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Z Á P I S č. 9/2016 
ze zasedání dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a.s. 

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

Datum:                            8. 11. 2016 
 
Doba konání:                 16.00 – 17:45   hodin 
 
Místo:                             KNL, a.s. – zasedací místnost budova Q, 6. patro 
 
Přítomni:                       MUDr. Pavel Buchvald, Ph.D. - člen dozorčí rady KNL, a.s. 

Lena Mlejnková - předsedkyně dozorčí rady KNL, a.s. 
Ing. Vladimír Opatrný - člen dozorčí rady KNL, a.s. 
Mgr. Petra Plašková - člen dozorčí rady KNL, a.s. 

    Ing. Tomáš Hocke - člen dozorčí rady KNL, a.s. 
MUDr. Jaroslav Porš - člen dozorčí rady KNL, a.s.  
Bc. Zuzana Kocumová - člen dozorčí rady KNL, a.s.  
MUDr. Vladimír Šámal, Ph.D. - člen dozorčí rady KNL, a.s  
Ing. Jaroslav Knížek - člen dozorčí rady KNL, a.s. 

    Ing. František Pešek - člen dozorčí rady KNL, a.s. 
    Tibor Batthyány – člen dozorčí rady KNL, a.s.  
 
 
Hosté:                             MUDr. Luděk Nečesaný, MBA  
 
 

 
Svolavatel jednání:       Lena Mlejnková  
 
Zapisovatel:        Václav Řičář  
 
 
Usnášeníschopnost:   Vzhledem k účasti 11 členů bylo zasedání DR společnosti prohlášeno za 

usnášeníschopné. 
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Program:  
 

1) Zahájení  
2) Kontrola úkolů  
3) Zpráva o aktuální ekonomické situaci   
4) Projekt „Rekonstrukce a rozšíření oddělení psychiatrie KNL, a.s. v budovách „I“ a „E“ 
5) Zápisy ze zasedání DR KNL Catering  
6) Kolektivní smlouva KNL 2016  
7) Personální situace na oddělení ORL 
8) Přehled chybějících zdravotních sester 
9) Různé 

 
 
 
 
 

1. Průběh zasedání dozorčí rady 
Předsedkyně dozorčí rady (DR) Lena Mlejnková zahájila jednání a přivítala hosty. Nechala hlasovat o 
programu jednání.  
 
Hlasování: 
Pro: 9 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 
Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje program jednání. 
 

2. Kontrola úkolů  
Předsedkyně dozorčí rady Lena Mlejnková připomněla, že z předchozích zasedání dozorčí rady není třeba 
řešit žádné úkoly.  
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3. Zpráva o aktuální ekonomické situaci 
 

Zpráva o ekonomice a 
přehled plnění zdravotní péče 

Leden – Září / 2016 

Obsah 
1. Ekonomika .......................................................................................................................................3 

2. Stav finančních zdrojů k 31. 10. 2016..............................................................................................3 

3. Zdravotní péče za leden - září 2016 ................................................................................................3 

Liberec .............................................................................................................................................................................. 4 

Turnov .............................................................................................................................................................................. 4 

 
1. Ekonomika  

Bylo provedeno odštěpení stravovacího provozu do KNL Catering s.r.o., jako samostatné společnosti a to 
zpětným odštěpením k 1. 1. 2016;  
K 1. 9. 2016 došlo ke fúzi se společnsotistí Ortopedická ambulance Liberec s.r.o., a to zpětnou fúzi k 1. 1. 
2016.  

