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Z Á P I S č. 6/2018  

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

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

 

Datum:                            12. 6. 2018 

 

Doba konání:                 15:30 –  17:21 hodin 

 

Místo:                             Úřad LK, multimediální sál, 3.patro 

 

Přítomni:                       Bc. Lena Mlejnková, předsedkyně dozorčí rady KNL, a.s. 

MUDr. Pavel Buchvald, Ph.D., člen dozorčí rady KNL, a.s.  

Mgr. Petra Plašková, členka dozorčí rady KNL, a.s. 

Ing. Jaroslav Knížek, člen dozorčí rady KNL, a.s.  

MUDr. Ivan Bašta, člen dozorčí rady KNL, a.s. 

Michal Kříž, člen dozorčí rady KNL, a.s.  

    Martin Půta, člen dozorčí rady KNL, a.s.                    

Bc. Zuzana Kocumová, členka dozorčí rady KNL, a.s.  

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

Omluveni:     Mgr. Jana Pastuchová, členka dozorčí rady KNL, a.s. 

    Tibor Batthyány, člen dozorčí rady KNL, a.s. 

 

Hosté:                              MUDr. Richard Lukáš, Ph.D., předseda představenstva KNL, a.s. 

    MUDr. Přemysl Sobotka, náměstek hejtmana pro zdravotnictví 

     

Svolavatel jednání:       Bc. Lena Mlejnková  

 

Zapisovatel:        Václav Řičář  

 

Usnášeníschopnost:   Vzhledem k počáteční účasti 9 členů bylo zasedání DR společnosti prohlášeno za 

usnášeníschopné.  

 
 
 
 
Program:  

1) Zahájení  

2) Kontrola úkolů 

3) Účetní závěrka KNL, a.s za rok 2017 – ing. Václav Podzimek, předseda Výboru pro audit 

4) Prezentace projektu Modernizace KNL, a.s. – SIAL, DOMY 

5) Aktuální ekonomická situace 4/2018  
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6) Modernizace ARO a následná péče v turnovské nemocnici  

7) Mateřská školka KNL, a.s.  

8) Změna stanov a.s. – požadavky ZOK 

9) Různé 

 

1. Průběh zasedání dozorčí rady 

Předsedkyně Dozorčí rady (DR) Lena Mlejnková zahájila jednání a přivítala hosty. Z jednání se omluvila členka DR Jana 

Pastuchová, která s platností ke 30.6.2018 rezignovala na členství v DR.  Lena Mlejnková poděkovala Janě Pastuchové 

za její práci v DR ve prospěch KNL. Popřála jí zdraví a úspěchy do budoucna.  

Předsedky DR nechala hlasovat o programu jednání dle zaslané pozvánky. 

 

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 minulé DR nejsou žádné nesplněné úkoly.  

 
3. Účetní závěrka KNL, a.s za rok 2017 

Hospodaření KNL, a.s., skončilo v roce 2017 kladným výsledkem ve výši + 13,9 mil. Kč (EAT). Výsledek před zdaněním 
+15,2 mil. Kč (EBT). 
 
Provozní hospodářský výsledek +14,6 mil. Kč (v roce 2016 byl +5 mil. Kč). 
 
Přiložené materiály: 

- Výrok auditora 

- Výkazy (Rozvaha, Výsledovka, Přehled C-F) 

- Příloha k závěrce 

- Výroční zpráva 

- Zpráva o vzájemných vztazích 

- Zpráva dle zákona 106/99 Sb. 

 

Ing. Václav Podzimek, předseda Výboru pro audit KNL, krátce okomentoval činnost výboru. Prohlásil, že Výbor 

neshledal na účetnictví KNL nic nestandardního a potvrdil, že účetní závěrka věrně odráží stav KNL, a.s. Výbor 

doporučil realizovat výběrové řízení na auditora společnosti. Po jeho proběhnutí Výbor doporučuje jak s ohledem na 

cenovou nabídku, tak na převažující výhodu zachování kontinuity auditování, uzavření smlouvy se stávajícím 

auditorem, společností VGD – Audit, s.r.o. Výbor pro audit posuzoval nezávislost auditorů a vyvrátil existenci jakékoliv 

personální spřízněnosti.  

Návrhy na usnesení 
1. Dozorčí rada Krajské nemocnice Liberec, a. s., projednala a přezkoumala předloženou řádnou účetní závěrku 

za rok 2017 ověřenou auditorem včetně všech příloh a včetně Výroční zprávy za rok 2017 a doporučuje její 
schválení Valnou hromadou a předkládá ji Valné hromadě společnosti ke schválení. 

2. Dozorčí rada bere na vědomí Zprávu Výboru pro audit k auditu za rok 2017. 
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3. Dozorčí rada Krajské nemocnice Liberec, a. s. přezkoumala návrh představenstva společnosti na rozdělení 
zisku společnosti za rok 2017 v celkové výši 13 909 tis. Kč na krytí neuhrazené ztráty minulých let a 
doporučuje Valné hromadě tento návrh schválit. 

