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Z á p i s  

z jednání dozorčí rady společnosti 

konané dne 16. července 2013 v 15.00 hod. 
v zasedací místnosti – budova H, 1. p. 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 
Hosté: Ing. Jiří Veselka, MBA, Bc. Lukáš Gibiec 
 

 

PROGRAM: 
 

1. Zahájení 

2. Kontrola úkolů  
3. Hospodaření KNL 
4. Investiční činnost 

5. Informace o aktuálním stavu přípravy fúze KNL – PNT 
6. Různé 

 

 
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 se k případnému doplnění k zápisu z minulého jednání. Bez 

připomínek. Zápis byl zveřejněn na intranetu. 

 

2. Kontrola úkolů 

Minulý měsíc (přesněji 17. 6.) kontaktovali předsedu DR z okresního státního zastupitelství 

ohledně informace, která se týká trestního řízení v kauze odměn členů dozorčí rady. Podle 

§199 - Obchodního zákoníku – v případě, že je součástí trestního řízení člen představenstva - 

v tomto případě generální ředitel a předseda představenstva společnosti - „dozorčí rada určí 

svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu 

představenstva.“ (§199 Obchodního zákoníku)   
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Určen byl předseda DR (viz minulý zápis a usnesení č. 20/2013). 

 

Ten pak podal členům dozorčí rady informaci:  

Okresní státní zastupitelství vydalo usnesení, kterým trestní řízení v kauze odměn členů 

dozorčí rady zastavuje. Důvodem pro zastavení trestního řízení je odvolání obviněných na 

právní posudek, který vykládá ustanovení zákona o střetu zájmů tak, že by odměny mohli 

uvolnění členové rady kraje/města pobírat. Státní zastupitelství dospělo k závěru, že toto 

jednání „bylo v rozporu s ustanovením §5 odst. 2 zákona č. 15902006 Sb. o střetu zájmů, tedy 

neoprávněné“, zároveň však „nelze kohokoliv trestně stíhat za to, že má jiný právní názor na 

výklad konkrétního ustanovení právní normy“. Předseda DR konzultoval s právním 

oddělením Krajského úřadu LK, zda by neměla být podána stížnost na toto usnesení o 

zastavení řízení. Právní oddělení to nedoporučilo, proto stížnost nebyla podána. Předseda DR 

navrhl rozvázat spolupráci s právní kanceláří JUDr. Diviše, která zpracovala příslušný 

posudek. Podle GŘ s touto právní kanceláří již KNL nespolupracuje. 

 

V rámci tohoto bodu dále prof. Šedlbauer informoval členy o výběrovém řízení na GŘ. 

Celkem se do VŘ přihlásilo 9 uchazečů. Samotné výběrové řízení proběhne 24. 7. Výsledek 

by měl být znám 26. 7. 

K tomuto bodu proběhla diskuse, týkající se obsazování manažerských pozic v KNL na 

základě výběrových řízení. Bude projednáno na příštích jednáních. 

 

3. Hospodaření KNL  

Úvodního slova se ujal GŘ, který členy DR informoval o hospodářských výsledcích Krajské 

nemocnice Liberec. V posledních měsících se daří mírně snižovat ztrátu. GŘ avizoval, že do 

konce roku management nemocnice očekává vyrovnaný rozpočet.  

 

 

 



 

                                                                            Stránka 3 z 5 

 
Liberec, Staré město Tel.: +420 485 311 111 Komerční banka Liberec IČ: 272 83 933 zápis v OR vedeném u Krajského soudu nemlib@nemlib.cz 
Husova 10, 460 63 Liberec Fax: +420 485 101 119 č.ú.: 36631461/0100 DIČ: CZ272 83 933 v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1651 www.nemlib.cz 

 

 

 

 

Usnesení č. 21/2013: (schváleno, 8 přítomných pro) 

Dozorčí rada bere na vědomí informace k hospodaření společnosti za období leden až 

květen 2013. 

  

4. Investiční činnost 

Úvodního slova se ujal generální ředitel KNL, který v rámci tohoto bodu členy DR 

informoval o investiční činnosti v KNL.  

