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Z Á P I S č. 1/2014 

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

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

 

 

Datum:                            13. 5. 2014 

 

Doba konání:                 15.00 – 16.30 hodin 

 

Místo:                             KNL, a.s. – Panochova nemocnice Turnov – zasedací místnost. 

 

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

MUDr. Pavel Buchvald 

Ing. Tomáš Hocke 

Mgr. Jan Korytář 

Mgr. Jan Marek  

Mgr. Petra Plašková 

    MUDr. Jaroslav Porš 

Ing. Tomáš Sláma 

MUDr. Vladimír Šámal, Ph.D. 

     

 

Omluven:    Mgr. Jan Marek 

    Lena Mlejnková 

 

Hosté:                              

MUDr. Luděk Nečesaný, MBA 

    Bc. Zuzana Kocumová 

 

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

 

Zapisovatelka:               Bc. Barbora Silná 

 

Usnášeníschopnost:   Vzhledem k účasti 6 členů DR bylo zasedání DR společnosti prohlášeno za 

neusnášeníschopné a hlasování proběhne formou per rollam. 

 

Program: 
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1) Zahájení 

2) Kontrola úkolů 

3) Zpráva o hospodaření KNL, a.s. 

4) Investiční činnost 

5) Schválení účetní uzávěrky za rok 2013 

6) Různé 

 

Průběh zasedání dozorčí rady 

 

Předseda DR přivítal na jednání nové členy dozorčí rady KNL, a.s. a nechal hlasovat o navrženém programu. 

 

Hlasování o usnesení: 

Pro: 7 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

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

 

2. Kontrola plnění úkolů z minulých zasedání DR 

Předseda DR připomenul úkol vyplývající z minulých zasedání DR – věcné břemeno - smlouva o zřízení 

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

parametrech věcného břemene. 

 

3. Zpráva o hospodaření KNL, a.s. 

GŘ informoval přítomné o ekonomické situaci společnosti. Hospodářský výsledek za březen 2014 za obě 

nemocnice je zisk 2 612 tis. Kč. Z toho nemocnice v Liberci 1 555 tis. Kč zisk a nemocnice v Turnově zisk 1 

057 tis. Kč. Ztráta, která vznikla v lednu 2014 vyplacením odměn v nemocnici v Liberci se tak opět snížila. Za 

první tři měsíce roku 2014 je ztráta za KNL celkem 757 507,-- Kč. 

V březnu 2014 se zvýšily náklady na materiál. Náklady na léky se v nemocnici v Liberci zvýšily o 1,6 mil. Kč 

proti únoru 2014 a o 1 mil. Kč proti stejnému období loňského roku. Proti únoru 2014 je nárůst spotřeby léků 

na těchto odděleních: 

ARO   570 tis. Kč 

Dialýza  200 tis. Kč 

Kardiologie  420 tis. Kč 

JIP chirurgie  380 tis. Kč 

Neurochirurgie 220 tis. Kč 

Tato oddělení mají vyšší spotřebu léků i proti březnu roku 2013. 

Vyšší náklady na biologickou léčbu jsou účetně zohledněny vyššími výnosy. Stejným způsobem je ve 

výnosech zahrnuta vyšší výkonnost kardiologie – kardiostimulátory a ICD. 

V Liberci se zvýšily náklady na ostatní služby. 1,2 mil. Kč je za studii koncepce rozvoje nemocnice v Liberci. 

Vyšší jsou i náklady na právní služby a to v souvislosti se soudními spory. 

V nemocnici v Turnově se jsou vyšší výnosy o 675 tis. Kč. Jedná se o doúčtování bariatrických výkonů pro 

ZP 211 za rok 2013. 



