
 
 

          

Krajská nemocnice Liberec, a.s., Husova 10, 460 63 Liberec 
tel.: +420 485 311 111, fax: +420 485 101 119, e-mail: 
nemlib@nemlib.cz, www.nemlib.cz 

 

Zápis v OR vedeném u Krajského soudu 
v Ústí nad Labem, odddíl B, vložka 1651 
IČ: 272 83 933     DIČ: CZ272 83 933 

 

Z Á P I S č. 14/2015 

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

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

 

 

Datum:                            8. 12. 2015 

 

Doba konání:                 15.00 - 17.30 hodin 

 

Místo:                             KNL, a.s. – zasedací místnost budova Q (VZP) 

 

Přítomni:                     Lena Mlejnková - předsedkyně dozorčí rady KNL, a.s. 

MUDr. Pavel Buchvald – člen dozorčí rady KNL, a.s. 

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

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

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

Ing. Vladimír Opatrný - člen dozorčí rady KNL, a.s. 

Ing. František Pešek - člen dozorčí rady KNL, a.s. 

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

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

 

Hosté:                             MUDr. Luděk Nečesaný, MBA 

 

Omluveni:   Tibor Batthyány – člen dozorčí rady KNL, a.s. 

MUDr. Vladimír Šámal, Ph.D. – člen dozorčí rady KNL, a.s. 

Mgr. Petr Tulpa – radní pro zdravotnictví LK 

 

 

Svolavatel jednání:       Lena Mlejnková  

 

Zapisovatelka:  Mgr. Barbora Silná 

 

Usnášeníschopnost:   Vzhledem k účasti 9 členů bylo zasedání DR společnosti prohlášeno za 

usnášeníschopné. 

 

Program:  

1) Zahájení  

2) Kontrola úkolů 

3) Zprava o aktuální ekonomické situaci 

4) Zpráva o stěhování v KNL 

5) Různé 

Průběh zasedání dozorčí rady 

Zasedání dozorčí rady (DR) zahájila předsedkyně Lena Mlejnková, která přivítala jako hosta generálního 

ředitele a předsedu představenstva KNL, a.s. MUDr. Luďka Nečesaného, MBA. GŘ informoval členy DR 
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o setkání s praktickými a ambulantní lékaři, které se uskuteční dnes od 17 hodin v Radničním sklípku. 

KNL se aktivně věnuje privátním lékařům, kteří jsou významnými partnery KNL. 

 

Hlasování: 

Pro: 9 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje program jednání zasedání. 

 

2. Kontrola úkolů 

Předsedkyně DR Lena Mlejnková konstatovala, že z předcházejícího zasedání DR vyplynuly úkoly: 

- Konkurenční doložky členů představenstva..  

Na listopadové jednání dozorčí rady předal radní pro zdravotnictví Mgr. Petr Tulpa generálnímu 

řediteli a předsedovi představenstva KNL, a.s. MUDr. Luďkovi Nečesanému, MBA stanovisko právní 

kanceláře k dodržení zákazu konkurence členů představenstva. Se stanoviskem byli seznámeni 

členové dozorčí rady, viz. příloha. 

- MUDr. Luděk Nečesaný, MBA k tomu uvedl, že překládá stanovisko svých právníků a zároveň 

dodal, že závěry právníků u ostatních členů představenstva budou k dispozici do konce roku 2015, 

viz. příloha.  

 

 

Hlasování: 

Pro: 9 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. bere na vědomí informace ohledně konkurenční doložky 

generálního ředitele a předsedy představenstva MUDr. Luďka Nečesaného, MBA. 

 

3. Zpráva o aktuální ekonomické situaci 

Předsedkyně DR Lena Mlejnková uvedla bod o aktuální ekonomické situaci a požádala GŘ a předsedu 

představenstva MUDr. Luďka Nečesaného, MBA, aby informoval o aktuálním stavu. 

