
Podklady na zasedání ZM dne: 27.6.2013 

 

Název materiálu:   9. Ostatní 
 PNT, s.r.o., informace fúze, rekonstrukce dětského oddělení 

Předkládá:  Ing. Tomáš Hocke 

Vypracoval:  Ing. Tomáš Hocke 

Zúčastní se projednávání v ZM: Ing. Tomáš Sláma 

Předložení materiálu uloženo:  
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Informace o fúzi 

Na základě usnesení výboru ZM pro otázky Panochovy nemocnice Turnov, s.r.o. z 29. dubna 
2013: 

1) doporučuje dále jednat s KNL, a.s. o podmínkách fúze (9/0/0) 
2) doporučuje rozšířit jednání o spolupráci i s dalšími subjekty (9/0/0) 
3) při jednání o spolupráci akcentovat existenci specializovaných zdravotnických služeb v rámci 

turnovské nemocnice (9/0/0) 
4) nadále jednat s pojišťovnami o možnosti samostatného fungování nemocnice (9/0/0) 

 

a na základě vývoje jednání s KNL, a.s. bylo rozšířeno jednání o projektu fúze s následujícícmi 
soukromími subjekty: Mediterra, s.r.o., Agel, a.s., Asklepion, s.r.o. a Privamed, a.s. Jedná se o 
subjekty, které v minulosti projevili zájem o jednání s Turnovem nebo se v minulých měsících 
o možnost spolupráce přihlásili.  

Na základě usnesení RM ve funkci valné hromady PNT, s.r.o. z 30.5.2013 bylo zpřístupněno 
zájemcům nahlédnutí do účetnictví ve statutu Due dilligence – z minulosti Mediterra, zažádal 
Agel a dají se očekávat i zbývající. 

Předpokládáme, že oficiální nabídky spolupráce by měli být předloženy do poloviny srpna 
2013. 

Jednání s KNL, a.s. mají cca 1,5 měsíce zpoždění. Postupně se sešli subkomise: právní, 
zdravotní, vnitřních vztahů. Projektový team se měl původně sejít 28. května 2013. Tato 
schůzka byla přesunuta vlivem nedokončených jednání na 20. června 2013. Zdá se, že není 
zcela shoda na níže uvedených bodech: 

- počet členů dozorčí rady (9, 11 nebo také 14 členů) 
- počet členů dozorčí rady, kteří mají schválit člena představenstva (spíše 60%) 



- volba ředitele pobočky Turnov (míra zapojení Města Turnov do výběrového řízení) 
- hrazení ekonomicky nevýhodné zdravotní péče v Turnově ač nasmlouvané zdravotní 

pojišťovnou 
- finanční limit, s kterým může představenstvo samostatně rozhodovat (4, 8, 10 mil.Kč) 

Na ZM snad budu schopen sdělit bližší podrobnosti. 

 

Informace o projektu rekonstrukce dětského oddělení na LDN 

Jako starosta města jsem byl přizván na květnovou a červnovou dozorčí radu KNL, a.s. 
Obecně byl diskutován záměr zpracovaného projektu rekonstrukce dětského oddělení na 
LDN v rozpočtovaných parametrech 85 mil. Kč z toho 25 mil. Kč dotace z evropských fondů. 
Projekt byl diskutován z několika hledisek: 

- zdravotní hledisko a transport pacientů – bylo pro Turnov vždy kladně vnímáno, 
možnosti zdravotního zabezpečení pro LDN je nesrovnatelně lepší 

- ekonomické hledisko – původně deklarovaná ztráta LDN v Jablonném byla odhadnuta 
na 3-3,5 mil.Kč, po provedeném ekonomickém rozboru byla tato ztráta vyčíslena na 
1,5 mil. Kč, tato ztráta tak nevyvažuje případnou splátku za úvěr ve střednědobém 
horizontu 

- určitý bonus k navrhovanému projektu fúze – Liberecký kraj si je vědom tohoto 
bonusu a navrhne případný postup, tak aby v budoucnu mohla být LDN do Turnova 
přestěhována 

Dozorčí rada KNL, a.s. vzhledem ekonomickým hlediskům neschválila záměr rekonstrukce 
bývalého dětského oddělení PNT, s.r.o. na LDN. Výtah ze zápisu DR KNL, a.s. bude doručen, 
hned po jeho vyhotovení (DR byla 18. června 2013). 

 

Návrh na usnesení:  

ZM bere na vědomí informace o projektu „Fúze“ Panochovy nemocnice Turnov, s.r.o. a informace o 
projektu rekonstrukce dětského oddělení na LDN společně s KNL, a.s. 

 

 
  

 


