
 
 

          

 
 

 

Z Á P I S č. 2/2020  

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

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

 

Datum:                            18. února 2020 

 

Doba konání:                 15:00 –  16:40 hodin 

 

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

 

Přítomni:                      Bc. Lena Mlejnková, členka 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. 

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

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

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

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

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

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

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

Hosté:                            MUDr. Richard Lukáš, Ph.D.,  předseda představenstva KNL, a.s. 

  

Svolavatel jednání:       Bc. Lena Mlejnková  

Zapisovatel:        Václav Řičář  

 

Usnášeníschopnost:  Vzhledem k počáteční účasti 9 členů bylo zasedání DR prohlášeno za usnášeníschopné.  

 
Program:  

1) Zahájení a schválení programu jednání 

2) Kontrola úkolů 

3) Informace k ekonomické situaci KNL, a.s. (vč. Nemocnice Frýdlant) 2019, 2020 

4) Zpráva o investičně-obchodní činnosti KNL, a.s. za rok 2019, výhled 2020 

5) Zpráva o stavu modernizace KNL 

6) Příkazní smlouva LK – KNL, a.s. 

7) Různé 
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1. Průběh zasedání dozorčí rady 

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

Nechala hlasovat o programu jednání.  

 

Hlasování: 

Pro: 9 

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 úkoly.   

 

 

3. Informace k ekonomické situaci KNL, a.s. (vč. Nemocnice Frýdlant) 2019, 2020 

 

1. rok 2019 

a. KNL – nemocnice Liberec, Nemocnice Turnov 

výhled Hospodářského výsledku za KNL je zisk ve výši cca 27 mil. Kč (před zdaněním) 

výhled Hospodářského výsledku 

- výsledek po zohlednění odměn 2019 (vč. vedoucích. Tyto odměny budou vyplaceny v I. 

pol. 2020) 

- zahrnuje odhad rezerv na dovolené, dohadů za plnění péče (zatím orientačně, nejsou 

uzavřeny účty v NIS. Do 28. 2. 2020 musíme vykázat finální objem péče za rok 2019) 
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2018

rok za 1_11 odhad 12 rok 2019 celkem

Náklady 3 635 919 850 3 580 314 189 372 571 767 3 952 885 957

Materiál 1 232 407 020 1 244 471 300 115 893 169 1 360 364 469

léky 142 015 278 156 377 420 15 991 096 172 368 515

Biologická léčba 349 589 733 370 046 014 30 063 680 400 109 694

Koagulační faktory 21 786 345 20 868 948 2 322 528 23 191 476

Krev 21 678 686 22 387 627 1 596 060 23 983 687

SZM 147 382 396 133 439 517 15 233 044 148 672 561

Dialyzační pomůcky 15 747 313 16 774 211 1 834 941 18 609 152

Endoskopický materiál 14 505 774 21 901 864 2 824 022 24 725 886

Konsignační sklady 228 079 987 214 467 216 21 481 709 235 948 925

Laboratorní mater 96 354 263 95 280 840 7 773 104 103 053 944

šití 6 196 256 5 808 969 510 954 6 319 923

Medicinální plyny 3 931 534 3 874 917 294 976 4 169 892

potraviny 125 823 476 126 216 281 8 900 560 135 116 841

drobný majetek 17 311 199 16 065 804 902 506 16 968 310

prádlo 2 203 471 2 053 557 130 414 2 183 971

ostatní mater 24 158 863 24 209 599 1 807 600 26 017 199

PHM 5 202 875 4 920 855 452 215 5 373 070

dárci krev 10 566 200 9 851 200 773 760 10 624 960

Bonusy ostatní -126 628 -73 537 -73 537

Energie 44 200 680 41 621 839 3 521 730 45 143 569

Náklady prodej zboží 185 417 111 193 689 982 21 207 924 214 897 906

Opravy 63 028 643 55 432 351 5 641 467 61 073 818

Ostatní služby 109 875 577 108 328 859 11 172 858 119 501 717

Osobní náklady 1 793 159 847 1 782 500 617 190 169 394 1 972 670 011

Ostatní náklady 62 971 209 36 373 810 14 457 897 50 831 707

Odpisy 144 859 764 117 895 432 10 507 328 128 402 760

Výnosy -3 659 846 833 -3 639 673 352 -340 369 862 -3 980 043 214

Tržby služby -3 306 933 023 -3 309 868 035 -303 876 726 -3 613 744 761

Výnosy Zdr. Pojišťovny -3 026 368 506 -3 042 521 803 -280 967 563 -3 323 489 366

Výnosy Zdr.péče -59 398 086 -52 651 505 -4 762 721 -57 414 226

Výnosy služby k zdr.péči -18 023 271 -13 663 552 -1 642 978 -15 306 530

Stravovací tržby -163 181 881 -161 063 075 -12 486 601 -173 549 675

Ostatní tržby -32 978 281 -33 269 693 -3 396 843 -36 666 536

Parkovné -6 982 998 -6 698 408 -620 020 -7 318 428

Tržby prodej zboží -260 985 141 -267 081 157 -21 786 728 -288 867 885

Ostatní výnosy -89 026 505 -61 415 816 -14 475 682 -75 891 497

Dary -2 902 164 -1 308 345 -230 726 -1 539 071

Vnitro náklady 544 041 250 545 331 957 17 267 481 562 599 438

Vnitro výnosy -544 041 250 -545 331 957 -17 267 481 -562 599 438

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -23 926 983 -59 359 163 32 201 906 -27 157 257

2019

 

Návrh usnesení 

Představenstvo bere na vědomí výhled ekonomiky za rok 2019 
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b. Nemocnice Frýdlant 

výhled Hospodářského výsledku 2019 ztráta cca 44 mil. Kč 
2018 2019 Celkem

skupina účtu název rok leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad za 1-11 prosinec rok 2019

Náklady 169 384 401 14 008 289 11 158 475 12 041 165 11 913 929 11 462 791 11 056 440 8 119 142 7 818 710 8 056 337 8 970 976 8 360 453 112 966 707 9 549 108

spotřeba materiálu 12 696 374 430 086 560 022 776 207 685 546 584 964 638 838 478 095 449 677 560 594 497 696 583 291 6 245 016 784 966

energie 3 636 415 207 415 471 854 536 139 472 872 298 806 160 667 217 837 215 905 215 885 429 825 361 767 3 588 973 361 767

