
 
 

  

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. 5/2018  

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

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

 

Datum:                            15. 5. 2018 

 

Doba konání:                 15:30 –  16:14 hodin 

 

Místo:                             Úřad LK, zasedací místnost hejtmana, 3.patro 

 

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. 

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

MUDr. Ivan Bašta, člen dozorčí rady KNL, a.s. 

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

    Martin Půta, člen dozorčí rady KNL, a.s. 

Tibor Batthyány, člen dozorčí rady KNL, a.s.                    

Bc. Zuzana Kocumová, členka dozorčí rady KNL, a.s.  

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

     Mgr. Jana Pastuchová, členka dozorčí rady KNL, a.s. 

Omluveni:   

 

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 společnosti prohlášeno 

za usnášeníschopné.  
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Program:  
1) Zahájení  

2) Kontrola úkolů 

3) Aktuální ekonomická situace 3/2018  

4) Informace o investičně-obchodní činnosti KNL za Q1 2018 

5) Věcné břemeno ČEZ distribuce 

6) Různé 

 

1. Průběh zasedání dozorčí rady 

Předsedkyně Dozorčí rady (DR) Lena Mlejnková zahájila jednání a přivítala hosty. Nechala hlasovat o 

programu jednání dle zaslané pozvánky. 

 

Hlasování: 

Pro: 11 

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 minulé DR nejsou žádné nesplněné úkoly.  

 

3. Aktuální ekonomická situace a plnění výkonnostních parametrů za 1-2/2018 

1. ekonomika  

Hospodářský výsledek za 1-3/2018 je ztráta ve výši -5,6 mil. Kč 
 

pozn: 
- zdražení nakupovaných komodit (neproplácení slev a kompenzací = obchodní politika) 

- v ekonomice není zatím promítnuto odpouštěné penále a pokuta za dotační program IOP Kardiocentrum 

z roku 2010 (celkem vliv = 19 mil. Kč do plusu k výsledku) 

- je promítnuto plnění péče za 1_3/2018 a případné přezálohování 

- hospodaření stravovacího provozu je za I. Q zisk ve výši 2 mil. Kč  

v 3/2018 proti průměru 1,2/2018  
o nárůst spotřeby léků 2mil. Kč 

o nárůst spotřeby SZM 2 mil. Kč 

o nárůst spotřeba Labor. mater 1,6 mil. Kč 

o nárůst opravy 0,8 mil. Kč (zdr.technika) 

o osobní náklady 1,9 mil. Kč 

o snížil se deficit „neplnění“ péče 

 

Příloha č. 1, č. 2 – ekonomika 2018 (viz excel) 
 

2. plnění zdravotní péče  
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OPTIMÁLNÍ PLNĚNÍ 25 % K PLÁNU 
(plnění je počítáno k maximálním limitů úhrad pro rok 2018) 
 
LIBEREC 

hospitalizace ambulance BL

Porody BEZ 

LIMITU (plnění k 

roku 2017)

VZP 111 26,3% 25% 23% 20%

Vojenská ZP 201 28,4% 23% 36% 23%

ČPZP 205 25,3% 28% 26% 31%

OZP 207 26,6% 23% 29% 18%

ZP ŠKODA 209 26,8% 23% 27% 50%

ZP MV ČR 211 29,5% 23% 27% 18%  
všechny hodnoty ZUM, ZULP ve výpočtu produkce jsou v MAX VZP cenách (VLIV NA ÚHRADU V AMBULANCÍCH, VLIV 
NA ÚHRADU PAUŠÁLU – HOSPITALIZACE, VLIV NA VYKÁZANOU HODNOTU LÉKŮ V CENTROVÉ PÉČI BL) 
 
 TURNOV 

hospitalizace ambulance

VZP 111 27,0% 24,7%

Vojenská ZP 201 29,9% 39,5%

ČPZP 205 31,9% 36,9%

OZP 207 21,0% 27,9%

ZP ŠKODA 209 28,5% 22,9%

ZP MV ČR 211 32,1% 34,2%  
 

3. ostatní 

Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 30. 4. 2018 

BANKOVNÍ ÚČTY 167 mil. Kč

TRANSPARENTNÍ ÚČET 82,5 mil. Kč  
 
Návrh usnesení: 
Dozorčí rada Krajské nemocnice Liberec, a.s. vzala vědomí informace o ekonomické situaci a výkonnosti za období 1-

3/2018.  

 

Hlasování: 

Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

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

 

4. Informace o investičně-obchodní činnosti KNL za Q1 2018 
  

DR byla předložena zpráva o průběžném plnění investičních a neinvestičních výdajů za první čtvrtletí roku 2018 tak, jak 
je postupně naplňován dle projednání na prosincovém představenstvu. Dále níže bude předložen plán nákupu 
přístrojové zdravotnické techniky dle schválení představenstva, které předložila investiční přístrojová komise 
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(specifikace pořízení zdravotnické techniky - celkový objem na pořízení zdravotnické techniky je 30 mil Kč včetně 
převedených investic z roku 2017 a nákladů na řešení havarijních stavů). 
 

Čerpání dotačních titulů 
  

 Návazná péče je složena za dvou obsáhlých projektů dělených na 25 částí samostatně hodnotitelných v celkové 
hodnotě 156 839 tis. Kč. V souhrnných tabulkách jednotlivě za oba projekty jsou uvedeny přehledy stavu jednotlivých 
výběrových řízení včetně ceny, případných dodavatelů termínu dodání, atd. 

 

1.1 Návazná péče: 
 
Stav ke dni 31.3.2018  
 
„Zvýšení kvality návazné péče v KNL, a.s. – I.“    
 
         Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001208 
 
              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 
 

 Pro  tento projekt byla  MMR ČR vydána registrace a rozhodnutí o poskytnutí dotace vč. podmínek o 
poskytnutí dotace.   