4. Dozorčí rada Krajské nemocnice Liberec, a. s., projednala a přezkoumala návrh představenstva společnosti 
zúčtovat zůstatek na účtu Nerozdělený zisk minulých let v celkové výši 86 503 tis. Kč na krytí neuhrazené 
ztráty minulých let a doporučuje Valné hromadě tento návrh schválit. 

5. Dozorčí rada souhlasí s výběrem auditora pro přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018 a to společnost 
VGD – Audit, s. r. o., IC: 63145871. Tato společnost podala v rámci poptávkového řízení nejnižší nabídku 
(cenu a vedlejší náklady) a byla doporučena Výborem pro audit jako auditorská společnost pro rok 2018. 

Pozvánka na VH byla rozeslána 29. 5. 2018, jednání VH bude 29.6.2018 v budově Q od 9hod. Materiály jsou vyvěšeny 
na www stránkách KNL. 
 

Hlasování: 

Pro: 9 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení. 

 

Schválení Konsolidované účetní závěrky konsolidačního celku - Krajské nemocnice Liberec, a.s. 

Krajská nemocnice Liberec, a.s., musí dle zákona o účetnictví sestavit konsolidovanou účetní závěrku. 
Konsolidační celek tvoří:  
Mateřská společnost Krajská nemocnice Liberec, a.s. 
Dceřiné společnosti: NELI servis, s.r.o.; NEMPRA spol. s r.o.; KNL Catering s. r. o; MUDr. HOREL s.r.o.; KNL Catering 
Hospital s.r.o.  
Hospodářský výsledek konsolidačního celku před odpisem konsolidačního zůstatku za KNL Catering s.r.o. je zisk ve výši 
+16,4 mil. Kč (EAT), po jednorázovém odpisu konsolidačního zůstatku je výsledkem je ztráta ve výši - 47,6 mil. Kč. 
Ztráta vznikla jednorázovým odpisem konsolidačního rozdílu (ocenění KNL Catering při vkladu, proti hodnotě vlastního 
kapitálu). 
 
Přiložené materiály: 

- Výrok auditora 

- Výkazy (Rozvaha, Výsledovka, Přehled C-F) 

- Příloha k závěrce   

- Výroční zpráva 

Návrhy na usnesení 
1. Dozorčí rada Krajské nemocnice Liberec, a. s., přezkoumala předloženou Konsolidovanou účetní závěrku za 

rok 2017, ověřenou auditorem, včetně všech příloh a včetně Výroční zprávy za rok 2017 a předkládá Valné 
hromadě společnosti ke schválení. 

2. Dozorčí rada společnosti souhlasí s výběrem auditora pro přezkoumání Konsolidované účetní závěrky za rok 
2018 a to společnost VGD – Audit, s. r. o., IČ: 63145871 dle výsledků poptávkového řízení. Tato společnost 
podala v rámci poptávkového řízení nejnižší nabídku (cenu a vedlejší náklady) a byla doporučena Výborem 
pro audit jako auditorská společnost pro rok 2018. 

Pozvánka na VH byla rozeslána 29. 5. 2018, jednání VH bude 29.6.2018 v budově Q od 9hod. Materiály jsou vyvěšeny 
na www stránkách KNL. 
 

Hlasování: 

Pro: 9 
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Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení. 

 

4. Prezentace projektu Modernizace KNL, a.s. – SIAL, DOMY 

Proběhla prezentace projektu Modernizace KNL ze strany zhotovitele projektu firmy SIAL a DOMY.  

Proběhla diskuse o termínech zahájení stavby a odhadu indexace ceny stavby, která bude reflektovat nárůst cen od 

doby, kdy byl stanoven odhad a limit ceny.  

Ing. Hocke vyzval zástupkyni SML Zuzanu Kocumovou k větší aktivitě ve věci parkovacího domu. Je nutné, aby SML 

vzalo záměr parkovacího domu za svůj a pokud možno jej začlenilo do IPRU. 

M. Půta si vyžádal prezentaci projektu na zastupitelstvu Libereckého kraje v září 2018.  

DR vyzvala Řídící výbor pro modernizaci KNL, aby připravila konkrétnější plán change managementu, resp. dalších etap 

rozvoje KNL.  

 

K projektu Modernizace prof. Petr Moos, CSc. doplnil v písemné zprávě následující informace: 

  Současný stav projektu 

Na 24. kontrolním dnu byla předána dodavatelem projektu smlouvou stanovená dokumentace k Návrhu 

stavby CUM. Členové projektového týmu vyslechli komentáře zhotovitele k jednotlivým částem dokumentace 

a během několika následujících týdnů dokumentaci k návrhu stavby odpřipomínkuje.  Následně bude návrh 

stavby finalizován. Na základě výzvy zadavatele, zahájil zhotovitel na začátku května, v souladu s platným 

harmonogramem, intenzivní práci na dokumentaci pro Územní rozhodnutí.  

