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Z Á P I S č. 3/2017  
ze zasedání dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a.s. 

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

Datum:                            18. 4. 2017 
 
Doba konání:                 15:30 – 18:00 hodin 
 
Místo:                             Krajský úřad Libereckého kraje 
 
Přítomni:                       MUDr. Pavel Buchvald, Ph.D. - člen dozorčí rady KNL, a.s. 

Lena Mlejnková - předsedkyně dozorčí rady KNL, a.s. 
Mgr. Petra Plašková - členka dozorčí rady KNL, a.s. 

     Ing. Tomáš Hocke - člen dozorčí rady KNL, a.s. 
Ing. Jaroslav Knížek - člen dozorčí rady KNL, a.s.  
MUDr. Jaroslav Porš - člen dozorčí rady KNL, a.s. 
Martin Půta, člen dozorčí rady KNL, a.s. 
Jana Pastuchová, členka dozorčí rady KNL, a.s. 
Michal Kříž, člen dozorčí rady KNL, a.s. 
 

Omluven:   Bc. Zuzana Kocumová - člen dozorčí rady KNL, a.s.  
    Tibor Batthyány – člen dozorčí rady KNL, a.s. 
   
Hosté:                             MUDr. Luděk Nečesaný, MBA, gen. ředitel a místopředseda představenstva 

Ing. Pavel Marek, předseda představenstva 
    MUDr. Přemysl Sobotka, náměstek hejtmana pro zdravotnictví 
     
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) Noví členové DR 
4) Volba členů PAS 
5) Aktuální ekonomická situace KNL a.s. 1-2/2017  
6) Odměňování managementu KNL, a.s. 
7) Informace vyžádané dozorčí radou 

a. Náklady na PR a marketing 
b. KNL Catering, s.r.o. – informace o plánovaném HV 
c. NELI s.r.o. – informace o plánovaném HV 

8) Kardiologie 
9) Různé 

 
 
 
 
 

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: 9 
Proti: 0  
Zdržel se: 0 
 
Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje program jednání 
 
 

2. Kontrola úkolů 
 
Předsedkyně dozorčí rady Lena Mlejnková připomněla z předchozích zasedání dozorčí rady následující úkoly: 

- deponování prostředků ve výši 20 MKč ze strany KNL do 30.6. 2017. 
- aktualizovaný termín pro zadání podmínek a parametrů auditu společnosti do 31.5. 2017. 
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3. Noví členové DR. 
 
Členům dozorčí rady zvolených za zaměstnance  (Plašková, Buchvald, Porš) skončí členství v DR ke dni 22. 4. 
2017.  Ke stejnému dni byli na mimořádné Valné hromadě společnosti dne 13. 4. 2017 jmenováni noví 
členové dozorčí rady (Plašková, Buchvald, Bašta). Na svém příštím zasedání se DR sejde v novém složení.  
Novým členům bude předložena k podpisu Smlouva o výkonu funkce člena DR v platném znění schváleném 
Valnou hromadou společnosti.   
 
  
Návrh usnesení: 
Dozorčí rada KNL, a.s. bere na vědomí informaci o volbě nových členů DR za zaměstnance společnosti. 
  
Hlasování: 
Pro: 9 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. neschvaluje navržené usnesení 
 
 
 

4. Volba člena PAS 
 

1. Dne 12. dubna 2017 rezignoval na své členství v představenstvu Společnosti jeho člen MUDr. Luděk 
Coufal, datum narození 3.2.1957,  bytem Východní 2609, 47006 Česká Lípa. Členství v představenstvu 
zanikne v souladu se stanovami ke dni 12. 5. 2017.  