 Ze strany CRR proběhla kontrola zadávací dokumentace před vyhlášením výběrového řízení (VŘ).   

 Dne  4.9.2017 bylo vyhlášeno  VŘ na 15 částí. 

 Úspěšně byly vysoutěženy části 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12,13, 14, 15.  Pro tyto části byly na CRR  - předány 
ke kontrole podklady před uzavřením Kupních smluv. 

 VŘ není ukončeno pro část 10 

 VŘ  pro část 5 a 11 bylo  VŘ zrušeno. Podklady pro opakované VŘ byly předány ke kontrole na CRR.  

 Pro část 1, 2, 4, 6, 8, 9, 13 jsou Kupní smlouvy uzavřeny  

 Pro část  3, 7, 12, 14, 15, se kompletují podklady pro uzavření Kupních smluv 
 
 
 
Tabulka č. 1:  
 
Přehled stavu VŘ a dodání přístrojů po jednotlivých částech projektu hrazených z dotace. 
 
 

 
Čás
t   

Položk
a 
projek
tu  

Typ přístroje   Datum 
podpisu 
Kupní 
smlouvy  

Cena  vč. 
DPH  

Předpokláda
ný termín 
dodání 

Dodavatel  

1 1.1 Pacientské monitory  5 441 370,0
0 

  

  Centrální monitor  29.1.2018 557 205,00 22.3.2018 S&T Plus 
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 1.18 Monitorovací systém vitálních 
funkcí  

 3 862 320,0
0 

dodáno   

  Centrální monitor    775 005,00   

2 1.2 Plicní ventilátor   2 490 
034,80 

  

 1.14 Ventilátor plicní 5.2.2018 1 845 129,0
0 

22.3.2018 
dodáno  

A.M.I. 

 1.19 Ventilátor plicní  2 662 242,0
0 

  

3 1.3 Trombelastometr   1 1495 
000,00 

  

 1.12 Analyzátor biochemických 
parametrů mozku 

Sml. před 
podpisem 

2 059 998,0
0 

 Promedic
a 

 
4  

 
1.4 

 
Anesteziologický přístroj  

 
29.1.2018 

 
4 394 720,0

0 

22.3.2018 
dodáno 
 

 
Medisap 

5 1.6 Přístroj na kontinuální oxygenaci a 
eliminaci CO2 

 
VŘ 
zrušeno 

   

6 1.7 Impedanční plicní tomografie  25.1.2018 1 759 340,0
0 

8.3.2018 
dodáno 

MONDIA
G 

7  1.8 Lůžko s laterálním náklonem  Sml. před 
podpisem 

2 489 650,1
6 

 LINET 

8 1.9 Mobilní UZV přístroj vč. TCD 25.1.2018 1 649 230,0
0 

8.3.2018 
dodáno 

MONDIAK 

9 1.10 Monitor cerebrální oxygenace  333 960,00   

 1.21 Perioperační hemodynamický 
monitor  

16.4.2018 419 998,79 28.5.2018 BIOMEDI
CA 

10 1.11 EEG mobilní 32 kanálové s analýzou 
rytmu  

Probíhá  
VŘ 

   

11 1.13 Přístroj na chlazení a ohřev 
pacienta  

VŘ 
Zrušeno 

   

12 1.15 Trenažer pro  HKK i DKK  Sml. před 
podpisem  

1 173 700,0
0 

 Madisson 

 
13 

 
1.16 

 
Magnetická rezonance 
 

 
20.12.201
7 

 
28 733 926,

87 

10 týdnů od 
výzvy 
(stavební 
připravenost
)  
Zaškolení 
15.5.2018 

 
Philips 

14 1.17 Lůžkové komplety Sml. před 
podpisem 

19 696 132,
89 

 Linet 

15 1.20 Endoskopická sestava  Sml. před 
podpisem  

3 648 453,0
0 

 Olympus  

 1.5 Videolaryngoskop  358 644,00   

  
 
„Zvýšení kvality návazné péče v KNL, a.s. – II.“ 
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        Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001224 
 
              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.  

 Ze strany CRR byla ukončena kontrola zadávací dokumentace před vyhlášením VŘ. 

 Dne 19. 6. 2017 bylo vyhlášeno VŘ na 10 částí. 

 Úspěšně byly vysoutěženy části 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9.  Přístroje pro tyto části byly již dodány. 

 Pro část 3. výběrové řízení není ukončeno.  

 Část 7 a 10 byla zrušena. Podklady pro opakované VŘ byly předány ke kontrole na CRR.  
 
 
Tabulka č. 2: 
 
Přehled stavu VŘ a dodání přístrojů po jednotlivých částech projektu hrazených z dotace.  
 
 

 
Čás

t 

Položka 
projekt

u 
Typ přístroje 

Datum podpisu 
Kupní smlouvy 

Cena   
vč. DPH v 

Kč 

Termín  
dodání 

Dodavatel 

1. 2.1 Pojízdný RTG přístroj 18.12.2017 12 273 
756,00 

16.2.2018 
 
dodáno 

North Med 
spol. s.r.o. 

 2.4 Skiagrafie     
6 176 808,0

0 

   

2. 2.2 Sonograf 18.12.2017 4 255 570,0
0 

29.1.2018 S&T Plus 
s.r.o. 

 2.5 Mobilní UZV přístroj  2 444 200,0
0 

dodáno  

3. 2.3 Počítačový tomograf  VŘ není 
ukončeno  

   

4. 2.6 Přístroj na chlazení a ohřev 
pacienta  

28.12.2017 430 990,00 8.2.2018 
dodáno  

POLYMED 
medical  
CZ, a.s.  

