Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní a odpovědnou správu země.

Vážený pan
MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, ministr
Ministerstvo zdravotnictví
Palackého náměstí 4
128 01 Praha 2

V Praze dne 28. července 2014
Otevřený dopis
Vážený pane ministře,
Transparency International – Česká republika, o.p.s. (dále jen „TI“) je nevládní organizace
zabývající se problematikou korupce, efektivního výkonu veřejné správy a hospodárného
nakládání s veřejnými prostředky.
V souvislosti se svými dalšími aktivitami sleduje TI dlouhodobě i kauzu týkající se
Nemocnice Na Homolce, p.o. (IČ 0023884, dále jen „nemocnice“). Jak vyplynulo mimo jiné
z článků uveřejněných na serveru iDNES.cz1, nechalo Ministerstvo zdravotnictví provést
kontrolu fungování nemocnice, která odhalila značné nedostatky. Následně došlo též
k zahájení trestního stíhání některých bývalých a současných zaměstnanců nemocnice a jejích
dceřiných společností.2
TI má protokol o výše zmíněné kontrole k dispozici, když ho obdržela z anonymního zdroje
prostřednictvím své právní poradny. Kromě zjištění uvedených ve sdělovacích prostředcích,
obsahuje protokol též skutečnosti, které nebyly veřejně komunikovány a které mohou mít
zásadní vliv na další chod a existenci nemocnice.
Současný ředitel nemocnice MUDr. Michal Šetlík se ke kontrole vyjádřil na webových
stránkách nemocnice3 a dále též požádal o potvrzení ve své funkci, z čehož vyplynulo, že v
současné době probíhá výběrové řízení na ředitele nemocnice.4
TI nezpochybňuje, že za současného vedení došlo k nápravě některých nedostatků z minulého
období a že si nemocnice stále zachovává vysoký standard lékařské péče. Zároveň se však
nelze ztotožnit s tím, že se jedná o pouze problémy vzniklé za působení MUDr. Vladimíra
Dbalého, MBA, kontrola a její zjištění totiž zasahují i do časového úseku, kdy již nemocnici
vedl MUDr. Šetlík a kritizovaná praxe dále pokračovala.
Ještě zásadnější z hlediska zřizovatele nemocnice je pak zjištění, že vedení nemocnice
reprezentované MUDr. Šetlíkem odmítalo předat kontrolní skupině některé podklady pro
provedení kontroly nemocnicí zřízených či ovládaných obchodních společností (Holte, s.r.o.,
Holte Medical, a.s., Homolka Premium Care, a.s., Mateřská škola na Homolce, a.s.). To mělo
za následek, že nebylo možné ověřit použití veřejných prostředků zmíněnými společnostmi.
TI doufá, že výběrové řízení na ředitele nemocnice proběhne maximálně možně transparentně
a objektivně. Z tohoto důvodu by měly být v rámci tohoto procesu zohledněny i uvedené
1

http://zpravy.idnes.cz/audit-nemocnice-na-homolce-predrazene-nakupy-fnj/domaci.aspx?c=A140618_2074604_domaci_skr
2
http://zpravy.idnes.cz/zasah-policie-kvuli-nemocnici-na-homolce-ffp-/krimi.aspx?c=A140625_094742_krimi_jj
3
http://www.homolka.cz/cs-CZ/homolka/aktuality.html?n=170
4
http://www.homolka.cz/cs-CZ/homolka/aktuality.html?n=169
Sokolovská 260/143, 180 00 Praha 8, Česká republika
Tel: +420 224 240 895-7 ♦ Fax: +420 224 240 914 ♦ www.transparency.cz

skutečnosti týkající pokračování některých kontrolou kritizovaných aktivit a též ochota
kooperovat s kontrolní skupinou ze strany současného vedení nemocnice.
Závěrem TI apeluje na Ministerstvo zdravotnictví, aby důsledně uplatňovalo své kontrolní a
řídící pravomoci, jež mu jako zřizovateli nemocnice náleží. Nelze se totiž spokojit se stávající
situací, kdy není známo, jakým způsobem bylo naloženo s veřejnými prostředky, s nimiž
nakládaly obchodní společnosti zřízené či ovládané nemocnicí.
TI bude celou situaci nadále sledovat a je připravena s Vámi nad možným dalším vývojem a
zjištěními podrobněji komunikovat.

S pozdravem

……………………………………
Transparency International – Česká republika, o. p. s.
David Ondráčka
ředitel
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