 
Návrh usnesení: 
Dozorčí rada KNL, a.s. bere na vědomí rezignaci MUDr. Luďka Coufala, datum narození 3.2.1957,  bytem 
Východní 2609, 47006 Česká Lípa na členství v Představenstvu Krajské nemocnice Liberec, a.s. s platností ke 
dni 12. 5. 2017 
 
Hlasování: 
Pro: 9 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení 
 
 

2. Na základě rezignace MUDr. Coufala na členství v představenstvu Společnosti navrhl člen DR Martin 
Půta na uvolněné místo v představenstvu jmenovat MUDr. Dušana Mormana, předsedu kolegia 
primářů KNL , a.s. MUDr. Morman vyslovil se svou nominací souhlas.  Předseda kolegia by měl být 
automaticky členem PAS. 
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Návrh usnesení: 
Dozorčí rada KNL, a.s. jmenuje MUDr. Dušana Mormana, datum narození 10. 12.  1954, trvale bytem 
Tulipánová 1131, 463 11 Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou ke dni 13. května 2017 členem představenstva 
společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., IČ: 27283933, Husova 357/10, Liberec I – Staré Město, 46001 
Liberec 
 
Hlasování: 
Pro: 8 
Proti: 0 
Zdržel se: 1 (Plašková) 
Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení 
 
 

3. Na základě jmenování nového člena představenstva Společnosti je nutné schválit smlouvy o výkonu 
funkce člena představenstva MUDr. Dušana Mormana. Smlouva se nijak neliší od již schválených 
smluv ostatních členů představenstva.  

 
Návrh usnesení: 
Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje Smlouvu o výkonu funkce pro nově jmenovaného člena představenstva 
MUDr. Dušana Mormana, datum narození 10. 12.  1954, trvale bytem Tulipánová 1131, 463 11 Liberec XXX – 
Vratislavice nad Nisou s účinností ke dni 13. května 2017.  
 
Hlasování: 
Pro: 9 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení 
 
 
 
 

5. Aktuální ekonomická situace KNL, a.s. 1-2/2017 

Obsah 
1. Ekonomika .................................................................................... Chyba! Záložka není definována. 

2. Stav finančních zdrojů k 28. 3. 2017 .................................................................................................5 

3. Plnění péče .......................................................................................................................................5 

 
 

Hospodářský výsledek leden-únor 2017 zisk + 5,2 mil. Kč 
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(z toho Liberec +3,6 mil. Kč; Turnov + 1,6 mil. Kč) 

V únoru 2017 proběhla výplata odměn zaměstnancům KNL v celkový výši 20 mil. Kč (včetně odvodů) 
Ve výsledku je zahrnuto neplnění péče (proti zálohám).   
Přehled – Ekonomika (hodnoty v Kč) 
Přehled vývoje - příloha č. 1 (včetně srovnání s roky 2015, 2016) 
Plnění plánu – příloha č. 2 
(s minusem se účtuje o výnosech; HV s mínusovým znaménkem = zisk) 
 

2. Stav finančních zdrojů k 28. 3. 2017 

Stav Cash Flow k 28. 3. 2017 je + 49 mil. Kč 
3. Plnění péče 

 
Přehled plnění péče za 1,2 /2017 k maximálním limitům - úhradám dle Vyhlášky (smluv)  
Liberec
ZP 111  97%
ZP 201 92%
ZP 205 98%
ZP 207 97%
ZP 209 90%
ZP 211 97%  

Turnov
ZP 111  90%
ZP 201 125%
ZP 205 85%
ZP 207 66%
ZP 209 61%
ZP 211 101%  

 

MUDr. Nečesaný: I včetně března je HV KNL, a.s. zatím neoficiálně velmi dobrý.  
 
Návrh usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s bere na vědomí předloženou zprávu o ekonomické situaci za 1-
2/2017. 
 
Hlasování: 
Pro: 9 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení. 
 
 
 

6. Odměňování managementu 

Na základě žádosti člena DR Martina Půty byl předložen podrobný rozpis odměňování jednotlivých členů 
managementu KNL, a.s., včetně mezd zaměstnanců PR, resp. zaměstnanců odpovědných za projekt 
modernizace nemocnice. 

