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Z Á P I S č. 4/2016 
ze zasedání dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a.s. 

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

Datum:                            10. 5. 2016 
 
Doba konání:                 15.00 – 16:20   hodin 
 
Místo:                             KNL, a.s. – zasedací místnost budova Q, 6. patro 
 
Přítomni:                       MUDr. Pavel Buchvald, Ph.D. - 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 - předsedkyně 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. 

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

Nepřítomen:    Tibor Batthyány – člen dozorčí rady KNL, a.s.  
MUDr. Vladimír Šámal, Ph.D. - člen dozorčí rady KNL, a.s 

 
Hosté:                             MUDr. Luděk Nečesaný, MBA – generální ředitel a předseda představenstva 
    Mgr. Petr Tulpa – radní pro zdravotnictví Libereckého kraje 
     

 
Svolavatel jednání:       Lena Mlejnková  
 
Zapisovatel:        Václav Řičář  
 
 
Usnášeníschopnost:   Vzhledem k účasti 9 členů bylo zasedání DR společnosti prohlášeno za 

usnášeníschopné. 
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Program:  

 
1) Zahájení  
2) Kontrola úkolů  
3) Zpráva o ekonomické situaci za I. Q 2016 (v příloze) 
4) Schválení smlouvy o výkonu člena představenstva KNL, a.s. – prof.Moos 
5) Přezkoumání účetní závěrky KNL, a. s., za rok 2015 , Vyjádření k Výroční zprávě KNL, a. s., za rok 2015 

a. Zpráva + Výrok auditora, výkazy rozvaha, výsledovka;  vč. Přílohy k účetní závěrce 
b. Výroční zpráva 2015 
c. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015 
d. Zpráva dle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím 
e. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnost za rok 2015 a o přezkoumání účetní 

závěrky 
 
6) Projekt odštěpení KNL Catering s.r.o. -  k projednání / v příloze/  
7) Přezkoumání zahajovací rozvahy KNL, a. s., k 1. 1. 2016 
8) 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.Otázka konkurenčních doložek byla řešena při změně členů představenstva.  
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3. Zpráva o aktuální ekonomické situaci 
 

Zpráva o ekonomice a 
přehled plnění zdravotní péče 

Leden – Březen / 2016 

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

Další informace k ekonomické oblasti ............................................................................................................................ 4 

2. Stav finančních zdrojů k 22. 4. 2016................................................................................................4 

3. Zdravotní péče za leden - březen 2016 ...........................................................................................5 

Liberec .............................................................................................................................................................................. 5 

Turnov .............................................................................................................................................................................. 5 

Přílohy ......................................................................................................................................................5 

 
1. Ekonomika  

Hospodářský výsledek za 1-3 /2016 zisk + 5,4 mil. Kč 
(z toho Lbc =+ 5,8 mil.  Kč; Turnov = -0,4 mil.Kč) 

Přehled – Ekonomika (hodnoty v Kč) 
2015 I.Q 1.16 2.16 3.16 2016 Celkem 2016/2015

Náklady 740 097 935 265 548 672 258 892 198 281 740 321 806 181 191 109%
Materiál 271 314 969 101 519 570 99 770 116 118 393 892 319 683 579 118%
Energie 16 923 166 6 566 516 5 701 425 5 939 030 18 206 970 108%
Náklady prodej zb 41 974 286 14 510 337 14 283 100 15 082 569 43 876 005 105%
Opravy 12 693 730 3 453 090 3 568 115 3 897 829 10 919 034 86%
Ostatní služby 19 701 814 6 881 856 6 758 587 7 172 890 20 813 333 106%
Osobní náklady 334 033 325 119 981 102 116 145 831 118 171 841 354 298 774 106%
Ostatní náklady 11 278 292 2 636 202 2 665 024 3 082 270 8 383 496 74%
Odpisy 32 178 352 10 000 000 10 000 000 10 000 000 30 000 000 93%

