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U ž  je d nou  v e ře j nos t  ne m oc ni c i 

p o m o h l a  z a c h r á n i t . 

Zkusme to ještě jednou s lékaři, 

 sestrami a dalším personálem, kteří chtějí  

tahat za jeden provaz… vyzývá další petice,  

které jde také o zachování životní úrovně  

obyvatel  Sušicka i  návštěvníků. 

 
 
 
 

Vážení a milí čtenáři, právě se Vám dostává do rukou další SOS – SUŠICKÉ OBČASNÉ STRÁNKY. Jsou vlastně reakcí na překotné 
události v sušické nemocnici. Průběh zastupitelstva města dne 16.9.2020 byl toho jasným důkazem. Proto jsme v rámci naší 
občanské iniciativy připravili toto vydání, nabídli prostor další občanské iniciativě, odborné i laické veřejnosti, a také 
zástupcům stran a hnutí, kteří v zastupitelstvu města Sušice působí. Čtěte a pokud uznáte za vhodné, pomožte vlastní 
aktivitou… 

 

 

- Zeptám se svého zastupitele, jaký má skutečný plán se 
sušickou nemocnicí… (respektují zastupitelé a rada města 
Sušice usnesení z 18.prosince 2019, kdy zastupitelstvo 
doporučilo radě, jak má být nemocnice provozována?)… 

- Zeptám se svého známého, co si o tom všem myslí a zda 
již třeba podepsal petici na internetové adrese: 
www.petice.com/pavel_hais_a_vaclav_rada_zpt_do_veden
isuicke_nemocnic anebo v písemné formě,  

anebo zda naopak nějak veřejně vyjádřil podporu výměně 
jednatelů Haise a Rady… 

- Nebudu hned věřit všemu, co říká a píše vedení města a 
úřad města či druhá anebo třetí strana k této věci a budu si 
sám informace zjišťovat a ověřovat, ptát se svého lékaře, 
ošetřovatele atd. … 

 

 

- Požádám ty lékaře a sestry, jejichž důvěru podlomil postoj 
vedení města, aby neodcházeli ze sušické nemocnice, aby to 
se Sušicí ještě zkusili… 

- Zeptám se starosty, proč nebyl na počátku září na krajském 
zastupitelstvu, aby lobboval za přislíbený krajský příspěvek 
pro sušickou nemocnici, a proč nezjišťuje, proč žádost o tuto 
dotaci měla na stole rada kraje, ale zastupitelstvo kraje už 
ne… 

- Zeptám se každého radního Sušice, proč se nechal bez 
jasných důkazů ovlivňovat názory členů dozorčí rady 
nemocnice (Chejn, Skrbek, Mašek, Říha, Vlček) a svým hlasem 
(Mottl, Švelchová, Jelínek, Javorský) odvolal jednatele Haise a 
Radu a proč zvolil jednatele Vlčka, který je svou minulostí 
poměrně snadno zpochybnitelným manažerem nemocnice? 

 

Sušická veřejnost svádí podruhé boj o další 
osud nemocnice 

Tisková zpráva petičního výboru, Sušice, 20. 9. 2020 

Sušická veřejnost svádí podruhé boj o další osud nemocnice. V 
pondělí dne 14.9.2020 byli nečekaně odvoláni ze sušické nemocnice 
jednatelé Václav Rada a Pavel Hais. Na návrh dozorčí rady je 
odvolala valná hromada, jejíž funkci zastává sedmičlenná rada 
města. Pod petici, která žádá vedení města Sušice, aby zrušila své 
rozhodnutí se za 4 dny podepsalo přes 600 občanů.  

Občanská iniciativa se rozhodla sepsat petici a doložit radě a 
zastupitelům města zájem veřejnosti o Sušickou nemocnici a ne- 

souhlas s jejich kroky. „My níže podepsaní, naléhavě žádáme vedení 
města Sušice, okres Klatovy, aby zrušili své rozhodnutí. 

 Žádáme o jejich setrvání ve funkcích jednatelů v sušické 
nemocnici.“ Napsal v úvodu autor petice Jan Janda. Vedení města si 
objednalo nezávislou odbornou analýzu Sušické nemocnice k roku 

2020, která jednoznačně vypovídá ve prospěch bývalých jednatelů. 
Pověřená firma SEFIMA s mnohaletou zkušeností po dlouhých 
obstrukcích na zastupitelstvu dne 16.9.2020 představila zpracovaná 
data. Analýza dokládá, že odvolaní jednatelé nastavili za velmi 
krátkou dobu procesy pro stále menší ztrátovost nemocnice a její 
stabilizaci, kvalitně a účinně.  