Návrh stavby byl v průběhu jeho přípravy postupně projednáván a precizován jednotlivými lékařskými týmy při 

workshopech, kterých bylo uspořádáno v období únor až květen 2018 více než čtyřicet. Vedoucí jednotlivých 

týmů lékařů a ošetřovatelů – primáři na posledním workshopu potvrdili podpisem souhlas, či podmíněný 

souhlas s koncepčním, provozně dispozičním řešením jednotlivých oddělení CUM. Některé drobnější úpravy 

bude možno provést a do výkresů zahrnout v období tvorby DÚR a DSP.  

 

Práci na projektu posoudil v březnu nezávislý oponent pan Doc. Ing. Arch. Fořtl, CSc z fakulty architektury 

ČVUT – specialista v oboru zdravotnické stavby, který hodnotil řadu podobných projektů v ČR. Z jeho posudku 

citujeme: 

• „Rozpracovaná studie novostavby centra urgentní medicíny Krajské nemocnice v Liberci je založena na 

kompetentním a racionálním konceptu, který je možné dále precizovat a optimalizovat při dalších projektových 

krocích. Především při uživatelském projednání. 

•  Doporučuji současně se studií CUM pracovat na budoucím urbanistickém řešení po dožití pavilonu A a dalších 

současných objektů nemocnice. Urbanistické řešení souvisí také s koncepcí vnitro-ústavní dopravy.   Tuto 

otázku jsem podle vlastního názoru popsal při rozboru prvního podzemního a prvního nadzemního podlaží.  

• Rozpracovaná studie první etapy, kterou je centrum urgentní medicíny, ukazuje určité napětí mezi 

programovými požadavky a daným limitem ceny a tím i kubatury.  

• Konstrukční schéma na principu obousměrného modulu 7,2 x 7,2 m je zvoleno naprosto správně a umožňuje 

logickou skladbu dispozic. Současně je s ohledem na půdorysnou variabilitu plošně nejúspornější.  

• K částečné plošné disproporci mezi stavebním programem a limitovanou kubaturou dochází podle mého 

názoru proto, že plošný požadavek stavebního programu nepočítá dostatečně s rezervou pro vertikální a 

horizontální komunikace v rámci návrhu objektu.  

• Vertikální a horizontální komunikace tvoří v racionálním architektonickém půdorysném řešení objektu nejméně 

30 – 40% plochy navíc. To platí pro velmi úsporné řešení.  V našem případě do toho nelze započítávat celou 

plochu vstupní haly, která by měla v budoucnu sloužit pro celý areál.  
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• Již při zadání soutěže bylo odkazováno na standardy ministerstva zdravotnictví, které jsou mimochodem 

v některých částech minimalistické. 

• Autoři studie mají rozsáhlé zkušenosti v oblasti výstavby a přestavby nemocničních areálů. To také ukazuje 

rozpracovaná studie centra urgentní medicíny, kterou jsem oponoval. 

• Další projektové kroky povedou k optimálnímu vyřešení novostavby centra urgentní medicíny Krajské 

nemocnice Liberec“.  

 

Zhotovitel první návrhy stavby provedl ve variantách. Varianty se samostatným objektem na jižní straně 

Kristiánovy ulice se ukázaly provozně i ekonomicky nevýhodné, a proto byla přijata k dalšímu rozpracování 

varianta s laboratořemi integrovanými v objektu CUM. K tomuto řešení jsme si vyžádali stanovisko právní 

kanceláře, protože dochází ke změně zadaní stanoveného v rámci JŘBU. 

 

Právní vyjádření ke změnám projektu 

KNL si vyžádala právní posudek od fy Havel&Partners na možnosti změn projektu v průběhu projektování s 

ohledem na umístění centra laboratorní medicíny (CLM) v budově CUM (smlouva definuje CLM v samostatné 

budově); 

Závěry právní analýzy přijaté KNL dne 4. 4. 2018: 

• „Lze konstatovat, že zamýšlená změna umístění centra laboratorní medicíny nebude v rámci závazku 

Dodavatele z uzavřené Smlouvy představovat tzv. podstatnou (tj. nepřípustnou) změnu Smlouvy, když její 

uskutečnění nebude mít žádný vliv na rozsah činnosti Dodavatele, na výši odměny Dodavatele za plnění dle 

Smlouvy a ani zároveň nepovede k jakémukoliv zmírnění rizik pro Dodavatele z uzavřené Smlouvy vyplývajících. 