Výnosy -740 419 193 -265 954 817 -262 544 102 -283 090 011 -811 588 930 110%
Tržby služby -662 612 510 -243 748 109 -239 974 840 -258 284 338 -742 007 286 112%
Tržby prodej zboží -56 803 284 -19 006 824 -18 652 549 -20 099 537 -57 758 911 102%
Ostatní výnosy -21 003 398 -3 198 884 -3 889 913 -4 551 136 -11 639 934 55%
Dary -1 000 -26 800 -155 000 -182 800

Vnitro náklady 134 586 048 45 598 302 43 960 884 20 412 199 109 971 385
Vnitro výnosy -134 586 048 -45 598 302 -43 960 884 -20 412 199 -109 971 385
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -321 257 -406 145 -3 651 905 -1 349 690 -5 407 739  
Samostatná příloha v excel (ekonomika dle nemocnic) 
(s minusem se účtuje o výnosech; HV s mínusovým znaménkem = zisk) 
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Náklady  
Růst objemu nákladů  

- Materiálových (viz dále); Potraviny – ok (růst objemu služeb) 
- Osobních – odpovídá mzdovému řádu 
- Energie  

Materiálové náklady: 
Biologická léčba –  odraz v úhradách od ZP (hlídání limitů, nárůst v I.Q – nasazování nových pac, iniciační dávky → 

útlum v dalším období 
Léky (ATB, Léky, bez koagul.faktorů) - růst v ambulantních pracovištích (obchodní politikou vyjednávání o cenách);  
  - hlídání limitů ambul. péče – odraz v úhradách od ZP;  
  - růst tlaku na ambulantí pracoviště (růst klientů) 
 - růst nákladů na intenzivních lůžkách (nastavení procesů – standardů léčení dle 

roku 2015 – stejní pacienti, stejné technologie, stejné postupy; 
Krev - spotřeba na intenzivních lůžkách (postupy viz výše u léků) 
Dialyzační pomůcky  - nárůst počtu dialyzovaných klientů; jednání o cenové politice materiálů; odraz v úhradách za 

ambul.péči  
Laboratorní mateiály - nárůst objemu péče (patologie); změna metod (OKM) 
Konsignační sklady - nerovnoměrné rozložení operativy v roce (řízená péče) 
 
 
Další opatření / vlivy: 
Limity objemu péče + spotřeby na oddělení 
Standardy poskytování péče  
Překládání pacientů do nemocnic „návazné“ péče 
Vliv problematiky zdr. péče v kraji a růst hospitalizací a náročnosti a objemu péče na vybraných odd. (neurologie, 
interna, RTG) 
 
Další informace k ekonomické oblasti 
Příprava účetní závěrky za rok 2015 (final. 30.4.2016) – poděkování týmu odd. ekonomických informací (účtárny, 

majetek) za rychlost při přípravě podkladů a prací pro audit (nutnost rychlého uzavření kvůli odštěpení) 
ELO – nutnost spolupráce schvalujících oddělení (některá odd. si nekontrolují faktury ke schválení – prodlení se 
zaúčtováním) 
VIDIMED KV – podal žalobu k Rozhodčímu soudu (faktury za podíl na zisku kardiologie) 
Příprava na odštěpení KNL Catering s.r.o. k 1.7.2016 (zpětným odštěpením) 
Příprava fúze s Ortopedickou ambulancí Liberec (do jednoho ICO) – KNL,a.s., vlastní ordinaci jako samostatné ICO, 
zrealizován odkup další ortopedické ambulance   
 

2. Stav finančních zdrojů k 22. 4. 2016 

účty 43 mil.Kč
Obchodní závazky k 30.4. -40 mil.Kč
Pohledávky k 30.4. 17 mil.Kč
Zaměstnanci k 30.4. 0 mil.Kč
Ostatní závazky 0 mil.Kč
Celkem 20 mil.Kč  
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3. Zdravotní péče za leden - březen 2016 
Liberec  
Optimální plnění 25 % limitu. 
Sledováno  k ročnímu limutu max. úhrad (tj. 99 % CMI, 96 % případů; 103 % úhrad ambulance; plány úhrady) 
Balíčky KV, KS; Angio; TEP – sledovány individuálně 
 

k plánu roku

výkonová 
úhrada (čím 
více tím lépe)

