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Z Á P I S č. 11/2015 

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. 9. 2015 

 

Doba konání:                 15.00 - 18.00 hodin 

 

Místo:                             KNL, a.s. – zasedací místnost kardiocentrum  

 

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

Tibor Batthyány – člen 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.  

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

 

Hosté:                             MUDr. Luděk Nečesaný, MBA 

Mgr. Petr Tulpa 

     

Svolavatel jednání:       Lena Mlejnková  

 

Zapisovatelka:  Mgr. Barbora Silná 

 

Usnášeníschopnost:   Vzhledem k účasti všech 11 členů bylo zasedání DR společnosti prohlášeno za 

usnášeníschopné. 

Program:  

1) Zahájení  

2) Kontrola úkolů  

3) Rezignace MUDr. Rostislava Poláška na člena představenstva  

4) Volba nového člena člena představenstva KNL, a.s. MUDr. Tomáše Klimoviče, schválení jeho  

smlouvy o výkonu funkce  

5) Interní oddělní Frýdlant informace  

6) Informace týkající se obvinění GŘ – SARMED  

7) Podnět DR Krajské protikorupční pracoviště o.p.s.  
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8) Konkurenční doložka členové představenstva  

9) KNL Catering – odštěpení  

10) Zpráva o hospodaření KNL, a.s.  

11)  Investiční činnost  

12)  Různé 

 

Průběh zasedání dozorčí rady 

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

zdravotnictví Mgr. Petra Tulpu a generálního ředitele a předsedu představenstva KNL, a.s. MUDr. Luďka 

Nečesaného, MBA.  

 

Hlasování: 

Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

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

 

2. Kontrola úkolů 

Předsedkyně DR Lena Mlejnková seznámila členy DR s body, které byly projednány, ale nebylo k nim přijato 

usnesení, a proto byly zařazeny na dnešní jednání – týká se bodu 5) Informace týkající se obvinění GŘ – 

SARMED.  

 

3. Rezignace MUDr. Rostislava Poláška na člena představenstva 

3A/ Předsedkyně DR Lena Mlejnková informovala členy DR o rezignaci člena představenstva a přednosty 

kardiocentra MUDr. Rostislava Poláška, kterou jí doručil k datu 28. 8. 2015.  

Představenstvo společnosti vzalo tuto rezignaci na vědomí na svém jednání dne 31. 8. 2015 s tím, že ji musí 

vzít na vědomí dozorčí rada. S ohledem na čl. 7.7 stanov společnosti výkon funkce skončí uplynutím jednoho 

měsíce od doručení nebo předáním odstoupení.  Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o 

takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout dozorčí rada. V souladu s tímto 

bylo navrženo ukončení k datu jednání DR, tedy k 8. 9. 2015. 

Člen DR Ing. Tomáš Hocke se zeptal na důvody rezignace. Předsedkyně DR Lena Mlejnková odpověděla, že 

osobně s panem MUDr. Rostislav Poláškem nehovořila a o jeho rezignaci informovala hejtmana Martina Půtu 

a radního pro zdravotnictví Mgr. Petra Tulpu. GŘ a předseda představenstva MUDr. Luděk Nečesaný, MBA 

uvedl, že přednosta MUDr. Rostislav Polášek preferoval variantu jeho odchodu z pozice GŘ. Své důvody 

nicméně nikomu z vedení KNL ani členům představenstva neodůvodnil. Důvody v rezignaci neuvedl. 

Návrh usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje ukončení výkonu funkce člena představenstva společnosti 

Krajská nemocnice Liberec, a.s. MUDr. Rostislava Poláška, nar. 27. ledna 1966, bytem Zborovská 2143, 511 

01 Turnov, a to ke dni 8. 9. 2015 

 

Hlasování: 

Pro: 11 

Proti: 0 
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Zdržel se: 0 

 

Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje ukončení výkonu funkce člena představenstva společnosti 

Krajská nemocnice Liberec, a.s. MUDr. Rostislava Poláška, nar. 27. ledna 1966, bytem Zborovská 

2143, 511 01 Turnov, a to ke dni 8. 9. 2015 

 

3B/ Volba člena představenstva KNL, a.s. 

 

Předsedkyně DR Lena Mlejnková informovala členy DR o návrhu představenstva KNL, a.s., aby bylo 

uvolněné místo v představenstvu společnosti doplněno přednostou centra interních oborů MUDr. Tomášem 

Klimovičem. Tento návrh podpořili všichni členové představenstva KNL.  

MUDr. Tomáš Klimovič je angažován v členství ve statutárních orgánech jiných právnických osob: 

1) Jizersko-ještědský horský spolek, IČ 65100352 - předseda kontrolní komise 

2) 36/02 ZO ČSOP při Správě CHKO Jizerské hory, pobočný spolek, IČ 43225683 - hospodář ZO 

obě právnické osoby (veřejně prospěšné spolky) mají jiný předmět hlavní činnosti, než KNL, a.s. a nejsou 

založeny za účelem podnikání. 

Návrh usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje MUDr.  Tomáše Klimoviče, nar.  28. února 1968 

bytem Selská 141, Liberec 12 – Staré Pavlovice členem představenstva KNL, a.s. a to ke dni 9.9.2015  

 

Hlasování: 

Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje MUDr.  Tomáše Klimoviče, nar.  28. února 1968 

bytem Selská 141, Liberec 12 – Staré Pavlovice členem představenstva KNL, a.s. a to ke dni 9.9.2015  

 

S ohledem na zvolení MUDr. Tomáše Klimoviče členem představenstva předložila předsedkyně dozorčí rady 

Lena Mlejnková ke schválení návrh smlouvy o výkonu funkce pro MUDr. Tomáše Klimoviče. 

