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Z Á P I S č. 6/2014 

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

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

 

 

Datum:                            9. 9. 2014 

 

Doba konání:                 15.00 – 18.00 hodin 

 

Místo:                             KNL, a.s. – kardiologie, 5. patro, zasedací místnost. 

 

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

MUDr. Pavel Buchvald 

Ing. Tomáš Hocke 

Ing. František Hruša 

Mgr. Jan Marek 

Lena Mlejnková  

Mgr. Petra Plašková 

    MUDr. Jaroslav Porš 

Ing. Tomáš Sláma 

MUDr. Vladimír Šámal, Ph.D. 

     

Omluven:    Mgr. Jan Korytář 

   

 

Hosté:                             MUDr. Luděk Nečesaný, MBA 

    Bc. Zuzana Kocumová 

 

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

 

Zapisovatelka:               Mgr. Barbora Silná 

 

Usnášeníschopnost:   Vzhledem k účasti 10 členů bylo zasedání DR společnosti prohlášeno za 

usnášeníschopné. 

 

Program: 

 

1) Zahájení 

2)  Kontrola úkolů 
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3) Zpráva o hospodaření KNL, a.s. 

4) Investiční činnost 

5) Smlouvy o výkonu funkce členů představenstva 

6) Různé 

 

Průběh zasedání dozorčí rady 

 

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

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

 

Hlasování o usnesení: 

Pro: 9 

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 úkoly vyplývající z minulého zasedání DR. 

DR se znovu zabývala požadavkem na poskytování informací jednotlivým členům DR a otázku otevřela 

v souvislosti s přítomností člena DR Ing. Tomáše Slámy, který si podklady vyžádal a nebyl přítomen 

minulému zasedání. Ing. Sláma uvedl, že s si ohledem na vyhodnocení fúze KNL a PNT vyžádal velké 

množství dat a ze zápisu z předchozí jednání DR pochopil, že DR jeho požadavku nevyhověla. Předseda DR 

proto informoval o výsledku jednání z minulého zasedání DR. V souvislosti s novým zněním Zákona o 

obchodních korporacích vyplývá, že členové DR nemohou žádat materiály jednotlivě po zaměstnancích 

společnosti, ale musí o ně žádat DR jako celek. Předseda DR proto navrhl postup, jak si bude DR vyžadovat 

materiály: člen DR předloží svou krátce odůvodněnou žádost o zpracování podkladů a pokud DR žádost 

shledá za opodstatněnou, vyžádá si podklady od managementu KNL. Nad konkrétním tématem žádosti Ing. 

Slámy proběhla diskuse členů DR, kteří shledali předložený materiál o synergických efektech za dostatečný. 

GŘ a předseda představenstva KNL MUDr. Luděk Nečesaný, MBA poznamenal, že obě společnosti KNL a 

PNT,stejně jako společnost NEMPRA s.r.o. jsou auditovanými společnostmi, jejichž hospodaření bylo 

uzavřeno k 31. 12. 2013 – auditoři vycházeli ze stavu dokumentů, které byly dostupné v obou nemocnicích. 

Připomněl, že se hospodářský výsledek PNT  pohyboval v uplynulých 5 – 6 letech ve výrazné ztrátě: 2008 

ztráta 5,831 mil., 2009 ztráta 8,276 mil., 2010 ztráta 18 mil., 2011 ztráta 20,227 mil., 2012 ztráta 8,486 mil., 

2013 ztráta 26,935 mil. Kč. Zároveň poznamenal, že managmentu KNL není jasný záměr předání detailních 

účetních dokladů, ale že bude respektovat rozhodnutí DR. Zdůraznil, že cílem managmentu nemocnice je 

zajistit kvalitní a efektivní podporu zdravotnických činností obou nemocnic, což je splněno a ve vyjádření HV 

se jeví jako optimální stav, čísla z minulosti, kdy PNT a NEMPRA byly řízeny jiným managmentem, jsou pro 

současný managment uzavřenou kapitolou.  

  

Hlasování: 

Pro: 7 

Proti: 1 – Mgr. Petra Plašková 

Zdržel se: 1 – Ing. Tomáš Sláma 

 



 

Stránka 3 z 
16 

www.nemlib.cz 
 

Usnesení: Dozorčí rada souhlasí s vydáním požadovaných podkladů Ing. Tomáši Slámovi a žádá Ing. 

Slámu o poskytnutí výsledku kontrolní činnosti nejprve dozorčí radě. 

 

Na zasedání DR se dostavil v 15.30 hod. MUDr. Jaroslav Porš. 

