
Stránkač.Iz4

Spoluvlastník lzlP: Do záříjsme ochotni jednat, pak mÚŽe
přijít i arbitráž

Situace kolem projektu elektronických kníŽek pacienta lZlP přivedla do Česka švýcarského advokáta

Thomase Ladnera, který zastupuje zahraničního akcionáře firmy lZlP.v rozhovoru pro iDNES.cz Ladner

uvedl, Že chce o situacijednat s ministrem zdravotnictví Leošem Hegerem a šéfem VZP Pavlem Horákem

Teprve pakzváží soudní spory.

* 1,.. A
n. É-l

t 1?" \. r

:' .ý
.'l'tŤiltc |{'fjlťn&

.e.+_íÉ-,'e
{

: ť 
lllťF\

! '-*#tř'

]]"::,].á1.;':]

-j'
wre

, .. : .. ..:: ..: ". . l: :.. t, ., .'r '- : : tl I l-;. iillfJE$.eZ

Vypovězení smluv ze strany Všeobecné zdravotní pojišt'ovny jste v dopise adresovaném valné
hromadě firmy lZlP označil za nezákonné. Jak se proti němu tedy budete jako spoluvlastníci bránit?

Na začátku byl skutečně dopis, o kterém hovoříte' Dodnes jsem na něj nedostal Žádnou odpověd' ani ze

strany vZP, ani ze strany ministerstva zdravotnictví. Mým cílem je nyní v průběhu dalších dvou měsíců vést

dialog se všemi dotčenými osobami' Především s panem ředitelem VZP Horákem a panem minístrem

Hegerem, abych zjistil, jaká byla logika, která vedla k tomuto rozhodnutí (k rozhodnutí uk*ntil prajpf
pacienÍskýc& tsp:ze$ze strany VZP, pozn. red.), a abych lépe celou situaci pochopil. Nedomnívám se, Že by

toto rozhodnutí bylo definitivní.

Proč?
V celé této situaci kolem lZlP mEí zamy ffi skupiny ' Za prvé jsou to lékaři a

poskytovatelé zdravotní péče a ti jsou výrazné proti lZlP, protoŽe lZlP přináší

větší transparentnost do způsobu poskytováníjejich sluŽeb a také sniŽuje
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Advokát Thomas Ladner
zastupuje švýcarskou firmu
eHl eHealth lnternational,
která je vlastníkem 49
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náklady na tyto sluŽby, tedy peníze, které jdou lidem z této zájmové skupiny.

Myslím si, Že odpor této zájmové skupiny je částečně důvodem, proč se pan

ministr rozhodl tento projekt zaříznout.

Druhou zájmovou skupinou jsou velké lT firmy, jakýmijsou HP, oracle či lBM.

Ti se zasazují o konce projektu lZlP, protoŽe pan ministr Heger oznámil, že

chce nahradit lZlP novým systémem, ktený by měl být vybudován těmito

velkými lT firmami a do něj by měla jít ročně investice ve výši šesti miliard

korun. Tyto peníze představují čtyřikrát větší objem, neŽ celková investice do

lZlP za posledních 10 let. To znamená, Že pro lT firmy je to obrovský byznys

a ony by velmi rády viděly, aby se zrealizoval.

Třeti z$movou skupinou je 10 milionů českých občanů, kteří za posledních

deset let investovali z veřejných peněz 1,5 miliardy korun, které byly

investovány do projektu lZlP'

To znamená, že máte na jedné straně šest miliard nových výdajů na nový

systém, o kterém nevíme, kdy začne Ťungovat a zda vůbec se tak stane,

protoŽe jde o systém, kteý je velmi sloŽitý. A na druhé straně máme existující

systém, kteý pokud bude pouŽitý, ušetří našemu zdravotnictví dvě miliardy. Z

toho důvodu nerozumím, proč pan ministr přijal toto rozhodnutí. Věřím ale, Že

budeme schopni dojít společné řeči a domluvit se.

Budete tedy usilovat o osobní schůzku s ministrem i ředitelemYZP?

