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Název materiálu:    3. Panochova nemocnice Turnov  s.r.o., rozhodnutí o 

projektu hledání strategického partnera 

Předkládá:  Ing. Tomáš Hocke 

Vypracoval:  Ing. Tomáš Hocke 

Zúčastní se projednávání v ZM: MUDr. Martin Hrubý – omlouvá se z důvodu účasti na dlouho 
připravovaném lékařském sympoziu v zahraničí, stanovisko přečte starosta 
Martin Půta – hejtman libereckého kraje 
Luděk Nečesaný  - ředitel krajské nemocnice Liberec 

Předložení materiálu uloženo:  Předložení vychází z jednání  výboru ZM pro otázky PNT, 
rozšířeného o další zastupitele v červenci a srpnu 2013, kdy výbor vyslechl prezentace nabídek na 
projekt „Fúze“ od KNL, Agelu, Mediterry a Asklepionu. 

Přílohy: Úplné znění stanov KNL, Akcionářská dohoda Liberecký kraj x Liberec x Turnov, rámcová 
smlouva Nempra, Shrnutí projektu fúze KNL a PNT, vyjádření VZP, nabídka Agel, nabídka 
Mediterra, nabídka Asklepion 

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení:- 

Projednáno v: dubnové ZM 

Zdůvodnění a vysvětlení:  

Doplnění materiálu zpracovaného pro ZM 29. srpna 2013 je označeno v textu modrou 
barvou !!! 

Přehled usnesení: 

 ZM – 2011 PNT, s. r. o.  
27. ledna  
K bodu č. 13/ Ostatní, podněty zastupitelů  
Panochova nemocnice Turnov, s. r. o. - aktuální informace  
Usnesení ZM č. 28/2011  
ZM bere na vědomí aktuální informace Ing. Slámy v PNT, s. r. o., zvláště pak o prioritě personálně zajistit provoz 
porodnice.  
(Hlasování: 25/0/1)  
Usnesení ZM č. 29/2011  
ZM ukládá RM, aby v působnosti valné hromady Panochovy nemocnice Turnov, s. r. o. uložila jednateli připravit 
návrh opatření s cílem zajistit dětskou AAP, provoz dětských odborných ambulancí i provoz gynekologického 
oddělení.  
(Hlasování: 26/0/0)  
Usnesení ZM č. 30/2011  
ZM bere na vědomí informace vedení PNT, s. r. o. o aktivitách části lékařů v souvislosti s akcí „Děkujeme, 
odcházíme“.  
(Hlasování: 26/0/0)  
24. února  
K bodu č. 6/ PNT, s. r. o.  
Aktuální informace, organizační opatření  
Usnesení ZM č. 44/2011  



ZM ukládá RM, aby v působnosti VH Panochovy nemocnice Turnov, s. r. o. uložila jednateli zabezpečit provoz 
kompletního gynekologicko - porodnického oddělení (tj. včetně porodnice) po 1. březnu 2011 a zároveň 
provést opatření k dlouhodobé stabilizaci tohoto oddělení. ZM ukládá Ing. Pekařovi města předložit zprávu o 
plnění výše uvedeného usnesení na březnovém jednání ZM.  
(Hlasování: 15/0/11)  

31. března  
K bodu č. 6/ PNT, s. r. o.  
Informace o současném vývoji v PNT s. r. o.  
Nebylo přijato žádné usnesení.  
Projednání podnětu občanů Turnova  
Usnesení ZM č. 76/2011  
ZM projednalo podnět občanů města Turnov s odkazem na usnesení ZM č. 44/2011 ze dne 24. 2. 2011 a 
usnesení RM v působnosti valné hromady Panochova nemocnice Turnov s. r. o. RM č. 80/2011 a RM č. 81/2011 
ze dne 7. 3. 2011.  
(Hlasování: 23/0/2) 

29. září  
K bodu č. 8/ Panochova nemocnice Turnov, s. r. o.  
Aktuální informace  
Návrh Ing. Sláma:  
ZM bere na vědomí informace o ukončení smluvního stavu s VZP a ostatními pojišťovnami o provozování 
porodnického oddělení v souvislosti s touto informací revokuje (ruší) usnesení ZM č. 44/2011. .  
(Hlasování: 13/1/7) – návrh nebyl přijat  
Návrh PhDr. Maierová:  
ZM bere na vědomí předložené informace o PNT, s. r. o. a ukládá jednateli předložit jednotlivé body a 
podrobnější informace na pracovním jednání ZM.  
(Hlasování: 20/0/1) – návrh byl přijat  
ZM souhlasí se záměrem projektu zajištění komplexní péče pro seniory a souhlasí s přípravou žádosti do ROP, 
popř. jiných dotačních programů.  
(Hlasování: 20/0/1) – návrh byl přijat  
Usnesení ZM č. 186/2011  
ZM bere na vědomí předložené informace o PNT, s. r. o. a ukládá jednateli předložit jednotlivé body a 
podrobnější informace na pracovním jednání ZM.  
(Hlasování: 20/0/1)  
Usnesení ZM č. 187/2011  
ZM souhlasí se záměrem projektu zajištění komplexní péče pro seniory a souhlasí s přípravou žádosti do ROP, 
popř. jiných dotačních programů.  
(Hlasování: 20/0/1)  
25. října  
K bodu č. 4/PNT, s. r. o.  
Aktuální informace  
Diskuze: Ing. Pekař, RNDr. Jarolímek, Ing. Sláma  
Usnesení ZM č.161/2012  
Zastupitelstvo Města bere na vědomí aktuální informace o PNT.  
(Hlasování: 24/0/1)  
15. prosince  
K bodu č. 2/ Panochova nemocnice Turnov  
Strategické cíle PNT  
Usnesení ZM č. 227/2011  
ZM schvaluje strategické cíle Panochovy nemocnice Turnov, s. r. o. dle předloženého materiálu.  
(Hlasování: 21/0/2) 

Strategické partnerství  
Usnesení ZM č. 228/2011  
ZM souhlasí s postupem RM ve funkci VH a jejím usnesením č. 645/2011.  
(Hlasování: 24/0/2)  
Aktuální stav - porodnice  
Usnesení ZM č. 229/2011  



ZM bere na vědomí informace o ukončení smluvního vztahu s VZP a ostatními pojišťovnami o provozování 
porodnického oddělení a zároveň ruší usnesení ZM č. 44/2011.  
(Hlasování: 22/0/4)  
ZM – 2012 PNT, s. r. o.  
23. února  
Aktuality z PNT, s. r. o. - Dětská AAP  

Usnesení ZM č. 32/2012  
ZM bere na vědomí aktuální informace o zajištění služeb Dětské AAP.  
(Hlasování: 22/0/0)  
30. srpna  
K bodu č. 4/PNT, s. r. o.  
Aktuální informace  
Usnesení ZM č.161/2012  
Zastupitelstvo Města bere na vědomí aktuální informace o PNT.  
(Hlasování: 24/0/1)  
29. listopadu  
K bodu č. 6/PNT, S. r. o.  
Aktuální informace z PNT, s. r. o.  
Usnesení č. 204/2012  
ZM bere na vědomí aktuální informace o PNT, s. r. o.  
(Hlasování:21/0/1)  
Změna zakladatelské listiny  
Usnesení č. 205/2012  
ZM schvaluje změnu zakladatelské listiny společnosti Panochova nemocnice Turnov, s. r. o. čl. za osmé „Orgány 
společnosti“, bod III. Dozorčí rada, věta první, zní:“ Zřizuje se sedmičlenná dozorčí rada.“  
(Hlasování:22/0/0) 

20. prosince  
K bodu č. 6/PNT, a. r. o.  
Projekt partnerské spolupráce  
Usnesení č. 225/2012  
ZM bere na vědomí aktuální informace o projektu partnerské spolupráce a souhlasí se záměrem spolupráce s 
KNL.  
(Hlasování:21/0/3)  
Usnesení č. 226/2012  
ZM ukládá starostce města ve spolupráci s Ing. Slámou a ing. Pekařem projednat tento záměr s vedením 
Libereckého kraje, Města Liberec a KNL. Zároveň ukládá předložit informaci o dalším postupu na jednání ZM.  
(Hlasování:21/0/3) 

11.2.2013 

Usnesení č.  77/2013 
RM bere na vědomí aktuální informace o probíhajícím jednání mezi  PNT  a KNL, zároveň jmenuje ing. Hockeho 
do projektového týmu jako zástupce města.  
(Hlasování:8/0/0) 
 
Usnesení č.  78/2013 
RM ve funkci Valné hromady PNT s r.o. souhlasí s uzavřením smlouvy o provedení auditorské prověrky účetní 
závěrky za rok 2012 s firmou Auditex s.r.o. ve výši 61.000,- Kč bez DPH 
(Hlasování:8/0/0) 
 
Usnesení č.  79/2013 
RM ve funkci Valné hromady PNT s r.o. souhlasí s prodejem vozidel do firmy Nempra, s. r.o. dle předloženého 
návrhu a to k 1. 1. 2013. 
(Hlasování:8/0/0) 
 
Usnesení č. 130/2013 



RM v působnosti valné hromady schvaluje finanční plán na rok 2013 organizaci Panochova nemocnice s.r.o., dle 
předloženého návrhu. 
(Hlasování:6/0/1) 
 
Usnesení č. 131/2013 
RM ve funkci VH PNT s r.o. bere na vědomí informace o vývoji financování zdravotnictví v roce 2013. 
(Hlasování:6/0/1) 
 
Usnesení č. 132/2013 
RM ve funkci VH PNT s.r.o. schvaluje přijetí překlenovacího provozního úvěru ve výši 15 mil. Kč. 
(Hlasování:6/0/1) 
 
Usnesení č. 133/2013 
RM ve funkci VH PNT s.r.o. ukládá jednateli hledat provozní úspory v hospodaření organizace a tyto dále 
předložit k projednání RM a ZM. 
(Hlasování:6/0/1) 
 
Usnesení č. 134/2013 
RM ve funkci VH PNT s r.o. souhlasí s vypsáním podlimitního VŘ na dodavatele úprav zeleně v areálu nemocnice 
v rámci s využitím dotace ze SFŽP ČR. 
(Hlasování:5/0/2) 
 
Usnesení č. 179/2013 
RM v působnosti valné hromady společnosti PNT s r.o. schvaluje výši mimořádné odměny pro pana Ing. Tomáše 
Slámu dle předloženého návrhu. Odměna bude vyplacena z prostředků organizace. 
(Hlasování:7/0/1) 
 
Usnesení č. 193/2013 
RM v působnosti valné hromady PNT s r.o. ukládá starostovi získání závazného stanoviska Libereckého kraje a 
Města Liberec k financování rekonstrukce bývalého dětského pavilónu Panochovy nemocnice  
(Hlasování:8/0/0) 
 
Usnesení č. 194/2013 
RM v působnosti valné hromady PNT s r.o. ukládá jednateli připravit výběrové řízení na akci rekonstrukce 
bývalého dětského pavilónu.  
(Hlasování:7/0/1) 
 
Usnesení č. 195/2013 
RM v působnosti valné hromady PNT s.r.o. schvaluje účetní závěrku, výroční zprávu a zprávu o propojených 
osobách za rok 2012. 
(Hlasování:5/0/1) 
 
Usnesení č. 196/2013 
RM v působnosti valné hromady PNT s.r.o. rozhodla o vypořádání účetní ztráty roku 2012. Ztráta se v plné výši 
převádí na účet zisků a ztrát z minulých let. 
(Hlasování:5/0/1) 
 
Usnesení č. 197/2013 
RM v působnosti valné hromady PNT s r.o. souhlasí s uzavřením smlouvy na pronájem prostor patologie pro 
MUDr. R. Matlacha. Nájemné v navrhované výši se stanovuje na první dva měsíce.  
 (Hlasování:7/0/1) 
 
13.5.2013 
Usnesení č.  277/2013 
RM v působnosti valné hromady společnosti Panochova nemocnice Turnov s r.o. schvaluje kritéria k hodnocení 
jednatele na rok 2013. 
(Hlasování:6/0/0) 



 

12.8.2013 
Usnesení č. 402/2013 
RM ve funkci valné hromady Panochovy nemocnice Turnov, s. r. o.. souhlasí s ukončením smlouvy na 
spolufinancování projektu „Rozšíření a modernizace dětského pavilonu Panochovy nemocnice Turnov s.r.o.“ 
uzavřené mezi Panochovou nemocnicí Turnov, s. r. o.. a Regionální radou NUTS II Severovýchod. 
(Hlasování:8/0/1) 
 
Usnesení č. 403/2013 
RM ve funkci valné hromady Panochovy nemocnice Turnov, s. r. o. souhlasí s podpisem smlouvy mezi 
Panochovou nemocnicí Turnov, s. r. o. a firmou Petr Vykrut – Zahradní služby, na projekt revitalizace zeleně v 
areálu objektu Panochovy nemocnice Turnov, s. r. o. v celkové výši  
2 231 346, - Kč včetně DPH a současně ukládá jednateli provedení všech kroků vedoucích 
k realizaci projektu. 
(Hlasování:8/0/1) 
 
Usnesení č. 404/2013 
RM ve funkci valné hromady Panochovy nemocnice Turnov, s.r.o. bere na vědomí rezignaci pana Ing. Tomáše 
Slámy na pozici jednatele Panochovy nemocnice Turnov s.r.o.  
RM ve funkci valné hromady společnosti zároveň schvaluje den zániku funkce jednatele k 12. srpnu 2013.  
(Hlasování:8/0/1) 
 
Usnesení č. 405/2013 
RM ve funkci valné hromady Panochovy nemocnice Turnov, s.r.o. jmenuje novým jednatelem MUDr. Martina 
Hrubého k 13. srpnu 2013.  
(Hlasování:8/0/1) 
 
25.4.2013 
Usnesení č. 87/2013 
ZM bere na vědomí informace o vývoji financování Panochovy nemocnice Turnov, s.r.o. v roce 2013. 
(Hlasování:20/0/1) 

 
Usnesení č. 88/2013 
ZM souhlasí s ručením města do výše 15mil Kč za přijatý kontokorentního úvěru pro Panochovu nemocnici 
Turnov, s.r.o. 
(Hlasování:18/0/4) 

 

Usnesení č. 89/2013 
ZM bere na vědomí informace o problematice rekonstrukce budovy bývalého dětského oddělení Panochovy 
nemocnice Turnov, s.r.o. 
(Hlasování:21/0/1) 

 
27.6.2013 

 
Usnesení č.  151/2013 
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. 
(Hlasování:19/0/0) 

 
Krátké historické shrnutí: 

Otázka hledání strategického partnera pro turnovskou nemocnici začala nabývat na 
aktuálnosti na konci roku 2011. Důvody pro řešení dalšího fungování turnovské nemocnice 
se silnějším partnerem stále trvají: 



- politika centrální vlády (ať pravicové či levicové) směřující k centralizaci zdravotní 
péče a nevůli vložit do systému buď více peněz a nebo určit hranici standartních 
zdravotnických výkonů 

- tlak odborných společností na počet výkonů ve zdravotnickém zařízení 
- tlak zdravotních pojišťoven, které nejsou schopny finančně saturovat nijak 

neomezenou zdravotní péči, který se obrazí v úhradových vyhláškách a bránící se 
jakémuko-li rozšíření dalších oddělení, velké lobistické tlaky velkých zdravotnických 
zařízení a řetězců  

- omezená možnost vzdělávání lékařů v turnovské nemocnici (přípravu na atestaci je 
nutné z velké části provádět v jiném zařízení a je nutné ji hradit) 

- obsazenost oddělení předepsaným minimem lékařů vzhledem k ekonomice a 
následné problémy se zástupností 

- rozdílná cena za stejný lékařský výkon v různých nemocnicích 

Jednání byla vedena v roce 2012 s Krajskou nemocnicí Liberec (KNL), Mediterrou, 
Asklepionem. V prosinci 2012 bylo ZM informováno o situaci ve vyjednávání, kdy se zdálo, že 
jediným možným řešením bude fúze s KNL. Na základě této informace schválilo ZM ZÁMĚR 
fúze z KNL a tento ZÁMĚR následně schválilo i zastupitelstvo libereckého kraje a města 
Liberec.  