 

3. Zpráva o hospodaření KNL, a.s. 

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

Výsledek hospodaření za 1-7/2014 celkem KNL = zisk +31 mil. Kč 

- Liberec = +25 mil. Kč 

- Turnov = +  6 mil. Kč 

 

Hospodaření jen za 7/2014 

- Liberec = +23,8 mil. Kč (z toho dorovnání režií = +6 mil. Kč) 

- Turnov = +  1,3 mil. Kč (z toho dorovnání režií = - 6 mil. Kč) 

 

Liberec: nákladové chování 7/2014: 

Zvýšení spotřeby: 

- Růst nákladů na biologickou léčbu (limit BL je hlídán na rok, jsou výkyvy v léčbě – podávání léků) 

- Nárůst spotřeby v SZM  

o oční odd. – vybavení operačních sálů – nové nástavce k operacím Katarkt  300tis.Kč) 

o chirurgie (odd. + JIP: nástavce k harm.skalpelu) 

o ARO (nákup filtrů, katetrů) 

- Laparoskopie (gastro, chirurgie – kličky a staplery – zásoba na více výkonů) 

- Růst nákladů na ATB 

- Pokles bonusů ke konsignačním skladům (souvisí s útlumem výkonnosti, pokles i nákladů na tento 

materiál) 

 

Pokles spotřeby: 

- Pokles spotřeby materiálů přes konsignační sklady – dodržování pokynu o tlumení materiálově 

náročné péče (-8 mil. Kč proti min. měsíci) 

- Snížení nákladů na telefonní poplatky (dáno především změnou účtování soukromých úhrad – vliv i ve 

výnosech) 

 

Turnov: nákladové chování 7/2014 

- Ve spotřebě standardní vývoj (nárůst laparoskopických materiálů – souvisí s chirurgickými výkony 

bariatrie – spotřeba ve výkyvech po cca 2 měsících 

- Úspora v náhradách TEP – snížení spotřeby (souvisí se snížením počtu výkonů) 

 

 

Mimořádné vlivy na hospodářský výsledek  

Liberec: 

- Vyúčtování od zdravotních pojišťoven z roku 2013 =  + 10,5 mil. Kč 
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- Doplatek za zrušené regulační poplatky = + 13,6 mil. Kč 

Turnov:  

- Vyúčtování od zdravotních pojišťoven z roku 2013 = + 8,0 mil. Kč 

- Doplatek za zrušené regulační poplatky =  + 2,4 mil. Kč 

- Pokuta za porušení rozp. kázně Operační sály = - 3,8 mil. Kč 

 

Vyúčtování od ZP za roky 2013 má pozitivní vliv na peněžní toky nemocnice – celkem +18 mil. Kč (z toho 

Liberec + 19 mil. Kč; Turnov  -1 mil. Kč). 

1. Pohledávky, závazky, finanční prostředky 

 

Tab. č. 1 – finanční toky 

stav k 27. 8. 2014     

Závazky splatné do 31. 8. 2014 -20  mil.Kč 

Pohledávky splatné do 31. 8. 

2014 + 149  mil.Kč 

Bankovní účty k 27. 8. 2014 + 56  mil.Kč 

Celkem + 185  mil.Kč 

 

2. Ostatní informace 

Vyúčtování od VZP ještě není konečné. Dle posledního jednání předsedy představenstva KNL s ředitelem 

VZP (regionální pobočka Ústí nad Labem) bude ještě do Liberce doplacena částka cca 8 mil. Kč a do Turnova 

částka 4 mil. Kč. Toto se do účetnictví KNL projeví až v 8 nebo 9 měsíci 2014 (po obdržení konečného 

vyúčtování).   

 

3. Přehled stavu vyúčtování roku 2013 

 

Tab. č. 2a – Vyúčtování  Liberec 

 
  

předpoklad v 

účetnictví k 

31. 12. 2013 

KONČENÉ / 

PŘEDPOKLÁDANÉ 

VYÚČTOVÁNÍ  

rozdíl do 

výnosů 

Vliv na 

Cash - 

Flow 
  

Probíhá 111 
*)

 4 784 225  13 100 000  8 315 775  13 100 000  

odhad po 

jednání 21.8. 

FINAL 201 461 828  2 793 359  2 331 531  2 793 359  

  

Probíhá 205 0  0  0    

možnost 

doplatku  

FINAL 207 -747 616  2 532 306  3 279 922  2 532 306  

  FINAL 209 0  2 446 565  2 446 565  2 446 565  

  FINAL 211 3 384 851  6 373 075  2 988 224  6 373 075  

  

 

  7 883 287  27 245 305  19 362 018  27 245 305  

  *) 
v tabulce u VZP je zohledněno i vyjednaný doplatek 8 mil. Kč (není však v účetnictví) 

Tab. č. 2b – Vyúčtování Turnov 
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předpoklad v 

účetnictví k 

31. 12. 2013 

KONČENÉ / 

PŘEDPOKLÁDANÉ 

VYÚČTOVÁNÍ  

rozdíl do 

výnosů 

Vliv na 

Cash - Flow 

 Probíhá 111 
*)

 -7 501 933  3 400 000  10 901 933  3 400 000  odhad po jednání 21.8. 

FINAL2 201 1 063 388  1 142 273  78 885  1 142 273  

 Probíhá 205 -208 763  -201 579 7 183  -201 579  možnost doplatku 

FINAL2 207 -354 004  46 342  400 346  46 342  

 FINAL 209 -2 357 819  -1 583 031  774 788  -1 583 031  

 FINAL 211 -18 322  110 808  129 130  110 808  

 

 

  -9 377 453  2 914 813  12 292 266  2 914 813  

  
*)

 v tabulce u VZP je zohledněno i vyjednaný doplatek 4 mil. Kč (není však v účetnictví) 

 

I. Zdravotní péče 

 

1. Liberec 

Za období 1-7/2014 je stále péče nad rámec průměrných úhrad. Pokles péče je řízen tak, aby nebyli ohroženi 

pacienti, nemocnice byla vstřícná a zároveň „nad-výkon“ nebyl ekonomickou zátěží.  

