
 
 

  

Krajská nemocnice Liberec, a.s., Husova 357/10, Liberec I – Staré Město, 
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Zápis v OR vedeném u Krajského soudu  
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Z Á P I S č. 3/2018  

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

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

 

Datum:                            20. 3. 2018 

 

Doba konání:                 15:35 –  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. Tomáš Hocke, člen 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.  

Bc. Zuzana Kocumová, členka dozorčí rady KNL, a.s. - dorazila 15:45  

    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.                    

  

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 8 členů bylo zasedání DR společnosti prohlášeno 

za usnášeníschopné.  

 
 
 
 
 
 
Program:  
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1) Zahájení  

2) Kontrola úkolů  

3) Aktuální ekonomická situace 1/2018 

4) Směna pozemků se Statutárním městem Liberec 

5) Smlouva o sml. budoucí na právo služebnosti s Libereckým krajem 

6) Schválení prodeje pozemku v Jablonném v Podještědí 

7) Modernizace KNL – aktuální informace o stavu projektu 

8) Rezignace Jany Pastuchové na členství v DR KNL, a.s. 

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: 8 

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.  

15:45 dorazila Zuzana Kocumová 
 

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

1. ekonomika - předběžné 

Předpokládaný HV za 1/2018 – ztráta ve výši -5mil. Kč 
(výsledek Stravovacího provozu zisk +1 mil. Kč) 
důvod: 

- pokles bonusů (proti průměru 2017) o 6,6 mil. Kč měsíčně 

- nárůst cen za vysoutěžené komodity (bez čerpání dalších bonusů) (cca 1 mil. měsíčně)? 

- nárůst nákladů a spotřeby 

o lab. diagnostika  300 tis. Kč 

o konsignace   3,2 mil. Kč 

o biologická léčba 4 mil. Kč 

o energie  1,8 mil. Kč 

o osobní náklady 13 mil. Kč 

o odpisy   1,2 mil. Kč 
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(ostatní: dotace snížení celkem 1 mil. Kč; dary snížení 300tis.Kč) 

V HV není promítnuto neplnění péče za 1/2018 (4 mil. Kč) 
V porovnání  se zohledňuje KNL Catering  (od 1. 1. 2018 součást KNL, do 31.12.17 samostatná společnost) 
 

2. Zdravotní péče za 1/2018 

OPTIMÁLNÍ PLNĚNÍ 8,33 % K PLÁNU 
(plnění je počítáno k maximálním limitů úhrad pro rok 2018) 

LIBEREC

HOSPITALIZACE AMBULANCE PORODY (k referenci) BIOLOGICKÁ LÉČBA

ZP 111  8,2% 8,0% 5,7% 8,90%

ZP 201 6,8% 8,3% 14,7% 12,73%

ZP 205 9,3% 8,2% 13,5% 10,61%

ZP 207 7,6% 9,0% 5,6% 11,20%

ZP 209 7,9% 7,1% 39,7% 10,43%

ZP 211 9,3% 7,6% 3,5% 9,85%  
všechny hodnoty ZUM, ZULP ve výpočtu produkce jsou v MAX VZP cenách 
 

 

TURNOV

HOSPITALIZACE

ZP 111  8,0%

ZP 201 8,3%

ZP 205 8,6%

ZP 207 8,1%

ZP 209 16,9%

ZP 211 12,9%  
 
Diskuse:  
Lukáš: Upozorňuji, že jsou to předběžné výsledky. Ještě do měsíce leden budou zohledněny položky, které nebyly v 
době závěrky měsíce k dipozici (takže se HV ještě mírně vylepší). Stále pracujeme na řešení problematiky bonusů. Na 
konci čtvrtletí budeme disponovat výstupy analýz (vliv snížených cen na úhradu od ZP a vliv veřejných soutěží a růstu 
cen ze soutěží na ekonomiku KNL). Poté budeme schopni odhadnout realný dopad změny v "bonusové politice" na 
ekonomickou situaci nemocnice. 
Sobotka: ministr zdravotnictví v demisi přislíbil urychlené vydání ministerské instrukce ve věci bonusové politiky.  
Kříž: Po přečtení zápisu z PAS mám dotaz, jak ty vypadá s neuhrazenou fakturu od Nemocnice Frýdlant s.r.o., proč 
nežádáte Město Frýdlant, aby tuto fakturu uhradilo.  
Lukáš: Město Frýdlant s tím nemá nic co do činění. Pro nás je to zděděný projekt po minulém vedení, představenstvo 
rozhodlo, že požádáme LK, který tento projekt inicioval, o vrácení této částky.  
 