Na základě požadavků managementu a v souladu se strategií KNL připravil technický úsek 

projekt úspory energií. Projekt spočívá ve výměně stávajících zářivkových svítidel za moderní 

úspornější technologii LED. Projekt nesleduje pouze rovinu energetické úspory, ale reflektuje 

i na potřebu výměny mnohdy dožilé osvětlovací techniky. Pro zaručení maximální účinnosti 

úsporného efektu by se výměna měla týkat především veřejných prostor budov, kde je doba 

svícení nejméně 16 hodin denně, ale převážně 24 hodin denně. (viz důvodová zpráva)  

 

Tento projekt byl ze strany členů DR pozitivně kvitován.  

 

Usnesení č. 22/2013: (schváleno, 8 přítomných pro) 

Dozorčí rada po projednání bere na vědomí zprávu o investiční činnosti v souladu 

s důvodovou zprávou a průběžnou podobu „Investičního plánu 2013“ a cash-flow na rok 

2013. 

 

5. Informace o aktuálním stavu přípravy fúze KNL – PNT 

K tomuto bodu dostali členové DR prezentaci o aktuálním stavu připravované fúze. 

Doplňující informace pak podal členům generální ředitel KNL, který informoval dozorčí radu 

i o nákladech spojených s fúzí. 

Nejdůležitějším důvodem pro fúzi obou subjektů je optimalizace struktury zdravotní péče 

(přesun některých činností v rámci nemocnic atd.). Fúze ochrání spádovost pro 

specializovanou péči pro KNL, která by v případě převzetí PNT jiným subjektem mohla být  
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narušena a mohla mít negativní vliv na hospodaření KNL, tyto výkony nyní dosahují až 94 

milionů korun ročně. 

Ve stanovách, dle dalších informací, pak dojde pouze ke změně struktury členů DR na 

základě dohody akcionářů: 

Návrh - počet členů dozorčí rady nově vzniklého subjektu - LK 4, SML 2, Turnov 1 + 3 místa 

pro zaměstnance KNL a PNT. V úvahu připadá i návrh - LK 5, SML 2, Turnov 2 + 3 místa 

pro zaměstnance.  

 

Dle hejtmana LK není pro Liberecký kraj poměr zástupců jednotlivých akcionářů členů v DR 

nově vzniklého subjektu zásadní. 

Generální ředitel v tomto bodě informoval o tom, že vypracoval spolu s předsedou DR 

stanovisko k žádosti PNT na dotaci rekonstrukce dětského oddělení PNT z ROP pro vedení 

města Turnova (viz Zápis DR 02 05 2013 - bod č. 2 - usnesení č. 9/2013).  

(STANOVISKO – „stručně“ -  investice těžko ekonomicky zdůvodnitelná, kalkulovaná úspora 

po přesunu minimální, možným řešením - opravit dětské oddělení PNT ve vlastní režii a za 

minimální náklady…)  

 

6. Různé 

   GŘ informoval členy dozorčí rady o následujícím: 

 

- Krajská nemocnice Liberec obdržela žádost a návrh smlouvy (k dispozici na DR) od 

JUDR. Jiráčková, která zastupuje společnosti IBI-Building, spol. s r.o. JUDr. Jiráčková 

požádala KNL o věcné břemeno příjezdu a přístupu k nemovitostem v Klášterní ulici 

(konkrétně dle katastrální mapy – nemovitosti číslo 804 a 824). Byl diskutován i rozsah 

věcného břemene, který je dle názoru všech příliš široký. GŘ informoval, že přijde i 

nabídka na odkoupení obou nemovitostí (v rámci připravené prohlídky areálu bude 

přesně ukázána členům DR lokalita i zmíněné nemovitosti). Management projedná 

příslušné diskutované změny (menší rozsah a otázku úplaty) a předloží k definitivnímu 

schválení na příští DR. 
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- Dále byli členové informování o průběhu výstavba HELIPORTU v KNL. 

 

Předseda DR informoval členy, že po skončení tohoto jednání je pro zájemce připravena 

prohlídka areálu KNL. 

 

 

Příští jednání DR proběhne 17. 9. 2013, v sprnu je možné svolání mimořádného jednání. 

 

Na závěr prof. Šedlbauer poděkoval všem přítomným a ukončil jednání v 17:45 hod. bez 

návrhů na další usnesení.  

 

 

Zapsal: Bc. Lukáš Gibiec  

 

 

 

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

 