Návrh usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva KNL, a.s. 

MUDr. Tomáše Klimoviče 

 

Hlasování: 

Pro: 11  

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva KNL, a.s. 

MUDr. Tomáše Klimoviče, a to ke dni 9. 9. 2015. 

 

4. Interní oddělení Nemocnice Frýdlant informace 

Generální ředitel a předseda představenstva MUDr. Luděk Nečesaný, MBA informoval členy DR o 

informacích, které byly poskytnuty členům DR e-mailem o ukončení akutní lůžkové interní péče v Nemocnici 
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Frýdlant s.r.o. k 1. 9. 2015 a doplnil, že se situace v průběhu posledního měsíce opakovaně změnila. Nyní jsou 

vedena jednání se společností Euroclinicum o možnosti centrálního interně-chirurgického emergency ve 

frýdlantské nemocnici, kdy by KNL participovala zajištěním ÚPS ve Frýdlantu lékaři z liberecké nemocnice. 

Pokud dojde k dohodě, potom by tento model pod křídly Nemocnice Frýdlant mohl fungovat od října 2015. 

V současné době není schopna Nemocnice Frýdlant do služeb interního lékaře.   

Radní pro zdravotnictví Mgr. Petr Tulpa uvedl, že se LK rozhodl podporovat variantu emergency ve Frýdlantu 

z těchto důvodů: 

1. Velká poptávka pro emergency ve Frýdlantském výběžku. 

2. Vysoká dotace pro ZZS LK. 

3. Snaha ulevit KNL od náporu pacientů. 

4. Rychlé řešení pro Frýdlantsko. 

Závěry z jednání mezi nemocnicemi budou následně projednávat i zastupitelstva. 

GŘ uvedl, že je potřeba situaci přesně pojmenovat. V horizontu krátkého času bude třeba najít kapacitu pro 

interní pacienty v liberecké a turnovské nemocnici. Mgr. Tulpa uvedl, že pokud by zůstal zachován současný 

stav, bude třeba zásadně dotovat ZZS LK, dále musí dojít k redistribuci pacientů do liberecké nemocnice, 

turnovské nemocnici a následně i semilské nemocnici. Kapacita interny KNL je omezená a tuto otázku bude 

třeba do budoucna řešit, což bude v budoucnu znamenat investice v řádech desítek milionů korun. 

Zastupitelstvo Města Frýdlant v Čechách nyní jedná se společností Euroclinicum o ukončení smlouvy. Pokud 

by jednání mezi Městem Frýdlant a Euroclinicem dospěla do patové situace, kdy by v extrémním případě 

hrozil zánik nemocnice ve Frýdlantu, potom by byla KNL v krajním případě ochotna jednat o provozování 

nemocnice. Mgr. Tulpa uvedl, že je nezbytné zřídit koordinační skupinu pro zdravotnictví, která se bude 

pravidelně scházet, aby byli zástupci všech nemocnic v Libereckém kraji informováni o dění v regionu. 

Členka DR Mgr. Petra Plašková se dotázala, jak se k situaci ve Frýdlantu staví pojišťovny. GŘ odpověděl, že 

největší pojišťovna VZP nasmlouvala Nemocnici Frýdlant 20 lůžek následné péče, což ve výsledku povede 

k situaci, kdy si Nemocnice Frýdlant nechala pouze vysoce hrazenou a lukrativní péči, zatímco ne příliš 

výhodně hrazenou péči nyní musí převzít KNL. Existuje příslib ze strany VZP, že bude situace s přesunem 

péče po skončení roku 2015 řádně zanalyzována, dojde k přesunu plateb a potvrzení oprávněnosti posílení 

lůžkové kapacity LDN. 

GŘ zároveň oznámil, že KNL, a.s. pokračuje v co nejrychlejším režimu s dokončením a realizací projektu 

rozšíření JIP lůžek interny o 4 lůžka a hledá ve své budoucí strategii možnost zřízení dodatečné stanice interny 

v areálu KNL v Liberci. 

 

 

5. Informace týkající se obvinění GŘ - SARMED 

Předsedkyně dozorčí rady Lena Mlejnková informovala členy dozorčí rady o bodu, jenž byl projednán už na 

jednání dne 23. 7. 2015, avšak členové DR tento bod nevzali na vědomí: 

MUDr. Luďkovi Nečesanému, MBA byly zaslány v souvislosti se společností SARMED, která figuruje v jeho 

obvinění, dotazy členů DR. 

Odpovědi na dotazy obdrželi členové dozorčí rady v pátek 17. 7. 2015. 

