
 
Na základě zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí informací o privatizaci a převodech 
Slatinných lázní Toušeň od roku 1991. Zejména mne zajímají dokumenty, týkající se zrušení 
výběrového řízení při privatizaci, a následný převod práva hospodaření na Nemocnici Na 
Bulovce. Dokumenty můžete zaslat elektronicky, v jakémkoli čitelném formátu, případně 
pomocí odkazu na web. 



MINISTERSTVO FINANCÍ 
Letenská 15, poštovní přihrádka 77 
118 10 Praha 1 
Telefon: 257043399  Fax: 257049272 
 
 
        V Praze dne 10.9. 2013 
        Č. j.: MF-83926/2013/10/1355 IK 
 
 
Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
Vážený pane, 
dne 1.9.2013 obdrželo Ministerstvo financí Vaše podání s žádostí o poskytnutí informací 
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, ve které žádáte informace o privatizaci a převodech Slatinných lázní Toušeň (dále 
jen "lázně Toušeň") od roku 1991 s tím, že Vás zajímají zejména dokumenty týkající se 
zrušení výběrového řízení při privatizaci a následný převod práva hospodaření s daným 
majetkem na Nemocnici Na Bulovce. 
K Vaší žádosti sdělujeme následující. Majetek lázní Toušeň byl do privatizace v režimu 
zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění 
pozdějších předpisů, zařazen jako součást subjektu Státní léčebné lázně Poděbrady, s. p.,  
IČ 00023922, a to usnesením vlády č.242/1991 (od 31. 5. 1997 je právním nástupcem tohoto 
subjektu BALMED Praha, s. p., IČ 25125877). K realizaci privatizace majetku lázní Toušeň 
bylo přistoupeno na základě privatizačního projektu předloženého Ministerstvem 
zdravotnictví vedeného v evidenci Ministerstva financí pod č. 50206/2001 poté, co vláda  
v bodě 1 přílohy D usnesení ze dne 7. 1. 2004 č. 21 vydala rozhodnutí o privatizaci majetku 
lázní Toušeň metodou veřejné soutěže (toto i všechna dále zmíněná usnesení vlády jsou 
veřejně přístupná na internetových stránkách vlády ČR). Rozhodnutí bylo předáno Fondu 
národního majetku ČR (dále FNM ČR, Fond) k realizaci dne 15. 3.2004. Fond veřejnou 
soutěž vyhlásil dne 29.7.2004 s tím, že lhůta pro podávání návrhů končí dne 14.9.2004 a lhůta 
pro vyhlášení vítězného návrhu je do 29. 10.2004 (příloha 1). 
Dopisem ze dne 1. 10. 2004 (příloha 2) ministryně zdravotnictví požádala ministra financí 
(který v souladu s § 7 zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky  
ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, 
ve znění pozdějších předpisů, zastával funkci předsedy presidia FNM ČR) o zrušení 
vyhlášené veřejné soutěže, a to na základě nových skutečností, které nebyly v době vydání 
rozhodnutí o privatizaci známy (zásadní změnou byla změna rozsahu privatizovaného 
majetku). 
Na základě této žádosti ministr financí dopisem ze dne 13. 10.2004 (příloha 3) vyzval 
předsedu Výkonného výboru FNM ČR ke zrušení veřejné soutěže. V té době FNM ČR již 
převzal návrhy účastníků veřejné soutěže, ale vítěze ještě nevyhlásil. Předseda Výkonného 
výboru FNM ČR následně dopisem ze dne 19. 10.2004 (příloha 4) informoval ministra 
financí, že veřejná soutěž byla v souladu vyhlášenými podmínkami zrušena a účastníci 
soutěže byli o tomto rozhodnutí informováni. 
Po zrušení veřejné soutěže probíhala jednání mezi Ministerstvem zdravotnictví, FNM ČR a 
Ministerstvem financí ohledně zpracování dodatku privatizačního projektu č. 50206/2001, 
který by zohlednil skutečnosti obsažené v žádosti ministryně zdravotnictví. FNM ČR dopisem 
ze dne 1. 11. 2005 (příloha 5) požádal Ministerstvo financí o revokaci privatizačního projektu 



č. 50206/2001, protože rozhodnutí o privatizaci majetku lázní Toušeň vydané vládou v 
usnesení č. 21/2004 bylo vzhledem k Ministerstvem zdravotnictví navrhovaným změnám 
privatizačního projektu nerealizovatelné. Projednávání privatizace majetku lázní Toušeň bylo 
nakonec dne 23.2.2006 Ministerstvem financí odloženo, protože zástupci Ministerstva 
zdravotnictví na jednání sdělili, že Ministerstvo zdravotnictví předloží návrh na vyjmutí 
majetku lázní Toušeň z privatizace. 
Společný materiál Ministerstva fmancí a Ministerstva zdravotnictví pro schůzi vlády  
s návrhem vyjmutí majetku lázní Toušeň z privatizace zpracovalo Ministerstvo zdravotnictví. 
Ministerstvo financí bylo spolupředkladatelem materiálu na základě ustanovení § 4 odst. 1 
zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů, jakožto ústřední orgán státní správy pro privatizaci 
majetku státu. Ministerstvo zdravotnictví v odůvodnění svého návrhu uvedlo: JJ Nejistota 
dalšího osudu lázní pramenící z privatizace, způsobila nezájem jak upacientů, tak i pojišťoven 
o léčebný pobyt v těchto lázních. Ukončením privatizace lze očekávat navýšení zájmu o pobyt 
v lázních tzn. stabilitu lázní, zvýšení léčebných výkonů, vylepšení ekonomické situace nejen 
lázní ale i státního podniku BALMED Praha, s.p., jehož je Lázeňská léčebna Toušeň součástí. 
V důsledku špatné ekonomick~ situace lázeňské léčebny se dotčený státní podnik stává 
ztrátovým. Z výše uvedených důvodů je navrženo vyjmutí části majetku státního podniku 
BALMED Praha, s.p. (dříve Státní léčebné lázně Poděbrady, s.p.) - Lázeňská léčebna Toušeň, 
z privatizace. " (příloha 6) 
Po projednání tohoto materiálu vláda přijala dne 16.8.2006 usnesení č. 984, kterým vyjmutí 
lázní Toušeň z privatizace podle zákona č. 92/1991 Sb., schválila a uložila ministru financí  
a ministru zdravotnictví postupovat podle tohoto usnesení. Na základě toho byl privatizační 
projekt č. 50206/2001 Ministerstvem financí zamítnut jako nerealizovatelný. V rámci 
privatizace podle zákona č. 92/1991 Sb. nebyl tudíž žádný převod majetku lázní Toušeň 
realizován. Následné převedení práva hospodaření s majetkem lázní Toušeň z podniku 
BALMED Praha, s. p. (právní nástupce podniku Státní léčebné lázně Poděbrady, s. p.) na 
příspěvkovou organizaci Nemocnice Na Homolce, IČ 00023884, nebylo postupem v režimu 
zákona č. 92/1991 Sb., který je v gesci Ministerstva financí. Převod proběhl plně  
v kompetenci Ministerstva zdravotnictví, které vůči uvedeným subjektům plní zakladatelskou 
funkci. Z toho důvodu je třeba otázky týkající se tohoto převodu směrovat na Ministerstvo 
zdravotnictví. 
 