 Jedním z nejnaléhavějších výsledků analýzy Sušická nemocnice 
2020 je konstatování, že pronájem nemocnice v roce 2015 byl 
chybným krokem, který Sušickou nemocnici výrazně poškodil, a 
potvrdil současnou koncepci provozu nemocnice pod městem. Město 
přijalo nemocnici pod svá křídla po odchodu bývalého pronajímatele, 
společnosti Nemos Sokolov/Penta Hospitals, který předal nemocnici 
bez akutní lůžkové péče pouze s interním oddělením, LDN a 
ambulancemi.  

 „Před 3 lety jsem sepsala Petici za záchranu provozu sušické 
nemocnice, kterou podepsalo přes 5000 občanů a obávám se, že 
rozhodnutím Valné hromady sušické nemocnice se bude historie s 
uzavíráním oddělení opakovat.“ Informovala Zuzana Hrabá autorka 
předešlé petice a členka petičního výboru. „Nelíbí se mi způsob, 
jakým k odvolání jednatelů došlo. Jsem šokován. Audit měl Radu a 
Haise "odstřelit", jeho výsledek a prezentace však odhalila, jak si 
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doopravdy vedli. Jsou morálními vítězi. Myslím si, že pan starosta 
dělá za pomoci zastupitelů ODS a ANO, předsedy dozorčí rady pana 
Chejna a dalších vše pro likvidaci sušické nemocnice.“ Napsal jako 
komentář jeden ze signatářů elektronické verze petice s názvem 
Pavel Hais a Václav Rada zpět do vedení sušické nemocnice.  

  Odvolaní jednatelé rozjednali pořízení nového CT přístroje pro 
region Sušicko, který je nezbytný pro další rozvoj nemocnice a dalších 
oborů. S pořízením přístroje ovšem veřejně nesouhlasil nový jednatel 
a ředitel nemocnice Bc. Jiří Vlček, MBA. „Současný ředitel nemocnice 
po svém vystupování na zastupitelstvu, odmítnutím pořízení CT-čka a 
svou profesní minulostí ve mně zanechal značnou nedůvěru 
pokračovat v rozjeté a dobře nastavené práci stejně dobře, jako 
bývalí jednatelé.“ dodala Zuzana Hrabá.  

Jakákoliv destabilizace lůžkového zdravotnického zařízení v době 
druhé vlny koronavirové pandemie je hazardem se zdravím občanů a 
naplňuje prvky obecného ohrožení.  

  Petici je možné podepsat v elektronické podobě na tomto 
odkazu:  
www.petice.com/pavel_hais_a_vaclav_rada_zpt_do_vedeni_s
uicke_nemocnic  a zároveň v tištěné podobě na hlavním 

podpisovém místě na pobočce OK klient, Havlíčkova 101, Sušice 
(naproti velké poště). Zde je možnost vyzvednutí prázdných petičních 
archů a odevzdání podepsaných do 30.9. 

Za petiční výbor Sarah Huikari, sarah.huikari@gmail.com  

a Zuzana Hrabá, zuzana.hraba@seznam.cz  

 

Náš spolek My ze Sušice z.s. nabídl hromadnou emailovou zprávou 
prostor v tomto vydání SOS pro vyjádření všech subjektů, které jsou 
zastoupeny v zastupitelstvu města Sušice. Uvádíme je v pořadí, 
v jakém kandidovaly v komunálních volbách 2018. Některé strany či 
hnutí nabídku nevyužily a proto jsme plochu vyhrazenou jim 
zmenšili a zařadili i jiné příspěvky. 

Prostor pro vyjádření - ODS Sušice 
POZN.: do doby uzávěrky tohoto čísla SOS místní zástupci 

v zastupitelstvu města ani místní sdružení ODS svůj příspěvek 

nezaslali... jen zastupitel Bartoš odpověděl, že „zájem o vyjádření  

v tomto materiálu nemá“. 

 

Prostor pro vyjádření - ANO 2011 Sušice 
POZN.: do doby uzávěrky tohoto čísla SOS místní zástupci 

v zastupitelstvu města ani místní sdružení ANO svůj příspěvek 

nezaslali... jen zastupitelka Staňková odpověděla, že „podle stran a 

hnutí se vyjadřovat nebude“ a že „odpovídá pouze sama za sebe“. 