• Zároveň doplňujeme, že dle zadání rozumíme, že uskutečněním dané změny se Zadavatel s Dodavatelem de 

facto navrací více k původnímu soutěžnímu návrhu představenému Dodavatelem v rámci Soutěže o návrh; 

z pohledu přiblížení se výsledku Soutěže o návrh lze pak tuto změnu považovat dokonce za změnu vhodnou.“ 

 

Společně s vlastním návrhem stavby budou finalizovány i další smluvní části PD, adekvátní pro tuto fázi. 

Konkrétně se jedná o projekt interiéru, projekt zdravotnické techniky, studie vnější i vnitřní logistiky, 

dokumentace bouracích prací (budovy V a H), propočet výdajů a tabulky místností. Veškerá dokumentace je 

v současnosti ve fázi připomínek KNL a bude finalizována současně s vlastním návrhem stavby.   

 

1. Výhled dalšího postupu prací 

a) Zhotovitel byl vyzván, aby na základě provozně dispozičního návrhu vypracoval potřebnou dokumentaci 

k Územnímu rozhodnutí podle daného harmonogramu. 

b) Současně se rozběhla příprava podkladů k procesu EIA  

c) Probíhá příprava demolic objektů v Kristiánově ulici a staré interny 

d) Připravuje se projektový záměr a stavební program pro druhou etapu modernizace nemocnice. 

e) Budou organizovány opět workshopy jednotlivých týmů KNL k precizaci finálních úprav dispozičního řešení 

s ohledem na projektování technologických celků, TZB a s ohledem na optimalizaci lékařských procesů 

v dílčích prostorách CUMu 

f) Demolice budou připraveny s maximálním ohledem na provoz nemocnice. 

g) Budou probíhat jednání s třetími stranami o napojení sítí a budou konzultovány souhlasy sousedů 

potřebné k DUR a DSP. 

h) Bude připraven Projektový záměr pro 2. Etapu, včetně návrhu stavebního programu 

 

2. Změnový management – návrh 

Vedení KNL respektuje skutečnost, že projekt a řízení změn v prostorovém zajištění jednotlivých lékařských 

procesů po dostavbě CUM je stejně náročná práce jako samotná výstavba. Projektový tým připravuje grafické 
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podklady pro optimalizaci a řízení změn a využití opuštěných prostor. Případné úpravy v budovách A, B tak, 

aby se v areálu KNL postupně vytvářelo integrované, efektivní prostředí s větším komfortem pro pacienty a 

s vyšší kvalitou prostoru pro nové technologie. Změnový management bude opět probíhat v gesci lékařského a 

technického ředitele KNL, a.s. s využitím workshopů se zdravotníky.  

 

 

3. Poznámky k financování 

Předložený návrh stavby respektuje investiční limit 955 mil. Kč, Reprezentuje objemové řešení cca 100 tis. M3 a 

obsahuje řešení pro parking, které předpokládá dvě etapy výstavby. Návrh pracuje s průměrnou cenou za m3 

ve výši 6784 Kč, což je spodní hranice standardů stanovená pro budovy zdravotní péče v roce 2017. Na tomto 

místě upozorňujeme akcionáře, že byla v květnu tohoto roku stanovena průměrná cena za m3 o 10% vyšší 

s ohledem na rostoucí ceny ve stavebnictví.  

 
4. Příplatky a výdaje 

Ke dni 30. 6. 2018 jsou splatné příplatky akcionářů do projektu Modernizace. Zástupci akcionářů o tom byli 

spraveni prostřednictvím dopisů, zaslaných na začátku června 2018. Dle platných smluv o příplatku mimo 

základní kapitál jsou akcionáři vyzvání k úhradě příplatků v této výši: 

Liberecký Kraj – 52 777 778,- Kč 

Statutární město Liberec – 11 500 000,- Kč 

Město Turnov – 7 290 000,- Kč 

 

Po udělení souhlasu dozorčí radou Krajské nemocnice Liberec, a.s. na jejím dnešním zasedání (12. 6. 2018) 

budou vloženy finanční prostředky za nemocnici za rok 2017, a to ve výši 20 000 000,- Kč. 

 

Projektový tým dále eviduje výdaje projektu, které prozatím nebyly uhrazeny z transparentního účtu ve výši 

7 758 152,- Kč. Přehled výdajů schválený projektovým týmem pod vedením prof. Ing. P. Moose, CSc. je 

součástí podkladů pro jednání DR. Touto částkou bude následně zatížen transparentní účet projektu ve 

prospěch KNL, a.s., odkud byly tyto výdaje primárně hrazeny. Celková částka výdajů projektu tedy od jeho 

zahájení do 30. 4. 2018 činí 15 018 023,- Kč. 

 

Návrh usnesení: 
Dozorčí rada Krajské nemocnice Liberec, a.s. bere na vědomí informace o stavu projektu Modernizace KNL,a.s. 

včetně čerpání finančních prostředků z transparentního účtu.   

