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Z á p i s  
z jednání dozorčí rady společnosti 

konané dne 14. května 2013 v 15.00 hod. 
v zasedací místnosti – budova H, 1. p. 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 
Hosté: Ing. Jiří Veselka, MBA, Ing. Tomáš Hocke, Bc. Zuzana Kocumová 

(náměstkyně hejtmana), Bc. Lukáš Gibiec 
 

 
PROGRAM: 
 

1. Zahájení 
2. Kontrola úkolů  
3. Příprava změn ve stanovách KNL v souvislosti s fúzí s PNT  
4. Příprava VŘ na management 
5. Hospodaření KNL 
6. Investiční činnost KNL 
7. Legislativní změny v řízení akciových společností 
8. Různé 
9. Představení Strategické analýzy KNL 

 

 
1. Zahájení  

Úvodního slova se v 15:00 hodin ujal předseda Dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec prof. 

Josef Šedlbauer, který přivítal přítomné a konstatoval, že Dozorčí rada KNL je 

usnášeníschopná. Za zapisovatele byl navržen Lukáš Gibiec. Program byl schválen dle 

návrhu. 

 

Členové DR byli vyzváni vyjádřit k případnému doplnění k zápisu z minulého jednání. Bez 

připomínek.  

 

2. Kontrola úkolů 

Z minulého jednání, kdy dozorčí rada vzala na vědomí informace k žádosti PNT na dotaci 

rekonstrukce dětského oddělení PNT z ROP (viz Zápis DR 02 05 2013 - bod č. 2 - usnesení č. 

9/2013), vyplynulo několik doporučení (požadavků) na PAS a zástupce Libereckého kraje. 
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pro Představenstvo KNL: Připravit detailní ekonomickou analýzu možného přesunu LDN 

z Jablonného v P. do Turnova.  

Dále DR požádala zástupce Libereckého kraje o stanovisko k přesunu LDN z Jablonného 

v P. do Turnova (z hlediska koncepce zdravotní péče, z hlediska možných dopadů na 

zaměstnanost v regionu atd.) 

Dle informací GŘ byly podklady předány ekonomickému oddělení, které na detailní 

ekonomické analýze již pracuje. 

Předběžné stanovisko LK přišlo, předseda DR požádal o jeho dopracování. 

Materiály by měly být k dispozici pro členy DR do deseti dnů od tohoto jednání (tedy do 24. 

5. 2013).  Členové DR je obdrží poštou. 

 

3. Příprava změn ve stanovách KNL v souvislosti s fúzí s PNT 

Úvodního slova se ujal předseda DR, který shrnul současný stav jednání o záměru fúze KNL 

a PNT. Pracovní komise již zahájily práci. Vznikl návrh akcionářské dohody, který dostali 

členové DR k dispozici. 

V souvislosti s fúzí byl pozván na jednání DR starosta města Turnov Ing. Tomáš Hocke. Ten 

informoval členy mimo jiné o jednání právní komise, na kterém byli přítomni zástupci 

Libereckého kraje, Statutárního města Liberec a města Turnov. Dále informoval o postoji 

Turnova k připravované fúzi a o právech, které si město Turnov (jako jeden ze tří akcionářů) 

v rámci vznikající akcionářské dohody nárokuje.  

Proběhla rozsáhlá diskuze. Členové DR se například zabývali právem veta, které si město 

Turnov nárokuje v případě prodeje nemovitého majetku PNT a rozsahu zdravotní péče v 

Turnově. Předseda DR připomněl, že taková práva musí být vyvážena odpovědností 

jednotlivých akcionářů za případné důsledky, zejména ekonomické. 

Byly projednány i případné jiné formy „spojení“ KNL a PNT (například holding atd.) Dle GŘ 

by měly být do konce května vypracovány první analýzy připravované fúze KNL a PNT.  Dle 

prof. Šedlbauera jsou zásadní dvě věci  - aktuální ekonomická prognóza případného spojení 

KNL a PNT a potenciální rizika (ekonomická rizika a rizika řízení vzniklého subjektu). 
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Členové DR se znovu zabývali projektem – rekonstrukce dětského oddělení PNT. Tento bod 

byl projednáván na minulém jednání dozorčí rady (viz Zápis DR 02 05 2013 – bod č. 2). 