 

Stránka 3 z 
10 

www.nemlib.cz 
 

 

     
položka 

nemocnice Liberec 

leden únor březen celkem 

materiál 92 739 85 468 88 465 266 672 

energie 6 904 5 316 5 909 18 129 

zboží 13 403 11 150 11 464 36 017 

opravy a udržování 4 616 3 699 3 770 12 085 

ostatní služby 6 997 5 827 8 423 21 247 

osobní náklady 105 729 96 712 102 606 305 047 

ostatní náklady 4 468 3 734 3 940 12 142 

odpisy 11 600 11 600 11 600 34 800 

náklady celkem 246 456 223 506 236 177 706 139 

     tržby za služby 216 220 205 058 214 557 635 835 

tržby za zboží 17 094 15 024 16 385 48 503 

ostatní výnosy 7 280 5 917 7 847 21 044 

výnosy celkem 240 594 225 999 238 789 705 382 

     vnitro náklady 17 277 16 412 15 139 48 828 

vnitro výnosy 17 277 16 412 15 139 48 828 

 

Hospodaření KNL a. s. za leden až březen 2014 

  

     

     
položka 

nemocnice Liberec 

leden únor březen celkem 

materiál 86 348 79 333 82 225 247 906 

energie 5 038 4 664 4 963 14 665 

zboží 13 232 10 985 11 319 35 536 

opravy a udržování 4 403 2 847 3 763 11 013 

ostatní služby 6 323 5 216 7 502 19 041 

osobní náklady 94 763 85 791 91 481 272 035 

ostatní náklady 4 385 3 676 3 800 11 861 

odpisy 11 000 11 000 11 000 33 000 

náklady celkem 225 492 203 512 216 053 645 057 

     tržby za služby 194 900 183 909 191 723 570 532 

tržby za zboží 16 892 14 826 16 182 47 900 

ostatní výnosy 7 170 5 799 7 672 20 641 

výnosy celkem 218 962 204 534 215 577 639 073 
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     vnitro náklady 15 420 14 577 12 020 42 017 

vnitro výnosy 16 270 15 388 14 050 45 708 

     hospodářský výsledek -5 680 1 833 1 554 -2 293 

 

 

 

položka 
nemocnice Turnov 

leden únor březen celkem 

materiál 6 391 6 134 6 240 18 765 

energie 1 866 651 947 3 464 

zboží 171 164 145 480 

opravy a udržování 213 852 7 1 072 

ostatní služby 673 611 921 2 205 

osobní náklady 10 966 10 921 11 125 33 012 

ostatní náklady 83 59 141 283 

odpisy 600 600 600 1 800 

náklady celkem 20 963 19 992 20 126 61 081 

     tržby za služby 21 320 21 148 22 834 65 302 

tržby za zboží 202 198 203 603 

ostatní výnosy 109 118 175 402 

výnosy celkem 21 631 21 464 23 212 66 307 

     vnitro náklady 1 858 1 834 3 118 6 810 

vnitro výnosy 1 007 1 023 1 089 3 119 

  

  

Předseda DR se zeptal na náklady za studii v hodnotě 1,2 mil. Kč. GŘ odpověděl, že se jedná o projekt 

předchozí vedení a původní částka byla za 2 mil. Kč, management vyjednával s autorem studie společnosti 

Storing snížení ceny na 1,2 mil. Kč. Člen DR Mgr. Jan Korytář si tuto studii vyžádal. Předseda DR odpověděl, 

že studii po ing. Jiřím Veselkovi na podzim loňského roku žádal, nicméně ji dosud neodržel.  

Člen DR Ing. Tomáš Hocke se dotázal na vyšší spotřebu léků a materiálu. GŘ vysvětlil, že ve všech 

nemocnicích jsou první měsíce každého roku v nadvýkonu a následně ve druhé polovině roku dochází ke 

snižování výkonnosti o letních prázdninách a  na konci roku. 

Člen Ing. Tomáš Sláma se dotázal, zda jsou už uzavřeny smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami. GŘ 

odpověděl, že byly už uzavřeny všechny se všemi pojišťovnami. 

Na jednání se dostavil člen DR MUDr. Vladimír Šámal, Ph.D. 

GŘ informoval o tom, že ve dnech 26.3.-28.3.2014 provedla VZP revizní  šetření na oddělení onkologie. 