Hospodářský výsledek za 1-9 /2016 zisk + 18,6 mil. Kč 
(z toho Lbc =+ 11 mil.  Kč; Turnov =+ 7 mil.  Kč) v rámci obou lokalit nejsou za III. Q vypořádány vnitrorežie a participace na 
neuplatněném koef. DPH 

V hospodářském výsledku je zohledněno: 
1. Pokuta – odvod za porušení rozpočtové kázně při zadávání veřejných v projektu „Modernizace přístrojového 

vybavení a obnova technologií KC KN Liberec“ z roku 2010  - 2011 v celkové výši 12,58 mil. Kč (infomrace s celé 
kontrole a problematice – OIŘ) 

2. Zohlednění plnění péče za období 1-9/2016  
3. Zohlednění předpokladu doplatku za nadvýkon u biologické léčby 

Srovnání 2016 – 2015 (1_9) 
 
Viz příloha č. 2 (nárůst osobních nákladů, nárůst materiálů) 
Srovnání je bez stravovacího odd. (KNL Cater) v obou letech 
 
 
Přehled – Ekonomika (hodnoty v Kč) 
Samostatná příloha č. 1 
 (s minusem se účtuje o výnosech; HV s mínusovým znaménkem = zisk) 
 

 
2. Stav finančních zdrojů k 31. 10. 2016 

Stav Cash Flow k 31. 10. 2016 je + 31 mil. Kč 
 
 

3. Zdravotní péče za leden - září 2016 
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Liberec  
Optimální plnění 75 % limitu. 
Sledováno  k ročnímu limutu max. úhrad (tj. 99 % CMI, 96 % případů; 103 % úhrad ambulance) 
Balíčky KV, KS; Angio - Stenty; TEP – sledovány individuálně 
 
LIBEREC Hospitalizace Ambulance
111 VZP 70% 79%
201 Voj ZP
205 ČPZP 61% 101%
207 OZP 99% 71%
209 ZP ŠKODA 74% 88%
211 ZP MV ČR 76% 104%

72%

 
 
 
Turnov 
Optimální plnění 75 % limitu. 
Sledováno  k ročnímu limutu max. úhrad (tj. 99 % CMI, 96 % případů; 103 % úhrad ambulance) 
Balíčky TEP – sledovány individuálně 
 
 
TURNOV Hospitalizace Ambulance
111 VZP 80% 73%
201 Voj ZP 70% 77%
205 ČPZP 96% 85%
207 OZP 71% 69%
209 ZP ŠKODA 67% 69%
211 ZP MV ČR 63% 78%  

 
Diskuse: 
P. Pešek: jaký je důvod 25% sankce za porušení dotačních povinností v rámci projektu Kardiocentra. 
Nečesaný: Údajné administrativní pochybení členů hodnotící komise. Pochybení spočívalo v tom, že jeden 
z uchazečů nedodal certifikat, ale jen čestné prohlášení, že když vyhraje, tak dodá pojistný certifikát. 
Celá záležitost navíc v rámci šetření případného zavinění proběhla škodní komisí, která konstatovala, že 
v dané době to byl normální postup, ale optikou roku 2016 už to bohužel je vážné pochybení, za které 
zaplatíme pokutu 12,5 MKč.   
Pešek: zarazilo mě to, protože práci obchodního oddělení považuji za velmi profesionální. 
Mlejnková: pokusili jsme se o nápravu? 
Nečesaný: Ano rozporovali jsme závěry Auditního orgánu, externí advokátní kancelář Havel & Holásek nám 
doporučila, abychom se neovolávali kvůli riziku zvýšení pokuty. Máme příslib, že penále nám na základě 
našeho konstruktivního přístupu, bude prominuto. Budeme rovněž žádat o prominutí podstatné částky 
z celkové částky pokuty. Věřím, že uspějeme, přinejmenším zčásti, i v tomto ohledu.    
Opatrný: proč poklesly příjmy v kapitole ostatní příjmy z komerčních činností.  
Nečesaný: je to z důvodu odštěpení KNL Cateringu. 
Hocke: jaká je predikce do konce roku 2016? 
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Nečesaný: dospotřebujeme rezervy, které jsme si vytvořili, předpokládáme , že rok 2016 skončíme 
s výsledkem + 10 MKč. A perspektiva do roku 2017 je bohužel ještě horší. Platná úhradová vyhláška nám pro 
Liberec bohužel moc jistoty nedává, pro Turnov je vyhláška v zásadě v pohodě, pokryje navýšení mezd o 
10%. Pro Liberec je to loterie, nedokážeme cokoliv závazně predikovat s ohledem na biologickou léčbu a 
přímo hrazené platby za kardiologii, ortopedii, oční... 
 