 2.7 Plicní ventilátor   3 102 803,0
0 

  

5. 2.8 Transportní ventilátor  25.1.2018 395 912,00 8.3.2018 A.M.I. 

 2.11 Ventilátor plicní   1 005 631,0
0 

dodáno   

6. 2.9. Monitor vitálních funkcí –
transportní  

 
25.1.2018 

251 075,00  
22.3.2018 

 
A.M.I. 

 2.12 Monitorací systém vitálních 
funkcí   
Centrální monitor 

 2 076 965,0
0 

313 511,00 

dodáno   

7. 2.10 Bronchoskop VŘ Zrušeno    
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8. 2.13 Lůžka s laterálním náklonem 18.12.2017 2 581 267,7
0 

12.2.2018 
dodáno  

Linet. 

 
9. 

 
2.14 

 
Robotické lůžko 

 
22.1.2018 

2 783 000,0
0 

 
5.3.2018 
dodáno  

BTL 
zdravotnick
á technika, 
a.s.  

10. 2.15 Hmotnostní spektrofotometr VŘ  zrušeno    

 

1.2 Nemocniční informační systém: 

 
Nemocniční informační systém pro Krajskou nemocnici Liberec 
Registrační číslo:CZ.06.3.05/0.0/16_034/0005486 
 
Celkové uznatelné rozpočtové náklady:  44 135 760,-  Kč vč. DPH  
z toho maximální výše dotace 85%  37 515 396,- Kč vč. DPH   
             vlastní zdroje KNL, a.s. 15%    6 620 364,- Kč vč. DPH   
 
Stav ke dni  31.3.2018  
 

 9.6.2017 byla podána žádost o dotaci.  

 15.8.2017  žádost doporučena k financování.  

 17.10. 2017 byly předány na CRR podklady ke kontrole  před vyhlášením VŘ. 

 29.1.2018 byla ze strany CRR ukončena kontrola pokladů pro vyhlášení VŘ.  

 VŘ na zakázku 001 „Nemocniční infomační systém pro KNL“  - probíhá výběr dodavatele.  

 VŘ za zakázku 002 „Dodávka IT infrastruktury pro KNL“ proběhl výběr dodavatele, Smlouva zatím neuzavřena.    

 
   
1.3 Psychiatrie:  
 
Rekonstrukce a rozšíření oddělení psychiatrie KNL, a.s. v budovách „I“ a „E“ 
  
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0002540 
Celkové  uznatelné náklady ve výši    148 763 000,- Kč vč. DPH   
Z toho dotace činí 85%                         126 449 000,- Kč vč. DPH 
Vlastní zdroje KNL, a.s. 15%         22 314 000,- Kč vč. DPH 
 
 
Stav ke dni 31.3.2018 
 

 VŘ 001 ukončeno – Smlouva o dílo podepsána 14. 3. 2018 – na CRR předložena dokumentace VŘ po podpisu 
smlouvy. Kontrola ze strany CRR bude provedena nejpozději před schválením první žádosti o platbu. 
Vysoutěžená cena stavby je oproti rozpočtu vyšší o 5.165.141,84,-Kč (rozpočet – 132.973.490,16 Kč) 

 VŘ 0002 ve fázi přípravy, VŘ 003 plánováno 
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 VŘ 004 a VŘ 005 ukončeno – obě smlouvy uzavřeny 22. 2. 2018 (díky nižší vysoutěžené ceně u obou VŘ bylo do 
stavby, v rámci rozpočtu, převedeno 943.740,-Kč) 

 19. 3. 2018 předáno staveniště a zahájena rekonstrukce pavilonu „I“ – provoz záchytné stanice nenarušen. 

 Předložení první žádosti o platbu na CRR plánováno na 9/2018 ve výši cca 28 mil. Kč (dotace). Termín 
proplacení žádosti o platbu na účet KNL, a.s. je 12/2018 

 
Tabulka č. 3:  
 
Přehled stavu VŘ hrazených z dotace. 
 
 

Číslo 
VŘ 

Předmět VŘ Fáze 
Hodnota VŘ z žádosti o 

dotaci/předpokl.hodnota   
bez DPH/vč. DPH 

Vysoutěžená 
cena - rozdíl 

bude hrazen z 
fin.prostředků 

KNL, a.s. 

Orientační termín 
uzavření smlouvy 

s dodavatelem/Smlouva 
uzavřena 

001 Stavba VŘ ukončeno 
109.115.496,-
/132.029.750,- 

114.164.159,-
/138.138.632,- 

14. 3. 2018 

002 Nábytek 

Příprava 
zadávací 
dokumentace 

10.333.798,-
/12.503.896,- 

  
10-11/2018 

003 
Zdravotní 
technika Plánováno 989.500,-/1.197.295,- 

  
8/2018 

004 TDI VŘ ukončeno 1.551.000,-/1.876.710,- 
1.370.000,- 

neplátce DPH  22. 2. 2018 

005 BOZP VŘ ukončeno 950.000,-/1.149.500,- 
712.470,- 

neplátce DPH  22. 2. 2018 

1.4 AZV: 
 
1.4.1 Sonolýza v prevenci  vzniku mozkového infarktu  
 

 Pro rok 2018  KNL, a.s.  od hlavního řešitele projektu (ÚVN) zatím neobdržela „Návrh dodatku č. 2 ke Smlouvě 
o poskytnutí části účelové podpory a spolupráci při řešení části projektu č. 16-29148A“.  

 Práce na projektu pokračují.  
 
1.5 Monitorovací zprávy ukončených projektů v roce 2018: 
 
 
1.5.1 Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumacentra KN Liberec  
 
CZ.1.06/3.2.01/18.09299  
  

 Dne 10.1.2017  byla podána v pořadí 2. Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu, která byla ze 
stany MZ ČR  schválena.  