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

opravy a udržování 1 683 994 30 137 121 074 61 335 55 314 130 447 137 859 84 247 55 586 81 821 48 703 74 557 881 081 60 476

ostatní služby 12 430 264 728 585 993 650 917 234 1 146 719 851 582 815 047 1 025 211 979 022 1 124 155 1 174 600 1 018 603 10 774 408 1 721 389

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 5 801 483 5 744 970 6 484 987 5 876 477 73 007 689 6 328 900

ostatní náklady 3 735 611 179 833 250 644 343 941 294 680 272 717 379 032 105 622 112 590 124 466 130 719 241 312 2 435 555 87 165

odpisy 2 985 344 215 487 215 487 215 474 214 865 213 535 204 446 204 446 204 446 204 446 204 446 204 446 2 301 524 204 446

daně -345 743

Výnosy -152 185 394 -6 846 491 -8 122 437 -8 002 175 -8 729 242 -8 861 590 -7 783 903 -3 811 708 -5 129 566 -4 952 842 -5 907 898 -5 824 262 -73 972 114 -4 845 452

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 -4 864 783 -4 667 613 -5 823 030 -5 439 350 -52 699 314 -4 844 954

tržby služby zdr péče samoplátci -1 340 636 -37 718 -36 893 -66 071 -64 286 -54 256 -80 590 -76 111 -42 204 -73 583 -38 168 -61 471 -631 351

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 -870 -4 037

tržby služby ostatní -1 330 216 -140 411 -110 511 -111 985 -182 044 -153 878 -224 978 -131 242 -200 483 -138 153 -116 011 -138 467 -1 648 161

tržby zboží -36 302 845 -3 158 754 -2 999 347 -3 022 895 -3 198 219 -3 143 731 -2 944 473 -3 000 -18 470 420

ostatní výnosy -1 112 468 -48 824 -34 744 -1 001 -83 845 -46 548 -6 284 -557 -22 097 -73 493 72 312 -184 105 -429 183 -497

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 17 199 007 7 161 797 3 036 038 4 038 991 3 184 687 2 601 201 3 272 538 4 307 433 2 689 144 3 103 495 3 063 078 2 536 191 38 994 593 4 703 657 43 698 250

?? Možná preskripce nižší -700 000

?? Možná vyšší úhrady ZP -300 000

3 703 657 42 698 250

2019

 

Finanční půjčka vůči nemocnici 31 mil. Kč (bude k 1. 1. 2020 zúčtovaná v rámci fúze) 
Vzhledem ke ztrátě a vydaných finančním prostředků ze zdrojů KNL je nezbytné vyřešit tyto zdroje (nedobytná 
pohledávka za společnost Nemocnice Frýdlant s.r.o) ve spolupráci s majiteli KNL, a.s. (Liberecký kraj, Statutární město 
Liberec, Město Turnov). 
 

2. rok 2020 

předpoklad vyrovnaného hospodaření za celou KNL a.s. (Liberec, Turnov, Frýdlant) 

a. podmínky úhrad od ZP pro rok 2020: splnění 98 % CM roku 2018 

b. ekonomika a provoz: růst osobních nákladů (nárůst mezd o 130 mil. Kč); provozování ztrátové 

nemocnice Frýdlant; zajišťování péče kmenovými lékaři Liberce ve Frýdlantu, v Turnově 

c. hrozby a výzvy 

+ VZP úhrada nadlimitní péče;  

+ rostoucí pozice na „trhu“ se zdravotní péči  

+ nárůst úhrady za OD v Nemocnici Frýdlant (úhrady v režimu následné péče) 

- nefungující ZZ v okolí (i přes hranice kraje) – přesun péče do LBC (kapacity prostorové, 
personální) 

- investice:  růst potřeb (i mimo CUM) – zdroje pro tvorbu pouze odpisy (130mil. Kč), nezbytné 

požadavky pro rok 2020 (a následující v rostoucím tempu dle zastarání majetku) 

174 mil. Kč. 

- očekávaný další růst investic pro potřeby udržení center v KNL 

- provoz a úhrady od ZP (za JPL) v Nemocnici Frýdlant 

- CUM: nová nemocnice (změnový management, údržba nových a původních prostor, 

tvorba zdrojů na budoucí výdaje a náklady) 

- nedostatek personálu  
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V souvislosti s informací o změně auditora si DR vyžádali podrobnější informace o proběhlém výběrovém řízení 
na auditora KNL.  
Hocke se dotázal, jak se daří našim lékárnám s ohledem na snižující se záchyt receptů?  
GŘ Lukáš poukázal, že dosud KNL nepozoruje závažné odchylky od dosavadní výkonnosti. Proběhla diskuse o 
efektivnosti slevových kartiček. Aktuální záchyt receptů se pohybuje kolem 70-74%. Více informací bude 
možno říct s odstupem.  

 

 

Návrh usnesení: 

Dozorčí rada KNL bere na vědomí informaci o ekonomické situaci KNL, a.s. za období 1-12/2019 

Hlasování: 

Pro: 9 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

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

 

 

 

4. Zpráva o investičně-obchodní činnosti KNL, a.s. za rok 2019, výhled 2020 

 

Předkládáme zprávu obchodně investičního ředitele o průběžném plnění investičních a neinvestičních výdajů na 
projekty za rok 2019 a návrh investičních a neinvestičních výdajů na rok 2020. Základním východiskem pro zpracování 
jmenovaných výdajů je výsledek hospodaření k 31. 12. 2019. Návrh je zpracován v tzv. „střízlivé“ investiční politice 
nemocnice, která odpovídá současnému ekonomickému stavu nemocnice včetně zohlednění nejdůležitějších rizik roku 
2020.  
 
