
 
 

  

Krajská nemocnice Liberec, a.s., Husova 357/10, Liberec I – Staré Město, 
460 01 

Zápis v OR vedeném u Krajského soudu  

tel.: +420 485 311 111, fax: +420 485 101 119, e-mail: nemlib@nemlib.cz v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1651 

www.nemlib.cz IČ: 272 83 933     DIČ: CZ699003993 

          

 

 

Z Á P I S č. 6/2017  

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

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

 

Datum:                            20. 6. 2017 

 

Doba konání:                 15:30 – 17:15 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. Ivan Bašta - člen dozorčí rady KNL, a.s. 

Martin Půta, člen dozorčí rady KNL, a.s. – dorazil 15:43 

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

Jana Pastuchová, členka dozorčí rady KNL, a.s. 

 

Omluveni:                           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) Modernizace nemocnice náklady 

4) Pracovní postup objednávek, fakturace a plateb v projektu Modernizace KNL, který se týká 

administrace objednávek a evidence fin. nákladů spojených s projektem modernizace KNL 

5) Uzávěrkové operace 2016 

a) Schválení konečné účetní závěrky Společnosti zpracované jako řádné z dat ke dni 31. 12. 2016 včetně 

zprávy auditora o jejím ověření, výroční zprávy, zprávy dozorčí rady 

b) Rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku  

c) Určení auditora k ověření účetní závěrky Společnosti pro období roku 2017 

d) Podání informace předsedou Výboru pro audit o činnosti Výboru pro audit  

e) Schválení Statutu Výboru pro audit 

6) Doodštěpení KNL Cateringu s.r.o. 

7) Úhrada 20 mil. Kč na modernizaci KNL, a.s. 

8) Superaliance nemocnic 

9) Personální změny v představenstvu KNL, a.s. 

10) Podmínky a parametry auditu společnosti termín 31. 5. 2017 

11)  Investiční projekty KNL – VŘ telekomunikační služby 

12)  Informace o VŘ ve zdravotnických zařízeních Libereckého kraje 

13)  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 z předchozích zasedání dozorčí rady následující úkoly: 

- deponování prostředků ve výši 20 MKč ze strany KNL do 30.6. 2017. Splněno 

- aktualizovaný termín pro zadání podmínek a parametrů auditu společnosti do příštího zasedání 

20.6.2017. Na návrh předsedy PAS ing. Pavla Marka byl tento bod stažen z jednání DR a po 

projednání a schválení PAS  bude předložen DR dne 20.6.2017 Splněno 

- člen DR Martin Půta prosí o písemnou informaci ředitele KNL k jeho „kauze Sarmed“ – Nesplněno  
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3. Modernizace nemocnice náklady 5/2017 

 

Náklady na modernizaci KNL za 5/2017 činí 180 615 Kč 

Tyto prostředky by měly být uvolněny po schválení DR z transparentního účtu zpět do cash flow KNL, a.s. 

 
VÝDAJE PROJEKTU "MODERNIZACE KNL" 5/2017

PŘEDMĚT DODAVATEL CENA (vč. DPH) PLNĚNÍ POZNÁMKA

1 Občerstvení 2.5.2017 KNL Catering s.r.o. 1 373,00 Kč 5/17 jednání ŘV projektu

2 Tel. mob. Samsung Galaxy A3 O2 CZ, a.s. 1 522,01 Kč 4/17 mob. tel pro vedoucího projektu

3 Tiskové služby KNL, a.s. 3 520,00 Kč 4/17 tisky dokumentů SoN a JŘBU (vnitrofakturace)

4 Mzdy Projektový tým Pracovní smlouvy 174 200,00 Kč 5/17 mzdy za květen 2017

CELKEM 180 615,01 Kč  
 
Návrh usnesení: 
Dozorčí rada bere na vědomí náklady za období květen 2017 na projekt Modernizace KNL, a.s. a schvaluje uvolnění 
částky 180 615 Kč z transparentního účtu zpět na účet KNL, a.s.  

