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Z Á P I S č. 5/2015 

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

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

 

 

Datum:                            14. 4. 2015 

 

Doba konání:                 15.00 – 18.00 hodin 

 

Místo:                             KNL, a.s. – zasedací místnost kardiologie 

Přítomni:                      Tibor Batthyány – člen dozorčí rady KNL, a.s. 

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

Ing. Tomáš Hocke - člen dozorčí rady KNL, a.s. 

Ing. Jaroslav Knížek - člen dozorčí rady KNL, a.s. 

Bc. Zuzana Kocumová - člen dozorčí rady KNL, a.s. 

Lena Mlejnková - člen dozorčí rady KNL, a.s. 

Ing. Vladimír Opatrný - člen dozorčí rady KNL, a.s. 

Ing. František Pešek - člen dozorčí rady KNL, a.s. 

Mgr. Petra Plašková - člen dozorčí rady KNL, a.s. 

MUDr. Jaroslav Porš - člen dozorčí rady KNL, a.s. 

MUDr. Vladimír Šámal, Ph.D. - člen dozorčí rady KNL, a.s. 

 

 

Hosté:                             MUDr. Luděk Nečesaný, MBA 

    Prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D. 

Mgr. Petr Tulpa 

Ing. Alena Kuželová, MBA 

 

Svolavatel jednání:       Lena Mlejnková  

 

Zapisovatelka:  Mgr. Barbora Silná 

 

Usnášeníschopnost:   Vzhledem k účasti 11 členů bylo zasedání DR společnosti prohlášeno za 

usnášeníschopné. 

Program:  
 

1) Zahájení 

2) Volba předsedy DR KNL, a.s. 

3) Krátké seznámení s KNL, a.s. 

4) Kontrola úkolů 
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5) Prezentace nových webových stránek KNL, a.s. 

6) Zpráva o hospodaření KNL, a.s. 

7) Investiční činnost 

8) Aktuální informace z řídícího výboru o projektu modernizace nemocnice 

9) Zásady řízení zdravotnictví Liberecký kraj (udělení mandátu gen. řediteli) 

10)  Různé 

 

 

Průběh zasedání dozorčí rady 

Zasedání dozorčí rady (DR) zahájila členka Lena Mlejnková, která byla bývalým předsedou Prof. Ing. 

Josefem Šedlbauerem, Ph.D. na posledním zasedání požádána o vedení prvního zasedání DR v novém složení. 

Lena Mlejnková přivítala všechny nové členy a seznámila je s průběhem zasedání. Zároveň požádala všechny 

přítomné o krátké představení. Následně nechala hlasovat o programu jednání. 

 

Hlasování: 

Pro: 10 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

2. Volba předsedy dozorčí rady KNL, a.s. 

S ohledem na změnu bezmála poloviny členů dozorčí rady a odchodu bývalého předsedy profesora 

Šedlbauera přistoupila DR v novém složení k volbě předsedy. Lena Mlejnková požádala radního pro 

zdravotnictví Mgr. Petra Tulpu, aby přednesl návrh za majoritního akcionáře Liberecký kraj. Mgr. Tulpa 

navrhl Lenu Mlejnkovou. Zástupce minoritního akcionáře Statutárního města Liberec Tibor Batthyány chtěl 

nominovat radní Bc. Zuzanu Kocumovou, která uvedla, že by měl předsedu dozorčí rady navrhnout majoritní 

akcionář. Zástupce třetího minoritního akcionáře Města Turnov návrh nevznesl. 

Jediným kandidátem byla navržena Lena Mlejnková. 

