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Z Á P I S č. 4/2015 

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

se sídlem Liberec 1, Husova 357/10, IČO  272 83 933 (dále jen společnost) 

 

 

Datum:                            10. 3. 2015 

 

Doba konání:                 15.00 – 18.00 hodin 

 

Místo:                             KNL, a.s. – Radniční sklípek salónek 

 

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

MUDr. Pavel Buchvald 

Ing. Tomáš Hocke 

Ing. František Hruša 

Mgr. Jan Korytář  

Lena Mlejnková  

Mgr. Petra Plašková 

    MUDr. Jaroslav Porš  

MUDr. Vladimír Šámal, Ph.D. 

 

Hosté:                             MUDr. Luděk Nečesaný, MBA 

    Mgr. Petr Tulpa 

 

 

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

 

Zapisovatelka:  Mgr. Barbora Silná 

 

Usnášeníschopnost:   Vzhledem k účasti 9 členů bylo zasedání DR společnosti prohlášeno za 

usnášeníschopné. 

Program:  

 

1) Zahájení 

2) Kontrola úkolů 

3) Zpráva o hospodaření KNL, a.s. 

4) Investiční činnost 

5) Návrh aktualizace vlastnické politiky KNL, a.s., na roky 2015-2016 

6) Změna Smlouvy o výkonu funkce Ing. Miloslavy Tanečkové 

7) Různé 
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Průběh zasedání dozorčí rady 

Předseda DR přivítal členy dozorčí rady KNL, a.s. na posledním zasedání v tomto složení a  nechal hlasovat o 

navrženém programu. Vyzval k případnému doplnění bodů programu jednání DR, žádné další návrhy nikdo 

nevznesl. Program schválen tichým souhlasem. 

 

2. Kontrola plnění úkolů z minulých zasedání DR 

Předseda DR informoval po dohodě s prof. MUDr. Petrem Suchomelem, Ph.D., který představí koncept 

nových webových stránek na dubnovém zasedání. Zároveň požádal, aby byl bod zařazen na úvod jednání. 

 

3. Zpráva o hospodaření KNL, a.s. 

Předseda DR a GŘ informovali přítomné o aktuální ekonomické situaci za leden 2015 KNL, a.s.  

 

1. Ekonomika 

Hospodářský výsledek 1/2015 skončil ziskem ve výši+ 573 tis. Kč za obě nemocnice: 

- Liberec = zisk +399 tis. Kč 

- Turnov = zisk +174 tis. Kč 

Kladný hospodářský výsledek byl dosažen díky účetní operaci – rozpuštění vytvořených rezerv na dovolené a 

odměny,které byly i reálně vyplaceny. 

I přes růst výnosů (od zdravotních pojišťoven) o více než 5 mil. Kč (postačilo by na běžné krytí zvýšených 

osobních nákladů – tarifní příplatek), by KNL vykázala ztrátu (bez účetní operace rozpuštěné rezervy): 

- nárůst materiálových nákladů proti 2014 o 6 % (5 mil. Kč)  

- nárůst osobních nákladů (vybírání dovolené z 2014; růst průměrů za přesčasy a náhrady za mzdy – 

vliv odměn 12/2014) 

 

Materiálové náklady 

- vzhledem k tomu, že KNL musí v roce 2015 dosáhnout v průměru cca 96 % produkce roku 2013 

(produkčně slabý rok) není potřeba, aby KNL spotřebovávala na své výkony více materiálů 
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tab. 1 - Nejvyšší materiálová překročení 

účet
Průměr 2014 (12 

měsíců)
skutečnost 1/2015

rozdíl 1/2015 - 

průměr 2014

50129000 léky - hromadná výroba 13 079 853 13 621 962 542 109 

50129300 biologická léčiva 21 059 528 21 599 359 539 831 

50129500 koagulační přípravky 1 502 936 1 907 134 404 199 

50133200
implantáty, ost. 

