
 
 

  

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. 2/2017  

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

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

 

 

Datum:                            7. 3. 2017 

 

Doba konání:                 15:30 – 19:05  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. 

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

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

Bc. Zuzana Kocumová - člen dozorčí rady KNL, a.s.  

Ing. Jaroslav Knížek - člen dozorčí rady KNL, a.s.  

    Tibor Batthyány – člen dozorčí rady KNL, a.s. – odešel 17:35 

MUDr. Jaroslav Porš - člen dozorčí rady KNL, a.s. 

Martin Půta, člen dozorčí rady KNL, a.s. – odešel 18:10 

Jana Pastuchová, členka dozorčí rady KNL, a.s. – dorazila 15:45 

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

   

Hosté:                             Ing. Pavel Marek, předseda představenstva KNL, a.s.  

    MUDr. Přemysl Sobotka, náměstek hejtmana pro zdravotnictví 

Svolavatel jednání:       Lena Mlejnková  

 

Zapisovatel:        Václav Řičář  

 

 

Usnášeníschopnost:   Vzhledem k účasti 10 členů bylo zasedání DR společnosti prohlášeno za 

usnášeníschopné.  
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Program:  
1) Zahájení  

2) Kontrola úkolů  

3) Personální změny v představenstvu 

4) Plán a zadání provedení auditu 

5) Aktuální ekonomická situace KNL a.s. 01/2017  

6) Zpráva obchodní a investiční činnost  

7) Schválení prodeje pozemku v Jablonném dle návrhu z PAS 

8) Zápis z jednání dozorčí rady KNL Catering s.r.o. + informace z PAS o činnosti KNL Catering 

s.r.o. za rok 2016 na PAS jako Valné hromadě 

9) Náklady na projekt Modernizace   

10)Informace o uzavření Soutěže o návrh + určení kompetentní osoby pro jednání s vítězi 

soutěže  

11)Rozhodnutí o odměnách členů PAS v návaznosti na realizované odměny zaměstnancům 

KNL a.s. a KNL Catering s.r.o. 

12) Informace ke zřízení holdingové společnosti a další spolupráci nemocnic ve vlastnictví LK 

13)  Schválení záměru zřízení kardiochirurgie,PET pracoviště a centra robotické  

14) Různé 

 

 

 

 

 

1. Průběh zasedání dozorčí rady 

Předsedkyně Dozorčí rady (DR) Lena Mlejnková zahájila jednání a přivítala hosty. Navrhla úpravy programu 

jednání a poté o něm nechala hlasovat. 

Bod 6. se stahuje z programu DR na žádost PAS a předložení podkladů. 

Člen DR Martin Půta navrhuje doplnit do programu bod personální změny v PAS a to jmenování nového 

člena představenstva MUDr. Dušana Mormana a odvolání člena představenstva MUDr. Luďka Coufala. Tento 

bod se stane bodem číslo 3. Důvodem pro zařazení bodu je žádost Kolegia primářů konkrétně MUDr 

Mormana o volbu člena PAS jako zástupce Kolegia primářů. 

Člen DR Martin Půta požaduje na příští jednání DR v souvislosti s odměňováním členů PAS podrobné 

informace  a stejně tak ohledně odměňování jednotlivých členů managementu. Tímto požadavkem se 

stahuje bod číslo 9. stávajícího programu s žádostí o jeho doplnění. 

Nad změnami programu proběhla diskuse, členka DR Zuzana Kocumová požaduje hlasovat o programu po 

jednotlivých bodech. 

Zařazení bodu  volba nového člena PAS: 

Hlasování: 

Pro: 7 

Proti: 2 (Kocumová, Batthyány) 

Zdržel se: 1 (Plašková)  
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Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje program jednání 

 

 

Hlasování o zbytku programu: 

Pro: 10 

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 kromě termínu volby členů DR za zaměstnance. Volba za zaměstnance již proběhla. Byl již 

stanoven termín VH. 

V rámci dohody akcionářů je třeba pohlídat deponování prostředků ve výši 20 MKč ze strany KNL do 30.6. 

2017. 

Kříž: prosím, aby materiály do DR byly dodávány aspoň 1 týden před konáním DR.  

 

 

3. Personální změny v představenstvu 

 

Odvolání MUDr. Luďka Coufala z představenstva KNL, a.s. 

Jménem hlavního akcionáře KNL, a.s. LK navrhl člen DR Martin Půta odvolání MUDr. Luďka Coufala z PAS ke 

dni 31. 3.2017.  Martin Půta navrhuje odvolání MUDr. Coufala za dané situace jako nejmenší zlo. Tento návrh 

padl v souvislosti s žádostí MUDr. Mormana na volbu člena PAS za Kolegium primářů. 

 

Na zasedání DR se dostavil MUDr. Morman, primář ARO: shodli jsme se v nemocnici i s panem hejtmanem, 

že člen kolegia primářů by měl být automatickým členem PAS. Není to o mém jménu… 

V nemocnici jsem od 1980, 2006 ARO, byl jsem v DR. Nejsem politicky angažován, nicméně podpořil jsem 

starosty ve Vratislavicích… Se svou nominací do PAS souhlasím. Žádám o podporu návrhu Kolegia primářů.  

 

Členka DR Zuzana Kocumová dále navrhla, aby byl odvolán předsedy představenstva Ing. Pavlel Marek. 

Nesouhlasili jsme se zvolením pana Marka už v dubnu do PAS, na základě jeho zvolení rerignoval předchozí 

předseda PAS Dr. Richard Lukáš. Nyní po rezignaci MUDr. Lukáše vidíme jako vhodné pokračování 

ekonomické kompetence současnou ekonomickou ředitelku.   

Batthyány: prosím do zápisu, že jsem nikdy nepodporoval kandidaturu ing. Marka na funkci předsedy 

představenstva KNL. Tento výrok mi byl vložen do úst Ing. Markem na zastupitelstvu kraje, ale já ho nikdy 

nevyslovil! 
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Plašková: kdyby kolegium primářů nechtělo změnu, tak se změna v představenstvu na pozici MUDr. Coufala 

neuděje?  

Mlejnková: vzniklo to na základě žádosti kolegia primářů. 

Buchvald: tenhle krok je velmi rozumný, chybí tam zástupci centrových primářů. Musíme tuto změnu 

odůvodnit. 

Batthyány: spousta jmen sem přišla, aby pomohla měnit vztahy s ČL. Já si nemyslím, že vinou Dr. Coufala 

došlo k nenaplnění spolupráce s ČL. 

Marek: nemyslím, že je potřeba aby 3 lidé byli v PAS v ČL, propojení mezi LBC a ČL je i nadále, nemusí být tak 

intenzivní. Určitě není jeho odvolání spojeno s jakoukoliv chybou. LBC potřebuje posílit v PAS názory primářů 

a MUDr. Coufalovi bych poděkoval za jeho činnost. Prosím paní Kocumovou, aby zdůvodnila důvody, proč 

mě chce odvolat.  

Batthyány: vy jste řekl, že nikdo z nás Dr. Coufala nezná. A na základě toho já mám souhlasit s jeho 

odvoláním.  

Kocumová: jak už jsem říkala, že jsme nesouhlasili s vaší nominací do PAS. Takže pokud hledáme osobu, která 

by byla v PAS nejlépe zbytná, navrhuji vaše odvolání.   

Půta: budu stručný. Je logické, aby mělo kolegium primářů v PAS zastoupení. Propojení nemocnic je 

realizováno přes předsedu PAS obou nemocnic. 

Mlejnková: já myslím, že je to srozumitelné a navrhuji hlasovat: 

 

 

Návrh usnesení: 

Dozorčí rada KNL, a.s. odvolává Ing. Pavla Marka z funkce člena Představenstva Krajské nemocnice Liberec, 

a.s. s platností ke dni 31.3.2017 

  

Hlasování: 

Pro: 2 (Batthány, Kocumová) 

Proti: 7 

Zdržel se: 2 Plašková, Buchvald 

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

 

Návrh usnesení: 

Dozorčí rada KNL, a.s. odvolává MUDr. Luďka Coufala, datum narození 3.2.1957,  bytem Východní 2609, 

47006 Česká Lípa z funkce člena Představenstva Krajské nemocnice Liberec, a.s. s platností ke dni 31.3.2017 

  

Hlasování: 

Pro: 6 

Proti: 2 (Batthyány, Kocumová) 

Zdržel se: 3 (Porš, Plašková, Pastuchová) 

Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. neschvaluje navržené usnesení 
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Vzhledem k neodvolání MUDr. Coufala z PAS KNL není možno přistoupit k hlasování o volbě MUDr. 

