
 
 

  

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. 7/2019  

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

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

 

Datum:                            10. 9. 2019 

 

Doba konání:                 15:30 –  16:52 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.  

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

MUDr. Zdeněk Šembera, člen dozorčí rady KNL, a.s. 

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

MUDr. Vratislav Beran, člen dozorčí rady KNL, a.s.  

   RNDr. Josef Uchytil, člen dozorčí rady KNL, a.s. 

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

  Mgr. Roman Baran, člen dozorčí rady KNL, a.s. 

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

Mgr. Jan Marek, člen dozorčí rady KNL, a.s.  

Hosté:                            MUDr. Přemysl Sobotka, náměstek hejtmana pro zdravotnictví 

     

Svolavatel jednání:       Bc. Lena Mlejnková  

Zapisovatel:        Václav Řičář  

 

Usnášeníschopnost:  Vzhledem k počáteční účasti 12 členů bylo zasedání DR prohlášeno za usnášeníschopné.  

 
Program:  

1) Zahájení  

2) Kontrola úkolů 

3) Aktuální ekonomická situace KNL, a.s. 1-7 / 2019  

4) Aktuální ekonomická situace Nemocnice Frýdlant s.r.o. 1-7/2019 

5) Zpráva o investiční a obchodní činnosti KNL 

6) Záměr fúze - KNL a Nemocnice Frýdlant s.r.o. k 1.1.2020 

7) Záměr prodeje areálu ONP v Jablonném v Podještědí 

8) Zpráva o stavu Modernizace KNL 

9) Jmenování člena PAS v souvislosti s vypršením mandátu Ing. Milana Trpišovského 

10)  Různé 
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1. Průběh zasedání dozorčí rady 

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

programu jednání.  

 

Hlasování: 

Pro: 12 

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 1-7/2019  

 

1. Hospodářský výsledek, ekonomika 

Hospodářský výsledek za 1_7/2019 je zisk ve výši +15,9 mil. Kč 

(nemocnice Liberec +10,7 mil. Kč; nemocnice Turnov +5,1 mil. Kč) 

tab. – zkrácená výsledovka 1-7 let 2017, 2018, 2019  
2017 2018 2019 2019 / 2018 2019 - 2018 2019 / 2017 2019 - 2017

Náklady celkem 1 751 737 660 2 057 447 988 2 234 048 406 109% 176 600 418 128% 482 310 746

Materiál 593 990 951 725 395 018 788 851 661 109% 63 456 643 133% 194 860 710

léky 74 972 643 85 999 440 106 143 320 123% 20 143 880 142% 31 170 678

Biologická léčba 179 063 543 203 746 186 233 397 999 115% 29 651 814 130% 54 334 457

Koagulační faktory 16 008 459 11 936 681 10 357 089 87% -1 579 592 65% -5 651 370

Krev 11 887 895 11 897 500 14 413 619 121% 2 516 119 121% 2 525 724

SZM 81 032 038 86 099 943 86 066 473 100% -33 469 106% 5 034 435

Dialyzační pomůcky 9 564 434 8 908 739 10 284 630 115% 1 375 891 108% 720 196

Endoskopický materiál 9 104 277 8 274 214 13 614 592 165% 5 340 378 150% 4 510 315

Konsignační sklady 122 772 650 137 700 366 138 201 930 100% 501 564 113% 15 429 280

Laboratorní mater 56 300 044 56 624 005 58 695 242 104% 2 071 236 104% 2 395 198

šití 3 397 899 3 436 393 3 691 399 107% 255 006 109% 293 500

Medicinální plyny 2 331 318 2 424 435 2 435 419 100% 10 984 104% 104 101

potraviny 2 750 73 088 830 79 062 617 108% 5 973 787

drobný majetek 6 176 303 11 160 440 7 360 782 66% -3 799 659 119% 1 184 479

prádlo 1 502 552 831 994 1 247 119 150% 415 126 83% -255 432

ostatní mater 11 106 828 14 282 857 14 635 479 102% 352 622 132% 3 528 651

PHM 2 470 033 2 948 519 3 054 631 104% 106 113 124% 584 599

dárci krev 6 311 800 6 078 320 6 189 320 102% 111 000 98% -122 480

Bonusy ostatní -14 513 -43 844 0% 43 844 0% 14 513

Energie 24 996 769 26 717 499 28 046 224 105% 1 328 725 112% 3 049 455

Náklady prodej zboží 77 111 585 103 915 310 122 754 359 118% 18 839 049 159% 45 642 774

Opravy 32 477 596 34 000 913 33 176 609 98% -824 304 102% 699 013

Ostatní služby 87 723 898 61 281 539 67 880 234 111% 6 598 695 77% -19 843 664

Osobní náklady 849 811 738 1 003 758 409 1 094 225 998 109% 90 467 588 129% 244 414 260 rok 2017 bez cateringu

Ostatní náklady 13 971 224 20 433 875 22 475 206 110% 2 041 331 161% 8 503 982

Odpisy 71 653 900 81 945 426 76 638 116 94% -5 307 311 107% 4 984 216

Vnitro náklady 205 473 970 314 480 118 155 518 047

Vnitro výnosy -205 473 970 -314 480 118 -155 518 047

Výnosy celkem -1 819 144 985 -2 093 973 595 -2 249 969 605 107% -155 996 010 124% -430 824 620

Tržby služby -1 684 124 284 -1 889 175 173 -2 040 496 874 108% -151 321 700 121% -356 372 590

Výnosy Zdr. Pojišťovny -1 623 521 899 -1 728 937 304 -1 877 581 794 109% -148 644 490 116% -254 059 894

Výnosy Zdr.péče -32 089 196 -32 581 083 -29 641 051 91% 2 940 033 92% 2 448 145

Výnosy služby k zdr.péči -9 768 174 -9 596 864 -8 296 721 86% 1 300 143 85% 1 471 453

Stravovací tržby -9 242 727 -95 735 183 -99 121 802 104% -3 386 619 1072% -89 879 075

Ostatní tržby -5 819 147 -18 253 648 -21 655 857 119% -3 402 209 372% -15 836 710

Parkovné -3 683 140 -4 071 091 -4 199 649 103% -128 559 114% -516 509

Tržby prodej zboží -100 356 248 -146 756 297 -170 207 403 116% -23 451 106 170% -69 851 155

Ostatní výnosy -32 895 481 -57 082 639 -38 411 758 67% 18 670 880 117% -5 516 278

Dary -1 768 973 -959 486 -853 570 89% 105 916 48% 915 403

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -67 407 325 -36 525 607 -15 921 199  
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hospodářský výsledek - se znaménkem mínus je zisk (výnosy se účtují se záporným znaménkem) 

 

V hospodářském výsledku 

- zohlednění plnění péče a případné přezálohování od ZP (není zohledněna „nadprodukce“ 

hospitalizace, ambulance – i když je předběžně příslib od ZP uhradit péči, která vypadla z uzavřených ZZ) 

- budgety pro vyplácení přesčasů v ošetřovatelském úseku 

- zohlednění navýšení limitu pro biologickou léčbu (ve výnosech) 

Není zohledněno vyúčtování za rok 2018 od ZP. Ještě dobíhají klíčová jednání (předpoklad dokončení v 9-

10/2019). 

Náklady – nárůsty 

- spotřeba léků: nákladné léky na JIP (CHIR, NCH), Onkologie ambulance, Hematologie, 

Traumacentrum (opřeno o nárůst pacientů) 

- endoskopický materiál + SZM: výkony bariatrie (proti tomu výnosy), Urol, Všeob.chirurgie (změna 

systému operačních přístupů, bude dodržen limit na rok) 

- ostatní materiál: doúčtování faktury minulých období (nebyla v evidenci do závěrky roku 2018) 

- Laboratorní diagnostika: nárůst produkce 

- ost. výnosy – posun ve vyúčtování dotací od MZ CR, opravy investiční / neinvestiční dotace návazná péče  

Plnění jednotlivých oddělení se sleduje samostatně. 

 

2. Zdravotní péče plnění 

 

OPTIMÁLNÍ PLNĚNÍ 58,33 % ROČNÍHO LIMITU 

LIBEREC
HOSPITALIZACE AMBULANCE

BIOLOGICKÁ 

LÉČBA

111 VZP 59,6% 61,9% 58,6%

201 Voj ZP 63,8% 62,2% 59,5%

205 ČPZP 94,0% 62,3% 79,1%

207 OZP 64,4% 66,9% 62,4%

209 ZPČ 84,8% 56,4% 63,7%

211 ZP MV ČR 69,0% 72,2% 64,6%  
 

TURNOV
HOSPITALIZACE AMBULANCE

111 VZP 67,0% 63,8%

201 Voj ZP 77,0% 79,5%

205 ČPZP 92,4% 97,6%

207 OZP 66,4% 64,0%

209 ZPČ 61,4% 75,9%

211 ZP MV ČR 48,1% 90,1%  
Komentář:  

LBC: 

- převis v Biologické péči (předpoklad úhrad od ZP – dle vývoje, probl. jen u ZP 211) 
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- převis hospitalizační péče: zatím OK – z důvodu přesunu do jiné ZS 

- malé ZP jednání o zohlednění 

Turnov: 

- pokles hospitalizační péče  u 211 – budeme řešit zápočet s ambulancí 

Podíl objemu úhrad dle ZP  

Liberec 

LBC

VZP ZP 111  75%

VOJENSKÁ ZP ZP 201 8%

ZP MV ČR ZP 211 7%

ZP ŠKODA ZP 209 5%

OBOROVÁ ZP ZP 207 4%

ČPZP ZP 205 2%  

Turnov 

TURNOV

VZP ZP 111  81%

ZP MV ČR ZP 211 5%

VOJENSKÁ ZP ZP 201 5%

OBOROVÁ ZP ZP 207 4%

ZP ŠKODA ZP 209 4%

ČPZP ZP 205 2%  

 

3. Vývoj finančních zdrojů 

 

Stav bankovního účtu k 30.8.2019 226 mil Kč

Očekávané dobropisy (dodavatelské) 7 mil Kč

Závazky k 31.8.2019 -4 mil Kč

Pohledávky k 31.8.2019 4 mil Kč

Zálohy daně,  ostatní poplatky -6 mil Kč

Půjčka Nemocnici Frýdlant 4 mil Kč

Celkem zdroje 232 mil Kč  
 

stav na Transparenstním účtu k 30. 8. 2019 

Transparentní účet - modernizace KNL 246,93 mil Kč  
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4. Další informace 

- dle vyžádání od ZP zaslány „nákupní“ ceny ZUM, ZULP do ZP (očištěno o adresné bonusy) 

- převzetí nemocnice Frýdlant; poskytnuta finanční půjčka společnosti z prostředků KNL ve výši 4,4 mil. 

Kč. (NYNÍ BUDE JEŠTĚ VE VÝŠI 8 MIL. KČ NA VRATKU VYÚČTOVÁNÍ PRO VZP ZA ROK 2018) 

- byla oceněna společnost HOREL s.r.o.  Nabídka k prodeji (MUDr. Horel požaduje postupný útlum vlastní 

zainteresovanosti) 

MUDr. Beran – měli bychom požádat o nějaký výhled ve věci Frýdlantu. Co můžeme udělat, abychom eliminovali 

propad hospodaření Frýdlantu. A to v letošním roce a pak samozřejmě v nějakém střednědobém výhledu.  

Mlejnková: předpokládám, že ve Frýdlantu jsou letošní výsledky jen přechodné. Samozřejmě plán musí management  

připravit. A do zápisu dejme, že žádáme o nějaký výhled hospodaření ve Frýdlantu. Tedy formou shrnující materiálu.  

Mgr. Marek – je v dodatku mezi Nemocnicí Frýdlant a Městem Frýdlant nějaká podmínka, která definuje závazně obory 

nebo rozsah péče? 

Odpověď: ne, není.  

 

Martin Půta: řešíme stejný přístup VZP pro Frýdlant, jako VZP chce uplatnit v Rumburku, tedy zvýhodněné podmínky 

pro „vyloučenou lokalitu Frýdlantského výběžku“  

 

Plašková: v zápisu PAS se hovoří o výsledku konsolidovaného celku, do kterého se promítne ztráta Nemocnice Frýdlant 

s.r.o. Znamená to, že budeme hradit ztrátu společnosti i za první půlrok 2019? 