 

1. Ekonomika 

Hospodářský výsledek za říjen:  zisk 11 mil.Kč 

Hospodářský výsledek za leden až 

říjen zisk 114 mil. Kč 

(z toho Lbc =+ 100 mil. Kč; Turnov = + 14 mil. Kč) 

 

Hospodaření KNL: 

Vliv na ekonomický výsledek:  

o navýšení zálohy od ZP (vliv vyúčtování 2014 a navýšení 

paušálu 70 mil. Kč – zahrnuto v úhradách i do budoucna);  

o podání dodatečných DPH za roky 2012 - 2014  
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(celkem vliv na hospodaření +90 mil. Kč - bez jednorázového vlivu vyúčt.) 

 

Přehled – Ekonomika (hodnoty v Kč) 
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Celkem 1-10

Náklady 249 136 406 236 388 411 254 570 883 249 566 112 233 245 040 252 170 646 240 442 407 238 395 044 255 833 538 254 668 826 2 464 417 312

1 Materiál 94 422 596 83 227 210 93 662 927 88 379 552 78 644 085 93 965 553 82 612 136 82 434 233 95 905 110 94 508 062 887 761 463

2 Energie 4 756 119 6 259 813 5 907 235 5 146 509 3 874 647 3 147 353 3 315 343 3 194 815 4 754 812 3 805 831 44 162 476

3 Náklady prodej zboží 14 686 855 12 390 597 14 896 834 14 351 573 13 559 547 15 320 030 14 399 622 12 300 953 14 835 582 14 437 961 141 179 555

4 Opravy 3 605 342 4 774 741 4 313 647 5 977 639 4 489 092 4 224 337 4 592 479 5 639 193 4 700 947 3 652 247 45 969 666

5 Ostatní služby 6 323 928 5 507 334 7 870 552 6 323 575 6 696 281 8 406 306 5 960 939 6 898 683 7 814 765 8 155 012 69 957 375

6 Osobní náklady 113 780 635 108 938 682 111 314 009 112 638 861 112 693 978 109 018 264 115 017 614 112 051 238 113 179 803 114 720 099 1 123 353 182

7 Ostatní náklady 604 856 4 968 190 5 705 246 6 399 731 2 963 470 8 052 300 4 129 915 5 107 611 3 603 584 5 065 954 46 600 856

8 Odpisy 10 956 075 10 321 844 10 900 433 10 348 671 10 323 941 10 036 503 10 414 359 10 768 319 11 038 935 10 323 660 105 432 739

Výnosy -249 502 185 -236 490 459 -254 426 548 -251 594 536 -282 111 843 -265 550 160 -265 168 409 -249 075 934 -258 516 064 -265 657 141 -2 578 093 279

10 Tržby služby -224 269 913 -211 876 987 -226 465 610 -225 598 564 -255 893 483 -231 089 908 -238 898 352 -225 728 549 -231 172 427 -237 352 816 -2 308 346 610

11 Tržby prodej zboží -19 249 702 -17 223 678 -20 329 904 -19 447 578 -18 798 328 -20 946 525 -19 076 506 -17 172 242 -20 371 115 -19 970 578 -192 586 155

12 Ostatní výnosy -5 982 570 -7 389 793 -7 631 035 -6 548 394 -7 420 032 -13 513 727 -7 193 551 -6 175 143 -6 972 521 -8 333 747 -77 160 513

Vnitro náklady 44 114 077 43 468 121 46 173 850 41 775 141 37 286 894 43 182 877 37 829 901 39 864 475 48 690 827 40 956 151 423 342 314

Vnitro výnosy -44 114 077 -43 468 121 -46 173 850 -41 775 141 -37 286 894 -43 182 877 -37 829 901 -39 864 475 -48 690 827 -40 956 151 -423 342 314

Celkový součet -365 780 -102 048 144 334 -2 028 424 -48 866 802 -13 379 514 -24 726 002 -10 680 891 -2 682 525 -10 988 315 -113 675 967  
Viz také Příloha č. 1, č. 2 

 

 