Celkový nárůst objemu vlastních finančních prostředků do investiční politiky nemocnice ovlivní především současná 
absence nových investičních výzev ve zdravotnictví z evropských fondů. V oblasti stavebních výdajů se jedná především 
o dokončení rekonstrukce psychiatrie, zahájení výstavby objektu PET/CT a náhradního zdroje Nemocnice Liberec, dále 
pak příprava nových investic jako například projektová příprava pro objekt CUM, projektové práce nad generelem 
Nemocnice Turnov atd. V oblasti přístrojových investic je to pořízení multidetektorového CT, v oblasti ICT se jedná o 
finanční dokončení realizace projektu nového nemocničního informačního systému a nového ekonomického SW.   
 
Návrh objemu investičních a neinvestičních výdajů pro rok 2020 je v celkové výši 173 485 tis Kč při objemu vlastních 
zdrojů (výše odpisů) 130 000 tis. Kč. 
Čerpání dotačních titulů – stav ke dni 31. 12. 2019 
  
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 31. 
12. 2019 jednotlivých projektů následujících včetně přehledů cen, termínů, registračních čísel projektů, krátkých 
charakteristik, atd. 
Stav ke dni 31. 12. 2019 
 
„Zvýšení kvality návazné péče v KNL, a.s. – I.“    
 
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001208 
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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 na částku 96 284 000,- Kč. 2. etapa byla dokončena 31. 12. 
2018, následně byla podána žádost o platbu, která byla připsána na účet KNL, a.s. dne 26. 3. 2019. 
 
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  
  
Projekt je věcně i finančně ukončen, celková výše poskytnuté dotace:  81 841 395,82 Kč. 
 
 „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:     58 239 000,00 Kč 
z toho maximální výše dotace 85%:    49 503 150,00 Kč  
vlastní zdroje KNL, a.s. 15%:        8 735 850,00 Kč 
 
Stav ke dni 31. 12. 2019 
 
1. etapa byla dokončena 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 zdravotnické zařízení. 
 
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 za 2. etapu byla připsána na účet KNL, a.s. dne 4. 3. 2019. 
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Projekt je věcně i finančně ukončen. Celková výše poskytnuté dotace:  49 503 149,98 Kč. 
 
Nemocniční informační systém: 
 
Nemocniční informační systém pro Krajskou nemocnici Liberec, a.s. 
Registrační číslo:CZ.06.3.05/0.0/16_034/0005486 
 
 
Celkové uznatelné rozpočtové náklady:    44 135 760,00 Kč  
z toho maximální výše dotace 85%.    37 515 396,00 Kč 
vlastní zdroje KNL, a.s. 15%:         6 620 364,00 Kč   
 
 
Stav ke dni 31. 12. 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. 
    
Uznatelné náklady:      11 006 886,00 Kč  
Výše dotace 85% z uznatelných nákladů:                                 9 355 853,10 Kč  
 
12. 8. 2019 byla na účet KNL připsána částka     9 355 853,10 Kč  
 
2. etapa zahrnuje:  
 VŘ 001 „Nemocniční infomační systém pro KNL“. Smlouva dílo“ je podepsána a proběhla implementace.    
Způsobilé náklady 10 731 935,- Kč  
 
VŘ 002 „Dodávka infrastruktury pro KNL“. Ke „Kupní smlouvě“ byl uzavřen Dodatek č. 4 - dodávka proběhla.  
Způsobilé náklady 1 120 218,- Kč  
 
VŘ 003 „Dodávka infrastruktury pro KNL“. Protože po ukončených výběrových řízení vznikla úspora projektu a ze 
strany CCR bylo schváleno pořízení rozšíření diskových polic a disků do diskových polí a schválen termín realizace 
projektu do 28. 2. 2020. 
 
Následně bylo vyhlášeno v pořadí třetí výběrové řízení, které se týkalo nákupu dodávky infrastruktury.  
Způsobilé náklady 4 452 354,72 Kč       
 
Celkové způsobilé náklady 2. etapy    16 304 508,00 Kč  
  Výše dotace 85% z uznatelných nákladů:              13 858 831,82 Kč   
 
         
V souladu se žádostí bude projekt věcně i finančně ukončen k 28. 2. 2020, následně v termínu do 20. 3. 2020 bude 
podána žádost o platbu.   
Psychiatrie:  
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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. 12. 2019 
 
Výběrová řízení - administrativa 
 
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 - 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 - nově vyhlášeno jako VŘ 009 
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 byla CRR předložena 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. Dne 13. 3. 2018 byla CRR předložena 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. Dne 9. 8. 2019 byla CRR předložena ke kontrole 
dokumentace VŘ po podpisu smlouvy - kontrola zatím neprovedena. Dodávka a instalace nábytku v budově „I“ byla 
dokončena 5. 11. 2019 
VŘ 007 Elektrospotřebiče budova „I“ – ukončeno. Smlouva uzavřena dne 10. 10. 2019. Dne 21. 10. 2019 byla CRR 
předložena ke kontrole dokumentace VŘ po podpisu smlouvy - kontrola zatím neprovedena.   
VŘ 008 Elektrospotřebiče budova „E“ – předpokládaný termín vyhlášení 06/2020 
VŘ 009 Lůžka – předpokládaný termín vyhlášení 06/2020 
 
Rekonstrukce budov „E“ a „I“ 
 
Rekonstrukce budovy „I“ zahájena dne 19. 3. 2018. 
Během rekonstrukce budovy „I“ byly uzavřeny tři dodatky ke Smlouvě o dílo na vícepráce / méně práce. D1 uzavřen 
dne 28. 1. 2019 s navýšením ceny díla o 2 298 086,76,- Kč. 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/méně práce na budově „I“, činí 3 554 305,20,- Kč. 
Díky vícepracím, které zasáhly do harmonogramu stavby, byla rekonstrukce budovy „I“ dokončena o 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 budovy „E“ 
Ve čtvrté etapě realizace projektu probíhaly v objektu „E“ stavební práce, během kterých vyvstala nutnost změn oproti 
PD. Jedná se zejména o havarijní stav říms, založení přístavby, vyhloubení dojezdové šachty výtahu, uložení ležaté 
kanalizace, opravu střechy včetně výměny věžičky a přeřešení statiky jednotlivých podlaží. V současné době probíhají 
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jednání  
o dopadu na časový harmonogram stavby a vyčíslení změn. Předpokládaný termín dokončení je 4 Q 2020. 
Do současné chvíle byly CRR předloženy tři žádosti o platbu v celkové výši 46 165 213,60,- Kč - spoluúčast KNL (15%) 
6 924 782,05,- Kč, proplacená dotace (85%) 39 240 431,55,- Kč 
Do ukončení realizace projektu zbývá k dočerpání 102 597 987,14,- Kč 
Termín předložení čtvrté žádosti o platbu je 27. 3. 2020, ve výši cca 19 mil. (uznatelné výdaje). Nevyčerpané finanční 
prostředky ze čtvrté etapy (cca 83 mil,- Kč), budou formou žádosti o změnu převedeny do etapy páté. Termín 
proplacení čtvrté žádosti o platbu na účet KNL, a.s. je 05/2020.  
 