Mormana.  

 

Kocumová: Zdůrazňuji a myslím, že nejen za sebe, že nezvolení primáře MUDr. Mormana není odrazem 

nedůvěry v jeho osobu, ale reakcí na nesoulad hlasování a kroků, které proběhly v minulé době.  

 

 

4. Audit společnosti 

Na základě jednání představenstva se DR navrhuje posunutí termínu pro zadání podmínek a parametrů   

auditu společnosti do 31.5. 2017. 

 
Návrh usnesení: 

Dozorčí rada KNL, a.s. bere na vědomí informaci o posunu termínu pro zadání podmínek a parametrů auditu 

společnosti z minulého zasedání DR do 31.5. 2017. 

  

Hlasování: 

Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

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

 

 

 

5. Aktuální ekonomická situace KNL, a.s. 01/2017 

Obsah 
1. Ekonomika .......................................................................................................................................5 

2. Stav finančních zdrojů k 28. 2. 2017................................................................................................6 

 
1. Ekonomika  

- Příprava na účetní závěrku roku 2016 

- Příprava na výběr nového ekonomického SW /nebo up-grade stávajícího (konec podpory) 

- Byly uhrazeny prostředky na Transparenstní účet – pro výstavbu nového pavilonu v KNL – dle usnesení DR 

 

Hospodářský výsledek leden 2017 Zisk + 3,2 mil. Kč 
 

   

 
Přehled – Ekonomika (hodnoty v Kč) 
Samostatná příloha č. 1 (včetně srovnání s roky 2015, 2016 a plánem) 

 (s minusem se účtuje o výnosech; HV s mínusovým znaménkem = zisk) 
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2. Stav finančních zdrojů k 28. 2. 2017 

Stav Cash Flow k 28. 2. 2017 je + 56 mil. Kč 
 

DR požaduje informaci o sankci uplatňovanou v konkrétních případech.   
Ing. Hocke: máme rozdělení  HV za LBC a Turnov? 
MareK. V příštím materiálu bude uvedeno. 
Půta: jaký objem bonusů každoročně získáváme od dodavatelů? Prosím o informaci na příští zasedání DR.  
 
 
 
 
 

Návrh usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s bere na vědomí předloženou zprávu o ekonomické situaci za 
1/2017. 
 

Hlasování: 

Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

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

6. Zpráva o obchodní a investiční činnosti 

1. Čerpání dotačních titulů 

  
  Předkládáme, přehled činnosti oddělení pro zpracování dotací - přehled všech dotačních titulů 
(zrealizovaných nebo zahájených a zatím neukončených), které probíhaly v uplynulém období roku 2016 
včetně výsledků všech opět ukončených nebo probíhajících kontrol.  

1.1 Dokončené projekty roku 2016 
 
V březnu 2016 obdržela KNL, a.s. na svůj účet dotaci ze strukturálních fondů za tři projekty, které byly 
dokončené v prosinci 2015: 
ROP Zkvalitnění zdravotní péče %1357    22 435 544,32 Kč 
IOP   Modernizace a obnova traumacentra %9299 39 848 968,96 Kč 
IOP   Modernizace a obnova vybavení KOC II %9738 27 458 628,63 Kč 
 
V květnu 2016 byl dokončen projekt „Rekonstrukce endoskopického pracoviště Turnov“, na který byla 
poskytnuta státní dotace z MZČR ve výši 8 196 720,00 Kč. 
Celkem KNL,a.s. obdržela na účet dotační podporu ve výši 97 939 861,91 Kč 
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1.2 Kontroly v průběhu roku 2016 

 
V tomto roce byly kontrolovány tři projekty ukončené v roce 2014 a 2015. Všechny tři projekty prošly 
kontrolou poskytovatele a hlavně auditem MF ČR bez nálezu: 
 

1.2.1 Dodávka SPECT gamakamery a rekonstrukce prostor pro instalaci spect/ct gamakamery a 
úprava čistých prostor pro přípravu radiofarmak  
 
CZ.1.13/2.2.00/28.01156 
Celkové způsobilé výdaje projektu: 22 627 105,19 Kč  

 

1.2.1.1  
Datum kontroly :         16.8.2016 – 2.9.2016  
Typ kontroly :    Fyzická kontrola EX-POST  
Kontrolní orgán :   Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod  
 
Předmětem kontroly byla kontrola hospodárnosti s veřejnými prostředky dle zákona č. 320/2011 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě v souvislosti s ověřením plnění a dodržení podmínek vyplývajících ze 
Smlouvy o poskytnutí dotace. V rámci kontroly byla provedena fyzická kontrola na místě zaměřená na 
kontrolu udržitelnosti projektu vč. uchování (archivace) dokumentů souvisejících s realizací projektu. 
   
Závěr kontroly:  Pozitivní - bez nálezu 

1.2.1.2  
Datum kontroly :         2.9.2016 - 7.11.2016 
Typ kontroly :    AUDIT operace č. ROPSV/2016/O/022 
Kontrolní orgán :              Ministerstvo financí, auditní orgán 
 
Audit operace byl vykonán ve smyslu nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o 
Evropském fondu pro regionální rozvoj.  Předmětem kontroly byla kontrola výdajů uvedených v žádosti o 
platbu a s tím související aktivity uvedené v příslušných monitorovacích zprávách dle zákona č. 320/2011 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.  
  
Závěr kontroly:  Pozitivní - bez nálezu 
 
 

1.2.2 Dodávka počítačového tomografu a rekonstrukce PIO S2 sekce A pro instalaci CT  

 
CZ.1.13/2.2.00/28.01157 
Celkové způsobilé výdaje projektu: 36 537 720,00 Kč  

1.2.2.1  
Datum kontroly :         25.1.2016 – 2.3.2016 
Typ kontroly :    AUDIT operace č. ROPSV/2016/O/005 
Kontrolní orgán :   Ministerstvo financí, auditní orgán 
Audit operace byl vykonán ve smyslu nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o 
Evropském fondu pro regionální rozvoj.  Předmětem kontroly byla kontrola výdajů uvedených v žádosti o 
platbu a s tím související aktivity uvedené v příslušných monitorovacích zprávách dle zákona č. 320/2011 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.   
 
Závěr kontroly:  Pozitivní - bez nálezu 
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1.2.2.2   
Datum kontroly :         26.5.2016 – 16.6.2016  
Typ kontroly :    Fyzická kontrola EX-POST  
Kontrolní orgán :   Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod  
Předmětem kontroly byla kontrola hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu zákona č. 320/2011 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě v souvislosti s ověřením plnění a dodržení podmínek vyplývajících ze 
Smlouvy o poskytnutí dotace. V rámci kontroly byla provedena fyzická kontrola na místě zaměřená na 
kontrolu udržitelnosti projektu.  
 
Závěr kontroly: Pozitivní - bez nálezu 

 
 

1.2.3   Zkvalitnění  zdravotní péče v oblasti chirurgie, JIP a anestezie v KNL, a.s.   
      
CZ.1.13/2.2.00/39.01357 
     Celkové způsobilé výdaje projektu: 22 435 544,32 Kč  

 
Datum kontroly :        2.9.2016 – 21.11.2016 
Typ kontroly :     AUDIT operace č. ROPSV/2016/O/023 
Kontrolní orgán :    Ministerstvo financí, auditní orgán 
Audit operace byl vykonán ve smyslu nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o 
Evropském fondu pro regionální rozvoj.  Předmětem kontroly byla kontrola výdajů uvedených v žádosti o 
platbu a s tím související aktivity uvedené v příslušných monitorovacích zprávách dle zákona č. 320/2011 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.   
 