Významný útlum péče by měl vliv na budoucí období. 

 

2. Turnov 

Za 1-7/2014 je péče v průměru na hodnotách odpovídajících sedmi měsícům. Problém s výkonností by mohl 

být u některých z menších ZP – je řešeno s vedením Nemocnice Turnov. 

 

3. Preskripce  

Dle dat KNL je zatím preskripce v objemu, který nebude pro nemocnici znamenat regulaci od jednotlivých ZP 

(dáno i snížením úhradových cen léků) 

 

4. Výtěžnost v lékárnách KNL 

 

Do analýzy není zahrnuta ambulance Plicní ve Frýdlantu. 

 

Tabulka č. 3 – Výtěžnost v lékárnách KNL (v % počítáno z celkového objemu preskripce vykázané v AMIS a 

objemu zachycených receptů v lékárně; obsahuje i zdr. pomůcky) 

 

období 
% výtěžnost v 

Lékárnách KNL 
odliv mimo lékárny v Kč 

1 až 5/2014 
59,6% 

30 mil. Kč  

(průměrně měsíčně 6 mil. Kč) 

jen 6/2014 67,6% 5 mil. Kč 

jen 7/2014 66,9% 4,8 mil. Kč 
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TOP odchody dle odd.  

ARO 
je snižující trend odchodů (průměrný měsíc 

odliv - cca 400tis.Kč)   

Onkologie 
je snižující trend odchodů (průměrný měsíc 

odliv - cca 500tis.Kč)   

Rehabilitace 

je snižující trend odchodů (většinou vozíky a 

pomůcky; průměrný měsíc odliv - cca 

200tis.Kč)   

Gastro 
je snižující trend odchodů (průměrný měsíc 

odliv - cca 300tis.Kč)   

Diabetologie 

nárůst odlivu  - glukometry, proužky, 

vybrané léky (průměrný měsíc odliv - cca 

750tis.Kč)   

Dětské 
nárůst odlivu (průměrný měsíc odliv - cca 

400tis.Kč) 

poradna diabetologie, 

neurologie 

Urologie  (průměrný měsíc odliv - cca 370tis.Kč)   

 

GŘ informoval o velmi úspěšných jednáních s pojišťovnami nad změnami vyúčtování péče za obě nemocnice 

za rok 2013 /vyjednáno navíc cca 30 mil. Kč/.Zároveň informoval o strategii smírčího jednání na VZP - 

biologická léčba, které se uskuteční 11. 9. 2014. 

 

Člen DR Ing. Hocke se dotázal na pokutu v PNT za operační sály. GŘ uvedl, že se podařilo vyjednat snížení 

pokuty z původní 100% sankce na  25% původní částky, která je již zaplacena /3,8 Mil Kč/ a nyní je 

vystavena penalizační faktura ve výši cca 15 mil. Kč, případem se bude v září zabývat rada NUTS II – 

Severovýchod, kam KNL podala žádost o prominutí.  

 

Hlasování o usnesení: 

Pro: 10 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

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

hospodaření za červenec 2014. 

 

4. Investiční činnost KNL, a.s. 

Předseda DR a GŘ informovali o aktuálních projektech v investiční činnosti: 

 

Přehled dotací 

                                             

  

         IOP-Integrovaný operační program            
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1. 

Modernizace a obnova přístrojového komplexního 

cerebrovaskulárního centra  

 

CZ.1.06/3.2.01/08.07651           

 

Dokončeno, proplacena dotace 

  

          

         

2. 

Krajská nemocnice Liberec ,a.s. 

- Heliport         

 

CZ.1.06/3.4.00/15.08485           

 

Dokončeno, proplacena dotace       

  

          

         

3. 

Obnova přístrojového vybavení komlexního 

onkologického centra 

  

 

CZ.1.06/3.2.01/14.08952 

     

         

4. 

Modernizace a obnova přístrojového vybavení 

traumacentra KNL 

  

 

CZ.1.06/3.2.01/18.09299 

     

         ROP-Regionální operační  program           

         

1. 

Dodávka CT a rekonstrukce prostor sekce 

A S2 PIO       

 

CZ.1.13/2.2.00/28.01157           

 

dokončeno, proplacena dotace        

  
          

         

1. 

Dodávka SPECT/CT gamakamery a reko prostor 

pro instalaci…… 

  

 

CZ.1.13/2.2.00/28.01156 

     

         

3. 

Zkvalitnění zdravotní péče v oblasti chirurgie, JIP 

a anestezie 

  

 

CZ.1.13/2.2.00/39.01357 

     

         

4. 

Zlepšení kvality hospitalizační 

péče KNL 

    

 

CZ.1.13/2.2.00/39.01359 

     

         TAČR- Technologická agentura ČR           

         

1. 

Zlomeniny 

pánve hlavní řešitel MEDIN, a.s. 

   

 

TA 04011720 
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2. 

Pokročilé robotické rehabilitační přístroje      hlavní 

řešitel TUL 

  

 

TA 04011161 

      

         

         

         

         

         

                   

                                              Přehled dokončených dotačních projektů 2014 

 

         IOP-Integrovaný operační program            

         

1. 