Přehled stavu VŘ hrazených z dotace. 
 
Tabulka č. 1: 
 
 Psychiatrie - 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 
 

10.333.798,-
/12.503.896,- 

  

 

002.01 Nábytek 

Zrušeno ze 
strany 
zadavatele  

 
X 

002.02 Elektrospotřebiče 

Zrušeno ze 
strany 
zadavatele  

 
X 

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  

 
X 

003 
Zdravotní 
technika 

 

989.500,-
/1.197.295,- 

  

 

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 ukončeno 

519 600,-/628 
716,- 

334 937,-/ 405 
273,77,- 10. 10. 2019 
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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 

 
Výzkumné projekty v realizaci 
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 smlouvy č. 3 ke Smlouvě  
o poskytnutí části účelové podpory a spolupráci při řešení části projektu č. 16-29148A“.  
Hlavní řešitel projektu za KNL, a.s. Doc. MUDr. Vladimír Beneš, Ph.D. 
 
Rok 2019  
Dotace      353 000,- Kč     
Spoluúčast KNL, a.s.   209 000,- Kč     
 
Práce na projektu byly ukončeny k 31. 12. 2019, vyúčtování bude provedeno do 15. 1. 2020. 
 
 Extrakorporální membránová oxygenace v léčbě kardiogenního šoku  
(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.  
Hlavní řešitel projektu za KNL, a.s. MUDr. Jiří Karásek 
 
Rok 2019   
dotace      285 430,- Kč   
spoluúčast KNL, a.s.   153 693,- Kč   
 
Práce na projektu pokračují, vyúčtování bude provedeno do 15. 1. 2020. 
 
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.  
Hlavní řešitel projektu za KNL, a.s.  MUDr. Jaroslav Šrám. Ph.D.  
 
rok 2019   
    dotace      326 075,00 Kč  
spoluúčast KNL, a.s.     195 645,00 Kč             
 
Práce na projektu pokračují, vyúčtování bude provedeno do 15. 1. 2020.  
 
Duální protidestičková léčba pacientů s akut.  infarktem myokardu v kardiogen. šoku     
 
S hlavním řešitelem projektu (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady) je uzavřena Smlouva o účasti na řešení 
projektu.   
Hlavní řešitel projektu za KNL, a.s. MUDr. Jiří Karásek 
    
rok 2019    
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dotace      171 000,- Kč   
spoluúčast KNL, a.s.        91 000,- Kč   
 
Práce na projektu byly zahájeny, vyúčtování bude provedeno do 15. 1. 2020. 
 
Vztah origa meningiomu k arachnoidálním membr., rozsahu resekce a chirurg. rizikům 
 
 
S hlavním řešitelem projektu (Ústřední vojenská nemocnice) – Vojenská fakultní nemocnice Praha je uzavřena Smlouva 
o účasti na řešení projektu.   
Hlavní řešitel projektu za KNL, a.s. Doc. MUDr. Vladimír Beneš, Ph.D. 
 
rok 2019    
dotace      304 000,- Kč   
spoluúčast KNL, a.s.   164 000,- Kč   
 
Práce na projektu byly zahájeny, vyúčtování bude provedeno do 15. 1.2020.  
 
Průběžné roční monitorovací zprávy podané v roce 2019 pro ukončené projekty 
 
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. 
 
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 
 
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, která byla schválena. 
 
Obnova přístrojového vybavení komplexního onkologického centra KN Liberec 
 
CZ.1.06/3.2.01/14.08952 
 
19. 11. 2019 byla podána v pořadí 4. Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu, která byla schválena. 
Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního onkologického centra II. KN Liberec 
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CZ.1.06/3.2.01/19.09738 
 
10. 12. 2019 byla podána v pořadí 4. Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu, která byla schválena. 
 
Dodávka počítačového tomografu a rekonstrukce PIO S2sekce A pro instalaci poč. tomografu  
 
CZ.1.13/2.2.00/28.01157 
 
15. 12. 2019 byla podána v pořadí 5. Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu. Kontrola zatím 
neukončena. 
 
Dodávka SPECT/CT gamakamery a rekonstrukce prostor pro instalaci SPECT/CT gamakamery a čistých prostor pro 
přípravu radiofarmak  
 
CZ.1.13/2.2.00/28.01156 
 
31. 10. 2019 byla podána v pořadí 4. Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu, která byla schválena. 
Zkvalitnění zdravotní péče v oblasti chirurgie, JIP a anestezie v KNL, a.s. 
 
CZ.1.13/2.2.00/39.01357 
 
28. 2. 2019 byla podána v pořadí 3. Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu, která byla schválena. 
 
 
Výzkumné projekty podané v roce 2019 
 
 
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.  
Hlavní řešitel projektu za KNL, a.s. MUDr. Ing. Pavel Kučera  
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.   
 
 
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.  
Hlavní řešitel projektu za KNL, a.s. MUDr. Tomáš Roubíček, Ph.D. 
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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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. 
Hlavní řešitel projektu za KNL, a.s. MVDr. MUDr. Tomáš Adámek  
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  
20. 12. 2019 byla KNL, a.s. informována o výsledku soutěže, kdy podaný projekt byl vybrán k financování.   
 
