Policie zasahovala ve zlínské nemocnici. Šetří podezřelé
hospodaření
ZLÍN Největší krajskou nemocnici začala na začátku října prošetřovat hospodářská
kriminálka. Kvůli zajištění důkazů obsadili policisté tři dny po volbách do krajského
zastupitelstva dvě patra, v kterých sídlí ředitelství a ekonomický a právní odbor.
"Prověřujeme možné spáchání trestných činů porušení povinnosti při správě cizího majetku a
zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění," potvrdila mluvčí policie Monika
Kozumplíková. Jak se později ukázalo, je možné, že razie souvisí s trestním oznámením
Nadačního fondu proti korupci. Ten před dvěma lety upozornil na zkreslování hospodaření a
podal na zlínskou nemocnici trestní oznámení.
Ještě předtím mluvila o chybách v účetnictví i 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
tehdy pro MF DNES. Kraj, jako zřizovatel nemocnice, poté vyměnil vedení špitálu. Noví
členové představenstva měli vysoké zadlužení i špatné hospodaření 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 povinni informovat o tom
policii nebo státní zastupitelství," vysvětlil.
Dnes už bývalého krajského náměstka pro 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," prohlásil Nečas.
U trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku a zkreslování údajů o stavu
hospodaření a jmění hrozí pachateli až dvouletý trest. Policie nechce případ více komentovat.
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