2. Stav finančních zdrojů k 26. 11. 2015 

    Finanční situace  mil. Kč 

  Bankovní účty  53 

  Závazky k 30.11.  -46 

  Pohledávky k 

30.11.  7 

  Celkem  14 

 
    předplacené 

dotační investice z 

vlastních zdrojů  

58 

bude čerpán 

úvěr; připsáno 

na účet 

 

3. Zdravotní péče za 1 - 10/2015 

Optimální plnění je na 83,3 % ročního plánu 

(plán je postaven na limitech vypočítaných dle úhradové vyhlášky, nebo smluv) 

 

Liberec  
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Turnov 

 
 

4. Osobní náklady vývoj 

 
Osobní náklady za obě nemocnice (Liberec, Turnov) 

Mezi roky 2015 a 2013 narostly osobní náklady o 15 %; mezi roky 2015 a 2014 narostly osobní 

náklady o 8 %. 
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Hospodářský výsledek KNL a.s. po 10 měsících roku 2015 je vynikající. Generální ředitel a předseda 

představenstva MUDr. Luděk Nečesaný, MBA proto informoval členy dozorčí rady o tom, že se 

představenstvo společnosti rozhodlo o rozdělení mimořádných odměn za rok 2015 ve výši 42 mil. Kč. 

Vyplacení těchto mimořádných odměn bude ve mzdách za měsíc listopad 2015 vzhledem k tomu, že se 

podařilo velmi nečekaně urychlit administraci a proplacení dotací z EU, finanční prostředky za projekt 

SPECT CT a IOP onkologie / v celkové výši cca 70 Mil Kč/ jsou již na účtě KNL, a.s. 

Vyplacením těchto mimořádných odměn v roce 2015 dojde v porovnání s rokem 2014,kdy byly také 

vyplaceny mimořádné odměny ve výši cca 38 Mil Kč,k nárůstu mezd o 8%!   

MUDr. Luděk Nečesaný, MBA proto přednesl dozorčí radě návrh představenstva na vyplacení  

mimořádných odměn také členům představenstva a managementu – viz. návrh - z manažerského pohledu 

je to vhodné a zároveň budou tyto odměny také nákladovou položkou roku 2015, zbytek zisku bude 

muset podlehnout zdanění příjmu právnických osob vzhledem k opakovanému ziskovému hospodaření a 

nemožnosti zápočtu ztrát z předchozích let. 

Opakovaně bylo uváděno, že vyplacení mimořádných odměn z výsledku hospodaření bude realizováno na 

jaře 2016 vzhledem k předfinancování projektů z EU a nutnosti vyčkat na jejich proplacení. Stávající 

managment KNL a.s. by nikdy nevyplácel odměny, pokud by to neumožňovalo casf flow, nicméně 

naprosto nečekaně bylo dokončeno administrace, kontrola a proplacení 2 zásadních projektů z EU a tyto 

finanční prostředky v celkové výši cca 70 Mil Kč jsou již na účtě KNL, a.s.  

 

Předsedkyně dozorčí rady Lena Mlejnková konstatovala, že dozorčí rada odložila tento bod na říjnovém 

jednání na začátek roku 2016, a proto požádala členy dozorčí rady o stanovisko. Konstatovala, že 

rozděluje tři segmenty – odměny mimořádné zaměstnancům, odměny managementu a odměny členům 

představenstva. DR by měla rozhodnout o odměnách členům představenstva. Za sebe uvedla, že 

nezpochybňuje velmi dobré hospodářské výsledky, chápe požadavek GŘ na rozdělení odměn členům 

představenstva, která by měla být vyplacena po uzavřeního hospodářského výsledku. Termín vyplacení 

byl DR v řijnu projednán na začátek roku 2016. Zároveň konstatovala, že by si KNL měla i s ohledem na 

plánovou výstavbu nové nemocnice udělat pro příští rok větší rezervu. 

Dotázala se, jakým klíčem byly rozdělovány odměny.  

GŘ vysvětlil systém přerozdělení odměn, který byl jako systémové řešení schválen na předchozím 

představenstvu a zároveň byly určeny průměrné částky na vedoucí pracovníky k rozdělení odborným 

ředitelům. 