LIBEREC Ambulance
Porody, 
Novorozenci

111 VZP 25% 0 28% 31% -1 31%
201 Vojenská ZP 20% 1 30% 27% -1 17%
205 ČPZP 18% 1 46% 31% -1 31%
207 OZP 40% -1 26% 24% 1 23%
209 ZP ŠKODA 15% 1 30% 30% -1 84%
211 ZP MV ČR 27% 0 37% 26% -1 25%

Hospitalizace BL

 
 
Turnov 
Optimální plnění 25 % limitu 
Sledováno  k ročnímu limutu max. úhrad (tj. 99 % CMI, 96 % případů; 103 % úhrad ambulance; plány úhrady) 
Balíčky TEP – sledovány individuálně 

Ambulance

111 VZP 28% -1 25%
201 Vojenská ZP 26% 0 28%
205 ČPZP 50% -1 26%
207 OZP 26% 0 24%
209 ZP ŠKODA 23% 1 24%
211 ZP MV ČR 20% 1 23%

Hospitalizace

 
 
Přílohy 
P1 – ekonomika dle nemocnic (v excel) 
 
 
 
 

Diskuse k tématu:  
Člen DR Ing. Tomáš Hocke: proč je Turnov ve ztrátě? MUDr. Nečesaný, je to nadspotřeba nákladů převážně na 
ortopedii, čili krátkodobý problém, výnosy z drahé péče (TEP na ortopedii, resp. komerční bariatrické operace) tomu 
odpovídají,ve zbytku roku bude utlumeno.  
 
Investice: nemocnice má k dispozici cca 10 mil. Kč měsíčně díky odpisům, které uvážlivě investujeme do průběžné 
obnovy a údržby nemocnice. Vše probíhá v souladu se schváleným investičním plánem KNL, a.s.. Rozhodně 
neplánujeme jakékoliv úvěrové zatížení před odstartováním projektu modernizace nemocnice. Zkoušíme sehnat 
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finance (nad rámec odpisů) na pořízení druhé magnetické rezonance z projektu návazné péče.  Aktuální informace o 
investicích DR prodiskutuje na příštím zasedání na základě materiálu,který připraví GŘ.  

Návrh usnesení: Dozorčí rada bere na vědomí aktuální ekonomickou situaci za období leden – březen 2016. 
 

Hlasování: 
Pro: 9 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 
Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. vzala na vědomí aktuální ekonomickou situaci za období leden – březen 
2016. 
 

   4. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva KNL, a.s. Prof. Petra Moose, CSc. 
Dozorčí rada projednala podmínky výkonu funkce člena představenstva KNL, a.s. prof. Ing. Petra Moose, CSc. 
s ohledem na jeho plnohodnotném zapojení do managmentu a řízení nemocnice. 
Předsedkyně DR požádala o specifikaci zapojení a práce člena představenstva Ing. Marka vzhledem 
k případné úpravě Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva. 
 
Návrh usnesení: Dozorčí rada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva KNL, a.s.  Prof. Ing. 
Petra Moose, CSc.. Ing. Moos se stal náměstkem GŘ pro strategii a rozvoj, je součástí nejvyššího 
managementu KNL, a.s. 
 
Hlasování: 
Pro: 9 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 
Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva KNL, a.s. Prof. 
Ing. Petra Moose, CSc. a to ke dni 10.5.2016. 
 
 

5. Přezkoumání účetní závěrky a projednání výroční zprávy KNL, a.s. za rok 2015 
GŘ Luděk Nečesaný informoval DR o využití finančního přebytku z roku 2015  bude v souladu s manažerským 
rozhodnutím vedení KNL, a.s. ze září 2015 použit na motivaci nejpotřebnějších a nejexponovanějších 
kategorií zaměstnanců. 
V květnu 2016 bude vyplaceno 3.000 Kč na hlavu pro střední zdravotnický personál, v září pak doplatek 
personálu v Liberci 12.000 Kč na hlavu střední zdravotnického personálu. DR na podnět členky DR Mgr. Petry 
Plaškové podporuje a doporučuje vyplacení výše uvedené odměny střednímu zdravotnickému personálu 
v červnovém výplatním termínu v plné výši a odložení splátky 20 Mil Kč na projekt modernizace 
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nemocnice,aby nebylo ohroženo cash flow firmy,pověřuje GŘ vyjednáním s akcionáři s garancí této částky po 
projednání doplatku za péči se zdravotními pojišťovnami za rok 2015. 
 