Modernizace a obnova přístrojového komplexního cerebrovaskulárního 

centra  

 

CZ.1.06/3.2.01/08.07651           

 

Projekt dokončen 

31.5.2014           

 

Kontrola  MZČR proběhla bez závad.         

 

Proplacena dotace v celkové výši 42.448.846,36 Kč z EF, 

7.437.296,89 Kč z KÚLK   

         

2. 

Krajská nemocnice Liberec ,a.s. – 

Heliport         

 

CZ.1.06/3.4.00/15.08485           

 

Projekt dokončen 

26.6.2014           

 

Kontrola CRR ČR proběhla bez 

závad.         

 

Proplacena dotace ve výši 29.750.000,- Kč z EF       

 

                

ROP- Regionální operační  program           

         

1. 

Dodávka CT a rekonstrukce prostor sekce A 

S2 PIO       

 

CZ.1.13/2.2.00/28.01157           

 

Projekt dokončen 

31.7.2014            

 

Podána žádost o platbu  ve výši dotace 

30.762.024,02 Kč       

 

Probíhá kontrola z ÚRRSS 

      

 

Komplexní onkologické centrum 
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Stav ke dni 31. 8. 2014 

 

Technologická část 

 Výběrové řízení na dodávku lineárního urychlovače dosud nebylo uzavřeno.  

 Dne 7. 8. 2014 bylo odesláno rozhodnutí zadavatele o výběru. Ve lhůtě pro podání námitek byly 

podány dvě námitky. 

 13. 8. 2014 byl odeslán návrh Kupní smlouvy ke kontrole na MZČR. Společně s celou dokumentací o 

průběhu zakázky ji kontroluje expert MZČR. 

GŘ zároveň informoval o souhrnné zprávě o realizaci projektu onkologie a stavu ke dni 1. 9. 2014, viz. 

příloha materiálu. 

GŘ informoval, že tento projekt byl označen jako hrozba s ohledem na výsledek výběrového řízení, kde 

podali dva ze tří uchazečů námitku k výsledku výběrového řízení. Příští týden - tedy 15. 9. - končí lhůta pro 

podání odvolání na ÚHOS. Pokud by některá z firem podala podnět k ÚHOS, potom by bylo nereálné získat 

s ohledem na časové lhůty dotační prostředky z evropských dotací. 

Předseda DR informoval, že společnost B Braun musela být vyloučena kvůli tomu, že nesplnila ohlašovací 

povinnost. Pokud se firmy B Braun a Transkontakt neodvolají, dopadne výběrové řízení pro KNL velmi 

dobře, neboť vítězná firma by za nejnižší cenu dodala dva lineární urychlovače, čímž by byly obměněny oba 

přístroje v  KOC. V každém případě se jedná o unikátní nabídku s ohledem na cenu a kvalitu obou přístrojů. 

Ministerstvo zdravotnictví v elektronické komunikaci schválilo KNL možnost vybrat nabídku se dvěma 

přístroji. 

  

Traumatologie 
Stav ke dni 31. 8. 2014 

 MZČR  dne 27. 8. 2014 zaslalo oznámení o pozastavení  vydávání  Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

Důvodem  tohoto pozastavení  je trvající pozastavení certifikace finančních  prostředků. 

 Byla dokončena zadávací dokumentace pro výběrové řízení. Do ZD byly zapracovány změny 

požadované ministerstvem.  

 Dne 14.8.2014 byla zadávací dokumentace  zaslána na MZČR ke kontrole.  

 

Gamakamera 

Stav ke dni ke 31. 8. 2014 

 

Technologická část:  

 „Kupní smlouva“  se  společností EDOMED a.s. uzavřena 21.3.2014. 

 Krajská nemocnice Liberec, a.s. byla dne 29.7.2014 písemně informována společností EDOMED a.s., 

že ze závažných důvodů nemůže dosáhnout plnění uzavřené smlouvy. Přístroj pro nemocnici není 

možné dodat dříve než koncem roku 2015, možná až v r. 2016. Společnost EDOMED a.s. podala 

žádost o rozvázání smlouvy s KNL, a.s.  

 Důvodem, který společnost Edomed uvádí, je skutečnost, že společnost Philips dočasně pozastavila 

novou výrobu CT, PET/CT, SPECT a SPECT/CT systémů v závodě v Clevelandu.  

 Navrhujeme návrh přijmout, změnit dispozici stavebního řešení – viz příloha č. 7, tak aby vyhovovala 

pro širší okruh dodavatelů, požádat o změnu projektu a vypsat nové výběrové řízení na dodávku 

Spect/CT gamakamery (viz. níže). Bez této změny by s největší pravděpodobností nemocnice 

přišla o finanční prostředky v rámci této výzvy z důvodu nesplnění termínu realizace. 
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Stavební část: 

 Součástí projektu je i rekonstrukce čistých prostor pro přípravu radiofarmak, která má přímou vazbu 

na  dodávku přístroje.  

 Výběrové řízení na stavební část bylo zrušeno. Nyní probíhá přepracování projektové dokumentace 

v takovém rozsahu, aby prostory odpovídaly i rozměrově větší technologii.  