Integrované řešení v intenzivní péči pro sledování vlivu polohování na funkce plic v reálném čase 
 
Dne 9. 7. 2019 byla v rámci programu TAČR - 1. Veřejné soutěže  - program   TREND podána žádost o grant. Hlavní 
řešitel projektu za KNL, a.s. MUDr. Věra Špaténková, Ph.D. 
Předpokládané náklady projektu za KNL, a.s. na období 2019 – 2022: 4 503 675,-  Kč  
Předpokládaná výše spoluúčasti KNL, a.s. 10% tj.                450 367,-  Kč  
20. 12. 2019 byla KNL, a.s. informována o výsledku soutěže. Podaný projekt byl vybrán k financování, ale se sníženou 
výší dotace tj. 
 
        Původní náklady      4 503 675,- Kč byly sníženy na 3 473 579,- Kč  
        Původní podpora             4 053 308,- Kč byla snížena na 3 126 221,- Kč  
        Původní spoluúčast KNL, a.s.         450 367,- Kč byla snížena na    347 358,- Kč       
 
 
Ostatní žádosti 
Dotační program na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví  
pro období 2019 – 2021 
 
ETAPA – rok 2019  
  
Registrační číslo: 21/18-MC-1 
Bezpečnostní audit a analýza rizik v KNL, a.s. 
 
 
Dne 1. 11. 2018 byla Ministerstvem zdravotnictví vyhlášena výzva v rámci Dotačního programu na zvýšení ochrany 
měkkých cílů v resortu zdravotnictví pro rok 2019. 
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 o 2%). 
Realizace projektu byla ukončena  k datu 30. 9. 2019 podáním Závěrečné zprávy. 
Dne 30. 9. byla na MZ odeslána Závěrečná zpráva realizace projektu. Její kontrola proběhla ze strany MZ bez 
připomínek a dne 14. 11. byla na účet MZ, z důvodu nevyčerpání celého finančního objemu poskytnuté dotace, 
převedena částka 188 709,-Kč. Tímto krokem byla první etapa finálně ukončena. 
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 ETAPA – rok 2020 
 
Dne 27. 11. 2019 byla Ministerstvem zdravotnictví vyhlášena výzva v rámci dotačního Programu na zvýšení ochrany 
měkkých cílů v resortu zdravotnictví pro rok 2020. 
Priority pro rok 2020 zaměřené na zvýšení odolnosti měkkých cílů byly stanoveny  
na základě analýz provedených v roce 2019 a konkrétních potřeb oprávněných žadatelů. 
Termín pro podání žádosti byl stanoven do 5. 1. 2020. Vyhodnocení žádosti o dotaci je očekáváno ke konci února 2020. 
 
 
Investiční činnost 
 
V posledních dvou až třech letech se investice z vlastních zdrojů více alokují do stavební části nemocnice a ICT oblasti. 
Daná situace je vyvolána převážně současnou situací a to vzrůstajícím nedobrým stavebně technickým stavem 
nemocnice, který je nutné neodkladně řešit a potřebou investovat do ICT technologií.  
Z důvodu lepší informovanosti zaměstnanců a efektivnosti pořizování investičního a neinvestičního majetku byla 
zavedena nová metodika pořizování investic (nová směrnice na pořízení majetku), která je v provozu druhý rok. Tato 
směrnice vysvětluje základní pojmy a stanovuje způsoby podávání, evidence, schvalování a předávání investičních a 
neinvestičních požadavků, až po samotnou realizaci.  
 
Směrnice zavádí 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 
 
 
 
Investiční plán pro rok 2019 
 
Plnění schváleného investičního rozpočtu na rok 2019 je uveden tabulce č. 2 a podrobný přehled plnění dle 
jednotlivých akcí a položek je v příloze č. 1. Celkový nárůst objemu vlastních finančních prostředků oproti minulosti 
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ovlivňuje především narůstající potřeba řešit urgentní potřeby nemocnice pro poskytování zdravotní péče v oblasti 
stavebně - technických provozů nemocnice. Celkové čerpání finančních prostředků z vlastních zdrojů v 
rámci investičního plánu bylo v roce 2019 ve výši 144 000 tis. Kč, což je o cca 17 000 tis. Kč, než byly vlastní zdroje 
nemocnice (výše odpisů byla v roce 2019 - 127 000 tis. Kč). Plán investičních a neinvestičních výdajů pro rok 2019 byl 
počátkem roku navržen a následně schválen představenstvem v celkové výši cca 168 000 tis.   
 
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). 
Přístrojová investiční komise stanovila plán pořízení zdravotnické techniky. Z vlastních zdrojů bylo celkově investováno 
29 200 tis. Kč. Bylo pořízeno nebo pouze čeká na dodání celkem 27 zdravotnických přístrojů v úhrnné hodnotě 15 200 
tis. Kč, dále bylo vyřešeno 24 havárií za 6 600 tis. Kč a do „centrové“ péče směřovalo 7 400 tis. Kč. Podrobné plnění 
investičního plánu je uvedeno v příloze č. 1 v záložce č. 1 - havárie a v záložce č. 2 – přístrojové investice.  
 
Stavební investice 
 
Plán stavebních záměrů byl a stále platí je převážně z důvodu neustálé potřeby řešení nových potřeb a trendů pro 
poskytování zdravotní péče vyvolanými nejen vnějšími situacemi, ale i daným stávajícím stavebně technickým stavem 
budov nemocnice. Pro rok 2019 byl stanoven v celkové výši 89 188 tis. Kč a naplněn v celkovém objemu 77 200 tis. Kč.  
Zrealizovalo se 26 větších či menších stavebních akcí, tři se ještě v současné době realizují a čtyři se připravují z plánu 
roku 2019. Plnění investičního plánu v roce 2019 je uvedeno v příloze č. 1 v záložkách č. 3 – stavební a ostatní 
investice. Přehled jednotlivých stavebních akcí je uveden včetně stručného popisu, objemu finančních prostředků na 
aktuální stavební činnost, předpokládané ceny před zahájením, skutečné ceny případně v jaké fázi se jednotlivé 
projekty nachází. 
Mezi největší dokončené projekty patří rekonstrukce objektu „I“ pro psychiatrické centrum, výstavba mateřské školky 
v Klášterní ul. V Liberci, modernizace vzduchotechniky pro operační sály v Turnově a modernizace prostor ředění 
cytostatik v objektu ústavní lékárny. 
Mezi nejvýznamnější projekty, které se nepodařilo zrealizovat, patří: náhradní zdroj elektrické energie a potrubní pošta 
v nemocnici Liberec. Zdržení u náhradního zdroje bylo zapříčiněno změnou technologie: dieselagregát na technologii 
dynamické UPS. U potrubní pošty je příčina ve složitosti  projektu vzhledem k členitosti areálu a výpadku projektanta 
vzhledem dlouhodobé nemoci. 
 
