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Informace o vývoji hospodaření, rekonstrukce budovy DO -PNT s.r.o.  
 

 

 

Informace o vývoji hospodaření 

 

Na jednání RM ve funkci VH jsem předložil podstatné informace o vývoji financování 

PNT s.r.o. v souvislosti s vyhláškou č. 475/2012 Sb., tzv. úhradová vyhláška. Předložený 

materiál včetně hospodářského plánu na rok 2013 byl schválen jak dozorčí radou, tak valnou 

hromadou společnosti.  

Vzhledem k možným dopadům na rozpočet města Turnov si dovoluji předložit 

souhrnné informace na jednání ZM. 

 

Zásadní a stěžejní pro ekonomický chod nemocnice je vyhláška č. 475/2012 Sb., tzv. 

úhradová vyhláška, od které se odvíjí výše a způsob úhrad za zdravotní péči. Vyhláška má 80 

stránek textu a tabulek. Dále obsahuje poměrně složité matematické výpočty a rozhodovací 

kritéria pro stanovení úhrady za poskytnutou zdravotní péči. Základní princip financování 

zůstává i nadále postaven na systému DRG v lůžkové části, tj. platba za výkon a platbě za 

body dle odborností v ambulancích. Celkové je však vyhláška napsána degresivně a to tak, že 

pro naši nemocnici vychází za přibližně stejný objem poskytnuté zdravotní péče snížení úhrad 

u VZP o cca 24mil Kč oproti roku 2012. Kromě toho VZP nám oznámilo snížené limity počtu 

ortopedických operací a to z důvodu rozdělení do více pracovišť (Semily). Toto snížení má 



být oproti roku 2011, což je dle vyhlášky referenční období,  přibližně poloviční a o 3% nižší 

než v roce 2012. Uvedené opatření s výjimkou ponížení ortopedických operací je v relaci 

s ostatními ZZ v libereckém kraji.  

 

Jak bylo již zmíněno, vyhláška je matematický model s rozhodovacími kritérii pro 

rozdělení objemu peněz za zdravotní pojištění zdravotnickým zařízením a to tak, aby se 

zejména VZP dostala z finančních potíží. Jedním z takových nástrojů uplatněných ve vyhlášce 

je koeficient t migrace pojištěnců. Tento koeficient může platbu zvýšit nebo snížit podle toho, 

jak v dané ZP přibylo, nebo ubylo pojištěnců. U VZP je pro náš kraj koeficient 0,97, tj. pokles 

jak pacientů, tak úhrad jenom z tohoto důvodu o 3%. Kompenzaci výpadků plateb od VZP 

tzv. malými ZP neočekáváme a to ze dvou důvodů. První je ten, že pojištěnců VZP je víc než 

80% celkového počtu, tedy pojištěnců od malých ZP je významně méně. V tuto chvíli 

urgujeme od malých ZP návrhy smluvních dodatků.  

 

Chci zdůraznit, že dle konstrukce vyhlášky není možné dosáhnout navýšení úhrady ani 

při zvýšené výkonnosti nemocnice, tj. ošetření vyššího počtu pacientů. Naopak, letos je 

potřeba, aby nemocnice optimalizovala počet a strukturu pacientů v souladu s kritérii 

vyhlášky tak, aby bylo dosaženo maximálně možného výnosu a to dle příslušné smlouvy 

s konkrétní ZP. Je zřejmé, že tento postup může vyvolat negativní reakce ze strany pacientů. 

 

Další navýšení nákladů lze očekávat v souvislosti zvýšené sazby DPH a přesunem 

části zdravotnického materiálu z nižší do vyšší sazby. Vzhledem k nejednotnému výkladu je 

tento dopad v tuto chvíli nemožné přesné vyčíslit.  

