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Z Á P I S č. 8/2016 
ze zasedání dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a.s. 

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

Datum:                            11. 10. 2016 
 
Doba konání:                 15.00 – 16:24   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  - dorazil v 15:18 
Ing. Jaroslav Knížek - člen dozorčí rady KNL, a.s. 

    Ing. František Pešek - člen dozorčí rady KNL, a.s. 
Omluven:   Tibor Batthyány – člen dozorčí rady KNL, a.s.  
 
 
Hosté:                             MUDr. Richard Lukáš, Ph.D. – lékařský ředitel a předseda představenstva 
     
 

 
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 aktuální ekonomické situaci   
4) Modernizace nemocnice. Projednání odložení platby  z 30.9.2016 na 31.1.2017 
5) Informace o zrušení platby pojištění zaměstnanců KNL a.s. z důvodu nutnosti úspor ve snaze 

o garantování 10% navýšení tarifů 
6) Informace o navýšení 10% tarifní složky mzdy 
7) Informace o nákupu přístrojů  
8) Informace o podpoře Vědecké rady v roce 2017 a nákladech na Ph.D. tituly 
9) Informace o soudním sporu 
10) 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.  

 
 

3. Zpráva o aktuální ekonomické situaci 
 
 

Zpráva o ekonomice a 
přehled plnění zdravotní péče 

Leden – Srpen / 2016 

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

Další informace k ekonomické oblasti, oblasti ZP .......................................................................................................... 3 

2. Stav finančních zdrojů k 29. 9. 2016................................................................................................3 
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3. Zdravotní péče za leden - srpen 2016 .............................................................................................3 

Liberec .............................................................................................................................................................................. 3 

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 

Hospodářský výsledek za 1-8 /2016 zisk + 23 mil. Kč 
(z toho Lbc =+ 18,5 mil.  Kč; Turnov =+ 4,5 mil.  Kč) 

V hospodářském výsledku je zohledněno také vyúčtování od ZP za rok 2015 ve výši 30 mil. Kč. 
 
V hospodářském výsledku za 8 měsíců jsou promítnutá i očekávání ohledně doplatků od ZP za produkci do maximální 
úhrady (pokud je plněna péče), a zároveň jsou zohledněny případné vratky zdravotním pojišťovnám proti přijatým 
zálohám (z důvodu neplnění zdravotní péče). 
U ZP 111, 207, 211 je celková produkce vyšší než je vyhláškou nebo smlouvou garantovaná úhrada. Tato nadprodukce 
není v dohadech zohledněna (není jistota úhrady). Kromě převisu biologické léčby (zohledněnín u ZP 201, 205, 209) 
 
Objem nad produkce je celkem za 30 mil. Kč (bez BL). Objem BL nad max limit dle vyhlášky či smluv je ve výši 22,5 mil 
Kč. Z hlediska personálně-věcného technického vybavení nemá KNL vůči pojišťovnám sebemenší problém.  Problémem 
jsou změny pravidel v průběhu smluvního období a nekontrolovatelný nárůst BL v roce 2016. 
 
Aby KNL nepropadala v dalších měsích do ztrátového hospodářského výsledku (a zhoršujícího se C-F) nesmí náklady 
stoupnout nad stávající průměr za 1-8 (proti spotřebě I.pol. to znamená snížení spotřeby léků, SZM, konsignačních 
skladů, drobného majetku o 4,3 mil. Kč měsíčně). 
 
Přehled – Ekonomika (hodnoty v Kč) 
Samostatná příloha č. 1 
 (s minusem se účtuje o výnosech; HV s mínusovým znaménkem = zisk) 
 
Další informace k ekonomické oblasti, oblasti ZP 
Odštěpení KNL Catering s.r.o. k 1. 7. 2016 (zpětným odštěpením k 1. 1. 2016) 
Fúze s Ortopedickou ambulancí Liberec s. r. o. k 1. 9. 2016 (zpětnou fúzí k 1. 1. 2016) 
Kontrola vykazování případů (ohodnocení případů) – kontrola chorobopisů 
Příprava na velkou revizi ze stravy VZP (na biologickou péči – 2 x) 
Jednání na ZP ohledně doplatků za zvýšenou spotřebu BL, ostatní péče 

 
2. Stav finančních zdrojů k 29. 9. 2016 

Stav Cash Flow k 29. 9. 2016 je + 23 mil. Kč (po zohlednění neuhrazených závazků k 30. 9. 2016) 
 

3. Zdravotní péče za leden - srpen 2016 
Liberec  
Optimální plnění 66,67 % limitu. 
Sledováno  k ročnímu limitu max. úhrad (tj. 99 % CMI, 96 % případů; 103 % úhrad ambulance) 
Balíčky KV, KS; Angio - Stenty; TEP – sledovány individuálně 
 
 



 

Stránka 4 z 9 www.nemlib.cz 
 

plnění pozn. plnění pozn.