 

Prostor pro vyjádření - Rozumní 
POZN.: do doby uzávěrky tohoto čísla SOS místní zástupci 

v zastupitelstvu města ani místní sdružení Rozumní svůj příspěvek 

nezaslali... jen zastupitel Kříž odpověděl, že „on ani nikdo 

z Rozumných nabízený prostor nevyužije“. 

 
Prostor pro vyjádření – KSČM – MV KSČM Sušice: 

Rada města jako valná hromada společnosti Sušická nemocnice 
s.r.o. odvolala s okamžitou platností jednatele společnosti p. Pavla 
Haise a p. Václava Radu. 

Zaráží jen časová posloupnost několika úkonů: 

- 6.9. vyšel článek ředitele nemocnice hodnotící stav nemocnice, 

- 7.9. rada města schválila smlouvu o výkonu funkce jednatelů, snad s 
dodatkem, že nesmějí informovat o situaci v nemocnici veřejnost, 

- 14.9. odvolání jednatelů. 

 

Proč? Jaký je důvod tohoto jednání? 

Asi vysoké náklady na provoz nemocnice nebo nutné šetření, aby 
bylo na sportovní halu? 

Pokud se na to díváte z tohoto pohledu, dáváme rozhodně 
přednost ochraně zdraví spoluobčanů  před sportovním vyžitím 
mladší generace. 
 

Redakční pozn.: i když byly některé příspěvky delší, nežli byl nabízený 
a požadovaný rozsah daný redakcí SOS, jsou tyto uvedeny v plném 
rozsahu. 
 

Prostor pro vyjádření - STAN - Sušičtí 
Vážená paní Hrabá. 

Velmi si vážím Vaší práce i Vaší snahy udržet sušickou nemocnici. 
Věřte mi, prosím, že jsem nikdy nezapochybovala o tom, že Sušice 
nemocnici potřebuje. Otázka je, jestli je pro město naší velikosti 
únosné a udržitelné mít nemocnici s takovým rozsahem péče. A 
pokud je rozsah péče nepřekročitelný, tak jsem přesvědčená, že se 
na provozu sušické nemocnice MUSÍ podílet i Plzeňský kraj. Tohle 
sami prostě financovat nemůžeme. 
 

Vážím si i práce obou jednatelů - také jsem jim několikrát 
poděkovala. Vím, že jí nebylo málo.  
 

Nežiji jen v "hudební" bublině a o nemocnici se zajímám. Setkala 
jsem se v průběhu léta s několika zaměstnanci nemocnice a jejich 
pohled na fungování je zcela odlišný od toho, který prezentujete Vy. 
To, co jsem slyšela, mě nepotěšilo, ba naopak. A i to, kromě absence 
vyúčtování příspěvků, které každá organizace města předkládá 
automaticky a zdaleka se nejedná o tak vysoké částky, přispělo k 
tomu, že jsem nehlasovala pro revokaci usnesení. 
 

Věřím, že i přes všechny rozbouřené vášně se dobereme správné 
cesty. A že sušická nemocnice bude  i nadále fungovat.  

Milena Naglmüllerová 
 

Vzhledem k mé omluvené nepřítomnosti na jednání zastupitelstva 
města dne 16. 9. 2020, se pouze připojuji k výše uvedenému. S 
názory, na možné fungování nemocnice, se plně ztotožňuji, a to 
zejména s nutností zapojení Plzeňského kraje do provozu a  
financování sušické nemocnice. 

Věra Marešová 

 

 

Prostor pro vyjádření - Piráti Sušice      23.9.2020 
Vyjádření ke 14. jednání zastupitelstva města Sušice ze dne 
16.9.2020 

My, Piráti Sušice považujeme poslední jednání zastupitelstva města 
za ukázku neférovosti našich koaličních partnerů ODS a ANO a jsme z 
toho velmi zklamáni. Ukazuje se, že jejich ochota komunikovat, 
čestnost a upřímnost jak k Pirátům, tak i k veřejnosti není už jejich 
primárním zájmem. Stejně tak jako snaha podporovat nemocnici a 
stát za ní!!! 