Kosignační sklady
5 542 407 6 788 688 1 246 281 

50135200
RTG mater. - 

Konsignace
3 971 498 5 172 274 1 200 776 

50139000
medicinální plyny-

lék.část
503 565 614 846 111 280 

50144000 výjimečné objednávky 1 144 589 1 442 469 297 881 

CELKEM 4 342 356  
Ostatní překročení v materiálech je dáno – vybavení na stravovacím odd. (nové provozy); růst spotřeby 

potravin (nové provozy). 

tab. č. 2 – rozbor účtu – Implantáty – ostatní (50133200) – nejvyšší překročení 

průměr 2014 skutečnost 1/2015
rozdíl 1/2015 minus 

průměr 2014

Oddělení ortopedie 1 580 479 2 592 080 1 011 601

Traumacentrum 953 461 1 246 705 293 244

Oddělení 

gastroenterologie
216 540 282 673 66 133

Celkem 2 750 480 4 121 459 1 370 979

150%  
 

2. Zdravotní péče za 1/2015 

 

Plnění zdravotní péče za leden 2015 (optimální procento plnění 8,3 %) 

Liberec 

  

Hospitalizační 

péče 

Překročení / 

nedočerpání péče v 

Kč 

  
Ambulantní 

péče 

Překročení / 

nedočerpání péče v 

Kč 

ZP 111   9,1%  + 3,0 mil. Kč   7,3%  - 2,7 mil. Kč 

ZP 201 8,2%  - 0,6 mil. Kč   7,8%  - 0,3 mil. Kč 

ZP 205 9,5%  + 0,2 mil. Kč   12,3%  + 0,3 mil. Kč 

ZP 207 7,2%  - 0,5 mil. Kč   7,9%  - 0,1 mil. Kč 

ZP 209 9,5%  + 0,3 mil. Kč   4,6%  - 0,7 mil. Kč 

ZP 211 7,7%  - 1,0 mil. Kč   8,5%  + 0,1 mil. Kč 

 



 

Stránka 4 z 
11 

www.nemlib.cz 
 

 

Turnov 

Hospitalizační péče
Překročení / 

nedočerpání v Kč

Ambulantní 

péče

Překročení / 

nedočerpání v Kč

ZP 111 7,5%  - 1,0 mil. Kč 9,1%  + 270 tis. Kč

ZP 201 7,8%  - 50tis. Kč 9,6%  +  38 tis. Kč

ZP 205 7,7%  - 20tis. Kč 13,6%  + 34 tis. Kč

ZP 207 6,1%  - 80 tis. Kč 7,7%  - 22 tis. Kč

ZP 209 4,3%  - 0,2 mil. Kč 10,4%  + 70 tis. Kč

ZP 211 10,7%  + 0,2 mil. Kč 7,5%  - 28 tis. Kč  
 

pozn.: 

Plnění péče počítáno k průměrnému měsíci (plánu) 

 

- maximální úhrady za ambulantní péče počítány z předběžných očekávání úhrad dle roku 2014 

- ambulantní péče Turnov je počítána bez vlivu Zdravotnické dopravy (není reference, nová doprava 

v rámci koupě České Sanity) 

- ambulantní péče u LBC bude ovlivněna (směrem nahoru – pozitivně) po úpravách vyžádané péče 

(vykazování odbornosti na žádankách – odd. controllingu a ZP musí dělat „ruční“ opravy) 

 

3. Opatření 

 

Řízení materiálově náročné elektivní péče (v případě nadprodukce ostatní péče nepokryté výnosy od ZP – 

tlumení plánových výkonů). 

 

Maximalizace ambulantních výkonů (proti hospitalizačním). 

 

Dodržování pozitivní listů materiálů a léků (dosažení nejefektivnější ceny). 

Dodržovaní limitů nastavených nákladů nebo výkonů. 

Odměňování zaměstnanců za výkonnost (odměny z nových výnosů) 

 

Vyjednávání se ZP o maximalizaci úhrad za 2014 (základna pro úhrady 2015) 

 

Vyjednávání se ZP o možnostech přesunu hrazené péče (snížené ceny v kardiologii vs. nové výkony nebo 

vyšší objem jiné limitované péče) 

 

Vyjednávání se ZP o možnostech nových úhrad za realizované výkony dosud nehrazené nebo nedostatečně 

hrazené (vybrané výkony v rámci Neurocentra) 

 

GŘ informoval o tom, že se ekonomickou situací zabývalo i představenstvo společnosti. Zdůraznil, že vedení 

společnosti bude důrazně vyžadovat od všech primariátů dodržování přísných pravidel. Pokyny k dodržování 

budou prezentovány na Kolegiu primářů, které se uskuteční příští týden 17. 3. 2015. Někteří primáři rádi 

používají nepreferované materiály, což nemůže být do budoucna přehlíženo. Pokud nebudou primariáty 
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dodržovat pravidla, navrhne představenstvo odnětí 5 % tarifního příplatku všem zaměstnancům do doby, než 

se oddělení ve svém chodu ekonomicky umravní. 