Návrh usnesení:  Dozorčí rada bere na vědomí aktuální ekonomickou situaci za období leden – září 2016 

 
Hlasování: 
Pro: 11 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 
Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení. 

 
 

 

 
 

4. Projekt „Rekonstrukce a rozšíření oddělení psychiatrie KNL, a.s. v budovách „I“ a „E“ 
 
Krajská nemocnice Liberec, a.s. připravuje výstavbu výše uvedeného projektu  v areálu nemocnice. Dozorčí 
rada na svém 3. jednání dne 12.4.2016 projednala záměr tohoto projektu a schválila zahájení projekčních 
prací. V současné době je dokončena projektová dokumentace ke stavebnímu povolení, na kterou bude 
navazovat zpracování realizační projektové dokumentace.  Je podána žádost o stavební povolení.  Poté bude  
vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby s tím, aby zahájení stavby bylo započato do poloviny roku 
2017.  
 
Rozpočet projektu: 
Rozpočtové náklady stavby    132,030 mil.Kč vč. DPH 
Přístrojové vybavení                     1,197 mil.Kč vč. DPH 
Vybavení inventářem                 12,504 mil.Kč vč. DPH 
TDI, IČ , BOZP                                 3,026 mil.Kč vč. DPH 
Publicita                                          0,006 mil.Kč vč. DPH 
Projekt celkem                           148,763 mil. Kč vč. DPH 
 
Dne 15.9.2016 byla z Integrovaného  regionálního operačního programu, prioritní osy 2, specifického cíle 2.3 
rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví, vyhlášena  výzva č.54 pro aktivitu 
Deinstitucionalizace psychiatrické péče. V této výzvě je umožněno do uznatelných nákladů zahrnout mimo 
stavební práce i přístrojové vybavení a vybavení nábytkem. V rámci této výzvy KNL může podat žádost  o 
dotaci na tento projekt  Rekonstrukce a rozšíření oddělení psychiatrie KNL,a.s. v budovách „I“ a „E““  s 
uznatelnými náklady ve výši 148,763 mil.Kč (dotace  činí 85%, tj. 126,448 mil. Kč).  Žádost o dotaci včetně 
studie proveditelnosti je v současné době zpracovávána. Předpokládaný termín podání žádosti je 
31.10.2016. 
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Návrh na usnesení: 
Dozorčí rada  po projednání  schvaluje: 
 
1. realizaci projektu  „Rekonstrukce a rozšíření oddělení psychiatrie KNL,a.s. v budovách „I“ a „E““  
2. financování tohoto projektu s rozpočtovými náklady projektu  148,763 mil. Kč včetně DPH za pomoci    
    IROP výzvy č.54, specifického cíle 2.3 s možností maximální úhrady 85% uznatelných nákladů. Náklady  
    ve výši 15% uznatelných nákladů hradit z vlastních zdrojů. 
 
a ukládá 
generálnímu řediteli MUDr. Luďkovi Nečesanému, MBA: 
1. zahrnout  financování projektu do investičního plánu nemocnice 
2.      informovat dozorčí radu o průběhu tohoto projektu 

 
Hlasování: 
Pro: 11  
Proti: 0  
Zdržel se: 0  
Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení. 
 
 

5. Zápisy ze zasedání DR KNL Catering  
 

Na základě žádosti předsedkyně DR Leny Mlejnkové byly předloženy zápisy ze zasedání Dozorčí rady KNL 
Catering s.r.o.  
Zápisy byly distribuovány členům DR emailem v měsíci říjnu. 
 
Návrh na usnesení: 
Dozorčí rada KNL, a.s. bere na vědomí zápisy ze zasedání DR KNL Catering s.r.o.. 
 