 

Hlasování: / na jednání dorazil člen DR Martin Půta/ 

Pro: 9  

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

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

 

 

4. Pracovní postup objednávek, fakturace a plateb v projektu Modernizace KNL  

1. Objednávky: 

 Pro účely projektu byly zřízeny objednávkové řady (EFA) – J_PM (náklady), J_PMI (investice) a roční 

interní objednávka OSSS (reprezentační účely).  

 V systému EFA zadává objednávku projektu relevantní osoba oddělení GŘ 

 Objednávky jsou následně schvalovány v systému ELO: 

− Projektový manažer (Lukáš Černý) – schvalovatel 0 

− Vedoucí oddělení investic (Tomáš Martenek)  – schvalovatel 1 

− Obchodní a investiční ředitel (Ing. Milan Trpišovský) – schvalovatel 2 

− Generální ředitel (MUDr. Luděk Nečesaný, MBA) – schvalovatel 3 

− Ekonomický ředitel (Ing. Hana Jelínková) – schvalovatel 3 v případě, že objednávka je vyšší než 1 

mil. Kč. 

 

2. Faktury: 

 Pro účely evidence výdajů projektu bylo zřízeno samostatné účetní středisko (NS 1061) 

 V programu ELO jsou faktury schvalovány těmito osobami: 

− Projektový manažer (Lukáš Černý) – schvalovatel 0 a 1 

− Vedoucí odd. investic (Tomáš Martenek) 

− MUDr. Luděk Nečesaný, MBA – schvalovatel 2 u faktur nad 50 tis. Kč (je-li rozdíl s objednávkou) 

  

 Přehled výdajů a nákladů účtovaných na středisko projektu je pravidelně předkládán Dozorčí radě KNL, 

a.s (DR) prostřednictvím projektového manažera nebo představenstva společnosti 
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3. Platby: 

 Krajská nemocnice má zřízený transparentní bankovní účet č. 115-2121570287/0100, vedený u 

Komerční banky, a.s. (dále také TBÚ) 

 Na transparentní účet jsou převáděny účelové finanční prostředky určené dle smluv a dohod na 

projekt Modernizace KNL. Příjmem účtu jsou tedy vklady od KNL a dále od akcionářů KNL (LK, SML a 

MT). Tento vklad mimo základní kapitál je účtován proti pohledávce za akcionáři (tedy jako snížení 

předepsané dlouhodobé pohledávky).  

 Z transparentního účtu se hradí výdaje vztahující se k projektu Modernizace KNL (nákladové středisko 

pro účetní a majetkovou evidenci je 1061).  Jedná se o výdaje majetkové – investiční, které jsou 

hrazeny z účelových finančních prostředků (tj. z vkladu akcionářů a KNL) 

 Platby z TBÚ musí schválit dozorčí rada. Podklady pro schválení připravuje Projektový manažer a 

předkládá na jednání DR. 

 Všechny výdaje (majetkové – investiční) jsou nejprve hrazeny z běžného účtu KNL, a.s., a jsou následně 

refundovány z TBÚ na základě ex-post schváleného přehledu ze strany DR KNL, a.s.  

 Přehled výdajů pro refundaci je DR předáván na měsíční bázi a to v rozmezí 25. až 30. dne následujícího 

měsíce po uzavření příslušného hodnoceného měsíce, tzn., že přehled výdajů k refundaci tak bude 

předkládán vždy s měsíční prodlevou. Dozorčí rada projedná na svém nejbližším zasedání souhlas 

s refundací z TBÚ na běžný účet KNL 

 Pokyn pro refundaci z TBÚ bude založen na usnesení DR. Výpis s usnesením o souhlasu DR s refundací 

zajistí Projektový manažer. Výpis z usnesení podepisuje předseda DR. Příkaz k úhradě (převod z TBÚ na 

běžný účet KNL) podepisuje PROJEKTOVÝ MANAŽERA ČLEN PŘEDSTAVENSTVA ODPOVĚDNÝ ZA 

PROJEKT Bez obou  podpisů na interním sdělení „Příkaz k úhradě“ nesmí být prostředky z TBÚ 

převedeny! 

