Výběr nového ředitele Nemocnice Na Homolce
vloženo: 19.9.2018, 02.05

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor
-------------------Ministerstvo zdravotnictví začalo s výběrem nového ředitele
Nemocnice Na Homolce. O místo bojuje sedmnáct kandidátů. Některým poslancům vadí,
že jména hodnotitelů unikla předem. Podle deníku Právo už je navíc na základě zákulisních
dohod o výsledku řízení rozhodnuto. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch
však považuje řízení za průhledné.
Jiří HYNEK, redaktor
-------------------Nemocnice Na Homolce. Ivan Oliva na post šéfa rezignoval poté, co mu ministr vyčetl nesrovnalosti v
hospodaření.
Ivan OLIVA, bývalý ředitel Nemocnice Na Homolce /27. 7. 2018/
-------------------Máme ty věcné pohledy jiné a proto jsem se rozhodl rezignovat.
Jiří HYNEK, redaktor
-------------------K pohovorům dnes přišli první uchazeči. Mezi nimi například exsenátor a bývalý šéf vrchlabské nemocnice
Vladimír Dryml.
Vladimír DRYML, kandidát na ředitele, bývalý senátor
-------------------Požádali mě o to někteří moji přátelé, protože vědí, že jsem neúplatný a že umím udělat pořádek v
nemocnici.
Jiří HYNEK, redaktor
-------------------Výběrová komise má 23 členů. Mezi nimi například dočasně pověřený šéf Josef Vymazal nebo poslanec za
ANO Rostislav Vyzula. Podle deníku Právo by se na základě zákulisních dohod měl stát novým šéfem
Homolky ředitel kladenské nemocnice Polouček a Vymazal pak jeho náměstkem.
Olga RICHTEROVÁ, poslankyně výboru pro zdravotnictví /Piráti/
-------------------Nás hodně překvapuje, že vlastně to nešlo cestou transparentního výběrového řízení.
Vít KAŇKOVSKÝ, poslanec výboru pro zdravotnictví /KDU-ČSL/
-------------------Pokud už v tuto chvíli jsou nějaké pochybnosti, tak já vyzývám pana ministra, aby je buď vyvrátil, anebo, aby
výběrové řízení zopakoval.
Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/
-------------------Za mě je standardní jako jakékoliv jiné předchozí výběrové řízení a nemám jakýkoliv důvod o něm
pochybovat.
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Jiří HYNEK, redaktor
-------------------Nemocnice stále řeší také problémy z doby ředitelování Vladimíra Dbalého. Ten čelí obžalobě
zmanipulovaných výběrový řízení za desítky milionů korun. Státní zástupce navrhuje pro bývalého ředitele
Nemocnice Na Homolce trest 10 let vězení, soud by měl verdikt vynést už příští týden ve středu. Karolína
Jelínková a Jiří Hynek, Česká televize.
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