Členové DR se opět shodli, že vidí problém především ve financování projektu, kdy zatím 

není jasný například podíl financování ze strany města Turnova, a v rozsahu projektu a s ním 

spojené finanční náročnosti. Členové DR jsou si také vědomi kvalitnějšího zázemí pro LDN 

v areálu turnovské nemocnice oproti Jablonnému v P. 

Členové DR se shodli, že připravovaný projekt rekonstrukce dětského oddělení PNT by neměl 

pro KNL vytvářet závazek budoucí investice (ať již proběhne fúze, nebo jakýkoliv jiný 

způsob spojení turnovské a liberecké nemocnice). Shodli se také, že je potřeba dojít 

k takovému závěru, který nebude KNL ekonomicky zatěžovat. Možným řešením je 

rekonstrukce v menším rozsahu, která není nutně vázaná na využití dotace. 

Předseda DR zároveň pozval starostu Turnova na další jednání DR – tj. 18. 6. 2013. 

Host – Ing. Tomáš Hocke odchází v 15:52 hodin. 

 

4. Příprava VŘ na management 

Zástupci Představenstva KNL, kteří byli pověřeni přípravou výběrového řízení na generálního 

ředitele, členům DR poslali kritéria pro VŘ na GŘ.  

 

Většina členů DR se shodla na tom, že by vrcholný manažer (GŘ) měl mít vize/představu o 

vývoji krajského zdravotnictví, se kterými by měl jít do výběrového řízení.   

 

Dozorčí rada se dále zabývala složením výběrové komise.  Dle hejtmana Libereckého kraje by 

mělo být v komise silné zastoupení primářů sedících v Představenstvu KNL, aby nedošlo 

k tomu, že komise vybere vhodného kandidáta, kterého však Představenstvo KNL 

neodhlasuje.  Dále by měli dle hejtmana LK být v komisi zastoupeni zástupci akcionářů a 

jeden nezávislý externí odborník. 

 

Předseda DR navrhl, aby dva členy výběrové komise navrhlo představenstvo (jednoho 

interního člena a jednoho externího člena), jednoho člena by navrhla zaměstnanecká část DR a 

po jednom zástupci by navrhli oba akcionáři. Celkem by tak vznikla pětičlenná komise. 
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Předseda DR dále připomněl VŘ na management českolipské nemocnice a podotkl, že by bylo 

dobré, kdyby nejdříve proběhlo výběrové řízení v KNL.  

 

Členové DR dále projednávali i výběrové řízení na ostatní členy managementu. Přihlášení 

uchazeči by měli představit, koho by v případě svého jmenování obsadili do jednotlivých 

manažerských pozic (tedy koho by si představovali na pozicích ekonomického, lékařského, 

případně technického ředitele).  Výběr kandidáta na GŘ by tak zároveň byl výběrovým 

řízením i na jeho tým. Členové DR se většinově shodli, že není nezbytné, aby měl kandidát na 

GŘ jasno v obsazení všech pozic. Zbývající pozice v managementu by měly být obsazeny ve 

výběrovém řízení, nově zvolený GŘ by měl usednout ve výběrové komisi, která vybere ostatní 

členy managementu.  

 

Usnesení č. 13/2013: (schváleno, 7 přítomných pro) 

Dozorčí rada bere na vědomí parametry výběrového řízení na generálního ředitele 

zpracované představenstvem a žádá představenstvo o vypsání výběrového řízení na 

generálního ředitele v termínu 05/2013.  

 

Předseda DR bude vzhledem k připravovaným výběrovým řízením jednat s předsedkyní DR 

českolipské nemocnice a pravidelně o těchto jednáních informovat členy DR KNL.   

