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Z Á P I S   č. 1/2013 

ze zasedání dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a.s. 

se sídlem Liberec 1, Husova 10, IČO  272 83 933 (dále jen společnost) 

 

 

Datum:                           17. 9. 2013 

Doba konání:                15.00 – 18.00 hodin 

Místo:                            KNL, a.s. budova H, zasedací místnost 1. patro 

Přítomni:                      Prof. Ing. Josef Šedlbauer – předseda dozorčí rady KNL, a.s. 

MUDr. Pavel Buchvald – člen dozorčí rady KNL, a.s. 

Mgr. Jan Korytář – člen dozorčí rady KNL, a.s. 

Mgr. Jan Marek – člen dozorčí rady KNL, a.s. 

Lena Mlejnková – členka dozorčí rady KNL, a.s. 

MUDr. Dušan Morman – člen dozorčí rady KNL, a.s. 

Bc. Martin Půta – člen dozorčí rady KNL, a.s. 

František Šebek – člen dozorčí rady KNL, a.s. 

 

     

 

Nezúčastnil se:                      Ing. František Hruša – člen dozorčí rady KNL, a.s. 

                                          

Hosté:                            MUDr. Luděk Nečesaný, MBA 

   Ing. Miloslava Tanečková 

   Ing., Mgr. Milan Trpišovský, MBA 

   Bc. Zuzana Kocumová 

 

Svolavatel jednání:      Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.   

 

Zapisovatelka:               Bc. Barbora Silná 

 

Usnášeníschopnost:   Vzhledem k účasti 8 členů DR bylo zasedání DR společnosti        

                                        prohlášeno za usnášeníschopné. 

 

 

 

Program:    

1. Zahájení a schválení programu jednání dozorčí rady KNL, a.s. 

2. Kontrola plnění úkolů 
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3. Odvolání a jmenování členů představenstva KNL, a.s. 

4. Souhrnná zpráva o hospodaření KNL, a.s. a výhled do konce roku 2013 

5. Investiční činnost KNL, a.s. 

6. Vlastnická politika KNL, a.s. – kritéria hodnocení managementu 

7. Různé 

 

Průběh zasedání dozorčí rady 

 

Předseda DR přivítal všechny přítomné a přivítal na jednání nové členy managementu KNL, 

a.s.  

Zároveň seznámil přítomné s průběhem výběrového řízení na nový management KNL, a.s., 

které se uskutečnilo 24. července 2013. Do výběrového řízení (VŘ) se přihlásilo devět 

uchazečů, kteří splnili podmínky výběrového řízení a dodali všechny potřebné doklady. Členy 

výběrové komise byli jmenováni – MUDr. Jiří Bartoš, MBA, MUDr. Richard Lukáš, Ph.D. 

(odstoupil kvůli střetu zájmů, protože dostal nabídku od jednoho z uchazečů na působení 

v týmu, nahrazen MUDr. Dušanem Mormanem), Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., 

Prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D., František Šebek, Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D. Každý ze 

členů výběrové komise mohl udělit každému z uchazečů od 1 do 3 bodů. Vítězem VŘ se stal 

MUDr. Luděk Nečesaný, MBA, který získal z 27 možných 25 bodů. S ohledem na jasný 

výsledek VŘ se nekonalo druhé kolo výběrového řízení. 

Předseda DR nechal hlasovat o navrženém programu. 

 

Hlasování o usnesení: 

Pro: 8 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení: Dozorčí rada Krajské nemocnice, a.s. schvaluje navržený program jednání. 

 

2.  Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání DR 

Předseda DR připomenul úkol vyplývající z minulého zasedání DR – věcné břemeno -smlouva 

o zřízení věcného břemene pro JUDr. Jiráčkovou na průjezd areálem KNL, a.s. - dosud 

probíhají  jednání o konečném znění smlouvy, návrh smlouvy bude předložen na příští 

jednání dozorčí rady. 