Návrh usnesení: 
Dozorčí rada Krajské nemocnice Liberec, a.s. vzala vědomí informace o ekonomické situaci a výkonnosti za období 

1/2018.  

 

Hlasování: 

Pro: 9 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení 
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4. Směna pozemků se Statutárním městem Liberec 
Statutární města Liberec (SML) požádalo KNL, a.s. o narovnání majetkových vztahů. Jedná se o chodník v Jablonecké 
ulici, který je ve vlastnictví KNL, ale je využíván pro pěší. V této souvislosti je při jednáních s Městem Liberec nutno vzít 
v potaz žádost KNL o směnu pozemků v souvislosti s přípravou projektu modernizace nemocnice.  V souvislosti 
s modernizací KNL rovněž probíhají nezávazné sondážní rozhovory se Sportovní jednotou Lokomotiva o odkoupení 
pozemků v jejich vlastnictví, které sousedí s areálem KNL za budovou LDN v Jablonecké ulici.  
Představenstvo vzalo na vědomí informace o majetkoprávních jednáních s majiteli sousedních pozemků, tj. SML a 
Lokomotiva Liberec. S ohledem důležitost těchto jednání pro zdárný průběh projektu modernizace KNL se tato 
skutečnost předkládá Dozorčí radě pro informaci.   
 
Hocke: V zájmu zdárného průběhu modernizace KNL apeluji na zástupce města Liberec v DR, aby tuto směnu podpořili 
při schvalovacích procesech na příslušných orgánech Statutárního města Liberec.  
 
Návrh usnesení:  
Dozorčí rada Krajské nemocnice Liberec, a.s. bere na vědomí informace o jednáních se SML a SJ Lokomotiva Liberec 
ve věci prodeje/koupě/směny pozemků v souvislosti s přípravou a realizací projektu modernizace KNL.  
 
 

Hlasování: 

Pro: 9 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

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

 
 

5. Smlouva o smlouvě budoucí na právo služebnosti s Libereckým krajem 

Představenstvo Společnosti schválilo a předalo v souladu se Stanovami Dozorčí radě ke schválení Smlouvu o smlouvě 
budoucí o zřízení pozemkové služebnosti s LK.  
Tato smlouva by měla být uzavřena kvůli přepojení ubytovny v Klášterní ulici na vlastní zdroj tepla (a z toho plynoucích 
významných úspor). Proto je nutné uzavřít Smlouvu o zřízení pozemkové služebnosti na přivedení topného média do 
areálu ubytovny. Jednorázové náklady v této souvislosti činí 6 000 Kč.   
 
Návrh usnesení:  
Dozorčí rada Krajské nemocnice Liberec, a.s. schvaluje podpis Smlouvy o zřízení pozemkové služebnosti 
s Libereckým krajem za cenu 6.000 Kč. 
 

Hlasování: 

Pro: 9 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

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

 