a. Výrok auditora + rozvaha,výsledovka 
Návrh usnesení: DR přezkoumala účetní závěrku za rok 2015 včetně souvisejících příloh a vzala na vědomí 
výrok auditora 
Hlasování: 
Pro:9 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení: přezkoumala účetní závěrku za rok 2015 včetně souvisejících příloh a předkládá jí Valné 
hromadě ke schválení. 
 

b. Výroční zpráva 2015 
Návrh usnesení: DR  vzala na vědomí výroční zprávu za rok 2015 
Hlasování: 
Pro:9 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení: DR přezkoumala a vzala na vědomí výroční zprávu za rok 2015 a předkládá jí Valné hromadě 
k projednání. 
 

c. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015 
Návrh usnesení: DR vzala na vědomí zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015 
Hlasování: 
Pro:9 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení: DR vzala na vědomí zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015. 
 

d. Zpráva dle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím 
Návrh usnesení: DR vzala na vědomí Zprávu dle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím 
za rok 2015 
Hlasování: 
 
Pro:9 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení: DR vzala na vědomí Zprávu dle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím za 
rok 2015 
 



 

Stránka 8 z 10 www.nemlib.cz 
 

e. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnost za rok 2015 a o přezkoumání účetní 
závěrky 

Na základě celoroční činnosti dozorční rady společnosti, na základě předložených materiálů a příloh k účetní 
závěrce, na základě zprávy auditora o ověření účetní závěrky za rok 2015 a na základě Výroční zprávy 
společnosti na rok 2015 vydavá Dozorčí rada „Zprávu dozorčí rady Společnosti o výsledcích její kontrolní 
činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2015 na základě výroku auditora a vyjádření 
dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2015 a ke zprávě představenstva o vztazích mezi 
propojenými osobami“ 
 
Hlasování: 
Pro:9 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 
Usnesení: DR schvaluje Zprávu dozorčí rady o výsledních její kontrolní činnosti za rok 2015 a o 
přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2015 
 

f. Návrh na rozdělení zisku za rok 2015 
DR projednala předložený návrh na rozdělení zisku za rok 2015 ve výši 21 278 tis. Kč na krytí neuhrazené 
ztráty minulých let a předkládá ho ke schválení Valné hromadě společnosti. 
 
Hlasování: 
Pro: 9  
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 
Usnesení: DR projednala a přezkoumala návrh na rozdělení zisku za rok 2015 na krytí neuhrazené ztráty 
minulých let a předkládá tento návrh ke schválení Valné hromadě. 
 

6. Projekt odštěpení KNL Catering s.r.o. 
Projekt odštěpení: 

• byl schválen DR společnosti KNL Catering s. r. o. 
• byl schválen představenstvem KNL, a.s. 
• byl vypracován v souladu se záměrem akcionářů KNL, a. s. 

 
K tématu dalšího směřování KNL Catering sro proběhla diskuze,GŘ nastínil aktuální projekty,referoval o 
předání Radničního sklípku.Někteří členové DR podporují i orientaci KNL Catering sro na školní stravování.GŘ 
potvrdil i tento směr,zvláště v případě provozování této činnosti ve velkokapacitních kuchyních pro komerční 
dovyužití.  

Návrh usnesení: DR projednala a schvaluje „KNL Catering s.r.o. - Projekt rozdělení formou odštěpení sloučením“ 
Hlasování: 
Pro: 9 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
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Usnesení: DR projednala a schválila „KNL catering s.r.o. – projekt rozdělení formou odštěpení sloučením“   
 
 
 

7. Přezkoumání Zahajovací rozvahy KNL, a. s., k 1. 1. 2016 
• sestavuje se z důvodu záměru odštěpení stravovací provozu (zpětné odštěpení k 1. 1. 2016) 
• data k 1. 1. 2016 jsou očištěná o hodnotu převáděných závazků, pohledávek, majetku z KNL, a. s., do KNL 

Catering s. r. o. 
 

