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Z Á P I S č. 4/2018  

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

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

 

Datum:                            17. 4. 2018 

 

Doba konání:                 15:30 –  16:15 hodin 

 

Místo:                             Úřad LK, zasedací místnost hejtmana, 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. 

 

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

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

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

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

 

Hosté:                             MUDr. Richard Lukáš, Ph.D., předseda představenstva 

    MUDr. Přemysl Sobotka, náměstek hejtmana pro zdravotnictví 

     

Svolavatel jednání:       Bc. Lena Mlejnková  

 

Zapisovatel:        Václav Řičář  

 

Usnášeníschopnost:   Vzhledem k počáteční účasti 7 členů bylo zasedání DR společnosti prohlášeno 

za usnášeníschopné.  
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Program:  
1) Zahájení  

2) Kontrola úkolů 

3) Aktuální ekonomická situace 2/2018  

4) Problematika bonusů – aktuální situace  

5) Informace o prominutí pokuty a penále v projektu IOP Kardiocentrum 

6) Aktuální stav projektu modernizace KNL 

7) Různé 

a) Zpráva o situaci zdravotnictví ve Frýdlantském výběžku. 

b) Smlouva o výpůjčce na garáž 

 

1. Průběh zasedání dozorčí rady 

Předsedkyně Dozorčí rady (DR) Lena Mlejnková zahájila jednání a přivítala hosty. Nechala hlasovat o 

programu jednání dle zaslané pozvánky. 

 

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 minulé DR nejsou žádné nesplněné úkoly.  

 

3. Aktuální ekonomická situace a plnění výkonnostních parametrů za 1-2/2018 

1. ekonomika  

Hospodářský výsledek za 1_2/2018 je ztráta ve výši -2,6 mil. Kč 
 
- zdražení nakupovaných komodit (neproplácení slev a kompenzací = obchodní politika) 

- 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) 

- je promítnuto plnění péče za 1-2/2018 a případné pře-zálohování 

- hospodaření stravovacího provozu je + 650 tis. Kč  

 

2. úprava plánu (výhledu) 

-  na základě vývoje cen a po dokončení cenové analýzy pro rok 2018 ze strany obchodního oddělení bude 

upraven výhled – plán na rok 2018 

- předpoklad je propad do ztráty (při zachování neuplatňování obratových a dalších kompenzací) 

3. plnění zdravotní péče  

OPTIMÁLNÍ PLNĚNÍ 16,67 % K PLÁNU 

(plnění je počítáno k maximálním limitů úhrad pro rok 2018) 
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LIBEREC

HOSPITALIZACE AMBULANCE CENTRA (BL)