Kdo viděl, co se dělo na zastupitelstvu města a co předváděl pan 
starosta, jen aby se vyhnul veřejné prezentaci analýzy současného 
stavu nemocnice, kterou si město samo objednalo, bylo 
neuvěřitelné, trapné a nemorální. Důvodem nebo spíše zástěrkou 
pro nezveřejnění analýzy a její prezentace bylo, že nebyl dostatek 
času seznámit se s podklady, které ale byly řádně a včas předloženy. 
Zajímavé je, že přesně před týdnem, na jednání rady města, byli z 
minuty na minutu a bez jakéhokoliv řádně předloženého podkladu 
odvoláni jednatelé nemocnice! Naši koaliční partneři překrucují fakta 
jako za starého režimu. Jistě jste zaznamenali i fakt, že společnost 
Sefima doposlala verzi s připomínkami pracovní skupiny (pan Mottl, 
paní Staňková, pan Javorský), avšak tato skupina neměla mandát od 
rady města, jako zadavatele analýzy, cokoli připomínkovat. Navíc 
informaci o vyhotovené analýze radnice zatajovala déle než 5 týdnů. 
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Co bylo cílem? Ovlivnit výsledek analýzy? Díky tomu, že město je 
malé, dozvěděli se Piráti, že analýza existuje. Tato informace nám byla 
zatajovaná včetně toho, kdo analýzu připomínkoval a kdo byl 
účastníkem samozvané pracovní skupiny, a to i při přímém dotazu na 
pana starostu.  

Hlavním problém stávající koalice je, předávání informací a 
komunikace nad problematikou sušické nemocnice, včetně jasně 
předem domluvených kroků. Tento způsob komunikace či spíše 
nekomunikace není nadále možný! Pondělí kroky na radě města, 
rozšířené o dozorčí radu sušické nemocnice, a způsob odvolání 
jednatelů by si zasloužily označení “Sušické Palermo”.  

Piráti Sušice jsou přesvědčení, že finanční situace města i s ohledem 
na COVID-19 je řešitelná a to včetně zátěže financování provozu 
sušické nemocnice. A to tím, že na novou sportovní halu si město 
půjčí stejně  

jako na bazén, a nebo se s výstavbou počká. Peníze, které jsou na halu 
vyčleněny pro tento rok se použijí na provoz sušické nemocnice pro 
rok 2020 - 2021. 

Dále je nutné, aby se přístup koaličních partnerů razantně změnil a 
nemocnici začali podporovat! A ne jí házet klacky pod nohy a 
poškozovat ji, jak jejich činy, tak vlastními vyjádřeními. Dozorčí rada 
by se měla věnovat jako jedné z prvních věcí náhradou škody vůči 
minulému provozovateli, jelikož ji rozhodně nevrátil ve stejném či 
podobném rozsahu jako ji v roce 2015 přebíral. Možná bychom díky 
tomu našli odpověď, proč stojí tolik peněz dát zdravotní péči v Sušici a 
její spádové oblasti znovu dohromady. 

Piráti budou po celou dobu svého mandátu nadále zveřejňovat klíčové 
podklady tak, aby byly občanům poskytovány plné, aktuální, pravdivé 
a nezkreslené informace. 

 

Prostor pro vyjádření - ČSSD Sušice 

Sociální demokracie měla vždy zdravotnictví a podporu 
nemocnice jako prioritu. Jsme transparentní, programy lze najít na 
www.cssdsusice.eu. 

V roce 2015, když se město rozhodovalo, co s nemocnicí (tehdy 
hlavně chyběli lékaři) a kdo ji bude provozovat, navrhovala radní pro 
zdravotnictví Ing. Milena Stárková zařazení sušické nemocnice do 
struktury nemocnic Plzeňského kraje. Vše bylo předjednáno 
s tehdejším vedením kraje a vzhledem ke složení zastupitelstva 
Plzeňského kraje byla velká šance uspět. 

Ale pan starosta v první fázi kraj ani neoslovil. Měl snad již jasný 
záměr? Zastupitelé, kteří v Sušici rozhodují dnes, většinově 
rozhodovali i tenkrát. Nemocnici pronajali soukromé společnosti 
NEMOS, kde se pan starosta Petr Mottl stal ihned v roce 2015 členem 
dozorčí rady. Nejde náhodou o toho soukromníka, který zdevastoval 
nemocnici tak, jak se o tom dnes mluví? Jak je možné, že při pronájmu 
nemocnice pan starosta zastupoval město Sušice ve smluvním vztahu 
na straně jedné a současně byl členem orgánu pronajímatele na 
straně druhé?  