 

3.  Odvolání a jmenování členů představenstva KNL, a.s. 

Předseda DR informoval přítomné o doručené rezignaci dosavadního předsedy 

představenstva KNL, a.s. Ing. Jiřího Veselky, MBA a zároveň navrhl odvolání člena 

představenstva KNL, a.s. MUDr. Jana Mečla.  Za nové členy představenstva KNL, a.s. navrhl 

generálního ředitele MUDr. Luďka Nečesaného, MBA a obchodního ředitele KNL, a.s. Ing., 

Mgr. Milana Trpišovského, MBA. 
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Předseda DR navrhl hlasování o odvolání MUDr. Jana Mečla z představenstva KNL, a.s.  

 

Hlasování o usnesení: 

Pro:             8  

Proti:          0 

Zdržel se:   0 

 

Usnesení: Dozorčí rada Krajské nemocnice Liberec, a.s. odvolává MUDr. Jana Mečla 

z pozice člena představenstva KNL, a.s. 

 

Předseda DR navrhl jmenovat do představenstva KNL, a.s. MUDr. Luďka Nečesaného, MBA a 

Ing., Mgr. Milana Trpišovského, MBA. 

 

Hlasování o usnesení: 

Pro:             8  

Proti:          0 

Zdržel se:   0 

 

Usnesení: Dozorčí rada Krajské nemocnice Liberec, a.s. schvaluje za členy představenstva 

MUDr. Luďka Nečesaného, MBA a Ing., Mgr. Milana Trpišovského, MBA. 

 

Předseda DR navrhl schválení nových smluv pro výkon člena představenstva KNL, a.s. pro 

MUDr. Luďka Nečesaného, MBA a Ing., Mgr. Milana Trpišovského, MBA. 

 

Hlasování o usnesení: 

Pro:             8  

Proti:          0 

Zdržel se:   0 

 

Usnesení: Dozorčí rada Krajské nemocnice Liberec, a.s. schvaluje smlouvy o výkonu funkce 

členů představenstva MUDr. Luďka Nečesaného, MBA a Ing., Mgr. Milana Trpišovského, 

MBA. 

 

Předseda DR nechal hlasovat o zrušení dodatku ke smlouvě místopředsedkyně 

představenstva Ing. Miloslavy Tanečkové, která měla dodatkem upravenu pracovní náplň a 

odměnu. Vzhledem k tomu, že nyní vznikl Ing. Tanečkové pracovní poměr na pozici 

ekonomické ředitelky KNL, a.s., navrhl předseda DR zrušení dodatku ke smlouvě. 

 

Hlasování o usnesení: 

Pro:             8  

Proti:          0 

Zdržel se:   0 
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Usnesení: Dozorčí rada zrušila dodatek číslo 1 ke smlouvě místopředsedkyně 

představenstva Ing. Miloslavy Tanečkové. 

Členka DR Lena Mlejnková se zeptala na snížení platu managementu.  

GŘ odpověděl, že platy se oproti předcházejícímu vedení snížily o 40%. Odměna generálního 

ředitele je v rozmezí 90 -100 tis. Kč, ředitelů 70 – 80 tis. Kč.  

 

3a. Informace o fúzi KNL, a.s. a Panochovy nemocnice Turnov (PNT) 

S ohledem na avizovaný odchod hejtmana Libereckého kraje Bc. Martina Půty z jednání 

dozorčí rady v 15.45 hodin, navrhl GŘ předřazení informace o připravované fúzi KNL, a.s. 

s PNT z bodů Různé do bodu 3 a. 

Předseda DR nechal o návrhu hlasovat. 

 

Hlasování o usnesení: 

Pro:             8  

Proti:          0 

Zdržel se:   0 

 

Usnesení: Bod 3a – informace o fúzi Krajské nemocnice Liberec a Panochovy nemocnice 

Turnov byl předřazen na program. 

  

GŘ informoval přítomné o stavu příprav fúze s PNT. 

Fúzi KNL a PNT označil za jedno z řešení, nicméně pracovní skupina se zabývala i dalšími 

možnostmi například holdingu, případně odsunutí fúze o rok později.  