Závěr kontroly:  Pozitivní - bez nálezu 

 

1.2.4  Kontrola na projektu kardiocentra realizovaný v roce 2010: 
 
Specializovaný finanční úřad uzavřel kontrolu u projektu „Modernizace přístrojového vybavení a obnova 
technologií kardiocentra KNL, a.s.“ Tato kontrola probíhala od května 2015 do října 2016 na základě 
výsledku auditu MF ČR ve věci udělené dotace z roku 2010 na vybavení kardiocentra, byl shledán 
nedostatek ve věci nedoloženého pojistného certifikátu.  KNL, a.s. byl zaslán platební výměr na odvod za 
porušení rozpočtové kázně ve výši 12  578 tis. Kč. Pokuta je stanovena ve výši 25 % z hodnoty dotace. O 
této skutečnosti bylo jak představenstvo tak dozorčí rada již informována na listopadovém a prosincovém 
zasedání. Dále KNL,a.s. obdržela platební výměr na penále za odvod ve výši 12 578 tis. Kč. Obě tyto pokuty 
byly zaplaceny a KNL.a.s. neprodleně po uhrazení podala dne  17.2.2017 na Specializovaný finanční úřad 
žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně.   
 

1.3  Zahájené projekty roku 2016 
 
V roce 2016 byly podány žádosti o dotaci na tři projekty z Integrovaného regionálního programu: 

1.3.1 - 31. výzva-Zvýšení kvality návazné péče v KNL, a.s. – I.“   

  
Jedná se o pořízení přístrojového vybavení na oddělení KNL mimo centrovou péči. 
 
Celkové uznatelné rozpočtové náklady 98 600 000,- Kč vč. DPH 
z toho maximální výše dotace 85%  83 810 000,- Kč vč. DPH 
vlastní zdroje KNL, a.s. 15%   14 790 000,-Kč vč. DPH 
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Pro  tento projekt byla  MMR ČR vydána Registrace a Rozhodnutí o poskytnutí dotace vč. podmínek o 
poskytnutí dotace. 
 
Připravuje se zadávací dokumentace VŘ, která bude předložena ke kontrole na Centrum regionálního 
rozvoje před vyhlášením výběrového řízení. 

 
 
 

1.3.2 - 31.výzva  „Zvýšení kvality návazné péče v KNL, a.s. – II.“ 
 
Jedná se o pořízení přístrojového vybavení na oddělení KNL mimo centrovou péči. 
 
Celkové uznatelné rozpočtové náklady 58 239 000,- Kč vč. DPH  
 z toho maximální výše dotace 85%  49 503 150,- Kč vč. DPH 
 vlastní zdroje KNL, a.s. 15%                8 735 850,- Kč vč. DPH 
 
Pro  tento projekt byla  MMR ČR vydána Registrace a Rozhodnutí o poskytnutí dotace vč. podmínek o 
poskytnutí dotace.   
Připravuje se zadávací dokumentace VŘ, která bude předložena ke kontrole na Centrum regionálního 
rozvoje před vyhlášením výběrového řízení. 
 
 

1.3.3 - 54. výzva „Rekonstrukce a rozšíření oddělení psychiatrie  KNL, a.s. v budovách „I“ a „E““   
 
Dne 15.9.2016 byla z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 2, specifického 
cíle 2.3 rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví ,   vyhlášena výzva č. 
54 pro aktivitu Deinstitucionalizace psychiatrické péče. V této výzvě je umožněno do uznatelných 
nákladů zahrnout mimo stavební práce i přístrojové vybavení a vybavení nábytkem. V rámci této výzvy 
KNL podala žádost o dotaci na tento projekt.  
 
Celkové  uznatelné náklady ve výši  148 763 tis. Kč   
Z toho dotace činí 85%   126 449 tis. Kč  
Vlastní zdroje KNL, a.s. 15%    22 314 tis. Kč 
 
Žádost o dotaci z IROP 54. výzvy byla podána  7.11.2016, první den po zpřístupnění systému MS2014. 
Ke dni 15.11.2016 byla alokace finančních prostředků pro tuto výzvu vyčerpána. Žádost prošla formální 
kontrolou a splinila předepsaná kritéria přijatelnosti. Nyní je hodnocena experty z řad zdravotnictví. Dne 
3.2.2017 byl projekt doporučen k financování. Předpoklad vydání právního aktu (rozhodnutí) se 
předpokládá březen - duben 2017.  
 
 

1.3.4  - TAČR a ZAV 
 
KNL, a.s. zajišťuje dva projekty v rámci Technologické agentury České republiky – jedná se o „Pokročilé 
robotické rehabilitační přístroje“ a Zdravotnického aplikovaného výzkumu, zde se jedná o projekt „Sonolýzu 
v prevenci vzniku mozkového infarktu“. 
 
Stav ke dni 30.12.2016 
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1.3.4.1 - Zlomeniny pánve                                                   

 Projekt byl k 31.12. 2016 dokončen. 

 

1.3.4.2 - Pokročilé robotické rehabilitační přístroje 

 Projekt pokračuje dle uzavřené „Smlouvy“   

 

1.3.4.2 - Sonolýza v prevenci vzniku mozkového infarktu  

 Projekt pokračuje dle uzavřené „Smlouvy“.  

 

1.4 Připravované projekty pro rok 2017:  
 

1.4.1 „NIS v KNL, a.s.“ 
 
 KNL, a.s. v současné době disponuje nemocničním informačním systémem, který neodpovídá současným 
požadavkům na práci s IT zařízením a vybavením a zároveň neumožňuje moderním způsobem řešit nové 
procesy ve zdravotnictví a souvisejících službách.   
 
V rámci vyhlášené 26. výzvy IROP EGOVERNMENT I. se v současné době začínají připravovat podklady 
pro možné uplatnění žádosti na projekt: „NIS v KNL ,a.s.“ Žádosti je možné podat do výše způsobilých 
nákladů 100 000 tis. Kč. 
 
Předpokládaný termín podání žádosti 04/2017 
Předpokládané způsobilé náklady 38 000 000,- Kč  
Max. výše dotace 85% ze způsobilých výdajů  
 

1.4.2 ekonomický systém v KNL 
 
V rámci vyhlášené 28. výzvy IROP EGOVERNMENT I. se v současné době monitoruje a zvažuje, zda začít 
připravovat podklady pro možné uplatnění žádosti na projekt: „Nový ekonomický systém v KNL ,a.s.“ KNL, 
a.s. zpracuje v první etapě studii proveditelnosti a na jejím základě se rozhodne, zda se do této výzvy přihlásí 
či nikoli 
 
Předpokládaný termín podání žádosti 03/2017 
Předpokládané způsobilé náklady 5 000 000,- Kč  
Max. výše dotace 85% ze způsobilých výdajů  
 
 
 

1.5  Kontroly v roce 2017 
 
1.5.1 Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumacentra KN Liberec 
CZ.1.06/3.2.01/18.09299 
 
Poskytnutá dotace :     46 881 139,96 Kč  
 
Zahájení  kontroly :        23.1.2017  - 9.2.2017  
Typ kontroly :    AUDIT operace č.  IOP/2016/O/032 
Kontrolní orgán :   Ministerstvo financí, auditní orgán  
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Audit operace byl vykonáván ve smyslu nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.  Předmětem kontrolního auditu 
byla kontrola výdajů uvedených v žádosti o platbu a s tím souvisejících aktivit  dle zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě.   
 
Závěr kontroly:  Pozitivní - bez nálezu 
 
 
1.5.2 Zkvalitnění zdravotní péče v oblasti  chirurgie, JIP a anestezie v KNL ,a.s.   
CZ.1.13/2.2.00/28.01157 
 
Celkové způsobilé výdaje projektu :     22 435 544,32 Kč  
 
Zahájení kontroly :         10.2.2017 - 15.2.2017 
Typ kontroly :                  Fyzická kontrola EX-POST  
Kontrolní orgán :   Regionální  rada regionu soudržnosti Severovýchod  
 
Předmětem kontroly je kontrola hospodárnosti s veřejnými prostředky dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě v souvislosti s ověřením plnění a dodržení podmínek vyplývajících ze Smlouvy o 
poskytnutí dotace. V rámci kontroly bude provedena  fyzická kontrola na místě zamřená na  kontrolu 
udržitelnosti projektu vč. uchování (archivace) dokumentů souvisejících s realizací projektu.   
 
