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Na meteoroložku Zárybnickou
čekal ve Zlíně zcela zaplněný sál

O kouzlech s čísly
ve špitále kraj věděl
Policie podezírá zlínskou nemocnici ze
zkreslování hospodaření a porušení povinností. Podle informací
MF DNES jde o případy, které se týkají bývalého vedení.
Jana Fuksová
redaktorka MF DNES
ZLÍN Policejní razie v Baťově nemocnici podle všeho skutečně souvisí s trestním oznámením Nadačního fondu proti korupci. Zlínská
policie totiž potvrdila, že v úterý
zajišťovala důkazní materiály týkající se podezření z trestného činu
porušení povinností při správě cizího majetku a zkreslování údajů
o stavu hospodaření a jmění.
„Hospodaření kritizujeme už pět
let a ukazuje se, že politicky dosazené vedení, které se tam vystřídalo za několik let, evidentně způsobuje problémy,“ komentoval policejní vyšetřování krajský opoziční
zastupitel Petr Gazdík.
Právě na zkreslování čísel upozornil nadační fond před dvěma
lety a podal na nemocnici trestní
oznámení.
Policie ani státní zastupitelství

O stálém i proměnlivém počasí
byl název přednášky, kterou do
Zlína přivezla meteoroložka
a moderátorka Alena Zárybnická. V Baťově vile na ni čekaly desítky lidí. Svou tvář spojila s Českou televizí, kde moderuje
předpověď počasí a devět let
uváděla magazín pro ženy
Sama doma. „Ráda bych návštěvníky nechala nahlédnout
do zákulisí výroby pořadu
o předpovědi počasí. Chci jim
přiblížit, jak tato relace vzni-

ká,“ řekla Zárybnická před besedou, kterou pořádala Nadace
Tomáše Bati. „Každý kraj má
svá specifika, co se týče počasí.
Domnívám se, že právě na tuto
oblast se mě posluchači budou
ptát i vzhledem k tomu, jak v poslední době vypadají zimy a jak
vypadají léta. Počasí se promítá
do zemědělství, dopravy a do
celé ekonomiky,“ připomněla
meteoroložka, která se aktivně
věnuje sportovnímu létání. (alá)
Foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Problém nemocnice Policie v nemocnici zajišťovala důkazy týkající se podezření z trestného činu porušení povinností při správě cizího majetku
a zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění. Foto: Archiv MAFRA
ale nechtějí případ více komentovat. Radního za zdravotnictví Lubomíra Nečase policejní razie překvapila. „Dostáváme pravidelně
třikrát ročně audity od znalce, který zkoumá, zda je vše správně zaúčtováno. A z těchto údajů jsme se
o žádném zkreslování nedozvěděli,“ vysvětlil.
Není ale vyloučeno, že může jít
o případy, o nichž MF DNES informovala už před třemi lety. Tehdy
se o podezření ze zkreslování účetnictví mluvilo i ve vedení Zlínského kraje, který je jediným akcionářem nemocnice.

Upozorňovala na ně tehdejší krajská zastupitelka Hana Příleská.
V dopise adresovaném všem radním varovala před hrozící insolvencí, zvyšováním ztráty a také
před zkreslováním údajů.
Například když nemocnice počítala s tím, že za provedenou léčbu
v roce 2012 dostane od zdravotní
pojišťovny 189 milionů korun.
Podle Příleské ale byla čísla fiktivní a nadsazená.
„Tímto způsobem účtování je
možné výsledek hospodaření zásadně změnit,“ vysvětlovala.
Vedení kraje poté vyměnilo vede-

ní nemocnice, které mělo vysoké
zadlužení i špatné hospodaření nemocnice vylepšit. Taková reakce
ale podle nadačního fondu nestačí.
„Když radní tento dopis dostali,
měli to řešit nejen změnou personálu, to je nedostatečné,“ prohlásil analytik fondu Janusz Konieczny. „Jestliže měli informaci o tom,
že v nemocnici dochází k protiprávnímu jednání, tak jako jediný
akcionář byli povinní informovat
o tom policii nebo státní zastupitelství,“ vysvětlil.
Kriminalisté navíc naznačují, že
problémů může být více.
„Není vyloučeno, že v průběhu
prověřování dojde ke zpřísnění
trestněprávní kvalifikace,“ prohlásila policejní mluvčí Monika Kozumplíková.
Za hospodaření nemocnice zodpovídá její představenstvo. Množství informací má ale k dispozici
i dozorčí rada, složená mimo jiné
ze zástupců kraje. Její členové mají
právo vidět dokumenty, jež podléhají obchodnímu tajemství. Vidí
tak do hospodaření nemocnice víc
než ostatní. A také může odhalit
problémy.
Před šesti lety se zlínská nemocnice zpovídala třeba z kauzy takzvaných černých duší. Tedy ze zaměstnávání dvou sester, které
měly pracovat na onkologii, ale fyzicky to tak nebylo.

Čunek bude jednat s ANO a STAN
ZLÍNSKÝ KRAJ Povolební vyjednávání ve Zlínském kraji se dostala do
další fáze, z níž lze vyčíst, jak by
mohla vypadat nová krajská koalice. Vítězní lidovci s Jiřím Čunkem
v čele se nejdříve setkali se všemi
stranami kromě komunistů, teď
rozjíždějí druhé kolo jednání, ke
kterým zvou jen strany, s nimiž by
se chtěli domluvit na spolupráci.
Podle očekávání volba padla na
hnutí ANO, jež skončilo ve volbách

druhé, a třetí Starosty a nezávislé.
Tyto tři subjekty by dohromady
daly nadpoloviční většinu v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu.
„Byli jsme pozváni na koaliční vyjednávání s lidovci na čtvrtek
v 16 hodin,“ řekl krajský šéf ANO Pavel Pustějovský.
Totéž potvrdil i krajský předseda
STAN Josef Zicha, s tím rozdílem,
že zatím nezná čas setkání. „Asi
nám to ještě upřesní,“ odtušil.

Naproti tomu ODS, která přicházela v úvahu jako čtvrtý koaliční
partner, pozvánku nedostala. To
ukazuje na to, že s ní lidovci nepočítají.
Čunek se včera nechtěl k ničemu
blíže vyjadřovat. Přislíbil jen, že
jména stran, s nimiž bude o vzniku
koalice jednat, oznámí dnes dopoledne. „Do konce týdne bychom
mohli být dohodnuti,“ předestřel
lídr lidovců.

Pokud by vznikla trojkoalice
KDU-ČSL, ANO a STAN, vystřídal
by Čunek v křesle končícího hejtmana Stanislava Mišáka z ČSSD.
O tom, jak by si devět míst v krajské radě strany rozdělily, zatím jasno není. Čunek řekl, že nelpí na většině, tedy pěti místech. Pustějovský by rád pro ANO získal tři křesla.
Pak by KDU-ČSL mělo čtyři a na
STAN by zbyla dvě.
— Milan Libiger

INZERCE

Vážení voliči, děkuji Vám za velkou podporu
v prvním kole. Ale teprve druhé kolo rozhodne, kdo bude Vaším senátorem. Přijďte tedy
14. nebo 15. října 2016 k volbám a podpořte
moji kandidaturu svým hlasem. Vaši důvěru
nezklamu. Vše dobré Vám přeje
ŠÁRKA JELÍNKOVÁ, kandidátka do Senátu

DRUHÉ KOLO ROZHODNE!

Volte Šárku Jelínkovou 14. a 15

. října do Senátu