Při jednání o mé kandidatuře na starostu města, jsem hovořil s mnoha zastupiteli a cítil jsem 
určité rozpaky nad tímto řešením. Proto jsem v březnu 2013 inicioval vznik výboru ZM pro 
otázky PNT, ve kterém jsou přítomni zastupitelé ze všech politických stran a uskupení 
zastupitelstva. Na základě diskuze ve zdravotním výboru a avizovaném zájmu soukromých 
subjektů byla opětovně nastartována jednání s Agelem, Mediterrou, Asklepionem a 
Privamedem. Souběžně byla vedena jednání s KNL i soukromými subjekty, která byla 
završena nabídkami v srpnu 2013. 

Doplnění materiálu zpracovaného pro ZM 29. srpna 2013: 

Níže uvedený materiál popisuje další jednání a vývoj situace okolo projektu „Fúze“ 
Panochovy nemocnice Turnov v průběhu září 2013. 

- byla doručena zpřesňující prezentace od firmy Mediterra (viz příloha) 
 

- bylo vedeno jednání mezi vlastníky nemocnic – Libereckým krajem, Statutárním 
městem Liberec a městem Turnov, kde vzneslo město Liberec nepodkročitelné 
podmínky: 

o Město Liberec bude mít právo veta na zcizení nemovitostí, stejně jako Turnov 
o Prodloužení lhůty na odkup akcí spoluvlastníkům na 90 dní 
o Právo veta na odsouhlasení členů dozorčí rady ostatních vlastníků 

 
- na základě dopisu zaslaného starostou řediteli krajské pobočky VZP bylo potvrzeno, 

že VZP v případě splnění standartních podmínek prodlouží smlouvu 4 oddělením 
(ortopedie, gynekologie, ARO, a rehabilitace), na které je uzavřeno smlouva do 
31.12.2013 (viz příloha) 
 

- byla vedena podrobná jednání mezi zástupci PNT, s.r.o. a KNL, a.s. o konkrétní 
podobě sfúzovaného subjektu a výsledným finančním úsporám a ziskům (viz příloha) 
 



- s celou situací jsem seznámil starosty ORP na společné poradě 
 
Varianty postupu jsou ve své podstatě stejné jako na konci srpna 2013, v průběhu září 
zpřesňovali velmi konkrétní důsledky případného fúzování s KNL, získali příznivé 
stanovisko VZP. Dopracoval jsem tedy variantu č.1 a č.2: 
 

- zůstat samostatnou nemocnicí plně ve vlastnictví města 
- vstoupit do struktury KNL, a.s. a orientovat tak zdravotní péči do veřejnoprávního 

sektoru 
- pronajmout objekty turnovské nemocnice a za symbolickou cenu prodat (založit 

společnou firmu se soukromou společností – do 15%), která bude poskytovat 
zdravotní péči s Agelem, Mediterrou nebo Asklepionem 
 

Popis varianty 1 
Tato varianta umožňuje městu na první pohled plně majetkově ovládat nemocnici. Zdá se, že 
i stanovisko VZP je příznivé s ohledem na existenci rehabilitačního oddělení, ortopedického 
oddělení, gynekologického oddělení a ARO. Team pana Nečesaného rovněž vyčíslil úspory, 
který by vznikly optimalizací prádelny, stravování a společné obchodní politice na 
9,2mil.Kč/rok (viz dále). Pro sanování předpokládané roční ztráty 15 mil.Kč/rok (včetně 
odpisů) by tedy bylo nutné z městského rozpočtu dodotovat každý rok 6 mil.Kč. 
Otázkou tedy zůstává, zda budeme mít sami v sobě sílu k úsporným opatřením a zda by měl 
městský rozpočet dlouhodobě sanovat zdravotnictví. 

 
Popis varianty 2 
Vstoupení do akciové společnosti Krajské nemocnice Liberec, a.s. nám poskytuje určité 
záruky jejího fungování v dlouhodobém horizontu. KNL je silným zdravotnickým i politickým 
partnerem. V naší nemocnici budou moci být navíc menší chirurgické zákroky, doléčovací a 
rehabilitační lůžka – kapacita, která je převisem vysoce odborné a přístrojově náročné 
centrové péče v Liberci. 
V jednání jsme se snažili ochránit stávající zdravotní péči v Turnově, vliv na výběr ředitele 
nemocnice v Turnově, způsob jeho akceptace do představenstva, počet členů v dozorčí radě i 
podmínku doplácení neekonomické zdravotní péče nasmlouvané pojišťovnou. Jedná se o 
velké státní zařízení, které si s vysokou pravděpodobností nenechá stát nikdy padnout. 
Vstoupením do KNL pomůžeme stabilizovat zdravotní péči v celém kraji.  Omezíme vstup 
soukromého kapitálu, který by mohl „vyzobat“ lukrativní obory. 
Na straně rizik je výrazné omezení vlastnických práv, velký politický vliv na směřování celého 
subjektu. Ve své podstatě nemožnost vystoupit z tohoto svazku. 
Samotné rozdělení akcií bude vycházet z myšlenky zachování stávajícího vlastního kapitálu 
KNL, a.s. s tím, že Liberecký kraj a statutární město se vzdají části akcií a městu Turnov tak 
předají 10%, město Liberec bude vlastnit cca 15% a Liberecký kraj cca 75%. Po odsouhlasení 
jednotlivými zastupitelstvy bude valná hromada společnosti, kde bude rozhodnuto o novém 
přerozdělení akcií, následně bude další valná hromada již za účasti Turnova, kde dojde 
k převzetí 10% podílu akcií, následně budou voleni členové dozorčí rady a vypsáno výběrové 
řízení na ředitele turnovské nemocnice, který se stane automaticky členem představenstva 
společnosti. 
Proč byl původně avizovaný 17% podíl snížen na 10% ? Důvodem tohoto poklesu jsou 
výsledky rozvah společností k 31.12.2012, kde se porovnávali vlastní kapitály společností 



(str.5 – shrnutí projektu fúze). Vzhledem k vyšším odpisům v minulých letech byl tento podíl 
spočten, tak jak je uvedeno výše. Současně došlo k významnému navýšení vlastního kapitálu 
u Krajské nemocnice Liberec 

 
V čem je vlastně ukryta případná úspora a zisk v případě fúzování (viz příloha 
Restrukturalizace PNT, s.r.o. pro fúzi KNL, a.s.) ?  

Předem je nutné říci, že část opatření je možné provést i při zachování samostatnosti 
nemocnice. Z analýzy zpracované panem Nečesaným a jeho týmem se jedná: zrušení praní 
v PNT (ve své podstatě zrušení Nempry) a závoz z KNL, narovnání kalkulace tepla, závoz 
pacientské a zaměstnanecké stravy z KNL+využití stávající kuchyně pro catering (komerční 
vaření bude převedeno z Liberce do Turnova), snížení cen díky obchodní politice. Těmito 
opatřeními jsme schopni vygenerovat úsporu cca 9,2 mil.Kč /rok. Obecným problémem však 
zůstává, že Panochova nemocnice Turnov potřebuje cca úsporu ve výši 15 mil.Kč/rok.   

Těchto cca 6 mil.Kč můžeme řešit: 
- zvýšením příjmů ve zdravotní péči přímo hrazenou pacienty 
- hledáním úspor na stráně nákladů (řeší projekt fúze s KNL, více již uspořit z provozu 

PNT nelze) 
- chybějící peníze řešit dotací města 

 
Jedna z variant je tedy projekt fúze s KNL, a.s. To znamená další slučování provozů – společný 
ekonomický úsek, společný obchod a investice, společný provoz a správu majetku, 
optimalizaci DPH, úsporu ve středním zdravotním personálu, nárůst tržeb v oblasti 
stravování (více externích strávníků), řešení lékárny, nárůst práce pro laboratoř z ambulancí 
mimo nemocnici, rozšíření dopravní služby i pro KNL. Jedná se o souhrn nepopulárních 
opatření spočívající v propouštění zaměstnanců nebo jejich převedení do Liberce: 14 
zaměstnanců v Nempře, 10 v kuchyni, 5 na ekonomickém oddělení, 1 ve skladu, 2 ve správě 
majetku, 1 IT, 10 středního zdravotnického personálu. Celkem tedy 43 zaměstnanců. 
Z těchto počtů by zhruba 12-15 zaměstnanců mohlo přejít do Liberce, 2 do starobního 
důchodu. Je nutno říci, že i při zachování samostatnosti nemocnice budeme muset k těmto 
nepopulárním opatřením v určitém rozsahu přistoupit. 

 
Související problematika Nempra 
Nempra, s.r.o. je obchodní společnost města Turnov. Pro nemocnici, Zdravotní a sociální 
služby Turnov, s.r.o. a školky zajišťuje dodávku stravy, tepla, teplé vody, praní prádla a byla 
založena se záměrem servisní společnosti k nemocnici, tak abychom mohli lépe balancovat 
především účetní otázky. V rámci fúze projevila KNL zásadní zájem o odkup této společnosti, 
tak aby budoucí provoz nebyl závislý na cizím subjektu (snaží se ochránit budoucí subjekt 
KNL+PNT). Na druhou stranu město Turnov se snaží ochránit ZSST a školky. Na základě 
společných jednání bylo navrhnuto, že KNL odkoupí NEMPRU za 5 mil. Kč a smlouvou bude 
garantovat ceny dodávek stravy, tepla, teplé vody a dalšího. Tato částka byla určena 
následujícím způsobem: 

 
Současný vlastní kapitál společnosti Nempra je ve výši 2 500 000 Kč s přihlédnutím k faktu, že 
stravovací provoz by se měl za jakýchkoliv okolností přesunout z důvodů úspor zpět do PNT, je 
zřejmé že při dlouhodobém vyrovnaném hospodaření společnosti Nempra není  
možné zaplatit za 100% podíl více jak 5 000 000 Kč, tuto cenu vidíme jako tržní a férovou, kterou 
můžeme případně doložit i znaleckým posudkem našeho znaleckého ústavu.  



 

Jedná se o jistý kompromis v hledání ceny společnosti s ohledem na obchodní kontakty. Ve 
své podstatě bude mít Nempra ve vlastnictví pouze technologii prádelny (ta bude zrušena) a 
kotelny. Objekty a pozemky jsou součástí vlastnictví nemocnice. Provoz stravování bude 
navrácen zpět do nemocnice s ohledem na výhodnější uplatnění DPH ve sloučeném subjektu. 
 
Popis varianty 3 
Tato varianta znamená, že město převezme objekty turnovské nemocnice, které bude 
spravovat a udržovat. Teď jsou objekty součástí PNT, s.r.o. a město přispívá víceméně pouze 
na větší investice. Za pronájem těchto budov bude soukromá společnost městu platit peníze 
(nájem) a obecně předpokládá, že město je bude vracet formou údržby zpět. Výše nájmu 
zatím nebyla soukromými subjekty specifikována (předpoklad cca 1mil.Kč/rok). Mělo by se 
však jednat o dlouhodobý pronájem v horizontu 10-20 let. Vedle toho bude fungovat 
soukromá společnost zajišťující lékařskou péči. V této společnosti může mít město podíl dle 
konkretizované nabídky (10-15%). Zachování stávající lékařské péče nejsou v této chvíli 
soukromé subjekty schopny garantovat – všichni se odkazují na jednání se zdravotními 
pojišťovnami. Dá se však očekávat vysoký tlak na ekonomiku provozu oddělení, omezování 
nočního chodu nemocnice apod. Je ovšem patrné, že soukromé subjekty by nemocnici jistě 
nezrušili, ale naopak snažili by se ji využít jako nástupní prostor do našeho regionu a zdroj 
pacientů pro centrovou péči svých velkých nemocnic. Je nutné zmínit i profesionálnější vztah 
pacienta a lékaře (ten je však vždy v kompetenci vedení nemocnice). 
 
Obsazení pozic v dozorčí radě a představenstvu KNL, a.s. v případě schválení fúze s KNL, 
a.s. 
V případě schválení projektu fúze PNT, s.r.o. a KNL, a.s. je nutné obsadit dvě pozice v dozorčí 
radě KNL, a.s. zástupci Turnova a pozici v představenstvu KNL, a.s. Je naší snahou obsadit na 
tyto posty erudované lidi znalé problematiky s dostatečným odbornými ale i politickými 
zkušenostmi. V případě, že zastupitelé budou vnímat pozitivně přínos starosty Tomáše 
Hockeho do této problematiky bude i on kandidovat na člena dozorčí rady KNL, a.s, jinak 
dává místo člena DR k dispozici. Návrh na dalšího člena DR vzejde na jednání ZM. Do 
představenstva KNL, a.s. bude na základě své funkce jednatele PNT, a.s. navržen MUDr. 
Martin Hrubý.  
 
Shrnutí starosty 
Musím říci, že vzhledem k závažnosti tématu se na mě obracejí desítky občanů Turnova. 
Z občanské aktivity pana Josefa Kunetky vznikla petice obsahující stovky až tísíce podpisů, 
požadující zachování samostatnosti Panochovy nemocnice Turnov. Problematika 
zdravotnictví je velmi složitá, v některých případech i nepochopitelná. Mnoho kroků by mělo 
být vykonáno na vládní úrovni, ale k tomu zatím chybí našim politikům odvaha. Musím říci, 
že pro mě není ani jedna z navrhovaných variant ideální a bezchybná. Všechna řešení budou 
pro turnováky vnímána negativně a bolestivě. Rozhoduji se na základě výše uvedených 
skutečností a snažím se vnímat fungování z hlediska dlouhodobého horizontu. Musím říci, že 
jsem skeptický k možným razantním změnám na ministerstvu zdravotnictví. Rovněž se 
domnívám, že cílem rozpočtu města by nemělo být dotovat zdravotnictví.  

Na základě výše uvedených řešení a po prostudování problematiky s širšího pohledu Turnova 
a regionu navrhuji ZM schválit fúzi KNL, a.s. a PNT, s.r.o.  



 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s fúzi Krajské nemocnice Liberec, a.s. a 
Panochovy nemocnice Turnov, s. r. o. 
 

Zastupitelstvo jmenuje zástupce do valné hromady KNL, a.s. za Město Turnov 
………………………………………………………………… 

Zastupitelstvo města pověřuje ……………………………………. navrhnout za členy dozorčí rady KNL, 
a.s. zástupce města: ……………………………………………………………………………… 

Zastupitelstvo města pověřuje ………………………………………. navrhnout za člena představenstva 
KNL, a.s. MUDr. Martina Hrubého. 

 

 

 

 

 

 



Nemocnice Turnov – rozvoj a perspektivy 
22.08.2013  



Výchozí stav nemocnice Turnov 

•  Nemocnice je ve vlastnictví města Turnov. 
•  Město zodpovídá za hospodaření nemocnice. 
•  Nemocnice nyní provozuje 203 lůžek základní péče. 
•  V nemocnici jsou zastoupeny tyto obory: 

- Všeobecná chirurgie 
- Ortopedická chirurgie 
-  Interna 
- Gynekologie 
- Patologie 
- Radiologie 
-  Intenzivní péče 
- Následná péče a rehabilitace 
- Biochemie a hematologie  
- Ambulance včetně fyzioterapie 

•  Nemocnice je spojena s domovem důchodců a pečovatelským domem  
a dále centrem pro výuku ošetřovatelství. 