 

Pokles záloh u VZP je oproti loňskému roku 24mil Kč, zálohové platby u malých ZP 

jsou přibližně stejné. Výše předběžné výše úhrady byla početně ověřena a skutečně odpovídá 

vyhlášce. Je možné uvažovat o navýšení u ambulantní složky při optimálním počtu pacientů o 

max. 2%. Na druhou stranu je vysoká pravděpodobnost další srážky z titulu nižšího bodového 

zisku z důvodu, že akreditace oddělení patologie a klinické biochemie je v současné době na 

nižším stupni, než požaduje vyhláška pro dosažení maximální výši úhrady.   

 

Z důvodu dramatického poklesu záloh za zdravotní péči přijalo vedení PNT s.r.o. tato 

opatření.  

 

- Úsporná opatření v mzdové oblasti  - snížení platů zaměstnanců, reorganizace 

pohotovostních služeb, propouštění zaměstnanců (v řešení k 1.3). 

- Stopstav na jakékoliv jiné, než nezbytné výdaje a havárie.  

- Přijetí krátkodobého- jednoročního překlenovacího úvěru s čerpáním max. do výše 15mil 

Kč  ( dle vývoje cash-flow)  

 

Vedení nemocnice je přísně vázáno zachovávat schválenou koncepci přijatou na jednání 

zastupitelstva Města Turnov, a tedy neuvažuje o omezování, případně rušení zdravotní péči v 

jakémkoliv segmentu což by byla krajní možnost.  

V celkovém poklesu nákladů a výnosů je rovněž zohledněn přesun stravovacího provozu 

do Nempra s.r.o.  



 

Očekávaný hospodářský výsledek pro rok 2013 je negativní, cca -8 mil Kč se započtením 

výše odpisů.  

 

Problematika rekonstrukce dětského oddělení  

 

Problematika včetně zdůvodnění byla předkládána opětovně na jednáních MZ a MR v letech 

2010-2012. Podnětem k rozsáhlé rekonstrukce budovy ze 40let minulého století byla kromě 

celkového technického stavu budovy a sítí zejména skutečnost nevhodně volené dispozice 

centrálního schodiště vedeného uprostřed budovy. S tím vyplývají problémy: 

1. Absence únikových cest v případě požáru - nesplnění základních  bezpečnostních  

předpisů - v současnosti existence pouze jediného únikového schodiště v případě 

požáru.   

2. Problém zásobování jak stravou, tak zdravotnickým materiálem. Doprava stravy nelze 

v současné době realizovat jinak než naložením do auta a objetím celého areálu 

nemocnice což hlavně v zimě znamená velké ztráty na teplotě stravy, nemluvě o 

finanční náročnosti. Již při výstavbě nového stravovacího provozu se počítalo 

s výstavbou spojovací kryté trasy mezi hlavní budovou a pavilonem dětského 

oddělení. Zásobování ostatním materiálem je velmi problematické, protože centrální 

sklady všech materiálů se nacházejí na hlavní budově a veškerý materiál je převážen a 

neexistence bezbariérového vstupu do tohoto pavilonu nám tuto situaci velice stěžuje.  

3. Problém převozu pacientů do hlavní budovy (vyšetření apod.)  

 

Stručná historie: 

Efektivním využitím prázdné budovy po zrušeném dětském oddělení jsme se začali 

zabývat ihned a aktivně jsme připravili návrh řešení, který schválila Rada a následně 

Zastupitelstvo města Turnov. Návrh spočíval v zásadní rekonstrukci budovy, přístavbě 

horizontály pro umístění výtahů a schodiště a přístavby spojovacího krčku s hlavní budovou 

nemocnice. V této době jsme uvažovali o přesunutí oddělení následné péče (36 lůžek), 

případně vybudování jednotky DIP, DIOP (dlouhodobá ošetřovatelská péče a dlouhodobá 

intenzivní ošetřovatelská péče), kterou nám VZP svým dopisem nabídnula. Na základě 

zpracovaného finančního plánu jsme dokonce vypsali VŘ na poskytnutí úvěru.  

Vzhledem k finančně náročné akci jsme zpracovali žádosti o poskytnutí dotací – tzv. 