111 VZP 17,08% 15,57% 15,29%

201 VOJENSKÁ ZP 17,66% 12,80% 22,45%

205 ČPZP 16,59% 20,52% 18,72%

207 OZP 17,11% 15,70% 17,96%

209 ZP ŠKODA 18,98% 13,00% 18,51%

211 ZP MV ČR 19,44% 13,90% 17,58%  

TURNOV

HOSPITALIZACE AMBULANCE

111 VZP 15,30% 14,43%

201 VOJENSKÁ ZP 18,10% 23,56%

205 ČPZP 16,30% 24,18%

207 OZP 14,10% 19,15%

209 ZP ŠKODA 23,80% 15,70%

211 ZP MV ČR 19,50% 21,76%  

4. ostatní 

Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 5. 4. 2018 

BANKOVNÍ ÚČTY KNL 174 mil. Kč

TRANSPARENSTNÍ ÚČET KNL 82,5 mil. Kč  

Diskuse:  
GŘ Lukáš: Aktuální hospodářský výsledek za období leden - únor 2018 ještě nezohledňuje kroky vedení KNL opřené o 
metodický pokyn ministra zdravotnictví v otázce bonusové politiky a oprávněnosti využívání tzv. neadresných bonusů. 
V průběhu měsíce dubna 2018 dojde k administraci dohodnutých neadresných bonusů za období 1.Q.2018 (cca 10 - 15 
MKč) a zároveň by měly být nastaveny takové smluvní vztahy, které umožní neadresné bonusy čerpat v průběhu roku 
2018. 
Do hospodářského výsledku za měsíc březen 2018 bude zaúčtováno prominutí pokuty a penále za IOP Kardiocentrum, 
kdy tyto náklady byly do HV negativně v roce 2015 zaúčtovány a nyní se promítnou částkou 19 MKč do zisku. 
V uzavřeném účetnictví roku 2017, které bude ve 2Q 2018 schvalováno, kdy HV činí + 13 MKč je zahrnuto i vyplacení 
odměn ve výši cca 7 MKč. Pokud by tedy nedošlo k výplatě těchto odměn, lze použít tuto částku na zlepšení HV v 
průběhu roku 2018. Vedení KNL rozhodne o vyplacení této motivace po dokončení jednání o uzavření vyúčtování roku 
2016 (probíhá nyní jednání s VZP) a roku 2017. Což očekáváme během léta 2018. 
Vedení KNL se dokázalo s oporou o metodiku MZ vypořádat s negativním dopadem bonusové politiky a při úsporných 
opatřeních bez dopadu na kvalitu a rozsah poskytované péče rozhodně plánujeme udržet vyrovnané hospodaření v 
průběhu celého roku 2018. 
Mlejnková: předpokládám, že březnové výsledky už budou včetně odpuštěné pokuty. 
Lukáš: Ano, budou. A předpokládáme, že i včetně i dalších výnosů z neadresných bonusů v intencích pokynů 
Ministerstva zdravotnictví. 
 
 
Návrh usnesení: 
Dozorčí rada Krajské nemocnice Liberec, a.s. vzala vědomí informace o ekonomické situaci a výkonnosti za období 1-

2/2018.  

 

Hlasování: 
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Pro: 7 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

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

 

4. Obchodní politika KNL – aktuální situace  
Předseda představenstva KNL MUDr. Lukáš podal informaci ke změnám v obchodní politice společnosti.  V měsíci 
březnu a dubnu vedení KNL realizovalo kroky opřené o metodický pokyn ministra zdravotnictví v otázce bonusové 
politiky a oprávněnosti využívání tzv. neadresných bonusů. V průběhu měsíce dubna 2018 dojde k administraci 
dohodnutých neadresných bonusů za období 1Q 2018 a zároveň budou nastaveny smluvní vztahy, které umožní 
neadresné bonusy čerpat v průběhu celého roku 2018. 
 
Lukáš: Myslím, že je evidentní, že se vedení KNL dokázalo s oporou o metodiku MZ vypořádat s negativním dopadem 
bonusové politiky a při úsporných opatřeních bez dopadu na kvalitu a rozsah poskytované péče rozhodně plánujeme 
udržet vyrovnané hospodaření v průběhu celého roku 2018. 
 
Návrh usnesení:  
Dozorčí rada Krajské nemocnice Liberec, a.s. bere na vědomí informace o změnách v obchodní politice KNL s cílem 
udržet vyrovnaný HV za rok 2018. 
 

Hlasování: 

Pro: 7 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

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

 

5. Informace o prominutí pokuty a penále v projektu IOP Kardiocentrum 
Předseda představenstva KNL MUDr. Lukáš  informoval DR o prominutí pokuty a penále vyměřené Specializovaným 
daňovým úřadem za realizaci projektu IOP Kardiocentrum. Celkem byla KNL prominuta částka 19 072 524 Kč z celkově 
vyměřené částky 25 157 028 Kč. Jak již bylo uvedeno, finanční částka 19 MKč přijde do příjmů (výsledků) v roce 2018. 
 
Diskuse: 
Půta: chci zdůraznit, že v tehdejším VŘ vyhrála nejnižší cena, nikdo nebyl z výběrového procesu vyřazen. Pokutu KNL 
dostala za administrativní pochybení, kdy pojistný certifikát byl nahrazen čestným prohlášením. Nedošlo k výběru 
jiného než nejvýhodnějšího dodavatele. Toto konstatuje i dopis od Generáního finančního ředitelství ČR, který 
konstatuje odpuštění pokuty a penále.  
 
Návrh usnesení:  
Dozorčí rada Krajské nemocnice Liberec, a.s. bere na vědomí informace o prominutí významné části pokuty a penále 
ze strany Generálního finančního ředitelství za realizaci projektu IOP Kardiocentrum.  
 