Z analýzy vyplynulo, že ziskového hospodaření při fúzi lze dosáhnout spojením podpůrných 

technických provozů – prádelny, energetiky, stravovacího provozu, administrativy, účtárny 

atd. v celkové výši 15 mil. Kč ročně. Pokud by PNT realizovala opatření sama, bylo by možné i 

bez fúze zajistit úsporu ve výši cca 9 mil. Kč za předpokladu, že by v rámci spolupráce byly 

technické a podpůrné provozy převedeny pod KNL, nicméně město Turnov by za takových 

okolností muselo doplatit cca 5 až 10 mil. Kč ročně. 

Generální ředitel KNL deklaroval zájem do fúze jít a projekt úspěšně dokončit. 

Na téma proběhla diskuse mezi členy dozorčí rady. 

Hejtman LK a člen dozorčí rady KNL Martin Půta diskusi shrnul slovy, že je nezbytné vyčkat 

výsledků hlasování zastupitelstev LK, Města Turnov a Města Liberec. Podle výsledků 

hlasování budou případně přijímány další varianty řešení. 

 

Z jednání DR odešel v 15.45 hodin hejtman LK a člen dozorčí rady KNL, a.s. Bc. Martin Půta. 

 

Usnesení: Dozorčí rada bere na vědomí informace o stavu příprav fúze Krajské nemocnice 

Liberec a Panochovy nemocnice Turnov. 
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4. Souhrnná zpráva o hospodaření KNL, a.s. 

Bod prezentovala ekonomická ředitelka KNL, a.s. a místopředsedkyně představenstva Ing. 

Miloslava Tanečková. 

Nemocnice hospodařila v prvních sedmi měsících letošního roku se ztrátou 69 mil. Kč. 

Příčiny tohoto špatného hospodaření lze vysledovat již v uplynulých letech.  Nejlepšího 

hospodářského výsledku dosáhla nemocnice v roce 2010 a od té doby zisk stále klesal. V roce 

2012 už byl pouze 1 mil. Kč.  

Příčiny tohoto poklesu zisku až do ztráty v roce 2013 jsou stále stejné:  

Vedení nemocnice nedostatečně zabývalo cenami vstupních materiálů pro potřeby 

nemocnice. Zejména se jedná o ceny zdravotnického materiálu. U některých materiálů a léků 

tak byly v KNL ceny vyšší než v nemocnicích s podstatně nižším obratem. 

Nebyla dostatečná kontrola sortimentu materiálu používaného jednotlivými odděleními. 

Některá oddělení tak této nedostatečné kontroly využívala k tomu, že používané materiály 

byly ty nejdražší na trhu.  

Využívání externích firem pro řízení nemocnice. Např. v roce 2012 byla využívána právní 

kancelář za cca 100 tis. Kč měsíčně. Přitom nemocnice má v pracovním poměru vlastního 

právníka. Externí právní kancelář byla využívána i v roce 2013, alespoň se snížila úhrada za 

její služby. Externí firmy dále zpracovávaly analýzy a strategie, např. strategie vývoje 

nemocnice, analýza výnosů, zpracování plánu výnosů, optimalizace výnosů nemocnice, 

analýza energetického hospodářství, zpracování procesní mapy.  

Nedostatečný tlak při vyjednávání úhrad od zdravotních pojišťoven. V rámci úhradové 

vyhlášky nebyly vyjednány maximální možné úhrady pro Krajskou nemocnici Liberec a. s. A 

to ani při vyjednávání doplatků za rok 2012 a ani výše záloh na rok 2013. 

Celé hospodaření se dá shrnout tak, že v roce 2012 rostly náklady rychleji než výnosy. Ale 

podařilo se ještě hospodařit se ziskem (minimálním). V roce 2013 nemocnice měla náklady 

téměř shodné s rokem předcházejícím, ale především úhrady od zdravotních pojišťoven byly 

o téměř 10 mil. Kč/měsíc menší. Z toho plyne ztráta za 7 měsíců téměř 70 mil. Kč. 