 

5. Hospodaření KNL  

Úvodního slova se ujal GŘ KNL Ing. Jiří Veselka, který členy DR informoval o 

hospodářských výsledcích Krajské nemocnice Liberec.  

 

- 16:40 přichází Mgr. Jan Marek, který se z důvodů nepřítomnosti v první části jednání DR 

zdržel hlasování (viz Usnesení č. 14/2013). 

 

Usnesení č. 14/2013: (schváleno, 7 přítomných pro, 1 se zdržel hlasování) 

Dozorčí rada po projednání bere na vědomí rozbor hospodaření společnosti za období 01-

03/2013. 
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6. Investiční činnost KNL 

Úvodního slova se ujal GŘ, který v rámci tohoto bodu členy DR informoval o návrhu na 

odkoupení litotryptoru. 

V průběhu roku 2012 proběhla veřejná zakázka na dodávku litotryptoru, v jejímž průběhu 

došlo k odvolání uchazeče, což v konečném důsledku vyvolalo zrušení veřejné zakázky. 

Vzhledem ke skutečnostem písemného příslibu VZP o nasmlouvání nových výkonů platnému 

do konce roku 2012, a dále vzhledem k tomu, že pojišťovny k 31. 12. 2012 vypověděly 

smlouvu, oslovila KNL všechny firmy na nabídku pronájmu litotryptoru do 31. 12. 2013, aby 

mohla zahájit činnost na základě platného příslibu. KNL obdržela nabídku pouze od firmy 

ADYTON s.r.o., se kterou byla následně uzavřena smlouva o pronájmu litotryptoru. 

 

Nyní nemocnice uvažuje o odkoupení litotryptoru, které bude zařazeno do investičního plánu 

na rok 2013, dojde k ponížení rezervy na havarijní stavy a zařazení odkoupení do plánu cash – 

flow na rok 2013. 

V rámci tohoto bodu proběhla diskuze především ohledně návratnosti této investice a obecně 

hodnocení ekonomické účelnosti pořizovaných investic. Tím by se DR měla dále zabývat na 

příštím jednání. 

 

 

Usnesení č. 15/2013: (schváleno, 8 přítomných pro) 

Dozorčí rada po projednání bere na vědomí zprávu o investiční činnosti za období 01-

03/2013 v souladu s důvodovou zprávou.   

 

7. Legislativní změny v řízení akciových společností 

Generální ředitel informoval členy dozorčí rady o legislativních změnách v řízení akciových 

společností, které vejdou v platnost od 1. ledna 2014. Materiál dostali členové DR k dispozici 

mailem. Dle GŘ bude potřeba například aktualizovat zakladatelské listiny atd. 

 

Dozorčí rada dále v tomto bodě řešila způsob obsazování dozorčí rady a představenstva 

v případě proběhnutí fúze KNL a PNT.  
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Předseda DR předložil tento návrh: 

 

- Dozorčí rada - 9 členů -  3 místa by obsadili zástupci zaměstnanců, 4 členy by jmenoval 

Liberecký kraj, jednoho člena by jmenovalo Statutární město Liberec a jednoho člena 

město Turnov. Nominace by byly přímo takto explicitně uvedeny ve stanovách. 

- Představenstvo - 9 členů - 4 pro byla určena pro management, 2 pro interní členy 

nemocnice (ti by mohli být vybráni například na základě interního výběrového řízení), dvě 

pozice pro ředitele turnovské a českolipské nemocnice, jedno místo by obsadil externista 

(tato pozice by byla obsazována na základě otevřeného výběrového řízení). 

 

Na základě tohoto bodu proběhla rozsáhlá diskuze. Členové DR se shodli, aby byla 

součástí představenstva hlavní sestra (zástupce nelékařů) – specifikovat v rámci míst pro 

management v PAS.  

 

8. Různé 

- Na jednání DR ze dne 9. 4. 2013 navrhl Mgr. Jan Marek prověřit brožurku pro pozůstalé. 