 
Návrh na vyplacení odměn pro členy představenstva 
 
Pro všechny členy představenstva je navržena odměna ve výši jejich měsíční odměny definované ve 
smlouvě o výkonu funkce. MUDr. Jiří Nováček se stal členem představenstva až v roce 2017, proto je jeho 
odměna navržena z jeho základní měsíční mzdy na pozici primáře oddělení COS. Celková navrhovaná výše 
odměn členům představenstva činí 930 000 Kč. 
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Člen představenstva Navržená 
odměna 

MUDr. Luděk Nečesaný, MBA 200 000 
Ing. Mgr. Milan Trpišovský, MBA 150 000 
Mgr. Marie Fryaufová 150 000 
MUDr. Martin Hrubý 100 000 
Ing. Jan Rais 150 000 
Prof.Ing.Petr Moos, Csc. 80 000 
Ing. Pavel Marek 20 000 
MUDr. Luděk Coufal 10 000 
MUDr. Jiří Nováček° 70 000 
 
° MUDr. Nováček obdržel svou odměnu ve výši 1 měsíční mzdy ještě jako primář COS. V době výplaty odměny byl MUDr. Nováček 
členem PAS. Odměna nicméně byla vyplacena pouze jednou. 
 
O odměňování proběhla diskuse. Odměna je ve výši 1 měsíční mzdy, u členů PAS toto podléhá schválení 
DR. 
 
Návrh usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s bere na vědomí informace o odměňování managementu a schvaluje 
odměny členům představenstva KNL, a.s. dle předložené tabulky.  
 
 
Hlasování: 
Pro: 9 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení. 

 
 
 

7. Informace vyžádané dozorčí radou KNL 
Na svém posledním zasedání si dozorčí rada vyžádala informace o i) nákladech na PR a informace o nákladech a 
smlouvách s externími subjekty, ii)  plánu zisku dceřiných společností KNL Catering s.r.o, NELI s.r.o, NEMPRA s.r.o.. 
 
 
1. PR SLUŽBY VČETNĚ WEBU 

      

       
  2012 2013 2014 2015 2016 

 
Areál nemocnice Liberec 428 000   430 692 116 730   

 
Sekretariát 135 120 69 139 302 241 673 928 131 794 

 Souhrnné středisko pro zdravotní 
část Turnov     70 000     
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Souhrnné středisko úseku LŘ       259 525   
 

Středisko Public relations 1 207 216 1 213 845 1 341 212 1 852 909 1 526 154 
 

Celkový součet 1 770 336 1 282 984 2 144 145 2 903 092 1 657 948 
   z toho: náklady nový web 

(schváleno DR)     297 475 612 502   
   z toho: náklady Mgr. Silná - 

fakturace         118 000 
 

  z toho: facebook - nové medium       277 225 182 250 
 

       
            

 
Mzdové náklady 1 996 171 1 920 443 783 624 1 146 725 933 636 

 
celkem (bez webu) 3 766 507 3 203 427 2 630 294 3 437 315 2 591 584 

 
celkem (bez webu;facebooku) 3 766 507 3 203 427 2 630 294 3 160 090 2 409 334 

 

      
 

      
                

  2012 2013 2014 2015 2016 

    I.pol II.pol 
2013 
Celkem       

MGR SILNA             118 000 

nový web         297 475 612 502   

Ostatní 1 770 336 663 058 619 926 1 282 984 1 846 670 2 290 590 1 503 509 

Změny v KNL - inzerce             36 439 

Celkový součet 1 770 336 663 058 619 926 1 282 984 2 144 145 2 903 092 1 657 948 
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Půta: Jsem rád, že trend nákladů na PR je takový jaký je. Pozastavuji se nicméně nad odměňováním, resp. výši mezd 
některých zaměstnanců oddělení PR v minulých letech.   
 