Závěr kontroly: Pozitivní - bez nálezu 
 
 
 
 

2. Investiční činnost 

 
   Představenstvu byl předložen a odsouhlasen návrh na financování investičních výdajů (dále jen investiční 
rozpočet) na základě vznesených požadavků na rok 2017 v celkové výši 151 100 tis. Kč, který je krytý 
pozitivním C-F je uveden v příloze č. I.  
 
   Investiční rozpočet je členěn na sedm částí – Přístrojové investice, stavby, informační technologie, vozový 
park, ostatní, kofinancování a úroky a penále. Jednotlivé části jsou dále členěny na převody 
nezrealizovaných a zahájených projektů z minulého roku, plánované projekty se zahájením v roce 2017, 
řešení urgentních a havarijních stavů v daných oblastech, které jsou nám známy a měly by být v co nejkratší 
možné době dle preferencí a financí řešeny, dále je vytvořena rezerva na neočekávané situace v jednotlivých 
oblastech. 
  
    Návrh rozpočtu byl sestaven na základě výše zmíněných požadavků jednotlivými zdravotnickými i 
nezdravotnickými odděleními KNL, a.s. s přihlédnutím preferencí vzrůstajícího neutěšeného stavebně 
technického stavu nemocnice, tak aby nedocházelo k ohrožení funkčnosti některých provozů. V rámci 
stavebně-provozní situace je potřeba řešit řadu velmi nutných až potenciálně havarijních stavů a vystavět 
přístavbu pro novou magnetickou rezonanci, která bude soutěžena v rámci projektu NP. Celkové plánované 
stavebně-provozní výdaje jsou ve výši 86,7 mil. Kč včetně převodů z roku 2016. Další investice jsou do 
informačních technologií a vozového parku KNL celkem za 24,8 mil. Kč. Kofinancování dotačních projektů 
bude v roce 2017 stát cca 8,7 mil. Kč. Dále i s ohledem, že v minulosti byla preference investování do 
přístrojové techniky a u podporujících provozů ta preference chyběla a v současné době je už nezbytná.   
 
   Konečný návrh tedy výrazně ovlivnily následující reálie. Seznam nerealizovaných přístrojových investic 
v roce 2016 v souhrnné výši  9 426 tis. Kč, které se na základě rozhodnutí představenstva KNL a.s. převádějí 
do roku 2017. Seznam přístrojových investičních požadavků na rok 2017 v souhrnné výši 1 300 000 tis. Kč, 
který meziročně vzrostl  z 750 000 tis. Kč na daných 1 300 000 tis. Kč viz. příloha č. II.  Seznam přístrojů 
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pořizovaných v rámci IROP výzvy. č.31 – Zvýšení kvality návazné péče v celkové výši 156,8 mil. Kč. Viz 
příloha č. III a příloha č. IV a v příloze č. V je seznam všech požadavků na stavební investice a údržbu, 
obnovu a rozvoj ICT a vozového parku v celkové výši 310 000 tis Kč. 
 

3. Stavební investice 

 

3.1 Stavební investice 2016 
 
 V příloze č. VI jsou uvedeny všechny stavební investice realizované v roce 2016.   Nemocnice má 
v současné době v různém stupni rozpracováno či dokončeno 31 stavebních projektů v celkové 
předpokládané hodnotě 38 676 tis. Kč včetně havárií. K 31. 12. jsme prostavěli a zrealizovali akce za 25 345 
tis. Kč. Na základě aktuální finanční situace jsme doporučili odložit některé akce do následujícího období 
v celkové výši za 13 765 tis. Kč. V příloze jsou uvedeny jednotlivé stavební akce včetně stručného popisu a 
stavu ke dni projednání, odhadované původní pořizovací hodnoty, skutečné ceny, vyfakturované ceny ke dni 
projednání zprávy a jmenovité akce doporučené k odložení. 

 

3.2 Rekapitulace rozpracovanosti stavebních akcí 2016 
 
 
   Rekapitulace počtu stavů rozpracovanosti stavebních investic 2016: 
 

 Zrealizováno      17 

 Realizuje se      5 

 Realizace v roce 2017    1 

 Připravuje se      1 

 Havarijní stav a mimořádné investice   3 

 Pozastaveno      7 

 Zrušeno      1 

 
   Rekapitulace počtu stavů rozpracovanosti stavebních investic 2017: 
 

 Zrealizováno      1 

 Realizuje se      5 

 Realizace r. 2018     0 

 Připravuje se      15 

 Havárie       1 

 Pozastaveno      1 

 Zrušeno      0 

 

 

3.3 Modernizace KNL – vývoj a stav projektu 

 
   Projekt, respektive jeho příprava, probíhá průběžně již několik let. O průběhu a stavu projektu jsme 
podrobně informovali na minulém představenstvu. Dne 15. 9. 2016 došlo k zveřejnění na profilu zadavatele 
KNL veškerých nutných dokumentů (kompletní „zadávací dokumentaci“) – dokumenty „Soutěžní podmínky“ a 
 „Předmět soutěže“ aby si je mohli případní zájemci stahovat bez předchozí registrace, ostatních 11 
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dokumentů (rovněž příloh Soutěžních podmínek) si budou moci stáhnout pouze zaregistrovaní zájemci. 
V níže přiložené tabulce uvádíme pouze celkové výdaje projektu Modernizace KNL za poslední tři roky. 
Lhůta pro předkládání návrhů:  15. 9. 2016 -  18. 1. 2017. V termínu přijato 13 anonymních soutěžních 
návrhů. Všechny návrhy prošly formálním přezkoušením. 1. jednání soutěžní poroty – 20. 1. – odsouhlaseno 
všech 13 návrhů k hodnocení a složení a způsob hodnocení odbornými znalci. V období od 20.1. do 10.2. 
proběhlo zhodnocení návrhů přizvanými odbornými znalci: lékaři a sestry dle oborů CUM, techničtí 
zaměstnanci (doprava, energetika, IT, správa budov a investice), externí znalci (zdravotní stavby, TZB, 
rozpočet, doprava, NPÚ). Celkem získáno přes 20 posudků na každý návrh (hodnocení se zúčastnilo přes 
40 osob). 2. jednání soutěžní poroty: 14. – 15. 2. 2017. Návrhy hodnotilo celkem 12 porotců z toho 11 s 
hlasovacím právem (5 tzv. nezávislých na zadavateli) – předseda poroty: prof. Ing. arch. P. Hrůša. Závěrem 
byly odhlasovány tři oceněné návrhy a tři návrhy s mimořádnou odměnou. V průběhu března počítáme se 
zahájením JŘBU s oceněnými návrhy v pořadí od vítěze – zapracování podmínek KNL k soutěžním návrhům 
jako předpoklad pro uzavření smlouvy. Výsledkem JŘBU smlouva o dílo na tvorbu projektové dokumentace 
+ inženýring – předpoklad květen 2017. 
Pořadí oceněných návrhů dle předkladatele (výše ceny). 

1. SIAL architekti a inženýři spol. s r. o. (2.000.000 Kč) 

2. ATELIER PENTA v. o. s. (1.500.000 Kč) 

3. DOMY s.r.o. (750.000 Kč) 

 
Tabulka č. 1  
Celkové výdaje projektu na Modernizaci KNL, a.s. za období 2014 - 2016 
 

PŘEDMĚT DODAVATEL CENA (vč. DPH) PLNĚNÍ POZNÁMKA

2014 1 Studie rozvoje KNL Siadesign, s.r.o. 269 730,00 Kč 1.Q 2014 objednáno 2012

2 Koncepce rozvoje zdravotnictví - pasport KNL Storing s.r.o. 1 270 500,00 Kč 2.-3.Q 2014 objednáno 2012

3 Právní posudek Havel, Holásek & Partners 59 895,00 Kč 4.Q 2014 Posouzení vhodnosti SoN

4 Mzdy Pracovní smlouvy + DPP 645 000,00 Kč 1. - 4. Q 2014

CELKEM 2014 2 245 125,00 Kč

2015 1 Malý generel + st. program + propočet nákladů D.R.N.H. Architekti s.r.o. 490 050,00 Kč 2.Q 2015