Na dodatečné odpovědi zaslané v průběhu tohoto týdne: 

Ad 1) 

Dozorčí rada se opětovně seznámila se smlouvou o výkonu funkce MUDr. Nečesaného, MBA, kterou 

schválila dne 1. 7. 2014, dále pak smlouvy z 30. 4. 2008 
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Ad 2) 

Dozorčí rada projednala charakter poradenské činnosti MUDr. Luďka Nečesaného, MBA. V rámci diskuze 

bylo předsedkyní dozorčí rady shrnuto, že z dostupných podkladů a informací se podává, že mezi lety 2007 a 

2011 byl MUDr. Nečesaný, MBA, na základě smluvního vztahu s Krajskou nemocnicí Liberec, a. s., vázán 

konkurenční doložkou, která mu bránila být členem statutárních orgánů jiných společností. Konkurenční 

doložka zároveň MUDr. Nečesanému, MBA nezakazovala působit v oblasti poradenské a konzultační 

činnosti. V období let 2009 a 2010 neměla Krajská nemocnice Liberec, a. s., oprávnění k poskytování 

poradenské a konzultační činnosti a zpracování odborných studií a posudků (tento obor činnosti byl v případě 

Krajské nemocnice Liberec, a. s., zahájen až dne 17. 10. 2011), pročež společnosti SARMED spol. s r. o. a 

Krajská nemocnice Liberec, a.s. nebyly vůči sobě v konkurenčním postavení. Působení MUDr. Nečesaného, 

MBA v této oblasti tedy nebylo vůči Krajské nemocnici Liberec, a. s., ve vztahu konkurence. Začátkem roku 

2011 ukončila společnost SARMED spol. s r. o. činnost a v dubnu téhož roku byl 100% obchodní podíl 

převeden panu Mgr. Janu Podolskému, nar. 27. 3. 1964. 

 

Návrh usnesení: 

Dozorčí rada Krajské nemocnice Liberec, a.s. bere na vědomí činnost MUDr. Luďka Nečesaného, MBA pro 

obchodní společnost SARMED spol. s r. o. v letech 2009 – 2011. 

 

Hlasování: 

Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení: Dozorčí rada Krajské nemocnice Liberec, a.s. bere na vědomí činnost MUDr. Luďka 

Nečesaného, MBA pro obchodní společnost SARMED spol. s r. o. v letech 2009 – 2011. 

 

Ad 3) 

Dozorčí rada se seznámila s informacemi, které jí byly poskytnuty ze strany MUDr. Luďka Nečesaného, 

MBA ohledně činnosti obchodní společnosti SARMED spol. s r. o., IČ: 28692055, nynějším názvem 

MIRASSOL s. r. o., IČ: 28692055. Z podaných a veřejně dostupných informací vyplývá, že společnost 

SARMED spol. s r. o. poskytovala svým klientům konzultační služby v oblasti koncepce a logistiky na trhu se 

zdravotnickým materiálem. MUDr. Luděk Nečesaný, MBA, působil příležitostně jako externista ve vztahu 

k této společnosti, přičemž z titulu svých vysoce specializovaných znalostí v oblasti zdravotnictví poskytoval 

klientům společnosti SARMED spol. s r. o. poradenství k jimi kladeným konkrétním otázkám souvisejícím 

především s uváděním nových produktů na trh a jejich udržením na trhu. 

Návrh usnesení: 

Dozorčí rada Krajské nemocnice Liberec, a.s. bere na vědomí informace o činnosti obchodní společnosti 

SARMED spol. s r. o., IČ: 28692055, nynějším názvem MIRASSOL s. r. o., IČ: 28692055 a informace o 

činnosti MUDr. Luďka Nečesaného, MBA pro společnost SARMED spol. s r. o., IČ: 28692055.  

 

Hlasování: 

Pro: 11 

Proti: 0 
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Zdržel se: 0 

 

Usnesení: Dozorčí rada Krajské nemocnice Liberec, a.s. bere na vědomí informace o činnosti obchodní 

společnosti SARMED spol. s r. o., IČ: 28692055, nynějším názvem MIRASSOL s. r. o., IČ: 28692055 a 

informace o činnosti MUDr. Luďka Nečesaného, MBA pro společnost SARMED spol. s r. o., IČ: 

28692055.  

 

Radní pro zdravotnictví Mgr. Petr Tulpa uvedl, že v současné době panuje dohoda, podle které bude zachován 

současný stav do konce listopadu nebo prosince, a následně se bude řešit otázka vedení KNL. 

 

6. Podnět DR Krajské protikorupční pracoviště  o.p.s. 

Předsedkyně dozorčí rady Lena Mlejnková informovala o podnětu Krajského protikorupčního pracoviště 

o.p.s., které zaslalo v srpnu prostřednictvím datových schránek dotazy generálnímu řediteli MUDr. Luďkovi 

Nečesanému, MBA a seznámila členy DR s odpověďmi, které byly Krajskému protikorupčnímu pracovišti 

o.p.s. zaslány, viz. příloha. Odpovědi na dotazy KPKP: 

 

Vážená paní magistro, 

 

reaguji na žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

která byla Krajské nemocnici Liberec, a. s., doručena dne 31. 7. 2015. 

 

K požadovaným informacím sděluji následující: 

 

Vedení nemocnice (generální ředitel a odborní ředitelé) mělo sjednanou tzv. konkurenční doložku ve svých 

dohodách o individuálních pracovních a mzdových podmínkách, uzavřených dle zákona č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, a vztahujících se k výkonu vedoucích pozic – generálního ředitele a odborných ředitelů. 

Vzhledem ke skutečnosti, že je Váš dotaz směřován do roku 2010, týká se patrně MUDr. Nečesaného, Ing. 

Tanečkové a MUDr. Zítka. K tomu sděluji, že všichni jmenovaní uzavřeli konkurenční doložku shodného 

obsahu. 

 

Výše uvedená konkurenční doložka byla následujícího znění: 

„1. Zaměstnavatel a zaměstnanec se dohodli tak, že zaměstnanec se zavazuje v případě odvolání z funkce 

a současném skončení pracovního poměru, po dobu následujících 6 měsíců, zdržet výkonu výdělečné činnosti, 

která je nebo by byla předmětem činnosti zaměstnavatele, nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu, 

pokud se nedohodnou jinak. 