6. Schválení prodeje pozemku v Jablonném v Podještědí 
Manželé Kadečkovi požádali o odkoupení části pozemku 1059/2 v Jablonném v Podještědí o výměře 58 m2 v areálu 
Léčebny dlouhodobě nemocných KNL a.s. Jedná se o výseč pozemku v zadní části areálu LDN, která přiléhá k zahradě 
rodinného domku, který LDN manželům Kadečkovým v minulosti prodala. 
Jako důvod žádosti o odkoupení uvádějí manželé Kadečkovi zarovnání zahrady rovnoběžně s rodinným domkem tak, 
aby byla umožněna údržba přilehlé části rodinného domku z vlastního pozemku (postavení žebříku k fasádě objektu), a 
vlastnictví zahrady, na níž je studna příslušná k rodinnému domku. 
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Z pohledu KNL a.s. je tento pozemek umístěn v zadní části areálu LDN a jeho prodejem by došlo k logickému zarovnání 
obou zahrad a nebude mít žádný zásaní vliv na využitelnost areálu LDN v Jablonném v Podještědí. 
Dle Znaleckého posudku ceny pozemku, který vypracoval na žádost KNL a.s. znalec ing. Lubomír Bureš. Dle Znaleckého 
posudku je odhad tržní ceny pozemku v rozmezí 18 500,-Kč až 21 500,- Kč. Cena za vypracování Znaleckého posudku 
byla 4800,- Kč.  
Byl navržen a schválen prodej pozemku za cenu 21 500 Kč + úhradu ceny znaleckého posudku, celkem tedy 26 300 Kč.  

                                                                                                                                                                                                                                                                    
Aktuální stav       Navrhovaný stav  
 
Představenstvo doporučilo prodej části pozemku manželům Kadečkovým za cenu 26 300 Kč a v Souladu se 
stanovami společnosti postoupilo záležitost k rozhodnutí DR.  

 
Diskuse: 
Kocumová: Proti prodeji pozemku nic nemám. Mám ale dotaz k budoucnosti oddělení v Jablonném v Podještěí. Mluví 
se o dlouhodobém záměru zredukovat lůžka, resp. úplně je zrušit. 
Lukáš: Z hlediska synergií, resp. nutnosti personálního obsazení na tamním oddělení, je provozování LDN v Jablonném  
velmi nevýhodné. Takže zvažujeme konverzi tamního oddělení na sociální lůžka. Nicméně je to předmětem řekněme 
střednědobého plánovaní a strategických úvah. Takže je předčasné cokoliv komentovat.   

 
Návrh usnesení:  
Dozorčí rada Krajské nemocnice Liberec, a.s. schvaluje prodej  části pozemku 1059/2 v Jablonném v Podještědí o 
výměře 58 m2 v areálu Léčebny dlouhodobě nemocných KNL a.s. za cenu 26 300 Kč. 
 
Hlasování: 

Pro: 9 

Proti: 0 

Zdržel se:  

Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení. 
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7. Modernizace KNL – aktuální informace o stavu projektu 
 

Vedoucí projektu modernizace KNL Prof. Petr Moos, CSc. zaslal DR následující informace: 
• Dne 22. 2. 2018 prezentace aktuálního návrhu stavby primářům, vedoucím pracovníkům, členům DR a Řídícího 

výboru projektu.  
• Na semináři byl představen nezávislý oponent projektu, odborník na zdravotnické stavby pan Doc. Fořtl 

z fakulty architektury ČVUT v Praze. Oponentní posudek bude vyhotoven do konce března 2018. 
• Od 27.2. zahájeny workshopy zdravotnických týmů s projektanty – CUM rozděleno dle provozů. Další kola 

workshopů dle potřeby – vždy ve čtvrtek před Kontrolním dnem s projektanty.. 
• Základní témata – laboratoře (plochy), zázemí (sklady), logistika. 
• Dle harmonogramu je termín finálního odsouhlaseného návrhu v květnu 2018.   

 
Jako informaci pro DR uvádíme, že byla provedena stručná komparativní analýza nákladových modelů výstavby Centra 
urgentní medicíny KNL při užití sjednocených objemových kritérií a současný odhad nákladů po úpravě parkingu. Při 
použití minimálních měrných nákladů na m3, akceptovatelných dle standardů pro zdravotnické stavby (6 838 Kč/m3), 
překračují návrhy společnosti PENTA (v pořadí druzí v SoN) i další návrhy na stavební objekty a provozní soubory částku 
1 mld. Kč.). Současný návrh SIALu a Domy byl pro stavební objekty a provozní soubory vyčíslen na 954 990 tis. Kč  

 

Souhrnná rekapitulace nákladů stavby CUM a parkovacího domu 

PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH HLAV  (vyčísleny jsou pouze náklady dle smlouvy na základě JŘBÚ 