2 Oponentura Malého generelu HC-Logic 239 580,00 Kč 3.Q 2015

3 Poradenství - příplatková povinnost VGD 72 900,00 Kč 3.-4.Q 2015 činnosti na smlouvách akcionářů a KNL

4 Mzdy Pracovní smlouvy + DPP 2 645 000,00 Kč 1. - 4. Q 2015

CELKEM 2015 3 447 530,00 Kč

2016 1 Studie Radon Radium s.r.o. 4 880,00 Kč 1.Q 2016 podklad SoN

2 Výškopis budov A, D a heliportu Houdek spol. s r.o. 6 050,00 Kč 1.Q 2016 podklad SoN

3 Porovnání variant (Kristiánova) Storing, s.r.o. 19 965,00 Kč 2.Q 2016 srovnání dem. vs rekon. vs prodej

4 Dendrologická studie Poetree, s.r.o. 38 790,00 Kč 3.Q 2016 podklad SoN

5 Administrace SoN (1. část) Havel, Holásek & Partners 629 000,00 Kč 3. - 4. Q 2016 částečná úhrada

6 Projekt demolic + inženýrská činnost (Krastiánova ul.) Storing, s.r.o. 230 505,00 Kč 1. - 4.Q 2016 částečná úhrada

7 Mzdy PM Pracovní smlouva 3 478 000,00 Kč 1. - 4. Q 2016

CELKEM 2016 4 407 190,00 Kč

2017 1 ekonomické poradenství - SPV VGD 13 387,50 Kč 1.Q 2017 výdaj za leden a únor 2017

2 vypracování odborného posudku - propočty návrhů SoN doc. Alena Tichá 22 251,00 Kč 1.Q 2017 hodnocení SoN

3 Mzdy PM Pracovní smlouva 125 200,00 Kč 1. Q 2017 mzdy za leden a únor 2017

OČEK
ÁVANÉ 4 očekávané výdaje SoN - posudky a porota SoD a DPP (12 osob) - odhad 240 000,00 Kč 1. Q 2017 hodnocení SoN

5 očekávané výdaje SoN - ceny a odměny 3x cena + 3x odměna 4 850 000,00 Kč 1. Q 2017 ceny a odměny SoN

6 očekávané výdaje SoN - administrace Havel, Holásek & Partners 944 000,00 Kč 1. Q 2017 odmněna SoN dle příkazní sml.
CELKEM 2017 6 194 838,50 Kč

CELKEM 2014 -2017 16 294 683,50 Kč

OČEK
ÁVANÉ

 

 

3.4. Požadavky na velké stavební investice a opravy 
 
   V příloze č. V je předložen seznam požadavků na stavební investice a velké opravy stavebního charakteru 
včetně dopravy a výpočetní techniky pro provozní úseky, které vytváří podporu hlavní činnosti nemocnice a 
kvalifikovaný odhad dosahuje celkové výše 310 480 tis. Kč. Jedná se o celkový seznam čítající cca 110 
položek a je členěn dle názvu požadavku, jeho stručného popisu, ceny a priority. 
 

3.5. Psychiatrie 
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Krajská nemocnice Liberec, a.s. připravuje výstavbu výše uvedeného projektu v  areálu nemocnice. 
Dozorčí rada na svém 3. jednání dne 12. 4. 2016 projednala záměr tohoto projektu a schválila zahájení 
projekčních prací. V současné době se dokončuje projektová dokumentace. Připravuje se výběrové 
řízení na zhotovitele na základě schválení dotace, s tím, aby zahájení stavby bylo započato v průběhu 
roku 2017.  
Celkové  uznatelné náklady ve výši  148 763 tis. Kč   
Z toho dotace činí 85%    126 449 tis. Kč  
Vlastní zdroje KNL, a.s. 15%    22 314 tis. Kč 
Jedná se o rekonstrukci dvou objektů – Objekt E a Objekt I 
Objekt E 
 
Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu. 

Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

   Stávající budova psychiatrie budovy E v areálu krajské nemocnice je zdařilým artefaktem architektonického 
počinu. Až na drobné zásahy z minulých let, uchovala si svůj původní výraz a vzhled. Z důvodu potřeby 
rekonstrukce objektu psychiatrie je nutný určitý zásah do vzhledu budovy. Stále přísnější předpisy a normy 
nás nutí k řešení drobných přístaveb k objektu. Jsou to úniková schodiště a vznik nových místností 
s potřebou větší podlahové plochy, které nám současný konstrukční systém neumožňuje. Stávající budova 
se tváří klidně, důstojně, proto určité hmotové doplňky (přístavby) k této hmotě se mají tvářit taktéž vážně, 
klasicky, avšak lehce odlehčeně, aby nepřitěžovaly vizuálně hlavní hmotu objektu. Mělo by se jednat o 
kontrast klasické štukové omítky s fasádním dřevěným deskovým systémem, s důrazem na detail a skladbu 
fasádních desek. Celek by pak měl působit vyváženým a uklidňujícím dojmem, v duchu funkce objektu 
psychiatrie, kde by pacienti měli najít duševní klid a rovnováhu. 
 
Objekt I 

Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Bývalá budova plicního oddělení „ I“ se nachází mimo areál krajské nemocnice v ulici Husova. Jedná se o 
budovu v klasickém stylu měšťanských domů ve zchátralém stavu. Rekonstrukce objektu se odehrává 
převážně na půdorysu současného stavu a využívá prostory, které umožňuje konstrukční systém stavby. 

   Jediným hmotovým prvkem potřebným pro provoz nové funkce psychiatrické léčby je přístavba výtahu, 
který se v objektu nenachází a je nutný pro pohyb pacientů. V přízemí dvorní části budovy je přístavek, který 
dříve sloužil jako vstupní prostor budovy bez výrazného architektonického stylu. Tento přístavek se 
nahrazuje hmotou, která svým hmotovým a estetickým výrazem má tvořit a budit dojem nové výstavby. Oba 
dva prvky – výtah a drobný přístavek – má svým charakterem budit dojem nových hmotových prvků 
stávajícího objektu. Tyto hmoty jsou navrženy a svým výrazem mají navodit klidný, pevný a umírněný 
charakter, beze snahy o výrazovou moderní architekturu. Jsou však svým výrazem dostatečným kontrastem 
ke stávající budově, která bude svým výrazem shodná s charakterem budovy v době vzniku. Konfrontace 
nových prvků ke stávajícímu objektu bude jen ve struktuře a barvě použitého materiálu. Tím bude dosažena 
vyváženost stávajících a nových hmot. 

 

4. Zdravotnická technika 

 

4.1 Přístrojové investice v roce 2016 
 

   KNL v roce 2016 uspěla v několika dotačních titulech a připravuje na ně zadávací dokumentace a následně 
výběrová řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V roce 2017 budou vypsány dvě 
veřejné zakázky rozdělené na 35 veřejných soutěžích na zdravotnické přístroje a přístrojová soubory v rámci 
výzvy již výše zmiňované  „Zvýšení kvality návazné péče“ (dále jen NP) v celkové výši 156,8 mil. Kč. Skladba 
pořizovaného vybavení je především pro obory intenzivní péče a radiodiagnostiky. Seznam jednotlivých 
přístrojů a přístrojových kompletů je v příloze č. III a v příloze č. IV členěných dle typu přístroje, poznámky 
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zda se jedná o obnovu či rozvoj, umístění přístroje a předpokládané pořizovací hodnoty určené na základě 
předepsaného strukturovaného povinného průzkumu trhu dle dané metodiky IROP výzvy č. 31 CRR.  
 
 

4.2 Rekapitulace přístrojových investice 2016 
 

   Seznam postupného pořizování přístrojových investic vznikal na základě odsouhlasení požadavků center a 
oddělení přístrojovou komisí pro rok 2016. Rozdíl mezi celkovým odsouhlaseným požadavkem a součtem 
položek z toho vychází ze skutečnosti, že odsouhlasené požadavky vychází z kvalifikovaného odhadu na 
pořízení investice a součty položek z toho ze skutečnosti. 
 