Informační technologie 
 
Rok 2019 byl pro oblast informačních technologií mimořádně náročný. Dominantními projekty pro oddělení spravující 
informační technologie a informační systémy byly: zprovoznění nového NISu (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 ve Frýdlantu související s výše uvedenými systémy. Z plánovaných 
18 600 tis. Kč bylo proinvestováno 8 800 tis. Kč. Schodek mezi plánem a skutečností není způsoben tím, že by 
zmiňované projekty nebyly zrealizovány, ale tím, že jejich ukončení bylo koncem roku a projekty se nestačily 
administrativně a účetně uzavřít, což se provede začátkem roku 2020. Popis jednotlivých výdajových položek je uveden 
v příloze č. 1 a záložce č. 4 - ICT. 
 
Vozový park 
 
V rámci obnovy vozového parku bylo pořízeno 5 ks automobilů. Z pohledu dlouhodobého finančního plánu a stavu 
vozového parku s ohledem na bezpečnost provozu a kladené požadavky na provoz vozidel je nezbytností alespoň 
částečná pravidelná obnova vozidel. Nemocnice má ve vlastnictví přes 100 ks vozidel. V roce 2019 byly pořízeny dva 
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sanitní vozy, jeden hákový kontejner, jedno vozidlo s chladírenskou technikou a jedno osobní vozidlo pro terénní 
ošetřovatelskou péči celkově za 7 100 tis. Kč. Položkově je vše uvedeno v příloze č. 1 a záložce č. 5 – vozový park. 
 
Ostatní - stravovací provoz 
 
Do stravovacího provozu v roce 2019 bylo investováno 3 400 tis. Kč a specifikace jednotlivých položek včetně popisu a 
jednotlivých pořizovacích cen je v příloze č. 1 záložka č. 6 - ostatní. 
 
Kofinancování 
 
Krajská nemocnice Liberec, a.s. v roce 2019 dokončila nebo v roce 2020 dokončí čtyři projekty, na kterých se podílela 
15% kofinancováním v roce 2019 v celkovém objemu 18 600 tis. Kč. Jedná se o projekty „Návazné péče I. II.“, 
Rekonstrukce psychiatrie – rekonstrukce objektů I a E, a obnova Nemocničního informačního systému. Specifikace 
nákladů dle jednotlivých projektů je uvedena v tabulce č. 2, bod č. 6 – kofinancování. 
 
 
Tabulka č. 2 
Realizace plánu investičních a neinvestičních výdajů na rok 2019  
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NUTNÉ INVESTICE plán skutečnost

1. Zdravotnické přístroje 30 000 000 Kč-             29 170 043 Kč-             

1.1 Převody z roku 2018 4 315 000 Kč-               3 321 960 Kč-               viz. příloha č.2

1.2 Plánované na rok 2019 20 124 000 Kč-             19 270 578 Kč-             viz. příloha č.2

1.3 Řešení havarijních stavů přístrojů - očekávané

1.4 Rezerva na havárie přístrojů - neočekávané 5 561 000 Kč-               6 577 505 Kč-               viz příloha č.1

2. Stavby 89 188 914 Kč-             77 235 247 Kč-             

2.1 Převody z roku 2018 61 300 000 Kč-             50 954 716 Kč-             viz. příloha č.3

2.2 Plánované na rok 2019 6 300 000 Kč-               10 014 860 Kč-             viz. příloha č.3

z toho:

Klášterní - kanceláře 5 000 000 Kč-               7 692 924 Kč-               

Přednáškový sál - sociální zázemí 1 000 000 Kč-               33 880 Kč-                     

Parkoviště Klášterní ul. 1 000 000 Kč-               -  Kč                           

Projekt PET-CT 2 500 000 Kč-               459 800 Kč-                   

Stavební úpravy části 1.NP ubytovny Jablonecká ul. 1 800 000 Kč-               1 828 257 Kč-               

2.3 Řešení havarijních stavů staveb - očekávané 11 588 914 Kč-             7 909 569 Kč-               viz. příloha č.3

2.4 Rezerva na havárie staveb - neočekávané 10 000 000 Kč-             8 356 102 Kč-               viz. příloha č.3

3. Informační technologie 19 600 000 Kč-             8 773 361 Kč-               

3.1 Převody z roku 2018 5 000 000 Kč-               -  Kč                           viz. příloha č.4

3.2 Plánované na rok 2019 13 600 000 Kč-             7 667 421 Kč-               viz. příloha č.4

z toho:

kybernetická bezpečnost 9 150 000 Kč-               2 431 100 Kč-               

ekonomický software 5 000 000 Kč-               -  Kč                           

Laboratoře - OpenLims (Turnov) 1 000 000 Kč-               591 156 Kč-                   

3.3 Řešení havarijních stavů ICT - očekávané -  Kč                           -  Kč                           

3.4 Rezerva na havárie ICT - neočekávané 1 000 000 Kč-               1 105 940 Kč-               viz. příloha č.4

4. Vozový park 6 000 000 Kč-               7 098 228 Kč-               

4.1 Převody z roku 2018 -  Kč                           -  Kč                           

4.2 Plánované na rok 2019 5 000 000 Kč-               5 631 195 Kč-               viz. příloha č.5

4.3 Řešení havarijních stavů vozového parku - očekávané -  Kč                           -  Kč                           

4.4 Rezerva na havárie vozového parku - neočekávané 1 000 000 Kč-               1 467 033 Kč-               viz. příloha č.5

5. Ostatní 2 039 500 Kč-               3 408 148 Kč-               

5.1 Převody z roku 2018 -  Kč                           759 880 Kč-                   

5.2 Plánované na rok 2019 2 039 500 Kč-               2 648 268 Kč-               viz. příloha č.6

5.3 Řešení havarijních stavů ostatní - očekávané -  Kč                           -  Kč                           