•  Z pohledu infrastruktury je nemocnice ve výborném stavu a je profesionálně řízena. 



Výchozí stav – Mediterra s.r.o. 

•  Mediterra je dceřinou společností rakouské firmy VAMED a provozuje v ČR šest nemocnic 
a tři ambulantní kliniky: 

-  Rehabilitační klinika Malvazinky v Praze 
-  Neratovice 
-  Tanvald 
-  Sedlčany 
-  Mostiště 
-  Centrum Léčby Pohybového Aparátu (C.L.P.A. – lůžkové i ambulantní pracoviště) 
-  Palacká  
-  Malvazinky Zámeček 

•  Rakouská společnost VAMED spadá do skupiny Fresenius, která po celém světě provozuje 
62.000 nemocničních lůžek. 

•  Mediterra by ráda posílila své postavení v ČR – především v oblasti akutní péče a 
rehabilitace. 

•  Mediterra/VAMED nyní provozuje v Rakousku 28 zdravotnických zařízení, z toho 12 
rehabilitačních a ošetřovatelských zařízení, a má v těchto oborech mezinárodní renomé. 

•  Mediterra/VAMED je komplexním poskytovatelem služeb - má za sebou úspěšnou realizaci 
mezinárodních projektů od projektování a výstavby až po podnikové řízení. 



•  České zdravotnictví nyní prochází průlomovými změnami. 

•  Kvůli snižování nákladů se uzavírají oddělení akutní péče. 

•  Je patrná jasná tendence ve prospěch budování center. 

•  Zdravotnictví trpí nedostatkem financí. 

•  Městské a krajské nemocnice, které nejsou sdruženy v síti, se ocitají pod 

silným finančním tlakem a mají ekonomické problémy. 

•  Další rozvoj a zajištění existence nemocnic si vyžádají značné investice. 

•  Ve střednědobém horizontu se udrží pouze nemocnice s jasným profilem, 

nabídkou péče oslovující pacienty i za hranicemi regionu, nemocnice 

sdružené v síti a zařízení s jasným plánem svého rozvoje. 

Výchozí stav – český trh 



Cíle spolupráce 
Nemocnice Turnov & Mediterra 

•  Zajištění existence nemocnice a tím i poskytování základní péče pro 
obyvatele města Turnov. 

•  Rozvoj jasného zdravotnického profilu nemocnice a tím i centra s přesahem 
za hranice regionu. 

•  Zapojení nemocnice do skupiny Mediterra za účelem synergií v ekonomické 
oblasti (nákup, IT, lidské zdroje, vzdělávání, atd.). 

•  Společné hledání dodatečných příjmů pro nemocnici v oblasti samoplátců, 
zahraniční klientely a dotací. 

•  Zapojení nemocnice do zdravotnické sítě za účelem zlepšení řízení toku 
pacientů, transferu znalostí a posílení postavení vůči zdravotním 
pojišťovnám. 

•  Posílení hospodářského významu nemocnice pro město Turnov. 
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Model Turnov  

Model Poznámky 
§  Spol.Vamed Mediterra zajistí odkoupení společnosti 

provozující lék.služby v nem. Turnov.  
§  Společnost veřejného práva, město Turnov, 

opětovně převede do svého majetku nemovitý 
majetek patříci nemocnici Turnov tak, aby se ze 
společnosti vlastnící/provozující stala společnost 
provozní (pronajímající si nemovitosti od města), a to 
před převzetím správy ze strany Vamed Mediterra. 

§  Vlastníkem spol.zajišťující nemocniční péči v 
Turnově se stane spol.Vamed Mediterra (vlastníkem 
nemovitosti pak město Turnov) 

§  Výši kupní ceny navrhujeme v symbolické výši 1 Kč 
při nulovém net debt. Hospodářské riziko po převzetí 
leží ze 100% u společnosti Mediterra. Cenu za 
pronájem nemovitosti včetně údržby navrhujeme ve 
výši 2 milonů Kč / ročně za toho předpokladu, že 
hospodářský výsledek nemocnice bude minimálně 
nulový.  

§  Konsolidace spol.provozující nemocnici v Turnově 
(rozpočet, příjmová složka rozpočtu) bude kryta z 
prostředků skupiny Fresenius-Vamed a nijak 
nezatíží rozpočet-či majetek města. 

§  Převzetí je možné od 1.1. 2014. 

 
FSE 

 
VAG / VMS 

 
Mediterra 

 
Nemocnice 

 

Provozovatel  

Konsoli-
dace 

 
Spol.veřejného  

práva  

Akvizice 

Opětov
né 
převzetí 
nemovit
osti do 
vl. 
města 

Pronájem 
nemovitosti 

Smlouva o rozsahu  
zajišťované péče 



Profil nemocnice Turnov - rozvoj  

Profil	  
péče	  

Důraz	  na	  neurologii	  &	  centrum	  léčby	  pacientů	  po	  mozkové	  mrtvici  
Ve	  spolupráci	  s	  Libercem	  resp.	  Prahou	  

Rehabilitace	  neurologických	  pacientů 
Inves7ce	  v	  lokalitě	  Turnov Počet	  

lůžek	   Status	  
Péče	  i	  o	  pacienty	  
z	  ostatních	  
regionů	  

Iktová	  
jednotka	   JIP	  

Neurologická	  
stanice	  

Neuro-‐
chirurgie	   	  	  

Rehabilitace	  
neurol.	  
pacientů	  

Geriatrie	  
pro	  neurol.	  
pacienty	  

Neurol.	  
ambulance	   Cca	  150	   Nově	  

Základní	  
péče	  

Nemocnice	  Turnov	  

Interna	  
Chirurgie	  
Ortopedie	   Gynekologie	   JIP	  

Následná	  
péče	   Cca	  150	   Nyní	  

Základní	  
ambulantní	  
péče	   Laboratoř	   Patologie	   Ambulance	   Fyzioterapie	   Radiologie	   	  	   Nyní	  

	  	   	  	  

Regionální	  
zařízení	   Ošetřovatelská	  škola	   Dům	  pro	  seniory	  a	  pečovatelský	  dům	   Cca	  100	   Spolupráce	  

Profil může být adaptován v případě souhlasu zdravotních pojišťoven, investice do nemovitosti se bude řešit 
zvláštní dohodou, vzhledem ke skutečnosti, že se nemovitosti nachází v majetku města Turnova. 



Rozvoj - moduly 

•  Ve spolupráci s Libercem resp. Prahou:  
•  Centrum léčby pacientů po mozkové mrtvici pro péči přesahující rámec regionu, 

okamžitá péče na iktové jednotce, další léčba na neurologické stanici a transfer na 
rehabilitaci neurologických pacientů. 

•  Neurologická stanice: specializace na mozkové příhody, dodatečná odbornost 
v oblasti geriatrie pro neurologické pacienty a v oblasti všeobecné neurologie včetně 
diagnostiky v kombinaci s neurologickou ambulancí. 

•  Neurochirurgie: specializace na demenci a všeobecné neurochirurgické zákroky 
v kombinaci s neurochirurgickou jednotkou intenzivní péče 

•  Rehabilitace neurologických pacientů: stacionární a částečně ambulantní rehabilitační 
zařízení v kombinaci s fyzioterapeutickou a neurologickou stanicí, další odbornost v oblasti 
geriatrické rehabilitace neurologických pacientů  

•  Konziliární služby: kardiologie, léčba bolesti, diagnostické centrum/radiologie, všeobecná 
chirurgie. 

•  Neurologická ambulance: specializace na následnou péče s podobným zaměřením plus 
geriatrická neurologie. 

•  Další možnosti rozvoje: sportovní medicína se specializací na neurologii,  traumatologii a 
ortopedickou rehabilitaci. 



Propojení nemocnice Turnov 

Nemocnice	  Tanvald	  
Ortopedická	  
rehabilitace	  

Neurologie	  
UK	  Praha	  	  

Propojení	  odbornos?	  

Mediterra	  CZ	  

Ek
on
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ké
	  p
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	   Nemocnice	  Turnov	  (nově)	  

Pr
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í	  p
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e	  
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ty
	  

Regionální	  nemocnice	  &	  
lékaři	  

Neurologie	  	   Rehabilitace	  

VAMED	  Interna]onal	   Stacionární	  oblast	  základní	  péče	   Příjem	  pacientů	  ze	  
zahraničí	  

Ambulance	  

Regionální	  propojení	  

Pečovatelský	  dům	  
Turnov	  

Ošetřovatelská	  
škola	  
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SMLOUVA MEZI AKCIONÁŘI 

uzavřená podle ustanovení § 262 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů 

(„Smlouva“) 

SMLUVNÍ STRANY 

 

1. 

Liberecký Kraj                                                      

Zastoupený hejtmanem  panem Martinem Půtou 

U Jezu 642/2a                                                           

461 80  Liberec                                                            

IČ: 708 91 508 

 „Akcionář 1“ 

 

2. 

Statutární město Liberec 

zastoupeno primátorkou paní Bc. Martinou Rosenbergovou                                                              

nám. Dr. E. Beneše 1 

460 01 Liberec                                                       

IČ: 002 62 978 

 „Akcionář 2“ 

  

3. 

Město Turnov 

zastoupeno starostou panem Ing.Tomášem Hockem                                                                

Antonína Dvořáka 335 

511 01 Turnov 

IČ: 002 76 227 

„Akcionář 3“ 
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(Akcionáři 1 až 3 jsou dále označeni společně jako „Akcionáři“; „Akcionář“ znamená kteréhokoli z 

Akcionářů) 

PREAMBULE 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

(A) Ke dni uzavření této Smlouvy jsou Akcionáři vlastníky níže uvedených akcií společnosti 

Krajská nemocnice Liberec, a.s., se sídlem Liberec I – Staré Město, Husova 10, PSČ 460 63, 

identifikační číslo: 272 83 933, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 

v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1651 („Společnost“): 

(a) Akcionář 1 vlastní (i) sedmdesát dva (72) kusů kmenových akcií na jméno v listinné 

podobě o jmenovité hodnotě 10.000.000 Kč (slovy: deset milionů korun českých), (ii) tři 

(3) kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč 

(slovy: jeden milion korun českých), a (iii) jeden (1) kus akcie na jméno v listinné podobě 

o jmenovité hodnotě 11.729.812 (slovy: jedenáct milionů sedm set dvacet devět tisíc osm 

set dvanáct korun českých); Akcionář 1 tedy vlastní akcie Společnosti v celkové 

jmenovité hodnotě 734.729.812 Kč (slovy: sedm set třicet čtyři milionů sedm set dvacet 

devět tisíc osm set dvanáct korun českých), tj. akcie představující 74,23% základního 

kapitálu Společnosti; 

(b) Akcionář 2 vlastní (i) jeden (1) kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě o 

jmenovité hodnotě 54.632.100 Kč (slovy: padesát čtyři milionů šest set třicet dva tisíc 

jedno sto korun českých), (ii) devět (9) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě 

o jmenovité hodnotě 10.000.000 Kč (slovy: deset milionů korun českých), a (iii) jeden (1) 

kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 11.516.312 Kč 

(slovy: jedenáct milionů pět set šestnáct tisíc tři sta dvanáct korun českých); Akcionář 2 

tedy vlastní akcie Společnosti v celkové jmenovité hodnotě 156.148.412 Kč (slovy: jedno 

sto padesát šest milionů jedno sto čtyřicet osm tisíc čtyři sta dvanáct korun českých), tj. 

akcie představující 15,77 % základního kapitálu Společnosti; 

(c) Akcionář 3 vlastní (i) devět (9) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o 

jmenovité hodnotě 10.000.000 Kč (slovy: deset milionů korun českých), (ii) jeden (1) kus 

kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.634.141 Kč (slovy: 

jeden milion šest set třicet čtyři tisíc jedno sto čtyřicet jedna korun českých), a (iii) jeden 

(1) kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 7.352.328 Kč 

(slovy: sedm milionů tři sta padesát dva tisíc tři sta dvacet osm korun českých); Akcionář 

3 tedy vlastní akcie Společnosti v celkové jmenovité hodnotě 98.986.469 Kč (slovy: 

devadesát osm milionů devět set osmdesát šest tisíc čtyři sta šedesát devět korun 

českých), tj. akcie představující 10 % základního kapitálu Společnosti. 

(B) Akcionáři jsou si vědomi ekonomických výhod společné strategie řízení Společnosti 

a prohlašují, že mají zájem společně usilovat o optimalizaci obchodní činnosti a schopnosti 

Společnosti generovat zisk a společně koordinovat ochranu svých práv a hodnotu jednotlivých 

akcií; a 

(C) Akcionáři touto Smlouvou zamýšlí upravit svá vzájemná práva při výkonu práv Akcionářů ve 

Společnosti a správě Společnosti. 

 

UZAVÍRAJÍ SMLUVNÍ STRANY NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU TUTO 

SMLOUVU. 
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1. DEFINICE 

1.1 Pro účel této Smlouvy mají následující výrazy psané s velkým počátečním písmenem níže 

uvedený význam: 

(a) „Akcie“ znamenají jakékoliv akcie emitované Společností. 

(b) „Akcionář“ znamená kteréhokoli Akcionáře 1 až 3, tak jak je uvedeno výše, a jakoukoli 

další osobu, která se v souladu se zákonem, Stanovami a touto Smlouvou stane 

akcionářem Společnosti. 

(c) „Dnem podpisu“ se rozumí den podpisu této Smlouvy smluvními stranami. 

(d) „Liberecká Nemocnice“ znamená územní pracoviště Společnosti v Liberci. 

(e)  „Obchodní zákoník“ znamená zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů. 

(f)  „Propojená osoba“ znamená jakýkoli subjekt touto osobou ovládaný, tuto osobu 

ovládající nebo pod společným ovládáním s touto osobou, resp. subjekt propojený s touto 

osobou (ve smyslu § 66a Obchodního zákoníku) nebo subjekt této osobě blízký (ve 

smyslu občanskoprávních předpisů).  

(g) „Smlouva“ znamená tuto smlouvu tak, jak tato případně bude později doplněna dalšími 

písemnými dohodami mezi smluvními stranami. 

(h) „Společnost“ má význam uvedený v části (A) preambule této Smlouvy.  

(i) „Spor“ znamená jakýkoliv spor mezi Akcionáři vzešlý z této Smlouvy nebo v souvislosti 

s ní. 

(j) „Stanovy“ znamená stanovy Společnosti reflektující ustanovení této Smlouvy, které 

budou schváleny ke Dni podpisu. 

(k) „Turnovská Nemocnice“ znamená územní pracoviště Společnosti v Turnově. 

(l) „Vlastní kapitál“ znamená auditovaný vlastní kapitál Společnosti dle českých účetních 

standardů za poslední uzavřené účetní období Společnosti.  

 

1.2 Jestliže kontext nevyžaduje jinak, pak v této Smlouvě: 

(a) odkazy na „články”, „ustanovení“, „odstavce“ a „přílohy“ budou vykládány jako odkazy 

na články, ustanovení, odstavce a přílohy této Smlouvy; 

(b) odkazy na jakýkoli zákon, právní předpis, nebo ustanovení právního předpisu budou 

vykládány jako odkaz na tentýž zákon, právní předpis nebo ustanovení právního předpisu 

tak, jak případně tyto byly nebo budou průběžně doplněny, změněny, rozšířeny nebo znovu 

přijaty;  

(c) odkazy na „osobu” nebo „stranu” a jejich výklad budou zahrnovat jakoukoli fyzickou 

osobu, společnost, vládu, stát, státní úřad, společný podnik, sdružení nebo konsorcium (ať 

již tyto mají, či nemají samostatnou právní subjektivitu); 

(d) odkazy na „dny“ znamenají odkazy na kalendářní dny; 

(e) odkazy na „pracovní dny“ znamenají odkazy na kterýkoli den kromě soboty a neděle 

a dnů, na něž připadá státní svátek podle platných právních předpisů České republiky; 

(f) pojmy definované v této Smlouvě v množném čísle mají shodný význam i v jednotném 

čísle a naopak. 