Celkem odsouhlasené požadavky    43 326 tis. Kč 
Celkem požadavky k odsouhlasení              0 tis. Kč 
Celkem        43 326 tis. Kč 
 
Z toho 

 Zrealizované a vyúčtované nákupy   21 082 tis. Kč 

 Doporučené k realizaci         255 tis. Kč 

 Doporučené k realizaci – ke schválení            0 tis. Kč 

 Doporučeno k odložení    21 576 tis. Kč 

 
  

4.3 Přístrojové investice na rok 2017 
  
  Pro rok 2017 bylo zařazeno do investičního plánu pořízení 31 přístrojových projektů v celkové výši 12 321 
tis. Kč z vlastních zdrojů. Z toho jsou nerealizované přístrojové investice z roku 2016 v souhrnné výši 9 426 
tis. Kč. Dále je vyčleněna rezerva na havárie přístrojů v celkové výši 5 000 tis. Kč. V příloze č. IX jsou 
popsány jednotlivé přístrojové investice včetně stručného popisu a stavu ke dni projednání, odhadované 
původní pořizovací hodnoty, skutečné ceny a vyfakturované ceny ke dni projednání zprávy. 
   V následujícím období počítáme s úspěšnými výzvami na pořízení investic v rámci 31. Výzvy IROP 
„Zvýšení návazné péče v KNL, a.s.  viz. příloha č. III V těchto výzvách  bude pořízeno dalších 106 přístrojů či 
přístrojových kompletů. Celkový finanční objem všech plánovaných realizovaných investic v obou výzvách je 
156 839 tis. Kč. 
   Seznam postupného pořizování přístrojových investic na základě odsouhlasení požadavků center a 
oddělení přístrojovou komisí pro rok 2017. Rozdíl mezi celkovým odsouhlaseným požadavkem a součtem 
položek z toho vychází ze skutečnosti, že odsouhlasené požadavky vychází z kvalifikovaného odhadu na 
pořízení investice a součty položek z toho ze skutečnosti. 
Celkem odsouhlasené požadavky    12 321 tis. Kč 
Celkem požadavky k odsouhlasení      1 865 tis. Kč 
Celkem        14 186 tis. Kč 
 
Z toho 

 Zrealizované a vyúčtované nákupy            0 tis. Kč 

 Doporučené k realizaci    12 321 tis. Kč 

 Doporučené k realizaci – ke schválení    1 865 tis. Kč 

 

4.4 Realizace II. magnetické rezonance – časový harmonogram 
 
   KNL a.s. podala v roce žádost na MZ ČR o posouzení umístění a provozu přístrojových zdravotnických 
prostředků, jejich provoz je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění v našem případě o umístění 
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druhého přístroje magnetické rezonance o síle pole 1,5T s dostatečným softwarovým a hardwarovým 
vybavením, které umožní provádět plné spektrum MR vyšetření.  Nemocnice se svou žádostí uspěla s 
termínem realizace do 31.12.2016.  Jelikož se jednalo o pořízení přístroje, kde nemocnice musela realizovat 
i výstavbu pracoviště MR – v našem případě byla zvolena přístavba k pavilonu interních oborů. Vybíralo se z 
pěti možných variant umístění, přičemž dvě varianty byly pro vysokou technickou a finanční náročnost 
zamítnuty pro další posuzování. Z důvodu náročnosti výstavby se termín realizace o rok posunul na konec 
roku 2017. O realizaci tohoto záměru včetně popisu jednotlivých stavebních řešení a náročnosti na finanční 
prostředky jsme informovali DR v roce 2015. Harmonogram postupu realizace záměru výstavby druhé MR v 
nemocnici, který v případě bezproblémových realizačních lhůt a lhůt pro projednání orgánů státní správy a 
samosprávy a zákona č. 137/2006 Sb. je reálné splnění termínu zahájení provozu v prosinci roku 2017. V 
současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby – náklady na realizaci stavby budou hrazeny 
z vlastních prostředků nemocnice a následně proběhne výběrové řízení na dodavatele přístroje, který je 
součástí 31. výzvy IROP v rámci návazné péče. 

5. Veřejné zakázky a poptávková řízení 2016 

 
  
  K 30. 12. 2016 bylo uskutečněných 66 zakázek, z toho 55 dokončeno. Podle zákona o veřejných zakázkách 
je rozpracováno nebo dokončeno 17 veřejných zakázek z toho 12 jich bylo dokončeno, jedna zrušena a čtyři 
byly nedokončené.  Přehled zakázek k 31. 12. 2016 je v níže přiložené tabulce. Podrobný popis všech 
veřejných poptávek a zakázek podle druhu řízení, zdroje financování, zahájení a případně termínu uzavření 
smlouvy, hodnoty a vítězného uchazeče je v příloze č.VII. 
 
 
Tabulka č. 2. Statistika veřejných zakázek v roce 2016 
 

zahájené z toho dokončené z toho neukončené

Počet zakázek dle ZVZ celkem 17 12 4

z toho OŘ - otevřené řízení 13 9 3

z toho ZPŘ - zjednodušené podlimitní řízení 1 1 0

z toho JŘBU - jednací řízení bez  uveřejnění 2 2 0

z toho SON - soutěž o návrh 1 0 1

Počet VZMR - veřejných zakázek malého rozsahu 45 39 3

Počet poptávek 4 4 0

POČET ZAKÁZEK CELKEM 66 55 7

2

3

0

z toho zrušené

1

0

0

0

0

1

0

1

z toho opakované

0

0

0

0

0

 
 
 
 
  V současné době zakázky malého rozsahu do 2 000 tis. Kč organizujeme zpravidla pomocí elektronických 
aukcí. Předběžný návrh plánu veřejných zakázek a soutěží, kterých pro letošní rok plánujeme v počtu cca 
100 soutěží dle různého typu zadání soutěže je v příloze č,VIII. 
 
 

6. Konsignační sklady 

     
   V níže uvedené tabulce uvádíme přehled čerpání nákladů převážně na zvlášť účtovaný zdravotnický 
materiál. O situaci na čerpání bonusů za odběr tohoto materiálu nemocnicí jsme informovali na minulých 
představenstev a dozorčích radách. Celkové obraty a rabaty jsou uvedeny za roky 2013 - 2016. Nemocnice 
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postupně přechází na efektivní ceny a v rámci poptávkových řízení už jen částečně využívá bonusů od 
obchodních partnerů.  
 

 

 
Návrh na usnesení: 
Dozorčí rada bere na vědomí zprávu o obchodní a investiční činnosti. 
 

Hlasování: 

Pro: 11  

Proti: 0  

Zdržel se: 0  

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

 

 

7. Schválení prodeje pozemku v Jablonném v Podještědí dle návrhu PAS 

Vzhledem k usnesení PAS  byla zájemkyně o pozemek ve vlastnictví KNL, a.s. vyzvána k podání závazné nabídky. Do 

dnešního dne tak neučinila, takže se tento bod programu stahuje z jednání. 

  

8. Zápis z jednání DR KNL Catering s.r.o. 

 
Ekonomika KNL Catering za rok 2016 
Hospodářský výsledek KNL Catering za rok 2016 je (před finální závěrkou – doúčtování mezi firemních vztahů, 
vyúčtováním energií) zisk cca 0,8 mil. Kč 
V ekonomickém výsledku je zahrnuto: 

- vyplacené roční odměny, pro řadové zaměstnance, v celkové výši 1,6 mil. Kč (vč. odvodů); 

- náklady na odštěpení (tj. služby auditora, daňového poradce, částečná úhrada projektu) 150 tis. Kč 

- navýšené mzdy řadových zaměstnanců KNL Catering o 250 tis. Kč (vč. odvodů) 

 
Výhled na rok 2017 je zisk ve výši cca 3-5 mil. Kč. 
Nárůst zisku je odhadován na základě navýšení cen u externích odběratelů, pozitivní promítnutí snížené sazby DPH u 
stravy a zachování konečných cen u vybraných velkých odběratelů – zaměstanavatelů. 
Hospodářský výsledek za 1/2017 = 1 mil. Kč (prázdninové měsíce jsou pak slabší na výsledky – dovolené, malé obraty) 
 

Hocke: jaké byly odměny zaměstnanců? Platil stejný mechanismus jako u technických zaměstnanců KNL, tedy 5000 Kč 
na hlavu. 
Půta: chtěl bych, aby KNL catering měl zisk a investoval jej zpět do nemocnice. Chci, aby na příští DR PAS předložilo 
plán zisku 2017 KNL Catering s.r.o..   
 