Problémem do dalšího období zůstává, že v nemocnici existují smlouvy, které nepříznivé 

podmínky pro nemocnici fixují ještě minimálně na několik dalších měsíců. Nové vedení se tak 

musí vypořádat s výše podepsanými příčinami poklesu hospodářského výsledku, ale i 

chybnými nebo nedostatečně dopracovanými rozhodnutími minulého vedení. Některá z nich 

jsou právě i smluvně ukotvená. 

GŘ prezentoval výsledky jednání se zdravotními pojišťovnami, jejichž výsledek je úspora 12 

mil. Kč. Upozornil, že např. v kardiologickém programu VZP nastavila tvrdá restriktivní 

opatření. 

Členka dozorčí rady Lena Mlejnková se zeptala, jaká nápravní opatření nová management 

chystá. 

GŘ odpověděl, že v první řadě je nezbytné společnost řídit. Upozornil, že bývalé vedené KNL 

se zcela vyhýbalo negativním manažerským rozhodnutím. Vedoucím pracovníkům KNL 

zůstaly manažerské platy, ale zcela se vytratila manažerská poslušnost. 

Lena Mlejnková se zeptala, zda dojde ke snížení platů zaměstnancům: 

Luděk Nečesaný odpověděl, že platy zaměstnanců až na výjimky v administrativě se nezmění. 
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Jan Korytář podotkl, že jej prezentace i výsledky přesvědčily o posunu administrativně-

statického řízení KNL. k manažersko-dynamickému způsobu vedení společnosti. 

 

Následně se omluvil a jednání dozorčí rady v 16:20 hodin opustil. 

 

Předseda DR požádal o zasílání měsíčních detailních výstupů controllingu tak, aby si mohli 

členové DR porovnávat výsledky hospodaření. V této souvislosti upozornil GŘ, že pouhé 

tabulky bez bližší analýzy a nastavení parametrů nemají zcela objektivní vypovídající 

hodnotu. 

 

Hlasování o usnesení: 

Pro:             7  

Proti:          0 

Zdržel se:   0 

 

Usnesení: Dozorčí rada bere na vědomí rozbor hospodaření KNL, a.s. 

 

5. Investiční činnost KNL, a.s. 

Obchodní ředitel KNL, a.s. Ing., Mgr. Milan Trpišovský, MBA informoval přítomné o investiční 

činnosti a nově nastavených pravidlech fungování obchodního oddělení KNL, a.s. 

Upozornil, že v podobě, v jaké bylo dosud vedeno obchodní a investiční oddělení, nelze 

hovořit o tom, že bylo špatně řízeno, protože nebylo řízeno vůbec. Upozornil, že se obchodní 

oddělení v minulosti stalo odkladištěm nepotřebných zaměstnanců, personálně je 

předimenzované. Na obchodním oddělení nebyly realizovány veřejné soutěže. V KNL existuje 

zcela nesmyslně 66 konsignačních skladů, neexistuje jednotný systém a chaos prodražuje 

veškerou obchodní činnost. Upozornil, že pracovníci obchodního oddělení ve velké míře 

neznají provázanost mezi cenami materiálu a úhradami od zdravotních pojišťoven a v mnoha 

ohledech žili v domnění, že ceny, které vyjednali, byly ty nejvýhodnější.  

Členové dozorčí rady na toto téma diskutovali. 

Mgr. Jan Marek upozornil, že jakékoli chyby ve špatném zpracování veřejných zakázek a 

dotací jsou následně výrazně penalizovány a sankcionovány, což může způsobit v budoucnu 

KNL, a.s. nepříjemné finanční důsledky. 

 

6. Vlastnická politika KNL, a.s. – kritéria hodnocení managementu 

Předseda DR představil návrh hodnotících kritérií pro management KNL, a.s. a vysvětlil jejich 

účel. Představují formulaci cílů – co chtějí akcionáři v KNL dosáhnout, zadání pro 

management, podklad pro odměňování managementu. Detailní formulace na jeden rok, 

každoročně by mělo proběhnout jejich upřesnění, společně s výročním hodnocením a 

úpravou odměn managementu.  

