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Z Á P I S č. 2/2018  
Ze zasedání dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a.s. 

se sídlem Liberec 1, Husova 357/10, IČO  272 83 933 (dále jen společnost) 
 
Datum:                            13. 2. 2018 
 
Doba konání:                 15:30 –  17:20 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. Tomáš Hocke, člen 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.  - odešel 17:10 
Bc. Zuzana Kocumová, členka dozorčí rady KNL, a.s.  
Tibor Batthyány, člen dozorčí rady KNL, a.s.                    

      Jana Pastuchová, členka dozorčí rady KNL, a.s. 
Omluveni:   Martin Půta, člen dozorčí rady KNL, a.s. 
 
Hosté:                             MUDr. Richard Lukáš, Ph.D., předseda představenstva 
    MUDr. Přemysl Sobotka, náměstek hejtmana pro zdravotnictví 
    Prof. Ing. Petr Moos, CSc. – náměstek pro modernizaci KNL 
     
Svolavatel jednání:       Bc. Lena Mlejnková  
 
Zapisovatel:        Václav Řičář  
 
Usnášeníschopnost:   Vzhledem k počáteční účasti 10 členů bylo zasedání DR společnosti prohlášeno 

za usnášeníschopné.  
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Program:  
 

1) Zahájení  
2) Kontrola úkolů  
3) Informace modernizace KNL 
4) Aktuální ekonomická situace a plnění výkonnostních parametrů za 1-12/2017, včetně odhadu 

výsledku hospodaření 2017, výhled rok 2018 
5) Informace o investičně – obchodní činnosti za rok 2017 
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: 10 
Proti: 0  
Zdržel se: 0 
 
Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje program jednání 
 
 

2. Kontrola úkolů 
Předsedkyně dozorčí rady Lena Mlejnková připomněla úkol  z minulé DR. Řešen bude v rámci bodu 3. 
 

3. Informace o stavu projektu Modernizaci KNL 
 
MUDr. Richard Lukáš: Pan profesor Moos a jeho tým udělali spoustu skvělé práce. Nyní máme hmotovou studii, 
rozpočet máme pod kontrolou a podle názoru realizačního týmu není překročen.  Pana profesora prosím, aby 
okomentoval, co jsme dostali za úkol... 
 
Prof. Moos: Banky mají velký zájem o spolupráci s veřejným sektorem. Máme kontakt s několika bankovními ústavy, 
zejména s KB, což je banka u které je KNL. Ta má logický zájem o financování projektu. Bankám obecně je jedno, jestli 
se jedná o sesterskou společnost, dceřinou společnost apod. Nemají problém s garancí u veřejných institucí, valuace 
těchto projektů je z jejich strany poměrně vysoká. Banky by daly nicméně, podle prvních indikací, přednost modelu 
dceřinná společnost.  
Před cca týdnem jsme jednali s EIB (Evropská investiční banka), která dále nabídla, že by mohla být partnerem, aniž by 
veřejná správa nějak zásadně garantovala úvěr pro KNL. Další možností je využít tzv. Junckerův plán, který je určen pro 
veřejnoprávní korporace. Nese to s sebou vetší kontrolu ze strany Evropských institucí. To my vítáme, že bude ještě 
další kontrola nad rámec naší vnitřní kontroly. Takže zapojení EIB bychom v tomto ohledu velmi uvítali. EIB je velmi 
aktivní v Polsku, kde místní nemocnice tímto způsobem úvěruje.  
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S naším subdodavatelem firmou Newton Business Development připravujeme podrobné zhodnocení variant dalšího 
postupu, SPV jako dcera nebo SPV sestra, respektive SPV vlastněná výlučně LK. Případný úvěr EIB se netendruje, 
z jejich strany je garance nejnižšího možného úroku. Pokud použijeme Junckerův plán, úrok trochu vzroste, na druhou 
stranu by naši akcionáři nemusel úvěr KNL garantovat.  
Přibližně do měsíce dostaneme podrobnou analýzu včetně rozhodovací tabulky. Budeme tak schopni  kvalifikovaně 
rozhodnout o tom, která nabídka bude nejvýhodnější. Takto získáme podklad pro informování zastupitelstev, která 
budou muset nakonec rozhodnout.  
 
SPV je možnost, resp. rezerva, jak do celkové částky 1,4 miliardy Kč okamžitě nezapočíst DPH. To by se rozpouštělo 
v čase dlouhodobého pronájmu.  
Předpokládáme, že připravíme model finančního zatížení v čase s cílem uspořit finanční prostředky, aby bylo 
prokázáno, že postupujeme s péčí řádného hospodáře.  
Toto jsou aktuální informace k financování SPV.  
 
 
Ing. Hocke podal aktuální informace ke stavu projektu z pozice člena Realizačního týmu: 
Studie se vyvíjí směrem, který je správný pro směřování nemocnice. Jsou tam problémy, které se vážou ke smlouvě o 
dílo se společností SIAL. Měly se projektovat 3 objekty, nyní se projektují 2 objekty, takže bude asi nutné upravit 
smlouvu.  Mění se požadavky na stavbu, včetně toho, kolik to bude stát. Limitem je a zůstává částka 955 mil. Kč bez 
DPH. Snažíme se diskutovat, jestli by parkovací dům nemohlo převzít město Liberec a uhradit ho z IPRU, čímž by se 
projektu ulehčilo. To je jeden problém. 
 
Od konce prosince 2017 nemáme v týmu oponenta pro projektování zdravotnických staveb. Víceméně jsme ukončili 
spolupráci s architekty Kazdou a Zemanem, kteří byli v týmu, abychom měli k dispozici oponentní názor. Po včerejším 
jednání je spolupráce s nimi už nemožná. Realizační tým odmítá spolupráci s Kazdou a Zemanem, resp. s druhým v SoN 
-  Atelierem Penta, s poměrně logickými argumenty.  
Na základě mé aktuální zkušenosti z Turnova jsem velmi opatrný a myslím, že než se pustíme dál, je třeba další 
směřování projektu posoudit a ověřit. Na tomto názoru si stojím.  
 
Oponentní posudek nemá být bezzubý, naopak. Ale má být pozitivně motivovaný, aby byl projektu ku prospěchu.  
 
Lukáš: My chceme autentický oponentní posudek. Aby byl vodítkem, aby byl prospěšný. Jeho cena není klíčová, 
potřebujeme se zbavit vyvstanuvších pochybností. Pánové Kazda a Zeman hrají zvláštní hru, odmítli prodloužit 
smlouvu, snažili jsme se k nim chovat korektně. V realizačním týmu nicméně ztratili pozici lidí, se kterými je možné 
spolupracovat. Jsou vnímání jako rozbíječi. My ale chceme a potřebujeme konstruktivní opozici a zpětnou vazbu. To 
vše ku prospěchu projektu. Abychom kromě jiného dodrželi rozpočet projektu.  
Nesouhlasím ale s tím, aby oponentní roli nadále zastávali Kazda a Zeman.  
 
