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Z Á P I S č. 7/2016 
ze zasedání dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a.s. 

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

Datum:                            13. 9. 2016 
 
Doba konání:                 15.00 – 16:00   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 – přišel 15:44 

 
Omluven:                             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 – generální ředitel a předseda představenstva 
    Mgr. Petr Tulpa 
 

 
Svolavatel jednání:       Lena Mlejnková  
 
Zapisovatel:        Václav Řičář  
 
 
Usnášeníschopnost:   Vzhledem k účasti 8 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) Kauza Vidimed 
5) Informace o investiční činnosti KNL a.s. 
6) Souhlas s provedením stavby 
7) Různé 
 
 

1. Průběh zasedání dozorčí rady 
Předsedkyně dozorčí rady (DR) Lena Mlejnková zahájila jednání a přivítala hosty. Nechala hlasovat o 
programu jednání. S ohledem na zánik mandátů členů představenstva Nečesaného a Trpišovského proběhla 
diskuse o tom, jestli bude volba nových členů zařazena na program jednání. Předsedkyně DR nenavrhla volbu 
zařadit na program jednání, protože nepovažuje za dobré zavazovat tři týdny před volbami  vedení 
Libereckého kraje jako akcionáře. Mandát členů PAS nelze podle výkladu právníků kraje jakkoli upravovat 
oproti stanovám společnosti a zkrátit, jak navrhl generální ředitel na minulém jednání DR. Krajský radní pro 
zdravotnictví Mgr. Tulpa řekl, že shodu a tudíž i jmenování nových členů představenstva lze očekávat 
v horizontu 1,5 až 2 měsíců, po ustavujícím zasedání nového krajského zastupitelstva. Není tím nijak omezem 
provoz nemocnice ani funkčnost PAS. Požádali jsme generálního ředitele o vyřešení smluvního vztahu Ing. 
Trpišovského. Smlouva GŘ není nijak v rozporu naopak. Zcela jasně zazněl názor na pouze technické řešení a 
předpoklad plnohodnotného fungování PAS a managementu.  
 
Hlasování: 
Pro: 7 
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 – Červenec / 2016 

Obsah 
1. Ekonomika .......................................................................................................................................3 
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2. Stav finančních zdrojů k 30. 7. 2016................................................................................................4 

3. Zdravotní péče za leden - červenec 2016 ........................................................................................4 
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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 1-7 /2016 zisk + 24,3 mil. Kč 
(z toho Lbc =+ 18,9 mil.  Kč; Turnov =+ 5,4 mil.  Kč) 

Největší vliv na výši hospodářského výsledku mají dohodnutá vyúčtování od jednotlivých ZP z roku 2015 (doúčtování 
a úhrady nad rámec dohadných položek). Celkový vliv na výnosy (hospodářský výsledek) je + 30 mil. Kč. 
 
Vyvolaným pozitivním vlivem je pak přepočtená výše záloh (dohadem zaneseno do účetnictví), která je upravena dle 
výše vyúčtování celkový pozitivní vliv je +9,4 mil. Kč. 
 
Hospodaření je ovlivněno i sníženou spotřebou mateirálů o -14mil. Kč (nejvíce pak: léky vč. bonusů -1,1 mil. Kč; BL -5,5 
mil. Kč, SZM – 5 mil. Kč).  
 
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 
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) 
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2. Stav finančních zdrojů k 30. 7. 2016 

Stav Cash Flow k 30. 7. 2016 je + 12 mil. Kč (po zohlednění neuhrazených závazků k 31. 7. 2016) 
 

3. Zdravotní péče za leden - červenec 2016 
Liberec  
Optimální plnění 58,3 % limitu. 
Sledováno  k ročnímu limutu max. úhrad (tj. 99 % CMI, 96 % případů; 103 % úhrad ambulance; plány úhrady) 
Balíčky KV, KS; Angio - Stenty; TEP – sledovány individuálně 
 

 
Hospitalizace Ambulance

111 57,5% 61%
201 50% 67% bude paušální sml jen na body
205 51% 76%
207 81% 57%
209 55% 66%
211 60% 77%  

 
 
Turnov 
Optimální plnění 58,3 % limitu  
Sledováno  k ročnímu limutu max. úhrad (tj. 99 % CMI, 96 % případů; 103 % úhrad ambulance; plány úhrady) 
Balíčky TEP – sledovány individuálně 
 
 