 

Příloha: 

Do 12/2013: 
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- Dosažení pozitivního hospodářského výsledku bez snižování výkonové základny pro 

budoucí období a se zachováním průměrných mezd v KNL. 

- Spolupráce s Krajským úřadem na tvorbě zdravotnické koncepce Libereckého kraje a 

vymezení role KNL v krajském zdravotnictví. 

- Dokončení projektu fúze s Panochovou nemocnicí Turnov. 

 

Do 06/2014: 

- Ve spolupráci s vlastníky příprava variantních studií stavebně-investičního rozvoje 

KNL na příštích 20-30 let. Zahrnout varianty 1) výstavby nové nemocnice v areálu 

Ostašov, 2) nové nemocnice ve stávajícím areálu, 3) nového centrálního příjmu ve 

stávajícím areálu a nutné navazující úpravy stávajících budov. Pro posouzení 

zpracovat hlediska úrovně zdravotní péče, vstupní investice a udržitelnosti, související 

náklady jiných subjektů (navazující infrastruktura města, náklady pacientů). 

 

Do 12/2014: 

- Obnova lineárního urychlovače v Onkocentru KNL. 

 

Do 06/2015 

- Spolupráce s vlastníky na konkretizaci projektu stavebně-investičního rozvoje KNL. 

 

Průběžně sledované parametry: 

- Hodnocení kvality péče pacienty. 

- Hospodářský výsledek a stav cash-flow. 

- Udržení a rozvoj centrové péče. 

- Akreditace KNL. 

- Úroveň dalšího vzdělávání zaměstnanců a vědecko-výzkumných aktivit. 

- Informační otevřenost směrem k veřejnosti (zdravotní péče, hospodaření – výroční 

zprávy, informace o činnosti statutárních orgánů). 

- Od 2014 plnění výstupů a konkrétních úkolů, vycházejících ze "Strategie rozvoje 

zdravotnictví v Libereckém kraji se zvláštním zřetelem na rozvoj lůžkové péče a další 

vybrané zdravotní služby" 

 

Hlasování o usnesení: 

Pro:             6  

Proti:          0 

Zdržel se:   0 

 

Usnesení: Dozorčí rada po projednání souhlasí s kritérii hodnocení managementu KNL, a.s. 
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7. Různé: 

 

7.1 - Člen dozorčí rady Mgr. Jan Marek se dotázal na důvod, proč byl angažován bývalý 

generální ředitel Ing. Jiří Veselka, MBA, když je ze všech dostupných informací zřejmé, 

že svou manažerskou úlohu nezvládl. 

 

GŘ odpověděl, že Ing. Jiří Veselka byl inkorporován do některých projektů, které na něho 

byly osobně navázány a zahrnují určité know-how. Tyto projekty budou do konce roku 

2013 vyhodnoceny a následně rozhodnuto o jejich případném pokračování.  

 

7.2 – Zápisy z dozorčí rady – členové představenstvy vyjádřili požadavek, aby byly 

všechny zápisy z dozorčích rad zveřejněny na webových stránkách KNL, a.s. – 

www.nemlib.cz. 

 

7.3 – Předseda DR požádal o zasílání zápisů z představenstva na centrální adresu členů 

dozorčí rady KNL, a.s.  

 

7.4 – Členka dozorčí rady Lena Mlejnková žádala dále zasílání tiskových zpráv o dění 

v KNL, a.s. na centrální adresu členů dozorčí rady KNL, a.s.  

 

Závěr: 

Termín příštího zasedání DR bylo stanoveno na 5. listopadu 2013 od 15 hodin v budově H, 

zasedací místnosti obchodního oddělení. 

Předseda dozorčí rady poděkoval přítomným za účast a zasedání ukončil.       

 

 

……………………………                   

prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.  

Předseda dozorčí rady KNL, a.s.                                                                           

http://www.nemlib.cz/