Ano.
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procent akcií firmy lZIP.
Zbylé vlastníVZP. Kdo je

skutečným džitelem akcií
není moŽné dohledat,
protoŽe ty jsou na jméno.

Ladner druhého z akcionářŮ
prozradit nechce. Firma eHl
se v lZlP ocitla loni na
podzim.

Firma lZlP je
provozovatelem
internetových kníŽek
pacienta VZP, ktený

za deset let stál necelé dvě
miliardy korun. Letos se jej

stát rozhodl ukončit, krok
posvětila správní rada
pojišťovny. Firma eHl tvrdí,
Že jde o porušení smluvních
podmínek. "V současné
chvÍli lZlP funguje a je
schopen vytvoňt Úspory ve
výši dvou miliard českých
korun ročně," řekl o projektu
zahraniční advokát.

Do kdy se schůzky musí uskuteěnit? Yždyt' v tuto chvíli užběží výpovědní lhůty ke třem smlouvám

mezi YZP a lZlP, které končí v prosinci.

Schůzky by se měly uskutečnit do konce září a já očekávám, že se nám na nich podaří najít řešení.
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Považujete investici do lZlP za ohroženou ěi zmařenou?

Ano, po verejných prohlášeních se domnívám , Že je tato investice ohroŽena, coŽ samozřejmě není dobré

ani pro investora, kterého zastupuji, a o to méně je to dobré pro Veřejnost, která do systému investovala 1,5

miliardy.

Projekt je úspěšný' šetří peníze

http : I I zpravy.idnes. czltiskni.aspx?r:domaci&c:A 1 207 1 8 I 63 846 domaci hv 18.7.2012



Stránka č,.3 z4

Budete se tedy soudně bránit at'užv česku nebo formou mezinárodní arbitráže?

V tuto chvíli nemůžu vyloučit nic a nejsem v pozici, abych na to odpovídaI před tím, neŽ proběhnou zmíněná

jednání. Nicméně věřím v sílu dobých a podloŽených argumentů.

A dá se hovořit o maření investice? Firma eHl akcie přezvala loni na podzim, už tehdy, přinejmenším

z médií, bylo patrné, že projekt nefunguje. Navíc VZP deklarovala, že přikoupí akcie i kvůli budoucí

moŽnosti ukončit knížky'

Je veliký razdíl mezi situací, která panovala v září minulého roku, a tou současnou. A to proto , Že v průběhu

osmi měsíců probíhaly ve dvou krajích České republiky pilotní programy, které pokýaly deset procent

české populace. A dnes je prokázáno aYZP to dobře ví, Že zavedení lZlP vedlo k ročním úsporám jen v

těchto dvou krajích ve výši 230 milionů korun. Tato čísla' která vám říkám, jsou veřejně známá a je z nich

moŽné vypočítat úsporu, pokud by projekt poknývat celou Českou republiku. Činita by 2,3 miliardy ročních

čistých úspor. Kdyby byl lZlP povinný na celém území České republiky, úspory by byly ještě vyšší. Proto

můŽeme v současné chvíli Ííci, Že projekt je úspěšný a veřejné prohlášení, které padlo jej ohroŽu je aVZP
svym jednáním porušuje smluvní podmínky.

lZlP chce 31
omrlronu

V ěervnu společnost lZlP
odeslala ministerstvu
zdravotnictví dopis, ve
kterém za maření
evropského projektu
epSoS žádá27,5 milionu
korun. Ministersfuo
poŽadavek odmítlo (více o
milionech čtěte zde). Podle
lZlP resort firmu dopisem
vyzval, ať doloŽí, na
základě čeho peníze Žádá.
Mluvčí firmy Martina

Mluvíte o úsporách, ale VZP je oficiálně nedeklarovala a především

neuvedla' na co tyto úspory využila.

Jsem velmi překvapený tím, Že výsledky pilotních programu nebyly ze strany

VZP obecněji komunikovány. Co se děje s těmi úsporami, to je otázka na pana

ředitele Horáka.