 

Hlasování: 

Pro: 8 

Proti: 0  

Zdržel se: 2 (ing. Knížek, Tibor Batthyány)  

 

3. Krátké seznámení s KNL, a.s. 

Generální ředitel a předseda představenstva KNL, a.s. MUDr. Luděk Nečesaný, MBA seznámil nové členy 

DR KNL s akciovou společností. Zároveň informoval členy DR o tom, že KNL jako jedna z mála nemocnic 

v ČR nedostává žádné provozní dotace od svých akcionářů a garantoval tento stav i jeho nutnost do budoucna 

z důvodu rozsáhlých komerčních aktivit KNL, a.s. a možností případných problémů s ohledem na 

konkurenční boj. Připomněl, že v  roce 2014 byla KNL ve výrazném zisku, nyní se změnou úhradové 

vyhlášky musí KNL reagovat na změnu podmínek úhrad, zatím se jí to zcela nedaří. 

 

4. Kontrola úkolů 
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Úkolem z předcházejícího zasedání DR byla prezentace nových webových stránek KNL, které zajišťuje člen 

představenstva a přednosta neurocentra Prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D. 

 

5. Prezentace nových webových stránek KNL 

Prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D. prezentoval členům dozorčí rady nové webové stránky. Představil historii 

projektu, prezentoval současný stav. Systém je koncipován tak, že bude provozán na systému KNL a jeho 

celková cena by neměl překročit částku 1 mil. Kč. Zkušební verzi projektu chce spustit v polovině června. 

Ostrou verzi plánuje na září 2015. 

 

 

Na jednání přišel v 15.30 hodin člen DR Ing. Tomáš Hocke. 

 

 

6. Zpráva o hospodaření KNL, a.s. 

Předsedkyně DR Lena Mlejnková k tomuto bodu předala slovo GŘ, který informoval o stavu hospodaření 

KNL, a.s. – viz. přílohy materiálu. 

Ekonomika 

Hospodářský výsledek za 1 až 2/2015 skončil ziskem ve výši +  774 tis. Kč za obě nemocnice: 

- Liberec = zisk + 765 tis. Kč 

- Turnov = zisk +       9tis. Kč 

Jen únor skončil ziskem + 261 tis. Kč 

  (Liberec +441 tis. Kč; Turnov ztráta -180 tis. Kč) 

Únor 2015 

V produkci bylo zohledněno přezálohování od ZP a neplnění péče (především ambulance; dále 

zatím přezálohování v biologické péči). 

 

Turnov hospodaření (ztráta) =  nárůst materiálových nákladů (všeob.mater.; diagnostika; 

implantáty) 

   Propad výnosů – tržby za ONP za únor 2015 proti leden 2015 propad o 220tis.Kč 

Liberec hospodaření  =  snížení spotřeby ZUM materiálů (krátký měsíc; prázdniny; nižší 

výkonnost v Liberci) 

Účetní data jsou před závěrkou měsíce, odpisy za leden i únor jsou dohadem. Stav ekonomiky k 23. 

3. 2015 

Pro další období obou nemocnic budou přijata opatření – viz samostatný bod jednání 

představenstva 

 

1. Zdravotní péče za 1,2/2015 

 

Liberec 
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Optimální plnění na 16,67 %

Plnění ambulantní 

péče

Plnění hospitalizační 

péče

ZP 111 15,81% 17,34%

ZP 201 15,69% 17,86%

ZP 205 27,08% 23,15%

ZP 207 15,53% 13,27%

ZP 209 17,57% 18,70%

ZP 211 17,37% 16,12%  
Plnění je počítáno k maximálním limitům úhrad, z vykázaných dat v AMIS, k průměru na 2 měsíce 

roku. Bez balíčkových úhrad (BL, Kardio, Katarakta) 

 

 

 

 

Turnov 

Optimální plnění na 16,67 %

Plnění ambulantní 

péče (bez vlivu 

zdr.dopravy)

Plnění hospitalizační 

péče

ZP 111 17,56% 16,00%

ZP 201 16,32% 17,23%

ZP 205 17,84% 15,80%

ZP 207 15,22% 12,08%

ZP 209 18,49% 12,27%

ZP 211 14,68% 22,67%  
 

Předseda představenstva informoval o nutných razantních opatřeních ve smyslu snížení nákladů o několik 

milionů korun měsíčně z důvodu nutného udržení vyrovnaného ev. lehce ziskového hospodaření. 