5.4 Rezerva na havárie ostatní - neočekávané -  Kč                           -  Kč                           

6. Kofinancování 21 946 957 Kč-             18 846 141 Kč-             

Návazná péče I.  a II. 325 241 Kč-                   561 939 Kč-                   325 241 Kč                       

Psychiatrie 13 650 000 Kč-             14 474 593 Kč-             36 250 000 Kč                  

ICT NIS 6 471 716 Kč-               3 062 943 Kč-               43 144 767 Kč                  

Aplikovaný výzkum, TAČR 1 500 000 Kč-               746 666 Kč-                   1 500 000 Kč                    

7. Úrok, penále -  Kč                           -  Kč                           

7.1 Úroky -  Kč                           -  Kč                           

7.2 Penále -  Kč                           -  Kč                           

INVESTIČNÍ výdaje 2018 168 775 371 Kč-           144 531 168 Kč-            
Návrh investičního plánu na rok 2020 
 
Při sestavování návrhu rozpočtu investičních a neinvestičních výdajů na rok 2020 jsme se drželi skutečnostmi, které 
jsou uvedeny v preambuli této zprávy. Rozpočet je sestavován v tzv. „střízlivé variantě“, se zohledněním 
nejdůležitějších rizik roku 2020. Dominantní realitou je skutečnost, že nemocnice vytváří vlastní zdroje v současnosti ve 
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výši cca 130 000 tis. Kč a každoroční plán investičních a neinvestičních výdajů převyšuje naše zdroje, a proto je třeba 
hledat krytí těchto požadavků z jiných zdrojů, např. u zřizovatelů, státu, evropských výzev, norských fondů atd. 
Návrh investičního plánu je stanoven v celkovém objemu finančních prostředků ve výši 173 485 tis. Kč. Navržená 
částka do investiční politiky nemocnice z vlastních zdrojů je vyšší, než je „kryta“ vytvořenými odpisy. Tato skutečnost je 
především ovlivněna situací, že v současné době nejsou žádné investiční pobídky – projekty z evropských fondů, 
protože v letošním roce končí finanční období 2013 – 2020 a na nové období žádné výzvy zatím nejsou a realitou, že 
nemocnice si nemůže dovolit neřešit některé až havarijní stavy převážně v stavebně technickém stavu nemocnice, 
obdobné je to u zdravotnické přístrojové techniky, kde musí myslet nejen na obnovu a havárie, ale i na vlastní 
medicínský rozvoj zdravotnického zařízení. Nemocnice tuto skutečnost částečně zohledňuje právě celkovou výší 
plánovaných celkových investičních a neinvestičních výdajů do zmiňovaných oblastí, která není zcela kryta vlastními 
prostředky. 
Všechny objemy finančních prostředků jsou navrženy dle výše zmíněné metodiky, uvedené v úvodu kapitoly číslo 2 a 
rozděleny na konkrétní jednotlivé akce v členění dle názvu akce, stručného popisu, pro které oddělení je určena a 
předpokládané částky před zahájením akce. Jednotlivé přílohy a odkazy, které popisují položkově jednotlivé oddíly 
našeho investičního plánu, jsou uvedeny v tabulce č. 3 a podrobné položkové členění dle jednotlivých kapitol je 
v příloze č. 2.  
 
Přístrojové investice 
 
Výše investic do přístrojového vybavení z vlastních zdrojů je rok od roku takřka totožná s výjimkou dotačních fondů a 
příspěvků akcionářů. V průběhu posledních let se průměrná výše těchto investic se blíží 40 000 tis. Kč bez započítání 
dotačních titulů. Objem zdravotnických přístrojů v KNL se za poslední roky výrazným způsobem zvýšil a tím i narostl 
objem vynaložených finančních prostředků na jejich provoz, údržbu a obnovu. 
 
Vzhledem k aktuální absenci cizích finančních zdrojů a současně velkým potřebám obnovy a rozvoje zdravotnických 
technologií je plán vložených finančních prostředků do zdravotnické přístrojové techniky navržen pro rok 2020 
následujícím způsobem. Celkový finanční objem přístrojových investic je ve výši 45 830 tis. Kč včetně převedených 
investic a havárií z roku 2019 (1 460 tis. Kč), rezervy na havarijní stavy (5 000 tis. Kč) a 7 500 tis. Kč pro rozvoj center 
KNL, a.s. viz příloha č. 2.  
 
Dále je potřeba vyřešit a zajistit zdroje pro obnovu kapalinového chromatografu a skiagrafického 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 koncem letošního roku nebo nejdéle v roce následujícím.  V plánu zatím nejsou počítány přístrojové 
investice pro provoz Nemocnice Frýdlant. 
 
Tabulka č. 3 
Realizace plánu investičních a neinvestičních výdajů na rok 2020 
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NUTNÉ INVESTICE plán skutečnost

1. Zdravotnické přístroje 45 830 000 Kč-             -  Kč                           

1.1 Převody z roku 2019 900 000 Kč-                   viz. příloha č.2

1.2 Plánované na rok 2020 39 930 000 Kč-             viz. příloha č.2

1.3 Řešení havarijních stavů přístrojů - očekávané -  Kč                           

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

2. Stavby 75 303 314 Kč-             -  Kč                           

2.1 Převody z roku 2019 19 748 914 Kč-             viz. příloha č.3

2.2 Plánované na rok 2020 33 854 400 Kč-             viz. příloha č.3

z toho např.:

náhradní zdroj - dieselagregát 10 000 000 Kč             

plynová přípojka - CUM 5 900 000 Kč               

výměna VZD 8.patro PIO 7 000 000 Kč               

stavební úpravy CT ptacoviště - chirurgie 3 000 000 Kč               

přednáškový sál - sociální zázemí 3 500 000 Kč               

2.3 Řešení havarijních stavů staveb - očekávané 11 700 000 Kč-             viz. příloha č.3