V průběhu času se ukázalo, že šlo o chybné rozhodnutí, o čemž 
svědčí odezva u velké části obyvatel Sušice a okolí. Svůj nesouhlas 
s postupem města a nájemce nemocnice vyjádřili v podpisové akci za 
zachování nemocnice. 

 

A nyní, když se našli dva obětaví, kterým se dařilo nemocnici 
"stavět znovu na nohy" i přes mimořádnou epidemiologickou situaci, 
pan starosta spolu s některými radními udělí nemocnici STOPKU, 
odvolá úspěšné manažery, omezí financování, zastaví nákup CT. Co ho 
k tomu vedlo? 

 

ČSSD chce pro lidi město s vyváženou nabídkou služeb. Co je 
prioritní? Zdraví je přece to nejcennější, co máme. A v tuhle chvíli se 
město rozhoduje mezi dotováním rozjezdu nemocnice a výstavbou 
nové sportovní haly. ČSSD je jednoznačně pro nemocnici. 

 

ČSSD Sušice - výbor 

Prostor pro vyjádření - KDU-ČSL 

Výbor MO KDU-ČSL Sušice o víkendu (20.09.2020) přijal toto 
prohlášení a položil si tyto otázky, na něž nezná odpovědi: 

 

MO KDU-ČSL Sušice je znepokojena ukvapeným odvoláním obou 
jednatelů Sušické nemocnice s.r.o., nově ustanovenou dozorčí radou 
Sušické nemocnice. Nesouhlasíme s tímto eticky nekorektním a 
rychlým odvoláním. Jednatelé obdrželi důvody odvolání až na jednání 
zastupitelstva města. Myslíme si, že odvolaní jednatelé by měli 
dostat šanci pokračovat v nastoupeném kurzu. K tomuto názoru nás 
vede výsledek studie prezentované na zastupitelstvu 16.09.2020. 
Studie nezjistila zásadní pochybení obou jednatelů a zahrnovala 
obtížné období koronaviru, kdy finanční ztráty postihly všechny 
nemocnice.  

Věříme, že se najde cesta jak celou situaci zklidnit ku prospěchu 
Sušické nemocnice i občanů města a byl zachován deklarovaný 
rozsah služeb. 

 

Po zasedání zastupitelstva města Sušice dne 16.09.2020 je 
potřeba zodpovědět následující otázky:  

1. Proč byla zadána analýza hospodaření nemocnice tak brzo po 
zahájení činnosti jednatelů? 

2. Proč byla zadána bez ohledu na mimořádnou situaci, kdy všechny 
nemocnice bojovaly s finanční ztrátou? 

3. Proč nebyly s výsledky analýzy seznámeni jednatelé před jejich 
odvoláním? 

4. Proč bylo jednáno o nich bez nich? 

5. Proč byl jmenován nový jednatel tak rychle a téměř tajně? 

6. Z kolika uchazečů o místo jednatele byl vybrán? 

7. Proč byla analýza utajována 5 týdnů? 

8. Které body analýzy byly tak závažné, že došlo k odvolání 
jednatelů? 

9. Proč bránili někteří zastupitelé zveřejnění analýzy na 
zastupitelstvu? 

 

za MO KDU-ČSL  

Josef Jílek, PhDr. Josef Nový 

 

Prostor pro vyjádření - Nezávislí ze Sušice 

Prostor tímto věnujeme panu Ing. Jiřímu Samkovi, CSc., vedoucímu 
zpracovatelského týmu analýzy sušické nemocnice 2020 spol. SEFIMA 
s.r.o., kterého jsme požádali o osobní vyjádření. Tu je: 

..Dále uvedený názor je pouze a zcela můj osobní, jako občana ČR a 
účastníka veřejného zasedání zastupitelstva města Sušice 16.9.2020. 

Město Sušice má aktuálně cca 11 tis. obyvatel, spádová oblast 
Sušické nemocnice je cca 43 tis. obyvatel. Jenom ambulancemi 
nemocnice za 1. pol. 2020 prošlo 32 091 pacientů. Takové využití 
nemá žádný projekt města Sušice. Pokud by tito ambulantní pacienti 
museli dojíždět do nemocnic Klatovy a Strakonice, tak by za jeden rok 
museli vynaložit náklady na cestování, stanovené kvalifikovaným 
odhadem, v rozsahu minimálně  15 - 18 mil Kč. 