1.3 Nadpisy užívané v této Smlouvě se vkládají pouze pro přehlednost a při výkladu této Smlouvy 

nebudou brány v úvahu. 

2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

2.1 Akcionáři se dohodli, že tato Smlouva se vztahuje vždy na všechny Akcionáře a jejich přímé či 

nepřímé podíly ve Společnosti. Akcionáři se proto zavazují zajistit, aby jakýkoliv nabyvatel 



  4 / 9 

Akcií, kterému Akcie převedou (s výjimkou převodů mezi Akcionáři samotnými), přistoupil k 

této Smlouvě před jejich nabytím a stal se tak osobou, na níž se tato Smlouva bude vztahovat od 

okamžiku nabytí Akcií. V případě porušení tohoto ustanovení je Akcionář, který tuto povinnost 

porušil povinen zaplatit druhému Akcionáři smluvní pokutu ve výši 2 000 000 Kč (slovy: dva 

milióny korun českých). Kromě smluvní pokuty má oprávněný Akcionář nárok na náhradu 

škody v plné výši, a to i ve výši převyšující smluvní pokutu. 

2.2 Akcionáři se zavazují vykonávat svá akcionářská práva a jinými způsoby přímo nebo nepřímo 

vykonávat a ovlivňovat řízení Společnosti výhradně v souladu s ustanoveními příslušných 

právních předpisů a ustanoveními a zásadami této Smlouvy. Akcionáři budou spolupracovat při 

řízení Společnosti tak, aby optimalizovali obchodní činnost a schopnost Společnosti generovat 

zisk. 

2.3 Akcionáři tímto deklarují svůj zájem a zavazují se dále rozvíjet obchodní činnost Společnosti 

tak, aby bylo dosahováno co nejlepších hospodářských výsledků. 

2.4 Akcionáři nebudou, přímo ani nepřímo činit žádná rozhodnutí, která by mohla významně 

zhoršit ziskovost podnikání Společnosti nebo hodnotu Společnosti. 

2.5 Každý z Akcionářů může kdykoli požadovat změny Stanov za účelem zajištění práv 

a povinností Akcionářů podle této Smlouvy. Akcionáři se zavazují přijmout veškerá potřebná 

rozhodnutí a opatření k zajištění souladu Stanov s touto Smlouvou. Pro vyloučení pochybností 

Akcionáři sjednávají, že v případě rozporů mají ustanovení této Smlouvy, pokud nejsou 

v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, přednost před ustanoveními Stanov.  

3. ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI 

3.1 Společnost má dvanáct (12) členů dozorčí rady  

3.2 Čtyři (4) členové dozorčí rady Společnosti budou zástupci navržení Akcionářem 1, dva (2) 

členové dozorčí rady Společnosti budou zástupci navržení Akcionářem 2 a dva (2) členové 

dozorčí rady Společnosti budou zástupci navržení Akcionářem 3.  

3.3 Dalšími čtyřmi (4) členy dozorčí rady Společnosti budou zástupci zaměstnanců, kdy vždy tři (3) 

členové budou nominování z řad zaměstnanců Liberecké nemocnice a jeden (1) člen z řad 

zaměstnanců Turnovské nemocnice.  

3.4 Akcionáři se dohodli, že v průběhu roku 2014 změní Stanovy v souvislosti s nabytím účinnosti 

zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích) tak, aby počet členů dozorčí rady klesl na jedenáct (11) členů s tím, že poklesne 

počet členů dozorčí rady nominovaných z řad zaměstnanců Liberecké nemocnice ze tří (3) na 

dva (2).  

3.5 Pro jmenování každého člena představenstva je potřeba souhlas alespoň dvou třetin hlasů členů 

dozorčí rady. 

3.6 Akcionář 3 má právo obsadit 50% počtu členů komise, která bude organizovat výběrové řízení 

na ředitele Turnovské nemocnice, osoba vybraná touto komisí bude zvolena zástupci Akcionářů  

v dozorčí radě do představenstva Společnosti.  

3.7 Členové dozorčí rady mají právo se účastnit schůzí představenstva bez omezení. 

4. ZVLÁŠTNÍ PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁŘE 2 A AKCIONÁŘE 3 

4.1 Akcionáři se dohodli, že pro zcizení nemovitého majetku v katastrálním území Turnov, který 

Společnost nabyla fúzí, se vyžaduje vždy souhlas Akcionáře 3. 

4.2 Akcionáři se dohodli, že pro zcizení nemovitého majetku v katastrálním území Liberec, který 

Společnost nabyla vkladem do základního kapitálu Společnosti od Akcionáře 2, se vyžaduje 

vždy souhlas Akcionáře 2.  

4.3 Akcionáři se dohodli, že ke změně rozsahu zdravotní péče v Turnovské nemocnici, která by 
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byla učiněna z vlastní vůle Společnosti, se vždy vyžaduje souhlas Akcionáře 3.  

5. DIVIDENDA  

5.1 Rozdělování podílu na zisku Společnosti bude realizováno dle následujících pravidel: 

(a) Akcionáři se zavazují zajistit, aby představenstvo společnosti veškerý zisk vytvořený 

Společností reinvestovalo do Společnosti, a to nejpozději do deseti (10) kalendářních let 

ode dne podpisu této Smlouvy. Jestliže se Akcionáři jednomyslně nedohodnou po marném 

uplynutí této lhůty jinak, prodlužuje se lhůta pro reinvestování vždy o dalších deset (10) 

kalendářních let.  

(b) K výplatě dividendy nebo tantiém je třeba souhlasu všech Akcionářů.  

6. PŘEDKUPNÍ PRÁVO AKCIONÁŘŮ 

6.1 Každý z Akcionářů má předkupní právo k Akciím ostatních Akcionářů. Předkupní právo 

Akcionářů k Akciím se realizuje v souladu s ustanoveními tohoto článku 6, není-li dále v této 

Smlouvě stanoveno jinak. 

6.2 Pokud si některý z Akcionářů bude přát prodat své Akcie nebo část z nich, vždy písemně 

oznámí ostatním Akcionářům svůj záměr prodat Akcie („Nabídka 1“) spolu s bližší specifikací 

počtu kusů a jmenovité hodnoty Akcií nabízených k prodeji („Nabídnuté Akcie“).  

(a) Pokud Akcionáři spolu neuzavřou příslušnou smlouvu o převodu Nabídnutých Akcií 

nejpozději do sto dvaceti (120) dnů od předložení Nabídky 1 ostatním Akcionářům, je 

nabízející Akcionář oprávněn nabídnout Nabídnuté Akcie třetí osobě, to však zásadně 

způsobem neohrožujícím či neomezujícím fungování Společnosti. Nabízející Akcionář je 

při vyjednávání podmínek prodeje Nabídnutých Akcií povinen postupovat tak, aby chránil 

veškerá práva a oprávněné zájmy Společnosti, jakož i jemu známá práva a zájmy ostatních 

Akcionářů; kromě jiného je povinen zachovávat mlčenlivost o veškerých důvěrných 

informacích vztahujících se ke Společnosti a případným zájemcům poskytovat informace 

jen v nezbytně nutném rozsahu a vždy teprve poté, co s nimi uzavře smlouvu o 

mlčenlivosti.  

(b) Jakmile bude mít nabízející Akcionář níže uvedené informace k dispozici, je povinen 

písemně oznámit („Nabídka 2“) ostatním Akcionářům totožnost navrhovaného nabyvatele 

Akcií („Navrhovaný nabyvatel“), specifikovat počet kusů a jmenovitou hodnotu 

Nabídnutých Akcií, cenu a další podmínky převodu Akcií na Navrhovaného nabyvatele, 

jakož i dostupné informace o finančním a ekonomickém stavu Navrhovaného nabyvatele 

(„Nabídnuté podmínky“). 

6.3 Akcionáři jsou oprávněni se na základě Nabídky 2 rozhodnout, zda Nabídnuté Akcie odkoupí za 

Nabídnutých podmínek nebo lepších podmínek, nebo odmítnou své předkupní právo využít, a to 

písemně do devadesáti (90) dnů od doručení Nabídky 2 (dále jen „Odpověď“).  

(a) Pokud se některý z oslovených Akcionářů rozhodne Nabídnuté Akcie odkoupit, nabízející 

Akcionář mu Nabídnuté Akcie prodá za Nabídnutých podmínek nebo lepších podmínek do 

třiceti (30) dnů od data doručení Odpovědi (nebo v takové delší lhůtě, jež bude součástí 

Nabídnutých podmínek nebo jež bude nutná k dodržení příslušných právních předpisů).  

(b) Pokud žádný z Akcionářů nedoručí Odpověď nabízejícímu Akcionáři ve shora uvedené 

lhůtě devadesáti (90) dnů nebo všichni oslovení Akcionáři odmítnout využít své předkupní 

právo na koupi Nabídnutých Akcií, je nabízející Akcionář oprávněn ve lhůtě dvou (2) 

měsíců od doručení Nabídky 2 všem Akcionářům převést Nabídnuté Akcie na 

Navrhovaného nabyvatele za Nabídnutých podmínek s tím, že pokud nabízející Akcionář 

Nabídnuté Akcie v uvedené lhůtě dvou (2) měsíců nepřevede, bude se na Nabídnuté Akcie 

znovu vztahovat ustanovení tohoto článku 6.  
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(c) V případě, že Akcionáři nevyužijí své předkupní právo, jsou povinni poskytnout nezbytně 

nutnou součinnost k převodu Nabídnutých Akcií (včetně, nikoliv však výlučně, udělení 

příslušného souhlasu orgánů Společnosti schvalujícího převod Nabídnutých Akcií).  

6.4 Kupní cena za převod Akcií mezi Akcionáři podle článku 6.2 (a) této Smlouvy se určí jako výše 

Vlastního kapitálu připadající poměrně na prodávané Akcie.  

6.5 Pro vyloučení pochybností platí, že každý Akcionář je oprávněn uplatnit své předkupní právo 

vždy v poměru svých Akcií na celkovém základním kapitálu Společnosti vůči celkovému počtu 

Nabídnutých Akcií.  

6.6 Pokud Akcionář poruší ustanovení článku 6.2, 6.3 nebo 6.4 této Smlouvy, je Akcionář, jehož 

právo bylo porušeno, oprávněn požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 5 000 000 Kč 

(slovy: pět miliónů korun českých). Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo 

oprávněného Akcionáře požadovat náhradu škody převyšující částku smluvní pokuty. Smluvní 

pokuta je splatná do třiceti (30) dnů ode dne doručení písemného oznámení o porušení příslušné 

smluvní povinnosti Akcionáři, který se porušení dopustil, a to ve prospěch bankovního účtu 

uvedeného v oznámení. 

7. PRÁVO POŽADOVAT ODKUP AKCIÍ (TAG-ALONG RIGHT) 

7.1 V případě, že Akcionář, či Akcionáři vlastnící alespoň 10% Akcií („Dotčený Akcionář“) 

obdrží v rámci poctivého obchodního styku od třetí osoby (s výjimkou Propojené osoby) 

jakoukoli nabídku na odkup veškerých jeho Akcií („Prodávané Akcie“) a přeje-li si tuto 

nabídku přijmout, zavazuje se Dotčený Akcionář bez zbytečného odkladu informovat ostatní 

Akcionáře („Oprávněný Akcionář“) o veškerých podstatných podmínkách nabídky třetí osoby, 

zejména o identifikaci třetí osoby, která nabídku učinila, identifikaci Prodávaných Akcií a 

o ceně za Prodávané Akcie. Do devadesáti (90) dnů od okamžiku, kdy Oprávněný Akcionář 

obdrží informaci o nabídce v souladu s tímto článkem 7.1, je oprávněn požadovat, aby mu 

Dotčený Akcionář zajistil možnost prodat všechny své Akcie této třetí osobě současně 

s převodem Prodávaných Akcií za stejných podmínek, za jakých tento převod realizuje Dotčený 

Akcionář.  

8. ZMĚNY 

8.1 Tato Smlouva nahrazuje jakékoli dřívější dohody mezi Akcionáři. Jakékoli doplnění nebo 

změna této Smlouvy podléhají písemné dohodě Akcionářů. 

9. POSTOUPENÍ 

9.1 Žádná ze smluvních stran nemá právo postoupit tuto Smlouvu, ať již v plném rozsahu či 

částečně, bez předchozího písemného souhlasu zbývajících smluvních stran, přičemž jakékoli 

takové postoupení v rozporu s podmínkami této Smlouvy je neplatné a neúčinné.  

10. ODDĚLITELNOST 

10.1 Bude-li jakékoliv ustanovení této Smlouvy shledáno příslušným soudem, rozhodčím soudem 

nebo jiným orgánem neplatným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za 

vypuštěné ze Smlouvy a ostatní ustanovení této Smlouvy zůstanou v platnosti a účinnosti, 

pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo 

uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany 

v takovém případě uzavřou takové dodatky k této Smlouvě, které umožní dosažení výsledku 

stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo neplatným 

nebo nevymahatelným ustanovením. 

11. VZDÁNÍ SE PRÁVA 

11.1 Žádné nevyužití nebo opomenutí nároku nebo práva vyplývajícího z této Smlouvy nebude 

představovat ani se nebude vykládat jako vzdání se nároku nebo práva, pokud tak nebude 
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učiněno písemně smluvní stranou. Vzdání se některého nároku nebo práva vyplývajícího z této 

Smlouvy nebude vykládáno jako vzdání se jakéhokoliv jiného nároku nebo práva. Žádné 

prodloužení lhůty ke splnění povinnosti nebo jiného úkonu předpokládaného touto Smlouvou 

nebude vykládáno jako prodloužení lhůty ke splnění jakékoliv jiné povinnosti nebo jiného 

úkonu předpokládaného touto Smlouvou. 

12. OZNÁMENÍ 

12.1 Není-li v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak, vzájemná komunikace smluvní stran, zejména 

jakákoli oznámení či sdělení vyžadovaná podle této Smlouvy, bude činěna v písemné 

a emailové formě a doručena ostatním smluvním stranám na níže uvedené adresy a čísla 

výlučně (i) osobním doručením, (ii) zasláním uznávanou poštou doporučeným dopisem, (iii) 

zasláním kurýrní službou, která umožňuje ověření doručení. Za emailovou formu komunikace 

se považuje odeslání shodného obsahu informace odeslané písemně na níže uvedenou 

emailovou adresu, aniž by odesílatel ověřoval doručení emailové komunikace. Oznámení nebo 

sdělení učiněné výše uvedeným způsobem bude považováno za řádně doručené příslušným 

smluvním stranám okamžikem: 

(a) v případě osobního doručení, převzetím oznámení nebo sdělení smluvní stranou nebo 

osobou pověřenou k převzetí oznámení nebo sdělení příslušnou smluvní stranou; 

(b) v případě doručení poštou převzetím smluvní stranou nebo, pokud smluvní strana 

písemnost nepřevezme, (i) uplynutím pátého (5.) pracovního dne po dni odeslání oznámení 

nebo sdělení, nebo (ii) v den, kdy smluvní strana převzetí odmítla, s tím, že za doklad 

odeslání se považuje potvrzený podací lístek; 

(c) v případě doručení kurýrní službou převzetím smluvní stranou nebo, pokud smluvní strana 

písemnost nepřevezme, uplynutím třetího (3.) pracovního dne po odevzdání oznámení nebo 

sdělení ke kurýrní přepravě. 

12.2 Jestliže dotčená smluvní strana nesdělí ostatním písemně jinak, doručovací adresy smluvních 

stran jsou stejné jako jejich adresy uvedené v identifikaci v této smlouvě.  