Hlasování: 

Pro: 7 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

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

 

 



 

Stránka 5 z 7 www.nemlib.cz 
 

 

6. Modernizace KNL – aktuální informace o stavu projektu  
Předseda představenstva KNL MUDr. Lukáš podal informace o nejaktuálnějším stavu vyjednávání nad zpětnou vazbou 
jednotlivých oddělení v rámci CUM. Se zástupci Centra laboratorních oborů, tak Centra zobrazovacích metod byla 
nalezena shoda na problémovými momenty v rámci jejich plánovaných oddělení, takže nám zbývají jen poslední 
drobnosti k doladění.  
Další informace podal písemně člen DR a Realizačního týmu modernizace KNL ing. Hocke:  

 1. května by měl být hotov návrh objektu, podle všeho se zpožděním cca 3 týdny, které chce realizační tým 

vyřešit zkrácením termínu pro zpracování projektu k územnímu řízení, asi možné a vhodné 

 řešíme formu formálního odsouhlasení návrhu ze strany primářů, aby po čase někdo neřekl, že o nich někdo 

rozhodl bez nich 

 největší diskuze jsou spojeny s prostory laboratoří (zcela nové pojetí systému práce, které nemá v KNL tradici), 

zobrazovacích jednotek a skladových prostor. Nicméně se zdá, že se do navržených prostor nějak vejdou 

 potřebovali bychom od Liberce vědět, jestli a jaká je naděje na postavení parkovacího domu. Bylo 

komunikováno s panem Korytářem, panem primátorem, připomínka k panu Korytáři a příslib, že do konce 

března dostaneme vyjádření. Dosud ale nic nedorazilo. 

 slibně se rozvíjí diskuze o výkupu, alespoň nutného, pozemku od TJ Lokomotiva Liberec. 

 dodatek ke smlouvě o dílo mezi KNL a SIALem byl zpracován od AK Holásek a Partner, podpis se plánuje na 

konec dubna 2018 

 v dohledné době je třeba zahájit jednání o naplnění uvolněných prostor v pavilonu A a B, po přestěhování 

některých oddělení do CUM. Zatím se o tomto diskutuje v obecné rovině. 
 

Dozorčí rada se shodla na nutnosti vyřešení problémů s parkováním v rámci projektu Modernizace. DR vyzývá 
Realizační tým, aby v této souvislosti písemně oslovil vedení Statutárního města Liberec. 
 
Návrh usnesení:  
Dozorčí rada Krajské nemocnice Liberec, a.s. bere na vědomí informace o průběhu projektu Modernizace KNL, a.s. 
 

Hlasování: 

Pro: 7 

Proti: 0 

Zdržel se:0  

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

 
 

7. Různé 
a) Zpráva o situaci zdravotnictví ve Frýdlantském výběžku. 

Předseda představenstva MUDr. Lukáš podal informaci o výstupech pracovní skupiny, která se věnuje situaci 

zdravotnictví ve Frýdlantském výběžku. V návaznosti na tuto toto byla vypracována zpráva, kterou GŘ Lukáš 

předložil DR. 

 

 
Zpráva zástupce KNL a.s. v Komisi pro řešení zdravotnictví ve Frýdlantu 
 
KNL a.s. vyslala svého zástupce do pracovní komise, která měla pomoci Městu Frýdlant jako vlastníkovi areálu 
nemocnice Frýdlant zvolit nejvhodnější řešení pro uchování dostupné zdravotní péče pro obyvatele frýdlantského 
výběžku. KNL a.s. deklarovala, že není schopna nemocnici Frýdlant provozovat v jejím původním formátu, ale 
vstupovala s cílem ochoty spolupráce s poskytovatelem zdravotní péče ve Frýdlantu, pokud bude tato spolupráce 
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korektní. Cílem práce komise bylo podle našeho hledání možných kroků a garance udržení rozsahu zejména akutní 
zdravotní péče. 
Provozovatel (EUC) v průběhu jednání této komise rozhodl rezignovat i na léčení akutních chirurgických pacientů ve 
vybraných diagnózách a projednal tento postup se ZZSLK. Vznikl tak exkluzívní seznam diagnóz, které mohou být do 
jejich nemocnice dovezeny. Toto opatření spustil formou „pilotního“ projektu na dobu 3 měsíců.  
Podle našeho názoru tento krok odporuje snaze o hledání optimálního řešení dostupnosti akutní zdravotní péče pro 
obyvatele frýdlantského výběžku. KNL a.s. chápe rozhodnutí současného poskytovatele zdravotní péče v nemocnici 
Frýdlant v oboru všeobecná chirurgie jako postupný přechod na výlučně elektivní chirurgii.  
Pro libereckou nemocnici to bude znamenat zvýšený počet akutních chirurgických pacientů. Je to zvládnutelné, ale 
způsobí to zde další prodloužení termínů na plánované menší chirurgické zákroky a snížení konkurenceschopnosti v 
poskytování plánované chirurgické péče. 
Jsme nyní přesvědčeni, že jednání zmíněné komise v současné době nesměřuje k reálnému řešení, kterému by mohla 
účast zástupce KNL a.s. přispět. Naše aktivita v této komisi se s postupem času ukazuje jako neúčelná. Proto vedení KNL 
a.s. žádá dozorčí radu naší společnosti o projednání situace a návrhu ukončení účasti v komisi.  
Management KNL a.s. si je vědom pozice liberecké nemocnice v regionu a dále stojí za svým prohlášením z konce 
minulého roku. Realizace tohoto prohlášení se ale s plynoucím časem stává stále obtížnější. 
 
