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Z Á P I S č. 5/2019  
Z mimořádného zasedání dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a.s. 

se sídlem Liberec 1, Husova 357/10, IČO  272 83 933 (dále jen společnost) 
 
Datum:                            24. 4. 2019 
 
Doba konání:                 10:00 –  11:00 hodin 
 
Místo:                             KNL, a.s. zasedací místnost v 6.patře, budova Q  
 
Přítomni:                      Bc. Lena Mlejnková, předsedkyně dozorčí rady KNL, a.s. 

MUDr. Pavel Buchvald, Ph.D., člen dozorčí rady KNL, a.s.  
Mgr. Petra Plašková, členka dozorčí rady KNL, a.s.  
MUDr. Ivan Bašta, člen dozorčí rady KNL, a.s. 
MUDr. Zdeněk Šembera, člen dozorčí rady KNL, a.s. 

   Ing. Tomáš Hocke, člen dozorčí rady KNL, a.s. 
   RNDr. Josef Uchytil, člen dozorčí rady KNL, a.s. 

    Ing. Michal Kříž, člen dozorčí rady KNL, a.s. 
Mgr. Jan Marek, člen dozorčí rady KNL, a.s. 
MUDr. Vratislav Beran, člen dozorčí rady KNL, a.s. 
Martin Půta, člen dozorčí rady KNL, a.s. 

 
Omluveni:  Mgr. Roman Baran, člen dozorčí rady KNL, a.s. 
  
Hosté:                            MUDr. Richard Lukáš, Ph.D.,  předseda představenstva KNL, a.s. 

MUDr. Přemysl Sobotka, náměstek hejtmana pro zdravotnictví 
     
Svolavatel jednání:       Bc. Lena Mlejnková  
Zapisovatel:        Václav Řičář  
 
Usnášeníschopnost:     Vzhledem k počáteční účasti 11 členů bylo zasedání DR prohlášeno za usnášeníschopné.  
 
Program:  

1) Zahájení  
2) Záměr koupě Nemocnice Frýdlant  
3) Různé 

 
1. Průběh zasedání dozorčí rady 

Předsedkyně Dozorčí rady (DR) Lena Mlejnková zahájila jednání a přivítala hosty a nově zvolené členy DR za 
zaměstnance.  Předsedky DR nechala hlasovat o programu jednání dle zaslané pozvánky.  
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Hlasování: 
Pro: 11 
Proti: 0  
Zdržel se: 0 
Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje program jednání 
 

 
2. Záměr koupě Nemocnice Frýdlant 

 
Dozorčí rada diskutovala o podmínkách koupě Nemocnice Frýdlant s.r.o. Kupní cena stanovena v předběžném 
dokumentu vyjednaném mezi KNL a společnosti EUC je ve výši hodnoty hmotného majetku společnosti tedy 8,6 
milionu Kč.   
 
Kříž: chceme vědět podmínky budoucí smlouvy 
Hocke: je jasné, že Nemfry koupit chceme a musíme, že s ní máme nějaké záměry. To je za mě jasné a zřetelné. Měl 
bych s tím seznámit zastupitele města i radu města. Už kvůli tomu, že LK navýší ZK ve společnosti. 
Mlejnková:  je to předběžný souhlas DR. My v tom Termsheetu máme stanovené rámcové podmínky transakce, které 
bychom měli schválit. My dáváme jako DR signál, jednejte, my s tím souhlasíme, ale není naší rolí, abychom 
rozhodovali o tom, jaké mají být podmínky  toho kterého parametru řekněme nájemní smlouvy s Frýdlantem. 
Plašková: já tedy nejsem vůbec přesvědčena, že to máme koupit. Třeba ta lékárna je suma za 30 milionů Kč za 10 let, 
takže to je pravomoc DR.  Myslím, že nemáme být tlačeni do nějakých podmínek ze strany EUC, vidím tam jen výhody 
pro prodávajícího, nic dobrého pro kupujícího. Mě to tedy nepřesvědčilo.  Myslím, že ve slibech vašim voličům na 
frýdlantsku musíme být velmi realističtí. Takže pokud to koupíme, tak určitě bez slibů do budoucna.  
Půta: budovy jsou nadále Frýdlantu, oni se o ně budou muset starat. Musí ale svůj majetek spravovat s péčí řádného 
hospodáře. V TS jsou podmínky, které nemusí být bezvýhradně splněny, pokud na tom nebude shoda, tak se smlouva 
neuzavře.  
Politická objednávka je jasná, LK se k tomu hlásí a zavazuje se k tomu jednoznačně. 
TS vyjednávala KNL a EUC, my jsme to vzali na vědomí. LK do toho dává peníze a chce na to využít „svou“ společnost 
KNL, a.s. 
Sobotka: chci doplnit, že to je vztah mezi 2 obchodmími společnostmi. To, jaká tam bude péče, se skutečně bude 
muset dojednat v budoucnu. My tím, že zrušíme 1 posádku RZP ušetříme cca 5 milionů Kč, které využijeme na zajištění 
pohotovostní péče.  
Lukáš: Termsheet ve stávající podobě je velkým úspěchem.  Na finálním znění spolupracovala také firma VGD, snad to 
je potvrzení, že znění TS je v pořádku.  
Uvidíme teprve, co a jak a kdy budeme ve Frýdlantu nabízet. Naším cílem je samozřejmě nabízet maximum… 
Marek: jak je ten Termsheet právně závazný? Půjde z toho ještě vycouvat? Jaký je ekonomický model fungování do 
budoucna? Bude to ztráta nebo zisk? To nás jako menšinového akcionáře zajímá, nechceme Frýdlant nechat na 
holičkách.  
Lukáš: my nejdeme do Frýdlantu podnikat, když nasadíme naše parametry do matrice EUC, tak je to ztráta. Naším 
cílem je poskytovat ve Frýdlantu více a více péče, podle toho, co bude realistické pro danou lokalitu.  
Právně závazné to není, jsou to parametry budoucí smlouvy.  Očekáváme, že schválíte, abychom naplnili s péčí 
řádného hospodáře tento Termsheet.  
Kříž: my jsme to včera podpořili. Ale já myslím, že chceme, abyste nám parametry dohody o koupi ještě přišli ukázat.  
Jsou tam rizika, musí to být ošetřeno 
Mlejnková:  je jasné, že musíme ošetřit všechna rizika, která v souvislosti s tím vyvstanou. 
 