Moos: Mezi lékaři vládne po zrušení prezentace této fáze projektu velký neklid. A ten je způsoben nedorozuměními. 
Kazda a Zeman s námi přestali komunikovat v době, kdy se projekt po intenzivní práci zkvalitnil a začal nabírat na 
rychlosti.  
Projekt nekreslí nějací outsideři, ale skuteční profíci. Architekti Juha a Topinka jsou velmi kvalitní projektanti. Je dobře, 
že si SIAL vzal firmu DOMY CZ jako hlavního dodavatele.  
Ve smlouvě byly 3 objekty. Zjistili jsme po prověření variant, že je lepší kvůli nižším provozním nákladům integrovat 
laboratoř do hlavního objektu CUM. Separátní objekt laboratoře narazil na srozumitelný odpor šéfů laboratoří, kteří 
argumentovali logistickou komplikovaností a nízkou variabilitou.  
Pro projekt platí obecně, že chceme logistickou jednoduchost a vysokou variabilitu prostor do budoucna.  
My jsme se v rámci diskusí a zvažování variant vrátili k vítěznému návrhu, u kterého jsme provedli ztakovou redukci 
ploch a objemů, která jde až na samou hranici norem. S cílem zlevnit a zjednodušit celý projekt. Objekt CUM je 
v aktuálním stavu levnější než byl v původních rozměrech.  
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My jsme zjistili, že referenční studie Kazdy a Zemana naopak nedodrželi náš finanční limit, který jsme stanovili při 
vyhlašování Soutěže o návrh. Jejich návrh je 1.100 mil. Kč. Připomínám, že náš limit byl 955 mil. Kč 
 
Prověřovali jsme, jestli můžeme zrušit JŘBU, jak chtějí Kazda a Zeman, abychom další šanci druhému v pořadí. Jakákoliv 
jiná varianta než pokračování znamená zdržení projektu modernizace KNL minimálně o 2 roky.   
 
Chceme udělat dodatek SoD, abychom udělali pouze 2 objekty. Řešíme zmenšení parkingu (zlevnění, s možností 
rozšíření parkovacích ploch do budoucna), relokaci energocentra, vytvoření 170 parkovacích míst na dobu stavby na 
volných plochách.  
Řešili jsme relokaci laboratoří, jak navrhují Kazda a Zeman. Ale to není možné, my naopak potřebujeme koncentrovat 
laboratoře ze 7 různých lokalit do budovy CUM a přiblížit je do srdce nemocnice. Toto řešení je medicínsky a logisticky 
moderní. 
Ujištuji vás, že máme finanční rezervy v projektu. Nemáme ale časové rezervy, protože primáři a celá nemocnice 
sleduje čas, řeší jeho pokrok atd. atd. Proto hodnotím zrušení prezentace před nemocnicí jako velmi nešťastné a 
celkově jako velmi alarmující signál ohledně budoucnosti projektu. Identifikace lékařů s tímto projektem je velmi 
vysoká. Chtěli jsme přeci na konci března mít hotový návrh stavby. 
Kazda a Zeman nebyli od začátku prosince součástí projektu. Nevíme bohužel, proč s námi nechtěli spolupracovat.  

 
Batthyany: Toto jsou absolutně odlišné informace od těch, které jsem slyšel na VH KNL. Prosím realizační tým a prof. 
Moose, aby mi poskytli podrobné informace. 
 
Kříž: zmiňovali jste částku 955 mil. Kč, ale uvádíte odhad 1.020 mil. Kč za CUM včetně parkingu.  
Mlejnková: Jedná se o navýšení cen jen podle hrubého odhadu nákladů nebo už máme k dispozici položkový rozpočet? 
Moos: Jsou to přesné odhady ceny podle objemu obestavěného prostoru, ale máme výborného rozpočtáře, takže 
věřím v přesnost našich propočtů.  A máme rezervy v projektu 90 mil. Kč, díky SPV máme rezervu 200 mil. Kč. 
Samozřejmě je otázkou parking, který by snad mohl být hrazen z IPRU.  
My jsme odhadovali dosud náklad podle cen dle URS pro zdravotnictví. Jakékoliv řešení, navrhované Kazdou a 
Zemanem, je bohužel mimo. 
 
Hocke: na VH jsme řešili, jestli by stavbu parkovacího domu nemohl zaplatit Liberec. Mně jde skutečně jen o to, jestli 
dodržíme ten rozpočet. 
Lukáš: Máme smlouvu, kterou dodržujeme. Nyní řešíme atak ze strany Kazdy a Zemana, kteří podle mě nemají morální 
právo přicházet se svým novým řešením. Potřebujeme nyní někoho, kdo udělá věrohodný oponentní posudek a 
nebude navrhovat nové řešení. Kazda a Zeman tento posudek nemohou přinést, jejich cílem je obrátit akcionáře proti 
nám a prosazují svůj návrh. Je mi líto, jsou a jdou proti nám. 
Parkovací dům je kompletně předělaný, máme nové řešení.   
 
Kříž: Nejde mi o Gazdu a Zemana. Jde mi o to, že jste avizovali zdražení o 70 milionů Kč.  
Lukáš: Vhodné bylo nefinancovat ze zdravotnických peněz parkování, ale byli jsme k tomu donuceni okolnostmi. Pokud 
to bude potřebné, tak samozřejmě někde ušetříme. Naším cílem je dodržet rozpočet.  
Kříž.: Tak nechte CUM být tak, jak je. Ale zlevněte parking.  
Moos/Hocke: Ano, o to nám jde. Ale nejsme schopni to postavit bez parkingu, protože jinak nezískáme ÚR/SP.  
Moos: Není pravda, že je projekt předražený. Není pravda, že je projekt nefunkční. Doktoři jsou poprvé v historii 
pokusů o modernizaci nemocnice pro tento projekt. 
Batthyany: Žili jsme v domnění, že součástí projektu modernizace KNL bude parking. Je třeba o tom diskutovat, jestli 
parking začleníme do IPRU. Jsme připraveni se s vámi sejít a prodiskutovat možnosti, jak s parkingem pomoci.  
Plašková: Jaký je další plán a časový rámec? Máme v dohledu nějaký termín, kdy se to posune dál? Měla jsem pocit, že 
už nejde odstoupit od smlouvy jen proto, že Kazda a Zeman mají jiné představy. Takže chápu správně, že není možné 
od smlouvy odstoupit. Oponentní posudek nepovažuji za špatný nápad, ale musí být ku prospěchu projektu.  
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Moos: Máme časově nabouraný projekt, resp. časové plnění projektu a za toto ručí zadavatel. My nyní potřebujeme 
prezentovat hmotové řešení projektu s primáři. Ne finance, ale jen objem, logistiku atd. Potřebujeme tuto schůzku 
udělat do konce února, paralelně může běžet oponentní řízení, případné konstruktivní připomínky jsme samozřejmě 
připraveni zapracovat.  
 
Mlejnková: Nejsem si jista, jestli s tím má DR co do činění.  
Sobotka: Včerejšek byl velmi emotivní, z mého pohledu jsme víceméně pořád v rámci rozpočtu. Já navrhuji udělat tu 
prezentaci, pořešit logistiku a hmotu. Peníze řešme dále, to poběží paralelně. My finance chceme pohlídat a my je 
uhlídáme. DR by měla tuto informaci vzít na vědomí a poslat zřetelný signál, aby se pokračovalo.  
Lukáš: Tak hledejme konstruktivního oponenta, který bude přijatelný jako pro realizační tým, včetně ing. Hockeho. 
Mlejnková: končím diskusi. O pokračování projektu modernizace nemohou být žádné pochybnosti.   
 