12.3 Smluvní strany oznámí bez zbytečného odkladu ostatním smluvním stranám jakékoliv změny 

údajů uvedených v článku 12.2 a jakoukoliv jinou změnu své doručovací adresy formou 

doporučeného dopisu a zaslaného na adresu uvedenou v článku 12.2 (ve znění případných 

pozdějších řádných změn). Řádným doručením tohoto oznámení dojde ke změně doručovací 

adresy Akcionáře bez nutnosti uzavření dodatku k této Smlouvě.   

13. ROZHODNÉ PRÁVO 

13.1 Smluvní strany se dohodly, že jejich právní vztahy, závazky, práva a povinnosti vyplývající 

z této Smlouvy se budou řídit právním řádem České republiky, zejména pak Obchodním 

zákoníkem. 

14. ŘEŠENÍ SPORŮ 

14.1 Smluvní strany se tímto zavazují, že vynaloží veškeré úsilí k urovnání všech Sporů smírnou 

cestou.  

14.2 Pokud Smluvní strany nevyřeší jakýkoliv Spor smírnou cestou, bude takový Spor řešen 

obecnými soudy České republiky. 

15. DOBA TRVÁNÍ A PLATNOST 

15.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti jejím uzavřením. Tato Smlouva je závazná také pro 

právní nástupce smluvních stran. 

15.2 Tato Smlouva bude trvat po celou dobu trvání účasti alespoň dvou Akcionářů, popř. jejich 

právních nástupců, kteří k této Smlouvě přistoupili. 
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15.3 Pro vyloučení pochybností Smluvní strany sjednávají, že ustanovení § 345 odst. 1 a 3, § 346, § 

347, § 348, § 349 odst. 3, a § 350 Obchodního zákoníku se na právní vztahy založené touto 

Smlouvou nepoužijí. 

15.4 Odpovědnost za porušení této Smlouvy nezaniká v důsledku jakéhokoli převodu Akcií 

a Akcionář, který převedl svoje Akcie způsobem, který představuje porušení této Smlouvy, není 

v důsledku jejich převodu zbaven svých závazků vyplývajících z této Smlouvy. 

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

16.1 Účelem žádného ze závazků vyplývajících z této Smlouvy nebo kteréhokoli ustanovení této 

Smlouvy není udělit práva osobě, která není smluvní stranou této Smlouvy ve smyslu této 

Smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak. 

Tato Smlouva byla vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.  
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PODPISOVÁ STRANA 

Strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na 

důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

  

  

Místo: [●] 

Datum: [●] 

Místo: [●] 

Datum: [●] 

 

 

_______________________________________ 

 

 

_______________________________________ 

Jméno:  

 

Jméno:  

 

  

Místo: [●] 

Datum: [●] 

 

 

 

_______________________________________ 

 

 

 

Jméno:  

 

 

  

  

 



Fuze KNL-PNT - Zprava z jednání o zdravotní péči 

Po zahájení intenzivních pracích na návrhu reorganizace obslužných provozů a činností 

nového fúzovaného subjektu, kde se již pomalu konkretizuje řada očekávaných úspor, byly 

zahájeny práce na oblasti nejcitlivější tj. rozsahu zdravotní péče v PNT a její vazby na KNL 

Vedení KNL a PNT uskutečnilo první podrobné jednání na téma možností spolupráce a 

rozvoje zdravotní péče v novém fúzovaném subjektu. Ukázalo se, že existuje celá řada 

oblastí, kde v důsledku propojení dojde ku prospěchu ekonomickému i medicínskému u obou 

stávajících subjektů a hlavně pacientů v regionu. Následně uvádíme hlavní z možných 

připravovaných změn. 

V první řadě je třeba uvést, že se společným jednáním a tlakem na ZP podařilo získat 

příslib od VZP na prodloužení smluvního vztahu pro PNT pro ARO (z 2013 do 2015) a 

v případě splnění personálně technických požadavků i RHB a ORTO, což bude i díky 

plánované fúzi zajištěno. Ukazuje se, že očekávané zvýšení vyjednávací síly většího subjektu 

může přinést pozitivní výsledky. 

V klinických oborech se jeví následné možnosti: 

CHIRURGIE má v PNT určité volné kapacity, kratší ošetřovací doby a velmi flexibilní 

organizaci sester ve službách, což přináší dobrou efektivitu, ale občasný 

nedostatek anesteziologů. Nabízí se zcela přesunout z KNL operativu bariatrické chirurgie 

(chirurgická léčba obezity), neboť v PNT mají v této oblasti výborné výsledky (nyní 200 

výkonů/rok a operují úspěšně i cizince (letos cca 65)) a také některé chirurgické výkony, kde 

kapacita KNL nyní nestačí a pacienti odcházejí do jiných nemocnic (žlučníky, kýly....). Dále 

bude po dojednání se ZP adekvátních cen rozvíjena jednodenní chirurgie a to i ve vazbě na 

gynekologii, která bude lůžkově řešena v rámci společného lůžkového fondu s chirurgii. Další 

zvýšení optativy se počítá v oboru urologie s ohledem na to, že v PNT je prováděno široké 

spektrum těchto operací a nedostatečné kapacity urologické optativy v KNČL přinášejí 

zvýšené požadavky na KNL a MNJ. 

ORTOPEDIE v PNT bude dál zajišťovat stávající objem operativy (cca 150 TEP/rok) a 

bude rozšířena o drobnější ortopedické zákroky (artroskopie), na které je nyní v KNL 

poměrně dlouhá čekací doba. 

Problém anesteziologů pro operační obory bude řešen ve spolupráci s KNL, kdy zejména 

fakt, že PNT nemůže být akreditovaného pracoviště, odrazoval nové lékaře před nástupem do 

PNT v tomto oboru (obecně se týká i jiných odborností). 

REHABILITACI, která je v současné době zaměřena v PNT zejména na pooperační stavy 

(?) by v co nejkratší době vedení nemocnic významně rozšířilo a zavedlo ve spolupráci 

s rehabilitací v KNL jednu, možná i dvě nové stanice zaměřené na neurologickou rehabilitaci. 

Tento záměr by byl koncipován ve vazbě na iktové centrum v KNL a na úkor snížení lůžek 

následné péče v obou subjektech, neboť se chceme koncentrovat na vyšší stupeň péče a 

následnou péči přenechat dalším zdravotnickým zařízením 

Z těchto důvodů bude navrženo lůžková oddělení LDN v PNT a KNL spojit s cílem zlepšit 

tak jejich efektivitu a odbornou úroveň.  

INTERNÍ oddělení získá proti stávajícímu stavu 10 lůžek (obsazeno nyní gynekologii), 

která však budou po určité redukci následné určitě vytížena 



Ambulantní provozy budou ve stávajícím stavu zachovány, ale bude provedena analýza 

jejich fungování s cílem podchytit lepší směřování pacientů do specializované péče v KNL 

V oblasti komplementu se nabízí následné řešení:  

RTG oddělení obou nemocnic zvýší spolupráce na personální úrovni, kdy PNT může 

poskytnout momentálně potřebnou kapacitu z řad rtg laborantů, nabízí se možnost zefektivnit 

zajištění služeb v PNT, kdy by mohli posouzení snímků vykonávat sloužící lékaři v KNL a 

lékaři z PNT by naopak mohli vypomoci při zajištění služeb v Liberci 

Patologie v PNT dělá široké spektrum výkonů (větší spektrum výkonů než v KNL), ale 

samostatně je neekonomické. V Liberci jsou organizační problémy se zavedením soudního 

lékařství, a tak se nabízí varianta zřídit soudní lékařství KNL v Turnově a spojit obě 

patologie organizačně s cílem dosáhnout vyšší efektivity a odbornosti. 

Lékárna je v PNT provozována řetězcem Dr. Max dle smlouvy do roku 2018. Připravují 

se kroky k tomu, abychom mohli provozovat ve vlastní režii, což přinese nemalé tržby 

OKB v PNT je třeba zapojit do komplexu laboratoří (Centrum laboratorní medicíny) v 

KNL z cílem optimalizovat činnosti, nabídnout terénním lékařům v oblasti Turnovska řadu 

služeb, které nabízí KNL (svozy, praní, odpady, platby za odběry, apod.). C9lem bude zvýšit 

počet těch, kteří využívají služby nemocnice (dnes 2) tj zvýšení celkových výkonů 

v laboratořích. Bude třeba jednat i se soukromou laboratoří v Turnově 

Cílem a smyslem těchto změn je využít předností PNT, posílit efektivně počet operačních 

výkonů, aby bylo dosaženo potřebné reference, případně ji do budoucna zvýšit, získat i řadu 

dalších tržeb hrazených výkonově či nad rámec stávajících referencí. Zároveň chceme 

navrhovanými kroky pozvednout úroveň péče v PNT jako součásti KNL blíže k specializované 

péči zajišťované v KNL při zachování stávajícího rozsahu základních oborů vyplývajících ze 

spádovosti nemocnice. Konkrétní propočty těchto opatření budou uskutečněny během října až 

listopadu a zahrnuty do finančního plánu nového subjektu na rok 2014, který by měl být 

minimálně vyrovnaný. 

Z výše uvedeného je patrné, že v oblast zdravotnického personálu nelze předpokládat 

prakticky žádné redukce, neboť je snaha při stávajících stavech navýšit výkonnost nemocnice. 

V oblasti obslužných provozů, kde se plánuje prakticky spojení s provozy v KNL k určité 

redukci dojde, bude se však týkat zaměstnanců obou nemocnic, kdy předpokládáme, že řada 

nynějších zaměstnanců v PNT dostane příležitost uplatnění v KNL. 
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Tento projekt fúze sloučením byl vypracován v souladu s českým právem, zejména 

s ustanovením §15 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a 

družstev, v platném znění (dále jen „zákon o přeměnách“), a to níže uvedeného dne, měsíce a 

roku pro tyto společnosti:  

 

 

 

 

1.  Panochova nemocnice Turnov s.r.o., IČ: 274 88 748,   

se sídlem Turnov 1, 28.října 1000, PSČ 511 01,  

zapsanou v obchodní m rejstříku vedeném  

Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka: C 22015 

 

dále také jako „Zanikající společnost “  

 

 

a 

 

 

2.  Krajská nemocnice Liberec, a.s.,, IČ: 272 83 933,  

 se sídlem Liberec I - Staré Město, Husova 10, PSČ 460 63, 

 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném  

 Krajským soudem v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, Spisová značka: B 1651,  

  

 dále také jako „Nástupnická společnost“ 

 

 

 

 

Zanikající a Nástupnická společnost se dále také označují jako „Zúčastněné společnosti“.  

 

 

 

PREAMBULE  

 

 

 

 

Vzhledem k tomu, že  

 

 

1. Statutární orgány Nástupnické společnosti a Zanikající  společnosti rozhodly o tom, že 

v důsledku  fúze sloučením Zanikající společnost zanikne bez likvidace a jejich 

obchodní jmění přejde na Nástupnickou společnost s tím, že rozhodný den fúze, to je 

den, od kterého se jednání Zanikající společností bude z účetního hlediska považovat za 

jednání na účet Nástupnické společnosti  bude  1. 1. 2014; 

 

2. Jediný společník Zanikající společnosti bude v působnosti valné hromady schvalovat 

tento Projekt fúze.  
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3. Valná hromada Nástupnické společnosti bude schvalovat tento Projekt fúze.  

 

4. ke dni 31. 12. 2013 budou řádně sestaveny konečné účetní závěrky Zúčastněných 

společností, které budou ověřeny auditorem; 

 

5. ke dni 1. 1. 2014 bude  sestavena zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti, která 

bude ověřena auditorem; 

 

6. zpráva o přeměně se v souladu s ust. §27 odst. d) zákona o přeměnách  nepořizuje, 

neboť  k tomu jediný společník Zanikající společnosti a akcionáři Nástupnické 

společnosti udělili souhlas; 

 

7. ocenění jmění Zanikající společnosti nebylo provedeno, neboť se v souladu s ust.§73  

odst. 1 zákona o přeměnách nevyžaduje, tj. dle tohoto Projektu fúze Nástupnická 

společnost  nebude zvyšovat základní kapitál ze jmění Zanikající společnosti; 

 

8. dozorčí rada Nástupnické společnosti přezkoumala tento Projekt fůze a vyslovila s ním 

souhlas; 

 

9. dozorčí rada Zanikající společnosti přezkoumala tento Projekt fúze a vyslovila s ním 

souhlas; 

 

10. byly splněny všechny ostatní zákonné požadavky pro vypracování tohoto Projektu fúze. 

 

 

 

 

se zúčastněné společnosti dohodly na tomto  

PROJEKTU FÚZE 

(dále jen „Projekt “) : 

 

 

 

 

 

1.  PŘEDMĚT   A  ÚČEL  PROJEKTU  

 

1.1  Předmětem a účelem tohoto Projektu je stanovit podmínky  fúze, která se 

 uskuteční formou sloučení Zúčastněných společností. Na základě tohoto Projektu se 

 Zanikající společnost spojuje s  Nástupnickou společností, přičemž Zanikající 

 společnost zanikne bez likvidace a jejich obchodní jmění (soubor veškerého majetku 

 a závazků, veškerých práv a povinností včetně práv a povinností vyplývajících 

 z pracovněprávních vztahů) přejde na Nástupnickou společnost, a to ke dni zápisu fúze 

 do obchodního rejstříku.  
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2.   ZÚČASTNĚNÉ  SPOLEČNOSTI 

 

2.1 Zanikající společnost  je společností s ručením omezeným, jejíž základní kapitál  činí 

205 200 000,- Kč (slovy:dvě stě pět milionů dvě stě tisíc korun českých). Jediným 

 společníkem Zanikající společnosti je Město Turnov, identifikační číslo: 002 76 227, 

se sídlem Turnov, Antonína Dvořáka 335, PSČ 511 01.   

 

2.2 Nástupnická společnost je akciovou společností, jejíž základní kapitál činí 

989 864 693,- Kč (slovy: devět set osmdesát devět milionů osm set šedesát čtyři tisíc 

šest set devadesát tři korun českých) a je rozdělen na následující akcie:  

 

(a) 9 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité 

hodnotě 100 000 000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých); 

 

(b)  1 kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 

13 363 953,- Kč (slovy: třináct milionů tři sta šedesát tři tisíc devět set 

padesát tři korun českých); 

 

(c)  3 kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité 

hodnotě 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých); 

 

(d)  1 kus kmenové  akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 

54 632 100,- Kč (slovy: padesát čtyři milionů šest set třicet dva tisíc 

jedno sto korun českých); 

 

(e)  1 kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 

18 868 640,- Kč (slovy: osmnáct milionů osm set šedesát osm tisíc šest 

set čtyřicet korun českých).  

 

2.3 Akcionářská struktura Nástupnické společnosti je následující:  

 

(a)  Liberecký kraj, identifikační číslo: 708 91 508, se sídlem Liberec 2, U 

Jezu 642/2a, PSČ 461 80, je vlastníkem následujících akcií:  

 

 3 kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité 

hodnotě 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých); 

 

 8 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité 

hodnotě 100 000 000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých); 

 

 1 kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité 

hodnotě 13 363 953,- Kč (slovy: třináct milionů tři sta šedesát tři 

tisíc devět set padesát tři korun českých).  