Zmíniliste šest miliard, které mají jít do nového systému, náhradníka

lZlP. Ministerstvo zdravotnictví nikdy o takto vysoké ěástce oficiálně

nehovořilo. odkud ji máte?

Jsou to informace, které jsem získal od různých zúčastněných stran a lidí, se

kteými hovořím. Ti mi řekli, Že toto je záměr ministerstva' Samozřejmě, Že

pana ministra se na částku zeptám, aby miji potvrdil či vyvrátil.

Klapalová iDNES.c
Že lZlPpozaoavry'zoj,"#í'- Podle ředitele VzP Jiřího Paška zdravotní pojištbvna vypovězením smluv

tím, že celkovou částku automaticky přichází o svůj akciový podíl v lZlP (rozhovor s Jiřím
navýŠil na necelých 3-í Paškem čtěte zde). Zastáváte shodný názor?
milionů korun. Nyní čeká :
na odpověd,ze strany V této chvíli hovoříme o 46 procentech akcií (ý VZP přikoupila loni na podzim,

ministersfua. pozn. red') a jestli si dobře pamatuji, tak smlouva stanoví, Že jestliŽe jedna ze

stran nedodrŽí smluvní podmínky, pak můŽe být zrušena původní prodejní

smlouva na akcie, které byly převedeny naYZP. To je smluvní ustanovení, které je celkem běŽné.

Takže YZP o akcie může přijít?

V případě, Že se YZP rozhodne pokračovat v nedodrŽování smluvních podmínek, tak toto skutečně je jedna

z moŽností.
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Zvažuie eHl odkoupení části akcií odYZP?
Zatímje příliš brzy, abych na tuto otázku odpovídal. Poté, co padnou skutečně podloŽené argumenty,

musíme projít a přezkoumat všechny moŽnosti, které máme'

Kolik možností eHl má a jak bude vůči VZP postupovat?

Do konce září letošního roku je jen jedna cesta, a to prostřednictvím přátelských jednání s panem ministrem

Hegerem a panem ředitelem Horákem, kdy se jim budeme snaŽit vysvětlit naše stanovisko a proč by

ukončení projektu bylo ztrátou pro Českou republiku a daňové poplatníky. Pokud do konce září

nedosáhneme přátelské shody, pak budeme muset s odborníky a právníky konzultovat další kroky.

Jednapadesát procent akcií držívzP, kdo jmenovitě vlastní zbylých 49 procent?

Jako cizincije mijasné, Že se zde rozehrává jakási politická hra, ve které lZlP figuruje jako pomyslný hrací

míček. Jedná se o zahraničního investora, není to Žádný český subjekt' on rozhodně nemá zď1em na tom,

dostat se nějakým způsobem do této politické hry a dokud nebude jasné, jaká je budoucnost projektu lZlP,

tak by od něj bylo nesmyslné a nerozumné, aby rozkryl svoji totoŽnost.

Je to společnost Asseco, o které se minulosti hovořilo?
Není, my jsme s touto společností vedli rozhovory, nicméně ona po prohlášení ohledně projektu lZlP z

iednání vycouvala.

Zaiakých podmínek byly akcie někdejších vlastníků Pavla Hronka, Milana Gabrnocha a Miroslava

ouzkého převedeny na švýcarskou firmu eHl? Bylo to za finanční obnos, či bezúplatně?

Bylo to bez protiplnění.

Proě podle vás musely akcie přes švýcarskou firmu, když v té době užYZP deklarovala, žeje chce
přikupovat? Proč nešly akcie přímo vzP?
Účelem zaloŽení společnosti eHl bylo přitáhnout zahraniční investory skrze firmu ve Švýcarsku, aby se
podíleli na investicích do českého zdravotnického systému. Ztoho důvodu bylo logické, že nejprve bude

založena společnost ve Švýcarsku, která skoupí všechny v té době dostupné akcie a které budou dále

prodány vzP'

Autor: Hana Válková

http., I I zpr avy .idnes.czJ tiskni. aspx?r:domaci&c: AI207 1 8 I 63846 domaci hv 18.7.2412