Odpověď je: ANO, kupovali jsme společnost i s jejím HV. Částečně budeme profitovat ze záporné daně.  

Dozorčí rada si žádá podrobnější informace o ekonomice KNL a Frýdlantu a výhledu plánované stabilizace 

Nemocnice Frýdlant s.r.o. 

  

Návrh usnesení: 

Dozorčí rada KNL bere na vědomí informaci o ekonomické situaci společnosti za období 1-7/2019 

 

Hlasování: 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

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

 

 

4. Aktuální ekonomická situace Nemocnice Frýdlant s.r.o. 1-7/2019 

 

1. Hospodaření za 1-7/2019 = ztráta 27 mil. Kč 

Hospodaření za I.pol 2019 = 23,3 mil. Kč 

Půjčka od mateřské společnosti = 4,4 mil. Kč 

(další půjčka na financování vratky pro ZP) 

K 30. 6. 2019 záporný čistý pracovní kapitál (požádán bývalý majitel o doplatek ve výši 5,9 mil. Kč) 
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2018 2019 2019 Celkem

rok 1 2 3 4 5 6 7

náklady 169 384 401 14 008 289 11 158 475 12 041 165 11 913 929 11 462 791 11 056 440 7 657 459 79 298 549

1 spotřeba materiálu 12 696 374 430 086 560 022 776 207 685 546 584 964 638 838 429 083 4 104 746

2 energie 3 636 415 207 415 471 854 536 139 472 872 298 806 160 667 217 837 2 365 590

3 nákup zboží 27 502 173 2 501 296 2 189 537 2 299 903 2 377 322 2 460 166 1 904 238 13 732 462

4 opravy a udržování 1 683 994 30 137 121 074 61 335 55 314 130 447 137 859 84 247 620 413

5 ostatní služby 12 430 264 728 585 993 650 917 234 1 146 719 851 582 815 047 714 454 6 167 272

6 osobní náklady 105 059 969 9 715 448 6 356 208 6 890 932 6 666 612 6 650 574 6 816 314 6 003 684 49 099 771

7 ostatní náklady 3 735 611 179 833 250 644 343 941 294 680 272 717 379 032 3 705 1 724 552

8 odpisy 2 985 344 215 487 215 487 215 474 214 865 213 535 204 446 204 446 1 483 740

9 daně -345 743

nedef 3 3

výnosy -152 185 394 -6 846 491 -8 122 437 -8 002 175 -8 729 242 -8 861 590 -7 783 903 -3 811 674 -52 157 512

1 tržby služby zdr péče ZP -111 735 265 -3 457 012 -4 939 762 -4 768 983 -5 196 266 -5 459 404 -4 479 311 -3 603 799 -31 904 538

2 tržby služby zdr péče samoplátci -1 340 636 -37 718 -36 893 -66 071 -64 286 -54 256 -80 590 -57 691 -397 505

3 tržby služby IC -338 445 -2 037 -1 169 -30 818 -4 253 -3 351 -48 020 -89 648

tržby služby zdr péče IC -25 521 -1 735 -12 -422 -329 -422 -247 -3 168

4 tržby služby ostatní -1 330 216 -140 411 -110 511 -111 985 -182 044 -153 878 -224 978 -131 242 -1 055 048

5 tržby zboží -36 302 845 -3 158 754 -2 999 347 -3 022 895 -3 198 219 -3 143 731 -2 944 473 -18 467 420

6 ostatní výnosy -1 112 468 -48 824 -34 744 -1 001 -83 845 -46 548 -6 284 -523 -221 767

nedef -18 420 -18 420

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 17 199 007 7 161 797 3 036 038 4 038 991 3 184 687 2 601 201 3 272 538 3 845 785 27 141 037  
Je zohledněno případné neplnění záloh na ZP. 

Nejsou zohledněny „regulace“ preskripce. 

 

2. Zdravotní péče 

Fakturována výkonově. Pokud ZP poskytuje zálohu, je zohledněna reálná hodnota péče. 

Během září přesun lůžek ONP. Budou pod systém úhrad ošetřovatelské péče (na MZ ČR požádáno o výběrové řízení 

na lůžka následné péče). 14 dní žádost na MZdr ale ještě není vyvěšeno (30 prac. dnů musí být na úřední desce). 

 

3. Stav finančních prostředků 

Hodnota na bankovním účtu  3,4 mil. Kč 

Půjčka od vlastníka (KNL) - 4,4 mil. Kč 

Vratka na VZP   - 7,6 mil. Kč 

Hodnota zdrojů k 30.8.2019 - 8,6 mil. Kč  

 

Návrhy na usnesení 

Dozorčí rada Krajské nemocnice Liberec, a. s., bere na vědomí ekonomickou situaci Nemocnice Frýdlant s.r.o. za 

období 1-7/2019.  

 

Hlasování: 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

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

 

 

5. Zpráva o investiční a obchodní činnosti za 1. pololetí 2019 

Aktuální informace o současném stavu v investičních projektech 
Předkládáme zprávu obchodně investičního ředitele o průběžném plnění investičních a neinvestičních výdajů na 
projekty za I. pololetí roku 2019 tak, jak byl projednány a následně schváleny ve vedení nemocnice a představenstvu 
KNL, a.s. Návrh investičních a neinvestičních výdajů pro rok 2019 je o celkovém objemu 168 775 tis. Kč. Čerpání 
dotačních titulů 
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1.1 Návazná péče: 
Návazná péče je složena za dvou obsáhlých projektů dělených na 25 částí samostatně hodnotitelných v celkové 
hodnotě 156 839 tis. Kč. Oba projekty jsou věcně i finančně ukončeny. Níže je uvedena administrativní inventura k 30. 
7. 2019 jednotlivých projektů následujících včetně přehledů cen, termínů, registračních čísel projektů, krátkých 
charakteristik, atd. 
 

1.1.1 „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.   

 

 V průběhu realizace projektu bylo požádáno o vyjmutí části 10 mobilní EEG (2 316 000,00 Kč) z projektu. 
Zadavatel KNL, a.s. rozhodl o zrušení výběrového řízení, kdy v průběhu zadávacího řízení 1 účastník odstoupil 
z účasti a zbylý účastník svým obstrukčním jednáním zadavateli neumožnil ověřit, zda nabízený zdravotní 
prostředek splňuje požadované technické parametry. Z časových důvodů již nebylo možné vyhlásit nové 
výběrové řízení.  

 
Celkové způsobilé náklady byly o  tuto částku  poníženy. tj. na částku 96 284 000,- Kč.  

 
2. etapa byla dokončena 31. 12. 2018, následně byla podána žádost o platbu.   

 
Jednalo se o části 1, 4, 5, 11 s celkovými způsobilými náklady: 11 956 958,52 Kč   
Z toho uznatelné náklady:     10 783 440,00 Kč  
Výše poskytnuté dotace 85% z uznatelných nákladů:     9 165 919,75 Kč  

 
Dotace byla připsána na účet KNL, a.s.  26. 3. 2019. Projekt je věcně i finančně ukončen, celková výše poskytnuté 
dotace:  81 841 395,82 Kč. 
 

1.1.2  „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 

 
1. etapa byla dokončena do 31. 8. 2018, následně byla podána žádost o platbu.  
 
Jednalo se o části 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 s celkovými náklady: 50 611 358,70 Kč 
Výše poskytnuté dotace 85% z uznatelných nákladů:  43 019 654,88 Kč  
 
Dotace byla připsána na účet  KNL, a.s. 15. 10. 2018          

 
Protože po ukončení výběrových řízení vznikla finanční úspora ve výši 1 607 641,30 Kč, bylo požádáno o změnu 
projektu, která umožnila na základě nově vyhlášeného výběrového řízení pořídit další zdravotního zařízení. 
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Jednalo se o navýšení části 2 o 1 ks mobilního ultrazvuku.  

 
2. etapa byla dokončena 31. 12. 2018, následně byla podána žádost o platbu.   
 

Jednalo se o části 2, 10 s celkovými způsobilými náklady: 7 747 199,44 Kč   
Z toho uznatelné náklady:     7 627 641,30 Kč  
Výše poskytnuté dotace 85% uznatelných nákladů:  6 483 495,10 Kč  

 
   
Dotace byla připsána na účet KNL, a.s. a projekt je věcně i finančně ukončen. Celková výše poskytnuté dotace:  
49 503 149,98 Kč. 
 

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 30. 7. 2019  

 9. 6. 2017 byla podána žádost o dotaci.  

 15. 8. 2017 žádost doporučena k financování. 
 

V průběhu realizace bylo požádáno o rozdělení projektu na 2 etapy. 

 1. etapa zahrnuje VŘ na zakázku 002 „Dodávka IT infrastruktury pro KNL“. Kupní smlouva byla uzavřena a 
proběhla dodávka IT infrastruktury. 
 
Dne 31. 5. 2019 byla etapa ukončena a následně byla podána žádost o platbu. 
   
Z toho uznatelné náklady:     11 006 886,00 Kč  
Výše poskytnuté dotace 85% z uznatelných nákladů:   9 355 853,10 Kč  

 

 2. etapa zahrnuje VŘ  na zakázku 001 „Nemocniční infomační systém pro KNL“. Kupní smlouva je 
podepsána a probíhá implementace.    

 Celkové způsobilé náklady 10 731 935,- Kč  

 Předpokládaný termín ukončení 31. 12. 2019.  
 

 
Po ukončených výběrových řízení 001 a 002 vznikla finanční úspora ve výši 22 396 938,72 Kč, proto byla podána 
žádost o změnu projektu tj. prodloužení termínu realizace projektu do 28. 2. 2021 a navýšení projektu o tyto 
položky:  

 Síťové přepínače agregační – 6 ks 

 CORE přepínače – 2 ks  

 DC přepínače  - 4 ks  

 Koncové přepínače  -120 ks  

 Disková úložiště – 2 ks  
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Ze strany CCR bylo dne 17. 6. 2019 schváleno pořízení rozšiřujících diskových polic a disků do diskových polí vč. 
prodloužení termínu realizace projektu. 
    

 Dne 1. 8. 2109 byly na CRR předány ke kontrole zadávací podmínky před vyhlášením  VŘ 0003. 
Předpokládané rozpočtové náklady VŘ 0003 - 4 500 000,- Kč bez DPH. 

 Následně bude VŘ vyhlášeno.  
 

1.3 Psychiatrie:  
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. 08. 2019 

 VŘ 001 – ukončeno. Smlouva o dílo podepsána 14. 3. 2018. Dne 19. 4. 2018 byla CRR předložena ke 
kontrole dokumentace VŘ po podpisu smlouvy. Tato kontrola byla ze strany CRR dne 15. 8. 2018 
ukončena, bez zjištění, výhrad či připomínek. 

 VŘ 0002 – rozděleno na 4 části: 
Část I Nábytek – zrušeno ze strany zadavatele. 1. 3. 2019 nově vyhlášeno jako VŘ 006  
Část II Elektrospotřebiče – zrušeno ze strany zadavatele. Nově vyhlášeno jako VŘ 007 a 008 
Část III Zdravotnické vozíky, stolky a koše – ukončeno. Smlouva podepsána 10. 6. 2019  
Část IV Lůžka – zrušeno ze strany zadavatele. Bude vyhlášeno před dokončením pavilonu E 

 VŘ 003 - ukončeno. VŘ bylo rozděleno na 2 části: 
Část I Externí defibrilátory – smlouva uzavřena dne 18. 1. 2019 
Část II Elektrokonvulzivní přístroj -  smlouva uzavřena dne 10. 1. 2019 
Dne 29. 1. 2019 byly CRR předloženy ke kontrole dokumentace k oběma částem VŘ. Tato kontrola byla ze 
strany CRR dne 15. 4. 2019 ukončena bez zjištění, výhrad či připomínek. 