111 63,3%
kontrola vykazování péče 
(předpoklad nárůstu)

70,6%
Dialýza, Hematologie, Onkologie, 
Radioterpie, Kardiologie

201 67% 67%
205 56% 89%
207 89% 62%
209 66% 76%

211 68% 94%
dohoda o jednání (dialýza, 
hematologie, onkologie)

Hospitalizace Ambulance

 
 
 
Turnov 
Optimální plnění 66,67 % limitu. 
Sledováno  k ročnímu limutu max. úhrad (tj. 99 % CMI, 96 % případů; 103 % úhrad ambulance) 
Balíčky TEP – sledovány individuálně 
 
 

plnění pozn. plnění pozn.
111 74% možnost zohlednění vůči Lbc 65%
201 63% přijatá opatření na nárůst 69%
205 85% 74%
207 65% 62%
209 61% 61%
211 53% 68%

Hospitalizace Ambulance

 
 
Diskuse: 
V ekonomických výsledcích je zohledněno také vyúčtování od ZP za rok 2015 ve výši 30 mil. Kč. 
MUDr. Lukáš komentuje problémy KNL s nadprodukcí výkonů (aktuálně za cca 30 MKč.), kdy dochází 
k nekontrolovatelnému nárůstu péče o pacienty, kteří by spádově měli být ošetřeni v jiných nemocnicích – 
Česká Lípa, Frýdlant atd…   
 
Na početné dotazy LŘ MUDr. Richard Lukáš vysvětluje problémy s úhradou biologické léčby: Aktuální objem 
biologické léčby nad max. limit dle vyhlášky či smluv je ve výši 22,5 mil Kč. Z hlediska personálně-věcného 
technického vybavení nemá KNL vůči pojišťovnám sebemenší problém.  Problémem jsou změny pravidel 
v průběhu smluvního období a nekontrolovatelný nárůst BL v roce 2016 
Na téma úhrady poskytnuté péče proběhla řada jednání s VZP, dosud bez jasného příslibu úhrady. V reakci 
na neústupnou argumentaci zástupců KNL ve věci biologické léčby,  VZP obratem oznamuje provedení 
revizních kontrol péče a zdravotnické dokumentace se zjevným cílem snížit objem vyplácených prostředků. 
 

 
Návrh usnesení:  Dozorčí rada bere na vědomí aktuální ekonomickou situaci za období leden – srpen 2016 
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Hlasování: 
Pro: 9 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 
Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení. 

  

 
 

4. Modernizace nemocnice. Projednání odložení platby  z 30.9.2016 na 31.1.2017 
S ohledem na aktuální stav cash flow a zejména Dodatek č. 1 ke smlouvě mezi akcionáři (uzavřený 
v březnu 2016) představenstvo KNL a.s doporučuje Dozorčí radě netrvat na odvodu finančních 
prostředků na transparentní účet do konce roku 2016 a postupovat dle znění Dodatku č. 1 ke smlouvě, tj. 
převod prostředků na Modernizaci nemocnice na transparentní účet ve výši 20 MKč v souladu se 
stanovami a zněním výše uvedeného Dodatku č. 1 představenstvo KNL a.s. tento bod předkládá 
k projednání dozorčí radě.  
 
 

Finanční toky – výhled 
Očekávaný Cash-Flow k 31. 10. 2016 
(v mil. Kč) 
Stav finančních prostředků 175 mil
Závazky vůči zaměstnancům a orgánům soc. 
a zdr. Poj

-120 mil

Finanční úřad -3 mil
zázvaky splatné do 31. 10. -67 mil
pohledávky splatné do 31.10.(bez 
nedobytných)

29 mil

Očekávané C-F k 31. 10. 14 mil  
Utlumené investice: další korekce investic (na základě rozhodnutí Představenstva a.s. ze dne 5. 10. 2016) = 18 826 000 
CZK 
Požadavek na ZP o navýšení záloh (na smluvní ujednání, nikoliv na nadprodukci) = + 41 mil. / rok 2016 (zatím bez 
souhlasu). 
Očekávaný nárůst výdajů 2016/2017 

- Pokuta z Ministerstva financí za dotaci z roku 2010 (kardiocentrum – vybavení) ve výši -12,58 mil. Kč:  
na základě šetření MF ČR ve věci udělené dotace z roku 2010 na vybavení kardiocentra, byl shledán nedostatek 
ve věci nedoloženého pojistného certifikátu (viz jednání představenstva KNL dne 29. 5. 2015). MF CR předalo 
výsledek šetření s rozhodnutím o udělené pokutě ve výši 12 578tis. Kč. KNL si ponechala 15. denní lhůtu 
(odklad – do 21. 10.) na právní rozbor ohledně dalších kroků (pokud nebude ze strany KNL předložen nový 
argument, bude muset pokutu uhradit a pak se případně soudit – opět závisí na stanovisku právníka a 
rozhodnutí představenstva KNL). 
Pokuta je stanovena ve výši 25 % z hodnoty dotace 
 