Předmětem byla kontrola správnosti a oprávněnosti vykázání zdravotní péče u vybraných diagnostických 

skupin. 
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Prvním výsledkem revize je neuznání péče v hodnotě cca 15 mil. Kč. Proti výsledku revize se KNL odvolala a 

nyní se čeká na reakci VZP a případně může následovat i smírční jednání. Nad tématem proběhla diskuse. 

 

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 za únor 2014. 

 

4. Investiční činnost KNL, a.s. 

GŘ informoval o Stanovisko k dotaci „Revitalizace zeleně v objektu Panochovy nemocnice“. Koncem dubna 

Krajská nemocnice Liberec, a.s. převzala dokumentaci k dotaci "Revitalizace zeleně v objektu Panochovy 

nemocnice Liberec", kde poskytovatelem dotace je SFŽP. Po předběžné kontrole předložené dokumentace k 

veřejné zakázce jsme zjistili větší množství chybějících dokumentů, které v předložené dokumentaci chyběly, 

a proto jsme bezodkladně o doložení těchto dokumentů požádali. Zatím většina požadovaných dokladů nebyla 

předložena. 

 

Seznam chybějících dokumentů: 

 

1) vlastní zadávací dokumentace včetně příloh 

2) výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, kopie odeslaných výzev na min. 5 zájemců 

včetně dodejek nebo jiných dokladů, že si zájemci převzali. Vše dle §38 ZVZ. 

3) chybí zveřejněná výše uvedená výzva na profilu zadavatele 

4) text 1. dotazu, originál odpovědi s podpisem, v odpovědi chybí dle §49 odst. 3 přesné znění požadavku 

5) 2. dotaz - chybí jedna dodejka - originál odpovědi s podpisem, v odpovědi chybí dle §49 odst. 3 (přesné 

znění požadavku) 

6) pozvánky na jednání komise 

7) otevírání obálek - nabídka jednoho ze zájemců nevyhověla požadavkům (Mělnická zeleň), měla být 

vyřazena, zadavatelem vyloučena a to mělo být uchazeči oznámeno 

8) protokol o jednání hodnotící komise §75 odst. 5 ZVZ 

9) Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky §81, odst. 1) ZVZ 10) Oznámení o výběru 

nejvhodnější nabídky odeslané všem dotčeným zájemcům §81, odst. 3) ZVZ, v ZD, kterou jsme si pořídili z 

profilu zadavatele, není uvedeno, že se oznámení bude zveřejňovat na profilu zadavatele dle §81, odst. 4) 

11) na profilu není zveřejněná Písemná zpráva zadavatele, která se zveřejňuje do 15 dnů od ukončení 

zadávacího řízení - §85, odst. 4) ZVZ 

 

Z důvodu absence výše uvedených dokladů navrhujeme dále nepokračovat v realizaci dané zakázky, protože 

se s největší pravděpodobností vystavujeme níže uvedeným sankcím a závěrům: 

 

1. V případě, že zadávací řízení není v souladu se ZVZ, sankce ze strany poskytovatele dotace je  100%. 
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2. Sankce finančního úřadu procentuálně vyčíslené z přidělené dotace za porušení rozpočtové kázně při 

čerpání dotačních prostředků.  

3. Pokuta za porušení ZVZ. 

 Aktivity spojené s projektem musí obsahovat sdělení, že projekt je spolufinancován z fondů EU v 

rámci OPŽP 

 Chybí oznámení termínu jednání hodnotící komise na Fond ŽP alespoň 10 dní před jednáním  - doklad 

o odeslání. 

 Chybí doklad o zveřejnění výzvy – „printscreen“ s konkrétním datumem. 

 V žádosti o prodloužení termínu realizace celého projektu na SFŽP byla uvedená chybná informace o 

tom, že prodloužení  si vyžádal projekt z ROP CZ.1.13/2.2.00/2501158, ale ten se nerealizoval. 

 

 

Předseda DR informoval o návrhu na odsouhlasení vypsání veřejné zakázky na licence Microsoftu. 