Hospodářský výsledek je sice v plusu, ale reálně díky podvýkonu na ambulancích a přezálohování KNL jsme 

několik milionů korun v mínusu do vyrovnání výkonnosti. 

V průběhu 2. čtvr. 2015 proběhnou přenastavení pozitivních listů na léky a materiál s maximálním 

parametrem ceny,razantní omezení elektivní péče na úroveň úhrady /cca 12 Mil Kč neuhrazeno/. 

Opatření k omezení hospitalizační činnosti, opatření k výraznému zvýšení ambulantní činnosti, opatření ke 

zvýšení záchytů receptů a poukazů a tvrdé omezení pozitivních listů na materiály a léky budou v průběhu 2. 

čtvr. 2015 vyhodnocena, zda-li jsou dostatečná.Na dubnové představenstvo bude předložen nábrh na odebrání 

tarifních příplatků z důvodu snížených úhrad v roce 2015,snížení mzdových podmínek lékařů – osobní 

ohodnocení a cena za UPS  a poté v případě nedostatečného efektu musí být přistoupeno ještě k dodatečným 

mzdovým opatřením ve smyslu snižování mezd i jiných kategorií.Vedoucí zaměstnanci budou mít jasné 

pokyny a v rukou budoucí mzdy svých podřízených a své. Dojde k přehodnocení personální politiky 

s ohledem na nastavení systémových pravidel a požadavků. Situací se na svém březnovém zasedání zabývalo 

představenstvo společnosti, které schválilo některá razantní opatření. 
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GŘ zároveň informoval o tom, že v budoucnu bude snahou vedení,aby byli primaři odděleni hodnoceni dle 

toho, jak plní veškerá zadání, a zda jsou ke společnosti loajální svým přístupem. Na některých odděleních 

nejsou dodržována zadání, objednávají se materiály a indikují léky, které výrazně prodražují provoz 

nemocnice. Panochova nemocnice Turnov je zcela stabilizovaná se stabilními náklady.  

Nad tématem proběhla diskuse. 

 

Hlasování o usnesení: 

Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

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

hospodaření společnosti za období 2/2015. 

 

V 16 hodin odešel ze zasedání DR člen Tibor Batthyány. 

 

7. Investiční činnost KNL, a.s. 

GŘ informoval o stavu investičních projektů v KNL: 

 

DOTACE: 

1.Gamakamera / platíme ze svého 15% kofinanci/ 

 25.3.2015 uzavřena smlouva se společností GE Medical Systems ČR s.r.o. 

 Kupní smlouva 16,65 mil Kč vč. DPH, servisní smlouva 6,53 mil Kč vč. DPH na 6 let 

 30.3.2015 uzavřena smlouva na stavební část se společností PULSKLIMA spol s.r.o. 

 Cena 5,9 mil Kč vč DPH 

Zprovoznění nejpozději k 30.9.2015 

 

2. ROP přístroje / bez kofinance/ 

8 soutěží / 2 uzavřeny, 6 se soutěží/ 

Lůžka – soutěž uzavřena – v dodávce 

 

3,IOP onkologie / hradíme 15% kofinanci z ceny přístroje a plně servis/  

 Otevření obálek – nejvýhodnější nabídka 126 mil Kč vč DPH za 2 stroje + 7 let servis 

 Běží lhůta na odvolání 

 

4.IOP traumatologie  / hradíme 15% kofinanci – objem cca 60 Mil Kč/ 

 Otevírání obálek v tomto týdnu 

 

5:TAČR 

 Zlomeniny pánve – běží dle harmonogramu 

 Pokročilé rehabilitační robotické přístroje – běží dle schváleného harmonogramu 
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STAVBY: 

1.Interní příjem / 6 mil Kč stavba + 4 mil Kč přístroje/ 

 Plně hradíme ze svého rozpočtu 

 Otevření na začátku května 2015 

 

2.IBD Turnov / 10,5 mil Kč stavba + 11 mil Kč přístroje – hradíme ze svého rozpočtu/ 

 Podána žádost na MZ o úhradu stavební části – 8 mil Kč ? 