 VŘ 004 a VŘ 005 – ukončeno. Obě smlouvy uzavřeny dne 22. 2. 2018 (díky nižší vysoutěžené ceně u obou 
VŘ bylo do stavby, v rámci rozpočtu, převedeno 943.740,-Kč) Dne 13. 3. 2018 byly CRR předloženy ke 
kontrole dokumentace k oběma VŘ. Tato kontrola byla ze strany CRR dne 11. 9. 2018 ukončena bez 
zjištění, výhrad či připomínek. 

 VŘ 006 Nábytek – ukončeno. Smlouva podepsána dne 31. 7. 2019 s firmou KANONA a.s. Nábytek zadán do 
výroby. Montáž a instalace prvních kusů nábytku proběhne v 1. NP, v září 2019. Pavilon „I“ by měl být 
nábytkem kompletně vybaven do konce října 2019. 

 19. 3. 2018 předáno staveniště a zahájena rekonstrukce pavilonu „I“ 

 Ve  třetí etapě rekonstrukce (únor 2019 – červen 2019) probíhaly v objektu „I“ dokončovací stavební práce, 
venkovní úpravy (zahrada a stavba altánu) a odstraňování vad a nedodělků. 

 Během třetí etapy byly uzavřeny dva dodatky ke Smlouvě o dílo na vícepráce / méněpráce. D2 uzavřen dne 
14. 5. 2019 s navýšením ceny díla o 969 501,67,- Kč. D3 uzavřen dne 7. 6. 2019 s navýšením ceny díla o 
286 716,77,- Kč. Celková částka nad rámec dotace za vícepráce/méněpráce, vzniklé během rekonstrukce 
pavilonu „I“, činí 3 554 305,20,- Kč. 

 Díky vyvstalým vícepracím, které zasáhly do harmonogramu stavby, byla rekonstrukce pavilonu „I“ 
dokončena o cca 4 měsíce později - dne 28. 6. 2019, převzetím stavebního díla. 

 Dne 24. 7. 2019 byl stavebním úřadem MML vydán Kolaudační souhlas s užíváním stavby. 

 Dne 1. 8. 2019 předáno staveniště a zahájena rekonstrukce pavilonu „E“ 

 Termín předložení třetí žádosti o platbu na CRR je 27. 9. 2019, ve výši 23 610 132,72,- Kč. (uznatelné 
výdaje). Nevyčerpané finanční prostředky z třetí etapy (cca 58 500 000,- Kč), budou formou Žádosti o 
změnu převedeny do etapy čtvrté. Předpokládaný termín proplacení třetí žádosti o platbu na účet KNL, a.s. 
je 10/2019. 
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Tabulka č. 1:  
 
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 Vybavení 
  

  

 

002.01 Nábytek 

Zrušeno 
ze strany 
zadavatele --- 

--- 
---- 

002.02 Elektrospotřebiče 

Zrušeno 
ze strany 
zadavatele --- 

--- 
---- 

002.03 Zdrav. Vozíky 
VŘ 
ukončeno 

494 797,00,-/598 
704,37,- 

372 891,-/451 
198,11,- 10. 06. 2019 

002.04 Lůžka 

Zrušeno 
ze strany 
zadavatele --- 

--- 
---- 

003 
Zdravotní 
technika 

  

  

 

003.01 

Automatické 
externí 
defibrilátory 

VŘ 
ukončeno 78 000,-/94 380,- 

77 980,-/ 
94 355,- 

18. 1. 2019 

003.02 
Elektrokonvulzivní 
přístroj 

VŘ 
ukončeno 990 000,-/ 1 197 900,- 

1 015 000,-/1 
228 150,- 10. 1. 2019 

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 

006 Nábytek 
VŘ 
ukončeno 

6 592 850,-/7 
977 348,50,- 

7 984 650,- /  
9 661 426,50,- 31. 7. 2019 

007 
Elektrospotřebiče 
– budova „I“ 

VŘ 
probíhá 519 600,-/628 716,- 

 
09-10/2019 

008 
Elektrospotřebiče 
– budova „E“ 

VŘ bude 
vyhlášeno 511 400,-/618 794,- 

 
06/2020 

009 Lůžka 
VŘ bude 
vyhlášeno 

2 541 800,-/2 
957 018,00,- 

 
06/2020 
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1.4 Výzkumné projekty v realizaci 

1.4.1 Sonolýza v prevenci vzniku mozkového infarktu  
 

 Pro rok 2019  KNL, a.s.  byl s hlavním řešitelem projektu Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní 
nemocnice Praha je uzavřen „Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí části účelové podpory a spolupráci při 
řešení části projektu č. 16-29148A“.  

 
Rok 2019  
Dotace      353 000,- Kč     
Spoluúčast KNL, a.s.   209 000,- Kč     
 

 Práce na projektu pokračují -  letošním roce bude projekt ukončen. 
 
 

1.4.2  Extrakorporální membránová oxygenace v léčbě kardiogenního šoku  
(studie ECMO-CS)  

 Do tohoto projektu vstoupila KNL, a.s. ve čtvrtém roce jeho řešení.   S hlavním řešitelem projektu 
Nemocnice na Homolce je uzavřena Smlouva o spolupráci na řešení části projektu č. 15-27994A.  
 
Rok 2019   
dotace      285 430,- Kč   
spoluúčast KNL, a.s.   153 693,- Kč   
 

 Práce na projektu pokračují. 
 

1.4.3 3D tisk implantátů k ošetření poškozeného skeletu, především lidské pánve 

 S hlavním řešitelem projektu společností Wstec, s .r. o je uzavřena Smlouva o účasti na řešení projektu.  
 
 
rok 2019   
dotace      326 075,00 Kč  
spoluúčast KNL, a.s.     195 645,00 Kč             
 

 Práce na projektu pokračují.  
 

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

 S hlavním řešitelem projektu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady je uzavřena Smlouva o účasti na 
řešení projektu.   

    
rok 2019    
dotace      171 000,- Kč   
spoluúčast KNL, a.s.        91 000,- Kč   
 

 Práce na projektu byly zahájeny. 
 

1.4.5 Vztah origa meningiomu k arachnoidálním membránám, rozsahu resekce a chirurgickým rizikům 

 S hlavním řešitelem projektu Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha je 
uzavřena Smlouva o účasti na řešení projektu.   
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rok 2019    
dotace      304 000,- Kč   
spoluúčast KNL, a.s.   164 000,- Kč   

 

 Práce na projektu byly zahájeny.  
 

1.5 Průběžné roční monitorovací zprávy podané v roce 2019 pro ukončené projekty 

1.5.1 Krajská nemocnice Liberec a.s. - Heliport  
 
 CZ.1/06/3.4.00/15.08485 

 

 21. 2. 2019 proběhla fyzická kontrola ex-post – ověření dodržování monitorovacího indikátoru. Výstup 
kontroly: pozitivní bez nálezu.   

 

 9. 7. 2019 byla podána v pořadí 5.  Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu, která byla 
schválena. Udržitelnost projektu je ukončena, archivace dokladů do r. 2024. 

 

1.5.2 Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra KN Liberec  
CZ.1/06/3.2.01/08.07651 
 

 6. 6. 2019 byla podána v pořadí 5.  Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu, která byla 
schválena. Udržitelnost projektu je ukončena, archivace dokladů do r. 2024 

1.5.3 Zlepšení kvality hospitalizační péče v KNL - lůžka 
CZ.1.13/2.2.00/39.01359 
 

 16. 8. 2019 byla podána v pořadí 4. Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu. Probíhá 
kontrola. 

1.6 Výzkumné projekty podané v roce 2019 

1.6.1 Transthyretinová amyloidóza postihující levou síň u pacientů podstupujících katetrizační ablaci fibrilace síní 

 Dne 24. 6. 2019 byla v rámci 1. Veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích 
z Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 -2026 podána žádost o 
dotaci.  

 Předpokládané náklady projektu za KNL, a.s. na období 2020 – 2023:   1 897 000,- Kč  

 Předpokládaná výše spoluúčasti KNL, a.s. 0%                         0,00,- Kč  

 O výsledku bude KNL, a.s. informována v 1. Q. 2020.   

1.6.2 Srovnání vlivu implantace CRT-pacemakeru a CRT-defibrilátoru  
Srovnání vlivu implantace CRT-pacemakeru a CRT-defibrilátoru u pacientů se srdečním selháním na základě dilatační 
kardiomyopatie s ejekční frakcí levé komory <35%, bez MRI známek jizvy ve střední části stěny myokardu levé komory - 
CRT-REALITY. 

 Dne 24. 6. 2019 byla v rámci 1. Veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích 
z Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2024 podána žádost o 
dotaci.  

 Předpokládané náklady projektu za KNL, a.s. na období 2020 – 2023: 2 659 000,00 Kč  

 Předpokládaná výše spoluúčasti KNL, a.s. 0%.                            0,00 Kč  

 O výsledku bude KNL, a.s. informována v 1. Q. 2020.   
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1.6.3 Mechanika tepenné delaminace a šíření trhliny chirurgickým rizikům 

 Dne 5. 4. 2019 byla v rámci vyhlášené veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích 
na podporu grantových projektů základního výzkumu GAČR podána žádost o grant. 

 Předpokládané náklady projektu za  KNL, a. s. na období 2020 – 2022: 2 576 000,- Kč  

 Předpokládaná výše spoluúčasti KNL, a.s. 0%.                           0,00 Kč  

 O výsledku bude KNL, a.s. informována v 1. Q. 2020.   

1.6.4 LATEIT 

 Dne 9. 7. 2019 byla v rámci programu TAČR - 1. Veřejné soutěže  - program   TREND podána žádost o 
grant. 

 Předpokládané náklady projektu za KNL, a.s. na období 2019 – 2022: 4 474 925,0  Kč  

 Předpokládaná výše spoluúčasti KNL, a.s. 10% tj.                447 492,5  Kč  

 O výsledku bude KNL, a.s. informována v 1. Q. 2020.   
 

1.7 Dotační program na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdrav. 
Bezpečnostní audit a analýza rizik v KNL, a.s. 
Registrační číslo: 21/18-MC-1 

 

 Dne 1. 11. 2018 byla Ministerstvem zdravotnictví vyhlášena výzva v rámci Dotačního programu na 
zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví. 

 Cílem dotace je provedení bezpečnostního auditu a podrobné analýzy hrozeb a rizik ve vztahu 
k zaměstnancům i pacientům nemocnice s určením míry dopadu a pravděpodobnosti každé 
předpokládané negativní události k naplnění cíle na zvýšení odolnosti a zachování činnosti nemocnice 
jako poskytovatele lůžkové zdravotní péče pro spádový region Libereckého kraje. 

 Dne 28. 12. 2018 byla na MZ podána žádost o dotaci v celkové výši 1 000 000,- Kč (dotace 100%, 
spoluúčast KNL 0%) 

 Dne 26. 2. 2019 bylo vydáno Rozhodnutí č. OKP/21/1109/2019  o poskytnutí neinvestiční dotace za 
státního rozpočtu ČR. 

 Dne 18. 3. 2019 byla ministerstvem provedena příchozí úhrada na účet KNL, a.s. ve výši 980 016,00,- Kč 
(projekt splnil požadavek uznatelnosti, ale nedosáhl plný počet bodů ve stanovených kritériích, proto 
byla celková částka přidělené dotace pokrácena na 98%). 

 Realizace projektu bude ukončena nejpozději k datu 30. 9. 2019 podáním Závěrečné zprávy. 