2. Zaměstnavatel se zavazuje poskytnout za každý měsíc plnění závazku uvedeného v odstavci 1. 

peněžité vyrovnání ve výši průměrného měsíčního výdělku, které je splatné pozadu za příslušné měsíční 

období. 

3. Ustanovení bodu 2. neplatí, pokud dojde k odvolání zaměstnance z funkce z důvodů, pro které lze 

okamžitě zrušit pracovní poměr, v případě hrubého porušení ujednání obsaženého v této dohodě, v případě 

opakovaného porušení obecně závazných nebo vnitřních předpisů zaměstnavatele. 

4. V případě vzdání se funkce ze strany zaměstnance se zaměstnavatel a zaměstnanec dohodli tak, že 

zaměstnanec se zavazuje po dobu následujících 3 měsíců zdržet výkonu výdělečné činnosti, která je nebo by 
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byla předmětem činnosti zaměstnavatele, nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu, pokud se 

nedohodnou jinak a zaměstnavatel se zavazuje poskytnout za každý měsíc plnění tohoto závazku peněžité 

vyrovnání ve výši průměrného měsíčního výdělku, které je splatné pozadu za příslušné měsíční období. 

5. Jestliže zaměstnanec poruší svůj závazek uvedený v bodě 1 a 4 tohoto článku, sjednává se smluvní 

pokuta ve výši trojnásobku průměrného měsíčního výdělku, kterou je zaměstnanec povinen zaplatit 

zaměstnavateli. Zaměstnanec se zavazuje zaplatit zaměstnavateli smluvní pokutu do 15 dnů od písemné výzvy 

zaměstnavatele k jejímu zaplacení. Závazek zaměstnance uvedený v bodě 1 a 4 zaniká zaplacením smluvní 

pokuty.“ 

 

V rámci smluv o výkonu funkce, které upravovaly výkon funkce předsedy a členů představenstva, byl sjednán 

zákaz konkurence člena představenstva tak, jak vyplýval z § 196 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního 

zákoníku.  

 

Součástí dohody o ukončení pracovního poměru MUDr. Nečesaného (pozice generálního ředitele), Ing. 

Tanečkové a MUDr. Zítka (pozice odborných ředitelů) bylo ujednání o konkurenční doložce: 

„Zaměstnavatel a zaměstnanec se dohodli tak, že zaměstnanec se zavazuje po dobu následujících 6 měsíců 

zdržet výkonu výdělečné činnosti, která je nebo by byla předmětem činnosti zaměstnavatele, nebo která by 

měla vůči němu soutěžní povahu. Zaměstnavatel se zavazuje poskytnout zaměstnanci peněžité vyrovnání ve 

výši průměrného měsíčního výdělku za těchto 6 měsíců. Peněžité vyrovnání bude provedeno ve mzdě za únor 

2011. Pokud se zaměstnanec v období následujících 6 měsíců nezdrží výdělečné činnosti po určité období, je 

povinen poměrnou část peněžitého vyrovnání za toto období vrátit zaměstnavateli.“ 

V souladu s touto doložkou obdržel každý z nich peněžité vyrovnání ve výši průměrného měsíčního výdělku 

za 6 měsíců. 

 

Nad rámec peněžitého vyrovnání v souvislosti s plněním výše uvedené konkurenční doložky neobdrželi 

MUDr. Nečesaný, Ing. Tanečková a MUDr. Zítka žádné odstupné. 

 

Na jednání dne 16. 2. 2011 dozorčí rada Krajské nemocnice Liberec, a. s., projednala a usnesením vzala na 

vědomí odstoupení MUDr. Nečesaného, Ing. Tanečkové a MUDr. Zítka z funkcí členů představenstva 

společnosti a zároveň i dohody o rozvázání pracovních poměrů MUDr. Nečesaného a Ing. Tanečkové a vzdání 

se funkce lékařského ředitele v případě MUDr. Zítka.  Výpis ze zápisu z příslušného jednání dozorčí rady 

společnosti je volně dostupný ve sbírce listin na www.justice.cz.  

 

Funkce předsedy a členů představenstva, kteří posléze působili v Karlovarské krajské nemocnici a. s., IČ: 

26365804, zanikla dne 28. 2. 2011. Pracovní poměr MUDr. Nečesaného jakožto generálního ředitele a Ing. 

Tanečkové a MUDr. Zítka jakožto odborných ředitelů v Krajské nemocnici Liberec, a.s. byl ukončen dohodou 

ke dni 16. 2. 2015. 

V Karlovarské krajské nemocnici a. s. vznikla MUDr. Luďkovi Nečesanému, MBA, funkce předsedy 

představenstva dne 1. 9. 2011, Ing. Miloslavě Tanečkové funkce člena představenstva dne 1. 9. 2011 a MUDr. 

Martinu Zítkovi funkce člena představenstva dne 3. 10. 2011. Tedy, mezi zánikem funkcí výše jmenovaných v 

Krajské nemocnici Liberec, a. s., a vznikem funkcí v Karlovarské krajské nemocnici a. s. uplynula ve všech 

případech doba minimálně 6 měsíců.  
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Neexistují dostupné informace, ze kterých by bylo možné vyvodit, jak a kdo kontroloval v rozhodné době 

plnění konkurenční doložky. V této souvislosti upozorňuji, že povinnost poskytovat informace se netýká 

vytváření nových informací (§ 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím). 