-  

Celkový součet jmenovitých hodnot akcií Libereckého kraje činí 816 363 953,- Kč 

(slovy: osm set šestnáct milionů tři sta šedesát tři tisíc devět set padesát tři korun 

českých) a jeho podíl na základním kapitálu Nástupnické společnosti činí 

82,47%. 
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(b)  Statutární město Liberec, identifikační číslo : 002 62 978, se sídlem 

Liberec 1, nám. Dr. E. Beneše, PSČ 460 59, je vlastníkem následujících 

akcií:  

 

 1 kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 

100 000 000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých); 

 

 1 kus kmenové  akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 

54 632 100,- Kč (slovy: padesát čtyři milionů šest set třicet dva tisíc jedno 

sto korun českých); 

 

 1 kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 

18 868 640,- Kč (slovy: osmnáct milionů osm set šedesát osm tisíc šest set 

čtyřicet korun českých).  

 

Celkový součet jmenovitých hodnot akcií Statutárního města Liberce činí 

173 500 740,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát tři milionů pět set tisíc sedm set 

čtyřicet korun českých) a jeho podíl na základním kapitálu Nástupnické 

společnosti činí 17,53%.  

 

2. 4 Převoditelnost akcií  Nástupnické společnosti je omezena, a to ve smyslu čl. V. bodu 5 

stanov Nástupnické společnosti. Akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem valné 

hromady. Smlouva o převodu akcií společnosti nemůže nabýt účinnosti dříve, než 

valná hromada udělí souhlas. 

 

 

3.   ROZHODNÝ  DEN  

 

3.1   Rozhodným dnem fúze, tj. dnem, od něhož se jednání Zanikající společnosti 

z účetního  hlediska bude považovat za jednání na účet Nástupnické společnosti,  bude 

1.1. 2014.  

 

 

 

4.  VÝMĚNNÝ POMĚR, IDENTIFIKACE AKCIÍ POTŘEBNÝCH K VÝMĚNĚ, 

POSTUP A LHŮTY  PŘI VÝMĚNÉ AKCIÍ   

 

4. 1 Výměnný poměr byl dohodou Zúčastněných společností stanoven jako rovnoměrný 

tak, že jediný společník Zanikající společností obdrží za svůj obchodní podíl na 

Zanikající společnosti o akcie představující 10% základního kapitálu Nástupnické 

společnosti.  

 

4. 2 Vodítkem pro určení výměnného poměru bylo porovnání vlastních kapitálů 

Zúčastněných společností vykázaných v řádné účetní závěrce sestavené z dat ke dni 

31. 12. 2012. 

 

4.3  Vlastní kapitál Zanikající společnosti vykázaný v řádné účetní závěrce sestavené z dat 

ke dni 31. 12. 2012 činil 156 000 000,- Kč (slovy: jedno sto padesát šest milionů korun 

českých).  
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4.4 Vlastní kapitál Nástupnické společnosti vykázaný v řádné účetní závěrce sestavené 

z dat ke dni 31. 12. 2012 činil 1 532 000 000,- Kč (slovy: jedna miliarda pět set třicet 

dva milionů korun českých).  

 

4.5 Součet vlastních kapitálů obou Zúčastněných společností vykázaných v řádných 

účetních závěrkách sestavených z dat ke dni 31. 12. 2012 činí 1 688 000 000,- Kč 

(slovy: jedna miliarda šest set osmdesát osm milionů korun českých).  

 

4.6 Podíl  Zanikající společnosti na součtu vlastních kapitálů Zúčastněných společností dle 

čl. 4.5 tohoto Projektu fúze činí 9,24%.  

 

4. 7 Dohodou Zúčastněných společností byl tedy výměnný poměr stanoven ve prospěch 

Zanikající společnosti na 10% ze základního kapitálu Nástupnické společnosti, což 

představuje součet nominálních hodnot akcií ve výši 98 986 469, - Kč (slovy: 

devadesát osm milionů devět set osmdesát šest tisíc čtyři sta šedesát devět korun 

českých).  Toto určení výměnného poměru považují Zúčastněné společnosti za 

vhodné a odůvodněné.  

 

4.8 Stávající akcionáři se budou na poskytnutí 10% akcií jedinému společníkovi 

Zanikající společnosti podílet podle poměru, v jakém nyní vlastní akcie, tzn., že :  

 

(a)  Liberecký kraj, identifikační číslo: 708 91 508, se sídlem Liberec 2, U 

Jezu 642/2a, PSČ 461 80, poskytne jedinému společníkovi Zanikající 

společnosti 82,47% celkového součtu nominálních hodnot akcií, 

které má tento jediný společník obdržet, tzn. poskytne jedinému 

společníkovi akcie o celkové nominální hodnotě ve výši 81 634 141,- 

Kč (slovy: osmdesát jedna milionů šest set třicet čtyři tisíc jedno sto 

čtyřicet jedna korun českých) a  

 

(b) Statutární město Liberec, identifikační číslo : 002 62 978, se sídlem 

Liberec 1, nám. Dr. E. Beneše, PSČ 460 59, poskytne jedinému 

společníkovi Zanikající společnosti 17,53% celkového součtu 

nominálních hodnot akcií, které má tento jediný společník obdržet, 

tzn. poskytne jedinému společníkovi akcie o celkové nominální hodnotě 

ve výši 17 352 328,- Kč (slovy: sedmnáct milionů tři sta padesát dva 

tisíc tři sta dvacet osm korun českých).   

 

 

4.9 Jediný společník Zanikající společnosti tedy za svůj obchodní podíl v Zanikající 

společnosti obdrží akcie o následující jmenovité hodnotě:  

 

(a)  9 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité 

hodnotě 10 000 000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých); 

 

(b)  1 kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 

1 634 141,- Kč (slovy: jeden milion šest set třicet čtyři tisíc jedno sto 

čtyřicet jedna korun českých); 
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(c)  1 kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 

7 352 328,- Kč (slovy: sedm milionů tři sta padesát dva tisíc tři sta 

dvacet osm korun českých).  

 

4.10  Jediný společník obdrží akcie Nástupnické společnosti specifikované v čl. 4.9 tohoto 

Projektu, jejichž převoditelnost bude omezena a to ve smyslu čl. V. bodu 5 stanov 

Nástupnické společnosti. Akcie budou převoditelné pouze se souhlasem valné 

hromady. Smlouva o převodu akcií společnosti nemůže nabýt účinnosti dříve, než 

valná hromada udělí souhlas. 

 

4.11 Jedinému společníkovi Zanikající společnosti a Akcionářům Nástupnické společnosti 

nevzniká  právo na jakýkoli doplatek v souladu s ust. §106 zákona o přeměnách, 

v Projektu fúze tedy není třeba stanovit jeho výši ani pravidla pro jeho výplatu.  

 

4.12 Vydání akcií Nástupnické společnosti za obchodní podíl Zanikající společnosti 

provede představenstvo Nástupnické společnosti ve lhůtě dvou měsíců ode dne zápisu  

fúze do  obchodního rejstříku v souladu s ust. §137 odst. 1 zákona o přeměnách.  

 

4. 13 Výměnu akcií Nástupnické společnosti za stávající akcie provede představenstvo 

nástupnické společnosti ve lhůtě dvou měsíců ode dne zápisu fúze do obchodního 

rejstříku v souladu s ust. §137 odst. 1 zákona o přeměnách.  

 

4.14 Jediný společník Zanikající společnosti je oprávněn převzít od představenstva  

Nástupnické společnosti nově vydané akcie ve lhůtě stanovené v čl. 4.12  tohoto 

Projektu fúze, a to v sídle Nástupnické společnosti, každý pracovní den od 9.00 hod do 

16.00 hod.. 

 

4.15  Akcionáři Nástupnické společnosti jsou povinni předložit akcie Zanikající společnosti  

představenstvu Nástupnické společnosti k výměně ve lhůtě stanovené v čl. 4.13  

tohoto Projektu fúze, a to v sídle Nástupnické společnosti, každý pracovní den od 9.00 

hod do 16.00 hod. 

 

4.16 Pro případ, že jediný společník Zanikající společnosti nepřevezme nově vydané akcie  

Nástupnické společnosti ve lhůtě a způsobem stanoveným tímto Projektem, 

upozorňuje se tento jediný společník na možnost, že tyto akcie mohou být  ve 

stanovené lhůtě prohlášeny za neplatné bez poskytnutí dodatečné lhůty k převzetí.  

 

4. 17 Pro případ, že akcionáři Nástupnické společnosti nepředloží své akcie k výměně ve 

lhůtě a způsobem stanoveným tímto Projektem, upozorňují se tito akcionáři na 

možnost, že akcie nevrácené ve stanovené lhůtě mohou být prohlášeny za neplatné bez 

poskytnutí dodatečné lhůty k vrácení akcií. 

 

4.18 Pravidla pro povinný odkup akcií ve smyslu ust. §145 zákona o přeměnách nejsou 

stanovena, neboť se nezmění právní postavení jediného společníka Zanikající 

společnosti  ani akcionářů Nástupnické společnosti tak, že by se jejich postavení 

zhoršovalo oproti stavu před zápisem fúze do obchodního rejstříku a zároveň 

neexistuje společník či akcionář Zanikající ani Nástupnické společnosti, který by 

s touto fúzí nesouhlasil.   
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5.  URČENÍ  JAK BUDOU ZÍSKÁNY AKCIE NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI 

POTŘEBNÉ K VÝMĚNĚ ZA OBCHODNÍ PODÍL PRO JEDINÉHO 

SPOLEČNÍKA ZANIKAJÍCÍ SPOLEČNOSTI  

 

5.1 Akcie Nástupnické společnosti potřebné k výměně za obchodní podíl jediného 

společníka Zanikající společnosti budou získány tak, že se rozštěpí akcie stávajících 

akcionářů Nástupnické společnosti a tito v poměru svých podílů na základním kapitálu 

poskytnou část svých akcií jedinému společníkovi Zanikající společnosti, a to do výše 

10% základního kapitálu Nástupnické společnosti.  

 

 

5.2 Štěpení stávajících akcií bude provedeno následovně:  

 

(a)  9 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 

100 000 000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých) bude rozštěpeno na 

90 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 

10 000 000,- Kč (slovy: deset  milionů korun českých); 

 

(b)  1 kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 

13 363 953,- Kč (slovy: třináct milionů tři sta šedesát tři tisíc devět set padesát 

tři korun českých) bude rozštěpen na 1 kus kmenové akcie na jméno v listinné 

podobě ve jmenovité hodnotě 1 634 141,- Kč (slovy: jeden milion šest set třicet 

čtyři tisíc jedno sto čtyřicet jedna korun českých) a 1 kus kmenové akcie na 

jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 11 729 812,- Kč (slovy: jedenáct 

milionů sedm set dvacet devět tisíc osm set dvanáct korun českých); 

 

(c)  1 kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 

18 868 640,- Kč (slovy: osmnáct milionů osm set šedesát osm tisíc šest set 

čtyřicet korun českých) bude rozštěpen na 1 kus kmenové akcie na jméno 

v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 7 352 328,- Kč (slovy: sedm milionů 

tři sta padesát dva tisíc tři sta dvacet osm korun českých) a 1 kus kmenové 

akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 11 516 312,- Kč (slovy: 

jedenáct milionů pět set šestnáct tisíc tři sta dvanáct korun českých); 

 

(d)  ostatní akcie štěpení nepodléhají.  

 

5.3 Akcionář Liberecký kraj, identifikační číslo: 708 91 508, se sídlem Liberec 2, U Jezu 

642/2a, PSČ 461 80, poskytne jedinému společníkovi Zanikající společnosti nové 

akcie vzniklé štěpením v následujícím složení:  

 

(a)  8 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité 

hodnotě 10 000 000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých); 

 

(b)  1 kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 

1 634 141,- Kč (slovy: jeden milion šest set třicet čtyři tisíc jedno sto 

čtyřicet jedna korun českých).  

 

5.4 Akcionář Statutární město Liberec, identifikační číslo : 002 62 978, se sídlem Liberec 

1, nám. Dr. E. Beneše, PSČ 460 59, poskytne jedinému společníkovi Zanikající 

společnosti nové akcie v následujícím složení:  
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(a)  1 kus kmenové  akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 

10 000 000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých); 

 

(b)  1 kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 

7 352 328,- Kč (slovy: sedm milionů tři sta padesát dva tisíc tři sta 

dvacet osm korun českých).   

 

 

 

 

6.  DEN VZNIKU PRÁVA NA PODÍL NA ZISKU 

 

Akcionářům Nástupnické společnosti vzniká právo na výplatu podílu ze zisku 

z vyměněných a nově vydaných akcií poprvé za účetní období, které následuje po 

rozhodném dnu fúze, a to na základě rozhodnutí valné hromady Nástupnické 

společnosti o rozdělení zisku a za předpokladů stanovených v ustanovení zákona č. 

90/2012 Sb. a ve stanovách  Nástupnické společnosti. Akcionářům Nástupnické 

společnosti lze vyplácet podíly na zisku i z případného nerozděleného zisku 

dosaženého před rozhodným dnem fúze  a vykázaného v zahajovací rozvaze 

Nástupnické společnosti. Zvláštní podmínky nejsou stanoveny. 

 

 

 

7.  PRÁVO VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ, PRÁVA VLASTNÍKŮ JEDNOTLIVÝCH  

     DRUHŮ AKCIÍ, OPČNÍCH LISTŮ A JINÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ 

 

7.1 Zanikající společnosti ani Nástupnická společnost nevydaly žádné dluhopisy, nelze 

 tedy poskytnout  žádné výhody vlastníkům dluhopisů ani pro ně navrhnout žádná 

 opatření. 

 

7.2 Nástupnická společnost nevydala různé druhy akcií, tudíž  nebude přiznávat žádná 

práva vlastníkům jednotlivých druhů akcií, protože tito neexistují.  

 

7.3 Zanikající společnosti ani Nástupnická společnost nevydaly žádné opční listy, nelze 

 tedy poskytnout  žádné výhody vlastníkům opčních listů ani pro ně navrhnout žádná 

 opatření.  

 

7.4.  Zanikající společnosti ani Nástupnická společnost nevydaly žádné jiné cenné papíry, 

 nelze  tedy poskytnout  žádné výhody vlastníkům jiných cenných papírů ani pro 

 ně navrhnout žádná opatření.  

 

 

 

8.   POSKYTOVÁNÍ ZVLÁŠTNÍCH VÝHOD V SOUVISLOSTI S FÚZÍ, MÍSTA  

      V DOZORČÍ RADĚ 

 

8.1  Zúčastněné společnosti neposkytnou v souvislosti s fúzí žádnou zvláštní výhodu 

 žádným osobám uvedeným v ust.§70 písm.f) zákona o přeměnách (členům 

 představenstva, členům dozorčí rady) ani jiné osobě.  
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8.2 Čtyři místa  v dozorčí radě Nástupnické akciové společnosti mají být obsazena 

osobami volenými zaměstnanci Nástupnické akciové společnosti s uvedením, přičemž 

že tato místa se dočasně neobsazují a budou obsazena až po zápisu fúze do 

obchodního rejstříku. Volba členů dozorčí rady Nástupnické společnosti volených 

zaměstnanci se provede do 90 dnů po zápisu fúze do obchodního rejstříku. 

 

 

 

 

9.   ZÁKLADNÍ KAPITÁL NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI  

 

Základní kapitál Nástupnické společnosti zůstane po fúzi nezměněn, tj. 989 864 693,- Kč 

(slovy: devět set osmdesát devět milionů osm set šedesát čtyři tisíc šest set devadesát tři korun 

českých).  

 

 

 

 

 

10.   ÚDAJ O VLIVU FÚZE SOUČENÍM  NA AKCIE DOSAVADNÍCH 

AKCIONÁŘŮ  NÁSTUPNICKÉ   SPOLEČNOSTI  

 

10.1 Fúze sloučením dle tohoto Projektu fúze bude mít následující vliv na akcie 

dosavadních akcionářů Nástupnické společnosti:  

 

(a)  akcionář Liberecký kraj, identifikační číslo: 708 91 508, se sídlem Liberec 2, U Jezu 

642/2a, PSČ 461 80 bude mít po fúzi ve svém vlastnictví následující akcie:  

 

 72 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 

10 000 000,- Kč (slovy: deset  milionů korun českých); 

 

 3 kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 

1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých); 

 

 1 kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 

11 729 812,- Kč (slovy: jedenáct milionů sedm set dvacet devět tisíc osm set 

dvanáct korun českých). 