Starosta Turnova a člen DR ing. Tomáš Hocke konstatoval, že nedat odměnu lidem, kteří řídí dobře 

nemocnici, by bylo špatné, protože si odměnu zaslouží, nicméně se obává, jaká bude situace v příštím 

roce a KNL by měla mít nějakou finanční rezervu. Připomněl, že letos na jaře musela KNL 

k nepopulárnímu opatření odebrání tarifního příplatku, což se velmi negativně projevilo a byly tím 

smazány veškeré úspěchy managenetu. Proto by chtěl záruku, že stejná situace nenastane na jaře příštího 

roku. 

GŘ na to odpověděl, že rozdělení mimořádných odměn ve výši 42 mil Kč nebude mít žádný vliv na cash 

flow firmy, protože celkový hospodářský výsledek KNL, a.s. zůstane po vyplacení těchto odměn a 

započtení vratek zdravotním pojišťovnám za nesplnění výkonnostních parametrů cca 50-55 mil Kč. 

Zároveň ubezpečil dozorčí radu, že veškerá schválená mzdová opatření schválená představenstvem 

v období září – listopad 2015 reflektují zadání zvýšit opětovně mzdy zaměstnanců cca o 5% tarifní části 

platů / po vzoru příspěvkových organizací/, dotýkají se všech pracovních skupin v KNL, a.s. a vynikající 

ekonomická situace umožnila nastavení těchto změn již k říjnu resp listopadu 2015. Pokud dojde 

k reálnému navýšení plateb dle nové úhradové vyhlášky, započtení vratek zdravotním pojišťovnám, tak 

lze očekávat zvýšení výnosů za obě nemocnice cca 40 mil Kč.Při obdobném chodu KNL, a.s. v roce 2016 
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a požadavku úhradové vyhlášky na cca 100% výkonnosti roku 2015 lze počítat s možností rozdělení 

mimořádných odměn na konci roku 2016 ve výši poloviny zisku. 

GŘ byl také dotázán na povysvětlení situace s přidělením a následným odebráním tarifního příplatku 

v lednu resp květnu 2015.Vysvětlil, že tarif je v KNL, a.s. ve většině případů pracovních kategorií výše 

než tabulkové platy v příspěvkových organizacích,nicméně na přelomu roku 2014/2015, kdy bylo 

oznámeno navýšení plateb všem zdravotnickým zařízením o cca 3% jsme očekávali cca 4-5 mil Kč navíc, 

a proto jsme přistoupili k nepovinému navýšení tarifních příplatků. Bohužel platby pojišťoven byly 

dramaticky pokráceny o snížení cen specializované péče a navýšení plateb bylo v průběhu prvního 

kvartálu 2015 nulové. Z toho důvodu jsme opakovaně upozorňovali zdravotníky, že pro udržení tarifních 

příplatků je třeba snížit náklady na materiál a léky,což se absolutně nedařilo a KNL a.s. vytvářela 

vyrovnané hospodaření,což vzhledem k potřebě naplánovaného financování investičních projektů a 

předfinancovávání běžících projektů z EU by vedlo ke zhoršení platební schopnosti a omezení bonusů, 

proto muselo dojít k odebrání tarifních příplatků a nastavení omezení v chodu KNL, a.s., která umožnila 

dotažení všech naplánovaných akcí a opětovně k ziskovému hospodaření. Mezitím se managmentu 

podařilo dovyjednat opakovanými jednáními navýšení výnosů o cca 90 mil Kč a tím došlo k plné 

stabilizaci.  

 

Člen DR MUDr. Pavel Buchvald za zaměstnance konstatoval, že zaměstnanci vnímají odměny jako 

odměny za svou loajalitu. Lidé si oddechli, že se vyrovnalo hospodaření, vyplacení odměn je pro ně 

signál, že to, že poslechli, bylo správně a budou tomu věřit i v budoucnu. GŘ podle něho vždy splnil to, 

co slíbil.  