 Podklady pro refundaci z TBÚ budou strukturovány do kategorií výdajů (podobně jako přehledová 

tabulka pro DR) tak, aby byly výdaje projektu veřejně kontrolovatelné.  

 V případě fakturované částky, která by mohla mít negativní vliv na cash-flow KNL, lze na základě 

souhlasu DR společnosti hradit relevantní výdaje přímo z transparentního účtu. V případě přímé platby 

z TBÚ je úhrada schvalována DR KNL, a.s. v režimu ex-ante. 

 V programu Navision jsou faktury zaznamenány v řadě R3 nebo řadě RI, v závislosti na tom, zda se 

jedná o investici, či provozní náklad. Ve sloupci vyčkat pracovník účetního oddělení případně vyplní 

písmeno „B“. Toto označení znamená, že se faktura bude proplácet z jiného bankovního účtu než je 

běžný, v tomto případě z TBÚ. 

 Před odesláním příkazu z programu Navision do programu Profi banka se samostatný bankovní příkaz s 

fakturami označenými písmenem B zašle ve fyzické podobě k rukám Projektového manažera (Lukáš 

Černý) ke schválení. Ten podepisuje příkaz ve fyzické podobě a předává ho ke konečnému schválení 

členovi představenstva KNL, a.s. odpovědného za projekt Modernizace KNL  a to na základě usnesení 

DR. Ten po kontrole příkazu připojí svůj podpis. Po odsouhlasení příkazu pověřená účetní zadá příkaz 

k úhradě 

 Bez obou podpisů na fyzickém příkazu nesmí být faktura proplacena! 
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4. Úvěrové financování 

 Projekt počítá s financováním podstatné části projektu prostřednictvím komerčního úvěru. 

 Úvěr bude zdrojem prostředků pro proplácení uskutečněných výdajů projektu dle úvěrové smlouvy. 

Předpokládá se, že KNL, a.s. bude úvěrovými podmínkami nucena se částečně podílet na úhradách 

výdajů primárně hrazených z úvěru (spoluúčast investora).  

 Poměr mezi úvěrovými a vlastními prostředky stanoví úvěrová smlouva.  

 Proplácení části výdajů, které připadnou dle úvěrové smlouvy na KNL se budou řídit pravidly pro 

platby, viz výše.  

 Předpokládá se, že výdaje kryté úvěrem, budou hrazeny přímo z úvěrového účtu, aniž by prošly přes 

TBÚ. Přehled výdajů hrazených úvěrem bude součástí přehledu předkládaného DR.   

 

5. DPH 

 KNL, a.s., si jako zdravotnické zařízení nemůže uplatnit DPH v celé výši. Částka DPH tedy vstupuje do 

celkových výdajů projektu (v krácené podobě, tedy po odečtení koeficientu krácení DPH) a je součástí 

rozpočtu hrazeného z účelových finančních prostředků. 

 Vzhledem k investiční povaze a dle platného znění zákona o DPH, bude v průběhu realizace investice 

DPH uplatňována v celé (plné) výši a to až do okamžiku kolaudace. V okamžiku kolaudace vzniká KNL 

povinnost odvést částku DPH za celou investici finančnímu úřadu. Odhadem bude částka DPH po 

kolaudaci projektu ve výši cca 200 mil. Kč. Z důvodu bezproblémového cash-flow nemocnice bude 

zapotřebí shromáždit dostatek finančních zdrojů, aby v okamžiku potřeby mohla odvod DPH 

uskutečnit. 

 V průběhu realizace investice se budou relevantní částky uplatňovaného DPH evidovat tak, aby se 

zdroje určené na následný odvod DPH mohly plánovat a řídit. 

