mo-
dernizaci	přístrojového	vybavení	v	hod-	
notě	35	mil.	Kč.	Průběžně	je	moderni-
zováno	 další	 přístrojové	 vybavení,	 IT	
zařízení	 včetně	 zvýšení	 kybernetické	
bezpečnosti	 a	 jsou	 instalovány	 nové	
rozvody	 medicinálních	 plynů.	 Nově	
připravujeme	žádost	o	dotaci	na	vybu-
dování	centra	urgentního	příjmu.	Jedná	
se	o	soustředění	péče	potřebné	pro	pří-
chozího	pacienta	s	akutním	problémem	
do	 jednoho	 místa,	 včetně	 pohotovost-
ních	lékařů.
	 Děláte	přípravy	pro	případnou	další	
covidovou	vlnu?
	 Letní	 středně	 silnou	 vlnu	 jsme	
zvládli	bez	omezení	provozu	na	oddě-
leních.	Pro	podzimní	vlnu	máme	při-
praveny	izolované	segmenty	na	všech	
lůžkových	 odděleních,	 tady	 tak,	 aby	
zde	 mohla	 pokračovat	 zdravotní	 pé-	
če	 bez	 většího	 omezení	 a	 bez	 nutné	
relokace	 personálu.	 Očkování	 probí-	
há	každé	úterý,	není	třeba	předběžná		
registrace.

Pane jednateli, děkuji za rozhovor.
Petr Hanáček

Foto: ph

komentuje jednatel Dan Štěpánský

ANETA NAVRÁTILOVÁ
realitní makléřka
tel.: +420 608 194 430
www.anetanavratilova-remax.cz

PRODEJ, PRONÁJEM, AUKCE, EXEKUCE 
A JINÉ REALITNÍ SLUŽBY PRO VÁS

Kompletní fie‰ení prÛmyslov˘ch a tepelnû poÏárních izolací 
a jejich pouÏití – majitel: Miroslav Konopáã , tel./fax: 516 463 413, 
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Kompletní zabezpeãení staveb vã. projektové 
dokumentace - Ing. Vlasák Jaroslav, tel.: 606 154 182
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