2. KNL Catering, s.r.o. 
HV za rok 2016 a predikce roku 2017. HV s mínusovým znamínkem je zisk. 

       

  

2016 2017 plán Plán / Sk 2016 

  Náklady   269 125 695 279 498 180 104% 
  1 Materiál 105 202 195 108 006 649 103% 
  2 Energie 4 418 888 4 181 501 95% 
  3 Náklady prodej zboží 42 152 341 43 882 585 104% 
  4 Opravy 975 963 931 565 95% 
  5 Ostatní služby 23 107 802 24 989 165 108% 
  6 Osobní náklady 88 066 276 92 302 542 105% 
  7 Ostatní náklady 1 644 652 1 646 594 100% 
  8 Odpisy 3 557 578 3 557 578 100% 
  Výnosy   -270 415 766 -282 878 357 105% 
  10 Tržby služby -203 335 207 -214 362 669 105% 
  11 Tržby prodej zboží -66 110 099 -67 491 256 102% 
  12 Ostatní výnosy -970 461 -1 024 432 106% 
  Vnitro náklady   47 247 363 50 972 223   
  Vnitro výnosy   -47 247 363 -50 972 223   
  HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK   -1 290 071 -3 380 177   
   

 

 

      
       
       
        
 

      

Nárůst obratu výnosů je dán: 
- úpravou cen (směrem nahoru) u velkých odběratelů 
- novými projekty rozjetými v roce 2016, plně funkčními od 
2017 
Osobní náklady: 
- nárůst je dán úpravou mezd od 11/2016 
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Proběhla diskuse o cenotvorby, maržovosti, snaze šetřit náklady zaměstnanců i KNL. 
Vzhledem k vysokému podílu komerčně poskytovaných služeb bude nutné doodštěpit z KNL 
Cateringu s.r.o. další společnost specializovanou jen na komerční činnosti.  
Na příští DR přijde jednatel KNL Catering p. Kubelka, aby zodpověděl případné dotazy DR.  
 
3. Plán hospodaření NELI servis, s.r.o. na rok 2017 

 
tis. Kč 

  
  2016 2017 Plán / skutečnost 2016 

Materiál 524 370 71% 
Energie 22 812 19 000 83% 
Opravy a udržování 344 250 73% 
Osobní náklady 6 706 5 400 81% 
Odpisy 1 481 1 200 81% 
Ostatní 3 501 2 850 81% 

  35 368 29 070 82% 

Tržby z prodeje služeb -37 096 -30 500 82% 
Ostatní provozní výnosy -84 -70 83% 

  -37 180 -30 570 82% 

  -1 812 -1 500 83% 

    Stagnace mezd (navýšení proběhlo v roce 2016) 

Oproštěno o činnost spalovny (ukončeno v 11/2016) 
Levnější cena za plyn. 

   
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      4. Plán hospodaření NEMPRA, spol. s r.o. na rok 2017 
  

 
tis. Kč 

  
  2016 2017 Plán / skutečnost 2016 

Materiál 79 80 101% 
Energie 5 669 5 300 93% 
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Opravy a udržování 178 180 101% 
Osobní náklady 1 202 1 202 100% 
Odpisy 552 552 100% 
Ostatní 1 151 1 150 100% 

Náklady celkem 8 831 8 464 96% 

Tržby z prodeje služeb -8 983 -8 500 95% 
Ostatní provozní výnosy -63 -65 103% 

Výnosy celkem -9 046 -8 565 95% 

HV -215 -101 47% 

    Stagnace mezd (navýšení proběhlo v roce 2016) 
Levnější cena za plyn. 

    
Návrh usnesení: 
Dozorčí rada bere na vědomí informaci nákladech na PR a plánu zisku KNL Catering, NELI a NEMPRA. 
 
Hlasování: 
Pro: 9 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení 
 
  