 
Návrh usnesení: 
Dozorčí rada Krajské nemocnice Liberec, a.s. projednala a vzala na vědomí informaci o stavu projektu modernizace 
KNL. 
 
 
Hlasování: 
Pro: 9 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení 
 
 

4. Aktuální ekonomická situace a plnění výkonnostních parametrů za 1-12/2017, včetně odhadu 
výsledku hospodaření 2017, výhled rok 2018 

 
1. Hospodářský výsledek 

Očekávaný výsledek hospodaření rok 2017 = zisk 13 až 20 mil. Kč 
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2015 2016 2017 PLÁN ROK 2017
skutečnost 2017 - 
plán rok

rok 2017 - rok 
2016

komentář

Náklady 3 073 038 437 3 005 049 957 3 098 981 877 3 046 602 770 52 379 107 93 931 920
Materiál 1 091 379 210 1 043 167 404 1 037 930 839 1 072 692 258 -34 761 419 -5 236 565

léky 177 747 003 172 355 150 164 718 984 177 011 767 -12 292 783 -7 636 167
Biologická léčba 275 258 880 343 904 567 345 416 196 353 118 087 -7 701 890 1 511 630
Koagulační faktory 19 488 049 23 505 441 28 001 961 23 505 441 4 496 520 4 496 520
Krev 17 468 386 18 818 483 22 475 143 19 721 615 2 753 528 3 656 660
SZM 142 434 259 140 803 642 145 403 062 142 691 685 2 711 377 4 599 420
Dialyzační pomůcky 15 102 169 16 869 687 16 834 948 17 789 687 -954 739 -34 739
Laparoskopie 18 530 643 17 408 892 12 671 579 16 817 889 -4 146 310 -4 737 313
Konsignační sklady 336 930 572 339 526 621 298 128 378 279 479 856 18 648 522 -41 398 243 proti bonusy

Laboratorní mater 92 541 713 77 968 184 98 481 614 100 489 913 -2 008 299 20 513 430
šití 5 990 066 5 488 520 5 864 594 5 474 149 390 445 376 074
Medicinální plyny 4 447 267 3 956 478 3 826 196 3 956 478 -130 282 -130 282
potraviny 97 831 890 3 177 408 5 750 5 859 -109 -3 171 658
drobný majetek 16 355 048 13 505 200 13 498 342 12 801 267 697 075 -6 858
prádlo 6 127 566 4 469 278 1 962 818 4 435 759 -2 472 942 -2 506 460
ostatní mater 25 241 627 20 473 982 19 358 944 20 784 364 -1 425 420 -1 115 038
PHM 4 210 081 3 644 568 4 124 315 4 195 730 -71 415 479 747
dárci krev 10 157 640 10 783 560 11 049 240 10 783 560 265 680 265 680
Bonusy -174 483 651 -173 492 255 -153 891 224 -120 370 847 -33 520 376 19 601 032

Energie 59 840 446 55 335 107 40 704 162 54 589 709 -13 885 547 -14 630 944
Náklady prodej zboží 168 386 567 130 274 942 132 990 738 130 305 018 2 685 720 2 715 796
Opravy 56 406 778 51 913 387 60 858 514 49 270 155 11 588 359 8 945 128
Ostatní služby 87 297 038 136 068 791 152 832 704 138 766 098 14 066 606 16 763 913 nákup stravy 

Osobní náklady 1 417 707 704 1 403 506 151 1 507 491 218 1 440 755 559 66 735 659 103 985 067
Ostatní náklady 64 420 929 51 825 350 43 027 217 35 252 398 7 774 819 -8 798 133
Odpisy 127 599 764 132 958 826 123 146 485 124 971 575 -1 825 090 -9 812 341

Vnitro náklady 529 233 814 457 444 870 249 848 757 368 611 106 -118 762 349 -207 596 113
Vnitro výnosy -529 233 814 -457 444 870 -249 848 757 -368 511 106 118 662 349 207 596 113
Výnosy -3 094 316 471 -3 019 250 788 -3 114 284 085 -3 081 294 006 -32 990 079 -95 033 297

Tržby služby -2 771 588 600 -2 795 705 296 -2 882 893 151 -2 860 471 147 -22 422 004 -87 187 855 vyúčtování 2016 vliv na růst výnosů

Tržby prodej zboží -230 227 869 -165 475 992 -172 347 226 -165 652 763 -6 694 464 -6 871 234
Ostatní výnosy -92 500 002 -55 780 965 -54 092 382 -52 416 110 -1 676 272 1 688 583
Dary -2 288 535 -4 951 326 -2 753 986 -2 197 340 -2 662 791

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -21 278 034 -14 200 831 -15 302 208 -34 591 236 19 289 028 -1 101 377  

*) výnosy jsou účtovány se znaménkem  „-“ (kladný hospodářský výsledek je zaúčtován s „ - “) 

zatím zaúčtované dohady do 12/2017  

DHIM, NÁHRADNÍ DÍLY          1 700 000 Kč  
DIAGNOSTIKA          2 300 000 Kč  
IMPLANTÁTY          8 000 000 Kč  
OPRAVNÁ POLOŽKA POHLEDÁVKY          3 000 000 Kč  
OSOBNÍ NÁKLADY (BUDGETY SZP)          4 000 000 Kč 
ZMAŘENÉ INVESTICE          1 183 053 Kč  

 

Do účetní závěrky bude promítnuto / zaúčtováno: 

rezerva DPH - nová nemocnice 11,12 /2017 
rezerva soudní spory (nové)    
ZC vyřazeného majetku dle škodní komise   
Vědecká rada - nákupy 2017 (realizace 2018)   
Rezerva na DPPO 2017  
Regulace preskripce  

 

Příloha č. 1 – podrobněji ekonomika (samostatná příloha) 

2. Zdravotní péče za 1 - 12/2017 
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Zdravotní péče za rok 2017 – ještě probíhají opravy vykázané péče.  

LIBEREC
AMBULANCE 
komplement

KV, KS STENTY
BIOLOGICKÁ LÉČBA 
(CENTRA)

111 VZP 102% ve fázi úprav 101% ve fázi úprav 121% 111% 110% 91%

201 VOJENSKÁ ZP 99% ve fázi úprav 84% ve fázi úprav 119% 100% 100% 125%

205 ČPZP 87% 120% 148% 100% 100% 112%

207 OBOROVÁ ZP 124% 89% ve fázi úprav 149% 100% 45% 88%

209 ZP ŠKODA 97% ve fázi úprav 106% 132% 122% 64% 91%

211 ZP MV ČR 101% 127% 134% 88% 96% 90%

HOSPITALIZACE (CM) AMBULANCE ost

 

 

TURNOV

HOSPITALIZACE (CM)
AMBULANCE 
komplement

111 VZP 98% 105% zápočet k nenaplněné 
hospitalizaci 97%

201 VOJENSKÁ ZP 106% 107% 98%

205 ČPZP 96% 113% zápočet k nenaplněné 
hospitalizaci 142%

207 OBOROVÁ ZP 97% 100% zápočet k nenaplněné 
hospitalizaci 89%

209 ZP ŠKODA 90% 106% zápočet k nenaplněné 
hospitalizaci 107%

211 ZP MV ČR 112% 149% 140%

AMBULANCE ost

 

3. Ostatní  
Stav finančních prostředků k 1. 2. 2018 180 mil. Kč 

 
Návrh usnesení:  
Dozorčí rada Krajské nemocnice Liberec, a.s. bere na vědomí informace o ekonomické situaci a výkonnosti za období 
1-12/2017.  
 