        

HLAVA I 
 

PROJEKTOVÉ A PRŮZKUMNÉ PRÁCE --- TIS.KČ  

HLAVA II  
 

PROVOZNÍ SOUBORY  47 000 TIS.KČ  

HLAVA  III 
 

STAVEBNÍ OBJEKTY 867 990 TIS.KČ  

   
A / DEMOLICE OBJEKTŮ, PŘÍPRAVA ÚZEMÍ 29 680 TIS.KČ  

   
B1/ OBJEKT CENTRA URGENTNÍ MEDICINY (CUM) 716 678 TIS.KČ  

   
B2/ PARKOVACÍ DŮM 33 571 TIS.KČ  

   
B3/ ENERGOCENTRUM A SPOJOVACÍ KORIDORY 22 395 TIS.KČ  

   
C / AREÁLOVÉ KOMUNIKACE A ÚPRAVY PŘILEHLÝCH 
KŘIŽOVATEK 

21 315 TIS.KČ 
 

   
D / INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 30 000 TIS.KČ  

   
E / VENKOVNÍ ÚPRAVY, VYBAVENÍ, ZVLÁŠTNÍ OBJEKTY 5 000 TIS.KČ  

HLAVA IV 
 

INVENTÁŘ INVESTIČNÍ POVAHY --- TIS.KČ  

HLAVA V 
 

UMĚLECKÁ DÍLA, NÁPISY --- TIS.KČ  

HLAVA VI 
 

OSTATNÍ NÁKLADY DODAVATELE 40 000 TIS.KČ  

HLAVA VII 
 

OSTATNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY INVESTORA --- TIS.KČ  

HLAVA VIII 
 

ROZPOČTOVÁ REZERVA INVESTORA 90 000 TIS.KČ  

HLAVA IX 
 

JINÉ INVESTICE --- TIS.KČ  

HLAVA X 
 

INVESTICE NEZAHRNOVANÉ DO ZP --- TIS.KČ  

HLAVA XI 
 

NÁKLADY HRAZENÉ Z PROVOZNÍCH PROSTŘEDKŮ INVESTORA --- TIS.KČ  

        

SOUČET HL.II+III+VI  (BEZ DPH) 954 990 TIS.KČ 

        

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 21%  200 548 TIS.KČ   

        
          

1 155 538 TIS.KČ 
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY VČ. DPH 
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Informace k modelům financování modenizace: 
a) Zahájeno poptávkové řízení k výběru konzultanta. Osloveny firmy Deloitte, Norton a Tarpan. (Výběr do konce 

března) 
b) Požadována expertíza v oblasti využití SPV a jeho různých forem, optimalizace s ohledem na podmínky KNL 
c) Požadovány zkušenosti se spoluprací s EIB. 
d) SPV – forma dceřiné společnosti – převod majetku do SPV je zatížen daní z převodu nemovitostí (4%). Jako 

finančně nejefektivnější se zdá forma sesterské SPV – majetek bude do SPV vložen (přeprodán). 

Člen Realizačního týmu modernizace KNL ing. Hocke poskytl doplňující informace: po prezentaci studie v rámci 
nemocnice začaly konzultace s jednotlivými odděleními. Je patrné u některých oddělení, že jejich představy byly jiné. 
Nejvíce to cítíme u laboratoří. Tam v projektu usilujeme o zásadní změnu práce laboratoří, to naráží na jejich odpor. 
Pracujeme na tom, abychom dosáhli dohody.  
Další věc je logistika a zásobování, které probíhá v týdenním cyklu. My se snažíme změnit systém zásobování a 
přesunout určitou zátěž s tím spojenou na dodavatele. V podstatě řešíme jak změnit a zmodernizovat logistiku. 
Stejná změna fungování a logistiky se týká například pacientských lůžek, které se budou upravovat centrálně pro celý 
CUM.  
Jinak nevidím žádný podstatný problém.  
Mlejnková: takže ty konzultace probíhají ve formátu architekti vs. oddělení?  
Hocke: ano a ještě jsou tam zástupci projektového týmu KNL. 
Mlejnková: takže to stíháme v plánovaném termínu? 
Hocke: ano, zatím nevidíme žádný problém.  
Lukáš: blížíme se finálnímu stavu, musíme překonat a, to zdůrazňuji, překonáme odpor laboratoří! Připravujeme 
projekt pro nastupující generaci lékařů a vedoucích pracovníků, s tímto prizmatem k tomu přistupujeme. Proto jsem si 
jist, že případný odpor, zejména ohledně laboratoří, zcela jistě překonáme. Další věci jsou věcí komunikace mezi 
architekty a odděleními.  
Půta: oponentura bude do konce března 2018? 
Lukáš: máme výborné odborníky. Výstupy z toho budou k dispozici na řídícím výboru a posléze na DR. Prof. Moos mne 
ujistil, že rozpočtově jsme i nadále v limitu.   To koneckonců vidíte i ze zaslané informace.  

