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Zastupitel Jan Havlík zpo-
chybňuje výběrové řízení na 
pronájem rehabilitace a nelíbí 
se mu, že se do něj hlásí i lékař 
a zastupitel Radek Černý.  
� Petr Klukan

Spory mezi některými žďárskými 
zastupiteli neutuchají. Občané Žďá-
ru to poznávají i z dopisů zasílaných 
redakci Žďárských novin. 

Jedním z posledních je text Jana 
Havlíka, zastupitele za Změna 2018, 
s titulkem V čí prospěch privatizují 
rehabilitaci?, který redakce obdržela. 

Havlík: Účastní
se i zastupitel Černý

Ve svém článku o záměru proná-
jmu rehabilitace Polikliniky mimo 
jiné píše: „Hlavní poradce koali-
ce ve věcech týkající se Polikliniky byl 
a je zastupitel MUDr. Radek Černý 
(ODS), který ještě před třemi lety tvr-
dil, že největší výhodou a úkolem Poli-
kliniky je udržení komplexu služeb 
(především laboratoře, RTG a rehabi-
litace) podporujících ordinace soukro-
mých lékařů, a tím kvalitní zdravotní 
služby pro obyvatele okresního města 
bez nemocnice. 

Ačkoliv předchozímu řediteli zříze-
ní lékárny v radě města zakázali, tak 
před 2 lety začali prosazovat vybu-
dování lékárny NOBIS a pronájem 
laboratoře jako ekonomické záchrany 
Polikliniky. Nyní přišla na řadu reha-
bilitace, do které město investovalo 
milióny korun…“

První setkání se zájemci o proná-
jem se uskutečnilo v polovině dub-
na. Podle Havlíka přišlo cca sedm 
zájemců a mezi nimi i firma Fyzi-
oZR, založená 22. 3. 2021, jejímž 
spolumajitelem je zastupitel Radek 
Černý (ODS). 

Havlík poukazuje také na fakt, že 
zastupitelovo bydliště se shoduje se 
sídlem firmy. A dále na skutečnost, 
že jednateli společnosti jsou dva lidé, 
kteří figurují jako předseda a člen 
správní rady firmy NOBIS lékárny. 

Zastupitel Změna 2018 Havlík 
z toho usuzuje, že „dosavadní spo-
lupráce zastupitele MUDr. Černého 
s představiteli lékárny NOBIS byla 
patrně úspěšná, a tak bude pokračovat 
na dalším soukromém projektu“. 

Město:
Ne privatizace, pronájem 

Poliklinika je příspěvkovou orga-

nizací města, kterou žďárští politi-
ci včetně starosty Martina Mrko-
se (Žďár-Živé město) považují za 
„rodinné stříbro“ a nehodlají ji priva-
tizovat. 

„Není na prodej,“ říká jednoznač-
ně starosta v článku Polikliniky „o 
věčném tématu privatizace poliklini-
ky“, kde píše: „…poliklinika se, ales-
poň dokud budu starosta, privatizovat 
nebude… Takže ještě jednou: priva-
tizace je nesmysl a pod něco takového 
bych se nikdy nepodepsal.“  

Jak ale dodává, nelze zavírat oči 
nad hospodařením Polikliniky. Není 
obvyklé, aby byla dokonce i labora-
toř ztrátová. 

Kdo za to může? První se pochopi-
telně nabízí vedení Polikliniky, v dru-
hém řádu pak samotné město, které 
neumí vybrat management, jenž by 
ztrátové hospodaření zvrátil.  

Město, vědomo si svých limitů, se 
rozhodlo pro pronájmy. Došlo k pro-
nájmu laboratoře cizímu subjektu, 
který dokázal, že lze být ziskový a 
ještě městu platit nájem.  

Nyní se město rozhodlo prona-
jmout rehabilitaci. Nejedná se tedy o 
privatizaci, jak naznačuje text zastu-
pitele Havlíka. 

Černý: Ortopedie
má k rehabilitaci blízko

Zájem o provozování rehabilitace 
projevil i zastupitel, lékař Černý. 

„Přišli za mnou (z firmy NOBIS 
lékárny), že provozují rehabilitaci na 
Poliklinice v Úvalech, že by do toho 
šli, a já bych to garantoval po odborné 
stránce,“ vysvětlil ŽN.  

„Nemám se za co stydět, jsem orto-
ped s dvacetiletou praxí a ortopedie má 
k rehabilitaci blízko,“ říká. „Rozhodl 
jsem se, že ano, a založili jsme s.r.o.“ 
Jak dodává, chtěl, aby to byla žďárská 
firma, i proto je v současnosti sídlo 
v jeho bydlišti. Jinak by bylo v Praze. 
Pokud by uspěli, sídlo by zůstalo ve 
Žďáře, ale na adrese Polikliniky. 

Havlíkovo tvrzení, že dosavadní 
spolupráce Černého s představiteli 
lékárny NOBIS byla patrně úspěšná, 
a tak pokračuje, Černý jednoznačně 
odmítá. 

„To mě až uráží,“ reaguje vehement-
ně, „nikdy jsem neměl, ani nemám 
žádný podíl na lékárně. S jejich byz-
nysprojektem jsem neměl nic společné-
ho! Komunikoval jsem s nimi docela 
intenzivně, ale jen jako pověřený zastu-
pitel města.“    

Samotné zřízení druhé lékár-
ny (NOBIS) na Poliklinice bylo 
v minulosti také kritizováno. Sami 
občané Žďáru však mohou posou-
dit, zda přišli k újmě, nebo zda jsou 
pro ně dvě lékárny lepší než jedna. 
Podstatné je, že se obě uživí. 