 

Hlasování: 

Pro: 9 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení 
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5. Aktuální ekonomická situace a plnění výkonnostních parametrů za 1-4/2018 

1. ekonomika  

Hospodářský výsledek za 1_4/2018 je zisk ve výši 4,9 mil. Kč 
poznámky: 
- došlo ke snížení spotřeby centrových léků, při zachování  plnění limitů 
- došlo ke snížení nákladů na energie 
- splnění objemu péče – nekrácení proti záloze za neplnění  
- v ekonomice není zatím promítnuto odpouštěné penále a pokuta za dotační program IOP Kardiocentrum z roku 

2010 (celkem vliv = 19 mil. Kč do plusu k výsledku). Bude zaúčtováno k 30.6.2018 se všemi ostatními pololetními 
operacemi (inventury skladů diagnostik, odpisy majetku na dotace apod.) 

- hospodaření stravovacího provozu je za 1-4/2018 zisk ve výši 1,7 mil. Kč  
 

2. plnění zdravotní péče  

OPTIMÁLNÍ PLNĚNÍ 33,33 % K PLÁNU 
(plnění je počítáno k maximálním limitům úhrad pro rok 2018) 
LIBEREC 

hospitalizace ambulance BL

Porody BEZ LIMITU 

(plnění k roku 2017; dle 

CM)

VZP 111 35,7% 33,3% 30,1% 28,6%

Vojenská ZP 201 37,7% 33,3% 45,1% 27,6%

ČPZP 205 33,0% 52,7% 38,5% 43,3%

OZP 207 36,1% 37,4% 36,3% 28,3%

ZP ŠKODA 209 37,7% 33,3% 34,3% 68,9%

ZP MV ČR 211 39,6% 33,3% 37,0% 41,7%  
všechny hodnoty ZUM, ZULP ve výpočtu produkce jsou v MAX VZP cenách (VLIV NA ÚHRADU V AMBULANCÍCH, VLIV 
NA ÚHRADU PAUŠÁLU – HOSPITALIZACE, VLIV NA VYKÁZANOU HODNOTU LÉKŮ V CENTROVÉ PÉČI BL) 
 
 TURNOV 

hospitalizace ambulance

VZP 111 35,3% 33,7%

Vojenská ZP 201 39,1% 53,1%

ČPZP 205 34,1% 53,1%

OZP 207 30,3% 36,7%

ZP ŠKODA 209 37,1% 32,9%

ZP MV ČR 211 51,7% 49,1%  
3. ostatní 

Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 5. 6. 2018 
Disponibilní zdroje 131,5 mil. Kč

Transparenstní účet 82,5 mil. Kč  
Představenstvo Společnosti rozhodlo o vyplacení odměn vedoucím pracovníkům za splnění podmínek hospodaření 
roku 2017. Celková výše včetně odvodů je 13 mil. Kč. Odměny budou vyplaceny ve výplatách za 6/2018. 
 
Návrh usnesení: 
Dozorčí rada Krajské nemocnice Liberec, a.s. bere vědomí informace o ekonomické situaci a výkonnosti za období 1-

4/2018.  

Hlasování: 

Pro: 9 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení 
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6. Modernizace ARO a následná péče v turnovské nemocnici 
Představenstvo Společnosti schválilo po diskusi záměr revitalizace oddělení ARO v Turnovské nemocnici. V souladu se 
stanovami Společnosti je nutné schválení Dozorčí rady. Další informace doplnil člen DR ing. Tomáš Hocke. 
 
Turnovská nemocnice se vzhledem k obecně závazným standardům od roku 2003 věnuje myšlence rekonstruovat a 
rozšířit oddělení ARO. Stávající oddělení nevyhovuje jak metodickým doporučením na velikost a dispozici oddělení, tak 
zejména nedostačuje provozně. Tyto nedostatky byly již v minulosti použity ve snaze pojišťoven na likvidaci oddělení 
ARO v naší nemocnici. 
Řešením je revitalizace oddělení ARO. To lze udělat provozně smysluplně ve stávající budově. Díky tomuto dispozičnímu 
rozšíření však dojde k vymístění stávajících 15 lůžek následné péče. Tato lůžka jsou, dle pana starosty, pro fungování 
nemocnice i regionu důležitá, a proto je z hlediska města Turnov nutné tato lůžka v nemocnici zachovat. Řešením je 
vybudovat nástavbu pro následnou péči. Výhledově by pak toto oddělení mohlo být rozšířeno o část následné péče (cca 
15 lůžek) KNL fungující v nevyhovujících historických budovách v Jablonném v Podještědí (v této chvíli 44 lůžek). 
Poskytnout tak důstojné zázemí pacientům jak po stránce pobytu, tak po stránce zdravotního zajištění. 
Stávající stav: nasmlouváno od pojišťoven: 4 lůžka ARO, 3 lůžka JIP, provozována 4 dospávací lůžka 
Zdůvodnění navýšení kapacity: 

- Stávající dispozice a kapacita neumožňuje lege artis observaci závažnějších pacientů chirurgie a ortopedie po 
operacích. 