Návrh usnesení: 
Dozorčí rada bere na vědomí Zprávu z DR KNL Catering s.r.o. a předběžnou informaci o hospodářském výsledku 
společnosti za rok 2016. Vyzývá současně PAS, aby předložilo ve spolupráci s KNL Catering, s.r.o. plán hospodaření 
na 2017. Stejně tak pro všechny další dceřinné společnosi KNL. 
 

Hlasování: 

Pro: 11 
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Proti: 0 

Zdržel se: 0 

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

 

9. Schválení nákladů na projekt Modernizace KNL, a.s. 

Ing. Marek předložil jménem představenstva DR náklady na projekt Modernizace KNL, a.s.. Tyto prostředky 

by měly být uvolněny po schválení DR z transparentního účtu zpět do cash flow KNL, a.s.  
VÝDAJE PROJEKTU "MODERNIZACE KNL"

1 - 2/2017

PŘEDMĚT DODAVATEL CENA (vč. DPH) PLNĚNÍ POZNÁMKA

1 ekonomické poradenství - SPV VGD 21 175,00 Kč 12/16 - 2/17 výdaj za prosinec 16 až únor 17

2 vypracování odborného posudku - propočty návrhů SoN doc. Alena Tichá 22 251,00 Kč 2/17 hodnocení SoN

3 Mzdy Projektový tým Pracovní smlouvy 339 000,00 Kč 1 - 2/17 mzdy za leden  a únor 2017

CELKEM 382 426,00 Kč  
 

DR požaduje informace ke mzdám projektového týmu.  Akcionáři pošlou v červnu peníze, stejný krok chceme 

od KNL . Aby nedošlo k rozmělnění dohod, žádáme o naplnění této dohody i ze strany KNL.  

Plašková: neviděla jsem dohodu akcionářů, nemocnice má nyní podruhé platit 20 mil. Kč.  

Odpověď: Akcionáři svou účast budou platit v 19 splátkách. Nemocnice uhradí svou spoluúčast ve 20 

splátkách. 

Buchvald: co se stane, když nemocnice nebude schopna platit? 

Půta: bude to znamenat nutnost nové akcionářské dohody. 

Hocke: myslím, že o rozdělování HV by měla rozhodovat DR nebo VH.  

Batthyány: já bych nešel do toho, aby politici zasahovali managementu do jeho práce.  

Marek: doporučuji, aby management dal kvalifikovaný návrh, co udělat se ziskem. Majitel si rozhodne, co a 

jak. 

Plašková: Management by ale tuto pravomoc měl mít. DR není vnímána jako nejbližší partner pro 

zaměstnance. 

Půta: beru názor pana starosty Hockeho na vědomí. My tu zastupujeme vlastníky. Management je 

zaměstnanec vlastníků. Nechceme nic jiného, než vědět dopředu, že vyplacení odměn by mohlo ohrozit 

modernizaci nemocnice. Nechceme být postaveni před hotovou věc.  

 

Návrh usnesení: 
Dozorčí rada bere na vědomí náklady na projekt Modernizace KNL, a.s. a schvaluje uvolnění částky 382 426 Kč 
z transparentního účtu zpět na účet KNL, a.s. DR žádá o podrobnější informaci k vynaloženým nákladům.  
 
 

Hlasování: 

Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

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

 

10. Informace o uzavření Soutěže o Návrh + určení kompetentní osoby pro jednání s vítězi soutěže 
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Soutěž o Návrh 
• Lhůta pro předkládání návrhů:  15. 9. 2016 -  18. 1. 2017; 
• V termínu přijato 13 anonymních soutěžních návrhů; Všechny návrhy prošly formálním přezkoušením; 
• 1. jednání soutěžní poroty – 20. 1. – odsouhlaseno všech 13 návrhů k hodnocení a složení a způsob hodnocení 

odbornými znalci; 
• V období od 20.1. do 10.2. proběhlo zhodnocení návrhů přizvanými odbornými znalci: lékaři a sestry dle oborů 

CUM, techničtí zaměstnanci (doprava, energetika, IT, správa budov a investice), externí znalci (zdravotní 
stavby, TZB, rozpočet, doprava, NPÚ); 

• Celkem získáno přes 20 posudků na každý návrh (hodnocení se zúčastnilo přes 40 osob); 
• 2. jednání soutěžní poroty: 14. – 15. 2. 2017;  
• Návrhy hodnotilo celkem 12 porotců z toho 11 s hlasovacím právem (5 tzv. nezávislých na zadavateli) – 

předseda poroty: prof. Ing. arch. P. Hrůša; 
• Závěrem odhlasovány tři oceněné návrhy a tři návrhy s mimořádnou odměnou.  
• Pořadí oceněných návrhů dle předkladatele (výše ceny) 

1. SIAL architekti a inženýři spol. s r. o. (2.000.000 Kč) 
2. ATELIER PENTA v. o. s. (1.500.000 Kč) 
3. DOMY s.r.o. (750.000 Kč) 

• Tři návrhy získaly mimořádnou odměnu v souhrnné výši 600 tis. Kč; 
• V současnosti poslední formální kroky k uzavření soutěže a oficiálnímu vyhlášení výsledků soutěže – bude 

následovat lhůta pro námitky; 
• Zároveň probíhá další kolo hodnocení oceněných návrhů a sumarizace podmínek KNL, a.s. na případnou 

úpravu návrhů; 
• V období od 14.3. do 7.4. naplánovány dvě výstavy návrhů – první na půdě TUL, kde proběhne i oficiální 

zahájení výstavy za přítomnosti akcionářů KNL, a.s.. Druhá výstava plánována v OC Plaza;  
• V průběhu března počítáme se zahájením JŘBU s oceněnými návrhy v pořadí od vítěze – zapracování podmínek 

KNL k soutěžním návrhům jako předpoklad pro uzavření smlouvy; 
• Výsledkem JŘBU smlouva o dílo na tvorbu projektové dokumentace + inženýring – předpoklad květen 2017. 

 
Půta: až posléze jsem zjistil, že v podmínkách SoN nebyl uveden finanční limit pro zakázku. K tomuto by měl 
administrátor soutěže AK Havel&Holásek podat vysvětlení, proč v zadání nebyl limit zakázky. A také způsob prezentace 
soutěže v médiích podle mě byl velmi nešťastný.   
Kocumová: nyní by mělo probíhat JŘBU, kdy se bude jednat s autory návrhů o ceně. Nejlépe oceňovaný návrh ze strany 
lékařů má problém s parkováním, kdy se podzemní parkování oceňuje jako parkoviště nadzemní… 
Plašková: ostatní dva cenu splňují? 
Půta: jen jeden. Ale ten má problém s parkováním. 
Návrh na usnesení: 

DR bere na vědomí informace o ukončení SoN na Modernizaci KNL, a.s.. DR trvá na dodržení finančního 
limitu 955 mil. Kč bez DPH jako maximální ceny za modernizaci a žádá o stanovisko organizátora soutěže ve 
vztahu k dalším krokům.  
 

Hlasování: 

Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

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

 

V souvislosti s pokračování projektu Modernizace KNL, a.s. představenstvo společnosti jednohlasně schválilo 

návrh Řídícího výboru, aby prof. Ing. Petr Moos, spolu s Bc. Lukášem Černým nesl i nadále odpovědnost za 
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vedení projektu Modernizace KNL, a.s..  Vzhledem k tomu, že pravomoc k jmenování osoby odpovědné za 

další jednání a vedení projektu Modernizace KNL má DR, a.s. byl tento návrh postoupen Dozorčí radě. 

 

Návrh usnesení:  

DR schvaluje návrh PAS a svěřuje vedení projektu modernizace KNL, a.s. prof. Ing. Petru Moosovi a žádá, aby 
v komisi pro JŘBU ve vyjednávacím týmu byli zastoupeni Moos, Černý, Kazda, Hocke, Rais a zástupce kolegia 
primářů. 
 

Hlasování: 

Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení: Představenstvo KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení. 