 

Sjednaná konkurenční doložka ve smlouvách o individuálních pracovních a mzdových podmínkách ani ve 

smlouvách o výkonu funkce nebyla ze strany MUDr. Nečesaného, MBA, Ing. Tanečkové a MUDr. Zítka 

porušena a nebylo tudíž nutno přikročit k řešení situace.  

 

MUDr. Luděk Nečesaný, MBA 

 

Hlasování: 

Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. bere na vědomí informace zaslané Krajskému protikorupčnímu 

pracovišti o.p.s. 

 

7. Konkurenční doložka členové představenstva KNL, a.s. 

Předsedkyně DR Lena Mlejnková předložila členům DR materiály, ve kterých doložili členové představenstva 

KNL, a.s. svá angažmá v obchodním rejstříku, viz příloha. 

Radní pro zdravotnictví Mgr. Petr Tulpa uvedl, že podklady předal právníkům Libereckého kraje a zároveň 

požádal zástupce zbývajících akcionářů, aby se k tomu vyjádřili. Situace bude dále projednávat na příštím 

zasedání dozorčí rady v říjnu. 

 

Hlasování: 

Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. bere na vědomí informace týkající se konkurenční doložky členů 

představenstva KNL, a.s. 

 

8. Catering KNL odštěpení 

Předsedkyně DR Lena Mlejnková předložila členům DR materiál o odštěpení Cateringu KNL a vznik 

společnosti KNL. Generální ředitel a předseda představenstva MUDr. Luděk Nečesaný, MBA informoval o 

založení společnosti KNL Catering s r.o.  

Na základě usnesení Valné hromady ze dne 26. 6. 2015, byla dne 17. 8. 2015 založena společnost KNL 

Catering s. r. o. 

Do této společnosti by měly být od 1. 1. 2016 převedeny všechny činnosti související se stravovacím 

provozem, tj. komerční provozovny i zaměstnanecké a pacientské stravování. 

KNL Catering s. r. o. je dceřinou společností Krajské nemocnice Liberec a KNL je 100 % vlastníkem 

společnosti. 
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Společnost KNL Catering s. r. o. je zatím „prázdnou“ společností, do které po konečném schválení na Valné 

hromadě, budou převedeny činnosti stravovacího provozu. 

KNL Catering s. r. o., vložený základní kapitál 100 tis. Kč;   

prozatímní orgány společnosti: 

3 jednatelé  (MUDr. Luděk Nečesaný, MBA; Ing. Jan Rais, MBA; Ing. Hana Jelínková) 

3 členové dozorčí rady (Ing. Štefan Nebus; Ing. Zdenka Karvayová; Bc. Josef Kapras) 

 

Nyní se připravuje zápis do Obchodního rejstříku (do cca 10. 9.) a dále projekt odštěpení.  

 

Společnost KNL Catering s. r. o., bude skupinovým plátcem DPH spolu s KNL (přeprodej služeb mezi oběma 

společnostmi bude bez zatížení DPH, a zároveň nepomine výhoda „koeficientu“ krácení DPH na vstupu). 

Představenstvo KNL, a.s. odštěpení vzalo na vědomí dne 31. 8. 2015. 

GŘ požádal zástupce akcionářů, aby na svých představenstvech projednali své zástupce do dozorčí rady. 

V budoucnu bude jediným jednatel pan Karel Kubelka. V dozorčí radě by management KNL rád viděl 

v dozorčí radě Cateringu KNL zástupci z KNL zástupkyně vrchních sester z liberecké nebo turnovské 

nemocnice + 2 členové managementu. Nyní je třeba nominovat zástupce akcionářů. Valná hromada Cateringu 

KNL bude představenstvo, které každý měsíc zprostředkuje výstupy dozorčí radě KNL. 

 

Hlasování: 

Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. bere na vědomí založení společnosti Catering KNL s r.o. 

 

9. Zpráva o hospodaření KNL, a.s. 

Předsedkyně DR Lena Mlejnková předložila materiál o hospodaření KNL za prvních sedm měsíců roku 2015. 

Generální ředitel a předseda představenstva KNL MUDr. Luděk Nečesaný, MBA hospodářské výsledky 

okomentoval: 

 

1. Ekonomika 

Hospodářský výsledek za červenec:  zisk ve výši + 24,7 mil. Kč 

Hospodářský výsledek za 1-7/2015: zisk ve výši + 89 mil. Kč 

 

za 1-7/2014 za 1-7/2015 jen 7 / 2015

Liberec 25 83 20,7

Turnov 6 6 4

31 89 24,7  
 

Přehled 
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rok 2015

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Celkem

Náklady 249 136 406 236 388 411 254 570 883 249 566 112 233 245 040 252 170 636 240 442 468 1 715 519 955

Materiál 94 422 596 83 227 210 93 662 927 88 379 552 78 644 085 93 965 553 82 612 136 614 914 058

Energie 4 756 119 6 259 813 5 907 235 5 146 509 3 874 647 3 147 353 3 315 343 32 407 019

Náklady prodej zboží 14 686 855 12 390 597 14 896 834 14 351 573 13 559 547 15 320 030 14 399 622 99 605 059

Opravy 3 605 342 4 774 741 4 313 647 5 977 639 4 489 092 4 224 337 4 592 479 31 977 278

Ostatní služby 6 323 928 5 507 334 7 870 552 6 323 575 6 696 281 8 406 306 5 960 939 47 088 915

Osobní náklady 113 780 635 108 938 682 111 314 009 112 638 861 112 693 978 109 018 264 115 017 674 783 402 102

Ostatní náklady 604 856 4 968 190 5 705 246 6 399 731 2 963 470 8 052 290 4 129 916 32 823 698