Hlasování: 
Pro: 10 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení. 
 
 
VÝHLED ROK 2018 - EKONOMIKA KNL A.S.  
 

1. úhrady za zdravotní péči 

Úhrady se řídí uzavřenými úhradovými dodatky nebo úhradovou vyhláškou 
Pro rok 2018 bude KNL hrazena dle úhradové vyhlášky 
- hospitalizační péče jako paušál (vše v jednom limitu kromě porodů):  

limit 95 % CM roku 2016 (stejně i k roku 2017). Překročení limitu není hrazeno (až do hranice 104% roku 2016, 
ale k tomu musí růst i unikátní pojištěnci) 

- porody – výkonově bez limitu 
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- ambulance: 
samostatně komplement (Lab, RDG, MR, CT) – 112,4 % roku 2016 (cca 100 % roku 2017) 
samostatně ostatní odborné ambulance – 112,4 % roku 2016 (cca 102 % -103 % roku 2017) 

- centrová péče (biologická léčba): placeno do limitu dle typu dg skupiny (cca + 15 %)  
- koagulační faktory (LP dle přílohy 12 vyhlášky): bez limitu (platí pro hospitalizaci i ambulanci) 
- následná péče: nárůst paušální úhrady dle typu OD o cca 11 % (včetně „příspěvku na střední zdr.personál“) 

 
2. plán hospodaření KNL -nemocnice 

Předpokládaný výsledek hospodaření zisk 2 mil. Kč 
Hlavní změny 2018 proti 2017 

Náklady: 
- osobní náklady + 140 mil. Kč (nárůst tarify, UPS, průměry) 
- ostatní náklady + 10 mil. Kč (rezervy na tvorbu odpisu zůstatkové ceny – bourané budovy v souvislosti s novou 

nemocnicí) 
- energie + 6 mil. Kč 
- materiál + 59 mil. Kč 

o biologická léčba + 51 mil Kč 
o krev + 3 mil. Kč 

Výnosy: 
- tržby ZP + 219 mil. Kč – nárůst biologická léčba, a dále vše max. dle vyhlášky (musí se splnit všechny max. 

nárůsty) 

OBECNÝ KOMENTÁŘ: 
Ekonomická data předpokládají uchování stávajících cen materiálů (obrat slev atd.) a stejné hodnoty vykazovaných 
materiálů (ZUM, ZULP) v rámci ambulantní a hospitalizační péče. 
 
 
Návrh usnesení:  
Dozorčí rada Krajské nemocnice Liberec, a.s. bere na vědomí informace o plánu na rok 2018 při zachování maximální 
spotřeby materiálů 2017. 
 
Hlasování: 
Pro: 10 
Proti: 0 
Zdržel se:  
Usnesení: Představenstvo KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení. 
 
 

5. Informace o investičně – obchodní činnosti za rok 2017 
 
Předseda představenstva MUDr. Richard Lukáš, Ph.D. podal zprávu o průběžném plnění investičních a neinvestičních výdajů za rok 
2017 a návrhu výdajů na rok 2018 tak, jak byl projednán na představenstvu. Návrh na specifikaci pořízení zdravotnické techniky 
bude postupně navrhovat a následně schvalovat přístrojová komise – celkový objem na pořízení zdravotnické techniky je 30 mil Kč 
včetně převedených investic z roku 2017 a nákladů na řešení havarijních stavů (2 300 tis Kč převod z roku 2017 a min. 5 000 tis. Kč 
na havárie). 
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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. 1. 2018  
 
Dne 1. 6. 2016 KNL, a.s. uplatnila v rámci 31. Výzvy z  Integrovaného regionálního operačního programu „Zvýšení kvality návazné 
péče“ 2 projekty:  
 
 
„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, 4, 6, 8, 7, 13, 14. Pro tyto části byly na CRR  předány ke kontrole podklady 

před uzavřením  Kupních  smluv. 
• Pro část 1, 4, 6, 8, 13 jsou Kupní smlouvy uzavřeny a pro část 2, 7, 14 se kompletují podklady pro jejich uzavření.  
• VŘ  pro část 5 a 11 bylo zrušeno. 
• VŘ  není ukončeno pro část 3, 9, 10, 12,15. 

 
 
  
 Přehled stavu VŘ  po jednotlivých částech projektu hrazených z dotace: 
 
 Část   Položka 

projektu  
Typ přístroje   Datum 

podpisu 
Kupní 
smlouvy  

Cena vč. DPH  Předpokládaný 
termín dodání 

Dodavatel  

1 1.1 Pacientské monitory  5 441 370,00   
  Centrální monitor  29. 1. 2018 557 205,00 26. 3. 2018 S&T Plus 
 1.18 Monitorovací systém vitálních funkcí   3 862 320,00   
  Centrální monitor    775 005,00   
2 1.2 Plicní ventilátor   2 490 034,80   
 1.14 Ventilátor plicní Sml. před 

podpisem 
1 845 129,00  A.M.I. 

 1.19 Ventilátor plicní  2 662 242,00   
3 1.3 Trombelastometr      
 1.12 Analyzátor biochemických parametrů mozku Probíhá  VŘ    
4  1.4 Anesteziologický přístroj  29. 1. 2018 4 394 720,00 22. 3. 2018 Medisap 
5 1.6 Přístroj na kontinuální oxygenaci a eliminaci CO2  

VŘ zrušeno 
   

6 1.7 Impedanční plicní tomografie  25.1.2018 1 759 340,00 8.3.2018 MONDIAG 
7  1.8 Lůžko s laterálním náklonem  Sml. před 

podpisem 
2 489 650,16  LINET 

8 1.9 Mobilní UZV přístroj vč. TCD 25.1.2018 1 649 230,00 8.3.2018 MONDIAG 
9 1.10 Monitor cerebrální oxygenace     
 1.21 Perioperační hemodynamický monitor  Probíhá  VŘ    
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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 Probíhá VŘ    
 
13 

 
1.16 

 
Magnetická rezonance 
 

 
20.12.2017 

 
28 733 926,87 

10 týdnů od výzvy 
(stavební 
připravenost)  

 
Philips 

14 1.17 Lůžkové komplety Sml. před 
podpisem 

19 696 132,89  Linet 

15 1.20 Endoskopická sestava  Probíhá VŘ    
 1.5 Videolaryngoskop     

  
 
„Zvýšení kvality návazné péče v KNL, a.s. – II.“ 
 
        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.  Pro tyto části ze strany CRR  proběhla kontrola podkladů  před 

uzavřením  jednotlivých Kupních  smluv. 
• Pro část 3. výběrové řízení ještě není ukončeno  
• Část 7 a 10 byla zrušena. Nyní se na tyto části připravuje v pořadí druhé VŘ.  

