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Parlament České republiky
POSLANECKÉ SNĚMOVNA
1995
I. volební období
1890 A
ODPOVĚĎ NA INTERPELACI
poslankyně Evy Fischerové
na předsedu vlády Václava Klause
ve věci usnesení vlády České republiky č. 116 ze dne 22. února 1995 k privatizaci Polikliniky Budějovická
Předseda vlády Václav Klaus zaslal odpověď na interpelaci poslankyně Evy Fischerové dopisem ze dne 30. srpna 1995.
Podle § 89 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, předkládám Poslanecké sněmovně odpověď předsedy vlády Václava
Klause na interpelaci poslankyně Evy Fischerové. Odpověď je přílohou tohoto sněmovního tisku. "
V Praze dne 1. září 1995
Milan Uhde v.r.
https://snemovna.cz/eknih/1993ps/tisky/t1890a00.htm
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Příloha

Václav Klaus
předseda vlády České republiky
V Praze dne 30. srpna 1995
Čj. 30123/95-OVA

Vážený pane předsedo,
v příloze Vám zasílám k informací a dalšímu sněmovnímu využití odpověď na písemnou interpelaci poslankyně Evy Fischerové ve věci usnesení vlády ČR ze dne 22.
2. 1995 č. 116 k privatizaci Polikliniky Budějovická, která byla vydána jako sněmovní tisk 1890.
S pozdravem
Václav Klaus
Příloha
Vážený pan
PhDr. Milan Uhde
předseda Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
Praha
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Václav Klaus
předseda vlády České republiky
V Praze dne 30. srpna 1995
Čj.: 31002/95

Vážená paní poslankyně,
k Vaší písemné interpelaci ve věci usnesení vlády České republiky č. 116 z 22. 2. 1995 o privatizaci Polikliniky Budějovická v Praze 4 Vám sděluji následující
skutečnosti.
Privatizace Polikliniky Budějovická, Antala Staška 80, Praha 4, byla řádně projednána na všech stupních schvalovacího procesu na Ministerstvu pro správu národního
majetku a jeho privatizaci a výběru nejvhodnějšího projektu byla věnována maximální pozornost jak z hlediska podnikatelského záměru budoucího nabyvatele, tak z
hlediska zabezpečení zdravotní péče v daném regionu. Navržený způsob privatizace - přímý prodej společnosti CENTROMED s.r.o.- byl následně schválen
usnesením vlády ČR č. 116 dne 22. února 1995.
Společnost CENTROMED s.r.o. předložila privatizační projekt s nejlepším podnikatelským záměrem, který předpokládá zkvalitnění a rozšíření spektra poskytovaných
zdravotnických služeb a počítá se zpřístupněním tohoto zdravotnického zařízení i obyvatelům ostatních pražských obvodů a okresů Praha západ a Praha východ.
Společnost tvoří 17 vysoce erudovaných lékařů a zdravotníků polikliniky a společnost (s 15 podílem), která podniká v oblasti ekonomiky a managementu ve
zdravotnictví. Složení společnosti dává záruku zabezpečení kvalitního chodu polikliniky a zajištěni činností daných věcným břemenem kategorie B. Rozsah a struktura
zdravotnických služeb, kterými je vázáno předmětné zdravotnické zařízení, byly stanoveny ministrem zdravotnictví na základě návrhů předložených zřizovatelem městskou částí Praha 4. Vaše obavy z narušení kontinuity poskytované zdravotní péče nejsou opodstatněné. Nový nabyvatel polikliniky je kupní smlouvou uzavřenou
s Fondem národního majetku ČR vázán ve smyslu péče ve stanoveném spádovém území nejméně 10 let od účinnosti této kupní smlouvy s tím, že privatizovaný
majetek bude sloužit jako zdravotnické zařízení v rozsahu daném věcným břemenem kategorie B. Při neplnění smlouvy se nabyvatel vystavuje finančním sankcím, v
závažných případech může Fond národního majetku ČR od smlouvy ustoupit. Pro tuto mezní situaci je v kupní smlouvě zakotveno předkupní právo k majetku FNM
ČR.
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Právo kontroly, zda kupující naplňuje účel této smlouvy, má vedle Fondu národního majetku ČR též Ministerstvo zdravotnictví ČR a příslušný obvodní úřad.
Vaše obava z finančního kolapsu polikliniky prameni z nedostatečných, nebo mylně podaných informací. Předložené analýzy dokladují ekonomickou soběstačnost
polikliniky i za předpokladu spláceni úvěru. Tato společnost doložila finanční krytí příslibem úvěru u Komerční.banky, a.s. Součásti privatizačního projektu byl
ekonomický rozbor podnikatelského záměru a posudek zpracovaný soudním znalcem v oboru zdravotnictví.
Společnost CENTROMED s.r.o. seznámila se svým podnikatelským záměrem nejen všechny pracovníky polikliniky, ale i Městské zastupitelstvo Prahy 4 a následně i
Magistrát hl. města Prahy. Společnost nabízí záruky nad rámec kupní smlouvy s Fondem národního majetku ČR, především zachování zdravotnické péče po dobu
delší deseti let a účast města v dozorčí radě nebo v jiných orgánech společnosti. Dále hodlá předkládat městu roční výroční zprávu o hospodaření polikliniky.
Zároveň jsem byl ze strany s.r.o. Centromed a Magistrátu hl.města Prahy informován o připravenosti obou subjektů k navázáni vzájemné poprivatizační spolupráce při
zajišťování zdravotní péče Poliklinikou Budějovická, např. formou založení akciové společnosti, ve které by hl.m.Praha mělo akciový podíl, který by zajišťoval možnost
dohledu nad naplňováním programu zajišťování zdravotní péče prostřednictvím Polikliniky Budějovická na Praze 4.
Na základě výše zmíněných důvodů považuji rozhodnutí o privatizaci Polikliniky Budějovická v Praze 4, obsažené v usnesení vlády č. 116/95, za správné rozhodnutí.
S pozdraven
Václav Klaus
Vážená paní
Eva Fischerová
poslankyně
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
Praha
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