 
8. Kardiologie 

 
L. Mlejnková informovala o dopisu primáře Kardiologie MUDr. Horáka se stížností na situaci na oddělení Katlab.  
P. Marek: problematika jednoznačně patří do kompetence managementu, i když tento dopis o něčem svědčí. Rozeslání 
na všechny možné adresy najednou svědčí o tom, že je to nestandardní krok. Nemám jednoznačný názor, je to o 
hlubokém ponoření se do problematiky oddělení. Otazkou je, jestli toto oddělení bude zachováno, jestli hrozí nějaké 
nebezpečí pro pacienty. 
L. Nečesaný: doplňuji, že dopis byl odeslán i na odborné společnosti a další instituce, což je z hlediska zachování 
dobrého jména KNL naprosto nevídaný krok. Kardio má v poslední době zelenou pro svůj rozvoj a my jsme tento rozvoj 
v posledních letech nijak neomezovali. Podotýkám, že jiné obory, byť by to bylo logické, tuto zelenou nedostaly. 
Ročně v KNL provádíme 1300 angioplastik, jsme na cca 4-5 místě v ČR.  Naše spádová oblast přesahuje Lib. Kraj. 
Nákladovost za tyto 3 roky vzrostla o 40%. Hledali jsme pro toto oddělení nové a nové materiály, každý měsíc se 
používaly nové a drahé materiály, s dodatečným objednáváním. Některé materiály vedení oddělení Katlab odmítalo, 
byť byly nasmlouvané od renomovaných dodavatelů pro KNL za výborných podmínek. Po několika měsících se ty stejné 
materiály najednou mohly/měly začít používat,jen s téím rozdílem, že už nebyly dodávány výrobcem, ale přes 
prostředníka za několikanásobně vyšší cenu. To jsou nezpochybnitelná a dokladovatelná fakta. 
V letošním roce, v zájmu uchování ekonomické stability, jsme přistoupili k restrikcím i na Katlabu. Proto jsme porovnali 
nákladovost jednotlivých katlabův ČR. Ten náš je v rámci tohoto porovnání s odstupem nejdražší v ČR v jednotkových 
cenách. V roce 2016 jsme pana primáře Horáka vyzývali, aby se nákladově a rozpočtově choval stejně jako jiné katlaby 
v ČR. Proto jsme trvali na dodržení rozpočtu, dodržování pozitivních materiálových listů. Chceme být nákladově 
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průměrný katlab ve vztahu k ostatním fakultním nemocnicím. Trvali jsme na dodržení nákladových limitů na 1 výkon. 
Tento příkaz MUDr. Horák opakovaně nedodržoval. 
V reakci na to MUDr. Horák rozeslal výše zmíněný dopis, posléze podal výpověď, když jsme trvali na dodržení 
hospodaření tak, aby nebylo ohroženo fungování KNL, a.s.. 
Jsme v jednání s možnými nástupci MUDr. Horáka. Primariát KATLAB bude zrušen, lékařský tým bude zachován a 
doplněn o nového vedoucího lékaře, který bude odpovídat přímo MUDr. Poláškovi, přednostovi Kardiocentra. 
Pevně věřím, že se stávající tým nerozpadne a funkčnost Katlabu nebude ohrožena. 
Plašková: jako vedoucí pracovník KNL chci dodat, že i já dostávám rozpočty pro své oddělení. Můžu potvrdit, že jsme 
rozpočty letos dostali včas. 
Buchvald: můžu potvrdit, že kvalita rozpočtu byla letos velmi dobrá.  
 
Návrh usnesení: 
Dozorčí rada bere na vědomí informaci o aktuální situaci na oddělení kardiologie a bere na vědomí výpověď prim. 
Horáka z pracovního poměru. 
 
Hlasování: 
Pro: 9 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení 
 

9. Různé 
 

a) Schválení nákladů na projekt Modernizace KNL, a.s. 
Náklady na projekt Modernizace KNL, a.s. za březen 2017  činily  
Tyto prostředky by měly být uvolněny po schválení DR z transparentního účtu zpět do cash flow KNL, a.s. 
 

3/2017
PŘEDMĚT DODAVATEL CENA (vč. DPH) PLNĚNÍ POZNÁMKA

1 Účast v porotě SoN - předseda poroty prof. P. Hrůša 9 680,00 Kč 9/16 - 2/17 Odměna za účast v porotě SoN

2 Mzdy - odborní znalci (DPP)
4xDPP (Kazda, 

Zeman, Kocourek, 
Krčmář)

56 700,00 Kč 1/17 - 2/17
vypracování posudků návrhů 
SoN (celkem 81 h á 700 Kč

3 Mzdy Projektový tým Pracovní smlouvy 187 000,00 Kč 3/17 mzdy za březen 2017
CELKEM 253 380,00 Kč  

 
Tomáš Hocke podal informace k aktuálnímu průběhu modernizace nemocnice, zejména SoN.  
 