 

Akcionář Liberecký kraj  tedy bude vlastnit akcie Nástupnické společnosti v celkové 

nominální hodnotě  734 729 812,- Kč (slovy: sedm set třicet čtyři milionů sedm set 

dvacet devět tisíc osm set dvanáct korun českých), tj. akcie představující 74,23%  

základního kapitálu Nástupnické společnosti.  

 

(b)  akcionář Statutární město Liberec, identifikační číslo : 002 62 978, se sídlem Liberec 

1, nám. Dr. E. Beneše, PSČ 460 59 bude mít po fúzi ve svém vlastnictví následující 

akcie: 

 

 1 kus kmenové  akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 

54 632 100,- Kč (slovy: padesát čtyři milionů šest set třicet dva tisíc jedno 

sto korun českých); 



 11 

 

 9 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 

10 000 000,- Kč (slovy: deset  milionů korun českých); 

 

 1 kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 

11 516 312,- Kč (slovy: jedenáct milionů pět set šestnáct tisíc tři sta dvanáct 

korun českých). 

 

Akcionář Statutární město Liberec tedy bude vlastnit akcie Nástupnické společnosti 

v celkové nominální hodnotě 156 148 412,-Kč (slovy: jedno sto padesát šest milionů 

jedno sto čtyřicet osm tisíc čtyři sta dvanáct korun českých), tj. akcie 

představující 15,77% základního kapitálu Nástupnické společnosti.  
 

10. 2 Všechny akcie všech akcionářů budou podléhat omezené převoditelnosti ve smyslu čl. 

V. bodu 5 stanov Nástupnické společnosti. Akcie budou převoditelné pouze se 

souhlasem valné hromady. Smlouva o převodu akcií společnosti nemůže nabýt 

účinnosti dříve, než valná hromada udělí souhlas. 

 

 

 

11.  ZMÉNY STANOV   

 

11.1 V souvislosti s fúzí dochází k následujícím změnám stanov nástupnické společnosti:  

  

 (a)   Článek V bod 1, stanov se ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním:  

 

1.  Základní kapitál je rozdělen  na:  

 

a. 3 (slovy: tři) kusy kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité 

hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých); 

b. 90 (slovy: devadesát) kusů kmenových listinných akcií na jméno o 

jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč ( deset milionů korun českých);  

c. 1 (slovy: jeden ) ) kus kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 

54.632.100,- Kč (slovy: :  padesát čtyři miliony šest set třicet dva tisíce 

jedno sto korun českých); 

d. 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité  

hodnotě 11 729 812,- Kč (slovy: jedenáct milionů sedm set dvacet devět 

tisíc osm  set dvanáct korun českých); 

e. 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité 

hodnotě 11 516 312,- Kč (slovy: jedenáct milionů pět set šestnáct tisíc tři 

sta dvanáct korun českých;) 

f. 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité 

hodnotě 1 634 141,- Kč (slovy: jeden milion šest set třicet čtyři tisíc jedno 

sto čtyřicet jedna korun českých); 

g. 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité 

hodnotě 7 352 328,- Kč (slovy: sedm milionů tři sta padesát dva tisíc tři sta 

dvacet osm korun českých).  

 

 

 (b)  Článek VIII bod 12, stanov se ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním:  
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12.  Souhlasu 100 % všech akcionářů je třeba rovněž ke jmenování a odvolání 

členů dozorčí rady. 

 

 (c)  Článek X bod 3, stanov se ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním:  

 

3. Funkční období členů dozorčí rady je tříleté. První funkční období členů 

dozorčí rady činí jeden rok od vzniku společnosti. Dozorčí rada má dvanáct  

členů.  

 

 

12.  SOUHLASY ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI A ZÁPIS FÚZE DO OBCHODNÍHO  

       REJSTŘÍKU  

 

 

12.1.  K fúzi se nevyžaduje žádný souhlas orgánu veřejné moci ve smyslu ust.§15a zákona o 

přeměnách. 

 

 

12.2.  Právní účinky fúze nastanou jejím zápisem do obchodního rejstříku. Návrh na zápis  

fúze do obchodního rejstříku musí být podán do 12 měsíců  od rozhodného dne. 

 

 

12.3.  Zúčastněná společnost, která způsobí, že nebude včas podán návrh na zápis fúze do 

obchodního rejstříku, odpovídá druhé zúčastněné společnosti za škodu, která jí 

v důsledku toho vznikla. Společně a nerozdílně s ní odpovídají za vzniklou škodu 

osoby, které byly v rozhodné době jejím statutárním orgánem nebo jeho členy.  

 

 

 

 

13.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

13.1.  Tento Projekt fúze lze měnit pouze písemně, v souladu se zákonem o přeměnách a 

obchodním  zákoníkem a jen do zápisu fúze do obchodního rejstříku.  

 

13.2.  Jestliže se stane některé ustanovení tohoto Projektu fúze neplatným nebo 

nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost ani vymahatelnost kteréhokoliv jiného 

ustanovení tohoto Projektu fúze.  

 

13.4.  Tento Projekt fúze sloučením byl zpracován společně statutárními orgány všech  

zúčastněných společností.  
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V Liberci dne _____________________ 

 

 

 

 

 

 

_________________________    ________________________ 

Ing. Jiří Veselka, MBA     Ing.Miloslava Tanečková 

předseda představenstva     místopředseda představenstva   

Krajská nemocnice Liberec, a.s.     Krajská nemocnice Liberec, a.s.  

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________    __________________________ 

MUDr. Jiří Bartoš MBA     Prof.MUDr. Petr Suchomel Ph.d. 

člen představenstva       člen představenstva  

Krajská nemocnice Liberec, a.s.     Krajská nemocnice Liberec, a.s.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________    __________________________ 

MUDr. Jan Mečl       Mudr. Richard Lukáš Ph.d. 

člen představenstva      člen představenstva   

Krajská nemocnice Liberec, a.s.     Krajská nemocnice Liberec, a.s.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________    __________________________ 

MUDr. Rostislav Polášek     MUDr. Ladislav Dzan  

člen představenstva       člen představenstva  

Krajská nemocnice Liberec, a.s.     Krajská nemocnice Liberec,a s.  

 



 14 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

MUDr. Martin Hrubý,  

jednatel  

Panochova nemocnice Turnov s.r.o.     



 

 

RÁMCOVÁ SMLOUVA  

O PODMÍNKÁCH PŘEVODU 100% PODÍLU VE SPOLEČNOSTI  

NEMPRA SPOL . S R.O. 

 

  

uzavřená mezi  

 

Městem Turnov 

 

 

 

na straně jedné 

 

 

a 

 

 

společností Krajská nemocnice Liberec, a.s. 

 

 

  

na straně druhé 

 

 

 

 

 

 

 

uzavřená dne [ • ] 



 

RÁMCOVÁ SMLOUVA  

O PODMÍNKÁCH PŘEVODU 100% PODÍLU VE SPOLEČNOSTI  

NEMPRA SPOL . S R.O. 

 (DÁLE JEN „SMLOUVA“)  
 

 

 

 

 

 

Smluvní strany: 

 

Město Turnov 

IČ: 002 76 227, se sídlem A.Dvořáka 335, PSČ: 511 01  

Jejíž jménem jedná pan …………….. 

 

(dále jen „převodce MT“) 

 

na straně jedné  

 

 

a 

 

obchodní společnost 

Krajská nemocnice Liberec, a.s. 

IČ: 272 83 933, se sídlem Liberec, Husova 10, PSČ 466 63, zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka č. 1651, jejímž jménem jedná 

předseda představenstva ………………………   

 

(dále jen  „nabyvatel“) 

 
 



 

PREAMBULE 

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

 

(A) Převodce prodává 100% obchodní podíl ve společnosti NEMPRA spol. s r.o., 

IČ: 252 64 222, se sídlem Turnov, 28.října 1000, PSČ 511 01, zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 11112 (dále 

jen “společnost”), se základním kapitálem ve výši 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun 

českých). 

 

(B) Nabyvatel je společností, která uvažuje o projektu fúze s jinou společností ve 

100% vlastnictví převodce a to Panochovy Nemocnice Turnov s.r.o., která je 

dominantním odběratelem služeb poskytovaných společností. 

  

(C) Vzhledem k tomu, že společnost poskytuje také služby příspěvkových 

organizací převodce , jsou touto smlouvou domluveny další podmínky převodu 100% 

obchodního podílu na společnosti, tak aby byly tyto služby i po převodu poskytovány 

ve stejné kvalitě a ceně jako nyní . 

 

(D) Nabyvatel má zájem nabýt 100% obchodní podíl na společnosti, za podmínek 

upravených touto smlouvou.  

 

(E) Odběratelem jsou pro tuto smlouvu míněny organizace zřízené městem 

Turnov, které v současné době využívají služeb společnosti Nempra, s.r.o. – 

Zdravotně sociální služby Turnov, mateřské školy a jejich právní nástupci. 

 

(F) Tato smlouva upravuje veškeré podmínky převodu 100% obchodního podílu 

na společnosti na nabyvatele.        



 

 

 

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM: 

 

 

Článek 1 

Uzavření smluv o úplatném převodu listinných cenných papírů 

 

Smluvní strany prohlašují, že v případě schválení  fúze nabyvatele se společností Panochova 

nemocnice Turnov s.r.o. nejpozději do 30.11.2013, spolu vedle této rámcové smlouvy 

uzavřou také:  

 

a) smlouvu o úplatném převodu 100% obchodního podílu ve společnosti mezi 

převodcem a nabyvatelem; 

        

b) smlouvy o poskytování služeb společností pro všechny stávající subjekty zřízené 

převodcem , které tyto služby odebírají od společnosti ke dni podpisu této smlouvy.  

 

 

 

Článek 2 

Kupní cena za obchodní podíl 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že kupní cena za 100% obchodní podíl na společnosti bude 

činit 5 000 000 Kč.  
 

 

Článek 3 

Platební podmínky 

 

1. Smluvní strany se dohodly na úhradě kupní ceny takto: 

 

2. Kupní cena bude uhrazena do 14 dnů po podpisu smlouvy o převodu 100 % obchodního 

podílu. 

 

3. Převodce je v případě schválení projektu fúze mezi nabyvatelem a Panochovou nemocnici 

Tunov s.r.o. povinen tuto smlouvu podepsat ve lhůtě 14 dnů od výzvy, kterou mu doručí 

nabyvatel. 

 

 

 

Článek 4 

Ostatní podmínky převodu obchodního podílu 

  

 

1. Nabyvatel uzavře smlouvu o dodávkách, tepla , teplé vody, stavování a zajištění služby 

prádelny a záložního zdroje pro nynější odběratele, které jsou zřízeny, či vlastněny, či jinak 

propojeny z převodcem za následujících podmínek: 

 



 

a) teplo a teplá voda – cena dodávky bude stanovena na základě současného 

kalkulačního vzorce, který používá společnost NEMPRA schváleného ERU, s tím že 

palivová složka, lze měnit pouze se změnou ceny na trhu a ostatní složky lze měnit 

pouze inflačně a to jednou za kalendářní rok, vždy k 1.1. každého kalendářního roku. 

Kalkulační vzorec NEMPRA pro odpadní teplo využívané pro produkci teplé vody, 

bude v platnosti do té doby, kdy toto odpadní teplo nebude moci být využito v areálu 

Turnovské nemocnice pro své vlastní potřeby. 

 

a) strava bude dodávána ve stejné struktuře a při dodržení stejné míry zisku jako je 

současný stav .  

Strava bude dodávána ve stávající podobě, tzn. maximálně 5 jídel denně (snídaně, svačina, 

oběd, přesnídávka a večeře) včetně dietních jídel ve svém možném rozsahu dle vyhlášky č. 

505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, která stanovuje maximální výši úhrady za 

celodenní stravu v sociálních pobytových zařízeních. Dodávání minimálně tří teplých večeří, 

tj. pondělí, středa a  pátek v tabletech, obdobně jako větší část obědů. Cena dovozu je zahrnuta 

v ceně dodavatele.  

Všichni zaměstnanci Zdravotně sociálních služeb Turnov budou mít zajištěn výběr jídel ze 

sortimentu nejméně 3 menu. Uživatelé mají výběr ze  nejméně dvou hlavních menu. 

Celotýdenní strava pro uživatele i zaměstnance v terénní pečovatelské službě (TPS) bude 

podávaná do jídlonosičů s obalem. Terénní pečovatelská služba - o víkendech a svátcích 

zajišťuje rozvoz obědů s tím, že výdej stravy a příjem jídlonosičů bude ze strany dodavatele 

(Nempra) zajištěn od 10,00 hod do 13,30 hod. Za účelem oboustranné spolupráce by měla 

pokračovat činnost stravovací komise, kde jsou členy zástupci obou stran. Ze strany 

dodavatele to je vedoucí kuchyně a nutriční sestra, ze strany odběratele  ředitel a vedoucí 

úseků, kde se strava objednává a vydává.  

 

b) provoz prádelny bude poskytován ve stejné kvalitě a při stejné míře zisku jako 

v současné době. 

 

c) Nabyvatel zachová stávající dodávky elektrické energie při výpadku  ze  sítě energetiky, tzv. 

Ostrovní provoz, při zachování odběru do minimálního výkonu 30 Kw, pro odběratele , kteří 

mají smlouvu na tuto službu ke dni převodu obchodního podílu.                                                                                                     

 

 

Článek 5 

Prohlášení, záruky a závazky smluvních stran 
 

1. Převodce prohlašuje, že:  

 

a) převodce je jediným a výlučným vlastníkem 100% obchodního podílu, Převodce 

nezcizil žádný svůj podíl ve Společnosti a neumožnil jeho zcizení, Obchodní podíl 

není předmětem žádného závazného návrhu smlouvy, převodce nezřídil žádná opční 

či předkupní práva ani neumožnil jejich zřízení. 

b) Obchodní podíl není zatížen žádným zatížením (zejména žádným zástavním právem, 

opčním či předkupním právem). 

c) společnost je řádně založena a existující podle právního řádu platného v České 

republice; 

d) údaje zapsané v obchodním rejstříku Společnosti odpovídají skutečnému stavu; 

e) společnost nepozastavila ani nepřerušila plnění svých splatných závazků, je stále 



 

schopna své splatné závazky plnit a není v úpadku dle českého právního řádu; 

převodci dále prohlašují, že dle jejich vědomí není na společnost podán insolvenční 

návrh; 

f) převodce odpovídá za veškerý chod společnosti do doby jejího prodeje, především 

za veškeré případné sankce a dodatečné odvody daní a pojištění. 

 

Převodci podpisem této Smlouvy prohlašují a ujišťují nabyvatele, že veškerá jeho 

prohlášení obsažená v této Smlouvě jsou dle jejich vědomí pravdivá, úplná, nezavádějící 

a odpovídají skutečnosti.  

 

 

Článek 6  

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana 

obdrží po jednom z nich.  

 

2. Veškeré změny a dodatky k této smlouvě mohou být provedený pouze na základě písemné 

dohody obou smluvních stran.  

 

3. Tato smlouva je účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  

 

4. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 

obchodního zákoníku a zákona č. 591/1992 Sb.  

 

5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a 

s obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy. 

