
10 let bohumínské městské nemocnice

Jak to tedy vlastně začalo?
Tehdejší okresní zdravotní ra-
da Pavel Zelek se značnou ve-
hemencí prosazoval privati-
zaci bohumínské nemocnice
do rukou bruntálské firmy
Brumeda. Převzetí zřizovatel-
ské funkce městem bylo tehdy
nejrychlejším řešením, jak to-
muto likvidačnímu záměru za-
bránit. (Jak by to asi s naší ne-
mocnicí dopadlo, ukazuje osud
nemocnice v Bruntále, kterou
právě firma Brumeda několik
let řídila tak, že nakonec skon-
čila v konkurzu.) 

Asi nejobtížnější bylo obdo-
bí prvních dvou let, kdy v do-
bě tzv. výběrových řízení hrozil
úplný zánik akutní lůžkové pé-
če v Bohumíně. Aspoň tak to
doporučoval již zmíněný o-
kresní zdravotní rada Zelek,
tehdy dokonce bohumínský

občan. Je smut-
né, že ho ten-
krát v těchto
návrzích podporovala i bohu-
mínská ODS. (A jsem oprav-
du velmi rád, že dnes je tomu
jinak). Vedení města i nemoc-
nice se nakonec podařilo tento
těžký zápas vyhrát a odvrátit
hrozící administrativní lik-
vidaci. Další léta ukázala, že
není zdaleka vyhráno. V sou-
vislosti s narůstajícími eko-
nomickými problémy systému
veřejného zdravotního pojiš-
tění v ČR se prohlubovaly 
i ekonomické problémy nemoc-
nice. Přes každoroční provozní
dotaci ze strany města bylo její
hospodaření ve ztrátě. Objevi-
ly se i personální problémy.
Dodnes si vzpomínám na prů-
běh jedné rady města, kde nám
byly předloženy katastrofické

prognózy geometrickou řadou
rostoucího záporného hospo-
dářského výsledku (v řádech
desítek milionů ročně) s ná-
sledným ekonomickým ko-
lapsem. Naštěstí rada tento
scénář ani navrhované řešení
nepřijala. První polovina dal-

šího desetiletí
ukázala řešitel-
nost vnitřních

problémů. Vyžádalo si to mno-
hé razantní změny. Nakonec je
však podpořila nejen městská
rada, ale i drtivá většina měst-
ského zastupitelstva. Mám te�
na mysli změnu struktury
poskytovaných zdravotních slu-
žeb spojenou s ukončením čin-
nosti dětského oddělení a po-
rodnice. Šlo pochopitelně 
o krok nepopulární mezi částí
zaměstnanců i veřejnosti. Ma-
lá nemocnice si nemůže do-
volit poskytovat péči v obo-
rech, které jsou extrémně dra-
hé nebo je po nich malá po-
ptávka. Ekonomické problémy
by ohrozily celou nemocnici.
Druhým významným transfor-
mačním krokem byla změna
právní formy z příspěvkové or-

ganizace na akciovou společ-
nost.

Čas ukázal, že obě zásadní
změny byly racionální. Naše
nemocnice je dnes ve výborné
ekonomické kondici, provozní
příspěvek města klesá a uvol-
něné finance jsou použity 
k mnohým investičním akcím
v nemocnici. Město realizuje 
i rozsáhlejší investice do mo-
dernizace nemocnice, jako
například loňskou rekonstruk-
ci stravovacího provozu. 

Velmi dobrá a stabilizovaná
je i personální situace, což pro
malou nemocnici nebývá často
jednoduché. Uznání si za-
slouží nejen vedení BMN v če-
le s ředitelem Vojtěchem Bal-
cárkem, ale i všichni zaměst-
nanci, se kterými každý pod-
nik »stojí a padá«. 

Úspěšné fungování nemoc-
nice by však nebylo možné bez
výrazné podpory vedení měs-
ta, městských zastupitelů na-
příč politickým spektrem a sa-
mozřejmě i bohumínské ve-
řejnosti.
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Bude to už 10 let , kdy se městské zastupitelstvo rozhodlo
převzít od tehdejšího Okresního úřadu Karviná zřizovatelskou
funkci NsP Bohumín a tím i odpovědnost za její další osud. Je
to příležitost připomenout, co se v průběhu uplynulých de-
seti let pro zachování existence nemocnice udělalo. To, že
dnes občané Bohumína mají dobře fungující nemocnici, není
samozřejmostí. 