 

1.5.2 Zlepšení zdravotní péče v oblasti chirurgie, JIP a anestezie v KNL ,a.s. 
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CZ.1.13/2.2.00/39.01357  

 Dne 18.12.2017 byla podána v pořadí  2. Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu, která byla  
v lednu 2018 ze stany Regionální rady severovýchod schválena.  

 
 

1.5.3 Přechod z formaldehydované  k plazmové nízkoteplotní sterilizaci  
 
CZ.1/02/2.2.00/07.00583 
 

 5.3.2017 byla podána v pořadí 5. Závěrečná Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu.  Probíhá 
její schvalování. 

 
1.6 Žádosti podané v r. 2017 
1.6.1    3D tisk implantátů k ošetření poškozeného skeletu, především lidské pánve 
 

 Dne 14.7.2017 byla na Ministerstvo průmyslu a obchodu  ČR podána Žádost o poskytnutí účelové podpory 
projektu výzkumu a vývoje.  

 Předpokládané celkové náklady projektu za období 2018 – 2020: 1 540 160,-Kč.  

 Žádost byla schválena s maximální výší podpory 100%.     
 

1.6.2 Duální protidestičková léčba pacientů s akutním infarktem myokardu v kardiogenním šoku 
 

 Dne 11.6.2017 byla v rámci 4. Veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích z Programu 
na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu podána žádost o dotaci.  

 Předpokládané celkové náklady projektu na období 2018 – 2021: 2 459 820,- Kč  

 Předpokládaná výše spoluúčasti KNL, a.s. 35% tj. 860 937,- Kč  

 O výsledku zatím KNL, a.s. nebyla informována.   
          
 
1.7 Žádosti podané v r. 2018: 
 

1.7.1 Sportovní akce Krajské nemocnice Liberec, a. s.  
 

 Dne 15.3. byla na Krajský úřad Libereckého kraje podána žádost o dotaci v celkové výši 84 000,- Kč  z toho 
požadovaná  výše dotace 58 800,- Kč.   

 Dle tel. sdělení pracovnice z KÚLK nám bylo oznámeno, že žádost nebyla vybrána k financování.    

Investiční činnost: 

2.1 Stavební činnost: 
 

Předložení stavebních záměrů a stavu jednotlivých projektů, které realizujeme z důvodu vyvolávání neustálé potřeby 
řešení nových potřeb pro poskytování zdravotní péče, ve stávajícím neutěšeném stavebně technickém stavu 
nemocnice je uvedeno v příloze č. 1, tak jak byl seznam stavebních akcí schválen představenstvem pro rok 2018. 

Tabulka č. 4 

Přehled počtu realizovaných stavebních projektů v roce 2018 
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  Zrealizováno 0 

Realizuje se 8 

Realizace r. 2019 0 

Připravuje se 16 

Havárie 0 

Pozastaveno 1 

Zrušeno 0 

  

2.2 Zdravotnická technika: 

 

2.2.1 Přístrojová zdravotnická technika – vlastní zdroje. 
 

V rámci odsouhlaseného rozpočtu, kde byla včleněna částka 30 000tis. Kč pro pořízení zdravotnické techniky, tak jak jej 
navrhla přístrojová komise a odsouhlasilo představenstvo – celkový objem na pořízení zdravotnické techniky 
z vlastních zdrojů pro rok 2018 je 30 mil Kč včetně převedených investic z roku 2017 a nákladů na řešení havarijních 
stavů (2 300 tis Kč převod z roku 2017) tzn. bez dotačních titulů. Pro rozhodování komise byla dominantní skutečnost, 
že nemocnice potřebuje řešit současný skutečný stav běžné zdravotnické techniky, která je zastaralá, končí ji servisní 
podpora, je příliš poruchová, pracuje v nouzovém režimu, neopravitelná (jsou nákladné opravy či příliš časté), neprošla 
BTK, je omezený přístup k náhradním dílům, atd., tak aby nedocházelo k ohrožení funkčnosti některých provozů. 
Finální seznam na pořízení zdravotnické techniky je v příloze č. 2. Položky 1.31 a 1.32 určené pro rozvoj center budou 
upřesněny dodatečně do konce pololetí.  Kvalifikovaný odhad na pořízení dané techniky z vlastních zdrojů je včetně 
rozvoje centrové péče cca 20 870 tis. Kč. 

 
V příloze č. 3 je uveden seznam zdravotnické techniky, která musí být pořízena z důvodu nepředvídaného havarijního 
stavu v celkovém objemu 3 085 tis. Kč. Zbývající částka do výše 6 915 tis. Kč je ponechána na řešení neodkladných 
havarijních stavů či nevyhnutelných nepředvídatelných investičních výdajů, které bude nutné v průběhu roku 
realizovat i na základě zkušeností z minulých období, kdy se výdaje v této oblasti pohybovaly vždy v úrovni minimálně 
10 000 tis. Kč.  
 
 
Rekapitulace: 

1. Přístrojová komise – příloha č. 1  20 870 tis. Kč 
2. Havárie – příloha č. 2     2 535 tis. Kč 
3. Rezerva       6 595 tis. Kč 

Celkem        30 000 tis. Kč 
 

2.2.2 Informace o příspěvku pro pořízení přístrojové zdravotnické techniky. 

Na základě předcházejících jednání v současné době jednáme o případný finanční příspěvek na pořízení zdravotnické 
techniky od hlavního akcionáře KÚ LB v celkové výši 25 000tis. Kč.  Potom bude muset být celkový finanční příspěvek 
složený od našich zakladatelů dle podílu na základním kapitálu. Uvádíme předběžné návrhy zdravotnické techniky, tak 
jak byly zatím projednány se zakladateli (KÚ LB a Magistrátem LB) - se zakladatelem MÚ Turnov musí být ještě 
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doprojednán a jejich kvalifikované odhady pořizovacích cen jednotlivých zdravotnických přístrojů, které budou 
ovlivněny konečnou stanovenou konfigurací jednotlivými uživateli. 