Předseda DR upozornil, že je nezbytné věnovat okamžitou pozornost nárůstu materiálových nákladů, neboť 

pokud nebude situace řešena již na začátku, mohlo by to vést k nabourání hospodaření KNL a narušit její 

pozitivní hospodářský výsledek a schopnost financovat rozvojové záměry. 

 

Hlasování o usnesení: 

Pro: 8 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení: Dozorčí rada Krajské nemocnice Liberec, a.s. po projednání bere na vědomí rozbor 

hospodaření společnosti za období 1/2015. 

 

4. Investiční činnost KNL, a.s. 

Předseda DR a GŘ informovali o aktuálních investičních projektech. 

Popis stavu jednotlivých dotačních titulů ke dni 10. 3. 2015 + viz. přílohy materiálu. 

 

A.    Přehled dotačních projektů  

 

   Od lednového zasedání představenstva, kde se podrobně probíraly jednotlivé dotační 

projekty, se nic podstatného nevyskytlo. 

 

 

1.2. Plán investic na rok 2015 

 

   Kvalifikovaný odhad všech požadavků vznesených jednotlivými odděleními na rok 2015 

činí 676 830 tis. Kč z toho: 

 

Stavební investice   200 930 tis. Kč včetně DPH 

Přístrojové investice   458 400 tis. Kč včetně DPH 

ICT technologie     17 500 tis. Kč včetně DPH 

 

Celkem     676 830 tis Kč včetně DPH 

 

 

1.3. Plán investic na první čtvrtletí 2015 

 

1.3.1. Požadavky na stavební investice 2015 

 

   Předkládáme doplněný soupis všech požadavků na stavební investice dle jednotlivých 

oddělení, ze kterého se bude sestavovat investiční plán na rok 2015 - je v celkovém kvalifikovaném 

odhadu 200 930 tis. Kč (byl předložen na lednovém představenstvu). V příloze č. 1 je z požadavků 
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předběžného návrhu pro rok 2015 předloženo k odsouhlasení realizace 15 stavebních akcí, které jsou 

v různém stadiu rozpracovanosti (projektovém, soutěžním či faktické realizace). 

 

1. úpravy v ambulantní části očního oddělení        370 tis. Kč 

2. přestěhování dopravy na budovu U      1 550 tis. Kč 

3. Přestěhování toxikologie na budovu P     4 500 tis. Kč 

4. objekt „Onkocentra“ –  dokončení 1.PP a 1.NP   10 500 tis. Kč 

5. výměna oken na PCHO      16 500 tis. Kč 

6. centrální příjem PIO - vnitřní úpravy       6 400 tis. Kč 

7. Turnov – lékárna            300 tis. Kč 

8. objekt „Onkocentra“ - 2.NP (včetně výměny všech dveří)    4 500 tis. Kč 

9. Turnov - rozšíření endoskopie, biologická léčba     8 500 tis. Kč 

10. ROP - stavební úpravy - gamakamera      1 300 tis. Kč 

11. Porodnice přízemí            300 tis. Kč 

12. PCHO – recepce            180 tis. Kč 

13. kožní oddělení - ambulance laser          220 tis. Kč 

14. úpravy lůžkové části porodnice       1 500 tis. Kč 

15. dětská psychiatrie – kamerový systém              210 tis. Kč 

 

Celkem        56 830 tis. Kč 

 

 

1.3.2. Požadavky na přístrojové investice 2015 

 

   Soupis všech požadavků na přístrojové investice dle jednotlivých oddělení, ze kterého se 

bude sestavovat investiční plán na rok 2015 je v celkovém kvalifikovaném odhadu dle všech 

stanovených priorit ve výši 458 400 tis. Kč včetně dotačních projektů. V současné době jsou 

rozjednány obchodní transakce na první čtvrtletí v celkovém objemu 26 655 tis. Kč, které je potřeba 

potvrdit a odsouhlasit k realizaci. Seznam stavebních akcí je uveden v příloze č. 2 včetně návrhu na 

vybavení interního příjmu. Důvodem nezbytného odsouhlasení jsou převážně časové důvody, havárie, 

převod realizace nákupů některých zdravotnických přístrojů z minulého roku, přístroje a vybavení 

související s realizací interního příjmu nebo budováním centra biologické léčby v Turnově (příloha č. 

3).  

 

 

1.3.3. Požadavky na ICT 2015 

 

   Soupis požadavků na ICT na rok 2015 je v celkovém kvalifikovaném odhadu 17 500 tis. Kč a 

byl také předložen v lednovém představenstvu. Navrhujeme k odsouhlasení požadavky dle přílohy č. 4 

v celkovém objemu 10 000 tis. Kč a 1 000 tis. Kč na webové stránky nemocnice.  