 

 Dne 21. 8. 2014 KNL,a.s.podala z výše uvedených důvodů žádost poskytovateli dotace o prodloužení 

termínů  projektu v tomto rozsahu: 

Stavební část: 

Úprava projektu stavební části:    09/2014 – 05/2015 

Výběrové řízení na stavební část:    05/2015 – 06/2015 

Realizace stavební  části:        07/2015 – 09/2015      

Technologická část:  

Výběrového řízení na technologii:    09/ 2014 - 03/2015 

Dodávka technologické části :         08/2015 - 09/2015                                          

 

V případě, že ÚRRSS schválí prodloužení termínů projektu, je možné tento projekt úspěšně ukončit  i s 

čerpáním finančních prostředků v daném programovém období.    

. 

 

Zlepšení kvality hospitalizační péče 

 

Stav projektu ke dni 31.  8.  2014 

 

 Dne 26.6.2014 proběhlo zasedání „Regionální rady“,  které schvalovalo  podané projekty. 

 Na  webových stránkách  byl zveřejněn seznam schválených projektů Regionálního operačního 

programu NUTS II Severovýchod: 

Žádost KNL, a.s. zaregistrovaná pod č.j.CZ 1.13/2.2.00/39.01359 byla schválena.  

Celkové způsobilé výdaje:  9 459 400,-Kč  

Dotace:                                   9 459 400,- Kč 

 Písemné rozhodnutí nemocnice zatím neobdržela. 

 Připravuje se zadávací dokumentace  pro výběrové řízení na dodávku lůžek.   

 

 

Zkvalitnění zdravotní péče v oblasti chirurgie, JIP a ARO 

Stav projektu ke dni 31.  8.  2014 

 

 Dne 26. 6. 2014 proběhlo zasedání „Regionální rady“, kde byly schvalovány projekty.  

 Na  webových stránkách  byl zveřejněn seznam schválených projektů Regionálního operačního 

programu NUTS II Severovýchod: 

Žádost KNL, a.s. zaregistrovaná pod č.j.CZ 1.13/2.2.00/39.01357 byla schválena.  

 

Celkové způsobilé výdaje:   23 087 834,5 Kč  

Dotace:      23 087 834,5 Kč 
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 Dne 20. 8. 2014 KNL obdržela od ÚRRSS oznámení o schválení projektu . Po předložení  povinných 

příloh bude podepsána Smlouva o poskytnutí dotace. 

 Připravuje se zadávací dokumentace  pro výběrové řízení na dodávku přístrojového vybavení.   

Dne 18. 7. 2014 bylo  ve Věstníku veřejných  zakázek zveřejněno předběžné oznámení.  

 

 

TAČR (Technologická agentura České republiky)  

Podpora aplikovaného  výzkumu a experimentálního vývoje „ALFA“  

 

1. Zlomeniny pánve                                                  TA 04011720 

2. Pokročilé robotické rahabilitační přístroje     TA 04011161 

 

 

KNL, a.s. podala  v roce 2013 jako spoluřešitel žádost o podporu na technologickou agenturu ČR na dva 

projekty.  Oba projekty byly  TAČR v červenci 2014 schváleny:  

 

1. Zlomeniny pánve                                                   

 Cíl projektu : zajistit výzkum možnosti těžkých zlomenin pánve. Operatérům poskytnou  zlepšení 

použití anatomických implantátů pro komplikované zlomeniny.  

 Řešitelský tým:  

  Hlavní řešitel: MEDIN, a.s.  

  Další řešitel:   Fakultní nemocnice Královské Vinohrady   

  Další řešitel:   Krajská nemocnice Liberec, a.s. , má 4 členný řešitelský tým 

 Doba řešení: 07/2014 – 12/2016 

 23. 7. 2014 – vydáno Rozhodnutí o poskytnutí podpory. 

KNL obdržela podporu ve výši celkem 1.151.803,-Kč ( 60% celkových uznatelných nákladů).  Nutné 

vynaložení  vlastních  zdrojů  nemocnice je celkem 767.869,- ( v letech 2014-2016). 

 Hlavnímu řešiteli byly ze strany nemocnice poskytnuty požadované doklady pro uzavření „Smlouvy 

pro poskytnutí podpory“  

 

2. Pokročilé robotické rahabilitační přístroje   

 Cíl projektu: návrh, vývoj a realizace rehabilitačního zařízení.  Inovace rehabilitačního přístroje  

umožní nezávislé nastavení podpůrného a zátěžového systému pro pravou a levou končetinu.  

 Řešitelský tým:  

  Hlavní řešitel: Technická univerzita v Liberci.  

  Další řešitel:   Centrum léčebné rehabilitace Liberec, s.r.o.  

  Další řešitel:   Krajská nemocnice Liberec, a.s. , má 12 členný řešitelský tým 

 Doba řešení: 07/2014 – 12/2017 

 23. 7. 2014 – vydáno Rozhodnutí o poskytnutí podpory  

KNL obdržela  podporu ve výši 2.530.200,- Kč ( 50% celkových uznatelných nákladů). Nutné  

vynaložení vlastních zdrojů  nemocnice ve výši 2.530.200,- Kč (v letech 2014-2017). 