 

Od Krajského úřadu 74,23 % podílu základního kapitálu 

1. Angiografie   15 000 tis. Kč   RDG  
2. Terapeutický RDG  10 000 tis. Kč   onkologie 

 
Od Magistrátu Města Liberec 15,77 % podílu základního kapitálu  

1. C – rameno    2 500 tis. Kč   gastroenterologie 
2. Urologická věž   1 300 tis. Kč   urologie 
3. Gynekologický  UZV     700 tis. Kč   gynekologie - ambulance 
4. Lůžko – porodnice     500 tis. Kč   porodnice 

 
Od Města Turnov 10.00 % podílu základního kapitálu 

1. Specifikaci účelu investice zda do zdravotnické techniky nebo stavební části nemocnice určí MÚ Turnov po 
dohodě s vedením nemocnice Turnov a KNL, a.s.. 

 

Nad finanční spoluúčastí jednotlivých akcionářů v této záležitosti proběhla diskuse. Ing. Hocke doplnil: měli jsme 
k tomu řadu jednání a diskusí. V Turnově potřebujeme zrekonstruovat ARO, potažmo něco udělat s následnou péčí. 
Žádám, abychom na příští DR přijali stanovisko, že tento záměr podporujeme. A já s tímto půjdu do zastupitelstva, 
abychom jako město Turnov mohli dát 3,4 MKč jako kofinanci na tento záměr. Předpokládám, že bychom tyto peníze 
poslali na zvláštní účet s tím, že tyto prostředky budou použity výhradně na tyto účely. Věřím, že projektant studii dodá 
tak, aby představenstvo společnosti tento záměr schválilo ještě v červnu a všechno jsme stihli.  

Mlejnková: chápu to tak, že projekt bude stát víc, ale tyto peníze na to budou použity.  
Hocke: Ano. Chci zdůraznit, že my jako město nechceme dávat peníze do provozu, ale na investice. 
Půta: prosím, abychom tyto peníze poskytli co nejdříve, aby se to nezdržovalo. Mělo by to být schváleno na červnové 
valné hromadě.  
Hocke: vymýšlíme, jak to učinit konsenzuální a prohlasovatelné.   
 

2.4  CT Turnov        

KNL, a.s. zahájila zadávací řízení 15. 6. 2017 na výběr CT pro nemocnici Turnov a v lednu 2018 zaslala dokumentaci ke 
kontrole po ukončení soutěže na CRR v rámci projektu Zvýšení návazné péče v KNL, a.s. – II část 3.  10. 4. prakticky po 
třech měsících jsme obdrželi Stanovisko k zakázce -  pořízení CT do nemocnice Turnov se zjištěním s výhradou. Zjištění 
CRR spočívalo v tom, že jsme dle jejich zjištění porušili zásadu transparentnosti dle § 6 ZZVZ, neboť´ zadávací podmínky 
v jednom hodnotícím parametru nebyly jednoznačné.  

Námitka směřovala vůči hodnotícímu subkritériu „Možnost nastavení submilimetrové kolimace v helikálním módu“, 
kdy vybraný dodavatel (společnost Siemens) uvedl údajně nepravdivý údaj, což závisí na způsobu výpočtu. V průběhu 
soutěže vznesl stěžovatel (GE Medical systems Česká republika, s.r.o.) ve smyslu výše uvedeného parametru námitku a 
dožadoval se zrušení rozhodnutí o výběru, vyloučit vybraného dodavatele a provést nové posouzení a hodnocení.  Jako 
zadavatel (KNL, a.s.) jsme částečně námitce vyhověli, zrušili rozhodnutí o výběru dodavatele, nechali zpracovat 
znalecký posudek znalcem ing. Zdeňkem Jelínkem, aby posoudil danou námitku. Na základě jeho znaleckého posudku 
KNL, a.s. provedla nové hodnocení a opětovně komise vybrala a doporučila jako vítěze společnost Siemens. 
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Odborník CRR na zdravotní techniku se sice ztotožnil s výkladem daného parametru se znalcem nemocnice, ale 
zároveň konstatoval, že existují dva způsoby vyložení tohoto pojmu - relativní a absolutní kolimace a zároveň 
konstatoval, že nebylo v zadávací dokumentaci jednoznačně popsáno, který údaj mají dodavatelé uvést. Zároveň 
upozornil na to, že pojem relativní ani absolutní kolimace v datasheetu výrobců se nevyskytuje. Závěrem odborník CRR 
na zdravotnickou techniku konstatuje, že se nedá jednoznačně určit, zda má pravdu Siemens nebo GE a opravdu záleží 
na způsobu výpočtu a náhledu daného. 

Zde je nutno zmínit, že tento parametr je v České republice v rámci veřejných soutěží často využíván, byt´ jako 
absolutní nebo hodnocený parametr.  Navíc v případě absence tohoto parametru v naší soutěži by neměl na 
hodnocení žádný a vítězem by se stala opět společnost, které podala cenově nejlacinější a zároveň nejvýhodnější 
nabídku i s ohledem na to, že Nemocnice Turnov má o tento přístroj zájem.  

Níže uvádíme přehled nabídkových cen jednotlivých uchazečů a výsledky z hodnocení nabídek před podanou námitkou 
a po námitce. 

 

Nabídkové ceny jednotlivých účastníků 

Účastník 
Siemens 
Healthcare, s.r.o. 

Philips Česká 
republika s.r.o. 

GE Medical Systems 
Česká republika, s.r.o. 