Návrh usnesení: 
Dozorčí rada bere na vědomí náklady na projekt Modernizace KNL, a.s. a schvaluje uvolnění částky 253 380 Kč 
z transparentního účtu zpět na účet KNL, a.s.  
 
 
Hlasování: 
Pro: 9 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení 



 

Stránka 12 z 13 www.nemlib.cz 
 

 
 
 

b) MUDr. Buchvald předal dopis kolegia primářů 
S prohlášením kolegia primářů k medicínskému nadvýkonu KNL, a.s. a s žádostí o participaci majitelů KNL na 
provozních a investičních nákladech. 
Ing. Hocke – svolali jsme na 4. 5. na toto téma jednání se zástupci Kolegia primářů. 
Plašková – Můj dotaz do různého je velmi podobný dopisu Kolegia. Před týdnem jsem zaslala email paní 
předsedkyni DR, ve kterém se ptám, jestli se budeme jako DR hlavního akcionáře ptát, proč došlo zrovna 
k takovému rozdělení hospodářského výsledku 2016 LK (lze se dočíst na webových stránkách Kraje) a proč 
KNL nedostane…. Vnitřně to je v Liberci velmi negativně vnímáno. 
MUDr. Sobotka – měli jsme na stole požadavky z České Lípy, situace tam je jasná. Proto došlo k dohodě na 
radě LK, že se dají peníze do České Lípy na dialýzu a přípravu PD na rekonstrukci operačních sálů. Pevně 
věřím, že příští rok půjdou peníze zase do LBC. 
Mlejnková: LK nemůže dávat peníze do KNL, když LBC a TU nedá svůj podíl… 
Nečesaný: KNL přichází každý rok se svým investičním plánem. Důvod je ten, že jsme letos nepřišli 
s investičním plánem? S pohledu spolupráce mezi LBC a ČL je tohle nedání peněz do LBC mimořádně 
něšťatsným krokem. Chtělo by to sjednotit přístup ke 2 zdravotnickým zařízením, která mají spolupracovat.  
Myslím, že toto je hlavní téma dopisu MUDr. Mormana. 
Mlejnková: LK bude do KNL dávat po dobu 20 let 50 mil. Kč každoročně. 
Nečesaný: KNL je typově jako fakultní nemocnice, pokud se její vlastník nezačne chovat jako u fakultních 
nemocnic se chová Min. zdravotnictví, které každé dva roky dává do nemocnice stovky milionů Kč. Pokud do 
budoucna nebudeme pravidelně podporováni, medicínská úroveň KNL bude mít velmi sestupnou tendenci.  
Pracujeme s menšími úhradami od ZP, jsme úspěšnější financně, ale vlak FN, které si umí sehnat velké 
peníze, nám začíná pomalu ujíždět. Pokud tedy dlouhodobě nedostaneme a nebudeme dostávat pravidelně 
podporu od vlastníka, pak upozorňuji, že akutně hrozí pokles medicínské kvality KNL. 
Varuji, ať nepodceňujete psychologii, kdy od KNL potřebujete podpořit a pomoci sesterskou nemocnici, ale 
necháváte nás finančně na holičkách.  
Půta: jsme připraveni finančně podporovat KNL ve dvou variantách, kdy buď minoritní akcionáři se budou 
finančně účastnit v poměru akciových podílů nebo se změní stanovy a poměr sil ve statutárních orgánech 
společnosti.  
Plašková: takže jsme rukojmími sporů jednotlivých akcionářů… 
DR se dohodla, že na téma financování investic a péče proběhne schůzka zástupců akcionářů s kolegiem 
primářů. 
 
Návrh usnesení: 
Dozorčí rada bere na vědomí dopis Kolegia primářů DR, který na jejím zasedání předal člen DR MUDr. Pavel 
Buchvald, Ph.D.  
 