Hospitalizace Ambulance
111 67% 57,9%
201 60% 61,9%
205 83% 67,5%
207 58% 54,7%
209 58% 55,1%
211 50% 60,3%
213 12% 58,1%  

 
Předsedkyně DR Mlejnková žádá o dodání zápisu ze zasedná DR společnosti KNL Catering, s.r.o.. Další dotaz se týká 
úspěšnosti náborové kampaně na sestry. Z Frýdlantu se po první vlně nástupů vrátily zpět dvě či tři sestry, protože se 
v Liberci musí příliš pracovat.  Celkem nově nastoupilo cca 15 nových sester, zejména díky náborovému příspěvku a 
související kampani.  Příslib nárůstu platů, vyslovený ministerstvem zdravotnictví, je dávno v rámci KNL, a.s. překročen.  
Za současné situace není v možnostech KNL, a.s. další navyšování platů, aniž by byla zohledněna výkonnosti 
nemocnice, aniž by byla zohledněna náročnost a nákladnost poskytované specializované péče a zejména výpadek 
poskytované péče v okolních nemocnicích v Libereckém kraji.  
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GŘ vysvětluje na příkladu nemocnice ve Frýdlantu úskalí financování lékařské péče ve vztahu k pojišťovnami 
nasmlouvanému zajištění péče v příslušné odbornosti. Frýdlantská nemocnice tak provozuje chirurgii jen do 16 hodin  
a pouze elektivní péči, veškerá neakutní a nezajímavá péče se posílá do Liberce.  

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

 
Hlasování: 
Pro: 8 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 
Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení. 

   4. Informace o kauze Vidimed 
Na základě doložených materiálů společností VIDIMED Karlovy Vary, s.r.o., ve věci probíhající žaloby řešené u 
Rozhodčího soudu (vyplacení 1.633.500 Kč jako provize z podílu na zisku / úspoře v procesech a nákupech Kardiocentra 
v roce 2012) a po prostudování vyplývají následující skutečnosti: 

- Předložená závěrečná zpráva není kompletní je to její část a nelze z ní jednoznačně usuzovat deklarovanou 
úsporu 

- Předložená závěrečná zpráva není opatřena doložkou, že byla odsouhlasena (tak jak to ukládá smluvní 
ujednání) 

- Předložená čestná prohlášení se ne vždy vztahují k danému smluvnímu plnění; deklarují probíhající jednání, 
která dle vnitřních informací z příslušných odd. KNL,a. s., neproběhla 

Představenstvo doporučuje vyžádat si další vysvětlení a informace od  
- Ing. Kittnera, který byl v době uzavření smlouvy ekonomickým ředitelem KNL 
- R. Gabrielové, vedoucí obchodního oddělení 
- MUDr. Poláška, přednosty kardiocentra 

Představenstvo dále trvá na neuhrazení požadované provize. 
 
Návrh na usnesení: 
Dozorčí rada KNL, a.s. bere na vědomí rozhodnutí představenstva společnosti v kauze Vidimed Karlovy Vary, a.s. 
 

Hlasování: 
Pro: 8 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení. 
 
 

5. Informace o investiční činnosti KNL, a.s. 
MUDr. Luděk Nečesaný, MBA, GŘ a místopředseda představenstva KNL, a.s., seznámil dozorčí radu s 
Investičním plánem společnosti na rok 2016, resp. jeho plněním za prvních sedm měsíců roku 2016 a také se 
seznamem havarijních a mimořádných investic. 
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Návrh usnesení:  Dozorčí rada po projednání bere na vědomí informace o investiční činnosti v KNL, a.s. za 
prvních 7 měsíců roku 2017 a schvaluje vypsání SON na Modernizaci nemocnice dle zadávací dokumentace k 
15. 9. 2016 
 
Hlasování: 
Pro: 8 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 
Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení. 
 
 

6. Souhlas se s Smlouvou o zřízení věcného břemena 
ČEZ Distribuce a.s. žádá o zřízení věcného břemena pro vedení elektrického kabelu k nově budovanému 
přípojnému bodu v sousedství Nemocnice Turnov. Pokládka kabelu nenarušuje zájmy KNL, a.s. v lokalitě.  
Jelikož se jedná o nakládání s nemovitostí, je v souladu se Stanovami dále nutný souhlas dozorčí rady KNL.  
Představenstvo KNL, a.s. již vyslovilo s uzavřením smlouvy souhlas.  
 
Návrh usnesení: Dozorčí rada v souladu se Stanovami společnosti souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení 
věcného břemene pro společnost ČEZ Distribuce, a.s.  
 