Nabídková cena za 
dodávku přístroje 

12.315.380,-- 18.602.467,40 14.616.798,79 

Nabídková cena za 
pozáruční servis na 8 let 

11.604.384,-- 19.896.514,-- 11.882.200,-- 

Celková nabídková cena 
v Kč s DPH 

23.919.764,-- 38.498.981,40 26.498.998,79 

 

 

Původní bodové hodnocení nabídek  

Účastník 
Siemens 

Healthcare, s.r.o. 

GE Medical 
Systems Česká 
republika, s.r.o. 

Philips Česká 
republika s.r.o. 

Kritérium Váha provážené body provážené body provážené body 

1. 
Celková nabídková cena za 
dodávku v Kč včetně DPH 

50 % 50,00 42,13 33,10 

2. 
Technicko klinické parametry 
dodávky 

20 % 20,00 13,42 15,70 

3. 
Celková cena za poskytování 
služeb v rámci pozáručního 
servisu 

30 % 30,00 29,30 17,50 

Celkový počet provážených bodů 100,00 84,85 66,30 

Pořadí účastníka 1. 2. 3. 
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Nové bodové hodnocení nabídek 
 

Účastník 
Siemens 

Healthcare, s.r.o. 

GE Medical 
Systems Česká 
republika, s.r.o. 

Philips Česká 
republika s.r.o. 

Kritérium Váha provážené body provážené body provážené body 

1. 
Celková nabídková cena za 
dodávku v Kč včetně DPH 

50 % 50,00 42,13 33,10 

2. 
Technicko klinické parametry 
dodávky 

20 % 20,00 14,87 15,73 

3. 
Celková cena za poskytování 
služeb v rámci pozáručního 
servisu 

30 % 30,00 29,30 17,50 

Celkový počet provážených bodů 100,00 86,30 66,33 

Pořadí účastníka 1. 2. 3. 

 

Vítězný přístroj AS+ je vyšší střední třída. Níže uvádíme zadání CT přístrojů typu „64 detektorových elementů“, které se 
soutěžily dle zákona o veřejných zakázkách a byly úspěšně dosoutěženy za obdobného zadání jako v našem případě.  

Oblastní nemocnice Kladno -   květen 2017 
Zadání daného parametru v ZD - dosažitelná kolimace ve spirálním modu - minimálně 128 řezů krát maximálně 0.65 
mm. 
 
Thomayerova nemocnice  - listopad 2016 
Zadání daného parametru v ZD - dosažitelná kolimace ve spirálním modu min. 128 řezů x max. 0,65 mm. 
 
Frýdek Místek - leden 2015 
Zadání daného parametru v ZD - přístroj s možností snímat data prostřednictvím minimálně 128 paralelních akvizičních 
kanálů a řezů v ose Z za jednu otáčku 360° s možností nastavení kolimace při skenování 128 x 0,65 mm a méně. 
 
FN Hradec Králové  - červen 2015 
Zadání daného parametru v ZD - systém výpočetní tomografie vyšší třídy se zárukou min. 36 měsíců umožňující splnění 
všech klinických požadavků na CT diagnostiku, snímající v průběhu spirální akvizice více jak 64 vrstev (nastavitelná 
hodnota ve skenovacím módu více než 64 x max. 0,625 mm) současně během jedné otáčky. 

Internetové odkazy na zadávací dokumentaci a soutěže ZZVZ, které soutěžily obdobný přístroj. 

VN Brno   
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/vojenska-nemocnice-brno-p-o_71/dodavka-ct-pristroje_18704/ 

Nemocnice Na Homolce   
https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/seznamDokumentu.jsf?id=101890 

Thomayerova nemocnice   
https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/seznamDokumentu.jsf?id=78150 

Oblastní nemocnice Kladno   
https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=90800 

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/vojenska-nemocnice-brno-p-o_71/dodavka-ct-pristroje_18704/
https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/seznamDokumentu.jsf?id=101890
https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/seznamDokumentu.jsf?id=78150
https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=90800
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https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/seznamDokumentu.jsf?id=90800 

Nemocnice na Bulovce   
https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=26390 

https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/seznamDokumentu.jsf?id=26390 

V případě opakování soutěže se vystavujeme riziku, že se nám především z časového hlediska nepodaří soutěž včas 
ukončit. S největší pravděpodobností se dá předpokládat, že současný vítěz soutěže (společnost Siemens) se odvolá 
proti rozhodnutí o zrušení soutěže. Zatím je nám známé pouze jedno rozhodnutí  ÚHOS týkající se tohoto problému, 
které bylo rozhodnuto ve prospěch společnosti Siemens, pod číslem jednacím: ÚOHS–S0261/2015/VZ-
15430/2015/521/ZKu (možno doložit i rozklad). 

Odhad doby trvání soutěže, při kterém vycházíme z předepsaných zákonných lhůt a zkušeností, je cca. 225 dnů = 7,5 
měsíce. To znamená, že v případě opakování by smlouva mohla být podepsaná nejdříve v prosinci nebo začátkem 
ledna 2019. Navíc celou situaci komplikuje skutečnost, že obecně jsou tyto CT přístroje podstatně těžší než stávající 
přístroj a instalace dané technologie vyžaduje určitou stavební připravenost, které dle kvalifikovaného odhadu 
stavebních prací bude trvat minimálně cca 6 – 8 týdnů, protože stávající přístroj není umístěn v přízemí (na rostlém 
terénu), ale v patře a bude muset být posílena statika stropní konstrukce a tím pádem rozsah prací bude větší, než je 
běžné. 

Proces případného nového výběrového řízení s dobou trvání jednotlivých kroků – odhad ve dnech. 