 

 

1.5.4. Rekapitulace prvního čtvrtletí 2015 
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   Předložený návrh investičního plánu vychází z inventarizačních potřeb jednotlivých oddělení, 

musí být představenstvem přehodnocen a měl by korelovat s prozatím vyčleněnou částkou na 

investiční výdaje 130 000 tis. Kč. Z důvodů časové tísně je nezbytné odsouhlasit investiční výdaje pro 

požadované a nutné stavební a přístrojové investice, tak aby nedošlo k ohrožení jejich realizace 

v požadovaných a potřebných termínech. 

 

Předložený návrh: 

 

Zahájení nebo realizace v 1. čtvrtletí: 

Stavební investice      56 830 tis. Kč 

Přístrojové investice      26 655 tis. Kč  

ICT (včetně nových web. stránek)    11 000 tis. Kč 

Celkem       94 485 tis. Kč 

 

Nezbytné výdaje v průběhu roku 2015: 

Kofinancování projektů ROP, IOP    50 388 tis. Kč  

Rezerva       10 000 tis. Kč 

Celkem       60 388 tis. Kč 

 

 

Celkem rok 2015                154 873 tis. Kč 

 

Členka DR Lena Mlejnková uvedla, že si je vědoma nezbytnosti investic v souvislosti s obnovou lineárního 

urychlovače Komplexního onkologického centra. Zároveň se dotázala, jak funguje heliport. 

GŘ odpověděl, že KNL se svým heliportem patří mezi jedno z nejlepších kontaktních míst pro záchrannou 

službu, kdy je systém nastavený v KNL odbornou veřejností velmi pozitivně hodnocen. 

Člen DR Mgr. Jan Korytář se dotázal, zda je už časový odhad, kdy by se soutěžily peníze na úvěr pro 

modernizaci KNL.  

GŘ odpověděl, že zahájení stavby je směřováno do roku 2018. První reálné splátky úvěru na investici ze 

strany akcionářů by byly cca v roce 2020-2022. 

Člen DR Mgr. Jan Korytář uvedl, že by bylo dobré diskutovat možnost úvěru na stavbu v současné době, kdy 

jsou velmi příznivé podmínky na trhu financování. 

Členka DR Mgr. Petra Plašková se dotázala, v jaké fázi je koupě budovy VZP ve Vzdušné ulici. 

GŘ odpověděl, že smlouva je ze strany KNL podepsána a nyní by měla přijít podepsána ze strany VZP, za 

měsíc březen by už měla VZP platit nájem za budovu, kterou stále využívá. 

Člen DR MUDr. Jaroslav Porš se dotázal na případný záměr s budovou bývalého dětského oddělení 

v Panochově nemocnici v Turnově. 

GŘ odpověděl, že v budoucnu by mohla být budova využita pro následnou péči, pokud bude v hlavním 

pavilonu nutné rozšíření počtu interních lůžek. S ohledem na personální situaci ve frýdlantské nemocnici 

nelze vyloučit, že bude v budoucnu potřeba řešit otázku  péče o interní pacienty v regionu. 

 

Na jednání přišel v 16:00 člen DR Ing. Tomáš Hocke. 

 

Předseda DR požádal členy DR, aby se přihlásili k účasti ve výběrových komisích na zakázky: 
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Dodávky medicinálních plynů – Mgr. Petra Plašková. 

Rekonstrukce prostor pro gamakameru – Ing. Tomáš Hocke. 

Dodávka lineárního urychlovače – Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D. 

Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumacentra – MUDr. Pavel Buchvald. 

 

Hlasování: 

Pro: 9 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení: Dozorčí rada Krajské nemocnice Liberec, a.s. po projednání bere na vědomí zprávu o stavu 

investičních projektů a zprávu o investičním projektů. 

 

5. Vlastnická politika KNL – návrh aktualizace 2015-2016 

 

Předseda DR předložil materiál Vlastnická politika KNL – návrh aktualizace 2015-2016. Vlastnická politika 

definuje cíle vlastníků a slouží jako základní nástroj pro hodnocení managementu. Oproti dokumentu, 

schválenému v r. 2013, byly rozšířeny a detailněji rozpracovány sledované parametry a doplněny 

kvantifikované ukazatele.  

 

Do 12/2015: 

- Obnova lineárního urychlovače v Onkocentru KNL. 