Člen DR Ing. František Pešek konstatoval, že přišel s určitou opatrností, nicméně financování 

zdravotnictví je komplikované a míra nejistoty je obrovská. Odměny by měly být vyplaceny a že ho GŘ 

ujistil,že po vyplacení odměn a rozhodnutích představenstva lze očekávat stabilitu KNL a.s. s možností 

příspěvku na projekt modernizace nemocnice. 

Člen DR Ing. Vladimír Opatrný podotkl, že odměna by měla být odměnou kvalitního managementu. 

Náklady by navíc měly být vynaloženy v okamžiku, kdy příjmy přišly do KNL a potvrdil vhodnost 

započtení všech odměn do nákladů roku 2015. 

Člena DR Bc. Zuzana Kocumová konstatovala, ža tak příznivá situace ve zdravotnictví být nemusí 

v příštích letech, odměny jsou směrem k zaměstnancům správným krokem a ocenila velmi náročnou práci 

zdravotníků v obou nemocnicích. 

Dozorčí rada vyjádřila poděkování zaměstnancům, managementu a představenstvu za řízení firmy v roce 

2015 a shodla se na usnesení.   

. 

 

Hlasování: 

Pro: 9 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. bere na vědomí aktuální ekonomickou situaci KNL. Dozorčí rada 

KNL, a.s. bere na vědomí návrh představenstva na rozdělení mimořádných odměn zaměstnancům 

ve výši 42 mil. Kč. Zároveň schvaluje rozdělení odměn pro členy představenstva a managementu 

KNL, a.s. dle návrhu představenstva. 

 

4. Zpráva o stěhování v KNL 
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Předseda představenstva a generální ředitel MUDr. Luděk Nečesaný, MBA informoval o sitauci v KNL 

v souvislosti s ukončením lůžkové interní péčea na Frýdlantsku. Jednání s vedením frýdlantské 

nemocnice nevedla k řešení. V současné době je kapacita interních lůžek v KNL zcela vyčerpána, byl 

proveden přesun několika lůžek v rámci interního oddělení a kardiocentra. Dle rozhodnutí lékařského 

ředitele MUDr. Richarda Lukáše, Ph.D. je  1. 1. 2016 naplánován přesun rehabilitačních lůžek na kožní 

oddělení, čímž bude možné přesunout interní lůžka na současné lůžkové oddělení rehabilitace. Je 

připraven projekt rozšíření kapacity JIP interních oborů, který bude realizován na jaře 2016 / realizace cca 

6-8 týdnů – cena cca 8 mil. Kč/. Zároveň je nutné dokončit přípravy pro rekonstrukci 5. patra PIO pro 

nutné zřízení nové stanice interny do konce roku 2016. Z tohoto důvodu bude KNL a.s. poptávat 

ambulantní prostory, aby mohla zrealizovat rekonstrukci 5. patra PIO pro vytvoření lůžkové stanice. 

Finální vyřešení situace s uzavřením lůžek interny a JIP ve Frýdlantě lze očekávat na konci roku 2016 po 

uskutečnění rekonstrukce JIP interny / duben-květen 2016/, přesídlení ambulancí z 5. patra PIO do 

nových ambulantních prostor mimo areál nemocnice / srpen 2016/ a rekonstrukce 5.patra PIO na 

lůžkovou stanici interny / září-listopad 2016/. 

Nad tématem proběhla diskuse. S tématem hledání případného jiného řešení. 

 

Různé 

 

Parkování v Panochově nemocnici Turnov 

Předseda představenstva a generální ředitel MUDr. Luděk Nečesaný, MBA předložil členům dozorčí rady 

materiál týkající se parkování v Panochově nemocnici Turnov. 

Současný stav 

 V současné době mají pacienti Nemocnice Turnov možnost využít veřejné parkoviště před hlavním 

vchodem na ulici 28.října v celkové kapacitě cca 65 vozidel. Toto parkoviště je zpoplatněno 20Kč za 

první 3 hodiny a dále 20 Kč za každou další hodinu. V dopoledních hodinách bývá kapacita nedostatečná 

a návštěvníci parkují i před stanicí ZZSLK, kde může dojít k blokování výjezdu sanit. 