 

6. V případě, že ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, 

má se za to, že je v plné míře oddělitelné od zbývajících ustanovení této Smlouvy a nemá 

žádný vliv na platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany 

se zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením novým, platným 

a vymahatelným, jehož předmět bude v plné míře odpovídat předmětu původního 

ustanovení. V případě, že bude chybět ustanovení, které by jinak odpovídalo rozumnému 

uspořádání práv a povinností, Smluvní strany jsou povinny učinit vše potřebné pro 

doplnění takového ustanovení k této Smlouvě.  

 

7. V případě porušení jakékoliv povinnosti vyplývající z této smlouvy je smluvní strana, 

která tuto povinnost poruší povinna uhradit smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč 

poškozené straně a to na základě výzvy poškozené strany a to do 14 dnů od obdržení 

takovéto výzvy. Zaplacením této smluvní pokuty není dotčené právo poškozené strany na 

náhradu škody. 

 

 

 

 

 

 

 

                     



 

V …………….. dne ……………. 2013  
 

 

 

 

 

 

 

…………..…………..     …………..………….. 

převodce       nabyvatel 

 



Souhrn opatření v nezdravotnických provozech při fúzi KNL a PNT (+ NEMPRA)

provozní náklady

oblast opatření
fin. efekt z opatření 

(při fúzi) 

fin. efekt z opatření 

(bez fúze)
rozdíl

prádelna zrušení praní v PNT, rozvoz z KNL -1 735 351,00 Kč -1 548 871,00 Kč 186 480,00 Kč

energetika narovnání kalkulace tepla -1 973 972,00 Kč -1 973 972,00 Kč 0,00 Kč

stravování závoz pacientské a zam. stravy z KNL, využití kuchyně pro catering -3 792 599,00 Kč -2 640 000,00 Kč 1 152 599,00 Kč

zdravotnická technika opravy vlastními silami a společný servis -215 000,00 Kč 0,00 Kč 215 000,00 Kč

obchod (SZM, MTZ, léky) snížení cen díky společné obchodní politice -3 000 000,00 Kč -3 000 000,00 Kč 0,00 Kč

administrativa snížení osobních nákladů -4 000 000,00 Kč 0,00 Kč 4 000 000,00 Kč

celkem -14 716 922,00 Kč -9 162 843,00 Kč 5 554 079,00 Kč

investiční náklady

oblast opatření

fin. efekt z opatření 

(při fúzi) 

fin. efekt z opatření 

(bez fúze) rozdíl

stravování nákup skříňového vozidla pro rozvoz 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 0,00 Kč

ICT sjednocení inf. systémů, propojení sítě 1 000 000,00 Kč -1 000 000,00 Kč

celkem 1 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč -1 000 000,00 Kč

opatření v jednotlivých oblastech

Prádelna

zrušení prádelny v PNT (14 lidí na plný úvazek,  3 DPČ, 9 DPP), praní v KNL a dovoz prádla do PNT

netřeba k tomu investičních nákladů, prádelna má již nyní  automobily, ty lze použít pro převozy prádla mezi KNL a PNT

pokud by se prádelna v PNT nerušila, byly by nutné vysoké investiční náklady na obnovu její  technologie

Stravovací

kuchyň v PNT využít pro komerční účely, pacientskou a zaměstnaneckou stravu vozit z KNL

zvýšení efektivity kuchyně (propuštění 10-15 pracovníků)

vožením z KNL pro vlastní organizaci se nebude muset uplatňovat na stravu DPH, rozšíření stravy pro externí odběratele zvýši koeficient pro odpočet DPH pro celou KNL

předpokládá se zvýšení kvality stravy (větší výběr, …), a i lepší cena (nyní neporovnatelné v cenové kalkulaci stravy jsou nyní velké mezery - energie, nájem…)

Energetika

narovnání kalkulace ceny tepla - nyní se v ceně tepla platí energie spotřebovávané do prádelny i stravy (nyní cena v PNT 547 Kč/GJ - v KNL 491 Kč/GJ)

BOZP + PO

sloučení činnosti pod KNL, zrušení externího bezpečnostního technika, sloučení dodavatelů a systému vedení dokumentace

Zdravnotnická technika

úspory v rámci společného objednávání servisu a částečně opravy vlastními silami

IT

personální propojení, zachování dvou prac. míst v PNT, propojení informačních systémů a tel. ústředny

propojení ISAK z dotace IOP - časově se nestihne z IOP, nutné zafinancovat předem

Nákupy SZM + MTZ + léky

cca 10% z obratu díky společné obchodní politice

Doprava

záleží na postoji pojišťovny, zda bude možné rozjet doopravní zdravotní službu i pro Liberec (kdy nyní není) nebo zda  jen převedeme část sanit ze stávajícího voz. parku PNT

v každém případě zvýšení efektivity využívání sanit

Administrativa

převedení účtárny, mzdové účtárny, personalistiky a OZP do KNL, energetiku do NELI (9 lidí)

další (zatím) nevyčíslitelné efekty

zvýšení kvality poskytovaných služeb, poskytnutí know-how větší organizace, úspory z propojení informačních a komunikačních systémů

efektivní vytížení DRNR, expanze značky KNL catering
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Vážený pane starosto, 

dovoluji si Vás tímto dopisem informovat o stanovisku společnosti AGEL a.s. k možnostem spolupráce v oblasti 

zdravotnických služeb, které poskytuje Panochova nemocnice Turnov. 

 

Po předchozích jednáních jsme v nemocnice provedli zkrácené due diligence, přičemž jsme vycházeli z 

nemocnicí zaslaných podkladů, osobních jednání a návštěvy našeho týmu v tomto zdravotnickém zařízení.  

Seznámili jsme se s provozem, rozsahem a spektrem poskytovaných zdravotnických služeb, ekonomikou a 

krátkodobým výhledem společnosti. 

 

Všechna tato fakta jsme promítli do závěrů, které jsou následující: 

 

 nemocnice má vybudováno velmi dobré „hotelové zázemí“, které odpovídá současným požadavkům 

poskytování zdravotní péče na lůžkových odděleních i ambulancích 

 přístrojové a technologické vybavení vychází ze spektra poskytovaných služeb a je na adekvátní úrovni 

 v oblasti personálního zajištění spatřujeme významný deficit lékařů kategorie L1 (mladí lékaři, které by 

si nemocnice „vychovávala“ pro budoucnost), za problematický považujeme i vysoký počet 

zaměstnanců v kategorii THP a dělnických profesích – zvláště v kontextu toho, že nemocnice 

neprovozuje vlastní prádelnu ani stravovací provoz 

 v oblasti ekonomické vidíme zásadní hrozbu ve výši příjmů od zdravotních pojišťoven, které 

nepokrývají rozsah péče a tím generované náklady. V roce 2013, dle našeho odhadu, hrozí propad 

hospodaření v rozsahu 24-30 mil. Kč. Tuto ztrátu není schopna společnost sanovat z vlastních zdrojů, 

zvláště s ohledem na možnost pokračování tohoto trendu v letech následujících. 

 poskytovaná zdravotní péče se děje pro spádovou oblast cca 30 tis. obyvatel, tento fakt má přímý 

dopad na nízkou obložnost lůžek akutní i následné péče a celkový počet hospitalizovaných a 

ambulantně ošetřených pacientů za rok. Nemocnice nemá stanoven a provozován nosný obor s 

významnou nadregionální působností. Možnosti operativy na ortopedickém oddělení jsou limitovány 

platbami ZP, tato limitace budí dojem, že dalším krokem by mohlo být zrušení lůžkového oddělení. 

 

 

Vážený pane starosto, 

 

ve výše uvedeném je pouze základní souhrn našich postřehů a dojmů, které vycházejí z provedeného due 

diligence.                                                                                                                                                                    

Tyto závěry nás vedou k rozhodnutí, že bez další vzájemné shody na níže navrženém postupu nemůžeme t.č. 

podat seriozní nabídku do výběru o uchazeče na provozování Panochovy nemocnice Turnov. To však 

neznamená, že nemáme zájem o další jednání, která by mohla vést k dohodě obou stran.  

Vážený pan,  
Ing. Tomáš Hocke 
Starosta Města Turnov 
Městský úřad Turnov 
Antonína Dvořáka 335 
511 22 Turnov 
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Je totiž třeba učinit zásadní a radikální rozhodnutí o reálných představách služeb, které bude nemocnice 

poskytovat. Jsme přesvědčeni, že takovéto rozhodnutí čeká jakéhokoliv provozovatele tohoto zdravotnického 

zařízení – jak stávajícího, tak také potenciálně nového, bez ohledu na to, zda jim bude město, kraj nebo 

soukromý subjekt. Alternativou by bylo, že zřizovatel bude provozovatele dotovat, což si jistě vyžádá 

prostředky v řádech desítek milionů Kč ročně. A to hovoříme o finanční podpoře charakteru provozní dotace. V 

případě sanace investičních záměrů by se jednalo o další ekonomickou zátěž zřizovatele. Tento postup 

nepovažujeme za vhodný a dlouhodobě udržitelný. 
 

Proto navrhujeme následný postup, který jsme zmínili již při osobních jednáních.                                                                       

Je třeba společné shody mezi poskytovatelem zdravotní péče (budoucí možný provozovatel 

nemocnice), plátcem této péče (zdravotní pojišťovny, prioritně VZP) a Městem Turnov na 

spektru poskytovaných služeb a výši jejich úhrady. Až na základě této dohody je možná 

medicínsko-ekonomická modelace provozu a smluvně zajištěné převzetí nemocnice. 

 

 

Vážený pane starosto, 

 

kroky, které navrhujeme, považujeme za korektní, protože budoucnost dalšího provozování nemocnice je na 

výše uvedené shodě přímo závislá. Dovoluji si Vás proto požádat o stanovisko Města Turnov k dalšímu 

možnému postupu. 

 

 

 

V příloze tohoto dopisu si Vám dovoluji zaslat krátkou prezentaci a dále tištěný informační materiál o naší 

skupině. Prezentace je také na přiloženém USB disku.    

 

 

 

S pozdravem,  

 
MUDr. Milan Leckéši 

Místopředseda představenstva  

Zdravotní ředitel 
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 k rukám Ing. Tomáše Hockeho, starosty města 



 
Dr. Roland Staudinger                               Dr. Jochen Sagadin 

jednatelé společnosti – v Praze, dne 1.8.2013 

Vážený pane starosto Hocke, 
  
 dovolte, abychom Vám nejprve poděkovali za Váš dopis ze 
dne 4.6.2013. Je pro nás ctí, že uvažujete o společnosti VAMED 
Mediterra s.r.o. jako o možném partnerovi pro Turnovskou nemocnici. 
Na následujících stránkách si Vám dovolujeme nastínit základní 
strukturu možné spolupráce dle našich představ, kterou jsme 
rozčlenili do osmi bodů uvedených ve Vašem dopise. 
 
 Jsme pochopitelně připraveni společně s delegací města 
Turnov rozpracovat a upřesnit jednotlivé body smlouvy a podrobnosti 
ohledně jednotlivých kroků při realizaci. V případě jakýchkoli dotazů 
nás prosím neváhejte kontaktovat. 
  
S přátelským pozdravem, 
 



Město Turnov okamžitě 
převezme veškeré nemovitosti 
turnovské nemocnice do svého 
vlastnictví tak, aby firma PNT 
s.r.o. byla nadále smluvním 
partnerem zdravotních 
pojišťoven, zaměstnavatelem 
personálu a zajišťovala 
operativní provoz nemocnice. 
PNT s.r.o. by však již nevlastnila 
nemovitosti, ale pouze si je od 
města Turnov najímala za 
symbolickou cenu.  

Poté, co bude vyhotoven 
posudek Due Diligence, odkoupí 
VAMED Mediterra s.r.o. firmu 
PNT s.r.o. za symbolickou cenu. 
Současně s přechodem 
vlastnictví na VAMED Mediterra 
s.r.o. uzavře PNT s.r.o. s městem 
Turnov dvě smlouvy – smlouvu 
o nájmu nemovitostí a smlouvu 
o spolupráci, jejímž předmětem 
bude hlavně profil zdravotní 
péče potřebný z pohledu města 
Turnov  
a další rozvoj nemocnice. 

1 
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Za tímto účelem je nutné nadefinovat profil zdravotní péče 
dle představ města Turnov. Tento profil se musí vyhodnotit 
po ekonomické stránce, aby bylo možné zjistit, zda je firma 
PNT s.r.o. schopná takovou nabídku zdravotních služeb 
realizovat, aniž by tvořila finanční ztrátu. Pokud lze dané 
spektrum zdravotní péče poskytovat pouze za předpokladu 
finanční ztráty, je potřeba učinit zvláštní ujednání mezi 
městem Turnov a společností VAMED Mediterra s.r.o.  

Za veškeré ostatní obory zdravotní péče nese 
ekonomická rizika PNT s.r.o., resp. vlastník VAMED 
Mediterra s.r.o., který rovněž hradí případné ztráty 
vzniklé provozem nemocnice. 

Investice do budov musí být v zásadě předmětem dohody 
mezi VAMED Mediterra s.r.o., resp. PNT s.r.o. a městem 
Turnov. 
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Současně je nutné dohodnout mezi městem Turnov a VAMED Mediterra 
s.r.o. strategicky pojatý obecný vztah spolupráce. Tímto vztahem se 
rozumí otázky technického charakteru jako právo města Turnov na 
zpětný odkup firmy PNT s.r.o. nebo integrace firmy PNT s.r.o. do skupiny 
VAMED Mediterra. VAMED Mediterra s.r.o. může zdravotnickému 
personálu garantovat lepší přístup ke vzdělání v mezinárodním prostředí. 
Dále je nutné popsat model řízení, jenž zajistí vyšší efektivitu provozu 
turnovské nemocnice při nižších nákladech a vyšší výkonnosti (10letý 
podnikatelský plán), strategii jednání se zdravotními pojišťovnami a 
dojednat ekonomickou spolupráci v oblasti správy budov.     
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Skupina VAMED Mediterra je stoprocentně vlastněna rakouskou 
společností VAMED a spadá tak do německé skupiny Fresenius. Fresenius 
působí ve zdravotnictví po celém světě, v současné době zaměstnává cca 
140.000 pracovníků a je kotován na burze ve Frankfurtu nad Mohanem. 
PNT s.r.o. se akvizicí a začleněním do skupiny VAMED Mediterra stane 
součástí jednoho z celosvětově největších poskytovatelů zdravotní péče, 
což PNT s.r.o. přináší všechny výhody mezinárodní integrace a 
mezinárodního transferu znalostí, především příležitosti rozvoje 
nemocnice a personálu. 
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VAMED Mediterra s.r.o. se zavazuje vypracovat v koordinaci 
s městem Turnov specializaci turnovské nemocnice (Centrum 
excellence). Skupina VAMED Mediterra s.r.o. díky svému 
působení za hranicemi tohoto regionu zajistí přísun pacientů, 
tzn. ostatní nemocnice ze skupiny budou posílat pacienty 
s příslušnou diagnózou do turnovské nemocnice. Po integraci 
firmy PNT s.r.o. vypracuje VAMED Mediterra s.r.o. různé varianty 
a prověří jejich realizovatelnost. Rozhodnutí o tom, jaké Centrum 
excellence nakonec vznikne, vzejde po jednání s městem Turnov 
a po zvážení okolností na trhu. 
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ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ SKUPINY VAMED MEDITERRA 

rehabilitační klinika Malvazinky 
www.malvazinky.cz 

nemocnice Tanvald 
www.nemocnice-tanvald.cz 

nemocnice Neratovice 
www.nemocnice-neratovice.cz 

nemocnice Mostiště 
www.nemocnice-mostiste.cz 

nemocnice Sedlčany 
www.nemocnice-sedlcany.cz 

zámeček Malvazinky 
www.malvazinky-zamecek.cz 

poliklinika Palackého 
www.poliklinika-palackeho.cz 

ortopedie-rehabilitace CLPA  
www.clpa-mediterra.cz www.vamed-mediterra.cz 