2 Investiční činnost 
Do konce roku 2016 byla v nemocnici metodika pořizování investičního majetku z vlastních zdrojů historicky 
nastavená ve výši odpisů. Od roku 2017 se plán investičních a neinvestičních výdajů dělí na šest tematických 
okruhů – zdravotnická technika, stavby a stavební údržba, informační technologie, vozový park, ostatní akce a 
kofinancování, které jsou dále rozděleny na případně nezrealizované akce z předcházejícího období, plánované 
projekty dané problematiky, řešení havarijních situací a rezervu. Daná situace byla vyvolána novými podmínkami a 
vzrůstajícím neutěšeným stavebně technickým stavem nemocnice až potenciálně havarijními stavy, které je nutné 
neodkladně řešit.  
Směrnice pořizování majetku:  
Z důvodu lepší informovanosti zaměstnanců a efektivnosti pořizování investičního a neinvestičního majetku byla v 
měsíci listopadu zveřejněna nová směrnice pořízení majetku. Tato směrnice vysvětluje základní pojmy a stanovuje 
způsoby podávání, evidence, schvalování a předávání investičních a neinvestičních požadavků, až po 
samotnou realizaci.  
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Ze směrnice uvádíme třídění do skupin investičního majetku i neinvestičního majetku a u „investic“ termíny časové 
posloupnosti, které jsou nastaveny: 

 
Investiční majetek: 
 

 Zdravotnická technika a prostředky 

 Stavby, stavební úpravy 

 IT technologie, telekomunikace 

 Auta 

 Ostatní 
 

Neinvestiční majetek 

 Zdravotnická technika a prostředky 

 Domácí spotřebiče 

 Zdravotnický i kancelářský nábytek 

 Výpočetní a telekomunikační technika  

 Ostatní výše neuvedená technika a zařízení 
 

Termíny: 

 k 31. 10. každého roku – podání investičních požadavků  

 k 30. 11. každého roku – předložení návrhu k projednání přístrojové komisi u zdravotnické techniky a 
prostředků; návrh v ostatních skupinách je předložen OIŘ a TŘ 

 k 31. 12. každého roku – zapracování připomínek k návrhu 

 k 15. 2. každého roku – schválení investičního plánu pro daný rok 
 

2.1 Schválený investiční plán pro rok 2019 
Návrh schváleného investičního rozpočtu na rok 2019 je uveden tabulce č. 2. Plán investičních a neinvestičních 
výdajů pro rok 2019 byl počátkem roku navržen a následně schválen v celkové výši 168 775 tis. Kč. Všechny objemy 
finančních prostředků jsou navrženy dle výše zmíněné metodiky a rozděleny na konkrétní jednotlivé akce v členění 
dle názvu akce, stručného popisu, pro které oddělení je určena, předpokládaná částka před zahájením akce. 
Jednotlivé přílohy, které popisovaly položkově jednotlivé oddíly našeho investičního plánu uvedené v tabulce č. 2, 
byly součástí minulé zprávy pro představenstvo a dozorčí radu.  
 

2.1.1 Zdravotnická technika 
Návrh na specifikaci pořízení zdravotnické techniky byl stanoven na základě požadavků jednotlivých oddělení. 
Celkově bylo vzneseno 142 požadavků v úhrnné hodnotě na základě kvalifikovaného odhadu cca 180 700 tis. Kč.  
Na pořízení zdravotnické techniky je vyčleněno 30 000 tis. Kč včetně převedených investic z roku 2018 a nákladů 
na řešení havarijních stavů (4 315 tis. Kč převod z roku 2018 a min. 5 561 tis. Kč na havárie). 
 
Při dvou setkáních přístrojové investiční komise byl projednán a navržen seznam doporučených investic 
k projednání a následnému schválení představenstvu. Z celkové částky 30 000 tis. Kč je 12 624 tis. Kč doporučení 
přístrojové komise, 7 500 tis. Kč pro rozvoj center KNL a již výše uvedené částky pro převod z roku 2018 a rezerva 
k řešení havarijních stavů.  
 
Dále je potřeba vyřešit obnovu kapalinového chromatografu a CT přístroje umístěného v pavilonu chirurgie. Na 
tyto položky však není v rozpočtu prostor a bude je potřeba dále řešit financováním z jiných zdrojů a to v letošním 
roce nebo nejdéle v roce následujícím.   
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2.1.2 Stavební investice 
Předložení stavebních záměrů je převážně z důvodu neustálé potřeby řešení nových potřeb pro poskytování 
zdravotní péče vyvolaných vnějšími situacemi ve stávajícím neutěšeném stavebně technickém stavu budov 
nemocnice v celkové výši 89 188 tis. Kč. V průběhu roku budou skutečně vynaložené prostředky na danou akci 
předkládány včetně současného stavu akce – zda je zrealizována, vyfakturována, pozastavena, objednána, dodána 
atd. 
 

2.1.3 Informační technologie 
Zajištění realizace možných ICT záměrů v oblasti kybernetické bezpečnosti, plánované obnovy a rozvoje softwaru a 
hardwaru požívaných v obou nemocnicích. 
 

2.1.4 Vozový park 
Plánovaná obnova vozového parku pro dopravu osob a k zajištění vnitro-areálového zásobování i svozů v obou 
nemocnicích. 

2.1.5 Ostatní 
Převážně řešení problematiky obnovy a zkvalitnění služeb v oblasti stravování a pořízení platebních automatů 
(EET) do obou nemocnic. 

2.1.6 Kofinancování 
Náklady na kofinancování návazné péče I. A II., psychiatrie, ICT NIS, aplikovaný výzkum, TAČR atd.  

2.1.7 Úroky a penále 
Tabulka č. 2 
Plán investičních a neinvestičních výdajů na rok 2019 
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NUTNÉ INVESTICE

1. Zdravotnické přístroje 30 000 000 Kč-             

1.1 Převody z roku 2018 4 315 000 Kč-               

1.2 Plánované na rok 2019 20 124 000 Kč-             

1.3 Řešení havarijních stavů přístrojů - očekávané -  Kč                           

1.4 Rezerva na havárie přístrojů - neočekávané 5 561 000 Kč-               

2. Stavby 89 188 914 Kč-             

2.1 Převody z roku 2018 61 300 000 Kč-             

2.2 Plánované na rok 2019 6 300 000 Kč-               

z toho:

Klášterní - kanceláře 5 000 000 Kč-               

Přednáškový sál - sociální zázemí 1 000 000 Kč-               

Parkoviště Klášterní ul. 1 000 000 Kč-               

Projekt PET-CT 2 500 000 Kč-               

Stavební úpravy části 1.NP ubytovny Jablonecká ul. 1 800 000 Kč-               

2.3 Řešení havarijních stavů staveb - očekávané 11 588 914 Kč-             

2.4 Rezerva na havárie staveb - neočekávané 10 000 000 Kč-             

3. Informační technologie 19 600 000 Kč-             

3.1 Převody z roku 2018 -  Kč                           

3.2 Plánované na rok 2019 18 600 000 Kč-             

z toho:

kybernetická bezpečnost 9 150 000 Kč-               

Laboratoře - OpenLims (Turnov) 1 000 000 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 2018 -  Kč                           

4.2 Plánované na rok 2019 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 2 039 500 Kč-               

5.1 Převody z roku 2018 -  Kč                           

5.2 Plánované na rok 2019 2 039 500 Kč-               

5.3 Řešení havarijních stavů ostatní - očekávané -  Kč                           

5.4 Rezerva na havárie ostatní - neočekávané -  Kč                           

6. Kofinancování 21 946 957 Kč-             

Návazná péče I. 325 241 Kč-                   

Psychiatrie 13 650 000 Kč-             

ICT NIS 6 471 716 Kč-               

Aplikovaný výzkum, TAČR 1 500 000 Kč-               

7. Úrok, penále -  Kč                           

7.1 Úroky -  Kč                           

7.2 Penále -  Kč                           

INVESTIČNÍ výdaje 2019 168 775 371 Kč-            

2.2 Plnění investičního plánu za I. pololetí roku 2019 

2.2.1 Přístrojové investice 
Celkově jsou dodány nebo objednány zdravotnické přístroje v úhrnné hodnotě za 8 155 tis. Kč ze schválené částky 
16 938 tis. Kč pro rok 2019. Plnění schváleného investičního plánu dle jednotlivých kapitol a položek, tak jak byl 
schválen přístrojovou komisí, je v příloze č. 1 - Zdravotnické přístroje – plnění investičního plánu za I. pololetí 2019. 
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Přístrojové investice, které se pořizují mimo režim odsouhlaseného investičního plánu z důvodu havárií, je 16 
zdravotnických přístrojů v pořizovacím nákladu 4 700 tis. Kč. Seznam přístrojů je uveden v příloze č. 2 – Zdravotnické 
přístroje – havárie I. pololetí 2019. 
Do havarijních situací zatím nejsou zahrnuty některé nákladné položky blížící se havarijnímu stavu (např. Mosaiq Data 
Directory, CT).  

2.2.2 Stavební investice 
V příloze č. 3 – Stavební a ostatní investice – plnění investičního plánu za I: pololetí roku 2019 v záložce: stavební 2019 
jsou jednotlivě uvedeny akce, které byly zahrnuty do investičního plánu pro rok 2019. Celkově k 31. 8. 2019 bylo v této 
oblasti proinvestováno 69 250 tis. Kč. Přehled jednotlivých stavebních akcí včetně jejich stručného popisu, objemu 
finančních prostředků na aktuální stavební činnost, předpokládané ceny před zahájením, skutečné ceny atd. a v 
tabulce č. 3 – Přehled počtu realizovaných stavebních projektů za I. pololetí roku 2019 je uvedena statistika přehledu 
počtu akcí, v jaké fázi se jednotlivé projekty nachází. 
 
Tabulka č. 3 
Přehled počtu realizovaných stavebních projektů za I. pololetí roku 2019 

Zrealizováno 6 

Realizuje se 19 

Realizace r. 2020 3 

Připravuje se 6 

Havárie 0 

Pozastaveno 0 

Zrušeno 2 
Dokončeno v r. 
2020 0 
 

2.2.3 Informační technologie 
Na informační technologie jsou v letošním roce plánovány výdaje z našich zdrojů včetně rezervy v celkovém finančním 
objemu 18 600 tis. Kč. Letošní rok je pro oblast ICT mimořádně náročný - dominantními projekty pro oddělení 
spravující informační technologie a informační systémy v letošním roce jsou NIS (nemocniční informační systém) – 
informace o NISu je uvedena v této zprávě v kapitole č. 1.2, kybernetická bezpečnost, výměna ekonomického systému 
a „supportní“ činnost pro nemocnice v Turnově a Frýdlantu v Čechách související s výše uvedenými systémy. Popis 
jednotlivých výdajových položek je uveden v příloze č. 3 a záložce: ICT 2019. 
 

2.2.4 Vozový park 
Z důvody zastaralého vozového parku vedení nemocnice v minulosti přijalo dlouhodobé rozhodnutí pro následující 
roky. Každý rok se bude plánovat obnova vozového parku pro dopravu osob a k zajištění vnitro-areálového zásobování 
i svozů v obou nemocnicích v objemu 5 000 tis. Kč a 1 000 tis. Kč jako rezervu. Pro letošní rok se v současné době 
realizují (v současné době se už jen formálně dokončují) v různé fázi výběrové řízení na nákup dvou sanit, obnova 
hákového kontejneru a vozidlo s chladírenskou nástavbou. Přehled je uveden v příloze č. 3 a záložce: auta 2019 
 

2.2.5 2.2.5 Ostatní – stravování 
V příloze č. 3 a záložce stravovací 2019 jsou výdaje nemocnice určené na nutnou obnovu technologie stravovacího 
provozu. Pro rok 2019 byl stanoven plánovaný celkový objem finančních prostředků pro Catering KNL, a.s. bez rezervy 
na havárie, které by se projednaly individuálně, ve výši 2 600 tis. Kč  
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3 Modernizace – Krajské nemocnice Liberec, a.s. 

KNL provozuje více jak 35 nemovitostí (uvnitř i vně areálu) o podlahové ploše větší než 80.000 m
2

. Průměrné stáří 
budovy (dle analýzy 22 areálových budov) je 99,5 roku, 14 budov je starší než 100 let a nejmladší budova – lékárna se 
kolaudovala před 31 lety.   

 

3.1 CUM 
Krajská nemocnice Liberec a.s. poskytuje, vedle specializované a návazné péče, především super-specializovanou péči 
v akreditovaných centrech. KNL je registrována jako výzkumná instituce. Hovoříme právem o úrovni KNL jako fakultní 
nemocnici, přestože jsou zde kritická prostorová omezení a to především ve stáří budov. S ohledem na současný 
stavebně technický stav a stáří budov je výstavba daného objektu více než nutnou záležitostí. 
 