Člen DR Michal Kříž definoval mj. problémové body, které žádá v rámci vyjednávání kupní smlouvy vyjasnit: 
 
- jaká je garance nerizikovosti budoucích problémů s vlastnictvím s.r.o (zejména případné soudní spory, doúčtování 
úhrad pojišťoven, včetně ošetření rizika dlužného nájemného pronajímateli Města Frýdlant) 
- jaký bude rozsah poskytovaných zdravotních služeb, které bude KNL provozovat. Zejména s ohledem na aktuální a 
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skutečný stav personálu frýdlantské nemocnice. Jaké bude zajištění úhrad ze strany pojišťoven.  
- jaké bude předpokládané hospodaření Nemfry s.r. o. při dané nabídce služeb a úhrad od ZP 
- jaké budou požadavky na finanční investice do areálu a zdroj peněz 
- jaké jsou podmínky nájemní smlouvy a ev. dodatku s Městem Frýdlant s garancí volného rozsahu poskytovaných 
služeb, výší nájemného a zpětné reinvestování do údržby budov ze strany Města Frýdlant 
- jaké budou podmínky mzdové politiky Frýdlantské nemocnice, zejména s ohledem na zásadní odlišnosti mezi KNL a 
EUC 
 
Beran: kdo pokryje vyšší ztrátu Nemocnice Frýdlant na limit 5 MKč?  
Lukáš: my skutečně detailně nevíme, co nás ve Frýdlantu čeká. Ale je to společenská a politická povinnost 
tam jít. Bod zlomu ve Frýdlantu je bohužel za námi, ale musíme to zkusit. Co se zaměstnanců týče, nečekám, 
že bychom ve Frýdlantu chtěli zaměstnant lidi, kteří pracují v Liberci. Nebudeme nikoho nutit tam pracovat.  
 
Půta: chceme ve Frýdlantu mít LDN, takže tam bude LDN a pár ambulancí. Věřím, že výkony, které máme 
nasmlouvané ve Frýdlantu dobře uplatníme v Liberci, kde je nemáme od ZP uhrazené.  
Marek: budete v Turnově něco předkládat ke schválení?  
Hocke: bude to jen k informaci.  
Bašta: lidé ve Frýdlantu to chápou úplně jinak, pokud tam bude ještě nějaký průšvih, tak se to potáhne s KNL.  
Lukáš: jistě tam je spousta sporných momentů, které budeme muset ještě vyjednat. My chceme, aby DR, 
v níž je spousta politiků, jednoznačně řekla, ano schvalujeme, jednejte o koupi.  
Ještě čekáme na zastupitelstvo ve Frýdlantu. Pak svoláme další zasedání PAS, které nejprve projedná 
dodatek s Městem Frýdlant a pak podmínky kupní smlouvy. 
 
Buchvald: nemyslím, že by DR měla být mimo rozhodování o tomto. Možná co se sumy týče, tak podle 
stanov ne. Ale pro budoucnost to je myslím důležité. Je tam spousta nejasných věcí, které musíme vybojovat.  
To, že přicházíme o lékárnu, to je problém. A z hlediska provozního je tam spousta nejasných věcí, které 
musíme zmapovat. Chápu, že tam musíme provozovat. Cílem  je, abychom dosáhli aspoň na černou nulu. 
 
Lukáš: naším cílem je nastartování péče ve Frýdlantu. Ne opak, který tam byl doposud. Dohoda v Termsheetu 
je realistická, kupní cena odpovídá aspoň něčemu hmatatelnému, nikoliv jen cenám podle posudků.  
 
 
Návrh usnesení: 
Dozorčí rada vyslovuje předběžný souhlas s pořízením 100% podílu ve společnosti Nemocnice Frýdlant s.r.o.  
Dozorčí rada pověřuje předsedu představenstva Společnosti vyjednáváním o podmínkách koupě v souladu 
s předloženým Termsheet. 
DR ukládá PAS informovat o konečných podmínkách vyjednaných smluv. 
  
Hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 4 (Plašková, Bašta, Buchvald, Beran) 
Zdržel se: 0  
Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení. 
 

3. Různé 
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Závěr jednání v 11:00 
Další zasedání DR v roce 2018 budou 14.5., 11.6. 
 
 
 
……………………………                  
Bc. Lena Mlejnková 
Předsedkyně dozorčí rady KNL, a.s. 
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