 
Přehled stavu VŘ po jednotlivých částech projektu hrazených z dotace  
 
 
Část 

Položka 
projektu 

 
Typ přístroje 

Datum podpisu 
Kupní smlouvy 

Cena   
vč. DPH v Kč 

Předpokládaný 
termín dodání 

 
Dodavatel 

1. 2.1 Pojízdný RTG přístroj 18.12.2017 12 273 756,00 16.2.2018 North Med 
spol. s.r.o. 

 2.4 Skiagrafie     6 176 808,00    
2. 2.2 Sonograf 18.12.2017 4 255 570,00 29.1.2018 S&T Plus s.r.o. 
 2.5 Mobilní UZV přístroj  2 444 200,00   
3. 2.3 Počítačový tomograf  Probíhá VŘ    
4. 2.6 Přístroj na chlazení a ohřev pacienta  28.12.2017 430 990,00 8.2.2018 POLYMED 

medical  
CZ, a.s.  

 2.7 Plicní ventilátor   3 102 803,00   
5. 2.8 Transportní ventilátor  25.1.2018 395 912,00 8.3.2018 A.M.I. 

 2.11 Ventilátor plicní   1 005 631,00   
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 

 2 076 965,00 
313 511,00 

  

7. 2.10 Bronchoskop VŘ Zrušeno    
8. 2.13 Lůžka s laterálním náklonem 18.12.2017 2 581 267,70 12.2.2018 Linet. 
 
9. 

 
2.14 

 
Robotické lůžko 

 
22.1.2018 

2 783 000,00  
5.3.2018 

BTL 
zdravotnická 
technika, a.s.  

10. 2.15 Hmotnostní spektrofotometr VŘ  zrušeno    
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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  31.1.2018  
 

• V rámci vyhlášené 26. výzvy IROP EGOVERNMENT I. byly připraveny podklady pro uplatnění žádosti o dotaci na projektu 
Nemocniční informační systém pro KNL, a.s.   

•  9.6.2017 byla podána žádost o dotaci.  
• 19.7.2017 žádost splnila podmínky přijatelnosti .  
• 15.8.2017  žádost  byla  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.  
• 30.1.2018 byly vyhlášeny:  

       VŘ 0001 na zakázku „Nemocniční informační systém pro KNL“   
       VŘ 0002 na zakázku „ Dodávka IT infrastruktury pro KNL“ 
 
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 31.1.2018 
 

• Dne 20.3.2017 byl vydán Právní akt  a rozhodnuto o přidělení dotace ve výši 126 449 000,- Kč vč. DPH, tj. 85% 
celkových uznatelných výdajů.  

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

 
 
 
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 

001 Stavba 
Dokumentace VŘ předložena na 
kontrolu CRR před podpisem Smlouvy 
o dílo 

109.115.496,-/132.029.750,- 114.164.159,-/138.138.632,- 2-3/2018 

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 vyhlášeno 1.551.000,-/1.876.710,-   2/2018 
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005 BOZP VŘ vyhlášeno 950.000,-/1.149.500,-   2/2018 

1.4 TAČR 

 
Stav ke dni 31.1.2018 
 
1. Pokročilé robotické rehabilitační přístroje 

• Čtyřletý  projekt  byl  ukončen k  31.12.2017. 
• Bylo provedeno závěrečné vyúčtování projektu, které bylo předáno Technické univerzitě Liberec.     
• V roce 2017 nebylo v rámci projektu dočerpáno 43,08 Kč.   

 
1.5.  AZV 
 
1.   Sonolýza v prevenci  vzniku mozkového infarktu  

• Pro rok 2017 KNL, a.s. obdržela od  ÚVN  Dodatek  č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí části účelové podpory a spolupráci při 
řešení části projektu č. 16-29148A, na základě kterého  byly KNL, a.s.  poskytnuty finanční prostředky pro 2. rok řešení 
projektu v celkové výši : 557 000 Kč  

• Bylo provedeno vyúčtování projektu za rok 2017.  
•  Z poskytnuté dotace nedočerpáno  45 885,80 Kč.   

 

1.6 Kontroly v roce 2017 

1.6.1 Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumacentra KN Liberec 
 
CZ.1.06/3.2.01/18.09299 
 
Poskytnutá dotace:  46 881 139,96 Kč  
 
Zahájení kontroly:  23.1.2017 - 9.2.2017  
Typ kontroly:   AUDIT operace č.  IOP/2016/O/032 
Kontrolní orgán:   Ministerstvo financí, auditní orgán  
 
Audit operace byl vykonáván ve smyslu nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.  Předmětem kontrolního auditu byla kontrola výdajů 
uvedených v žádosti o platbu a s tím souvisejících aktivit  dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.   
 
Závěr kontroly:  Pozitivní - bez nálezu 
 
 
1.6.2 Zkvalitnění zdravotní péče v oblasti chirurgie, JIP a anestezie v KNL ,a.s.   
 
CZ.1.13/2.2.00/28.01157 
 
Celkové způsobilé výdaje projektu:  22 435 544,32 Kč  
 
Zahájení kontroly:    10.2.2017 - 15.2.2017 
Typ kontroly:     Fyzická kontrola EX-POST  
Kontrolní orgán:     Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod  
 
Předmětem kontroly je kontrola hospodárnosti s veřejnými prostředky dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě v souvislosti s ověřením plnění a dodržení podmínek vyplývajících ze Smlouvy o poskytnutí dotace. V rámci kontroly byla 
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provedena fyzická kontrola na místě zaměřená na kontrolu udržitelnosti projektu vč. uchování (archivace) dokumentů souvisejících 
s realizací projektu.   
 
Závěr kontroly: Pozitivní - bez nálezu 
 

1.7 Monitorovací zprávy ukončených projektů v roce 2017 

1.7.1 Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumacentra KN Liberec  
 
CZ.1.06/3.2.01/18.09299  
  

• Dne 9.1.2017  byla podána v pořadí 1. Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu, která byla ze stany MZ 
ČR  schválena.  

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

• Dne 24. 2. 2017 byla podána v pořadí 1. Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu, která byla ze stany 
Regionální rady severovýchod schválena.  

 

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

• 1.3.2017 byla podána v pořadí 4. Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu, která byla ze strany SFŽP 
schválena. 

 

 1.7.4 Krajská nemocnice Liberec, a.s.  - Heliport  
 
CZ.1.06/3.4.00/15.08485 
 

• 3.5.2017 byla podána v pořadí 3. Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu, která byla ze stany Centra 
pro regionální rozvoj schválena. 

 

1.7.5 Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra KN Liberec  
 
CZ.1.06/3.2.0.1/08.07651 

• Dne  5.6.2017 byla podána v pořadí 3. Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu, která byla ze stany MZ 
ČR  schválena. 