Představenstvo KNL, a.s. na svém zasedání z 30. 4. 2014 schválilo investiční plán pro rok 2014. V rámci něj 

schválilo i obnovení licenční smlouvy na produkty Microsoft (smlouva Microsoft Enterprise Agreement) v 

maximální hodnotě cca 32,5 mil Kč za tři roky. Zároveň (tam, kde je to možné) fungují v KNL i bezplatné 

licence na bázi Linux, které však lze používat jen v omezené míře vzhledem k provázanosti mnohých 

externích zdravotnických aplikací s produkty Microsoftu. 

Jelikož celkový objem operace je v částce nad 20 mil. Kč, je nutné schválení dozorčí radou.  

Předseda DR dal ke zvážení, zda by nebylo vhodné snížit předpokládanou částku tím, že by se v poptávaném 

balíčku licencní upustilo od MS Office a přešlo se na jiné freewarové  Office, za které se neplatí jako za MS 

Office. Zároveň navrhl, aby se v nemocnici do budoucna připravili podmínky pro Open Office. Členové DR si 

vyžádali do příštího jednání stanovisko IT oddělení k otázce licencí s ohledem na řešení v budoucnu. 

 

Hlasování o usnesení: 

Pro: 8 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. souhlasí s vypsáním veřejné zakázky na nákup licencí Microsoft. 

 

Webové stránky: 

 

Člen DR Mgr. Korytář se dotázal na to, proč se projektem webových stránek zabývá přednosta neurocentra 

Prof. Suchomel, a proč je cena schválená představenstvem 1 000 000,- Kč na tvorbu webových stránek tak 

vysoká. GŘ odpověděl, že změnu webových stránek schválilo představenstvo začátkem letošního roku a návrh 

nových webových stránek vychází z medicínské potřeby. 

Členka DR Mgr. Plašková se dotázala, zda KNL za předcházející změnu webových stránek zaplatila. GŘ 

odpověděl, že stránky byly řešeny vlastními silami nemocnice a grafické práce stály 70 tis. Kč. 

DR si vyžádala přesný harmonogram prací příprav nových webových stránek a efektivitu tvorby takových 

stránek pro nemocnici včetně stanoviska ICT. 

 

Projekt modernizace neurocentra: 
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Předseda DR informoval o výběrových řízení Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního 

cerebrovaskulárního centra. 

 

 

Rekapitulace projektu 

 

 15.3.2011 byla podána žádost o dotaci 

 28.12.2011 MZČR vydalo Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace s termíny: 

i. zahájení projektu 1.1.2012 

ii. Jedno etapový projekt s dokončením  30.9.2012  

 

 Investiční náklady projektu jsou 58.757.445,- Kč, z toho dotace EU 49.943.828,-Kč    

 dotace KÚLK   8.813.617,-Kč 

i. IN jsou z rozpočtu projektu, reálné vysoutěžené ceny jsou nižší. 

ii. MZČR vydalo doposud celkem osm Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

iii. KÚLK poskytl dotaci dle Smlouvy č. OLP/2408/2012. 

 

 01/2012-03/2012 byl prováděn cenový průzkum, připravována ZD projektu, došlo ke změně DPH – 

MZČR vydalo nové Rozhodnutí s termínem dokončení projektu 31.8.2013. 

 4.5.2012 bylo podáno Oznámení předběžných informací do Věstníku VZ 

 05/2012-02/2013 probíhala kontrola zadávací dokumentace na MZČR - experti požadovali stále nové 

informace, došlo k ověřování aktuálnosti cen ze strany MZČR 

 2.4.2013 (po schválení ZD MZČR ) byla vypsána nadlimitní veřejná zakázka, podle §98 zák.137/2006 

Sb. rozdělena na 17 částí. 

Bylo dokončeno 8 částí -  podepsány kupní smlouvy  

9 částí VŘ bylo zrušeno, z toho důvodu 

KNL podala žádost o prodloužení a o povolení JŘBÚ u dvou částí. 