 Jestliže dojede k rozhodnutí realizovat investici přes vytvořené SPV (special purpose vehicle – účelově 

založený subjekt), které bude mít možnost DPH uplatňovat, dojde ke změnám režimu DPH a s ním i ke 

změně procesů finančního řízení. 

6. Rozhodnutí o druhu výdeje (investiční-majetkový/nákladový) 

 Rozhodnutí o tom, zda se jedná o investici – majetkový výdej nebo náklad, bude v případě nejasností vedena 

skupinová porada (investiční odd., ekonomický úsek, projektový manažer, popř. daňový poradce) 

Proběhla diskuse, ve které byla udělena maximální kompetence členovi představenstva zodpovědnému za projekt 
modernizace KNL prof.Moosovi při schvalování všech nákladů v kompetencích představenstva. 
 
 

Návrh usnesení:  
Dozorčí rada schvaluje Pracovní postup objednávek, fakturace a plateb v projektu Modernizace KNL, týkající 

se administrace objednávek a evidence fin. nákladů spojených s projektem modernizace KNL předložený 

prof. Petrem Moosem a ukládá GŘ nastavit v sytému objednávek a schvalování faktur prof. Moose jako 

osobu zodpovědnou za veškeré náklady v kompetenci představenstva. 

Hlasování: 

Pro: 9 

Proti: 0  

Zdržel se: 0 

Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení 
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5. Uzávěrkové operace 2016 

KNL a.s. skončila za rok 2016 kladným hospodářským výsledkem po zdanění ve výši + 14,201 mil. Kč. 
Na základě ukončeného auditu společnosti projednalo představenstvo KNL, a.s., účetní závěrku a předkládá jí 
k projednání dozorčí radě a dále s vyjádřením DR bude závěrka předložena Valné hromadě ke schválení. 
Pozvánka na VH byla rozeslána na konci května 2017. Jednání VH proběhne 30. 6. 2017. 
Přiložené materiály 

a. Výrok auditora včetně výkazů za rok 2016: Rozvaha, Výkaz zisků a ztráty 
b. Příloha k účetní závěrce  
c. Výroční zpráva 2016 
d. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016 
e. Zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 
K bodu účetní závěrky bude svou zprávu předložil také předseda Výboru pro audit, který je přizván na jednání DR a 
bude se účastnit i jednání VH. 
 
Návrhy na usnesení 

1. Dozorčí rada Krajské nemocnice Liberec, a. s., projednala a přezkoumala předloženou Výroční zprávu 

společnosti za rok 2016, řádnou účetní závěrku za rok 2016 ověřenou auditorem včetně všech příloh a 

doporučuje Valné hromadě schválení Výroční zprávy a účetní závěrky za rok 2016. 

Hlasování: 

Pro: 9 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

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

 
Návrhy na usnesení 

2. Dozorčí rada projednala návrh představenstva Krajské nemocnice Liberec, a. s., na rozdělení zisku za rok 

2016 a doporučuje Valné hromadě schválit použití zisku běžného účetního období na pokrytí ztráty 

minulých let. 

Hlasování: 

Pro: 9 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

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

 
Návrhy na usnesení 

3. Dozorčí rada projednala návrh představenstva Krajské nemocnice Liberec, a. s., na použití nerozděleného 

zisku minulých let v celkové výši 86 503 tis. Kč, na krytí neuhrazené ztráty minulých let. A doporučuje Valné 

hromadě schválit rozhodnutí použit nerozdělený zisk minulých let na krytí neuhrazené ztráty minulých let. 

Hlasování: 

Pro: 9 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení 
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Návrhy na usnesení 
4. Dozorčí rada projednala návrh představenstva Krajské nemocnice Liberec, a. s., na určení auditora pro 

přezkoumání řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2017, a doporučuje Valné 

hromadě schválit jako auditora společnost VGD – Audit, s. r. o., IC: 63145871. 