Lékařský ředitel MUDr. Jan Mečl slíbil, že brožurku prověří. Dle GŘ tuto brožurku 

připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Nemocnice ji pozůstalým rozdává jen 

v případě jejich zájmu. Bude však ještě zkontrolováno, zda tato tiskovina není v rozporu 

se zákonem o pohřebnictví. 

- GŘ informoval členy, že v rámci připravované žádosti Krajské nemocnice Liberec o 

dotaci z Výzvy č. 14 Integrovaného operačního programu oblasti intervence 3.2 Služby v 

oblasti veřejného zdraví, zaměřenou na podporu specializované onkologické péče v 

komplexních onkologických centrech na projekt „Obnova přístrojového vybavení 

Komplexního onkologického centra“, vzrostla finanční podpora na projekt z ERDF+SR 

z dříve avízovaných 55 mil. Kč. na 90 mil. Kč. (Poznámka: Předmětem žádosti bude 

dodávka lineárního urychlovače včetně plánovacího systému a dozimetrického vybavení s 

předpokládanou pořizovací hodnotou do 110 mil. Kč). 

- Dále GŘ informoval o tom, že dvěma členům DR zvolených za zaměstnance končí 1. 

srpna volební období. Představenstvo připravilo a schválilo vše potřebné pro doplňující 

volby v červnu. Je však na zvážení, zda má toto smysl s ohledem na to, že v případě fúze 

budou muset proběhnout volby v lednu 2014 a ze zákona mohou členové DR 
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„přesluhovat“ délku svého mandátu o 3 měsíce (DR by tak byla 100% obsazená do 

listopadu a „pouze“ 2 až tři měsíce by měla o dva členy méně, ale byla by 

usnášeníschopná). V následné diskuzi se členové DR shodli, že bude vyhovující odložit 

volby a v případě, že fúze nebude definitivně schválena (zastupitelstva projednají v září) 

vypsat doplňující volby v říjnu, v případě schválení fúze počkat na leden a nové kompletní 

volby. Toto řešení doporučuje pro PAS. 

- Předseda DR navrhl na minulém jednání ve spolupráci s Mgr. Janem Markem několik 

možných opatření ve formě doporučení k veřejným zakázkám, zadávaným KNL:  

1) Administrovat veřejné zakázky prioritně vlastními pracovníky nemocnice. 

2) Kvalifikační kritéria v zadávací dokumentaci ještě před vypsáním zakázky projednat na 

dozorčí radě a vyžádat si k nim odborné posouzení. 

3) Stejný postup použít pro návrh smlouvy, zejména sledovat záruční podmínky. 

4) Oslovovat co nejvíce potenciálních zájemců. 

5) Do smluv s projektantem a s TDI zařadit citelné sankce za případné chyby. 

 

Tyto návrhy byly znovu členy DR projednány. GŘ přislíbil součinnost PAS. 

 

Usnesení č. 16/2013: (schváleno, 8 přítomných pro) 

Dozorčí rada po projednání schvaluje soubor doporučení k veřejným zakázkám KNL. 

 

- Dále předseda DR informoval, že zápisy z DR budou uveřejněny na intranetu KNL – týká 

se zápisů od března 2013, tedy od doby změny ve složení DR. 

- Členové dozorčí rady mají přístup na nemocniční INTRANET (vyřídilo IT oddělení).  

 

Z časových důvodů (neočekávaného prodloužení jednání DR) bude bod č. 9 - Představení 

Strategické analýzy KNL – přesunut na jiný termín. 

 

Příští jednání DR proběhne 18. 6. 2013 od 16:00 hodin. Zároveň před zahájením jednání 

proběhne focení členů DR, kteří na tomto jednání chyběli (fotky budou zveřejněny na 

internetu KNL).  

 

Na programu příštího jednání DR jsou investice. 
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Na závěr prof. Šedlbauer poděkoval všem přítomným a ukončil jednání v 17:40 hod. bez 

návrhů na další usnesení. 

 

 

Zapsal: Bc. Lukáš Gibiec  

 

 

Ověřil: prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D. 

 