• Vydáno nové Rozhodnutí MZČR- došlo k etapizaci projektu s termínem dokončení 31.12.2014 viz 

příloha č. 1: 

I. etapa ve výši 14.216.348,- zrealizována, 18.10.2013 KNL obdržela dotaci ve výši 12.083.894,- 

II. etapa ve výši 7.501.313,- zrealizována, podána na MZČR žádost o platbu 

• 31.12.2013 bylo vydáno nové Rozhodnutí MZČR – termín realizace III. etapy projektu 31.5.2014. 

III. etapa se skládá ze dvou JŘBU a VŘ na 7 částí. 

JŘBÚ jsou zrealizována a podepsány kupní smlouvy (mobilní CT a chem.bioanalyzátor) 

• Nabídky na 7 částí jsou v současné době odsouhlaseny, kupní smlouvy a dodavatelé jsou vyzýváni k 

uzavírání KS a následně k dodání přístrojů.  

KNL na projekt obdržela od KÚLK v září 2012 na účet účelové prostředky ve výši 10.500.000,-Kč.  Po 

realizaci výběrových řízení a uzavření všech kupních smluv projektu (04-05/2014) na účtu bude nedočerpáno 

3.109.049,02 Kč. Tyto neproinvestované finanční prostředky je KNL povinna vrátit na účet  KÚLK. 

 

V rámci otevřeného výběrového řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku na modernizaci a obnovu 

přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra KNL obdržel zadavatel v právě probíhající 

třetí etapě cenově velmi podobné nabídky uchazečů. Hodnotící komise na tuto skutečnost upozornila z důvodu 
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právní jistoty prostřednictvím zadavatele poskytovatele dotace (MZ ČR), zda se nejedná o „bid rigging“ – 

speciální typ zakázaných dohod dle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže. Z důvodu, že 

nabídkové ceny jsou cenově velmi blízké a mírně pod cenovým průzkumem a stanovenou maximální cenou, 

které je ale v rámci soutěže předem uchazečům známa viz. příloha č. 2. Na základě našeho dotazu jsme 

obdrželi od poskytovatele dotace níže uvedenou odpověď: 

„Dobrý den, 

reaguji tímto, že na Vaši domněnku vyjádřenou v protokolech z hodnotících komisí veřejné zakázky 

„Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra KN Liberec – II. 

etapa“ a také v předávacím protokolu k dokumentaci k VŘ této zakázky. 

Pokud se jako zadavatel domníváte, že by mezi uchazeči o veřejnou zakázku prováděnou v rámci projektu 

%7651 byla uzavřena nezákonná dohoda, a tím byla i fakticky omezena soutěž, doporučuji Vám v tomto 

ohledu kontaktovat příslušný odbor Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který je v tomto směru 

kompetentním orgánem pro přešetřování takovýchto podezření a který by tak mohl Vaši domněnku potvrdit či 

vyvrátit. 

Další postup je tedy na Vašem uvážení, každopádně nás prosím informujte. 

Mgr. Lukáš Dařílek“ 

Z výše uvedeného je zřejmé, že poskytovatel dotace nebude v dané záležitosti činit žádné kroky, další postup 

nechává na zadavateli. Ten musí rozhodnout, zda podá podnět k prošetření Odboru kartelů Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže (dále jen Úřad). V takovém případě je tímto Úřadem doporučeno, uchazečům svá 

podezření v žádném případě nesdělovat a věc konzultovat s jeho pracovníky. Případný podnět na Úřad by 

neměl mít vliv na průběh zadávacího řízení, zadavatel je povinen zadávací řízení v souladu se zákonem 

dokončit a veřejnou zakázku zadat, druhou možností je zadávací řízení z důvodů zvláštního zřetele ve smyslu 

§ 84 zákona zrušit. Zrušení zadávacího řízení by však s ohledem na hrazení veřejné zakázky z fondů EU 

znamenalo její nerealizaci.  

Ze strany zadavatele nebyly v nabídkách prozatím zjištěny jiné znaky bid riggingu, než velmi malé rozdíly v 

nabídkových cenách.  To však může být způsobeno i tím, že maximální ceny stanovené v zadávací 

dokumentaci byly již natolik nízké, že již příliš velký pohyb směrem dolů s ohledem na skutečné prodejní 

ceny neumožňovaly. Navíc všichni uchazeči předložili ve svých nabídkách prohlášení dle § 68 odst. 3 písm. c) 

ZVZ o neuzavření zakázané dohody podle zákona č. 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže.  Všichni 

uchazeči zároveň splnili všechny zadávací podmínky a prokázali splnění kvalifikace. Dosud provedené 

kontroly včetně kontrol poskytovatele dotace žádné nedostatky nezjistily. 