Hlasování: 

Pro: 9 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

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

 
STATUT VÝBORU PRO AUDIT 

Návrh usnesení: 
Na základě předloženého materiálu a dle informace předsedy Výboru pro audit Dozorčí rada schvaluje Statut výboru 
pro audit 
 

Hlasování: 

Pro: 9 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

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

 

6. Doodštěpení KNL Catering s.r.o. 

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, umožňoval nezadávat veřejnou zakázku na obchodní vztahy mezi 
zadavatelem (ovládající osobou = KNL a.s.) a ovládanou osobu (=KNL Catering), a to bez ohledu na objem (velikost)  
plnění ovládané osoby vůči osobě ovládající. 
Novela zákona o zadávání veřejných zakázek však přinesla konkretizaci tohoto obratu mezi ovládanou osobu a 
ovládající osobou (zadavatelem), a to následovně: 
§11 Za zadání veřejné zakázky se nepovažuje uzavření smlouvy, kterou uzavírá veřejný zadavatel s jinou právnickou 
osobou jako dodavatelem, pokud  
 

c) více než 80 % celkové činnosti takto ovládané osoby je prováděno při plnění úkolů, které jí byly svěřeny 
ovládajícím veřejným zadavatelem nebo ovládajícími veřejnými zadavateli nebo jinými právnickými osobami, které 
ovládající veřejný zadavatel nebo veřejní zadavatelé rovněž ovládají jako své vnitřní organizační jednotky. 

Na základě zjednodušení vztahu mezi matkou (KNL a.s.) a dcerou (KNL Catering s.r.o.) zlepšení a zefektivnění nastavení 
cen a určení režií a nákladů vyvolaných požadavky KNL a.s. na stravování, bude založena nová společnost 
s následujícími identifikačními a funkčními údaji: 

obchodní firma: KNL Catering Hospital s. r. o. 
základní kapitál: 100 000 Kč 
Sídlo: Husova 357/10, 460 01 Liberec 
osoby do orgánů:  
jednatel Karel Kubelka 
dozorčí rada: Ing. Zdenka Javorská, Ing. Štefan Nebus, Bc. Zbyněk Šrámek 
předmět podnikání: hostinská činnost 
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dalšího ustanovení – stanovy:  
3 členové DR,  
1 jednatel, 
investice nad 200 tis. Kč schvaluje VH,  
výdaje nad 200 tis. Kč schvaluje VH 
jednatele jmenuje, odvolává VH 
-------------------------------------------------------------------- 
Společnost bude 100 % vlastněna Krajskou nemocnicí Liberec, a.s. 
Dozorčí rada je jen prozatímní, bude po zahájení fungování obměněna. 
  
Po založení společnosti dojde, na základě popsaného procesu, k vyčlenění části činnosti a majetku (tj. části podniku) 
z KNL Catering s. r. o. do nové společnosti (a to té části, která se věnuje z více než 80 % službám pro KNL). Zvolení 
formy vyčlenění (vklad, prodej) bude součásti zkoumání během projektu a bude předmětem rozhodnutí 
představenstva KNL, a.s. 
 
Proběhla diskuse na odštěpením KNL Catering Hospital s.r.o.. Člen DR Martin Půta upozornil na komunikační úskalí 
tohoto kroku, jinak chápe nutnost tohoto kroku.  
 
Návrh usnesení: 
Dozorčí rada bere na vědomí informaci o odštěpení KNL Catering Hospital s.r.o., aby byl naplněn Zákon č.134/2016 Sb. 
v platném znění a ukládá předaventsvu informovat o dalších krocích v této záležitosti. 
 
Hlasování: 

Pro: 9 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

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

 
 

7. Úhrada 20. mil Kč na modernizaci KNL, a.s. 

 
Nad tématem proběhla diskuze na základě informace Výboru pro audit a rozporu v akcionářské dohodě a 
uzávěrkových operacích za rok 2016. GŘ byl požádán, aby do 21.6.2017 doplnil materiál do zastupitelstva Libereckého 
kraje o informaci o uskutečnění platby z investičních prostředků KNL a.s. a tuto informaci v písemné formě předal 
náměstkovi pro zdravotnictví MUD. Přemyslu Sobotkovi. 
  