 Otevření podzim 2015 

 

3.Rekonstrukce onkologie / celková cena 40 mil Kč – plně hrazeno z rozpočtu KNL/ 

 Ambulance 35 mil Kč příprava na urychlovač – realizováno 

 Lůžková stanice – 4 mil Kč otevřena tento týden 

 

4.Výměna oken na chirurgii / celkem za 16 mil Kč – hrazeno plně z rozpočtu KNL/ 

 Celkem 350 oken 

 Realizace v průběhu roku 2015 – započata tento týden 

 

5.Porodnice – rekonstrukce ambulancí / 0,5 mil Kč z rozpočtu KNL/ 

 Realizováno,otevření ve 2.polovině dubna 2015 

 

Z daného výčtu investic je zřejmé, že KNL je ve vynikající finanční situace, masivně investuje ze svých 

zdrojů, hradí veškeré potřebné kofinance ze svých zdrojů a v současné době nemá jediný úvěr v bance. 

GŘ informoval DR o vytvoření seznamu přístrojů, o kterých lze uvažovat v budoucnu v KNL ať výměnou 

nebo pořízením nového přístroje, aby bylo možné z daného seznamu ev. podat žádost o čerpání z EU fondů / 

podmínka žádosti v současném období čerpání EU fondů. 

  

Hlasování: 

Pro: 10 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. bere na vědomí informace o investiční činnosti KNL. 

 

8. Aktuální informace z řídícího výboru o projektu modernizace nemocnice 

GŘ informoval o aktuální situaci ohledně projektu modernizace nemocnice,včetně výstupů z posledního 

jednání řídícího výboru viz. přílohy materiálu. Nad tématem proběhla krátká diskuse. Člen DR Ing. František 

Pešek se dotázal, jak vysokou částku vynaložila KNL na masivní mediální propagaci projektu, a zda jsou tyto 

náklady na projekt vedeny pod zvláštním účtem. 

GŘ odpověděl, že náklady na projekt modernizace jsou vedeny pod speciálním účetem a jsou přesně 

evidovány. Náklady na vkládanou inzerci v denících – Deník (mutace Liberecký, Jablonecký, Českolipský – 

3 000 ks/ 6 512,- Kč, Mladá fronta DNES 14 500 ks/31 900 Kč, Blesk 9000 ks/ 20 700,- Kč a Právo 4 700 

ks/10 340 Kč. 
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9. Zásady řízení zdravotnictví Liberecký kraj (udělení mandátu gen. řediteli) 

Předsedkyně DR informovala o tom, že dle Zásad řízení zdravotnictví v Libereckém kraji by měly KNL a 

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa blíže spolupracovat Liberecký kraj by v této rovině měl být 

koordinátorem spolupráce obou nemocnic. Radní pro zdravotnictví Mgr. Petr Tulpa navrhl, aby byl 

koordinátorem za KNL GŘ. Předsedkyně DR uvedla, že by bylo dobré, aby Liberecký kraj pomohl 

s odstraněním některých bariér, aby nemocnice v budoucnu mohly spolupracovat naříklad v projektu volného 

holdingu a zvážit možné oblasti spolupráce. 

 

Hlasování: 

Pro: 10 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení: Dozorčí rada KNL bere na vědomí pověření generálního ředitele KNL MUDr. Luďka 

Nečesaného, MBA určením možných forem spolupráce mezi KNL, a.s. a Nemocnice s poliklinikou 

Česká Lípa, a.s. a pověřuje generálního ředitele jednáním se zdravotním odborem Libereckého kraje o 

detailech dalšího postupu. Dozorčí rada podporuje optimálnější formu spolupráce mezi oběma 

krajskými nemocnicemi. Generální ředitel bude následně informovat členy dozorčí rady KNL, a.s. 