 Pacientům je vjezd do areálu umožněn jen po osobním vyřízení na vrátnici a umístění propustky 

za okno vozu. Toto využívají hlavně pacienti ambulancí v přízemí budovy TF ( Alergologická 

ambulance, Endokrinologická ambulance, Endokrinologická ambulance, Dětská ambulance). Tímto 

dochází k disproporci mezi placeným stáním na ulici 28.října a nezpoplatněným vjezdem do areálu při 

vyřízení propustky na vrátnici. 

 Parkování zaměstnanců je umístěno ve spodní části areálu pod budovou TF a v některých zónách přímo u 

budov včetně zastřešených míst v budově skladu (betonová hala). Vjezd je umožněn pomocí čipu přes 

automatickou bránu. Pravidla pro vjezd a parkování nejsou stanovena. Kdo má čip, má přístup. Evidence 

čipů donedávna neexistovala. Vrátná a zaměstnankyně telefonní ústředny v jedné osobě byla v podstatě 

nucena otevřít komukoli, kdo se postavil před závoru a stál dost dlouho nebo v mnoha případech 

zatroubil. Velmi často se jednalo o samotné zaměstnance, kteří si zapomněli čip nebo ho ani neměli. Není 

v silách vrátné/telefonistky toto řešit v rámci ostatních povinností. Tím se stala funkce závory zbytečnou, 

areál byl přístupný komukoli. 

 Počet parkovacích stání 

Stání pro pacienty 0 

https://www.nemlib.cz/ibd-centrum/#alergologicka-ambulance-turnov
https://www.nemlib.cz/ibd-centrum/#alergologicka-ambulance-turnov
https://www.nemlib.cz/detska-turnov/#endokrinologicka-ambulance-turnov
https://www.nemlib.cz/endokrinologicka-turnov/
https://www.nemlib.cz/detska-turnov/


 

 
Stránka 8 z 11 www.nemlib.cz 

 

Stání pro zaměstnance a služební 

vozy 

133 

 

 Výhody a nevýhody řešení 

Výhody  Nevýhody  

+ snadné parkování zaměstnanců  - komplikovaný přístup vozidel pacientů do 

areálu 

+ nízká potřeba investic a provozních 

nákladů 

- neřízený systém, nejsou pravidla, není 

kontrola 

 - administrativní zátěž vrátné/telefonistky 

 - blokování vjezdu při vyřizování propustky 

 - komplikace vyhýbání vozidel ve vjezdu 

 - disproporce placené stání vs zdarma vjezd do 

areálu 

 

NÁVRH OPSM  

 K řešení parkovacího systému pro návštěvníky a zaměstnance bylo přistupováno z pohledu priority 

uspokojení potřeb pacienta. Předpokládalo se, že bude jak zaměstnancům, tak pacientům umožněn vjezd 

do areálu. Zaměstnancům za měsíční poplatek (čip), pacientům za poplatek splatný v hotovosti hned u 

závory bez nutnosti vystoupit z vozu. Pro pacienty měly být vyhrazeny parkovací plochy nejblíže 

k ambulancím pod budovou TF. Pro bezproblémový a bezpečný provoz v areálu byl navržen jednosměrný 

průjezd areálem s vjezdem u hlavního vchodu a výjezdem za budovou TG (bývalá patologie). 

 Navrhované řešení zajišťuje snazší přístup do nemocnice pro pacienty (hlavně ambulancí ve spodní části 

areálu), přehledný a bezpečný dopravní řád areálu s jednosměrným systémem eliminujícím možný střed 

vozidel v nepřehledných a často úzkých částech komunikace. 

 Roční výnos z poplatků za parkování návštěvníků cca 350.000 – 400.000 Kč za rok. 

 Roční výnos z poplatků za parkování zaměstnanců cca 150 tis. Kč za rok. 

 Investice do pokladního systému a výjezdové závory cca 300 tis. Kč. 

 Z výnosů systému by bylo možné zainvestovat i požadovaný kamerový systém v ceně cca 60 tis. Kč. 