- Dopracování generelu KNL. 

- Zpracování studie proveditelnosti projektu modernizace KNL v etapách 1a) a 1b). 

- Projednání a schválení finančního modelu projektu modernizace KNL v etapách 1a) a 1b) ve 

spolupráci s akcionáři. 

- Realizace soutěže o návrh projektu (realizace architektonické soutěže) modernizace KNL v etapách a 

limitech, odpovídajících schválenému finančnímu modelu. 

 

Do 12/2016 

- Zpracování podkladové dokumentace ke stavební části projektu modernizace KNL v etapách a 

limitech, odpovídajících schválenému finančnímu modelu.  

- Návrh dlouhodobého řešení provozu LDN v Jablonném v Podještědí. 

- Spuštění dlouhodobého projektu péče o zaměstnance (prevence proti syndromu vyhoření, omezení 

nákladů spojených s fluktuací zaměstnanců na konkrétních pracovištích, cílená podpora skupin 

zaměstnanců vyplývající ze zjištěných potřeb). 

 

Průběžně sledované parametry: 

 

- Hodnocení kvality péče pacienty.  

Ukazatel: dotazník Kvalita očima pacientů – udržení celkového hodnocení. Prioritní zájem na zlepšení 

subjektivního hodnocení klientů v odděleních Následná péče a Porodnictví.  
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 Dílčí sledované parametry: 

Komunikace: vstřícnost a ochota lékařů i středního zdravotnického personálu, dostatek času na rozhovor 

s pacientem, představení se, prostor pro dotazy a rozhodování pacientů. 

Organizace: čekací doby na ambulancích, objednací doby k některým plánovaným operačním výkonům, 

prostorové uspořádání na pokoji a možnost zachování intimity, automatická přítomnost jednoho z rodičů při 

hospitalizaci dítěte, možnost návštěv s minimálními omezeními. 

Komfort: parkování pro klienty, čisté prádlo, rozmanité a teplé jídlo, přístup k internetu. 

 

- Hospodářský výsledek a stav cash-flow.  

Ukazatel: kladný hospodářský výsledek při udržení alespoň průměrného tempa růstu mezd ve zdravotnictví, 

cash-flow bez nutnosti čerpat kontokorent, kromě výjimečných situací, dodržení závazku spoluúčasti na 

finančním modelu projektu modernizace KNL nad rámec investic z odpisů. 

 

- Vratky finančních prostředků pojišťovnám, způsobené nesprávně podávanou léčbou či špatně vedenou 

dokumentací.  

Ukazatel: bez vratek, pokud podobná situace nastane, přijetí systémového opatření a vyžadování osobní 

odpovědnosti vedoucích pracovníků. 

 

- Udržení a rozvoj centrové péče. 

Ukazatel: stávající rozsah centrové, specializované a superspecializované péče. 

 

- Akreditace KNL. 

Ukazatel: reakreditace SAK bez omezení. 

 

- Úroveň dalšího vzdělávání zaměstnanců a vědecko-výzkumných aktivit. 

Ukazatel: počet publikačních výstupů v kategoriích Jimp, monografie a jiné – rostoucí počty výstupů 

zařaditelných do databáze RIV v tříletém průměru. 

 

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

o činnosti statutárních orgánů).  

Ukazatel: udržení rozsahu informování minimálně v současném rozsahu, aktualizované a kompletní 

informování o průběhu projektu modernizace KNL. 

 

- Rozvoj aktivit KNL v nezdravotnické podnikatelské činnosti, v komerčních zdravotnických oborech a 

v souvisejících činnostech (lékárny, zdravotnická dopravní služba atd.) 

Ukazatel: kladný trend v zisku, popř. v dalších benefitech z těchto činností. 

 

- Rozvoj spolupráce s praktickými lékaři ve spádové oblasti (specifické pro Turnov). 

Ukazatel: nárůst finančního objemu laboratorních vyšetření objednaných v PNT subjekty mimo nemocnici.  

 

- 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", pokud bude tento 

materiál schválen zastupitelstvem LK. 
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Ukazatel: plnění úkolů vyplývajících ze Strategie. 

 

Nad tématy proběhla rozsáhlá diskuse, která bude pokračovat i na některém z příštích zasedání DR tak, aby 

mohla být aktualizace vlastnické politiky na jaře 2015 schválena. 