Černý si pamatuje, že před lety 
tehdejší ředitel Polikliniky skutečně 
druhou lékárnu chtěl. „„Byla to dob-
rá myšlenka, ale on nechtěl výběrové 
řízení a přišel s konkrétní firmou, která 
žádné lékárny neprovozovala, nabíze-
la jen průměrný nájem a budila velké 
pochybnosti. To je ten rozdíl. Na tom 
to skončilo,“ vysvětlil. 

Město:
Metoda výběru je dobrá

Vybírat nájemce rehabilitace bude 
externí firma tzv. metodou BVA. 

Zastupitel Havlík metodu zpochyb-
ňuje. „Pachtovné (nájem) a podíl na 
tržbách tvoří pouze 40 % hodnotících 
kritérií a 60 % tvoří subjektivní nečí-
selná kritéria,“ píše v dopise redakci. 
„Kdo bude tím nejlepším pachtýřem, 
si tak můžeme tipnout již dnes. Pochy-
bujeme však, že tato privatizace zdra-
votních služeb rehabilitace bude ku 
prospěchu Polikliniky, občanů města a 
jeho okolí,“ dodává závěrem Jan Hav-
lík ze Změna 2018. 

Starosta města Mrkos metodu nao-
pak obhajuje. „…Částka za pronájem 
je důležitá, ale nehraje prim. I kdyby 
byla sebevětší, nikdy nevykompenzuje 
situaci, kdy by dodavatel nabízel neod-
povídající kvalitu,“ napsal ve výše 
zmíněném článku. „V tom je kouz-
lo této metody výběru…“ Jak dále 
dodává, „pronájem umožňuje v přípa-
dě problému rychlý přechod zpět pod 
správu města, resp. Polikliniky“. 

Střet zájmů to není 
Byl by v případě lékaře Černého 

porušen střet zájmů? Podle pražské-
ho advokáta Petra Šaštinského 
samotným přihlášením a účastí ve 
výběrovém řízení zastupitel města 
ve střetu zájmů není. 

„Ve střetu zájmů by byl, kdyby o 
nabídce rozhodoval sám nebo se na 
jejím rozhodování podílel. Pakliže by 
na rozhodovací proces neměl žádný 
vliv, je z pohledu právních předpisů vše 
formálně v pořádku. V případě, že se 
člen zastupitelstva podílí na hlasování 
ohledně věci, na které má osobní zájem, 
je povinen tento zájem před hlasová-
ním oznámit,“ odpověděl advokát na 
dotaz ŽN. Jak dodal, po oznámení 
se může zastupitel rozhodnout, zda 
bude hlasovat, či ne. 

„Ortopedie a rehabilitace je ve spolu-
práci, jedno bez druhého nefunguje. A 
když se to tak dělá, je to špatně,“ říká 
Černý.  

„Pohybovým aparátem se zabý-
vám více než 20 let, jsem na Polikli-
nice domácí, myslel jsem, že to bude 
spíš vnímáno jako logické a pozitivní. 
Výběrové řízení je pro všechny stejné, 
objektivitu a transparentnost garan-
tuje najatá specializovaná firma. Mís-
to toho podlé útoky a lži zhrzeného 
tajemníka bývalého vedení městského 
úřadu,“ kroutí nechápavě hlavou. 

„Střet zájmů? Podle čeho? Že jsem 
zastupitel města, tak se nemohu při-
hlásit do výběrového řízení z mé profe-
se?“ pokládá lékař a zastupitel Radek 
Černý závěrem řečnickou otázku.

 Dle informací ŽN by mělo k výbě-
rovému řízení dojít v létě tohoto 
roku. 

ŽĎÁRSKÁ Poliklinika, kterou politici města včetně starosty považují za rodinné 
stříbro. Foto: Lenka Kopčáková

Pronájem rehabilitace Polikliniky
budí emoce. Oprávněně?

Ve dnech 3., 8. a 10. června, vždy 
v době od 8.30 do 10.30 hodin si 
mohou členové žďárského Klubu 
kardiaků a diabetiků ZO SPCCH 
vyzvednout v Klubu seniorů (budo-
va České pojišťovny, 2. p., dv. č. 212) 
poukázku v hodnotě 100 Kč(po 
předložení členského průkazu) na 
nákup respirátorů, vitamínů či mine-
rálů, věcí prospěšných k udržení 
zdraví v tomto náročném období.

Ve stejnou dobu se mohou rovněž 
přihlásit na akce plánované na letoš-
ní rok.

Út 22. června, sraz v 8.15 hod., 
hala ČD 

Výlet do Nedvědice - Vrchnos-
tenská okrasná zahrada pod hra-
dem Pernštejn. Prohlídka zahra-
dy je fyzicky náročnější (stoupání 
do vrchu, schody). Více na adrese: 
www.civilky.cz/zo-zdar. -red-

Klub kardiaků a diabetiků      
Klub českých turistů     

Sobotní vycházky pro veřej-
nost. Změna programu vyhrazena, 
respektujte vládní nařízení a hygie-
nické požadavky ve veřejné dopravě 
a v kontaktu s ostatními. Značené 
vycházky lze absolvovat individuál-
ně bez vedoucí osoby (I). 

 5. 6. Třešť – Velký Špičák – Ran-

čířov (15 km) 7.15 nádr. ČD
12. 6. Světnov – Sklené – Vlacho-

vice – NMNM (14 km, I) 9.30 nádr. 
BUS

19. 6. Ořechov – Fajtův kopec - V. 
Meziříčí (13 km, I) 8.25 nádr. ČD

26. 6. Skalice n. Svit. – M. a V. 
Chlum – Černá Hora (14 km) 6.15 
nádr. ČD.