3.1.1 Stav projektu 
Dne 23. 11. 2018 jsme prezentací pro zdravotnické týmy zahájili druhé kolo workshopů projektantů se zdravotníky. Na 
přelomu loňského roku 2018 a letošního roku 2019 se zrealizovalo několik jednání zdravotnických týmů s týmem 
projektanta s cílem ukončit rozdělení ploch na jednotlivá pracoviště tak, abychom měli jistotu, že jednotlivé plochy a 
jejich vazby budou vyhovovat medicíně 21. století. Na základě proběhlých sezení doběhly workshopy se 
zdravotnickými týmy a uzavřela se prostorová řešení jednotlivých pracovišť v CUM -  vyprojektovala se dispoziční 
řešení jednotlivých provozů. 
Dále, aby byly zajištěny co možná nejoptimálnější podmínky pro provoz – zejména lůžkových pokojů, rozhodli jsme se 
vystavět makety standardního a „JIPového“ pokoje. Tyto prostory byly zrealizovány a dány k dispozici zdravotníkům 
k prohlídce pro vytvoření reálnější představy daného prostoru.  Následně pak měli možnost vznést připomínky při 
projektování, tak aby byly co nejvíce redukovány rizika projekčních chyb. 
Byla provedena nákladová analýza v cenách 2018 - 19 s indexací a se zohledněním nových požadavků na zdravotnické 
stavby – navýšení objemových normativů a se zahrnutím přípravy 2. etapy, která je součástí modernizace. Bylo 
projednáno Valnou hromadou.  

 

3.1.2 Projektování 
• 4. 12. 2018 – odevzdán čistopis dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR). Průběžná projednávání 

s dotčenými institucemi.  
• Leden - pro potřeby plánování lůžkových pokojů byly v prostorách autodílny (Kristiánova ul.) vybudovány 

vzorové pokoje (standard a JIP).   
• Změna územního plánu (ÚP) zahájena v září 2018. Veřejné projednávání 22. 1. 2019 – bez námitek. 

Připomínka KÚLK k ochraně památek (budova TJ Lokomotiva) – vyřešeno v 2/2019. 
• 18. 2. předána výzva k zahájení prací na dokumentaci pro stavební povolení (DSP). 
• 2. kolo workshopů (listopad/18 – březen/19) – dokončení dispozic pro dokumentaci ke stavebnímu 

povolení. 
• 3. kolo workshopů (zdravotnické a technické týmy) od března – technologická část (rozvody, přístroje). 

Pokračuje. 
• Změna ÚP – schváleno zastupitelstvem SML 25. 4. 2019, nabyla účinnosti dne 22. 5. 2019. 
• Červen – zahájení oficiálního projednávání DÚR s dotčenými orgány.  
• Předpoklad – čistopis dokumentace pro stavební povolení – konec října 2019. 
• Předpoklad – získání ÚR v právní moci – konec listopadu 2019. 
• Předpoklad  - získání SP v právní moci – únor 2020. 
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3.1.3 Rozpočet a financování 
• S čistopisem DÚR zhotovitel PD upozorňuje na nedostačené smluvní limity investice z důvodu 

požadovaného standardu prostor a vyvolaných výdajů infrastruktury a provozních souborů. 
• Odhad výdajů celého projektu v cenách roku 2018 – cca 2 mld. Kč (bez DPH a ceny peněz). Smluvně 

zajištěné zdroje – 1,75 mld. Kč. 
• Zahájení komunikace KNL s akcionáři o možnostech dofinancování – varianty finančních modelů. Některé 

varianty kalkulují s úvěrem LK. 
• Na žádost akcionářů poptána analýza struktury financování – zhotovitelem na základě poptávkového 

řízení firma Deloitte ČR. 
• Předpoklad - 16. 9. prezentace výsledků analýzy a představení preferovaného modelu zastupitelům LK. 
• Předpoklad - aktualizace informací o projektu všem zastupitelům akcionářů na jejich zářijových 

zasedáních + souhlas s dofinancováním projektu ze strany LK. 
• Předpoklad – realizace preferovaného finančního modelu. 
• Na základě požadavku probíhá příprava dodatku se SIALem, kde se mění výše investice projektovaných 

staveb a nejspíše i odměna pro Zhotovitele 
 

3.1.4 Organizace 

 Od ledna 2019 se novým členem Řídícího výboru za Statutární město Liberec stal primátor SML pan Ing. 
Jaroslav Zámečník, CSc. 

 

3.1.5 Očekávané kroky a milníky projektu 

 Územní rozhodnutí    4Q 2019 

 Stavební povolení    2Q 2020 

 Zahájení výběru zhotovitele stavby  4Q 2020 

 Ukončení výběru zhotovitele stavby 3Q 2021 

 Zahájení stavby    1Q 2022 

 Kolaudace stavby    4Q 2024 

3.2 Příspěvek zakladatelů KNL, a.s. mimo základní kapitál pro rok 2019 
V minulém roce bylo dohodnuto, že naši akcionáři poskytnou finanční příspěvky v celkové výši 33 678 tis. Kč na 
pořízení zdravotnické techniky. Výše finančního příspěvku jednotlivých akcionářů závisela na velikosti podílu na 
základním kapitálu, tzn. od Krajského úřadu 74,23 % podílu základního kapitálu, od Magistrátu Města Liberec 15,77 % 
podílu základního kapitálu a od Magistrátu Města Liberec 15,77 % podílu základního kapitálu. 
Vzhledem k předpokládanému schválení hospodářského výsledku LK nás KÚ LB požádal o zaslání předpokládaných 
větších investic v KNL, a.s., na které by případně poskytl finanční příspěvek. Celou záležitost jsme projednali v investiční 
komisi a zaslali zdravotnickou techniku v pořadí důležitosti z případného příspěvku.  
 
1. Radioterapeutický CT simulátor    16 000 – 17 000 tis. Kč 
2. Kapalinový chromatograf s hmotnostní detekcí  10 000 – 11 000 tis. Kč 
3. Skiagrafický přístroj se 3 detektory      7 000  –   8 000 tis. Kč 

 
V průběhu měsíce srpna Krajská nemocnice Liberec a.s. vypsala soutěž dle zákona ZZVZ na pořízení 
radioterapeutického CT simulátoru pro onkologické centrum a pořízení kapalinového chromatografu a skiagrafického 
přístroje odložila na pozdější dobu, až se nemocnici podaří zajistit na jejich nákup potřebné zdroje. 
            

3.3 Panochova nemocnice Turnov 
Panochova nemocnice Turnov dlouhodobě požadovala a potřebuje řešit problém rekonstrukce anestezilogicko - 
resuscitačního oddělení z důvodu neutěšeného stavebně technického stavu. Za tímto účelem byla zpracována studie, 
která by měla sloužit jako zadání a podkladový materiál pro zpracování zadávací dokumentace na vypsání soutěže dle 
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zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) na zpracování prováděcí projektové 
dokumentace. Studie byla s nemocnicí a vedením města projednána a odsouhlasena. Studie je platná pro případ, že 
zadání je revitalizace ARO oddělení se zachováním 18 lůžek následné péče jako střešní „nástavbu“ daného pavilonu.  
 
Návrh řešení studie“: 

1. Zřízení pooperačních lůžek 2. nadzemního patra s kapacitou 6 lůžek, včetně administrativního a provozního 
zázemí pro ARO. 

2. Přemístění ARO a JIP do 3. Nadzemního patra do uvolněných prostor po oddělení následné péče s kapacitou 5 
standardních lůžek a 2 lůžka v samostatných izolačních boxech. Součástí je i kompletní zázemí pro tuto péči. 

3. Přemístění daných 18 lůžek ve třílůžkových pokojích následné péče do nové nástavby na objektu včetně 
potřebného zázemí. 

 
Celkový propočet investičních nákladů včetně projektových prací bez vybavení mobiliářem a zdravotnickou technikou 
je cca 101 300 tis. Kč včetně DPH. Předběžný harmonogram realizace a zprovoznění objektu obsahující realizační 
procesy jako stavební řízení, veřejné soutěže na projektanta a dodavatele, samotná realizace v případě zahájení 
realizačních prací do konce února 2019 a optimálních časových lhůt vyžadující jednotlivé procesy realizace je 1. 
čtvrtletí 2022. 
Prvotní požadované podmínky studie sice splňovala, ale nezabývala se celkovým pohledem na potřeby a požadavky 
nemocnice, a proto i z důvodu vysokých pořizovacích nákladů daného řešení, bylo rozhodnuto o nerealizování této 
varianty a zpracovat nový návrh, který by řešil potřeby nemocnice v Turnově komplexně. 
Nový návrh tzv. malého generelu se v současné době zpracovává a prodiskutovává s vedením nemocnice za účasti 
vedení města. Návrhy jsou rozpracovány ve třech variantách a jsou součástí této zprávy v příloze č. 4 – „Malý generel 
Panochovy nemocnice Turnov“, který v první fázi řeší dominantní problém - variantní umístění jednotlivých potřebných 
zdravotnických provozů, tak aby odpovídal požadovaným potřebám a při realizaci neohrožoval provoz nemocnice jak 
po provozní tak po ekonomické stránce. Propočet celkových nákladů dle jednotlivých variant je uvedeny v tabulce č. 4 - 
Kvalifikovaný odhad pořizovacích nákladů na jednotlivé varianty řešení Panochovy nemocnice Turnov. 
První varianta řeší čtyřpodlažní přístavbu pavilonu TA, kde by bylo zřízeno nízkoprahové emergency, denní stacionář a 
ambulantní vyšetřovny a poradny. Anesteziologická a intenzivní péče je řešena rekonstrukcí dvou podlaží v pavilonu 
TB. Druhá varianta je navržena ve stejném rozsahu jako první v případě čtyřpodlažní přístavby pavilonu TA, ale 
intenzivní péče je řešena jako výstavba samostatného třípodlažního objektu, kde by byla umístěna multioborová 
intenzivní péče, centrální šatny personálu, technické zázemí objektu a jedna lůžková stanice. Třetí varianta je navržena 
jako výstavba samostatného šestipodlažního objektu, kde by byly umístěny všechny požadované provozy s možností 
dalšího rozvoje nemocnice a zvýšení rezervy a kapacity jak pro ambulantní tak lůžkovou péči.  
V současné době probíhají diskuse a jednání nad jednotlivými variantami. Opouští se třetí varianta – výstavba 
šestipodlažního objektu z důvodu vysokých pořizovacích nákladů a i do budoucnosti je pravděpodobné, že provoz by 
byl ekonomicky efektivní, protože by se objekt velmi obtížně dařilo naplnit požadovanou produkcí. Optimální 
z medicínského hlediska vychází varianta č. 2. Toto řešení umožní zřízení devíti lůžkové multioborové stanice 
poskytující anesteziologicko – resuscitační a intenzivní péči, navíc vybudování jedné lůžkové stanice a provozního 
zázemí pro zaměstnance. Dominantní nevýhodou této varianty oproti variantě číslo jedna je skutečnost, že pořizovací 
náklady jsou o více jak 100 000 tis. Kč dražší než varianta č. 1 a to v této variantě nejsou započítány náklady na 
vybavení zdravotnickou technikou a mobiliářem. Ekonomicky nejlevnější je varianta č. 1, která ale znamená ztrátu 18-ti 
lůžek následné péče a rekonstrukce daných prostor umožňuje vybudování pouze sedmi lůžek anesteziologicko – 
resuscitační a intenzivní péče, kde počet sedmi lůžek do značné míry omezuje poskytování intenzivní péče 
v požadovaném rozsahu. 
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Tabulka č. 4 
Kvalifikovaný odhad pořizovacích nákladů na jednotlivé varianty řešení Panochovy nemocnice  
 
I. 02 Nemocnice Turnov Kč % Kč Kč
I. 02. 1 Rozvoj Nemocnice Turnov - var 1 95 700 000 Kč 21% 20 097 000 Kč 115 797 000 Kč

Přístavba pavilonu TA pro urgentní příjem 52 500 000 Kč

Rekonstrukce ARO v objektu TC 43 200 000 Kč

Obsahuje:

- Urgentní příjem TA

- Rekonstrukce a rozšíření ARO TC

- Zrušení lůžek LDN

I. 02. 2 Rozvoj Nemocnice Turnov - var 2 180 800 000 Kč 21% 37 968 000 Kč 218 768 000 Kč

Přístavba pavilonu TA pro urgentní příjem 52 500 000 Kč

Nový pavilon TX var 1 - třípodlažní 128 300 000 Kč

Obsahuje:

- Urgentní příjem v TA

- Šatny, ARO, nová lůžková jednotka TX

I. 02. 3. Rozvoj Nemocnice Turnov - var 3 201 200 000 Kč 21% 42 252 000 Kč 243 452 000 Kč

Nový pavilon TX var 2 - šestipodlažní 201 200 000 Kč

Obsahuje: 

- Šatny, Urgentní příjem, Vyš. Metody, ARO, 3x lůžková jednotka TX

Nemocnice Turnov var 1 celkem 95 700 000 Kč 20 097 000 Kč 115 797 000 Kč

Nemocnice Turnov var 2 celkem 180 800 000 Kč 37 968 000 Kč 218 768 000 Kč

Nemocnice Turnov var 3 celkem 201 200 000 Kč 42 252 000 Kč 243 452 000 Kč  
 

3.4 Nemocnice Frýdlant 
Nemocnice Frýdlant také není v dobrém stavebně technickém stavu. Na základě společného rozhodnutí vedení KNL 
a.s. a MU Frýdlant bylo rozhodnuto a zadáno zpracování variantního řešení nejpalčivějších problémů, které jsou 
potřeba v blízkém časovém horizontu řešit. Stejně jako v nemocnici v Turnově jsou předloženy k diskusi tři varianty 
 řešení (zvláště pak na umístění) těchto potřeb nemocnice. Vedení KNL, a.s. opět potřebuje k svému konečnému 
rozhodnutí kvalifikovaný odhad pořizovacích nákladů jednotlivých variant.  
Na základě propočtů jednotlivých dotčených stavebních objektů, se společně vedení KNL, a.s.,  MU Frýdlant a 
zakladatelé KNL, a.s. rozhodne pro optimální řešení nejen z medicínského hlediska, ale musí vzít v potaz i optimální 
ekonomicko – provozní variantu s ohledem na následné zabezpečení finančních zdrojů pro realizací výstavby před 
započetím rekonstrukčních prací. Návrhy umístění jednotlivých variant včetně souhrnných propočtů dle jednotlivých 
stavebních objektů jsou uvedeny v příloze č. 5 – „Malý generel Nemocnice Frýdlant“ – varianty řešení. 
Varianta I: 

 Přístavba a přestavba pavilonu D na ambulance, laboratoře a administrativu 

 Spojovací chodba mezi Pavilony D/O 

 Objekt chladírny - přestavba na márnici a kotelnu 

 Pavilon O - přestavba na lůžkovou stanici a rehabilitaci 
 

Varianta II: 

 Přístavba a přestavba Pavilonu O 

 Demolice dětského pavilonu 

 Objekt chladírny - přestavba na márnici a kotelnu 
 

Varianta III: 

 Pavilon O 1.NP - přestavba na lůžkovou část a rehabilitaci 

 Pavilon G - přestavba na ambulance, laboratoře a administrativu 

 Objekt chladírny – přestavba márnice a kotelnu 
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Tabulka č. 5 
Kvalifikovaný odhad pořizovacích nákladů na jednotlivé varianty řešení Nemocnice Frýdlant 

P.č. Zkrácený popis Cena bez DPH DPH% DPH Cena celkem

I.03.01 Krajská nemocnice Liberec, a.s. - Nemocnice Frýdlant Kč % Kč Kč

I.01 Modernizace Nemocnice Frýdlant - I. Etapa - var 01 66 500 000 Kč 21% 13 965 000 Kč 80 465 000 Kč

Přístavba a přestavba pavilonu D na ambulance, laboratoře a administrativu 29 700 000 Kč

Spojovací chodba D/O 2 600 000 Kč

Objekt chladírny - přestavba na Márnici a kotelnu 8 200 000 Kč

Pavilon O 1.NP - přestavba na lůžkovou část a rehabilitaci 26 000 000 Kč

Stravovací provoz neřešeno

I.02 Modernizace Nemocnice Frýdlant - I. Etapa - var 02 80 200 000 Kč 21% 16 842 000 Kč 97 042 000 Kč

Přístavba a přestavba pavilonu O 72 000 000 Kč

Demolice dětského pavilonu

Objekt chladírny - přestavba na Márnici a kotelnu 8 200 000 Kč

Stravovací provoz v Přístavbě Pav O

I.03 Modernizace Nemocnice Frýdlant - I. Etapa - var 03 89 400 000 Kč 21% 18 774 000 Kč 108 174 000 Kč

Pavilon O 1.NP - přestavba na lůžkovou část a rehabilitaci 26 000 000 Kč

Pavilon G - přestavba na ambulance, laboratoře a administrativu 55 200 000 Kč

Objekt chladírny - přestavba na Márnici a kotelnu 8 200 000 Kč

Stravovací provoz neřešeno

KNL - Nemocnice Frýdlant var 01 celkem 66 500 000 Kč 13 965 000 Kč 80 465 000 Kč

KNL - Nemocnice Frýdlant var 02 celkem 80 200 000 Kč 16 842 000 Kč 97 042 000 Kč

KNL - Nemocnice Frýdlant var 03 celkem 89 400 000 Kč 18 774 000 Kč 108 174 000 Kč

NÁKLADY STAVBYPOPIS

 
 

3.5 Mateřská školka 
Od listopadu r. 2018 byly zahájeny stavební práce v objektech bývalé ubytovny v Klášterní ulici. Přestavbou 1. a 2. NP a 
částečně i podzemního podlaží vzniknou prostory pro 4 třídy mateřské školky, vč. zřízení bezbariérových vstupů do 
objektů, vestavby dvou výtahů a úpravou přilehlých zahrad pro potřeby MŠ. Součástí akce je i rekonstrukce vnějších 
obvodových plášťů objektů (zateplení, střecha, výměna vnějších výplní, …).  
V objektu proběhly hlavně bourací a demontážní práce. V polovině února byla zpracována zadávací dokumentace na 
vybavení prostor nábytkem – následné vypsaná soutěž veřejné zakázky na dodavatele. Soutěže na dodavatele nábytku 
jsou velmi komplikované. Z pohledu zákona o ZZVZ využívají uchazeči tzv. mezery zákona, které nám při realizaci 
komplikují život. Vybraní uchazeči zpravidla nedodržují nejen kvalitu, ale i termíny dodávek, což se potvrdilo i v tomto 
případě. 
V průběhu prázdnin byla ukončena rekonstrukce objektů a zahrady včetně dendrologie a výstavby hracích prvků. Až 
poslední týden v srpnu bylo bohužel ne uspokojivě a dostatečně dokončeno vybavení prostor nábytkem a příprava na 
otevření školky.  
Kolaudace proběhla v první polovině srpna a otevření školky se zdařilo k termínu 2. září letošního roku, i když 
s menšími nedostatky, které nebrání provozu a postupně se odstraňují. Celkové plánované náklady na rekonstrukci 
objektu byly 33 027 tis. Kč včetně DPH. V současné době probíhá vyúčtování, o kterém budeme informovat 
v následujících zprávách. 
 

3.6 PET/CT  
Krajská nemocnice Liberec potřebuje v rámci rozvoje nemocnice vybudovat zázemí pro umístění PET/CT přístroje.  

3.6.1 PET/CT 
Práce na projektu vybudováním PET/CT byly zahájeny zpracováním studie pro umístění přístroje a celého potřebného 
zázemí. Studie pro ověření území je v příloze č. 6 – PET/CT – studie pro ověření území. Z možných variant umístění 
stavby se nyní pracuje s variantou místo objektu budovy R (bývalé ředitelství).  

Po vytipování území se zpracovala zastavovací studie stavby viz. příloha č. 7 – PET/CT – studie stavby, která má sloužit 
jako podklad pro výběrové řízení dle zákona ZZVZ na zhotovitele projektových prací. Stavba bude využívána pro 
zdravotnické účely - pro definované provozy centra Nukleární medicíny a bude kompletně sloužit pro potřeby oddělení 
Nukleární medicíny. Objekt je navržen jako třípodlažní s následujícím využitím jednotlivých podlaží:  

 
1. NP Provozy vyšetřoven, zázemí pacientů a pro veřejnost, personální zázemí.  
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2. NP Administrativně provozní zázemí oddělení, prostory pro veřejnost a pacienty s možností využití střešní terasy.  
1. PP Laboratorní provozy, personální šatny, technické prostory.  

 

1. nadzemní podlaží obsahuje následující zdravotnické provozy a části:  

 Provoz pro nové zařízení PET/CT. 

 Provoz pro stávající zařízení SPECT. 

 Provoz pro stávající zařízení PLANÁRNÍ kamery. 

 Provoz pro stávající zařízení SPECT/CT kamery, které je prostorově připraveno jako možnost pro budoucí 
umístění nového zařízení.  
 

Předpokládaný termín zprovoznění je v roce 2022 a k tomuto termínu jsou následující milníky předcházejících kroků. 
Termíny jsou samozřejmě podmíněny hladkým procesním průběhem realizace projektu. 
 
Možný harmonogram realizace: 

 Studie umístění stavby      3Q 2018 

 Vytvoření studie a zadávací dokumentace na projekt  2Q 2019 

 Zveřejnění zadávací dokumentace na projekt   3Q 2019 

 Přístrojová komise MZ ČR     4Q 2019 

 Zahájení soutěže na zhotovitele stavby    2Q 2020 

 Zahájení stavby       1Q 2021 

 Zahájení soutěže na dodavatele PET/CT    4Q 2021 

 Kolaudace       4Q 2022 
 
Důležitým předpokladem finálního termínu je získání souhlasného stanoviska Přístrojové komise MZČR a zajištění 
personálního zabezpečení oddělení. Předpokládané náklady na realizaci (stavební a technologické části) jsou ve výši 
150 000 – 170 000 tis. Kč. Z toho stavební část 100 000 tis. Kč včetně DPH (dle studie), náklady na technologii přístroje 
se pohybují dle stanovené konfigurace v rozmezí cca 50 000 – 70 000 tis. Kč. 

4 Veřejné zakázky a poptávková řízení 
V prvním pololetí investičně obchodní úsek organizoval obchodní soutěže s celkovou předpokládanou hodnotou za 
více než 200 000 tis. Kč. Celkově bylo v tomto období zahájeno 46 zakázek a dokončeno 57 včetně zahájených 
v loňském roce. Počet soutěží dle druhu a stavu soutěže je uveden v tabulce č. 4. 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. 8. 
 
Tabulka č. 6 
Přehled počtu VZ dle druhu a stavu zakázek 

zahájené
 dokončené (i z 

loňského roku)

Počet zakázek dle ZZVZ celkem 16 18

z toho OŘ - otevřené řízení 9 9

z toho ZPŘ - zjednodušené podlimitní řízení 7 9

Počet  veřejných zakázek malého rozsahu 30 39

Počet VZMR 23 32

Počet VZMR s aukcí 0 0

Počet aukcí 7 7

POČET ZAKÁZEK CELKEM 46 57 5 7

2

2 4

3

0

0

0

4

0

3

 neukončené zrušené

0

3

3

0
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Třetí rok organizujeme veřejné zakázky pomocí elektronických aukcí, které jsou mimo režim zákona ZZVZ (hodnota 
zakázky má nižší limit než uvádí zákon). První zakázky byly organizovány především na léky – účinnou látku, abychom 
postupně narovnávali legislativní úhradový (bonusový) problém. V současné době používáme elektronické aukce 
průřezově i na ostatní sortiment nakupovaného materiálu tzn. všeobecný materiál, speciální zdravotnický materiál a 
léky. Zatím z důvodu obtížné specifikace nepoužíváme tento nástroj pro soutěže na ZUM – zvlášť účtovaný zdravotní 
materiál.  
 