 

Nemocnice s poliklinikou v Semilech 

Na jednání DR byla pozvána ředitelka Nemocnice s poliklinikou v Semilech ing. Alena Kuželová, MBA která 

požádala členy DR, aby dali generálnímu řediteli MUDr. Luďkovi Nečesanému, MBA mandát k budoucímu 

vyjednání  týkající se spolupráce KNL, a.s. s vedením nemocnic v Semilech a v Jilemnici o podpoře projektu 

jejich vzájemné spolupráce s cílem zajištění veřejnoprávního statutu Nemocnice s poliklinikou Semily. 

Konkrétní způsoby možné spolupráce budou upřesněny po schválení záměru spolupráce oběma zřizovateli 

nemocnic.Předsedkyně DR uvedla, že na semináři zastupitelů v Semilech projednávali současnou 

komplikovanou situaci semilské nemocnice a poděkovala KNL, že pomohla k zajištění služeb lékařů 

v semilské nemocnici. GŘ uvedl, že tento projekt není pro KNL rizikový, a proto do něho může KNL 

vstoupit. 

 

Hlasování: 

Pro: 10 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. bere na vědomí zprávu ředitelky ing. Aleny Kuželové, MBA o 

aktuální situaci v Nemocnici s poliklinikou Semily a záměr dlouhodobé spolupráce Nemocnice s 

poliklinikou Semily a MMN v Jilemnici. Dozorčí rada pověřuje generálního ředitele jednáním o možné 

spolupráci KNL, a.s. s vedením nemocnic v Semilech a v Jilemnici o podpoře projektu jejich vzájemné 

spolupráce s cílem zajištění veřejnoprávního statutu Nemocnice s poliklinikou Semily. Konkrétní 

způsoby možné spolupráce budou upřesněny po schválení záměru spolupráce oběma zřizovateli 
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nemocnic (Semily + Jilemnice). Generální ředitel bude následně informovat členy dozorčí rady KNL, 

a.s. 

 

Různé: 

 

Billboardy  

Člen DR MUDr. Vladimír Šámal, Ph.D. otevřel případ billboardové kampaně frýdlantské nemocnice s tím, že 

tato kampaň výrazně poškozuje KNL. Radní pro zdravotnictví Mgr. Petr Tulpa uvedl, že se ve věci sešel 

s jednatelem společnosti Euroclinicum MUDr. Zdeňkem Kubrem, MBA, který uvedl, že zveřejněním 

billboardu frýdlantská nemocnice neporušila zákon. Členové DR se po krátké diskusi shodli na tom, že pokud 

by kampaň pokračovala podobným způsobem, budou se jí opětovně zabývat. 

 

Radniční sklípek 

GŘ informoval členy DR o návrhu Galerie u Rytíře, která žádá umístění reklamy na galerii na fasádě 

historické budovy radnice u vstupu do Radničního sklípku, považuje podnikání KNL za  problémové pro 

provoz Galerie. V této souvislosti požádal zástupce Statutárního města Liberec – primátora Tibora 

Batthyányho zprostředkovaně a radní Bc. Zuzanu Kocumovou o vstřícné řešení nastalé situace s cílem 

nalezení racionálního řešení. Bc.Zuzana Kocumová slíbila podporu nalezení racionálního řešení ze strany 

SML 

 

 

Závěr: 

Termín příštího zasedání DR byl stanoven na 12. 5. 2015. Další termíny zasedání DR byly stanoveny na 9. 6., 

14.7., 8.9., 13.10., 10.11., 8.12. 2015.  

 

……………………………                   

Lena Mlejnková 

Předsedkyně dozorčí rady KNL, a.s.    

  