- Zvýšená kapacita a prostorové možnosti umožní zřízení izolovaných lůžek jako prevence šíření nosokomiálních 
infekcí 

- Zvýšená kapacita umožní částečnou náhradu uzavřené jednotky intermediární péče interního oddělení 
Ekonomický potenciál v navýšené kapacitě: snížené náklady na léčbu nozokomiálních infekcí, možnost správného 
pooperačního sledování složitějších pacientů, včetně platících zahraničních klientů 
 
Proč je nutné dostavět oddělení následné péče: 

- Kapacita 36 lůžek se jeví pro spádovou oblast Turnov optimální 
- Krajská nemocnice Liberec by mohla vyřešit svůj dlouhodobý morální dluh vůči pacientům hospitalizovaným v 

Jablonném v Podještědí, snížit vnitřní náklady na poskytovanou péči 
- Pacienti jsou odkázáni na kontakt se svými příbuznými, Město Turnov má dobrou dopravní obslužnost 

(křižovatka kapacitních silnic, železniční uzel, parkovací kapacity) 
- Nemocnice svým rozsahem zdravotní péče poskytuje pacientům dostatečné odborné zázemí 
- Rychlost překladů z oddělení akutní péče na následnou (1-2 dny, u vzdálenějších zařízení cca 14 dní) 

 
Stávající stav: nasmlouváno od pojišťoven 2x18 lůžek 
Navrhovaný stav: zachování stávajícího stavu, případně po zvážení navýšení o 15 lůžek z Jablonného v Podještědí 
Zdůvodnění navýšení kapacity:  Pro VZP je nasmlouváno 36 lůžek, na oddělení jsou však hospitalizováni pacienti i jiných 
pojišťoven, mohli bychom dosáhnout vyšší obložnosti při stávajících smlouvách. 
Kapacitu je však možno dále zvyšovat  - např. při rozhodnutí převedení části lůžkové kapacity ONP Jablonné. 
 
Náklady: 
Peněžně jsme na částce 78,5 mil. Kč bez DPH v čemž je i avizovaná rezerva na případné zesílení nosných konstrukcí, 
pokud by bylo potřeba (ve výši 10 mil.), takže v optimistické variantě se vejdeme do 70 milionů, bez rozšíření oddělení 
následné péče dokonce do 60 milionů. 
 
Stanovisko akcionářů:  
Dne 14. 5. 2018 byla u pana hejtmana svolána schůzka akcionářů. Představil jsem záměr rekonstrukce oddělení ARO a 
nástavbu oddělení následné péče, jak ve variantě stávající kapacity, tak ve variantě +15 lůžek (přesun z Jablonného) 
v úhrné ceně cca 60-80 mil.Kč. Záměr byl určen k prověření architektonickou studií, viz usnesení představenstva 
z března 2018. Studie včetně průzkumu by měla být dokončena v červnu 2018. 
Zástupci akcionářů – Martin Půta (Liberecký kraj), Tibor Batthyany (Město Liberec) vyjádřili se záměrem souhlas. 
Nepřejí si však uzavření dohody akcionářů o této investici. Investice by měla být záležitostí KNL z vlastních investičních 
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zdrojů. Nevidí však problém s využitím požadovaného kofinancování příspěvku mimo vlastní kapitál společnosti ze 
strany Města Turnova.  
 
Plašková: Na minulé dozorčí radě jsme byli informování především o projektu revitalizace ARO Turnov za 20-25 mil Kč. 
K této variantě se klonil i management KNL. Nyní ze dozvídáme o projektu za téměř 70 mil Kč i více, to vše bez DPH. 
Mě by především zajímalo, proč projekt revitalizace nepředkládá management, proč s ním chodí na PAS zastupitelstvo 
města Turnov. Pořád slyšíme my (v Turnově), my (v Liberci). Přitom jsme jedna organizace a především management a 
PAS by měl volit projekty podle jejich důležitosti a potřebnosti. Vůbec nechci zpochybňovat, že turnovské ARO 
revitalizaci potřebuje, ptala bych se ale, proč nedošlo k rozpracování projektu za 20 mil Kč a jestli si KNL umí poradit s 
chybějícími 16 lůžky následné péče. Ptala bych, jestli existuje nebo se připravuje nějaký koncept, systémové řešení s 
následnou péčí v Libereckém kraji s ohledem na okolní nemocnice (např. Frýdlant, Semily, aj.). I v rámci modernizace 
nemocnice dojde k přesunu spousty oddělení a uvolnění lůžek, i na to je potřeba pomýšlet. Vím, že je to citlivé a 
sociální téma, dojíždět za svými příbuznými do jiného města, ale i děti např. z Jindřichovic pod Smrkem jsou 
hospitalizované u v Liberci, tedy více než 40 km. Prostě všude nemůže být vše a je potřeba hledat efektivní řečení. 
Pokud odečtu náklady na revitalizaci ARO za 25 mil Kč a podívám se na předkládané celkové náklady na "velký" projekt, 
bude se jednat o velmi drahá lůžka následné péče, jen proto, aby nedošlo k ponížení ani o jedno. 
 