Návrh usnesení: 
Dozorčí rada ukládá místopředsedovi představenstva Krajské nemocnice Liberec, a.s., zajistit převod finančních 
prostředků ve výši 20 mil. Kč na Transparentní účet č.u.: 115-2121570287/0100, a to tak, aby finanční prostředky byly 
na účet převedeny do 30. 6. 2017. 

 

Hlasování: 

Pro: 9 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení 
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8. Superaliance nemocnic LK 

 

Přemysl Sobotka podal informaci o tom, že Rada LK dnes jednohlasně schválila ustanovení Superaliance nemocnic LK. 
Tato Superaliance by měla řešit společný postup a využití synergických efektů  obou nemocnic – KNL a NsP CL. 
Projekt Superaliance bude podléhat schválení představenstev obou nemocnic, z hlediska své právní odpovědnosti je 
představenstvo společnosti nadřazeno Superalianci. 
K tématu proběhla diskuse o míře spolupráce, intenzity spolupráce, koordinace projektů, atd. 
Jménem KNL bude iniciováno jednání zástupců KNL (Nečesaný) a NsP CL (Marek) s náměstkem hejtmana LK pro 
zdravotnictví MUDr. Přemyslem Sobotkou. 
Půta – naším přáním je, aby Superaliance začala fungovat, nikoliv už na základě dobrovolnosti, ale s konkrétním cílem 
funkčnosti.  
Plašková – chápu to dobře, že Superaliance má politickou podporu? Takže máte rozbor co si nemocnice mohou 
nabídnout. Obávám se, že KNL toho moc nepotřebuje. 
Hejtman Půta – KNL potřebuje peníze, pokud nebude KNL hledat způsob jak spolupracovat, pak nedostane peníze. 
Do KNL jde na výstavbu nového pavilonu miliarda Kč.  
Plašková – omlouvám se, ale miliarda není pro libereckou nemocnici, to je pro občany celého LK. LK nedává nic, kromě 
příspěvku na modernizaci, která je ale určena pro občany celého LK. 
Buchvald – je LK je ochoten přispět do budoucna i na další investice? 
Půta – nebudeme přispívat na provozní náklady. Jen na investice. Buď budeme příspívat všichni tři akcionáři nebo se 
náš příspěvek bude zohledňovat v základním kapitálu. Uvědomuji si potřebu investic. 
Nečesaný: Upozorňuji na skutečnost,že přes masivní investice KNL z vlastních zdrojů a každoročních nákladů na opravy 
a rekonstrukce (celkem asi 180 Mil Kč) nebude příspěvek akcionářů na modernizaci stačit na udržení 
konkurenceschopnosti KNL po boku ostatních velkých nemocnic v ČR. Je třeba přemýšlet nad tím, že končí období 
čerpání prostředků z EU a zbývající budovy do budoucna budou „polykat“ spíše více financí než doposud. V případě 
nedostatečné finanční podpory z jakýchkoliv zdrojů bude třeba připravit změnu strategie poskytování 
superspecializované péče, z maržovosti této péče nelze o amortizaci uvažovat.  
Sobotka: Přislíbil, že pokud KNL dodá konkrétní požadavky na investice pro rok 2018, tak udělá vše pro to, aby se 
podařilo některé investice zařadit a otevřít diskuzi s ostatními akcionáři na společném podílu nad danými investicemi a 
vyzval GŘ,aby předložil co nejdříve preferované investiční záměry pro rok 2018,které nebudou kryty z prostředků KNL.  
 
 
Návrh usnesení: 
Dozorčí rada po projednání bere na vědomí informaci o projektu Superaliance nemocnic v LK. 
 