Hlasování: 
Pro: 11 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení. 
 

6. Kolektivní smlouva KNL 2016  
 

Na základě žádosti člena DR ing. Tomáše Hockeho byla předložena Kolektivní smlouva KNL pro rok 2016. 
KS byla distribuována členům DR emailem v měsíci říjnu. 
Diskuse:  
Ing. Hocke: v minulosti bylo dohodnuto, že polovina zisku  bude investována do odměňování zaměstnanců. 
Nemohu to v té kolektivní smlouvě najít.  
Nečesaný: není možné uvolnit polovinu zisku na odměňování zaměstnanců až na konci roku po skončení 
roku. Cílem společnosti v tomto ohledu není tvořit zisk, ve chvíli kdy jsme pod tlakem zdravotníků na 
dorovnání konkurečních nabídek, cílem je udržet a motivovat zaměstnance. 
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Nemocnice má jen určité možnosti generovat zisk, jsme jediná nemocnice, která není dotována. I když 
omezíme investiční činnost, nezbaví nás to povinností starat se o majetek.  
Ročně investujeme cca 100 MKč, které jsou odpisovou položkou. Třetina jde do staveb, třetina do přístrojů, 
zbytek na havárie.  
Pokud se nemocnici neulehčí v objemu nákladní péče, která patří do jiných nemocnic, není KNL schopna 
každoročně investovat prostředky do modernizace nemocnice tak, jak bylo dohodnuto akcionáři KNL, a.s.  
Mlejnková: tuto pozměněnou realitu musí vzát akcionáři na vědomí a reagovat na ni.  
Nečesaný: 20 MKč za rok 2015 na modernizaci nemocnice pošleme, jak bylo dohodnuto. Ale pro rok 2016 a 
další roky nevidím možnost, že by KNL mohla investovat do své modernizace vlastní prostředky. Neumíme 
zabrzdit přepadávající medicínu, kterou nám zdravotní pojišťovny odmítají uhradit. Proto nebudeme mít 
peníze na tuto spoluúčast. 
Batthyany: Je třeba dotáhnout projekt modernizace KNL do stádia DSP, aby se na to dalo navázat.  
Nečesaný: věřím, že není třeba projekt modenrizace zastavovat. Pokud se nastaví optimalizace poskytování 
zdravotní péče, pak se KNL vráti zpět do profitability. Nemůžeme ale poskytovat péči, kterou nám pojisťovny 
odmítají platit. Je to záležitost zejména České Lípy. Nemocnici v Ćeské Lípě padá výkonnost, je zde převis 
péče směrem do Liberce. A tu nám nikdo nezaplatí.  
 
 
Návrh usnesení:   
Dozorčí rada KNL, a.s. bere na vědomí Kolektivní smlouvu KNL pro rok 2016. 
 
 
Hlasování: 
Pro: 11 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 
Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení. 
 
 

7. Personální situace na oddělení ORL 
Na základě žádosti člena DR MUDr. Vladimíra Šámala, Ph.D. podal MUDr. Luděk Nečesaný, MBA zprávu o 
situaci na oddělení ORL. 
 