Z podkladů, které jsou veřejně přístupné - Výroční zprávy, Obchodní 
rejstřík a z vyhodnocení aktuálních provozních údajů Sušické 
nemocnice poskytující komplexní lůžkovou i ambulantní péči je 
jednoznačně zřejmá dlouhodobá udržitelnost provozu a rozvoje 
Sušické nemocnice. 

V průběhu přestávky zastupitelstva ke mně přistoupila starší paní s 
berlemi a starší pán oba odhadem 70+, účastníci jednání. Říkala, že mi 
něco poví o Sušické nemocnici. Byl jsem zvědavý, co se dozvím. Cituji 
"Tak dobrou lékařskou péči a přátelské jednání všech, jsem za celý 
život v nemocnici nezažila", pán uvedená slova podle jeho zkušenosti 
také potvrdil. 

 To svědčí o řádu a pořádku při provozu nemocnice… 
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Zkušenosti se Sušickou nemocnicí z pohledu praktické dětské lékařky 

V nemocnici využívám pro své dětské klienty hlavně komplement, 
zejména oddělení  radiodiagnostiky a laboratoř. Velikou výhodou je 
dostupnost a výborná spolupráce se všemi zaměstnanci. 

Vyšetření a výsledky mám k dispozici téměř okamžitě, klienti jsou 
odbaveni bez dlouhých   objednacích a  čekacích dob, takže i případná léčba či 
další potřebné úkony, navazují v co možná nejkratší době. Kromě vysoké 
odborné úrovně, musím vyzdvihnout také osobní, lidský přístup personálu ke 
každému pacientovi.  

Nutno též připomenout důležitost fungování LSPP pro děti a dorost 
v nemocnici, vzhledem k velké spádové oblasti tohoto zařízení 

V současné   epidemiologicky  nelehké  době  jsem ocenila já i můj malý 
klient a jeho rodič, že test na Covid 19 bylo možné v Sušické nemocnici / na 
rozdíl od jiných zařízení/provést týž den, kdy jsem jej žádala, takže i výsledek 
jsme získali velice rychle.   MUDr. Marcela Míková 

 

Zkušenosti se Sušickou nemocnicí z pohledu stážistky – Pavlína Gruberová 

V rámci studia medicíny jsem v září stážovala v sušické nemocnici, a tak 
jsem byla v pozici nezaujatého pozorovatele svědkem vývoje situace 
v nemocnici při nečekané změně vedení 14.9. a ráda bych se o své zážitky 
podělila s ostatními. 

Při nástupu na chirurgické oddělení nemocnici vedli jednatelé Pavel Hais a 
Ing. Václav Rada, takže vše, co jsem mohla zpočátku sledovat, bylo výsledkem 
jejich několikaměsíční práce. Přátelský kolektiv s ohromným osobním 
nasazením a laskavým přístupem k pacientům, lůžkové interní a chirurgické 
oddělení, funkční komplement a vybavené operační sály mě utvrdily 
v přesvědčení, že nemocnice je na dobré cestě, čemuž nasvědčovala také 
návštěvnost. Sušičtí obyvatelé vzali na vědomí, že nemocnice je tu pro ně a je 
připravena jim zajistit akutní péči. Práci zdravotnického personálu 
komplikovalo každodenní odesílání pacientů na CT vyšetření do jiných 
nemocnic a také práce v zastaralé verzi informačního systému, ale s tím se 
zaměstnanci vypořádávali s nadhledem v naději, že se v dohledné době i tyto 
nedostatky zlepší. Tato atmosféra se rozplynula po pondělním zásahu. Za 
nestandardních podmínek byli radou města odvolání oba jednatelé a novým 
jednatelem byl z řad členů dozorčí rady stanoven Bc Vlček. 