Hlasování: 

Pro: 9 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

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

 

9. Personální změny v představenstvu 

 

V souvislosti s rezignací ing. Jana Raise, MBA se DR v diskuzi shodla na tom, že nebude na zasedání DR řešit 
doplnění uvolněného místa člena DR. 
DR vzala na vědomí záměr rezignace člena představenstva MUDr. Luďka Nečesaného, MBA . MUDr. 
Nečesaný považuje   za reálný termín 31.12.2017 vzhledem k nástupu nového GŘ, který vzejde z VŘ.  
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Návrh usnesení:  
Dozorčí rada bere na vědomí rezignaci ing. Jana Raise, MBA k 30.6.2017 a záměr podat rezignaci MUDr. Luďka 
Nečesaného, MBA. 
 

Hlasování: 

Pro: 9 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

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

 

10. Podmínky a parametry auditu 

Návrh na provedení auditorských (analytických) rozborů (na základě zadaní LK – zefektivňování činností ZZ) 
Analyzované (auditované) zdravotnické oblasti (vliv na finanční náklady): 

Globální analýza výkonnosti a spotřeby zdrojů akutní lůžkové péče za rok 2016 - tato analýza poskytne benchmarking 
nad vykazovanou péči KNL a srovnávaných nemocnic fakultních a vybraných krajských nemocnic. 

Srovnání bude realizováno nad jednotlivými bazemi. 

Předmětem analýzy v jednotlivých bazích bude: délka hospitalizace (akutní lůžka, intenzivní lůžka); lékové náklady, 
materiálové náklady, objem vyžádané péče, srovnání vykázaného CMI 

 

Speciální analýza výkonnosti a spotřeby zdrojů ve vybrané oblasti akutní lůžkové péče -  a to konkrétně pro oblast: 
Intenzivní péče r. 2015, 2016 
Předmětem analýzy bude srovnání nákladů na intenzivní péči napříč odbornostmi, srovnání klinických postupů KNL vs. 
obvyklé praxe v ČR (FN, krajské nemocnice) (popř. + srovnání s obvyklou praxí dle EBM (Evidence-Based Medicine) pro 
jednotlivé báze.  
Cílem analýzy je navržení zrychlení průtoku případů přes lůžka intenzivní péče, pokud KNL vybočuje z průměru 
srovnávaných ZZ, a nebo konstatování dodržení obvyklé praxe a přijetí opatření do KNL; dále náklady (materiály, léky, 
vyž.péče) na péči v rámci IP KNL versus srovnávaná ZZ. 
 
Analýza  efektivity hospodaření nemocniční (ústavní) lékárny KNL, a to na úrovni její části pro veřejnost, jakož i její 
neveřejné části (z hlediska efektivnosti dodávek léků pro jednotlivá oddělení KNL), včetně analýzy velikosti a struktury 
dosahovaných bonusů od jednotlivých distributorů léků, včetně rozboru úrovně dosahované marže a provedení 
benchmarku efektivity hospodaření se srovnatelnými zdravotnickými zařízeními (ústavními lékárnami těchto zařízení) 
na území České republiky. 

 

Představenstvo schválilo realizaci auditu Globální analýza výkonnosti a spotřeby zdrojů akutní lůžkové péče za rok 

2016, Speciální analýza výkonnosti a spotřeby zdrojů intenzivní péče. PAS pro svůj přínos doporučilo audit realizovat i 

přes nejasné finanční krytí. 

Vzhledem k tomu, že není jasné a) konkrétní zadání ani b) financování Analýzy efektivity hospodaření nemocniční 
(ústavní) lékárny KNL. PAS schválilo odložení tohoto auditu do vyjasnění těchto dvou bodů jednáním předsedy PAS a 
GŘ se zástupci LK. 
 
O zadání auditu proběhla diskuse 
Půta  - opakovaně jsem navrhoval audit nemocnice, potažmo lékárny.  Takže pokud tento audit nechcete -  provést a 
opakovaně snášíte argumenty proti. Pak tento audit nedělejme. Já budu mít čisté svědomí, audit jsem navrhl.  
Mlejnková – projednání a zadání podmínek auditu bylo uloženo PAS již počátkem roku a posunut termín do konce 
měsíce června, přesto nemám ucelené zadání. 
GŘ sdělil, že na jednání představenstva bylo zadání auditu na lékárnu odloženo s požadavkem na upřesnění zadání a 
pokud DR trvá na zadání auditu, představenstvo bude toto respektovat. Představenstvo pouze na svém jednání 
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konstatovalo, že vzhledem k cenotvorbě léků je třeba velmi obezřetně přistupovat k bonusové politice materiálů a léků 
dodávaných do KNL.   