Diskuse: 
Lukáš: až skončí tříměsíční zkušební období smlouvy mezi Frýdlantem a ZZSLK, tak u tohoto vyhodnocení budeme. 
Doporučuji vzít na vědomí aktuální stav, s tím, že KNL půjde na schůzku, na které se bude vyhodnocovat spolupráce 
ZZSLK, nic více… 
Mlejnková: to, co popisujete, to je přeci dlouhodobý stav. A to je v podstatě jen elektivní péče. 
Sobotka: smlouva mezi ZZSLK a NemFry definuje, co v tamní nemocnici budou přijímat.  
Kříž: takže tam podle té smlouvy v podstatě nic neberou, že?! 
Sobotka: je to seznam diagnoz. Paralelně probíhá jednání mezi Městem Frýdlant a společností EUC o prodloužení 
smlouvy. Nemají ale lidi na zajištění pohotovosti… 
Pro KNL to znamená, že 90% chirurgických a interních věcí  z Frýdlantu jede do Liberce. 
Lukáš: smlouva se záchrankou řeší část akutní péče, navíc jenom v pracovní době.  Nikam se nehýbeme. My se pozorně 
podíváme, co tato smlouva u nás v KNL udělala s provozem v pracovní době. A poukážeme na závadnost tohoto 
procesu. Změnu rozsahu nasmlouvané akutní péče si na ZZSLK vynutila Nemocnice ve Frýdlantě. Stala se z toho 
elektivní nemocnice.  
My to nakonec dokážeme vstřebat, ale ta cena je, kterou za to platí pacienti z Liberecka ale i naše nemocnice ztrátou 
konkurenceschopnosti je příliš velká…. 
Půta: je evidentní, že NemFry neposkytuje tu péči, kterou má nasmlouvanou od ZP.  
Mlejnková: NemFry si vynucuje, co bude brát za diagnózy? 
Sobotka: Víceméně ano. Už jsme to říkali, že existuje seznam diagnóz. V té komisi je také zástupce VZP. Jeho 
přítomnost bohužel není ve věci řešení problémů zdravotnictví ve Frýdlantu přínosná z důvodů personální blízkosti 
vedení NemFry a zástupce VZP z dob společného působení v jedné velké severočeské nemocnici.  
Lukáš: zdravotní pojišťovny musí ale provést odpočet z jejich paušálu za to, co NemFry neumí léčit. 
Plašková: takže ty diagnozy, které jsou na seznamu, přijímají jen v pracovní dobu? To je přeci absurdní! 
Lukáš: věřím, že toto tříměsíční období, že poskytne konečně tvrdá data, kterými budeme argumentovat vůči zdravotní 
pojištovně. 
 

Návrh usnesení:  
Dozorčí rada bere na vědomí informaci zprávu PAS o činnosti pracovní skupiny pro zdravotnictví ve Frýdlantě. 

 

Hlasování: 

Pro: 7 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 
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Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje 

 
b) Smlouva o výpůjčce na garáž 

Za budovou bývalého ředitelství v areálu KNL se nachází garáž, která je v majetku LK a byla dlouhodobě pronajata KNL 
po založení a.s. Nyní tato smlouva skončila a je nutné uzavřít novou. Výpůjční smlouva podléhá dle stanov KNL 
schválení DR.  
 
Návrh usnesení:  
Dozorčí rada Krajské nemocnice Liberec, a.s. schvaluje uzavření výpůjční smlouvu s LK na objekt garáže u bývalého 
ředitelství. 
 

Hlasování: 

Pro: 7 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

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

 
Závěr: 
Další jednání DR se uskuteční 15. 5. Termín dalšího zasedání je pak následující: 12.6. v 15:30 v budově Krajského úřadu 
Libereckého kraje.  

   

 

……………………………                  

Bc. Lena Mlejnková 

Předsedkyně dozorčí rady KNL, a.s.  