 Hlavnímu řešiteli byly ze strany nemocnice  poskytnuty požadované doklady pro uzavření „Smlouvy 

pro poskytnutí podpory“  
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Členka DR Lena Mlejnková se dotázala na projekt lékárny v PNT. Rozšíření lékarny prošlo schválením 

SÚKL, následně měl připomínky nájemce Dr. Max, proto byla realizována modifikace návrhu a následně 

zasláno znovu na SUKL.Nyní schváleno a připravuje se položkový rozpočet a následně proběhnou jednání 

s Dr. Maxem o tom, kdo tuto investici zaplatí. Projekt je vyvolán ze strany KNL, neboť cílem je vytvoření 

prodejny zdravotnických potřeb v těsné blízkosti lékárny. Pokud by nedošlo k dohodě s Dr. Maxem, bude 

provozována samostatně prodejna zdravotnických potřeb KNL, v případě dohody bude možné provozovat 

společně lékárnu a prodejnu zdravotnických potřeb do vypršení smlouvy nájemci dr.Max /31.12.2016/, která 

bohužel nemá možnost výpovědi. 

 

Předseda DR se dotázal na projekt příjmu interních oborů. GŘ odpověděl, že vzhledem k reálné šanci získání 

prostředků na stavbu nového pavilonu CULP, kde se počítá s emergency všech oborů v horizontu cca 2 - 3 let, 

se nyní zrealizuje minimalistická varianta interního příjmu v PIO /předpoklad schválení na představenstvu 

v září 2014/. Vytvoří se prostor pro to, aby zde mohli být komfortně stabilizováni a vyšetřeni pacienti 

interních oborů. 

 

Hlasování: 

Pro: 10 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení: Dozorčí rada KNL po projednání bere na vědomí informace o stavu investičních projektů. 

 

5. Smlouvy o výkonu funkce členů představenstva 

 

Předseda DR informoval o dvou postupech, jak schválit smlouvy o výkonu funkcí členů představenstva, 

kterým dosud smlouvy nebyly schváleny. Lze schválit buď obecný mzdový řád nebo jednotlivé mzdové 

výměry členů představenstva. 

Po diskusi navrhl předseda DR usnesení.  

 

Pro: 10 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení: DR schvaluje mzdový výměr jako dodatek Smlouvy o výkonu funkce pro členy 

představenstva MUDr. Jiřího Bartoše, MBA, MUDr. Rostislava Poláška, Prof. MUDr. Petra 

Suchomela, Ph.D. 

 

Různé 

 

Platby od středních zdravotnických škol 

Člen DR Ing. Hocke předložil bod, kdy KNL žádá platby za výuku od středních zdravotnických škol. 

Turnovská střední zdravotnická škola má za školní rok 2014/2015 platit za tuto výuku nyní nově cca 120 tis. 

Kč, SZŠ v Liberci cca 280 tis Kč /částky jsou dané spotřebou materiálu na výuku po celý školní rok/. Navrhl 
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odpuštění této částky zdravotním školám. Návrh podpořil i člen DR Ing. Sláma. Člen DR Ing. Hruša navrhl, 

aby situaci řešil Liberecký kraj, který je zřizovatelm středních škol, a tudíž by tuto částku měl uhradit LK. 

GŘ dodal, že liberecké zdravotní škole byla historicky tato částka účtována, letošní částka je zlevněním, 

zatímco v Turnově nebyla částka účtována nikdy. Náklady na působení studentek v KNL byly přesně 

vyčísleny – na  jednorázový materiál, oblečení atd. Školám jsou tedy účtovány pouze reálné náklady za 

faktury, které musí KNL  zaplatit, žádné další platby za práci pracovníků, kteří se musí stuentkám věnovat 

účtovány nejsou. Kompetence studentek a délka praxe neumožňuje jejich využití jako adekvátní náhrady a tím 

úsporu mzdových nákladů po dobu praxe, nicméně vedení obou nemocnic oceňuje psychologický přínos 

většího množství sestřiček na daných odděleních a zvýšenou péči o pacienty v ošetřovatelském rozsahu po 

dobu praxe.  

Předseda DR připomněl, že KNL je obchodní společnost a toto rozhodnutí je v kompetenci představenstva. 

GŘ přislíbil předložit návrh ing. Hockeho představenstvu s tím, že s ohledem na vynikající finanční výsledky 

nemocnice návrh doporučí. Zároveň GŘ s právníky zkomunikuje způsob prominutí s ohledem na povinnost 

statutárního orgánu chovat se jako řádný hospodář, protože dané náklady jsou neoddiskutovatelné. 

 

Nákup litotryptoru 

GŘ informoval o materiálech k nákupu litotryptoru, shrnul celou genezi nákupu litotryptoru. 

V červnu 2011 byla zahájena veřejná zakázka na dodávku přístroje formou otevřeného řízení. 

Tuto veřejnou zakázku organizačně zajišťovala KNL a.s. svými zaměstnanci. Po vyhodnocení bylo stanoveno 

následující pořadí: 

 

Siemesns  4 090 000,- Kč bez DPH 

Alinex-Kácovská 4 350 340,- Kč bez DPH / 5 263 911,- Kč s DPH/   

Hospimed  6 666 555,- Kč bez DPH 

Radix   6 353 360,- Kč bez DPH 

ASYS IJD  6 500 000,- Kč bez DPH 

 

Po odeslání o výběru zaslala společnost Alinex-Kácovská námitku proti rozhodnutí, které zadavatel 

nevyhověl. Na základě toho podala společnost návrh na přezkoumání úkonů zadavatele na ÚOHS. Na základě 

jeho rozhodnutí bylo zadávací řízení dne 16. 5. 2012 zrušeno. 