Odpisy 10 956 075 10 321 844 10 900 433 10 348 671 10 323 941 10 036 503 10 414 359 73 301 826

Výnosy -249 502 185 -236 490 459 -254 426 548 -251 594 536 -282 111 843 -265 550 325 -265 168 409 -1 804 844 306

Tržby služby -224 269 913 -211 876 987 -226 465 610 -225 598 564 -255 893 483 -231 090 074 -238 898 352 -1 614 092 984

Tržby prodej zboží -19 249 702 -17 223 678 -20 329 904 -19 447 578 -18 798 328 -20 946 525 -19 076 506 -135 072 220

Ostatní výnosy -5 982 570 -7 389 793 -7 631 035 -6 548 394 -7 420 032 -13 513 727 -7 193 551 -55 679 102

Vnitro náklady 44 114 077 43 468 121 46 173 850 41 775 141 37 286 894 43 067 877 37 829 901 293 715 861

Vnitro výnosy -44 114 077 -43 468 121 -46 173 850 -41 775 141 -37 286 894 -43 067 877 -37 829 901 -293 715 861

Celkem hospodářský výsledek -365 780 -102 048 144 334 -2 028 424 -48 866 802 -13 379 689 -24 725 941 -89 324 351  
 

 

Mimořádné vlivy na hospodářský výsledek

Květen Červen Červenec Celkem

30 000 000 30 000 000
zvýšení úhrad pro rok 2015 (výhled dle dohodnutých smluv 

proti úhradové vyhlášce)

4 000 000 12 000 000 16 000 000 vyúčtování ZP rok 2014

500 000 500 000 Opravná daň z příjmů PO rok 2013

4 700 000 4 700 000 Zisk z NELI do KNL

4 000 000 4 000 000 Snížená spotřeba materiálů / pokles výkonnosti (cca)  
 

 

 

 

Srovnání 2015 s rokem 2014 (stejné období, 7 měsíců) 
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mil Kč rok 2014 rok 2015

Náklady 1 656 1 716 60 104%

Materiál 627 615 -12 98%

Energie 35 32 -2 94%

Náklady prodej zboží 86 100 14 116%

Opravy 29 32 3 109%

Ostatní služby 51 47 -4 93%

Osobní náklady 716 783 67 109%

Ostatní náklady 35 33 -2 95%

Odpisy 77 73 -4 95%

Výnosy -1 687 -1 805 -118 107%

Tržby služby -1 517 -1 614 -97 106%

Tržby prodej zboží -118 -135 -17 114%

Ostatní výnosy -52 -56 -4 107%

Celkový hospodářský výsledek -31 -89 -58 287%

srovnání 2015 - 

2014

 
Pokles nákladů po odečtení vlivu nákladů na potraviny (rozvoj stravovacího provozu) je -24 mil. Kč; tj. na 96 

%. 

 

 

2. Stav finančních zdrojů k 28. 8. 2015 

v mil. Kč

Bankovní účty 90

Pohledávky 10

Závazky -41

Celkem finanční zdroje 60  
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3. Zdravotní péče za 1 - 7/2015 

Optimální plnění je na 58 % ročního plánu 

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

 

Liberec  

LIBEREC Hospitalizační péče Ambulantní péče

111 VZP 63% 60%

201 Vojenská ZP 65% 61%

205 ČPZP 73% 75%

207 Oborová ZP 53% 55%

209 ZP ŠKODA 66% 57%

211 ZP MV ČR 58% 63%  
 

Turnov 

TURNOV Hospitalizační péče Ambulantní péče

111 VZP 66% 62%

201 Vojenská ZP 91% 64%

205 ČPZP 69% 63%

207 Oborová ZP 50% 58%

209 ZP ŠKODA 40% 72%

211 ZP MV ČR 71% 62%  
 

Člen DR MUDr. Pavel Buchvald uvedl, že s ohledem na velmi dobré hospodářské výsledky by bylo vhodné 

na příštím zasedání dozorčí rady navrženy odměny pro management. 

Zároveň se dotázal, zda by s ohledem na dobré hospodářské výsledky nebylo možné vrátit zpět platby za ÚPS 

u lékařů. GŘ odpověděl, že na posledním jednání představenstva byla diskutována tato otázka, lékařský ředitel 

a místopředseda představenstva KNL MUDr. Richard Lukáš, Ph.D. by na příštím zasedání představenstva měl 

navrhnout řešení. Plánovaná fixní částka měsíčně je v řádu cca 1,5 - 2 miliony korun. Návrh řešení je na 

lékařském řediteli a shodě představenstva. 

GŘ zároveň oznámil, že na posledním představenstvu došlo ke schválení mzdových  úprav, které budou stát 

měsíčně cca 3 miliony korun s platností k 1. 10. 2015 a týkají se SZP a řadových pracovníků 

nezdravotnických úseků i s ohledem na rozhodnutí Vlády ČR o zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2016. Těmito 

návrhy mzdové politiky má již KNL povinost o navýšení minimální mzdy vyřešenu. Zároveň poznamenal, že 

veškeré tyto pozitivné mzdové úpravy budou dlouhodobě udržitelné pouze za předpokladu efektivního chodu 

KNL. 

 

Hlasování: 

Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 



 

Stránka 13 z 
17 

www.nemlib.cz 
 

 

Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. bere informace o ekonomickou situaci za měsíce leden až červenec 

2015 na vědomí. 