- Nárůst osobních nákladů (minimální mzda; růst tarifů na základě memoranda krajů - schváleného Libereckým 
kraje + 10 %) 

Na základě uzavřeného dodatku č. 1 ke smlouvě mezi akcionáři (z 3/2016) je v čl. 2, bodu 2.5 (c) stanoveno: 
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1) Na základě znění Dodatku to znamená, že alokovat prostředky na transparentní účet lze na základě řádně 

schválené účetní závěrky za účetní období následující po podpisu dodatku (tj. za rok 2016 nejdříve – účetní 
závěrka se schvaluje v roce 2017). 

2) Účetní závěrka za rok 2015 již byla VH (na základě zprávy DR) schválena. 

Diskuse: 
Mlejnková vysvětluje kontext příplatkové povinnosti, nemůže hlasovat pro usnesení, protože je v rozporu s původní 
dohodou akcionářů. Myšlenka byla taková, že peníze ze zisku by měly již za rok 2015 použity na modernizaci KNL. 
S podmínkou ziskového hospodaření. 
Pešek. Zastupitelstvo nemělo při hlasování o příplatkové povinnosti na modernizaci před očima tento dodatek. Já 
vidím jasnou vůli zastupitelstev ukládat peníze na tuto investičně náročnou akci, to se nepodaří kvůli dodatku, který to 
omezil na skutečnost, jen když bude finančně dobře. V tuto chvíli tam peníze nejsou vloženy. A to si myslím je špatně.  
Mlejnková: Právně to je v pořádku, ale podle mého názoru je jasné, že se musí respektovat vůle akcionářů.  
Šámal: Nemocnice by se postavit měla, ale ne z vlastních zdrojů, ale z prostředků majitelů nemocnice. Vlastní 
investované peníze budou chybět na rozvoj nemocnice. Navrhuji usnesení DR, aby se akcionáři znovu dohodli jinak. Já 
si myslím, že nemocnice nemá investovat do betonu, ale do lidí, techniky, rozvoje… 
Opatrný: poukazuji na rozdíl mezi H-V a C-F. Dostáváme se v cash flow do mínusu. A za této situace je nesmysl se 
vydávat z kapitálu. 
Hocke: na zastupitelstvu jsme došli k dohodě. A ty se musí naplňovat, nejen ty napsané na papíře. Je to jasný signál a já 
do budoucna budu opatrnější, co budu podnikat. Ve chvíli, kdy řeknete, že se situace změnila, budu se zamýšlet nad 
našimi kroky do budoucna. 
Kocumová: nemůžeme tento krok udělat, aniž by proběhla nová dohoda akcionářů. Bylo by to nefér vůči všem 
akcionářům, kteří se na tom dohodli. A tento krok nemůže udělat dozorčí rada. Je třeba se dohodnout, jestli je tento 
systém financování do budoucna udržitelný. 
Plašková: nic není černobílé, vratka pěnez, o kterých se mluvilo před prázdninami, protože pojištovna jako partner je 
prostě nespolehlivý, tak vratka prostě nepřišla. Pokud navrhujeme odložit platbu do konce ledna, vnímám to jako 
splnění příplatkové povinnosti za rok 2015. Ale co se stane, když na konci roku skončíme v mínusu a na na 
transparentním účtu budeme mít zmražených 20 milionů. Máme výkonovou nadprodukci 62 milionů Kč (Biologická 
léčba a medicínská nadvýkonost) a je otázkou, jak nám to pojišťovny zaplatí... 
Mlejnková: opakuji, že právně je posunutí platby v pořádku, ale zástupci akcionářů nemohou hlasovat pro tento návrh.  
Opatrný: pokud se bude znovu diskutovat o kritériích, je kategorie zisku vzdálena od ekonomické reality. Musíme 
diskutovat i o dalších parametrech příplatkové povinnosti. 
Pešek: prošlo to usneseními zastupitelstev a pokud se ekomická situace změnila, je třeba, aby se to vrátilo opět do 
zastupitelstev. DR by měla doporučit, aby se tím VH opět zabývala.  
Lukáš: za současné situace je nesmysl, aby si nemocnice půjčovala kontokorentním úvěrem a vlastní peníze nebo tyto 
půjčené vkládala na transparentní účet. Doposud již bylo vydáno z vlastních prostředků nemocnice významná suma na 
modernizaci nemocnice. 
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Šámal: znovu opakuji, že nemocnice by se postavit měla, ale ne z vlastních zdrojů, ale z prostředků majitelů 
nemocnice. Vše, co zaplatíme z vlastního, bude chybět na rozvoj nemocnice. Navrhuji usnesení, aby akcionáři 
přehodnotili příplatkovou povinnosti. Já si prostě myslím, že nemocnice nemá investovat do betonu, ale do lidí, 
techniky, rozvoje. 
 