 

Dne 25. 9. 2012 byla uzavřena smlouva o pronájmu litotryptoru Compact Sigma M se společností 

ADYTON spol. s.r.o. v trvání od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013. Cena pronájmu byla stanovena na částku 

93 765,- Kč včetně DPH měsíčně. 

Dále byla podepsána smlouva o dílo se společností Alinex-Kácovská o instalaci, zaškolení, kontrolu a 

stanovena cena 45 600,- kč včetně DPH měsíčně. 

Zároveň byla společností Alinex-Kácovská vystavena 5.10.2012 faktura na základě objednávky na tz. 

startovací a náhradní díly v celkové ceně 879 578,- Kč s DPH.  

10. 4. 2013 byla vyfakturována sada náhradních dílů dle objednávky společností Alinex-Kácovská v ceně 

595 501,- Kč včetně DPH. 

Dne 15. 4. 2013 přišla společnost Adyton s tz. mimořádně výhodnou nabídkou na cenu 3 695 000,- Kč bez 

DPH, platnou do 30. 4. 2013. 
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Dne 24. 4. 2013 bez vědomí obchodního oddělení bylo zahájeno zadávací řízení na veřejnou zakázku bez 

uveřejnění externě se společností Ikis,s.r.o. 

Dne 30. 4. 2013byla uzavřena kupní smlouva se společností ADYTON,s.r.o. na cenu přístroje 3 695 000,- kč 

bez DPH / 4 470 950,- Kč s DPH/. 

 

Dále společnost Alinex-Kácovská vystavila KNL a.s. fakturu na částku 300 972,- Kč za stáž a školení 

zaměstnanců k tomuto litotryptoru. Po opakovaných urgencích nového vedení KNL a.s. o dodání detailních 

informací k této faktuře společnost 21. 11. 2013 poslala dobropis a dne 29. 11. 2013 i úhradu bez udání 

důvodu. 

 

K 31. 12. 2013 jsou na skladě náhradní díly v celkové ceně 930 tis Kč s DPH. 

Ke zprovoznění přístroje byly použity KNL a.s. zakoupené díly v říjnu 2012 ve výši 689 560,- Kč včetně 

DPH, čímž došlo k zásadnímu zdražení tz. mimořádně výhodné nabídky. 

 

Ekonomický souhrn nákupu přístroje / ceny včetně DPH/: 

 

5. 10. 2012  879 578,- Kč / startovací a náhradní díly/    Alinex-Kácovská 

01-04/2013  375 060,- Kč / cena pronájmu/      Adyton, s.r.o. 

01-04/2013  182 400,- Kč / cena servisu a zaškolení/     Adyton, s.r.o. 

10.4.2013  595 501,- Kč / náhradní díly/      Alinex-Kácovská 

30.4.2013           4 470 950,- Kč / nákup-mimořádně výhodná cena přístroje/  Adyton, s.r.o. 

 

CELKEM           6 503 489,- Kč s DPH 

 

Z toho k 31. 12. 2013 na skladě náhradní díly za 930 000,- Kč.  

Představenstvo si k věci vyžádalo vyjádření primáře urologie MUDr. Jana Mečla. 

 

GŘ na dotaz o dalším postupu odpověděl, že i přes velmi atypický a problematický nákup přístroje nebude 

představenstvo nic řešit, ale že se opakovaně pokouší o zpětný odkup zbytných náhradních dílů, které jsou na 

skladu KNL v ceně cca 1 mil. Kč, a které při dané frekvenci použití přístroje budou spotřebovány za 3-5 let, 

což je zcela neefektivní. Zatím firma, která je dodala /mimochodem jiná firma, než která dodala přístroj/ příliš 

nespolupracuje.  

 

Koupě budovy VZP 

GŘ informoval, že se nyní čeká na vyjádření VZP o ceně prodeje budovy  na základě nového znaleckého 

posudku /ten původní z roku 2010 je na částku cca 25 Mil Kč/. VZP preferuje pouze prodej formou aukce 

jako standartní způsob prodeje majetku VZP. Členka DR Lena Mlejnková se dotázala, zda není možné koupit 

budovu napřímo. GŘ odpověděl, že písemně požádal o prodej napřímo v odhadní ceně, ale zatím neobdržel 

odpověď, do konce září 2014 by měl být znám výsledek žádosti a určení jasného postupu ze strany VZP, poté 

bude DR požádána o určení mandátu pro GŘ. 

 

Projekt nové nemocnice 

Člen DR MUDr. Šámal se dotázal na stav projektu nové nemocnice.  
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GŘ informoval, že pracovní skupina se sejde znovu po cca 3 měsících 18. 9. a bude představen nový ředitel 

projektu. Dojde k rozdělení úkolů pro jednotlivé  pracovní skupiny s ohledem na zjištěné skutečnosti možného 

čerpání prostředků a stanovení termínů postupu. Byla navázána velmi úzká spolupráce s týmem z TUL, který 

stojí za úspěšnými projekty staveb TUL v posledních letech a zároveň dochází k mnoha jednáním na MZ a 

MMR. 