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

Hlasování: 

Pro: 9 

Proti: 0 

Zdržel se:  

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

 
8. Rezignace Jany Pastuchové na členství v DR KNL, a.s. 

Členka dozorčí rady KNL Mgr. Jana Pastuchová zaslala k rukám předsedkyně DR Leny Mlejnkové dopis, ve kterém 
oznámila rezignaci na členství v DR KNL z důvodu kumulace funkcí. Bc. Mlejnková poděkovala Janě Pastuchové za její 
činnost v DR KNL.  
 
Návrh usnesení:  
Dozorčí rada Krajské nemocnice Liberec, a.s. bere na vědomí rezignaci své členky Mgr. Jany Pastuchové ze dne 15.3. 
2018 ke dni 30. 6. 2018. Funkční období členky DR skončí 30. 6. 2018. 
 

Hlasování: 

Pro: 9 

Proti: 0 
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Zdržel se: 0 

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

 
 

9. Různé 
Smlouva o výkonu funkce člena představenstva Ing. Mgr. Milana Trpišovského, MBA 
Předseda PAS MUDr. Lukáš informoval dozorčí radu o podmínkách smlouvy o výkonu funkce člena PAS ing. 
Trpišovského. Když se v prosinci 2017 schvalovaly smlouvy pro členy představenstva, nebyla smlouva ing. Trpišovského 
projednána, protože Ing. Trpišovský byl jediný, který již v představenstvu byl a zároveň v něm zůstal. 
 
Návrh usnesení:  
Dozorčí rada schvaluje znění předložené smlouvy o výkonu funkce Ing. Mgr. Milana Trpišovského, MBA a souhlasí s 

výplatou odměny, která kompenzuje navrhované navýšení za první tři měsíce roku 2018. 

 

Hlasování: 

Pro: 9 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje 

 
 
MUDr. Lukáš informoval DR o chřipkové epidemii v KNL. V posledních dvou týdnech jsme čelili chřipkovým a 
pneukokovým infekcím. Celkem jsme ventilovali po dlouhou dobu 31 pacientů, do toho se přidala vysoká nemocnost 
mezi personálem. Nemohli jsme, na rozdíl od jiných nemocnic, které k nám naopak posílaly své pacienty, omezit péči. 
Takže jsme mimořádně dočasně odměňovali zbývající sesterský personál. Na základě zkušeností se budeme snažit 
připravit na opakování této krizové situace. 
Předpokládáme, že do konce měsíce března by mohl být zrušen zákaz návštěv.  
Sobotka: LŘ Hons mne v této souvislosti informoval o obtížné komunikaci s Plicní léčebnou ve Cvikově ve věci 
doléčování pacientů propouštěných po hospitalizaci v KNL. Budu toto řešit s ředitelem tamní léčebny.  
 
 
 
Závěr: 

Další jednání DR se uskuteční 17.4. Termíny dalších zasedání jsou pak následující: 15.5. a 12.6. vždy v 15:30 v budově 

Krajského úřadu Libereckého kraje.  

   

 

……………………………                  

Bc. Lena Mlejnková 

Předsedkyně dozorčí rady KNL, a.s.  