Zrušení zadávacího řízení 0 
Námitky proti rozhodnutí zadavatele – spol. Siemens 15 
Odeslání odmítnutí nabídek 15 
Návrh na přezkum – spol. Siemens 10 
Předložení dokumentace na ÚOHS 10 
Řízení na ÚOHS 60 
Nové zahájení veřejné zakázky 20 
Otvírání obálek 20 
Oznámení výběru dodavatele 50 
Uzavření smlouvy  15 
Celkem 225  

Na základě výše uvedených skutečností byla celá záležitost projednána na představenstvu, kterému jsme doporučili 
smlouvu podepsat i s ohledem na to, že jsme celou záležitost opětovně projednali na CRR a snažili jsme jim vysvětlit, že 
se jedná o parametr týkající se „techniky výpočtu“ byt´ nejednoznačně zadanému v zadávací dokumentaci, ale 
nemajícímu dopad na hodnocení v případě jeho vypuštění. Na CRR nám bylo ústně bez záruky doporučeno, v souladu 
s programovou dokumentací IROP, podat na CRR ČR odůvodněné námitky ke stanovisku k zakázce, které budou 
vypořádány nejpozději s první žádostí o platbu, ve které jsou výdaje z této zakázky uplatňovány. 

2.5 Ostatní investice 

Od roku 2017 se plán investičních a neinvestičních výdajů dělí na šest tematických okruhů, které jsou dále rozděleny na 
případně nezrealizované akce z předcházejícího období, plánované projekty dané problematiky, řešení havarijních 
situací a rezervu. S výjimkou stavebních a přístrojových investic, které jsou výše samostatně uvedeny, jedná o oblast 
informačních technologií, vozového parku, kofinancování evropských projektů a řešení havarijních stavů – ponechána 
rezerva ve výši 3 000 tis. Kč. Tato oblast rozpočtu za 1. Q zatím probíhá dle stanoveného a odsouhlaseného plánu 
výdajů. Rozpočet byl předložen dozorčí radě k seznámení na únorovém zasedání. 

https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/seznamDokumentu.jsf?id=90800
https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=26390
https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/seznamDokumentu.jsf?id=26390
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Veřejné zakázky a poptávková řízení 
 
V roce 2017 organizoval obchodně-investiční úsek soutěže s celkovou předpokládanou hodnotou za více než 1 miliardu 
a 100 miliónů (přesněji za 1 110 252 tis. Kč, z toho byly již dokončeny soutěže za 950  000 tis. Kč).  
V prvním čtvrtletí bylo celkově prováděno 62 zakázek, z toho 32 dokončeno, 4 soutěže byly zrušeny a 26 je jich ve 
stavu zatím neukončených viz tabulka č. 5. 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. 4.  
Nemocnice i nadále využívá v některých případech elektronické aukce, převážně u lékových soutěží.  Bohužel tyto 
soutěže i nadále provází negativní jev, a to, že se mnohdy do soutěže nepřihlásí žádný účastník nebo pouze jeden. Je to 
způsobeno tím, že účastníci zpravidla vědí, že nemají konkurenci a proto se drží úhradových mechanizmů, tzn. 
maximálních cen (nemocnice pak přichází o bonusy). 
 
Tabulka č. 5 
 
Přehled počtu zakázek dle Zákona č. 134/2017 Sb. 
 
 

zahájené v 

2017
zahájené v 2018  neukončené

Počet zakázek dle ZVZ celkem 30 11 22

z toho OŘ - otevřené řízení 29 8 20

z toho ZPŘ - zjednodušené podlimitní řízení 1 3 2

Počet  veřejných zakázek malého rozsahu 4 17 4
Počet VZMR 0 17 4

Počet VZMR s aukcí 4 0 0

Počet aukcí 0 0 0

POČET ZAKÁZEK CELKEM 34 28 26

0

1

0

4

2

16

18

1

 dokončené  zrušené

0

3

32 4

14

10 3

0

 

Konsignační sklady – bonusy – adresný a neadresný bonus 
Do neveřejné části představenstva předkládáme přehled bonusových smluv, které se týkají nakupování speciálního 
zdravotnického materiálu. O bonusové politice nemocnice pravidelně informujeme každé představenstvo a dozorčí 
radu. Stále platí, že na základě reakce MZ ČR na mediální nejasnosti využívání takzvaných bonusů neboli slev, kde MZ 
ČR tvrdí ve své tiskové zprávě ze září 2017 (tiskové centrum/tiskové zprávy/2017), že ačkoli ani Nejvyšší kontrolní úřad, 
ani roky zpětně a v žádné ze svých kontrol nekonstatoval jakoukoli závadu využívání systému bonusů neboli slev, 
mediálně šířící se pochybnosti na toto téma, které při neznalosti problematiky a pravidel úhrad zdravotních služeb, 
mohou vést k unáhleným závěrům co do legálnosti/nelegálnosti realizace bonusů je uvedeno: 

 
„Z pohledu ministerstva zdravotnictví je podstatné, aby veškeré realizované slevy byly řádně zaúčtovaným příjmem 
poskytovatele. Pokud tato podmínky je splněna, nemáme důvod vnímat realizaci bonusů jako závadnou obchodní 
praktiku.“ 
Výše uvedená podmínka je v naší nemocnici splněna a příjmy z obdržených bonusů jsou použity na úhradu nákladů 
spojených s provozem naší nemocnice, její modernizací a jsou průkazně evidovány. 