V případě podnětu by Úřad zahájil samostatné šetření, které může trvat i několik let a na základě jeho 

výsledku pak může zahájit správní řízení o udělení sankce pro uchazeče účastnící se zakázané dohody, resp. 

za prokázaný bid rigging.  Případná pokuta by však již zpětně nemohla ovlivnit výsledek zadávacího řízení.  

Na http://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/metodiky-a-dokumenty.html  lze najít Pokyny OECD pro boj 

proti kartelovým dohodám ve veřejných zakázkách, které by bylo dobré před rozhodnutím o dalším postupu 

prostudovat. Nicméně zadavatel zatím neshledal v nabídkách uchazečů takové znaky bid riggingu, aby to bylo 

důvodem pro zrušení zadávacího řízení a nerealizaci dané veřejné zakázky. 

 

Hlasování o usnesení: 

Pro: 7 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 (Prof. Šedlbauer) 
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Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. souhlasí s dokončením projektu Modernizace a bere na vědomí 

vyjádření Ministerstva zdravotnictví ČR a bere na vědomí, že v této záležitosti nebudou podniknuty 

žádné kroky k ÚHOS. 

 

5. Schválení účetní závěrky KNL, a .s. 

Předseda DR předložil členů ke schválení účetní závěrku KNL, a.s. za rok 2013 a Výroční zprávu KNL, a.s. 

2013, viz. příloha materiálu. 

 

Hlasování o usnesení: 

Pro: 8 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení:  Dozorčí rada KNL, a.s. projednala obsah Výroční zprávy za rok 2014 a bere a na vědomí bez 

připomínek a ukládá KNL, a.s. tuto zprávu zveřejnit a distribuovat….  

 

Hlasování o usnesení: 

Pro: 8 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

 

Usnesení: Dozorčí rada bere na vědomí účetní závěrku za rok 2013 a schvaluje předložení účetní 

závěrky usnesení valné hromadě ke schválení. 

 

Různé: 

 

Doplnění člena představenstva KNL, a.s. 

GŘ informoval DR o skončení mandátu člena představenstva Mgr. Martina Mísaře a dle akcionářské dohody 

by měl místo člena obsadit zástupce za Panochovu nemocnici Turnov. Předseda DR informoval, že po dohodě 

mezi akcionáři by pozice měla být obsazena zástupcem Panochovy nemocnice Turnov MUDr. Martinem 

Hrubým, zároveň s tím musí dozorčí rada schválit smlouvu o výkonu funkce člena představenstva. 

 

Hlasování o usnesení: 

Pro: 8 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje MUDr. Martina Hrubého členem představenstva KNL, a.s. 

a schvaluje jeho smlouvu o výkonu člena představenstva.  

 

Smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva od 1. 7. 2014 
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GŘ seznámil členy DR s nutností řešit problematiku smluv o výkonu funkce, která je upravena v zákoně o 

obchodních korporacích (ZOK). Nad tématem proběhla diskuse. 

 

Hlasování o usnesení: 

Pro: 8 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

 

Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. bere na vědomí, že smlouvy o výkonu funkce členům představenstva 

bude schvalovat dozorčí rada bez ohledu na obecnou úpravu obsaženu v ZOK.    

     

Závěr: 

Termín příštího zasedání DR bylo stanoveno na 10. června 20014 od 15 hodin. Termíny zasedání v roce 2014 

jsou: 8. 7., 9. 9., 14. 10., 11. 11., 9. 12. Předseda dozorčí rady poděkoval přítomným za účast a zasedání 

ukončil. 

 

 

 

 

……………………………                   

prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.  

Předseda dozorčí rady KNL, a.s.                                                                           