 Počet parkovacích stání 

Stání pro pacienty 47 

Stání pro zaměstnance a služební 

vozy 

139 

 

 Výhody a nevýhody řešení 

Výhody  Nevýhody  

+ usnadnění přístupu areálu pacientům - vyšší investiční náklady (závora, pokladna) 
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+ rozšíření parkovacích míst pro pacienty  

+ řízený systém a kontrola pohybu vozidel  

+ odlehčení zátěže vrátné/telefonistky  

+ financováno z výnosů za parkovné  

 

 

SOUČASNÝ VÝVOJ 

 Město Turnov samo začalo řešit potřebu rozšíření parkovacích ploch pro pacienty a projevilo zájem o 

pronájem parkovacích ploch v zadní části areálu pod budovou TN (kotelna NEMPRA). Na základě tohoto 

požadavku a po konzultaci se zástupci vedení Nemocnice Turnov probíhá v současné době rozdělení 

areálu na veřejnou a neveřejnou část. Do veřejné části bude umožněn vjezd za budovou TG (bývalá 

patologie) z ulice 28. října. Do areálu bude umožněn vjezd jen zaměstnancům a služebním vozům. 

 Počet parkovacích stání 

Stání pro pacienty 47 

Stání pro zaměstnance a služební 

vozy 

139 

 

 Výhody a nevýhody řešení 

Výhody  Nevýhody  

+ rozšíření parkovacích míst pro pacienty - rozdělení areálu, snížení možností řízení stavu 

ze strany KNL 

+ KNL nemusí řešit parkování pacientů - delší vzdálenost pro pacienty 

 - zamezení přístupu vozidel pacientů k 

budovám 

 - nižší výnosy pro KNL  

 - zamezení přístupu vozidel pacientů k 

budovám 

 

 

ZPOPLATNĚNÍ PARKOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 

 

 Komunikace a parkovací plochy v areálu jsou v současném řešení využívány převážně zaměstnanci, a to 

v poměru cca 123:16, tedy z 87% zaměstnanci a 13% služebními vozy.  Rozdělení areálu na veřejnou a 

neveřejnou část nepřinese žádné dodatečné výnosy, které by bylo možné použít na správu a údržbu těchto 

ploch.  

 

 Pro zajištění kontroly nad pohybem v areálu je třeba: 

- Zavést a udržovat administraci systému (evidence přístupů) 

- Udržovat elektronický vjezdový systém 

- Udržovat parkovací plochy a komunikace (není služba pacientům) 



 

 
Stránka 10 z 11 www.nemlib.cz 

 

 

 Nákladově stojí parkování v areálu cca 280 tis. Kč ročně 

- údržba areálu: cca 248 tis. Kč ročně 

- odpisy (závora, kabeláž, sw): cca 25 tis. Kč ročně 

- osobní náklady (administrace, evidence): cca 8 tis. Kč ročně  

 

 Parkování pro zaměstnance bude poskytováno na základě Dohody o umožnění přístupu na pozemek a 

užívání odstavné plochy nebo komunikace. Pro účely pokrytí alespoň části nákladů spojených 

s poskytováním služeb a pro dosažení oboustranné závaznosti této dohody je navrhován symbolický 

poplatek 100 Kč měsíčně, který by byl strháván ze mzdy zaměstnancům využívajícím službu. Pokud by 

poplatek zaveden nebyl, zaplatí tyto náklady celá nemocnice, tj. všichni zaměstnanci – i ti, kteří v areálu 

neparkují, viz. přílohy. 

 

 

Člen DR MUDr., Mgr. Jaroslav Porš z Panochovy nemocnice Turnov konstatoval, že v turnovské 

nemocnici je argument s regulací parkování v areálu nesmyslný, zaměstnanci by se v turnovské 

nemocnici podle něho neměli podílet na údržbě areálu, protože ani zaměstnanci neplatí za údržbu 

administrativní budovy. 