 

11. Rozhodnutí o odměnách členů PAS v návaznosti na odměny zaměstnanců KNL a KNL Catering 

Tento bod byl stažen z programu jednání a odložen na příští zasedání DR, PAS předloží podrobnější 

informace k odměnám představenstva a managementu. 

 

12. Informace ke zřízení holdingové společnosti a další spolupráci nemocnic ve vlastnictví LK 

 
Na schůzce akcionářů jednoznačně zaznělo, že fúze není řešení. Pan GŘ Nečesaný to akceptoval, takže je překvapující 
stanovisko PAS KNL, že fúze je jediné řešení. Nemůžu přijít do zastupitelstva kraje a říci něco, že uděláme něco, co není 
možné. A co ostatní akcionáři budou blokovat.  
 
Půta: není možné říct v ČL, že jediné řešení je fúze, povede to k dalším odchodům lékařů z ČL. Musíme najít jiné řešení 
než je fúze. Další řešení navrhne někdo jiný než VGD. 
Hocke: máme dva problémy. Jednalo by se o velké zařízení, jehož řízení pro nás není jednoduché dohlédnout. My 
v Turnově kofinancujeme velké akce a není možné jak finančně, tak politicky financovat ještě investiční akce v České 
Lípě. 
Marek: zpráva VGD není názor představenstva, jen managementu, PAS to vzalo na vědomí. DR by to také měla vzít na 
vědomí. 
Plašková: jaký je rozdíl mezi fúzí a holdingem? Rozumím rozdílu mezi IČZ, Není problém že se krajské zdravotniczví 
hroutí a pak fungující KNL stáhne pod vodu nefungující NsP v ČL?  
Půta: není korektní, když LBC management popisuje situaci v ČL jako hroutící se nemocnici.  
Mlejnková: jednání o ČL nepatří na jednání DR KNL a.s. 
Plašková: to není pravda, nás se to dotkne. Rumburk zavírá GPO a to se dotkne všech…. 
Marek: je třeba to brát komplexně 
Plašková: já to klidně budu brát komplexně.  
Marek: ČL má velký problém, je tam spousta hisgtorických problémů, které se neřešily. Byl odvolán Kratochvíl a řešíme 
další problémy. Stabilizovali jsme chirugii, musíme se věnovat dalším oborům. Za lonský rok vypopadlo 1000 pacientů, 
především na chirurgii.  Chybí nám 15 milionů Kč… 
Plašková: já myslím, že už je třeba to domluvit. Pořád se o tom mluví. Každá sestra zůstane radši v nemocnice kterou 
dotuje město nebo její vlastník. Protože tady u nás v KNL by musela pracovat… Situace se týká i dalších nemocnic, 
Frýdlant, Semily, Rumburk. Zažila jsem návštěvu paní Kuželové, před 2,5 roky. Od té doby nic.  
Půta: kde je chyba? Když zdravotníci krajské nemocnice dostanou stopku, aby měli částečný úvazek a nebo sloužili 
v jiné nemocnici. 
Pastuchová: liberecká nemocnice je podle médií TOP, o České Lípě se píše jak je ta nemocnice špatná… Mluvila jsem 
s lékaři, co v KNL měli úvazek 0,6 a nemohli jít sloužit do jiné nemocnice. Viděla jsem email.  
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Půta: nedává mi smysl, když se zástupci akcionářů sejdou a zazní, že fúze je nemožná, neprolobovatená a 
neodůvodnitelná. A následně se za dva týdny dozvíme, že fúze je jediné řešení… 
Bez LK, který do ČL nalil 28 MKč, se NsP v ČL zachránit nedá… My se pak uchýlíme k tomu, ze zavrhneme myšlenku na 
holding a budeme sanovat ČL, nebudeme podporovat investice v jiných zařízeních. 
Kocumová: Za město Liberec musím říct, že jsme o fúzi nebo holdingu nikdy nejednali, proto nemohlo být řečeno 
jednotné stanovisko minoritního akcionáře. Pokud to primátor Batthyány prezentoval, byl to jeho osobní názor. Za 
sebe mohu říct jiný osobní názor, a to, že pro mě by fúze byla po předchozí dobré zkušenosti s fúzí s Turnovem jednou 
z možných alternativ. Přineslo to pozitivní efekty jak Turnovu, tak Liberci. 
 
Návrh usnesení:  

DR bere na vědomí informaci o zřízení holdingové společnosti.  
 

Hlasování (odešel Porš a Batthyány): 

Pro: 8 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 (Kříž) 

Usnesení: Představenstvo KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení. 

 

13. Schválení záměru zřízení kardiochirurgie, PET pracoviště a Centra robotické medicíny 

Představenstvo KNL a.s. schválilo zahájení práci projektových týmů pro každý z těchto programů samostatně 
s tím, že budeme u každého programu zjišťovat: 
- názor plátce péče 
- názor odborné společnosti 
- nutné přístrojové vybavení + náklady na stavební investice 
- provozní náklady x výnosy - ekonomická rozvaha 
 
Management KNL očekává, že postupně cca za 3-9 měsíců, tedy do konce roku 2017 bude „jasno“ a na stole 
mít detailní projekt včetně ekonomických analýz k rozhodnutí DR vzhledem k očekávaným investicím v 
řádech desítek mil. Kč na každý projekt samostatně. Pokud bychom mohli být podpořeni finančními 
prostředky ze strany některých z akcionářů,budeme rádi, a to hlavně ze strany LK, jedná se o poskytování 
medicínských činností, za kterými nyní obyvatelé LK jezdí do Prahy, Hradce Králové nebo Ústí nad Labem. 
 
Fyzicky lze diskutovat o realizaci až po otevření pavilonu CULP, u PET/CT možná dříve, pokud bude 
vydefinován prostor a finance. 
 

Návrh usnesení: 

DR bere na vědomí a schvaluje záměr zřízení  kardiochirurgie, PET pracoviště a Centra robotické medicíny dle 

předloženého předběžné informace. 

 

 

Hlasování: 

Pro: 9 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

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

Zápisy z DR. Proběhla diskuze ke struktuře zápisu a jeho odsouhlasení. Diskutována byla větší stručnost a 

výzva, pokud bude některý člen DR chtít něco konkrétně do zápisu, aby o to požádal předem. 

Mlejnková: Nevidím důvod k doplnění zápisu, pokud má být něco výslovně uvedeno prosím o to aby to 

zaznělo na jednání DR. 

Kocumová: nesouhlasím z důvodu potřebnosti zaznamenání názorů a diskuze. Chybělo mi v zápisu, že jsme 

zmínili náš nesouhlas se jmenováním pana Marka do PAS. 

Do minulého zápisu prosím doplnit stanovisko minoritního akcionáře. DR se shodla a dala pokyn zapisovateli, 

aby požadovanou pasáž do zápisu z minulé DR doplnil. S tímto nesouhlasila předsedkyně DR s odvoláním na 

podrobnost zápisu a výzvy k členům DR, aby požádali o záznam do zápisu. 

 

Kauza Vidimed 

DR byla informována o závěrečné zprávě ze sporu se společnosti Vidime Karlovy Vary. KNL ve sporu prohrála 

a musí zaplatit částku, o kterou se vedl soudní spor. Nejasná zůstane role předchozího předsedy 

představenstva ing. Veselky.  

 

Návrh usnesení: 

DR bere na vědomí závěrečnou zprávu AK Šustek a spol. ke kauze Vidimed. 

 

 

Hlasování: 

Pro: 9 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

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

 

 

Člen DR Martin Půta chce předložit všechny smlouvy s médii a mediálními poradci za poslední 3 roky. A žádá 

o informaci jakým způsobem byla odměňována bývalá tisková mluvčí KNL, a.s.. 

 

 

Martin Půta navrhuje, jestli by se příští zasedání DR mohla konat v sídle Libereckého kraje. Tak zjistíme, jaká 

lokalita je vhodnější.  

 

 

Závěr: 

Termín příštího zasedání DR byl stanoven na 18.4 v 15:30 hodin v sídle Libereckého kraje. 

Další DR pak 16.5.2017, místo bude upřesněno. Další termín 20.6. 2017, vždy v 15:30 
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……………………………                   

 

Lena Mlejnková 

Předsedkyně dozorčí rady KNL, a.s.   

 


