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Tisková zpráva 
Vyjádření primátorky města 

ke změnám v představenstvu v KNL 
 

Statutární město Liberec se slovy primátorky ohrazuje proti nemístným a lživým obviněním, 

kterým je během politických čistek v orgánech KNL znovu a znovu vystavováno.  

Na tiskové konferenci po jednání Dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec a.s., naznačil její předseda, 

Josef Šedlbauer, že vrchní sestra musela z představenstva společnosti odejít v důsledku toho, že 

Statutární město Liberec trvalo na svém zástupci v představenstvu (odmítaje jej obětovat politickým 

čistkám jednoho politického uskupení). Jeho slova následně podpořila krajská náměstkyně pro 

zdravotnictví, Zuzana Kocumová. Tato obvinění jsou nemístná, lživá a vedení města Liberce se proti 

nim ohrazuje.  

Opak je pravdou – již první informace, které Statutární město Liberec od vedení Libereckého kraje 

získalo, poukazovaly na fakt, že s vrchní sestrou Hanou Bláhovou se v budoucím uspořádání 

představenstva společnosti nepočítá – ostatně to potvrzuje také email, ve kterém hejtman Martin 

Půta zaslal jména předpokládaných budoucích členů představenstva. Jméno Hany Bláhové mezi nimi 

nebylo, stejně jako jméno MUDr. Dzana. Teprve tato informace dala podnět k diskusi mezi městem a 

krajem o složení představenstva.  

Velmi nás proto nyní překvapují slova pana Šedlbauera o tom, že jej mrzí, že zdravotnický personál 

nebude mít ve vrcholném orgánu nemocnice své zastoupení. Přitom zástupců lékařů je tam mnoho a 

jistě by nebyl problém „vyměnit jednoho lékaře či primáře za sestry a nelékařský zdravotnický 

personál“. Ráda bych připomněla, že diskuse o odvolání vrchní sestry z představenstva se vedla, 

mimo jiné, také na Radě města, na které byl k tomuto tématu hostem hejtman Martin Půta. Je také 

potřeba říci, že tlakem na vrchní sestru, která nakonec na svou funkci členky představenstva sama 

rezignovala, ztratilo své zastoupení více než 900 zaměstnanců společnosti, tedy nejpočetnější 

skupina, která nyní nemá možnost podílet se na budoucím rozvoji společnosti.  

Není ani pravda, jak předseda Dozorčí rady Josef Šedlbauer již několikrát zmínil, a některá média 

přejala, že se Statutární město Liberec změnám v Krajské nemocnici Liberec, respektive v jejím 

představenstvu, bránilo, respektive že je odmítalo. Znovu připomínáme, že počet členů dozorčí rady 

je devět. K personálním změnám je potřeba šesti hlasů. Statutární město Liberec má v této radě 

pouze dva členy. Není tedy možné, aby město cokoliv zablokovalo, naopak. Od počátku byl postoj 

Statutárního města Liberce konzistentní – Rada města požadovala, aby byl zachován mandát zástupci 

města, MUDr. Ladislavu Dzanovi. Pokud by mělo dojít ke změně jeho mandátu, respektive pokud by 

se mělo hlasovat o jeho odvolání, muselo by se tímto krokem zabývat zastupitelstvo města, kterému 

je toto dle zákona vyhrazeno. Vzhledem k tomu, že nakonec došlo k situaci, kdy byl mandát MUDr. 



Dzana zachován, a došlo jen k dovolbě členů představenstva, není třeba změny na zastupitelstvu 

města projednávat. Josef Šedlbauer a jeho kolegyně Zuzana Kocumová svými lživými tvrzeními 

neustále a opakovaně poškozují město, což je u zastupitelů, kteří májí zájmy města naopak hájit, 

neomluvitelné. Nicméně to pouze potvrzuje styl a způsob jednání členů Změny pro Liberec – každá 

lež je dobrá v honbě za politickými body. 

Hovořila jsem dnes telefonicky o celé situaci s panem hejtmanem Půtou. Byla jsem z jeho strany 

ujištěna, že v případě vrchní sestry Hany Bláhové situace nebyla v žádném případě postavena tak, že 

by musela odejít z důvodu trvání města na MUDr. Dzanovi, a že taková interpretace situace není 

správná.   
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