 

Členka DR Mgr. Petra Plašková konstatovala, že nevidí důvod, proč by zaměstnanci v Turnově neměli 

platit 100 Kč měsíčně za parkování v areálu, kdy v liberecké nemocnici platí zaměstnanci daleko více 

peněz. 

Starosta Turnova a člen DR ing. Tomáš Hocke vidí problém v několika rovinách – parkování v turnovské 

nemocnici není o nedostatku ploch pro zaměstnance, ale o parkování pro pacienty. Požádal, aby byloé 

vnímat parkování v turnovské nemocnici vnímáno jako benefit zaměstnancům, neboť získat nové 

zaměstnance do turnovské nemocnici je komplikovanější než do liberecké, kde je centrová péče. 

Členka DR Bc. Zuzana Kocumová vyjádřila názor, že 100 korun měsíčně je částka, která by neměla 

zaměstnance zatížit. Z jednání se v 17.10 hodin omluvila a vzdálila. 

Člen DR Ing. Vladimír Opatrný konstatoval, že z politických důvodů je pro odpuštění parkování 

v turnovské nemocnici. Z jednání se v 17.15 hodin vzdálil. 

Člen DR MUDr. Pavel Buchvald konstatoval, že parkování by mělo být řešeno systémově a navrhl, aby 

se k bodu vrátila DR na příštím jednání. 

Člen DR Ing. František Pešek souhlasil se systémovým řešením parkování v turnovské nemocnici, 

sledování situace a vyhodnocení po půl roce, kdy by se DR k bodu mohla vrátit a definitivně rozhodnout 

o odpuštění 100 korunového poplatku v turnovské nemocnici. 

Předsedkyně DR Lena Mlejnková navrhla usnesení: 

Dozorčí rada KNL, a.s. souhlasí se zachováním současného stavu parkování v areálu v Panochově 

nemocnici Turnov. 

 

Nad tématem probhla dlouhá diskuze. Dozorčí rada KNL, a.s. se shodla na zachování současného stavu a 

na vyřešení systému parkování v areálu turnovské nemocnice na dozorčí radě v lednu 2016. 

GŘ informoval přítomné, že technický úsek bude dál realizovat uzavírání smluv se zaměstnanci,kteří 

projevili zájem parkovat v areálu turnovské nemocnice zatím bezplatně do finálního rozhodnutí. 

 

Předsedkyně DR Lena Mlejnková navrhla usnesení: 

Dozorčí rada KNL, a.s. souhlasí se zachováním současného stavu parkování v areálu v Panochově 

nemocnici Turnov. 
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Hlasování: 

Pro: 5 (Lena Mlejnková, Ing. Tomáš Hocke, MUDr. Mgr. Jaroslav Porš, Ing. Jaroslav Knížek, Ing. 

Frantrišek Pešek) 

Proti: 2 (MUDr. Pavel Buchvald, Mgr. Petra Plašková) 

Zdržel se: 0      

 

Usneseni: Dozorčí rada nepřijala žádné usnesení, neboť bod nebyl schválen většinou hlasů.  

 

KNL Catering 

Generální ředitel a předseda představenstva MUDr. Luděk Nečesaný, MBA informoval v souvislosti 

s odštěpením Cateringu KNL,že  existují 3 varianty dalšího postupu: 

1. stávající stav ponechání stravovacího oddělení jako součást KNL, a.s.s posílení kontrolní funkce 

zástupců akcionářů dle požadavku 

2. odštěpení formou sesterské společnosti 

3. odštěpení formou dceřiné společnosti / preferovaná varianta/ 

 

Pracovní skupina za účasti zástupců akcionářů následně rozhodne a předloží dozorčí radě návrh dalšího 

postupu, který by po jejím rozhodnutí byl projednán na Valné hromadě společnosti. 

 

     

Termín příštího zasedání DR byly stanoveny na 12. ledna, 9. února, 8. března, 12. dubna, 10. května a 14. 

června 2016. 

 

……………………………                   

Lena Mlejnková 

Předsedkyně dozorčí rady KNL, a.s.    

  
 

 

 

 
 
 
 
 