Hocke: o rekonstrukci ARO se mluví už od spojení. Kdybych byl sobecký tak opětovně zdůrazním, že na nový pavilon 
CUM dáme za 20 let 140 mil. Kč. Ani jako starosta Turnova ani člen DR nejsem zodpoědný za koncepci zdravotnictví 
v Libereckém kraji. Nevidím sebemenší důvod, proč by z naší společnosti mělo odejít 15 lůžek někam jinam. Pokud 
nám někdo výměnou něco nabídne, pak o tom diskutujme. Já asi ale chci posunout dále s ARO.  
Půta: spolupráce mezi 3 akcionáři dosáhla svého limitu. Pan starosta se snaží najít reálný způsob financování 
nemocnice, hledáme racionální investiční cíl v turnovské nemocnici. Musíme se dohodnout na novém způsobu 
financování nemocnice, jinak zásadně ohrozíme budoucí rozvoj KNL. Aby Turnov spolufinancoval jen věci, které se 
budou týkat financování věcí v Turnově, SML pak věcí, které jsou určeny pro péči o občany Liberecka.  
Lukáš: v dané situaci žádám DR, aby podpořila záměr prezentovaný panem starostou Hockem. My potřebujeme 
posunout tuto záležitosti do provozního stádia, abychom realizaci prověřili a posunuli kupředu. Neumíme předpovědět 
vývoj lůžek následné péče. Nemůžeme obětovat ani lůžko, už kvůli situaci v Jablonném v Podještědí. Proto prosím, aby 
DR schválila záměr, který prezentoval pan starosta Hocke.  
Sobotka: koncepce následné péče není jednoduchá. Řeší se osud Frýdlantu, Jablonného, musíme vyčkat dalšího vývoje 
a rozhodnout se. Nyní potřebujeme tento záměr schválit, kvůli osudu financování ze strany akcionářů. 
 
 

Návrh usnesení: 

Dozorčí rada KNL souhlasí se záměrem revitalizace oddělení ARO v Nemocnici Turnov při udržení stávajícího počtu 

lůžek v Nemocnici Turnov.  

 
Hlasování: 

Pro:8 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 (Plašková) 

Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení. 

 
7. Mateřská školka KNL, a.s.  

Představenstvo společnosti s ohledem na přetrvávájící insuficienci v oblasti ošetřovatelského personálu a s ohledem na 
dříve projednávaný záměr zřídit školku pro zaměstnance schválilo kvůli dodržení předpokládaného harmonogramu 
vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby. Jelikož jde o investiřní záměr přesahující hranici 20 mil. Kč, je 
k finálnímu vypsání zakázky nutný souhlas dozorčí rady.   
 
Rekapitulace projektu:  
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ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA 
• nedostatek některých profesí (zejména sester) je mj. dán tím, že mladé sestry nemají možnost umístit své děti 

do předškolního zařízení, případně za takových podmínek, které jim neumožňují práci na plný úvazek v 
nemocnici  

• zaměstnanci KNL mají celkem cca 370 dětí ve věku 2-5 let 
• zřízení MŠ by bylo vnímáno jako výrazný zaměstnanecký benefit, který by podpořil nábor nedostatkového 

personálu 
 
ZÁMĚR VYBUDOVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLKY TEDY SPOČÍVÁ V TĚCHTO BODECH 

• využít 1. a 2. nadzemní podlaží budov ubytovny UA a UB pro přestavbu na MŠ pro zaměstnance 
• v 1. nadzemním podlaží obou objektů ubytovny vybudovat 2 oddělení pro 44 dětí, totéž ve 2. nadzemním 

podlaží, maximální možná kapacita je tedy 4 oddělení pro 88 dětí 
• aby mohly být prostory prvních dvou podlaží využity pro MŠ, je třeba tyto prostory dispozičně přestavět, 

vyměnit rozvody ZTI, elektro a topení, vybudovat nové vstupy do budovy s nástupními bezbariérovými 
rampami, zateplit fasádu a střechu obou objektů, vyměnit všechna okna, vybavit přilehlou zahradu herními 
prvky a pozemek oplotit 

 
ODHAD NÁKLADŮ NA PŘESTAVBU 

• cena projektové dokumentace vč. inženýringu (již uhrazeno) 421 tis. Kč 
• odhad nákladů přestavby objektů 29 mil. Kč 
• z toho odhad nákladů týkající se samotné MŠ 22,5 mil. Kč 