 
1.7.6 Zlepšení kvality hospitalizační péče KNL, a.s.  
 
CZ.1.13/2.2.0.0/39.01359 
 

• Dne 9.8.2017 byla podána v pořadí 2. Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu, která byla ze stany 
Regionální rady severovýchod schválena. 
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1.7.7 Dodávka počítačového tomografu a rekonstrukce PIO S2 sekce A pro instalaci poč. tomografu.  
 
CZ.1.13/2.2.00/28.01157 
 

• Dne 31.8.2017 byla podána v pořadí 3. Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu, která byla ze stany 
Regionální rady severovýchod schválena. 

 
 

1.7.8 Dodávka SPECT/CT gamakamery a rekonstrukce prostor  pro instalaci SPECT/CT  
 
CZ.1.13/2.2.00/28.01156 
 

• Dne 17.10..2017 byla podána v pořadí 2. Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu, která byla ze stany 
Regionální rady severovýchod schválena. 

 

1.7.9 Obnova přístrojového vybavení komplexního onkologického centra KN Liberec 
 
CZ.1.06/3.2.01/14.08952 
 

• 6.11.12.2017 byla podána v pořadí 2. Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu, která byla ze stany  MZ 
ČR schválena. 

 
 

1.7.10 Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního onkologického centra II.  KN Liberec 
 
CZ.1.06/3.2.01/19.09738 
 

• 18.12.2017 byla podána v pořadí 2. Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu, která byla ze stany MZ ČR 
schválena. 

 

1.8 Nové podané žádosti 

1.8.1    3D tisk imlantátů 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.  
• Předpokládá se maximální výše podpory 100%.    
• O výsledku a schválení žádosti bude KNL ,a.s. informována začátkem roku 2018.  

 
1.8.2 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 a schválení žádosti bude KNL ,a.s. informována začátkem roku 2018.  
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2. Investiční činnost 

Do konce roku 2016 byla v nemocnici metodika pořizování investičního majetku z vlastních zdrojů historicky nastavená ve výši 
odpisů, které dosahují přes 120 000 tis. Kč na tzv. „ 30 – 30 – 30 – 30“, což znamenalo, že na zdravotnické přístroje, stavby a 
stavební údržbu, havárie a s ohledem na velký objem úspěšných investičních projektů převážně z evropských peněz na 
kofinancování se plánovalo vždy po cca 30 000 tis. Kč.  

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. Plnění 
rozpočtu za rok 2017 je uvedeno v příloze č. 1. Daná situace byla vyvolána vzrůstajícím neutěšeným stavebně technickým stavem 
nemocnice až potenciálně havarijních stavů, které je nutné neodkladně řešit, tak aby nedocházelo k ohrožení funkčnosti některých 
provozů. Začíná se jednat o základní hospodářské technologie a stavební údržbu, která zabezpečuje podporu poskytování 
zdravotní činnosti. Jde například o náhradní zdroj nemocnice, sociální zázemí pro dětskou psychiatrii, potrubní poštu, 
vzduchotechniku pro operační sály v Turnově, chlazení pro PIO a PPMD, výměnu horizontálních rozvodů vody v Turnově, výměnu 
technického zařízení (voda, topení, okna, atd.) budovy LDN, výměnu bazální elektroinstalace většiny stanic na PIO, atd. Například 
celkové plánované stavebně-provozní výdaje jsou ve výši přes cca 86 000 tis. Kč včetně převodů z předcházejícího období. Celková 
částka nebude v roce 2018 proinvestována, ale jedná se o kvalifikovaný odhad na dané akce, které je nezbytné řešit a není možné 
je odkládat.  Finanční přehled na tyto projekty dle tematických okruhů je uveden v tabulce č. 1. V obdobné situaci jsou investice do 
informačních technologií o celkovém objemu za cca 17 500 tis. Kč. S ohledem, že v minulosti byla preference investování do 
přístrojové zdravotnické techniky a u podporujících provozů (tzn. technicko – hospodářských provozů) ta preference chyběla je 
v současné době tato strategie už nezbytná.  Návrh rozpočtu byl projednán na prosincovém představenstvu a je uveden v příloze č. 
2. Každá tato oblast je rozpočtově členěna na převod objemu finančních prostředků z předcházejícího období z roku 2017, na 
objem finančních prostředků pro plánované akce pro rok 2018 a objem finančních prostředků pro řešení plánovaných či 
neočekávaných havarijních akcí. Všechny tyto objemy finančních prostředků jsou rozděleny na konkrétní jednotlivé akce v členění 
dle názvu akce, stručného popisu, pro které oddělení je určena, předpokládaná částka před zahájením akce a následně skutečně 
vynaložené prostředky na danou akci včetně současného stavu akce – zda je zrealizována, vyfakturována, pozastavena, objednána, 
dodána atd. 

Tabulka č. 1 

Návrh investičních a neinvestičních výdajů na rok 2018 
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NUTNÉ INVESTICE
1. Zdravotnické přístroje 35 379 000 Kč-             
1.1 Převody z roku 2017 2 379 000 Kč-               
1.2 Plánované na rok 2018 28 000 000 Kč-             
1.3 Řešení havarijních stavů přístrojů - očekávané -  Kč                           
1.4 Rezerva na havárie přístrojů - neočekávané 5 000 000 Kč-               

2. Stavby 86 090 000 Kč-             
2.1 Převody z roku 2017 36 300 000 Kč-             
2.2 Plánované na rok 2018 39 790 000 Kč-             
KNL - rekonstrukce objektů E a I pro psychiatrii 1 700 000 Kč-               
Přípojky na objekt "I" 3 000 000 Kč-               
Modernizace ambulantního traktu Neurocentra 4 000 000 Kč-               
Dětská psychiatrie - modernizace soc. zázemí 1 000 000 Kč-               
Objekt "Ústavní lékárny" - úprava prostor pro ředění cyto 3 000 000 Kč-               
Turnov - nová VZT pro operační sály 4 750 000 Kč-               
Turnov - Výměna horizontálních rozvodů vody 700 000 Kč-                   
Liberec - potrubní pošta 7 000 000 Kč-               

2.3 Řešení havarijních stavů staveb - očekávané -  Kč                           
2.4 Rezerva na havárie staveb - neočekávané 10 000 000 Kč-             

3. Informační technologie 17 450 000 Kč-             
3.1 Převody z roku 2017 4 450 000 Kč-               
3.2 Plánované na rok 2018 12 000 000 Kč-             
ICT ekon.systém 4 000 000 Kč-               
Obnova a rozvoj ICT 8 000 000 Kč-               
3.3 Řešení havarijních stavů ICT - očekávané -  Kč                           
3.4 Rezerva na havárie ICT - neočekávané 1 000 000 Kč-               

4. Vozový park 6 000 000 Kč-               
4.1 Převody z roku 2017 -  Kč                           
4.2 Plánované na rok 2018 5 000 000 Kč-               
4.3 Řešení havarijních stavů vozového parku - očekávané -  Kč                           
4.4 Rezerva na havárie vozového parku - neočekávané 1 000 000 Kč-               

5. Ostatní 3 000 000 Kč-               
5.1 Převody z roku 2017 -  Kč                           
5.2 Plánované na rok 2018 3 000 000 Kč-               
5.3 Řešení havarijních stavů ostatní - očekávané -  Kč                           
5.4 Rezerva na havárie ostatní - neočekávané -  Kč                           

6. Kofinancování 41 070 850 Kč-             
Návazná péče 23 525 850 Kč-             
Psychiatrie 4 995 000 Kč-               
ICT NIS 6 200 000 Kč-               
Kybernetická bezpečnost 6 350 000 Kč-                
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2.1 Stavební investice 

Předložení možných stavebních záměrů z důvodu vyvolávání neustálé potřeby řešení nových potřeb pro poskytování zdravotní 
péče vyvolaných vnějšími situacemi ve stávajícím neutěšeném stavebně technickém stavu nemocnice – viz příloha č. 3. 