 
Hlasování: 
Pro: 9 
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Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení 
 
 
Závěr: 
Termín příštího zasedání DR byl stanoven na 16.5.2017. Další termín 20.6. 2017, vždy v 15:30 
  
 
 
 
……………………………                   
 
Lena Mlejnková 
Předsedkyně dozorčí rady KNL, a.s.   
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	Datum:                            18. 4. 2017
	1. Průběh zasedání dozorčí rady
	Předsedkyně Dozorčí rady (DR) Lena Mlejnková zahájila jednání a přivítala hosty. Nechala hlasovat o programu jednání dle zaslané pozvánky.
	Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje program jednání
	2. Kontrola úkolů
	Předsedkyně dozorčí rady Lena Mlejnková připomněla z předchozích zasedání dozorčí rady následující úkoly:
	- deponování prostředků ve výši 20 MKč ze strany KNL do 30.6. 2017.
	- aktualizovaný termín pro zadání podmínek a parametrů auditu společnosti do 31.5. 2017.
	3. Noví členové DR.
	Členům dozorčí rady zvolených za zaměstnance  (Plašková, Buchvald, Porš) skončí členství v DR ke dni 22. 4. 2017.  Ke stejnému dni byli na mimořádné Valné hromadě společnosti dne 13. 4. 2017 jmenováni noví členové dozorčí rady (Plašková, Buchvald, Baš...
	Novým členům bude předložena k podpisu Smlouva o výkonu funkce člena DR v platném znění schváleném Valnou hromadou společnosti.
	Dozorčí rada KNL, a.s. bere na vědomí informaci o volbě nových členů DR za zaměstnance společnosti.
	Hlasování:
	Pro: 9
	Proti: 0
	Zdržel se: 0
	4. Volba člena PAS
	1. Dne 12. dubna 2017 rezignoval na své členství v představenstvu Společnosti jeho člen MUDr. Luděk Coufal, datum narození 3.2.1957,  bytem Východní 2609, 47006 Česká Lípa. Členství v představenstvu zanikne v souladu se stanovami ke dni 12. 5. 2017.
	Dozorčí rada KNL, a.s. bere na vědomí rezignaci MUDr. Luďka Coufala, datum narození 3.2.1957,  bytem Východní 2609, 47006 Česká Lípa na členství v Představenstvu Krajské nemocnice Liberec, a.s. s platností ke dni 12. 5. 2017
	Hlasování:
	Pro: 9
	Proti: 0
	Zdržel se: 0
	2. Na základě rezignace MUDr. Coufala na členství v představenstvu Společnosti navrhl člen DR Martin Půta na uvolněné místo v představenstvu jmenovat MUDr. Dušana Mormana, předsedu kolegia primářů KNL , a.s. MUDr. Morman vyslovil se svou nominací souh...
	Dozorčí rada KNL, a.s. jmenuje MUDr. Dušana Mormana, datum narození 10. 12.  1954, trvale bytem Tulipánová 1131, 463 11 Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou ke dni 13. května 2017 členem představenstva společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., IČ: ...
	Hlasování:
	Pro: 8
	Proti: 0
	Zdržel se: 1 (Plašková)
	3. Na základě jmenování nového člena představenstva Společnosti je nutné schválit smlouvy o výkonu funkce člena představenstva MUDr. Dušana Mormana. Smlouva se nijak neliší od již schválených smluv ostatních členů představenstva.
	Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje Smlouvu o výkonu funkce pro nově jmenovaného člena představenstva MUDr. Dušana Mormana, datum narození 10. 12.  1954, trvale bytem Tulipánová 1131, 463 11 Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou s účinností ke dni 13. kvě...
	Hlasování:
	Pro: 9
	Proti: 0
	Zdržel se: 0
	5. Aktuální ekonomická situace KNL, a.s. 1-2/2017
	2. Stav finančních zdrojů k 28. 3. 2017
	3. Plnění péče
	6. Odměňování managementu
	Na základě žádosti člena DR Martina Půty byl předložen podrobný rozpis odměňování jednotlivých členů managementu KNL, a.s., včetně mezd zaměstnanců PR, resp. zaměstnanců odpovědných za projekt modernizace nemocnice.