Počet uskutečněných soutěží je xxx. Realita ukazuje, že ne vždy je tento nástroj efektivní a ukazuje se, že mnohdy je 
osobní jednání cenově výhodnější než elektronická aukce. Soutěže například někdy provází negativní jev, kdy u léků se 
mnohdy 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. Ale o této skutečnosti informujeme průběžně. Dále i u ostatních 
materiálů existují kartelové dohody atd. V roce 2018 jsme provedli 54 e-aukcí s předpokládanou hodnotou cca 10 000 
tis. Kč. 
 
Tabulka č. 7 
Přehled počtu e-aukcí 

Materiál Počet aukcí Předpokládaná hodnota Vysoutěžená hodnota Celková úspora 

          

SZM 10 2 504 837,52 Kč 2 221 342,80 Kč 283 494,72 Kč 

MTZ 0 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

Léčiva 6 1 192 813,99 Kč 740 313,09 Kč 452 500,90 Kč 

     

   Rozdíl: 735 995,62 Kč 

5 Konsignační sklady – bonusy 

5.1 Konsignační sklady - bonusy 
Do neveřejné části představenstva předkládáme přehled bonusových smluv, které se týkají nakupování speciálního 
zdravotnického materiálu. O daném tématu pravidelně informujeme ve všech předkládaných zprávách jak 
představenstvo, tak i dozorčí radu. 
MZ ČR tvrdilo do konce roku 2017, že ačkoli ani Nejvyšší kontrolní úřad, ani roky zpětně 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, mohly vést k unáhleným závěrům co do 
legálnosti/nelegálnosti realizace bonusů. MZ ČR tvrdilo, že z pohledu ministerstva zdravotnictví je podstatné, aby 
veškeré realizované slevy byly řádně zaúčtovaným příjmem poskytovatele. Pokud je tato podmínka splněna, nemá 
důvod vnímat realizaci bonusů jako závadnou obchodní praktiku. Tuto podmínku naše nemocnice vždy splňovala. Na 
základě přetrvávající neutěšené situace, která se týká legálnosti či nelegálnosti využívání bonusů mediální situace, ale i 
nově přístupu zdravotních pojišťoven, vydalo koncem roku MZ ČR metodiku pro zdravotnická zařízení. MZ ČR 
metodicky rozdělilo bonusy na adresné a neadresné (adresné – povinnost vracet plnění zdravotnickým pojišťovnám, 
neadresné legální příjem zdravotnických zařízení). Metodika stanovení bonusů na adresný a neadresný není 
předmětem této zprávy, ale v případě zájmu v následujících zprávách pro představenstvo nebo dozorčí radu ji můžeme 
předložit. 
 
Na základě reakce MZ ČR a tlaku zdravotních pojišťoven, pokračuje nemocnice od roku 2018 v opouštění poptávkových 
řízení v oblasti materiálových nákladů na ZUM a organizuje veřejné soutěže daného sortimentu dle zákona ZZVZ. Na 
základě výše uvedeného důvodu v minulém roce byla kompletně „přesoutěžena“ kardiologie dle podmínek uvedeného 
zákona, což vedlo k negativnímu jevu pro nemocnici, kdy došlo k výraznému navýšení nákladů nemocnice, protože se 
uchazeči v daných soutěží více méně drželi ve svých nabídkách maximálních cen z úhrad zdravotních pojišťoven pouze 
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s minimálními slevami. Obdobná situace nás čeká u poslední větší komodity dodávaného sortimentu, kde využíváme 
bonusovou strategii - radiologie. S touto soutěží dle ZZVZ počítáme v průběhu letošního podzimu. 
Tabulka č. 8  
Obraty a rabaty za období I. pololetí 2019 
 

KONSIGNAČNÍ SKLAD 

Liberec + Turnov 2019 

obrat 1P bez 
DPH 

rabat 1P bez 
DPH 

obrat - rabat 
bez DPH 

Neurochirurgie 4 631 200   4 631 200 

Ortopedie 8 996 134 22 405 8 973 729 

Traumatologie 4 682 910 16 691 4 666 219 

Cévní chirurgie 237 869   237 869 

Kardiologie intervence 32 748 300 7 088 186 25 660 114 

Kardiologie fyziologie 44 469 735 14 640 018 29 829 717 

Angiografie - RDG 19 049 301 4 991 754 14 057 547 

ÚČOCH 51 995   51 995 

Gastroenterologie 3 859 328 1 890 757 1 968 571 

Oční  2 701 118 0 2 701 118 

Urologie 496 966   496 966 

ORL 4 686   4 686 

CELKEM 121 929 542 28 649 812 93 279 730 

 
 
Pro úplnou informovanost představenstva a dozorčí rady připomínáme, že komparace a evoluce slev - bonusů za 
posledních šest let, kde jsou uvedeny konkrétní výše bonusů dle jednotlivých odborností, byly uvedeny v minulých 
zprávách.  V tabulce č. 8 jsou uvedeny obraty a rabaty za I. - pololetí 2019. 
 
Za poslední čtyři roky byla obchodní politika naší nemocnice efektivní a bonusy byly z konsignačních skladů v průměrné 
výši cca 85 000 tis Kč. Výše těchto bonusu byla závislá na určeného z procentní slevy na jednotkové ceně produktu a 
výši obratu - v podstatě se jednalo z pohledu současné metodiky výhradně o bonusy adresné. Nikdy se nejednalo o 
absolutní částku nebo výše  procenta z předem daného pásma, což z pohledu současné platné metodiky je základ. Pro 
rok 2019 předpokládáme pokles bonusů z výše uvedeného důvodu při stejné výkonnosti nemocnice na celkovou výši 
necelých cca 60 000 tis. Kč., která je způsobena v některých případech postupným přechodem na neadresné bonusy a 
v některých případech rovnou na efektivní ceny tzn. fakturační ceny bez bonusů. 
 
 
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. 9. 
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Tabulka č. 9  
Přehled slev -  bonusů platných od 1. 10. 2018 
 

Dodavatel ODD Podmínky 

INLAB KKI 
vysoutěžili Synergy za Kč 13.000,- převzali vše Bostonu                                       
od 1.6.2018  do 30.9.2019- záloha 20% z čtvrtleního obratu 

    0 - 2 999 999                                                         0%   

    3 000 000 - 5 999 999                                      15% 

    6 000 000 - 8 999 999                                      18%              

    9 000 000 - 12 999 999                                    20% 

    13 000 000 - 13 999 999                                 25% 

    14 000 000 a více                                             27% 

Boston Scientific RDG 
min.8.900.000-/rok bez DPH, od 04/2018 61%, platné do 
31.12.2019 

Biotronik Praha KKE od 1.10.2018 do 30.9.2019 - záloha 30% z čtvrtletního obratu 

    při překročení 7mil 35%   (rozdíl 1%  nákup přístroje)  

    0 -5 000 000                                                          0% 

    5 000 001 - 5 200 000                                      20% 

    5 200 001 - 5 400 000                                      22% 

    5 400 001 - 5 600 000                                      24% 

    5 600 001 - 5 800 000                                      26% 

    5 800 001 - 6 000 000                                      28% 

    6 000 001 - 6 200 000                                      30% 

    6 200 001 - 6 400 000                                      32% 

    6 400 001 a více                                                34% 

Boston Scientific KKE od 1.10.2018 pouze ICD  1.10. 2018 do 30.9.2019  

  obrat bez DPH 0 -5 399 999                                                         5,56% 

  kvartální vyúčt. reálné 5 400 000  - 10 799 999                                  22,22% 

    10 800 000  - 16 199 999                                37,78% 

    16 200 000 - 21 599 999                                 38,89% 

    21 600 000 - 26 999 999                                 40% 

    27 000 000 a více                                             41,11% 

Medtronic KKE od 1.10.2018 do 30.9.2019 - záloha 30% z čtvrtletního obratu 

    (8% roční dorovnání materiálně) 

    0 - 3 500 000                                                          0% 

    3 500 001 - 9 000 000                                       10% 

    9 000 001 - 16 500 000                                     20% 

    16 500 001 - 25 500 000                                  30% 

    25 500 001 - 35 500 000                                  40% 

    35 500 001 - 46 000 000                                  50% 

    46 000 001 a více                                              60% 

Cardion KKE od 1.10.2018  do 30.9.2019 - záloha 35% z čtvrtleního obratu 

    0 -25 000 000                                                        0% 

    25 000 001 - 29 000 000                                  25% 

    29 000 001 - 33 000 000                                  27% 
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    33 000 001 - 37 000 000                                  29% 

    37 000 001 - 41 000 000                                  31% 

    41 000 001 - 45 000 000                                  33% 

    45 000 001 - 49 000 000                                  35% 

    49 000 001 - 54 000 000                                  37% 

    54 000 001 a více                                              39% 

Boston Scientific 
gastroenterologie LBC min.447.500,-/Q bez DPH, 58% na vše do 31.3.2019, 59% na vše od 

1.4.2019 do 31.12.2019  gastro Turnov 

Cardiomedical RDG fa v  max VZP, zůstává bonus 59%  do 31.3.2020 

Cardiomedical KKI od 1.10.2018 do 30.9.2019  záloha 59% z čtvtleního obratu 

     0 - 999 999                                                           0% 

     1 000 000 -    4 999 999                                  10% 

     5 000 000 -    5 999 999                                  30% 

     6 000 000 -    7 999 999                                  45% 

     8 000 000 -     9 999 999                                 50% 

    10 000 000 - 11 999 999                                 55% 

    12 000 000 - 15 999 999                                 59% 

    16 000 000 - 18 999 999                                 60% 

    19 000 000 - 20 999 999                                 61% 

    21 000 000  - 23 999 999                                62% 

    24 000 000   a více                                           63% 

BS Prague Medical RDG od 1.1.2019 do 31.12.2019  

    0 -2 000 000                                                        0% 

    2 000 001 - 3 000 000                                       3% 

    3 000 001 - 4 000 000                                       5% 

    4 000 001 a více                                                 7% 

Lima KTRM, KOR, KOT od 1.1.2019 do 31.12.2019  (s DPH) 

    0 - 500 000                                                          0% 

    500 001 - 1 500 000                                          3% 

    1 500 001 - 2 500 000                                       5% 

    2 500 001 - 3 500 000                                       7% 

    3 500 001 a více                                                 9% 

Espomed RDG od 1.1.2019 do 31.12.2019   záloha 7% čtvrtletního obratu 

    0 - 3 000 000                                                       0% 

    3 000 001 - 6 000 000                                       4% 

    6 000 001 - 9 000 000                                       7% 

    9 000 001 - 12 000 000                                   10% 

    12 000 001 a více                                             13% 

Euromedical KKI od 1.1.2018 do 31.12.2018 roční bonus 15% z vybraných položek 

5.2 Spotřební zdravotnický materiál – SZM 
Oblast SZM (spotřební zdravotnický materiál) prochází celoročně aktualizacemi. V objednávkovém systému bylo 
původně zalistováno 7 500 položek.  Nyní v „NEOSu“ máme zalistováno 2 268 položek, a i toto číslo není konečné. 
V průběhu roku probíhají výběrová řízení na jednotlivé komodity např. sterilizace, obinadla, inkontinenční pomůcky, 
jednorázové operační pláště, intravenózní kanyly a mnohé další.   
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Drobnější materiály v průběhu roku soutěžíme v elektronické aukci např. hygienický bryndák, návlek na obuv z PP, 
izotermická fólie atd. 
Do objednávkového systému NEOS na pozitivní list, je průběžně zařazován materiál, který splňuje kvalitativní a 
ekonomické potřeby oddělení. 
Snažíme se o to, aby objednaný a zalistovaný materiál, byl dodáván na oddělení v jednotlivých balíčcích. Spojená je i 
s tím následná elektronická fakturace. 
 
Příklad výběrového řízení 

Rukavice  Počet ks / párů za rok Původní obrat za rok Vysoutěžený obrat za rok  

vyšetřovací 5 047 660 ks 3 468 227,40 Kč bez DPH 3 091 858,00 Kč bez DPH 

operační 129 387 párů 1 180 868,90 Kč bez DPH 833 013,62 Kč bez DPH 

Celkem za rukavice ušetříme 993 796,12 Kč bez DPH. 
 