DR žádá o informace o výši dosavadních/očekávaných nákladů na modernizaci. Tento přehled by měl být 
prezentován na každém zasedání DR.  
 
 
Návrh na usnesení: 
DR bere na vědomí stanovisko představenstva KNL a.s. ve věci mimořádného odvodu finančních prostředků na 
transparentní účet založený pro účely krytí investice Modernizace nemocnice a souhlasí s postupem dle dodatku č. 1 
smlouvy mezi akcionáři odložení platby ze 30.9. 2015 na 31.1.2017. 
 

Hlasování: 
Pro: 6 (Šámal, Opatrný, Porš, Plašková, Buchvald, Knížek) 
Proti: 2 (Hocke, Mlejnková) 
Zdržel se: 2 ( Kocumová, Pešek) 
Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení. 
 
 

5. Informace o zrušení platby pojištění zaměstnanců KNL a.s., Informace o navýšení 10% tarifní složky 
mzdy a Informace o podpoře Vědecké rady v roce 2017 a nákladech na Ph.D. tituly 

 
S ohledem na výše uvedený nepoměr v příjmech od zdravotních pojišťoven v roce 2016,  kdy zřejmý převis 
péče odmítají pojišťovny uhradit,  včetně bezprecedentního odmítnutí 100 % uhradit nárůst biologické péče, 
hledá vedení KNL všechny cesty ke snížení nákladů.   
Na téma úspor proběhla na představenstvu podrobná diskuse, bez jakéhokoliv závěru či usnesení.  
 
Představenstvo a.s. schválilo závazek Krajské reprezentace 10% navýšení základní mzdy dle Memoranda o 
zvýšení platů, které uzavřelo Ministerstvo zdravotnictví ČR s Asociací krajů ČR a ke kterému se připojil i 
Liberecký kraj. Navýšení základní mzdy o 10% nebude možné bez úsporných opatření napříč nemocnicí.  
Na další zasedání představenstva, resp. dozorčí rady budou k tématu úsporných opatření připraveny 
podrobné podklady. 

 
Návrh na usnesení: 
Dozorčí rada KNL, a.s. bere na vědomí informaci představenstva k 10% navýšení tarifní složky mzdy a obecnou 
informaci o zvažovaných úsporných opatřeních.  
 

Hlasování: 
Pro: 10 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení. 
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6. Informace o investiční činnosti KNL, a.s. 

S ohledem na úsporná opatření realizovaná v souvislosti s propadem  příjmů od ZP kvůli nadlimitnímu  
nekontrolovatelnému přílivu péče z celého kraje a nárůstu biologické léčby, došlo k další redukci investičního 
plánu o cca 18.8 MKč. Jakmile se podaří dojednat se ZP, případně dalšími nemocnicemi v LK kompenzaci za 
lékařskou péči, dojde k další úpravě investičního plánu směrem k dalším nákupům a investicím. 
 
 
Návrh usnesení:   
Dozorčí rada po projednání bere na vědomí informace o investiční činnosti v KNL, a.s. za prvních 8 měsíců 
2016 včetně redukce finančních prostředků určených na investice. 
 
Hlasování: 
Pro: 10 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 
Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení. 
 
 

7. Informace o soudním sporu 
 
V návaznosti na rozsudek Okresního soudu v Liberci ve věci pětileté B. hospitalizované na dětském JIP s laryngytidou 
upřesnil LŘ MUDr. Richard Lukáš základní informace. 

KNL na doporučení právníků počká na písemné vyhotovení rozsudku. Poté bude zvážen další postup. 

 
Návrh na usnesení: 
Dozorčí rada KNL, a.s. bere na vědomí informaci k soudnímu sporu ve věci nezletilé B.  
 
Hlasování: 
Pro: 10 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení 
 

8. Různé 
Mlejnková: probíhají zápisy změn v Obchodním rejistříku na základě jednání DR. Pro tyto účely byly na OR 
podány pouze výpis ze zápisu z příslušných jednání DR s usneseními 
 
Mlejnková: pan primátor Batthyany žádá o posunutí zasedání DR na 16 hodinu. DR s tímto vyslovila souhlas. 
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Závěr: 
Termín příštího zasedání DR byl stanoven na  8. 11. 2016 v 16:00 hodin. 
 
 
 
……………………………                   
 
 
Lena Mlejnková 
Předsedkyně dozorčí rady KNL, a.s.   
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