Pro získání komplexního náhledu na nastalou situaci jsem se zúčastnila 
16.9. zasedání zastupitelstva. Dozorčí rada zde měla obhájit své důvody pro 
odvolání bývalých jednatelů, ale nepodařilo se je podložit přesvědčivými 
argumenty a ani nebylo patřičně zdůvodněno, proč k odvolání došlo 
okamžitě, bez předchozího upozornění nebo komunikaci s jednateli. Poté se 
oficiálně představil nový jednatel, Bc. Vlček a jasně vyjádřil odmítavý postoj 
k nákupu CT, a to i přesto, že nákup CT přístroje, byl již schválen a 
odsouhlasen v minulém roce přístrojovou komisí MZ i na jednání 
zastupitelstva. Pan Bc. Vlček trval na svém rozhodnutí i přes upozornění, že 
bez plánovaného pořízení CT dojde k omezení péče. Dalším bodem na 
programu jednání zastupitelstva byla prezentace analýzy firmy SEFIMA, která 
měla na žádost města v jarním období přezkoumat stav sušické nemocnice.  
Pan starosta Mottl se pokusil všemi způsoby zabránit zveřejnění výsledků 
auditu nebo je alespoň přesunout na jiné zasedání zastupitelstva. 
Prezentace analýzy nakonec proběhla a vyplynulo z ní, že dosavadní postup 
jednatelů byl obecně správný a nemocnice by měla v dlouhodobé perspektivě 
šanci na dosáhnutí provozní soběstačnosti. Na konci jednání zastupitelstva 
proběhlo hlasování o revokaci pondělního usnesení rady města. Navzdory 
tomu, že všechny argumenty svědčily pro to, že je v zájmu sušické nemocnice 
i občanů navrácení bývalých jednatelů, výsledek hlasování toto nepodpořil.  

Od minulého týdne v reakci na nástup pana Bc. Vlčka do funkce jednatele 
nemocnice již podalo výpověď 10 lékařů a 3 zdravotní sestry. Tento úbytek 
personálu přímo ohrožuje poskytování akutní péče, což hraničí s hazardem 
s veřejným zdravím. Pokud se podmínky nezmění a vedení nemocnice ani 
zastupitelstvo se nepokusí zvrátit odchod lékařů, ponesou odpovědnost za 
omezení provozu a v konečném důsledku zcela i za kolaps akutní péče v 
regionu. Když se město v minulosti rozhodlo spravovat nemocnici a 
odsouhlasilo jasnou koncepci a rozsah poskytované péče, mělo by udělat 
všechno pro to, aby byl tento záměr naplněn. Nezodpovědný zásah do vedení 
nemocnice může zhatit vše, co bylo s velkým úsilím pro sušické občany 
v posledních měsících vytvořeno. Proto je nutné udělat vše pro to, aby se do 
vedení vrátili odvolaní jednatelé. A to co nejdřív – po odchodu lékařů už 
nebude záležet na tom, kdo bude stát v čele prázdné nemocnice. 

 

Sušická nemocnice s. r. o. – doporučení Ing. Vladimíra Říhy  

V pondělí 14. září 2020 městská rada ve funkci valné hromady Sušické 
nemocnice s. r. o. na doporučení dozorčí rady rozhodla o odvolání 
stávajících jednatelů a zvolila jednatele nového. Tento akt byl vyvolán 
vážnými obavami z dosavadního finančního vývoje nemocnice a byl 
motivován, jsem přesvědčen, snahou zabránit tomu, aby nedošlo 
k ohrožení záchrany nemocnice proto, že zdroje financování budou 
vyčerpány a nemocnice stále nebude stabilizována; z těchto důvodů jsem 
s doporučením dozorčí rady souhlasil. 

 Předpokládaný stabilizační efekt aktu se však neprojevil – naopak, 
unáhlené a nedomyšlené doporučení dozorčí rady a stejně unáhlené a 
nedomyšlené rozhodnutí valné hromady evidentně nemocnici 
destabilizovalo a její záchranu vážně ohrozilo. Stalo se. Nyní je tedy nutno 
nesprávné rozhodnutí napravit a minimalizovat vzniklé škody. To ovšem 
musí učinit obě strany problému, tedy:  

Valná hromada podle mého názoru musí 

1. revokovat své rozhodnutí ze 14.09.2020 o odvolání jednatelů, 

2. požádat původní/nové jednatele o předložení finančního vypořádání r. 
2019, 

3. požádat původní/nové jednatele o předložení finančního plánu a plánu 
investic na zbytek r. 2020 a r. 2021, 

4. odvolat dozorčí radu, 

5. zahájit sestavení nové dozorčí rady, 

6. spolupracovat s krajem na zajištění zdravotní péče v regionu, 

7. věnovat nemocnici vyšší důslednou pozornost, 

8. spolupracovat s nemocnicí a pomáhat jí hledat a zajišťovat zdroje 
financování, 

a jednatelé musí 

1. předložit valné hromadě finanční vypořádání r. 2019 s potřebnými 
komentáři a vysvětlivkami,  