 

Licence MS Office 

GŘ informoval o tom, že analýzou  IT oddělení vyšla představa, že by se do KNL dokoupilo dalších cca 200 

licencí nad rámec původně 280 schválených licencí, neboť se pracovníkům IT oddělení nedaří převést obsah 

MS Office do open office a vidí velký problém v komunikaci při existenci pouhých 280 licencí. Člen DR 

MUDr. Šámal navrhované řešení podpořil s ohledem na vědeckou činnost lékařů, kteří mají spoustu dat 

v těchto licencích a převod na open office by znamenalo riziko ztráty dat. Stejný názor vyjádřil i člen DR 

MUDr. Pavel Buchvald. 

Člen DR Mgr. Marek zmínil, že buď používá celá společnost placené licence, nebo přejde na open office. 

Předseda DR uvedl, že se jedná o strategické rozhodnutí KNL a upozornil, že navrhované řešení je 

několikanásobně levnější než původní řešení. 

GŘ informoval,že vše bude probíráno na představenstvu s cílem zajistit dodatečné licence pro provoz firmy 

/staniční sestry, sekretariáty atd. z prostředků KNL a licence pro odbornou práci lékařů KNL z prostředků 

Vědecké rady/.  

 

Firemní školka 

Členové DR se dotázali na zamýšlený projekt firemní mateřské školy. GŘ jim k projektu poskytl podrobné 

informace. V současnosti se budovy využívají jako služební byty (16 ubytovacích jednotek 1+1 a 16 

ubytovacích jednotek 2+1.  

1+1 rozměry cca 40 m2, 2+1 rozměry cca 60 m2). Část bytů neobsazeno. Dvě patra budovy s neobsazenými 

byty by mohla být využita jako firemní školka, neboť k objektu přiléhají i prostorné pozemky – možnost 

zahrady s hřištěm. Realizovatené i s ohledem na další výhody začlenění do KNL: strava pod dohledem 

nutričních terapeutek, možnost využití logopeda…. Vyřešení tíživé situace zejména SZP.  

 

K investicím do daného objektu nás navíc nutí i další okolnosti: 

 Špatný stav rozvodů vody a topení 

 Špatný stav bytových jader (proto i neobsazenost bytů) 

 Zdražení ceny za teplo a teplou vodu od Voršilek 

 

Celkové investice do přebudování objektu na objekt školky a důstojné byty by byl cca 22,5 mil. Kč. 

školka 1 

16 600 000,00 

Kč 

       16 600 000,00 

Kč  

bytové jádro 16 100 000,00 Kč 

         1 600 000,00 

Kč  

kotelna 1 

1 800 000,00 

Kč 

         1 800 000,00 

Kč  

přípojka plynu 1 300 000,00 Kč             300 000,00 
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Kč  

rozvody 4 80 000,00 Kč 

            320 000,00 

Kč  

boilery 32 7 000,00 Kč 

            224 000,00 

Kč  

okna 40 5 000,00 Kč 

            200 000,00 

Kč  

balkonová okna 8 9 000,00 Kč 

               72 000,00 

Kč  

projekční činnosti 1 300 000,00 Kč 

            300 000,00 

Kč  

rezerva 5%   

         1 070 800,00 

Kč  

   

       22 486 800,00 

Kč  

Související energetická problematika: 

Českomoravská provincie Římské unie řádu svaté Voršily (Voršilky) vlastní objekt polikliniky Klášter, přes 

který jsou naše budovy v Klášterní vytápěny z Teplárny Liberec (zastaralý výměník). Smlouva mezi KNL a 

Voršilkami je historická a velmi vágní, nicméně pro KNL výhodná, proto neměněná. Cena za teplou vodu 

byla přepočítávána koeficientem, který je nyní Voršilkami zpochybněn, z toho vyplývá trojnásobný nárůst 

ceny za teplou vodu (návratnost instalace jednotlivých boilerů do každého bytu je 3,5 měsíce).  

Navíc nyní Voršilky přecházejí na vlastní plynový kotel a nás budou vytápět zastaralým výměníkem teplem 

z Teplárny – nutná rekonstrukce na vlastní plynovou kotelnu (návratnost necelé 4 roky). 

 

 

nyní  dále bez vlastní kotelny   s vlastní kotelnou  

Náklady na teplo Klášterní (rok)    1 176 430,00 Kč  

                      1 013 275,47 

Kč  

             472 664,00 

Kč  

    

    

Investice do kotelny 

  

         2 100 000,00 

Kč  

Roční úspora při vybudování 

kotelny 

  

             540 611,47 

Kč  

  

 návratnost  3,88 roku 

 

 

GŘ informoval o dalším postupu. Byl zadán požadavek na odpojení od centrálního dodavatele tepla a přípravu 

kotelen pro zajištění vytápění bez ohledu na další užití budovy /byty, školka…/ z důvodu velmi drahého 

vytápění, bude předloženo na představenstvu po dokončení. 

Nyní jsou zjišťovány možné dotační tituly na zřízení a provoz mateřské školky, po zjištění podmínek bude 

rozhodnuto o využití budovy /horizont 1. pololetí 2015/. 
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Závěr: 

Termín příštího zasedání DR byl stanoven na 14. října 2014 od 15 hodin. Termíny zasedání v roce 2014 jsou 

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.                                                                           