 

10. Informace o investiční činnosti KNL, a.s. 

Předsedkyně DR Lena Mlejnková předložila materiál obchodně-investičního ředitele Mgr. Ing. Milana 

Trpišovského, MBA o investičních projektech KNL. Generální ředitel a předseda představenstva KNL MUDr. 

Luděk Nečesaný, MBA informace okomentoval.    

1. Dotace  

Přehled všech dotačních titulů je uveden v příloze č. 1. Níže jsou uvedeny aktuální stavy jednotlivých projektů 

včetně nejdůležitějších mezníků při naplňování jejich realizace k rozhodnému datu 31. 8. 2015 včetně 

seznamu rozpracovanosti jednotlivých výběrových řízení viz příloha č. 2.  

 

1.1 IOP- onkologie - 8952  

Stav ke dni 31. 8. 2015  

lineárních urychlovačů Elekta Synergy s příslušenstvím Liberec – celková cena 79.121.900,- vč. DPH  

– 30. 10. 2015- spuštění LU do provozu.  

 

náběr dat a dozimetrické měření, data byly odeslány do firmy Elekta. Zde probíhá jejich přepočet a úprava pro 

provoz.  

následovat náběr dat.  

 

1.2 IOP – traumatologie – 9299  

Stav ke dni 31. 5. 2015  

-1. vyhlášení na přístrojové vybavení bylo ukončeno 30. 6. 2015. Předmětem dodávky bylo 32 

přístrojů rozdělených do 19 skupin. Z toho:  

eno a byla připravena zadávací dokumentace 

pro 2. vyhlášení VŘ 001. Tato ZD byla zaslána ke kontrole na MZČR  

 

-2. vyhlášení na těchto 11 částí (otevírání obálek proběhlo dne 19. 8. 

2015 a vyhodnocují se nabídky)  

 

1. skiagrafický přístroj 8 022 300 Kč (dodavatel Siemens)  

2. pojízdný RTG přístroj 1 845 250 Kč (dodavatel Siemens)  

3. operační světlo se zabudovanou kamerou 947 710 Kč (dodavatel Hypokramed)  

4. C rameno bez 3D rekonstrukce 3 496 900 Kč (dodavatel Aura Medical)  

5. Vysokofrekv. elektrokoagulační systém 232 338 Kč ( dodavatel Covidien ECE)  

6. hyperbarická komora 6 283 893 Kč (dodavatel North Med)  

7. nástrojová vybavení pro konč.poranění 100 000,00 (dodavatel Hypokramed)  
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8. operační stůl s výměnnými deskami 4 577 793 Kč (dodavatel Hypokramed)  

9. mobilní ultrazvukový přístroj (dodavatel Northmed)  

10. přenosný sono přístroj (dodavatel Northmed)  

11. přenosný sono přístroj bedside (dodavatel Northmed)  

 

Přístroje jsou postupně dle podmínek uzavřených v KS instalovány a propláceny.  

rojů 

(8 částí) KNL požádala MZČR o zrušení etapizace projektu. MZČR tuto žádost schválilo a přistoupilo opět k 

jednoetapovému projektu s termínem dokončení 31. 10. 2015.  

 

1.3 IOP – onkologie - 9738  

Stav ke dni 31. 8. 2015  

 

dokumentace (4 přístroje)- složitá technická specifikace  

 

 

-4 části  

 

1. Skiaskopie digitální  

2. Multifunkční systém operačních sálů  

3. Skiagrafie  

4. Klinická dozimetrie  

 

 

 

Následně proběhly 2 jednání hodnotící komise a bylo vydáno Rozhodnutí o výběru:  

Část 2 - Multifunkční systém operačních sálů – BBraun 7.616 135,22 Kč vč. DPH  

Část 4 - Klinická dozimetrie – Canberra Packard 7 623 000 Kč vč. DPH  

Návrhy kupních smluv byly odeslány na MZČR ke kontrole.  

 

 

Následně proběhly 2 jednání hodnotící komise a bylo vydáno Rozhodnutí o výběru:  

Část 1 – skiaskopie digitální Siemens 9 374 112 Kč vč DPH a 3 775 200 Kč servisní sml. na 8 let  

Část 3 – Skiagrafie –Northmed 7 711 572 Kč vč DPH a 2 783 000 Kč servisní sml. na 8 let  

Návrhy kupních smluv byly odeslány na MZČR ke kontrole.  

 

 

1.4 ROP – gamakamera - 1156  

Stav projektu ke dni 31. 8. 2015  

Technologická část - II. opakované výběrové řízení:  
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smlouvy“  

3. 2015 – ukončena kontrola průběhu výběrového řízení ze strany ROP před uzavřením „Kupní 

smlouvy“ a „Servisní smlouvy“  

 

 

„Kupní smlouva“ 16.648.390,- Kč vč. DPH  

„Servisní smlouva“ po dobu 6 let 6.534.000,- Kč vč. DPH  

- zahájen návoz technologie, probíhá oživení technologie  

 

28. 8. 2015 - validace  

29. 9. 2015 - předání kompletní dokumentace technologie vč. zaškolení  

Stavební část - III. opakované výběrové řízení:  

- vyhlášeno III. opakované výběrové řízení na stavební část projektu  

– odesláno Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky  

 

– podpis kupní smlouvy - PULSKLIMA, spol. s r.o. - 4.891.971,34 Kč bez DPH  

a 30. 4.  