2. předložit valné hromadě finanční plán a plán investic na zbytek r. 2020 
a r. 2021 s potřebnými komentáři a vysvětlivkami, 

3. předložit valné hromadě plán organizačních a provozních změn 
s popisem efektů, jež jsou po provedení změn předpokládány, 

4. hledat a zajišťovat vnitřní a vnější zdroje financování nemocnice, 

5. pravidelně přesně a podrobně informovat valnou hromadu o vývoji 
situace nemocnice a spolu s valnou hromadou hledat optimální řešení dle 
vývoje situace. 

Současné náklady, jež město na záchranu nemocnice vynakládá, jsou 
primárně způsobeny jednáním a chováním předchozích zastupitelstev a 
správních rad Nemocnice Sušice o. p. s.   A je pravděpodobné, že náklady 
nyní mohly být nižší, pokud by valná hromada Sušické nemocnice s. r. o. 
přistupovala k nemocnici a jejím potřebám s větší péčí a pozorností. Další 
náklady město bezpochyby bude ještě muset vynaložit – zdroje lze najít v 
odložení zbytných investic – ale jde o to, aby nebyly vyšší, než objektivně 
být musí. 

Že město může nemocnici provozovat úspěšně i v současném 
nepříznivém režimu svědčí příklad Čáslavi, která nemocnici provozuje 
jako svou příspěvkovou organizaci již od r. 1992, kdy ji převzala od OÚNZ 
(stejně, jako v r. 1998 město Sušice), přičemž ji nejen rekonstruovala, ale 
i významně rozšířila spektrum poskytovaných služeb. Přitom Čáslav je 
počtem obyvatel (10397), rozpočtem (dokonce trochu nižší) i kmenovou 
spádovostí (38 tis.) srovnatelná se Sušicí, s rekreační spádovostí (cca 10 
tis.) je na tom dokonce hůře; a dotování provozu nemocnice se 
pohybovalo do 5% rozpočtu města. 

Že současný stav zdravotnictví trpí systémovou chybou, kterou nynější 
politická opozice ani v dlouhé době, kdy byla u moci a ovládala veřejné 
prostředky, neřešila a jejíž důsledky nyní Sušice, a nejen ta, nese, je 
obecně známo. Proto právě tato skutečnost vyžaduje mnohem 
intenzivnější spolupráci vedení města s krajem, neboť lidem z kraje by 
měly být problémy a potřeby obyvatel zapadlých regionů bližší, než 
politickým tvůrcům státní politiky v Praze. 

KROUTÍME HLAVOU A VYSLOVUJEME K ODVOLÁNÍ JEDNATELŮ HAISE A RADY, K PRŮBĚHU ZASTUPITELSTVA DNE 16.9.2020 A K DALŠÍM UDÁLOSTEM TOTO: 
NEMORÁLNÍ A NEPODLOŽENÉ CHOVÁNÍ NĚKTERÝCH ČLENŮ ZASTUPITELSTVA, VĚTŠINY MĚSTSKÉ RADY COBY VALNÉ HROMADY A VĚTŠINY DOZORČÍ RADY 
SUŠICKÉ NEMOCNICE s.r.o., KTERÉ VEDE K ZÁSADNÍ DESTABILIZACI ZDRAVOTNÍ PÉČE NA SUŠICKU A KTERÉ V DOBĚ COVIDU-19 NESE ZNÁMKY VEŘEJNÉHO 
OHROŽENÍ. POLITICKÁ AROGANCE A POHRDÁNÍ OBYVATELI I ODBORNÍKY, VEHEMENCE SRÁŽENÍ VÝSLEDKŮ PRÁCE SUŠICKÉ NEMOCNICE ZA NECELÝ ROK I 
ZPRACOVATELŮ ANALÝZY, A TO TAKÉ SLOVY TAJEMNÍKA ÚŘADU, NEJEN NĚKTERÝMI ZASTUPITELI POTÉ, CO ANALÝZA PROVOZU NEMOCNICE POŽADOVANÁ 
VEDENÍM MĚSTA NESPLNILA OČEKÁVANÝ ÚČEL, TO JE FAKT SKANDÁLNÍ… i proto v nadcházejících krajských volbách nevolíme ODS, ANO, … - Sušice varuje… 