Norské fondy, státní fond Životního prostředí. Vzhledem k zpochybnění nabídky ze strany 

VZP na lůžka DIP, DIOP jsme z důvodu opatrnosti nezahájili VŘ na dodavatele stavby. Tento 

zásadní krok jsme plánovali uskutečnit v doby, kdy bude nezpochybnitelné využití jak 

zmíněné kapacity, tak zajištěné financování stavby.  

Po vypsání příslušného programu ROP jsme připravili žádost a zajistili tak schválení 

dotace ve výši cca 25mil Kč na zmíněnou akci. 

 

Současnost: 

V této době máme na základě schválení Rady města Turnov podepsanou smlouvu o 

poskytnutí dotace z projektu ROP (kterou opětovně přikládáme v příloze). Z uvedené 

smlouvy je jasné, že: 

 

1) Očekávané rozpočtové náklady jsou cca 80mil Kč (očekáváme snížení z důvodu 

hospodářské soutěže)  

2) Dotace z ROP 25mil Kč (bude sníženo dle skutečné vysoutěžené ceny) 

3) Konečný termín zahájení je 20. 12. 2013!! Do uvedeného termínu musí být 

vysoutěžena akce.  



 

Dle Zákona o zadávání veřejných zakázek jsou postup a lhůty následující: 

 

Harmonogram průběhu soutěže:  

 Zveřejnění předběžného oznámení – 30 dnů před samotným vyhlášením 

 Zpracování odůvodnění veřejné zakázky a jeho schválení v orgánu odpovědném za 

hospodaření zadavatele 

 Zahájení zadávacího řízení - zveřejněním oznámení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných 

zakázek 

 Lhůta pro podání nabídek min. 33 dnů (pokud dojde ke změně podmínek nebo doplňování 

projektové ZD nutno počítat s prodloužením) 

 Otevírání obálek 

 Hodnocení nabídek  - hodnotící komise s min. 1/3 odborných členů (probíhá v několika 

jednáních po dobu cca 3 týdny od otevírání) 

 Rozhodnutí o výsledcích 

 Námitková lhůta 15 dnů od doručení 

 Uzavření smlouvy do 15 dnů od uplynutí námitkové lhůty (pokud nebudou podány námitky) 

 

Z uvedeného vyplývá nutnost operativního rozhodnutí v dané záležitosti z časových 

důvodů. 

 

Možnost zrušení VŘ po jeho uveřejnění je pouze dle § 84 zák.137/2006 Sb. Uvedený 

paragraf lze použít pouze v případě, že zastupitelstva, případně Valná hromada KNL a.s. – 

neodsouhlasí finální znění smlouvy o fúzi a následně změnu stanov KNL a.s. Konečné 

rozhodnutí by v této záležitosti mohl mít soud. 

 

Vzhledem k vývoji smluvních vztahů a restriktivní politiky za strany VZP nevidíme 

prostor k efektivnímu využití z rekonstruované budovy pro PNT s.r.o. V souvislosti 

s uvažovanou fúzí s KNL a.s. máme nabídku na výhledové umístnění LDN Jablonné 

v Podještědí, případně jiné využití, které by vzešlo v rámci společných jednání  s KNL a.s. 

V úvaze a předložené nabídce ze strany KNL je provozování lůžek NIS ( Následná intenzivní 

péče – nový název pro DIP, DIOP). 

Považuji tedy stanovisko KNL a.s. k této problematice za klíčové a rovněž tak 

finanční spoluzajištění uvedeného projektu. V souladu s tím přijala RM ve funkci VH 

příslušné usnesení, kterým pověřuje starostu jednáním s vlastníky KNL a.s. za účelem 

dosažení stanoviska.   

 

 

Návrh usnesení : 

 

ZM  bere na vědomí informace o vývoji financování zdravotnictví v roce 2013. 

 

ZM souhlasí s ručením města   do výše 15mil Kč  za přijatý kontokorentního úvěru pro PNT 

s.r.o. 

 

ZM  bere na vědomí informace o problematice rekonstrukce budovy dětského oddělení. 

 

 

  

Ing. T. Sláma, MSc. v.r. 

ředitel PN Turnov 