Návrh usnesení 1.: 
Dozorčí rada schvaluje zadání a podmínky auditů se 3 auditovanými oblastmi (Globální analýza výkonnosti a 
spotřeby zdrojů akutní lůžkové péče za rok 2016, Speciální analýza výkonnosti a spotřeby zdrojů intenzivní péče, 
Analýza efektivity hospodaření nemocniční lékárny). Zadání analýzy pro lékárnu bude detailně dopracováno. 

Hlasování: 

Pro: 5 

Proti: 3 (Plašková, Buchvald, Bašta) 

Zdržel se: 1 (Pastuchová) 

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

Návrh usnesení 2.: 
Dozorčí rada schvaluje zadání a podmínek auditů navržených představenstvem KNL a.s., tedy se 2 auditovanými 
oblastmi (Globální analýza výkonnosti a spotřeby zdrojů akutní lůžkové péče za rok 2016, Speciální analýza 
výkonnosti a spotřeby zdrojů intenzivní péče). 

Hlasování: 

Pro: 9 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

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

11. Investiční projekty – VZ na telekomunikační služby

GŘ Nečesaný podal informaci o VZ na dodavatele telekomunikačních služeb pro KNL, a.s., kdy VŘ bylo 

zrušeno z důvodu námitek operátorů pro velký počet telefonních čísel nad počet zaměstnanců KNL a.s. a 

technický ředitel nyní jedná s potenciálními operátory o tolerovaném počtu telefonních čísel vzhledem 

k počtu zaměstnanců. Nové VŘ bude zřejmě pouze na cca 3000 – 3500 čísel, nyní užíváme cca 7500 čísel. 

Půjde v každém případě o snížení počtu zaměstnaneckých benefitů.  

Návrh usnesení: 
Dozorčí rada bere na vědomí informaci o VZ na dodavatele telekomunikačních služeb a souhlasí s opětovným 
vypsáním této veřejné zakázky s cílem udržet výhodné ceny a umožnit alspoň částečné využití zaměstnaneckých 
benefitů.  

Hlasování: 

Pro: 9 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení 
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12. Informace o VŘ ve zdravotnických zařízeních Libereckého kraje

Člen DR Martin Puta informoval o jednomyslném schválení záměru Rady Libereckého kraje vypsat výběrová 

řízení na ředitele obou krajských nemocnic. V případě KNL a.s. bude výběrové řízení vypisovat 

představenstvo po schválení podmínek VŘ DR. 

Návrh usnesení:  
Dozorčí rada ukládá PAS vypsat VŘ na GŘ s předpokládanou účastí v PAS do 30.6. 2017. 

DR bere na vědomí navržené podmínky VŘ a ukládá PAS předložit konečné podmínky VŘ k předběžnému 
schválení v DR v termínu do 26.6.2017. 

DR doporučuje PAS následující složení výběrové komise: 
3 zástupci akcionářů 
3 zástupci zaměstnanců
2 externí odborníci 

Hlasování: 

Pro: 6 

Proti: 1 (Plašková ) 

Zdržel se: 2 (Buchvald, Bašta) 

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

13. Různé

Další termíny zasedání PAS  jsou naplánovány na 6. září, 4. října, 1. listopadu a 6. prosince 2017 ve 13 hodin. 

Z toho jsou odvozeny termíny DR na 12.9., 10.10., 7.11. a 12.12. 2017 

……………………………  

Lena Mlejnková 

Předsedkyně dozorčí rady KNL, a.s. 

Zapsal Václav Řičář 