	7. Informace vyžádané dozorčí radou KNL
	Hlasování:
	Pro: 9
	Proti: 0
	Zdržel se: 0
	8. Kardiologie
	Hlasování:
	Pro: 9
	Proti: 0
	Zdržel se: 0
	9. Různé
	a) Schválení nákladů na projekt Modernizace KNL, a.s.
	Náklady na projekt Modernizace KNL, a.s. za březen 2017  činily
	Tyto prostředky by měly být uvolněny po schválení DR z transparentního účtu zpět do cash flow KNL, a.s.
	Tomáš Hocke podal informace k aktuálnímu průběhu modernizace nemocnice, zejména SoN.
	Hlasování:
	Pro: 9
	Proti: 0
	Zdržel se: 0
	b) MUDr. Buchvald předal dopis kolegia primářů
	S prohlášením kolegia primářů k medicínskému nadvýkonu KNL, a.s. a s žádostí o participaci majitelů KNL na provozních a investičních nákladech.
	Ing. Hocke – svolali jsme na 4. 5. na toto téma jednání se zástupci Kolegia primářů.
	Plašková – Můj dotaz do různého je velmi podobný dopisu Kolegia. Před týdnem jsem zaslala email paní předsedkyni DR, ve kterém se ptám, jestli se budeme jako DR hlavního akcionáře ptát, proč došlo zrovna k takovému rozdělení hospodářského výsledku 201...
	MUDr. Sobotka – měli jsme na stole požadavky z České Lípy, situace tam je jasná. Proto došlo k dohodě na radě LK, že se dají peníze do České Lípy na dialýzu a přípravu PD na rekonstrukci operačních sálů. Pevně věřím, že příští rok půjdou peníze zase d...
	Mlejnková: LK nemůže dávat peníze do KNL, když LBC a TU nedá svůj podíl…
	Nečesaný: KNL přichází každý rok se svým investičním plánem. Důvod je ten, že jsme letos nepřišli s investičním plánem? S pohledu spolupráce mezi LBC a ČL je tohle nedání peněz do LBC mimořádně něšťatsným krokem. Chtělo by to sjednotit přístup ke 2 zd...
	Myslím, že toto je hlavní téma dopisu MUDr. Mormana.
	Mlejnková: LK bude do KNL dávat po dobu 20 let 50 mil. Kč každoročně.
	Nečesaný: KNL je typově jako fakultní nemocnice, pokud se její vlastník nezačne chovat jako u fakultních nemocnic se chová Min. zdravotnictví, které každé dva roky dává do nemocnice stovky milionů Kč. Pokud do budoucna nebudeme pravidelně podporováni,...
	Pracujeme s menšími úhradami od ZP, jsme úspěšnější financně, ale vlak FN, které si umí sehnat velké peníze, nám začíná pomalu ujíždět. Pokud tedy dlouhodobě nedostaneme a nebudeme dostávat pravidelně podporu od vlastníka, pak upozorňuji, že akutně hr...
	Varuji, ať nepodceňujete psychologii, kdy od KNL potřebujete podpořit a pomoci sesterskou nemocnici, ale necháváte nás finančně na holičkách.
	Půta: jsme připraveni finančně podporovat KNL ve dvou variantách, kdy buď minoritní akcionáři se budou finančně účastnit v poměru akciových podílů nebo se změní stanovy a poměr sil ve statutárních orgánech společnosti.
	Plašková: takže jsme rukojmími sporů jednotlivých akcionářů…
	DR se dohodla, že na téma financování investic a péče proběhne schůzka zástupců akcionářů s kolegiem primářů.
	Hlasování:
	Pro: 9
	Proti: 0
	Zdržel se: 0
	Závěr:
	Termín příštího zasedání DR byl stanoven na 16.5.2017. Další termín 20.6. 2017, vždy v 15:30