2.2 Ostatní investice 
Řešení problematiky obnovy a zkvalitnění služeb v oblasti stravování a pořízení platebních automatů (EET) do obou nemocnic - viz. 
příloha č. 3. 

2.3 Zdravotnická technika 
Prozatím je stanoven investiční rámec na plán pořízení zdravotnické techniky v tomto roce. Finální seznam doporučené techniky 
pro pořízení bude sestaven přístrojovou komisí do konce února 2018 - viz. příloha č. 3. 

2.4 Informační technologie 
Zajištění realizace možných ICT záměrů v oblasti kybernetické bezpečnosti, plánované obnovy a rozvoje softwaru a hardwaru 
požívaných v nemocnicích – viz. příloha č. 3. 

2.5 Vozový park 
Plánovaná obnova vozového parku pro dopravu osob a k zajištění vnitro-areálového zásobování i svozů v obou nemocnicích – viz. 
příloha č. 3. 

2.6 modernizace KNL,  a.s. 
• 16. 10. 2017 – podepsána smlouva na přípravu PD a inženýrskou činnost se společností SIAL;  
• Činnost oficiálně zahájena 26. 10. úvodním kontrolním dnem; 
• V prvním kroku specifikován harmonogram přípravy návrhu stavby; 
• Milníky návrhu stavby:  

– začátek února – první představení návrhu dotčeným primářům a managementu KNL (konkrétní datum bude 
upřesněno) 

– 20. 3. 2018 – finální dopracování návrhu stavby k projednání 
– 1. 5. 2018 – finalizace včetně zapracovaných připomínek 

• Tým zhotovitele se skládá ze zástupců několika subjektů – pomalejší start na straně zhotovitele – termíny dle harmonogramu; 
• Vedle samotné přípravy PD probíhají přípravné činnosti v dotčeném území – zaměření staveb a areálu, dodatečný geologický 

průzkum; 
• Současně zahájena jednání s dotčenými subjekty – ČEZ, Teplárna Liberec, TJ Lokomotiva, NPÚ; 
• 10. 11. 2017 – podepsán Dodatek smlouvy č. 1, kterým se snižuje celková cena díla z 53 mil. Kč na 51 mil. Kč z důvodu 

vyplacení 1. ceny SoN (2 mil.)  mimo rámec smlouvy – optimalizace DPH.  
• 30.11. 2017 – předložen prvotní návrh řešení ve třech variantách: 

– Varianta A – vychází striktně z dikce smlouvy - počítá s objektem laboratoří na jižní straně Kristiánovy ulice a 
parkovacím domem u jablonecké ul., tak jak požaduje stavební program v SoD – KNL doporučila k dopracování; 

– Varianta B – nový koncept čtyř budov – KNL odmítla (nevychází ze soutěže ani smlouvy); 
– Varianta C – koncept vycházející z původního soutěžního návrhu – počítá s integrací laboratoří v CUM a parkingem u 

Kristiánovy ul. – KNL  doporučila k dopracování. 
• 21. 12. 2017 – předloženy varianty A a C – celkový koncept, návrh vývoje dalších etap, základní řezy a prvotní koncept 

dispozičního řešení; 
• 4. 1. 2018 – předneseny první připomínky týmu KNL k předloženým řešením: 

– Celkový logistický koncept vnitřní i vnější dopravy nové infrastruktury včetně vazeb na stávající areál + technické 
zázemí; 



 

Stránka 18 z 21 www.nemlib.cz 
 

– Dispoziční řešení jednotlivých lékařských provozů; 
– Porovnání obou variant z pohledu finanční náročnosti; 
– Ověření akceptovatelnosti návrhů na NPÚ; 
– Optimalizace provozně dispozičního řešení parkovacího domu, atd. 

• Z prvotního hodnocení týmu KNL vychází jako přijatelnější řešení varianta C – rozhodnutí o variantě k realizaci je nutné učinit v 
řádu dní z důvodu dostatečného času pro dopracování návrhu; 

• Tuto variantu (C) doporučuje zároveň i Zhotovitel; 
• Hlavní výhody varianty C: 

– Variabilnější dispozice – větší plocha podlaží – lepší změnový management; 
– Provozně lepší řešení urgentního příjmu; 
– Lepší poměr čistých ploch pro medicínu;  
– Lepší napojení objektu CUM s parkovacím domem; 
– Menší zásahy „pod zem“; 
– Přijatelnější varianta z pohledu laboratorního komplementu, vč. přístupu do transfúzní stanice (nekřížení pacientů a 

dárců); 
– Zhotovitelem deklarovaná ekonomičtější varianta – nutné ověřit. 

• Identifikované nevýhody varianty C: 
– Řešení dnes neodpovídá dikci smlouvy – vzhledem k podobnosti s vítězným návrhem SoN lze řešit dodatkem 

(konzultováno s právníkem Havel&Partners); 
– Nutné jednání s NPÚ – akceptace parkovacího domu – jednání 8.1.  - potvrzena přijatelnost konceptu – nutné řešení 

detailů; 
– Při stavbě CUM nutný zásah do stávajícího energocentra. Nové energo nutné vybudovat jako první. 

• 25. 1. 2018 – Realizační tým doporučil Zhotoviteli dál rozpracovat variantu C.  
• 1.2.2018 – Objednatel se dohodl se Zhotovitelem na prezentaci současného stavu návrhu stavby ve variantě C pro 

zaměstnance KNL, členy DR a ŘV. Prezentace se uskuteční dne 8.2.2018 
 

3. Veřejné zakázky a poptávková řízení 

V roce 2017 investičně obchodní úsek organizoval obchodní 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). Celkově bylo v roce 2017 zahájeno 
167 zakázek, z toho 132 dokončeno, 19 soutěží bylo zrušeno a 16 je jich v procesu zatím neukončených viz. tabulka č. 2. 
 
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. 
 