 
DOSUD UČINĚNÉ KROKY 

• iniciace záměru  květen 2014 
• schválení záměru představenstvem společnosti    srpen 2014 
• vypsání veřejné zakázky na projektovou dokumentaci březen 2015 
• dohoda s provozovatelem školky prosinec 2016 
• schválení v investičním plánu pro rok 2017 (z rezerv) leden 2017 
• dokončení projektové dokumentace  květen 2017 

 
HGM PRO NÁSLEDNÉ KROKY 

• vypsání veřejné zakázky na realizaci přestavby srpen 2018 
• počátek realizace přestavby listopad 2018 
• registrace školního vzdělávacího programu do šk. rejstříku listopad 2018 
• žádost o dotaci na provoz školky leden 2019 
• zápis dětí ve správním řízení květen 2019 
• dokončení přestavby srpen 2019 
• otevření školky pro zaměstnance září 2019 

 
Mlejnková upozornila na potřebu řešit registraci školky. A poukázala na úskalí provozování školky.  
 
Návrh usnesení: 
Dozorčí rada Krajské nemocnice Liberec na základě dříve schválených návrhů na realizaci projektu přestavby objektů 
UA a UB v  Klášterní ulici na školku a kancelářské prostory schvaluje vypsání výběrového řízení na realizaci tohoto 
projektu. 
 
Hlasování: 

Pro: 9 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení. 
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8. Změna stanov a.s. – požadavky ZOK  
Právní oddělení KNL upozorňuje na faktu, že k 14. 1. 2017 nabyl účinnosti zákon č. 90/2012 Sb., o Obchodních 
korporacích, který, mimo jiné, novelizoval ustanovení o dozorčí radě, a to takto: 
 
§ 448 
 (1) Neurčí-li stanovy jinak, má dozorčí rada tři členy. Počet členů dozorčí rady musí být dělitelný třemi, jde-li 
o společnost s více než 500 zaměstnanci v pracovním poměru. 
 (2) Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada, nestanoví-li tento zákon nebo jiný právní předpis 
jinak. Jde-li o společnost s více než 500 zaměstnanci v pracovním poměru, volí dvě třetiny členů dozorčí rady valná 
hromada a jednu třetinu zaměstnanci společnosti. Stanovy mohou určit vyšší počet členů dozorčí rady volených 
zaměstnanci, avšak tento počet nesmí být větší, než počet členů volených valnou hromadou; mohou rovněž určit, že 
zaměstnanci volí část členů dozorčí rady i při menším počtu zaměstnanců společnosti. 
  
Společnost s více než 500 zaměstnanci v pracovním poměru uvede ujednání stanov a složení dozorčí rady do souladu 
s tímto zákonem do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Neučiní-li tak, rejstříkový soud ji k tomu vyzve a 
stanoví ve výzvě dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti, jinak může soud společnost i bez návrhu 
zrušit a nařídit její likvidaci. 
 
Krajská nemocnice Liberec, a.s. má nyní 11 členů dozorčí rady a zaměstnanci, kteří jsou členy dozorčí rady, byli 
zaměstnanci pouze navrženi, ale zvolila je valná hromada, a to k datu 23. 4. 2017.  
 
Krajská nemocnice Liberec, a.s. je tedy povinna  

1) přijmout na valné hromadě změnu stanov, a to tak, že dozorčí rada bude mít počet členů dozorčí rady dělitelný 
třemi, a zároveň upravit ve stanovách volby členů dozorčí rady zaměstnanci,  

2) následně provést volby jedné třetiny členů dozorčí rady zaměstnanci. 
to vše nejpozději do 13. 1. 2019 
Management KNL prověří platnost mandátů současných členů DR za zaměstnance KNL.  
 
Návrh usnesení:  
Dozorčí rada Krajské nemocnice Liberec bere na vědomí stanovisko právního oddělení KNL, a.s a postupuje tuto 
záležitost k projednání Valné hromadě Společnosti , která by faktický stav stanov společnosti uvedla do souladu se 
Zákonem o obchodních korporacích.  

  
 
Hlasování: 

Pro: 9 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení. 

 

 
9. Různé 

 
Náměstek hejtmana MUDr. Sobotka informval DR o jednání s EUC ohledně pohotovosti ve Frýdlantě. EUC odstoupí ke 
30.6. od zajištění LSPP a od července tuto službu převezme KNL v plicní ordinaci ve Frýdlantu. Participovat budou lékaři 
z Frýdlantska. Zahájení nové služby bude od 1.7. 2018. Děkuji za pomoc KNL. 
 
Závěr jednání. 
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Další zasedání PAS a DR v roce 2018 se budou konat následně: 

PAS: 5.9., 3.10., 7.11., 5.12. 

DR: 11.9.,  9.10., 13.11., 11.12. 

 

 

 

 

 

……………………………                  

Bc. Lena Mlejnková 

Předsedkyně dozorčí rady KNL, a.s. 

 

 