Hlasování: 
Pro: 8 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení 
 

7. Různé 
Mgr. Plášková se dotazuje na budoucnost ORL oddělení v rámci KNL, a.s.. GŘ odpovídá, že v krátké době 
dojde ke znovuobsazení pozice primáře ORL a celého oddělení. 
 
Mgr. Tulpa podal informaci o možnostech posílit stav sesterského personálu z Ukrajiny. Jednání teprve 
začínají, KNL udělá prezentaci a první zájemkyně by mohly posílit nemocnice na konci první poloviny roku 
2017. Celá záležitost má velký potenciál, i když ji provází velké komplikace a problémy. 
 
 
Modernizace nemocnice. GŘ podal informaci k modernizaci nemocnice, resp. SON na modernizace 
nemocnice. V této souvislosti, po schválení zadávací dokumentace „Řídícím výborem“  a na základě 
stanoviska AK Havel&Holásek se Dozorčí rada žádá o schválení zadávací dokumentace. 
 
Návrh usnesení: Dozorčí rada schvaluje vypsání SON na Modernizaci nemocnice dle zadávací dokumentace 
schválené Řídícím výborem dne 12. 9. 2016. 
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Hlasování: 
Pro: 8 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení 
Členové DR se dotázali na přístup vedení KNL a.s. k avizovanému 10% navýšení tarifních částí platů 
avizovaných Vládou ČR a MZ. 
GŘ odpověděl,že přístup KNL v minulých letech jasně prokázal ochotu maximálního navyšování mezd / mezi 
roky 2013/2015 o 16% navýšen objem celkových mzdových prostředků  a v průběhu roku 2016 jsme 
v porovnání s rokem 2015 zvýšily objem mzdových prostředků o 7%.Princip odměňování je ale odlišný a 
negarantuje každému zaměstnanci 10% navýšení jeho pevné složky mzdy,snažíme se rozlišit náročnost práce 
na různých odděleních.Postup vedení KNL a.s. pro rok 2017 bude následující: 
1.Budou připraveny podklady pro výpočet dopadu 10% zvýšení tarifní složky mzdy / smluvní mzdy řešeny 
nebudou resp budou řešeny v duchu základu kategorie sestra a lékař dle rozhodnutí představenstva/ 
2.Z těchto výpočtů vznikne požadovaná částka na rok 2017,která je třeba pro obdobné zvýšení dle tarifních 
tabulek / je třeba počítat s dopadem na průměry za dovolené atd – tedy zjištění reálé potřeby financí na tuto 
změnu/ 
3.propočet úhradové vyhlášky a potvrzení jednotlivých zdravotních pojišťoven o výši úhrad na rok 2017 bez 
vazby na vyšší výkonnost – tedy peníze,které lze požít plně na mzdy zaměstnanců a ne na léčbu 
4.pokud budou finanční prostředky v navýšení úhrad dostatečné pro 10% zvýšení základů – dojde k jejich 
zvýšení v plné míře.V případě nedostatečného navýšení objemu financí ev při reálné potřebě nákladů na 
zvýšený objem zdravotní péče,kterou budeme muset poskytnout nebo kterou nebudeme umět omezit,je 
třeba definovat zdroj doplnění potřebných finančních prostředků na navýšení a to buď dodatečnými 
omezeními provozu nemocnice,snížení nákladů na používané materiály a léky,omezení některých elektivních 
programů. 
Závěrem lze tedy konstatovat,že snahou managmentu nemocnice je zajistit požadované navýšení základů 
mzdových výměrů o 10% v obdobě tarifů zdravotnických pracovníků a definovat zdroj tohoto navýšení ve 
vazbě na reálně poskytnuté úhrady a referenční parametry vyhlášky – nezadlužit nemocnici rozdáváním 
něčeho,co reálně nebude poskytnuto,jak se tomu opakovaně stalo v minulosti.Jsme přesvědčeni,že pokud 
prokážeme maximální efektivitu provozu,omezení elektivní péče a nebude dostatečné krytí tohoto opatření 
na navýšní mezd,je třeba požádat naše akcionáře o pomoc pro udržení konkurenceschopnosti v odměňování 
zaměstnanců.  
Závěr: 
Termín příštího zasedání DR byl stanoven na  11. 10. 2016 v 15:00 hodin. 
 
 
 
……………………………                   
Lena Mlejnková 
Předsedkyně dozorčí rady KNL, a.s.   
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