Příklad elektronické aukce 

Přerušovač sání Počet ks za rok Původní obrat za rok Vysoutěžený obrat za rok  

Přerušovač sání 6 200 ks 30 380 Kč bez DPH 11 160 Kč bez DPH 

Celkem za přerušovač sání ušetříme 19 220 Kč bez DPH. 
 
Diskuse k tématu generel Turnov:  
Hocke: řešíme oddělení ARO, počet lůžek a jejich humanizaci. A vliv této investice na lůžkovou kapacitu ONP. A 
mezitím se objevil problém urgentního příjmu. Nyní se pokoušíme sladit medicínská přání s finanční realitou. 
Diskutujeme na všech úrovních. A zejména o tom, kdo co zaplatí. A samozřejmě řešíme funkčnost nemocnice během 
doby, kdy tato investice bude realizována. Management nemocnice se snaží dosáhnout konsenzu, pak to půjde do PAS 
a posléze do DR.  
Beran: Rád bych to okomentoval to se znalostí pozadí. Hovoří se o 100, ale občas radějí 200 MKč. Dává tato investice 
smysl při vědomí personálního vybavení tamní nemocnice? Spádové oblasti a medinského rozsahu péče? Musíme 
přeci udělat plán pro dobu, kdy bude stát CUM. Měli bychom si říct, ne co, kdo z doktorů chce. Ale co chce KNL?  
 
Půta: Jako LK jsme požádali ředitele páteřních nemocnici o vizi, kde by podle nich mělo být za 20 let zdravotnictví kraje. 
Bude to jistě nepříjemné se smysluplně shodnout, ale bez této dohody nemají žádné takové investice smysl. Řekli jsme 
to nemocnicím v České Lípě, ale i Jilemnici. Bez dohody páteřních nemocnic nemají žádné podobné investice smysl. 
 
Sobotka: Doplňuji, že přišly požadavky od 4 páteřních nemocnic na celkových 4,5 miliardy Kč. My ale musíme mít pro 
ten beton medicínskou náplň. V této souvislosti se ptám: musí být v Turnově ARO? Nebo to mají být jen intenzivistická 
lůžka? 
Beran: Je dobře si ty věci říct otevřeně a naplno. Nemůžeme to nechat rozhodovat doktory, to není jejich/naše 
nemocnice. To říkám jako doktor KNL. 
Bašta: Turnov si „nevyskakuje“, ale i my musíme jít s dobou. Děláme základní péči, ale bez intenzivistického zázemí se 
v řadě oborů neobejdeme. Investice jsou tam na zvážení.  Musí to být ekonomicky utahnutelné,  musíme ale růst a 
rozvíjet se, ale rozhodně si nevyskakujeme.  
Půta: je jasné, že nez dohody všech páteřních nemocnic se neobejdeme. A je jasné, že nemůže být všude všechno. A 
při tom každá nemocnice by měla mít nějakou třešinku na dortu, která tu nemocnici učiní atraktivní jak pro 
zdravotníky, tak pro pacienty. 
Kříž: Jak to vypadá s holdingem. Bude nějaký?  
Půta:  Až se nám podaří získat nějaký majetkový podíl v dalších nemocnicích, včetně možnosti ovlivňovat jejich chod, 
tak budeme řešit vznik holdingu. Do té doby je to zbytečná diskuse.  
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Návrh usnesení: 

Dozorčí rada KNL bere na vědomí Zprávu o obchodní a investiční činnosti za období 1-6/2019 

 

Hlasování: 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

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

 

6. Záměr fúze - KNL a Nemocnice Frýdlant s.r.o. k 1.1.2020 

 

KNL koupila ke dni 1.7.2019 100 % podíl ve společnosti Nemocnice Frýdlant s.r.o. 
Tato společnost byla koupena z důvodu strategie vlastníků KNL zachovat dostupnost péče v celém Libereckém kraji a 
se záměrem nepřetěžovat páteřní nemocnice elektivní péčí. 
KNL, a.s. plánuje nemocnici Frýdlant řídit obdobným způsobem jako Nemocnici Turnov, tedy: 

- pod společným IČO, důvody:  

o ekonomické: jeden oběh účetních dokladů v KNL elektronický, napojení na jednu účtárnu, jednotné 

schvalování, využití nastavených procesů v KNL, jednání se ZP (síla jednoho vedení), reporting, 

uplatnění daňové ztráty Nemocnice Frýdlant v daňovém přiznání KNL (po fúzi obou společností); 

o technické: licenční politika, jednotné nákupy facility služeb, Know how KNL v technických procesech 

o obchodní: nákup z jednoho místa, bez přefakturace 

o personální: jeden systém pro evidenci zaměstnanců, stejná politika mezd a personálních procesů, 

tvorba výplat z jednoho místa a systému 

 

- pod odlišným ICZ (pro vykazování péče), důvody 

o využití smluv na jednodenní péči (v rámci KNL nelze kvůli určení odpočtů úhrad atd.) 

o využití volné kapacity pro elektivní operativu 

o NemFry již není lůžkové ZZ, ale je vedeno jako ambulantní zařízení 

 

- pod samostatnými nákladovými středisky 

o bude možné určit ekonomiku „entity“ nemocnice Frýdlant  

o rozpouštění režijních nákladů na provoz NemFry 

Nemocnice Frýdlant od roku 2017 hospodaří se ztrátou. Za rok 2017 = - 1,37 mil. Kč; za rok 2018 = -17,2 mil. Kč; 
k datu převzetí 30. 6. 2019 = -23,3 mil. Kč. 
Výsledek roku 2019 je součástí konsolidované účetní závěrky a tedy bude negativně (předpoklad že se nepodaří 
obrátit hospodaření do kladných čísel) ovlivňovat ekonomiku konsolidačního celku KNL a jejích dceřiných společností.  
Fúzí se očekává úspora v provozních nákladech, úspora v procesech a technologiích. Využitím převisu kapacit (pod 
jedním zaměstnavatelem) možnost pružněji reagovat na podmínky smluv. 
Projekt musí projednat dozorčí rady obou dotčených společností. 
Po odsouhlasení Dozorčích rad obou společností (tj. Krajské nemocnice Liberec, a.s., i Nemocnice Frýdlant,s.r.o.) 
bude Projekt vyvěšen v obchodním rejstříku. 
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Návrh na usnesení: 
Dozorčí rada Krajské nemocnice Liberec, a.s., projednala návrh Projektu fúze sloučením.  
Dozorčí rada souhlasí se záměrem fúze sloučením společnosti Nemocnice Frýdlant a Krajská nemocnice Liberec a 
souhlasí s předloženým PROJEKTEM – FÚZE SLOUČENÍM Nemocnice Frýdlant s. r. o., IČ: 47311576, se sídlem: V 
Úvoze 860, 464 01 Frýdlant jako zanikající společnost a Krajská nemocnice Liberec, a.s.,  IČ: 27283933, se sídlem: 
Husova 357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01, jako nástupnická společnost. 

  

Hlasování: 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

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

 

7. Záměr prodeje areálu ONP v Jablonném v Podještědí 

Představenstvo KNL odsouhlasilo provedení nezbytných kroků směřujících k prodeji areálu v Jablonném v Podještědí 
Libereckému kraji dle předběžných dohod v rámci přestěhování provozu ONP z Jablonného do Frýdlantu.  
Dle informací náměstka hejtmana, pana Mgr. Svobody, již LK záměr koupě tohoto areálu také odsouhlasil, nyní mají 
probíhat finální kroky k uskutečnění převodu (dodání znaleckého posudku, sepsání kupní smlouvy, předání areálu). 
Finální kupní smlouva bude předložena DR ke schválení.  
 
Návrh usnesení:  
Dozorčí rada v souladu se stanovami Společnosti schvaluje záměr prodeje areálu v Jablonném v Podještědí 
Libereckému kraji. 
 
Hlasování: 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

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

 

8. Stav projektu modernizace KNL, a.s. - květen 2019 

Projektový tým v mezičase, kdy očekává vydání  Územního rozhodnutí (říjen 2019) intezívně pracuje na podkladech pro 
Stavební povolení. 
Probíhá třetí fáze jednání projektantů s týmy lékařů o technologických detailech, které budou následně zohledněny v 
projektové dokumentaci pro provádění stavby. 
Bylo dosaženo optimální logistiky a procesní způsobilosti na minimálním možném objemu stavby CUM. Měrné náklady 
stavby jsou nižší, než je tabulkový průměr pro zdravotní stavby v roce 2019. 
Současně zahajujeme přípravu výběrového řízení pro dodavatele demoličních prací. Demoliční výměr je již k dispozici, 
demoliční práce započnou co nejdřívepo vydání Stavebního povolení (únor - duben 2019). Vedení KNL a projektový 
tým připravoval podklady pro finančního poradce, firmu Deloitte, která navrhla varianty finančního modelu 
a doporučila variantu s nejmenšími riziky a časově optimální z hlediska zajištění projektu.  
 
Martin Půta pozval členy DR na pracovní jednání zastupitelů LK, SML a Turnova dne 16.9. od 17 hodin v sálu SVI.  
Záměrem LK je, že si vezme úvěr Liberecký kraj a bude jej splácet. Veškeré další investice si pak KNL bude hradit sama a 
nebude žádat o podporu své akcionáře.  
Finální cena projektu je 1 997 mil. Kč včetně rezervy 150 mil. Kč. Půta uvedl, že LK jako majoritní akcionář bude chtít 
10% rezervu. Stavitelem bude KNL, které LK na to poskytne finance formou navýšení základního kapitálu. Bude to 
v této souvislosti znamenat změnu akcionářských podílů.  
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Návrh usnesení: 

Dozorčí rada KNL bere na vědomí informaci stavu projektu Modernizace KNL 

 

Hlasování: 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

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

 

9. Jmenování člena představenstva, schválení smluv o výkonu člena PAS 

Předsedkyně DR Lena Mlejnková informovala o uplynutí mandátu člena představenstva  Ing. Mgr. Milana 

Trpišovského, MBA, LL.M.  

Mandát mu skončí 20. září 2019.  

V návaznosti na apel představenstva na pokračování mandátu ing. Trpišovského vyslovený na červnovém jednání PAS, 

jakož i na s ohledem na nezastupitelné místo ing. Trpišovského v managementu KNL předsedkyně DR Bc. Mlejnková 

navrhla DR opětovně jmenovat ing. Trpišovského členem představenstva Společnosti.  

 
Jmenování Ing. Mgr. Milana Trpišovského, MBA, LL.M. členem představenstva  

Návrh usnesení: 
Dozorčí rada schvaluje Ing. Mgr. Milana Trpišovského, MBA, LL.M. , nar. 6. května 1959, bytem Na Mlýnku 193, 

Liberec XII- Staré Pavlovice, 460 01, členem představenstva společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., a to ke dni 

21. 9. 2019. 

 

Hlasování: 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

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

 

Schválení smlouvy o výkonu funkce Ing. Mgr. Milana Trpišovského, MBA, LL.M. 

V návaznosti na zvolení Ing. Mgr. Milana Trpišovského, MBA, LL.M. členem představenstva byl předložen ke schválení 

návrh jeho smlouvy o výkonu funkce člena představenstva. 

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

MBA, LL.M. 

 

Hlasování: 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

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

 

 

 

 



 

Stránka 32 z 32 www.nemlib.cz 
 

10. Různé 

Předsedkyně DR Lena Mlejnková upozornila, že v krátké době skončí mandáty 3 členům DR – M. Půtovi, L. Mlejnkové, 

a Michalu Křížovi. V této souvoslosti je nutno svolat valnou hromadu společnosti, která členy DR volí.  

 

Sobotka: informuji DR, že dochází ke konsenzu LK, SML a Turnova ve věci navýšení ZK kvůli koupi podílu (8,6 mil. Kč) ve 

Nemocnici Frýdlant s.r.o. a investiční dotaci LK ve výši 15 mil. Kč.  

 

Závěr jednání v 16:45 

Další zasedání DR v roce 2018 budou  8.10., 12.11. a 10.12. 

 

………………………                  

Bc. Lena Mlejnková 

Předsedkyně dozorčí rady KNL, a.s. 
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