V prvním čtvrtletí byla postupně naplňována strategie nemocnice o úplném odklonu od bonusové politiky. V současné 
době dobíhají bonusové smlouvy, jejichž platnost končí v dubnu 2018. Výše bonusů za 1 Q je uvedena v tabulce č. 6. 
V prvním čtvrtletí proběhly veřejné soutěže dle zákona č. 134/2017 Sb. na intervenční kardiologii ve čtyřech částech – 
tři byly ukončeny a smlouvy podepsány. Poslední čtvrtá část ještě probíhá. Bohužel výsledné vysoutěžené ceny o cca 
10 – 15 procent narostly oproti cenám loňského roku 

Současný ministr zdravotnictví poslal do připomínkového řízení materiál týkající se transparentního hospodaření přímo 
řízených organizací Ministerstvem zdravotnictví v oblasti nakupování. Pokud bude tento materiál přijat, bude jistě 
s největší pravděpodobností aplikován plošně v celém veřejném zdravotnictví. Materiál se týká bonusů a postupu při 
zadávání veřejných zakázek. Bonusy jsou rozdělovány na tzv. adresné a neadresné. Adresný bonus je poskytnut 
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v přímé souvislosti s konkrétní dodávkou nebo druhem zboží. U neadresného bonusu, kde nelze jeho výši objektivně 
propojit s konkrétní dodávkou nebo druhem zboží, jeho přijmutí je legální na základě písemné smlouvy a jeho použití 
je možné výhradně na úhradu nákladů spojených s provozem nemocnice, což by mohla být cesta jak se postupně 
vracet k předcházející strategii, která byla pro nemocnici efektivní. 

Všechny bonusové smlouvy jsou zpřístupněny v síti nemocnice pro všechny členy představenstva na disku 
O/představenstvo. Stručný výtah o výši bonusů a době jejich nasmlouvání včetně toho, pro která oddělení a od jaké 
společnosti jsou uvedeny v tabulce č. 6. Bonusy u kardiologie jsou stanoveny orientačně výpočtem za 1 Q, protože 
některé bonusové smlouvy končí 30. 4. a definitivní částka bude po účetní uzávěrce za měsíc duben s tím, že všechny 
dodatky budou upraveny na neadresné bonusy. 
 
Tabulka č. 6: 

 Obraty a rabaty za období 1 Q 2018 

KONSIGNAČNÍ SKLAD 

Liberec + Turnov 

obrat 1Q 2018 
bez DPH 

rabat 1Q 
2018 bez DPH 

obrat - rabat 
bez DPH 

Neurochirurgie 2 495 885   2 495 885 

Ortopedie 4 552 414   4 552 414 

Traumatologie 3 016 589   3 016 589 

Cévní chirurgie 45 262   45 262 

Kardiologie intervence 18 496 045 5 960 158 12 535 887 

Kardiologie fyziologie 22 396 268 6 687 767 15 708 501 

Angiografie - RDG 10 368 499 2 854 798 7 513 701 

ÚČOCH 18 652   18 652 

Gastroenterologie 800 631 1 543 123 -742 492 

Oční  1 339 123   1 339 123 

Urologie 281 843   281 843 

ORL 6 560   6 560 

CELKEM 63 817 771 17 045 846 46 771 925 

 

Ing. Hocke podal informaci k průběhu projektu modernizace KNL  
 
1. Dne 24.5. bude na kolegiu KNL prezentován finální a odsouhlasený návrh stavy CUM. Následně přejdou projekční 
práce do fáze přípravy územního řízení. Dle smluvního harmonogramu je termín pro získání územního rozhodnutí v 
únoru 2019. 
 
2. Ze strany KNL, a.s. byl podepsán Dodatek smlouvy č. 2 (čeká se na podpis Zhotovitele), který se upravuje umístění 
provozu laboratoří do objektu CUM, celková kubatura CUM (cca 100.000 m3) při dodržení limitu investice (955 mil. Kč 
bez DPH) a stavební program zobrazovacích metod, ze kterého byl vyjmut prostor pro magnetickou rezonanci, která 
byla vybudována u budovy B. 
 
3. Byl zadán odhad ceny obvyklé u tří variant ploch TJ Lokomotiva Liberec k případnému odkupu. Jedná se o sousední 
pozemky KNL o velikostech cca 300 m2, 1400 m2 a 2600 m2. Po obdržení odhadu bude DR informována o dalším 
postupu. 
 
4. Připravuje se další dopis pro SML na téma možné participace na financování parkovacího domu KNL. Dopis bude 
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urgencí předchozí komunikace s vedením města, které přislíbilo se k problematice vyjádřit, nicméně zatím oficiální 
odezvu KNL nemá. 
 
5. V rámci projektu se rozbíhá aktivita tzv. "change management". Jejím cílem je nové uspořádání provozů ve 

stávajících budovách ve vazbě na provoz CUM. Současně bude zahájena příprava projektového záměru druhé etapy 

Modernizace KNL tak, aby byl zajištěn soulad rozvoje areálu a provozních potřeb stávajících budov. 

 

 
Návrh usnesení:  
Dozorčí rada Krajské nemocnice Liberec, a.s. bere na vědomí informace investičně-obchodní činnosti KNL za Q1 2018 
a informace o stavu projektu modernizace. 
 
Hlasování: 

Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

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

 

5. Věcné břemeno ČEZ 
 

V návaznosti na jednání představenstva MUDr. Richard Lukáš, Ph.D. podal informaci o smlouvě se společností ČEZ na 
zřízení věcného břemene kvůli rekonstrukci trafostanice naproti LDN. Protože podle stanov společnosti tato záležitost 
spadá do pravomoci dozorčí rady společnosti, DR  o této smlouvě musí hlasovat.  
 
Návrh usnesení: 
Dozorčí rada Krajské nemocnice Liberec, a.s. schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti se společností ČEZ Distribuce.  

 
 
Hlasování: 

Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

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

 

 
6. Různé 

 

Závěr: 

 

Další jednání DR se uskuteční 12.6. v 15:30 v budově Krajského úřadu Libereckého kraje.  

 

 

……………………………                  

Bc. Lena Mlejnková 

Předsedkyně dozorčí rady KNL, a.s. 

 

 