V období 06/2015-06/2016 postupně ukončili, nebo výrazně snížili svůj pracovní poměr tři plně kvalifikovaní 
lékaři (MUDr. Pavel Csuhaj, a MUDr. Václav Kortán pracovní poměr ukončili, MUDr. Lenka Povová snížila svůj 
úvazek na 0,1). K 1. 7. 2016 tak na oddělení pracovalo 7 lékařů v celkovém úvazku 5,7. Jediný kvalifikovaný 
lékař působící na oddělení byl pan primář MUDr. Radomír Minařík, který ukončil svůj pracovní poměr 
v červenci 2016.  
V srpnu jsme proto vyhlásili výběrové řízení na pozici primáře, domluvili se s MUDr. Markem Bydžovským na 
dočasném navýšení úvazku a požádali MUDr. Pavlu Spurnou o dočasný návrat z rodičovské dovolené.  Na 
oddělení nadále působí MUDr. Hana Havrdová (lékařka v přípravě na specializaci) a proto je oddělení 
aktuálně schopné poskytovat alespoň základní lékařskou péči. Ústavní pohotovostní službu ve všední dny 
provozujeme ve spolupráci s Jabloneckou nemocnicí, o víkendu ji zajišťujeme ve standardním režimu 
prostřednictvím externích lékařů, kteří u nás působí na základě dohod konaných mimo pracovní poměr. 
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K 1. 12. 2016 nastupuje na oddělení nový primář – vítěz výběrového řízení -  MUDr. Marek Kracík spolu 
s MUDr. Václavem Kortánem, který se vrací zpět v úvazku 1,00.   
 
Návrh na usnesení: 
Dozorčí rada KNL, a.s. bere na vědomí informaci k personální situaci na oddělení ORL.  
 
Hlasování: 
Pro: 11 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení 
 
 
 

8. Přehled chybějících zdravotních sester 
Aktuálně v KNL pracují všeobecné sestry a zdravotničtí asistenti v celkovém úvazku 952,8. Toto číslo 
dlouhodobě i přes vysoké počty zaměstnankyň, odcházejících na mateřskou dovolenou, roste.  
Za rok 2016 k nám nastoupilo celkem 101,3* všeobecných sester a zdravotnických asistentů a odešlo od nás 
z těchto pozic 78,9* zaměstnanců. 
 
* - přepočtené úvazky 
 
Diskuse:  
Ing. Hocke: dle tabulky se ptám, jaká je situace na cévním oddělení? 
Nečesaný: to není problém cévního oddělení, je to problém chirurgického centra. Část lůžek se dočasně stalo 
součástí urologické stanice, jinak se nic nezměnilo. Až seženeme dostatek sestřiček, dootevřeme opět cévní 
oddělení.  
Podobná situace je na interním centru, kdy dočasně slučujeme lůžkovou kapacitu a sdílíme personál. Opět 
platí, že se oddělení opětovně otevřou, jakmile se nám podaří doplnit počty sesterského personálu. 
Je to důsledek přesahu medicínské péče, kterou nám pojištovny odmítají hradit. A my za této situace 
hradíme vícenáklady na péči, vyšší počty personálu a jejich udržení za cenu zvyšování jejich odměn. 
Dlouhodobě je nutné jendoznačně oddělit část KNL, která poskytuje péči obyvatelům Liberce a okolí, od části 
nemocnice, která je z podstaty krajská svou nadregionální specializací… Náročný pacient z českolipska, který 
je u nás hospitalizován namísto v České Lípě, sebere místo, peníze, lůžko a léčebnou péči dvěma třem 
„libereckým“ pacientům… 
Tento intenzivní příliv pacientů vnímáme palčivě zejména z Českolipska a také z Frýdlantska, jak na chirurgii, 
tak na interně… 
Šámal: bude se pokračovat v náborových akcích na sestry a ošetřovatelský personál?  
Nečesaný: Pokud budeme mít dostatek peněz, pak se s těmito akcemi budeme pokračovat. 
Plašková: jaká je z toho cesta? Existuje někdo, kdo to může rozhodnout? Čekám od LK, že řekne konkrétně, 
jaká bude zdravotní politika pro následující 4 roky. Pana Tulpu jsem vnímala jako radního, který ví, jaké kroky 
se budou činěny do budoucna…  
Batthyany: je to politika, po volbách bude nový zdravotní radní. A je možné, že se začne úplně od začátku, Já 
doufám, že nová krajská koalice bude pokračovat v rozjetém záměru, ale kdo ví, co řekne nový krajský 
zdravotní radní. 
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Plašková: Kraj se zavázal k 10% zvýšení platů, LK je mezi nimi taky. Bude tento závazek splněn? Kdo to zařídí, 
aby bylo splněno, když se bylo zavázáno… Mně jako členu DR záleží na tom, o kolik peněz a jestli úsporná 
opatření se dotknou provozu nemocnice. 
Nečesaný: hovořil jsem s vedením LK před podpisem Memoranda asociace krajů. Nabídl jsem za KNL 
ozřejmění toho, kolik nová úhradová vyhláška bude znamenat možnost nyvýšení prostředků na mzdy. 
Máme připravenou analýzu, pokud se bude navýšení týkat jen zdravotníků je to 60-70 MKč ročně, pokud to 
bude včetně nezdravotníků, tak je to 100 MKč.  Za PAS říkáme ANO, budeme se snažit o navýšení mezd. Je 
dobře, že vedení LK toto memorandum podepsalo. Až bude jasné, kolik dostaneme peněz, dáme karty na 
stůl, aby bylo jasno, kolik na navýšení mezd máme. Je nutné hledat rezervy peněz v regionu, toto je 
stanovisko pojišťoven, pokud vlastník nemocnic provede redistribuci peněz a pacientů, pak jsou ochotny 
peníze vyplatit. Je nutné, aby peníze ze zdravotního pojištění šly za pacientem. Pak nebudeme mít v KNL 
problém. Je nutné oddělit specilizaovanou péči pro občany celého kraje od péče pro liberečany. Pak bude 
jasné, jaký objem péče se k nám přesouvá z jiných nemocnic v LK.  
Určitě budeme hledat úspory, aby bylo možno realizovat zvýšení mezd… 
 