Návrh usnesení: DR přezkoumala Zahajovací rozvahu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s., ke dni 1. 1. 2016, 
včetně zprávy auditora a doporučuje Valné hromadě schválit Zahajovací rozvahu společnosti ke dni 1. 1. 2016. 
 
Hlasování: 
Pro: 9 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 
Usnesení:  DR přezkoumala a projednala Zahajovací rozvahu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s., ke dni 1. 1. 
2016, včetně zprávy auditora a doporučuje Valné hromadě schválit Zahajovací rozvahu společnosti ke dni 1. 1. 2016. 
 
 

8. Různé 
 
Spolupráce s NsP Česká Lípa 
Radní LK Mgr. Tulpa informoval o propojení představenstev obou akciových společností Liberec a Česká Lípa 
s tím, že do představenstva České Lípy za Liberec vstoupí lékařský ředitel MUDr. Lukáš a za LK prof.Moos. 
Spolupráce obou těchto zdravotnických zařízení bude postavena na medicínských projektech s cílem využití 
možných synergických efektů. 
 
Aliance nemocnic Libereckého kraje 
Dále byly poskytnuty informace o vývoji projektu Aliance nemocnic Libereckého kraje, zhotovené analýze SW 
Lab a dalším postupu spolupráce mezi páteřními nemocnicemi LK. Proběhla diskuze nad některými novými 
projekty ve zdravotnických zařízeních Libereckého kraje. 
 
Investiční politika KNL a.s. v roce 2016  
GŘ byl dotázán na aktuální stav investiční politiky KNL a.s.,schopnost nemocnice dostát závazkům směrem 
k projektu modernizace,udržení cash flow atd. GŘ informoval o velmi striktním určení investic na rok 
2016,které se realizují a budou realizovat,přičemž jejich soupis bude dodán na příští zasedání DR. Vzhledem 
k trendu výrazných nárůstů nákladů budou veškeré další zbytné investice pozastaveny a budou řešeny pouze 
havárie, zároveň bude splněn závazek příspěvku na modernizaci nemocnice. 
 
Informace GŘ o problémech s personálním zajištěním na některých odděleních 
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GŘ informoval o výrazně se zhoršující situaci s personálním zajištěním chodu některých odděleních, která již 
vedou k uzavírání některých oddělení. Bohužel se zřejmě nejedná o poslední změny v omezování 
poskytování zdravotní péče vzhledem k trendům v personálním zajištění a je třeba vše důkladně dořešit stran 
dopadů daného rozhodnutí. 
 
Aktuální informace k nemocnici Frýdlant 
Radní Tulpa a GŘ informovali o situaci s frýdlantskou nemocnicí. Kapacitně kvůli nápoaru pacientů 
z Frýdlantska liberecká nemocnice situaci nezvládá a je nucena situaci řešit na úkor i jiných oborů. EUC 
odmítá nechat ohodnotit společnost pro možné řešení prodeje. 
 
CT pro nemocnici Turnov 
Starosta Turnova ing. Hocke se dotázal radního Mgr. Tulpy, zda v případě neuskutečnění nákupu nemocnice 
Frýdlant a poskytnuté dotaci cca 33 Mil Kč pro nemocnici Česká Lípa v roce 2016 jsou k dispozici prostředky 
pro ev. podporu domluvených projektů v KNL a.s. / CT v Turnově a výměna oken v Liberci na LDN – celkem za 
17 Mil Kč/. Zároveň potvrdil,že v případě ochoty poskytnutí této dotace je Turnov ochoten jednat o 
spoluúčasti ve výši akcionářského podílu a k tomu samému vyzval Statutární Město Liberec. O dané podpoře 
je třeba jednat s vedením Libereckého kraje, GŘ byl pověřen kroky ke zjištění daných skutečností. 
 
 
 
Závěr: 
Termín příštího zasedání DR byl stanoven na  14. 6. 2016  
 
 
 
 
 
……………………………                   
Lena Mlejnková 
Předsedkyně dozorčí rady KNL, a.s.   
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