 

- 

6. 9. 2015 SUKL  

- 6. 9. 2015 SUKL  

- plánovaný termín kolaudace stavby  

   

  

- dokončení celého projektu  

- dokončení celého projektu  

- podání žádosti o platbu  

    

 

Člen DR MUDr. Pavel Buchvald se dotázal, zda je pravdivá informace o tom, že se vedou jednání o druhé 

magnetické rezonanci. 

GŘ odpověděl, že i díky radnímu pro zdravotnictví Mgr. Tulpovi byla úspěšně obhájena před přístrojovou 

komisí na Ministerstvu zdravotnictví ČR varianta druhé magnetické rezonance v KNL. Tento přístroj by byl 

umístěn do přístavby k pavilonu B. Realizace musí být do konce roku 2016. 

Členka DR Mgr. Petra Plašková se dotázala, zda byla už vypsána zakázka praní prádla pro KNL a zda bude 

zakázka řešit i otázku inventur prádla.  

GŘ odpověděl, že se připravuje výběrového řízení na externího dodavatele, protože současná prádelna je za 

svou životností a předpokládá vysoké investice, které převyšují náklady na zajištění praní prádla od externích 

dodavatelů. Už v současné době jsou ceny za praní kilogramu prádla od některých externích dodavatelů nižší 
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než současná cena v KNL. Na přípravě podkladů dlouhodobě pracuje technický ředitel ing. Rais a obchodní 

oddělení /horizont konec roku 2015/ soutěž v realizaci. 

 

 

Hlasování: 

Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení: Dozorčí rada KNL bere informace o stavu investičních projektů na vědomí. 

 

Různé 

 

Podnět na péči 

Předsedkyně dozorčí rady Lena Mlejnková informovala členy dozorčí rady o tom, že obdržela stížnost na péči 

na dětském oddělení KNL, kde došlo k záměně rodného čísla.  Stížnost bude řešena standardními postupy 

v KNL jako obvykle. 

GŘ ubezpečil členy DR,že každá taková stížnost je řešena standartním způsobem a v zákonné lhůtě se snahou 

o ujištění objektivního stavu a odpovědí pro stěžovatele ve spolupráci s právním zástupcem. 

 

Poliklinika Avicenum 

Generální ředitel a předseda představenstva MUDr. Luděk Nečesaný, MBA informoval o projektu nové 

polikliniky Avicena v centru Liberce a jednáních se zástupci investora o možnostech pronájmu prostor pro 

KNL. KNL, a.s. by mohla být strategickým partnerem polikliniky včetně zajištění všech komerčních aktivit, 

RTG, operačních sálů a některých ambulancí. Projekt je řešen lékařský ředitel v úzké spolupráci se 

zainteresovanými primaři daných oborů a vesměs velmi pozitině akceptován uvnitř nemocnice, jednání by 

měla dospět k finální dohodě nejpozději do konce září 2015.    

 

Výplatní termín 

Člen DR MUDr. Vladimír Šámal, Ph.D. se dotázal, zda je možné vrátit výplatní termín ze současného 20. dne 

v měsíci například na 10. dne v měsíci.  

GŘ odpověděl, že v současné době existují v nemocnici pravidla, že všechna oddělení v rámci zpracování 

podkladů k přesčasové práci odevzdávají s obtížemi do 10. dne v měsíci. Z tohoto důvodu není úplně reálné 

přesouvat výplatní termín, ale přislíbil na příští DR zjistit reálné možnosti zkrácení výplatního termínu  a 

dopady jeho zkrácení na KNL, a.s. 

 

COS materiál 

Člen DR MUDr. Vladimír Šámal, Ph.D. se dotázal k materiálu efektivního využití operačních sálů, jak se 

budou v budoucnu sály využívat, neboť současný návrh některým oddělením nevyhovuje. 

GŘ informoval, že pracovní materiál je prvním krokem ve strategii optimalizace operačních kapacit KNL a že 

přístup primařů různých oborů je různý, a že vedení KNL bude plně podporovat další fáze tohoto projekt. 
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Upřesnil, že se jedná o první krok strategického projektu, který by měl vést ke zefektivnění této činnosti, 

zlepšení plánování operací, větší spolupráci mezi obory, ke snaze o minimalizaci přesčasové práce a 

k efektivnímu využití kapacit intenzivní medicíny a to jak anesteziologické péče, tak JIP péče. 

Zároveň není jeho cílem omezit pozice každého z operačních oborů ve svém postavení daného oddělení 

v Krajské nemocnici Liberec, nicméně se očekává proaktivní komunikace vedení těchto oddělení, aby došlo 

ke shodě. 

Operační kapacity elektivních výkonů, tedy plánovaných, budou sladěny s oddělením ekonomickým a 

zdravotních pojišťoven dle uzavřených smluvních vztahů s pojišťovnami a finanční náročnosti výkonů, 

rozhodně ne dle leckdy maximalistických požadavků vedení oddělení.  

Výrazné zefektivnění tohoto typu péče je cesta k úspěchu KNL v konkurenčním prostředí a ve stávající 

tendenci přesouvání většiny složitých zákroků do Liberce bez vazeb na automatické navyšování úhrad od 

pojišťoven. Provádění neuhrazené elektivní péče s genezí přesčasové práce na operačních sálech, JIP a to 

zvláště při zajištění péče o ventilované pacienty, musí být koncová varianta při vyčerpání všech možných 

opatření pro optimalizaci tohoto druhu péče.   

 

Závěr: 

Termín příštího zasedání DR byl stanoven na 13. 10., 10. 11., 8. 12. 2015.  

 

……………………………                   

Lena Mlejnková 

Předsedkyně dozorčí rady KNL, a.s.    

  