Návrh na usnesení: 
Dozorčí rada KNL, a.s. bere na vědomí informaci k poštu chybějících zdravotních sester.   
 
Hlasování: 
Pro: 11 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení 
 
 

9. Různé 
Skupina DPH Liberec – Česká Lípa 
GŘ KNL, a.s. MUDr. Luděk Nečesaný, MBA podal informaci k záměru společného plátcovství DPH s NsP Česká 
Lípa. Tento záměr byl představenstvem českolipské nemocnice odmítnut, proto nebyl realizován. 
 
Návrh na usnesení: 
Dozorčí rada KNL, a.s. bere na vědomí informaci o jednání ohledně společného plátcovství DPH KNL, a.s. – 
Nemocnice Česká Lípa, a.s..  
 
Hlasování: 
Pro: 11 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení 
 
Pešek: 
Jak dopadla výměna oken v budově LDN. Byla tato investice dotčena úspornými opatřeními? 
Nečesaný: Rozběhnuté akce jsme nezastavilo. 
Buchvald:  
Půjdeme do poliklinika Avicena? 
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Nečesaný: veškeré sondážní rozhovory byly ukončeny. Zvažujeme prodej nevyužívaného RTG přístroje a jeho 
případné provozování na náklady provozovatele polikliniky. 
 
Kocumová: 
Prý se to v LDN zlepšilo po výměně primářky. Je na ONP nedostatek sester?  
Nečesaný: na ONP v Liberci chybí 2 sestry (viz soupis požadavků).  
 
Kauza Vidimed 
MUDr. Nečesaný podal informaci ke kauze Vidimed. Ing. Veselka se omluvil z jednání u Rozhodčího soudu, 
protože KNL, a.s. trvalo na jeho výslechu ohledně potvrzení autenticity Závěrečné zprávy, bylo jednání 
odročeno na nový termín. V případě, že ing. Veselka potvrdí svou výpověď, bude KNL, a.s. požadovat 
náhradu způsobené škody po ing. Veselkovi. 
 
Závěr: 
Termín příštího zasedání DR byl stanoven na  13. 12. 2016 v 15:30 hodin. 
 
 
 
……………………………                   
 
 
Lena Mlejnková 
Předsedkyně dozorčí rady KNL, a.s.   
 