Tabulka č. 2 
 
Přehled veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb. za období 1 – 12 2017 
 

  zahájené z toho 
dokončené 

z toho 
zrušené 

z toho 
neukončené 

Počet zakázek dle ZVZ celkem 67 50 6 11 
z toho OŘ - otevřené řízení 55 39 6 10 

z toho ZPŘ - zjednodušené podlimitní řízení 12 11 0 1 

Počet veřejných zakázek malého rozsahu 100 79 14 7 
Počet VZMR 45 37 6 2 

Počet VZMR s aukcí 10 5 2 3 



 

Stránka 19 z 21 www.nemlib.cz 
 

Počet aukcí 45 37 6 2 

POČET ZAKÁZEK CELKEM 167 129 20 18 
 

Od poloviny roku jsme začali organizovat elektronické aukce a veřejné zakázky na léky – účinnou látku, abychom postupně 
narovnávali legislativní úhradový (bonusový) problém. Počet uskutečněných soutěží je 55. Bohužel soutěže provází negativní jev, 
kdy mnohdy se nepřihlásí do soutěže žádný uchazeč nebo pouze jeden. Tato skutečnost sebou nese realitu, kdy uchazeči zpravidla 
vědí, že nemají konkurenci a proto se drží úhradových mechanizmů (cena je shodná nebo se blíží úhradě max. VZP) – nemocnice 
pak přichází o bonusy. Přehled počtů soutěží pomocí e-aukcí je uveden v tabulce č. 3.  
 
Tabulka č. 3 
Přehled o počtu e-aukcí  
 

  
počet  

předpoklad skutečnost 

hodnota v Kč bez DPH hodnota v Kč bez DPH 

zahájeno 55 31 823 078,00   
ukončeno 42 18 766 341,00 16 861 725,00 
zrušeno 8 8 450 832,00   

převedeno do 2018 5 4 605 905,00   
 
 
Návrh usnesení: 
Dozorčí rada KNL, a.s. bere na vědomí informaci o investičně – obchodní činnosti za rok 2017  
Hlasování: 
Pro: 10 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení 
 
Odešel Ing. Kříž 
 
 

6. Různé 
1. Žádost představenstva společnosti KNL a.s. o posunutí termínu platby v rámci příplatkové povinnosti na projekt 
Modernizace KNL 
 
Představenstvo společnosti na svém zasedání 6.2. schválilo žádost o posunutí termínu platby v rámci příplatkové 
povinnosti na projekt Modernizace KNL ve výši 20 mil. Kč ze strany KNL a.s. z důvodu nutného zajištění finančních 
prostředků na předfinancování projektů návazné péče. Celkem se jedná o cca 160 mil. Kč investovaných v období 
duben-září 2018 a termín platby 20 mil. Kč z příplatkové povinnosti by se posunul z termínu 30. 6. 2018 na termín 31. 
12. 2018. To je nejzazší termín proplacení finančních prostředků ze strany poskytovatele dotace Ministerstva pro 
místní rozvoj. 
Tím bude KNL a.s. čerpat nižší úvěr pro předfinancování těchto projektů. Po proplacení obou schválených projektů ze 
strany MMR garantuje představenstvo společnosti KNL a.s. zajištění úhrady ve výši 20 mil. Kč. V projektu Modernizace 
KNL a.s. není v průběhu roku 2018 počítáno s žádnými náklady, na které by již na transparentním účtu nebyly zajištěny 
finanční prostředky. 
 
Návrh usnesení: 

callto:31.%2012.%202018
callto:31.%2012.%202018
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Dozorčí rada Krajské nemocnice Liberec, a.s. schvaluje posun termínu úhrady částky 20 mil. Kč z příplatkové 
povinnosti KNL na projekt Modernizace nemocnice do 31.12. 2018 
 
 
Hlasování: 
Pro: 9 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení 
 
 
 
2. Schválení motivačních odměn členů představenstva za rok 2017  
Po předběžném schválení účetní závěrky i vzhledem k vyplacení motivačních odměn členům managementu, kteří 
nejsou členové představenstva a z důvodu zaúčtování těchto mzdových nákladů do roku 2017 se DR žádá o schválení 
motivačních odměn pro členy představenstva. Jedná se o tyto členy managementu: MUDr. Lukáš, ing.Trpišovský, 
ing.Rais, ing.Jelínková, Mgr. Fryaufová, MUDr. Hrubý. Odměna se navrhuje ve výši základní tarifní mzdy. 
 
Návrh usnesení: 
Dozorčí rada Krajské nemocnice Liberec, a.s. schvaluje vyplacení motivačních odměn výše uvedeným členům 
představenstva za rok 2017 ve výši základní mzdy.  
 
Hlasování: 
Pro: 9 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení 
 
3. Informace ke tvrzením některých zastupitelů Města Turnov ohledně investic KNL do Nemocnice Turnov  
V návaznosti na informace ohledně tvrzení některých členů zastupitelstva Města Turnova ohledně rozsahu 
poskytované péče a objemu investic KNL ve své turnovské části, resp. příplatkové povinnosti Města Turnov na projekt 
Modernizace KNL podal předseda představenstva MUDr. Richard Lukáš, Ph.D. následující informace: 
Od roku 2014, kdy Panochova nemocnice Turnov fúzovala s KNL bylo v Turnově investováno více než 107 milionů Kč, 
management KNL přes nepřízeň, které čelí malé nemocnice kvůli systém financování zdravotnictví, dbá na udržení a 
rozvoj odbornosti a spektra poskytované péče v Turnově. MUDr. Lukáš připomněl otevření IBD centra, které je 
výjimečné jak v rámci Libereckého kraje, tak v nadregionálním měřítku a poskytuje péči i obyvatelům ze Středočeského 
a Královéhradeckého kraje. 
 
Přehled investic do Nemocnice Turnov: 
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Rok 2014 – 2017 návazná péče 2018 poznámka
Přístrojové inv. 18 955 39 446 1 000 5 969 IBD

Stavební inv. 21 755 9 000 7 628 IBD

ICT 10 095 1 000
auta 4 544 1 600
ostatní 498
Běžná údržba není uvedeno není uvedeno není uvedeno

Celkem 55 847 39 446 12 600 13 597 IBD

Celkem 107 893

V poznámce jsou uvedeny finanční prostředky získané z dotačních titulů v letech 2014 - 2017 a ceny jsou uvedeny vč. DPH

Investice roku 2018
1) Přístrojové

Ultrazvuk 450
Dzinfektory 400
RHB vana 150

2) Stavební
Stavební úpravy pro CT a skiagrafii 2 000
VZD operační sály 4 750
Rozvody vody 750
Projekt - intenzivní péče 1 000
Střecha kotelna 500

3) ICT
ICT - obnova a rozvoj 1 000

4) auta
Sanitka 1 300
osobní automobil TOP 300

Nemocnice Turnov
Veškeré částky jsou uvedeny v tis. Kč

 
 
Sobotka: Chci zdůraznit, že pokud by nedošlo k fúzi s KNL, tak je Turnovská nemocnice nyní ve stejném stavu jako 
Nemocnice ve Frýdlantu. 
 
Informace členky DR Jany Pastuchové: 
Informuji tímto Dozorčí radu, že jsem byla nominována do Správní rady VZP. Mám vyjádření z VZP, že moje angažmá 
v DR KNL není považováno za konflikt zájmu, tuto informaci dozorčí radě pošlu písemně.    
 
Závěr: 
Další jednání DR se uskuteční 13.3. Termíny dalších zasedání jsou pak následující: 10.4., 15.5. a 12.6. vždy v 15:30 v 
budově Krajského úřadu Libereckého kraje.  

   

 
……………………………                  
Bc. Lena Mlejnková 
Předsedkyně dozorčí rady KNL, a.s.  
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