 

6. Změna Smlouvy o výkonu funkce Ing. Miloslavy Tanečkové 

Předseda DR předložil na návrh GŘ změnu Smlouvy o výkonu funkce členky představenstva Ing. Miloslavy 

Tanečkové. Po vzájemné dohodě se Ing. Miloslava Tanečková bude věnovat především strategickým 

projektům. Změna smlouvy je s Ing. Miloslavou Tanečkovou dojednána a ona se změnou souhlasí.  

Ekonomickou ředitelkou KNL se k 1.4.2015 stane Ing. Hana Jelínková. Řízením lidských zdrojů v KNL bude 

pověřen Ing. Štefan Nebus. Ing. Miloslava Tanečková bude v KNL i nadále působit v představenstvu 

společnosti. 

Předseda DR upozornil, že Ing. Miloslava Tanečková je i místopředsedkyní představenstva, což by mělo 

představenstvo vyřešit. 

GŘ odpověděl, že tato situace bude řešena, a pokud lékařský ředitel MUDr. Richard Lukáš, Ph.D. přijme 

nabídku na výkon funkce místopředsedy představenstva, bude tato varianta navržena představenstvu ke 

schválení. 

 

Hlasování: 

Pro: 9 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. 

Miloslavy Tanečkové. 

 

 

Různé: 

 

Billboardy Nemocnice Frýdlant 

Členka DR Lena Mlejnková se dotázala na kampaň Nemocnice Frýdlant, jak bude KNL reagovat na tuto 

kampaň.  

Člen DR Mgr. Jan Korytář se dotázal, zda nejde reagovat obdobnou kampaní. 

Člen DR MUDr. Vladimír Šámal, Ph.D. upozornil, že reklama ve zdravotnictví je nelegální, a pokud dá někdo 

podnět na Českou lékařskou komoru, bude ČLK tento podnět řešit. 

GŘ uvedl, že historicky byla spolupráce s Nemocnicí Frýdlant nastavena velmi přátelsky, nicméně po této 

kampani je nastaven vztah mezi nemocnicemi jako neutrální. Lékaři liberecké nemocnice se podivují nad tím, 

že se frýdlantská nemocnice chlubí lékaři, jejichž medicínské renomé není zdaleka takové, aby mohlo být 

prezentováno na billboardu, minimálně do doby, než si dodělají atestaci. Liberecká nemocnice navíc 

zaznamenala v poslední době medicínsky zkomplikované případy diagnóz, které aktivně vyhledává i 

v regionu Liberce, a  které frýdlantská nemocnice neumí svými silami zvládnout. 

Radní pro zdravotnictví LK Mgr. Petr Tulpa slíbil, že se bude zabývat touto nelegální reklamou ve 

zdravotnictví  a požádal GŘ o dodání podkladů. 
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Středisko KNL Catering 

Člen DR a starosta Turnova Ing. Tomáš Hocke požádal, zda by se DR mohla v budoucnu více věnovat 

hospodaření a fungování střediska KNL Catering,protože v Turnově po získání některých zakázek dochází 

k argumentaci,ke které potřebuje dostatek informací,aby adekvátně reagoval. 

Předseda DR uvedl, že takový bod je třeba naplánovat na některé z příštích zasedání DR a požádal Ing. 

Hockeho o upřesnění, čeho se má takové jednání týkat. 

GŘ konstatoval, že středisko Cateringu je samostatné středisko,které má vlastní hospodaření,každý provoz 

funguje v naprosto reálném účetnictví bez žádných dotací,generuje fondy na amortizaci atd a proto mu 

argumentace některých jednotlivců na různých sítích připadají velmi úsměvné. 

Značka KNL Catering si i v regionu Turnova získala během roku 2014 vynikající pozici a generuje zisk do 

rozpočtu Panochovy nemocnice Turnov.  

 

Závěr: 

S ohledem na končící mandát předsedy DR prof. Ing. Josefa Šedlbauera, Ph.D. byla pověřena sezváním 

příštího zasedání DR členka Lena Mlejnková. Termín příštího zasedání DR byl stanoven na 14. 4. 2015. Další 

termíny zasedání DR byly stanoveny na  12. 5., 9. 6., 14.7., 8.9., 13.10., 10.11., 8.12. 2015. Předseda dozorčí 

rady poděkoval přítomným za účast a spolupráci a také poděkoval dalším dvěma členům Mgr. Janu 

Korytářovi a Ing. Františkovi Hrušovi za jejich působení v DR. 

Zbývající členové DR a GŘ poděkovali odcházejícím členům DR za jejich skvělou práci. 

 

 

……………………………                   

prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.  

Předseda dozorčí rady KNL, a.s.                                                                           

  