 


	Z Á P I S č. 9/2016
	ze zasedání dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a.s.
	se sídlem Liberec 1, Husova 357/10, IČO  272 83 933 (dále jen společnost)
	Datum:                            8. 11. 2016
	Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje program jednání.
	2. Kontrola úkolů
	Předsedkyně dozorčí rady Lena Mlejnková připomněla, že z předchozích zasedání dozorčí rady není třeba řešit žádné úkoly.
	3. Zpráva o aktuální ekonomické situaci
	1. Ekonomika
	2. Stav finančních zdrojů k 31. 10. 2016
	3. Zdravotní péče za leden - září 2016
	Liberec
	Turnov

	Diskuse:
	P. Pešek: jaký je důvod 25% sankce za porušení dotačních povinností v rámci projektu Kardiocentra. Nečesaný: Údajné administrativní pochybení členů hodnotící komise. Pochybení spočívalo v tom, že jeden z uchazečů nedodal certifikat, ale jen čestné pro...
	Celá záležitost navíc v rámci šetření případného zavinění proběhla škodní komisí, která konstatovala, že v dané době to byl normální postup, ale optikou roku 2016 už to bohužel je vážné pochybení, za které zaplatíme pokutu 12,5 MKč.
	Pešek: zarazilo mě to, protože práci obchodního oddělení považuji za velmi profesionální.
	Mlejnková: pokusili jsme se o nápravu?
	Nečesaný: Ano rozporovali jsme závěry Auditního orgánu, externí advokátní kancelář Havel & Holásek nám doporučila, abychom se neovolávali kvůli riziku zvýšení pokuty. Máme příslib, že penále nám na základě našeho konstruktivního přístupu, bude prominu...
	Opatrný: proč poklesly příjmy v kapitole ostatní příjmy z komerčních činností.
	Nečesaný: je to z důvodu odštěpení KNL Cateringu.
	Hocke: jaká je predikce do konce roku 2016?
	Nečesaný: dospotřebujeme rezervy, které jsme si vytvořili, předpokládáme , že rok 2016 skončíme s výsledkem + 10 MKč. A perspektiva do roku 2017 je bohužel ještě horší. Platná úhradová vyhláška nám pro Liberec bohužel moc jistoty nedává, pro Turnov je...
	Návrh usnesení:  Dozorčí rada bere na vědomí aktuální ekonomickou situaci za období leden – září 2016
	Hlasování:
	Pro: 11
	Proti: 0
	Zdržel se: 0
	Hlasování:
	Pro: 11
	Proti: 0
	Zdržel se: 0
	Hlasování:
	Pro: 11
	Proti: 0
	Zdržel se: 0
	Hlasování:
	Pro: 11
	Proti: 0
	Zdržel se: 0
	Hlasování:
	Pro: 11
	Proti: 0
	Zdržel se: 0
	Hlasování:
	Pro: 11
	Proti: 0
	Zdržel se: 0
	Pešek:
	Jak dopadla výměna oken v budově LDN. Byla tato investice dotčena úspornými opatřeními?
	Nečesaný: Rozběhnuté akce jsme nezastavilo.
	Buchvald:
	Půjdeme do poliklinika Avicena?
	Nečesaný: veškeré sondážní rozhovory byly ukončeny. Zvažujeme prodej nevyužívaného RTG přístroje a jeho případné provozování na náklady provozovatele polikliniky.
	Kocumová:
	Prý se to v LDN zlepšilo po výměně primářky. Je na ONP nedostatek sester?
	Nečesaný: na ONP v Liberci chybí 2 sestry (viz soupis požadavků).
	Kauza Vidimed
	MUDr. Nečesaný podal informaci ke kauze Vidimed. Ing. Veselka se omluvil z jednání u Rozhodčího soudu, protože KNL, a.s. trvalo na jeho výslechu ohledně potvrzení autenticity Závěrečné zprávy, bylo jednání odročeno na nový termín. V případě, že ing. V...
	Závěr:
	Termín příštího zasedání DR byl stanoven na  13. 12. 2016 v 15:30 hodin.