2.4 Rezerva na havárie staveb - neočekávané 10 000 000 Kč-             viz. příloha č.3

3. Informační technologie 20 000 000 Kč-             -  Kč                           

3.1 Převody z roku 2019 3 867 500 Kč-               viz. příloha č.4

3.2 Plánované na rok 2020 15 132 500 Kč-             viz. příloha č.4

z toho např.:

kybernetická bezpečnost 950 000 Kč                   

ekonomický SW 2 117 500 Kč               

3.3 Řešení havarijních stavů ICT - očekávané -  Kč                           

3.4 Rezerva na havárie ICT - neočekávané 1 000 000 Kč-               viz. příloha č.4

4. Vozový park 6 000 000 Kč-               -  Kč                           

4.1 Převody z roku 2019 -  Kč                           

4.2 Plánované na rok 2020 6 000 000 Kč-               viz. příloha č.5

4.3 Řešení havarijních stavů vozového parku - očekávané -  Kč                           

4.4 Rezerva na havárie vozového parku - neočekávané -  Kč                           viz. příloha č.5

5. Ostatní 2 102 000 Kč-               -  Kč                           

5.1 Převody z roku 2019 -  Kč                           

5.2 Plánované na rok 2020 2 102 000 Kč-               viz. příloha č.6

5.3 Řešení havarijních stavů ostatní - očekávané -  Kč                           

5.4 Rezerva na havárie ostatní - neočekávané -  Kč                           

6. Kofinancování 24 250 000 Kč-             -  Kč                           

Psychiatrie 21 500 000 Kč-             

ICT NIS 2 000 000 Kč-               

Aplikovaný výzkum, TAČR 750 000 Kč-                   

7. Úrok, penále -  Kč                           -  Kč                           

7.1 Úroky -  Kč                           -  Kč                           

7.2 Penále -  Kč                           -  Kč                           

INVESTIČNÍ výdaje 2020 173 485 314 Kč-           -  Kč                            
Stavební investice 
 
Předložení stavebních záměrů je převážně z důvodu neustálé potřeby řešení nových potřeb pro poskytování zdravotní 
péče vyvolaných vnějšími situacemi ve stávajícím stavebně technickém stavu budov nemocnice, které se nezbytně 
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musí řešit, v celkové výši 75 303 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. 
V příloze číslo 2 a záložce číslo 3 – stavební a ostatní investice – je soupis plánovaných investic na letošní rok v členění: 
převody z minulého roku, plán na letošní rok, řešení havarijních stavů a rezerva na případné havarijní stavy.  
 
Informační technologie 
 
Pro rok 2020 se plánují celkové výdaje v oblasti ICT ve výši 20 000 tis. Kč. Výdaje budou krýt zajištění realizace ICT 
záměrů v oblasti kybernetické bezpečnosti, plánované obnovy a rozvoje softwaru a hardwaru požívaných ve všech 
třech nemocnicích, dále pak k administrativnímu dokončení a vyúčtování ekonomického SW a NISu, vše je v příloze 
číslo 2 a záložce číslo 4 - ICT. 
 
Vozový park 
 
Plánovaná obnova vozového parku pro dopravu osob a k zajištění vnitro-areálového zásobování i svozů ve třech 
nemocnicích. 
Na letošní rok je oproti minulým letům obnova vozového parku plánována ve výši 6 000 tis. Kč – navýšeno o nemocnici 
Frýdlant a nenechává se rezerva na havárie, které by se projednaly individuálně.  
Pro letošní rok se plánuje nákup dvou sanit a tří vozidel do nemocnice Frýdlant (doprava stravy, svozy a referentské 
vozidlo), dále pak vozidlo s chladírenskou nástavbou a vozidlo pro stravovací oddělení. Přehled je uveden v příloze číslo 
2 a záložce číslo 5 - auta 2020. 
 
Ostatní – stravování a správa areálu 
 
V příloze číslo 2 a záložce číslo 6 jsou výdaje nemocnice určené na nutnou obnovu technologie stravovacího provozu a 
techniky pro správu areálu. Pro rok 2020 byl stanoven plánovaný celkový objem finančních prostředků pro Catering 
KNL a správu areálu bez rezervy na havárie, které by se projednaly individuálně, ve výši 2 102 tis. Kč.  
 
 
Kofinancování 
 
Náklady na kofinancování psychiatrie, ICT NIS, aplikovaný výzkum, TAČR atd. jsou pro rok 2020 plánovány v celkové 
výši 24 250 tis. Kč. Jednotlivé členění dle projektů je uvedeno v tabulce č.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.   
 
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. 
 
Stav projektu 
 
Územní řízení – 16. 12. podána žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby (územní rozhodnutí) CUM na stavební 
úřad MML. Zahájení řízení uveřejněním očekáváme v týdnu od 27. 1. 2020. Vydání územního rozhodnutí 
předpokládáme na konci 1. Q 2020. 
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Smlouvy – souběžné uzavírání realizačních smluv a budoucích smluv o věcných břemenech se subjekty dotčenými 
realizací přeložek inženýrských sítí mimo areál KNL (SML, ŘSD, GasNet, SVS, CETIN, ČEZ…). V současnosti chybí 
realizační smlouvy se SVS – organizační problémy na straně SVS. 
Smlouva na PD – na základě podpisu dodatku smlouvy se Zhotovitelem projektové dokumentace  
na zvýšení investice probíhají jednání o rozsahu a hodnotě víceprací, které budou předmětem dalšího (4.) dodatku 
SoD. Návrh Zhotovitele na výši hodnoty více prací na úrovni 15,2 mil. Kč (bez DPH). Probíhá revize návrhu ze strany 
právního poradce KNL (Havel & Partners). Předpokládáme předložení finálního znění dodatku č. 4 představenstvu KNL 
a DR v únoru nebo březnu 2020. 
 
Projektování stavby 
 
Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) – 17. 12. zhotovitelem odevzdána DSP ke kontrole v KNL. Probíhají 
jednání relevantních týmů a zaměstnanců KNL – očekávaný prvotní výstup na konci ledna.  
Zhotoviteli odevzdány připomínky a doplnění k PD na ZTI a mobiliář.  
Dohoda týmu KNL vystavit výzvu k zahájení prací na prováděcím projektu (DPS) po obdržení Územního rozhodnutí. 
 
Financování  
 
Poradcem LK pro financování projektu vybrána firma Deloitte Advisory – probíhají jednání o podobě smlouvy, 
následovat bude příkazní smlouva mezi LK a KNL o součinnosti při získávání finančních zdrojů pro projekt.  
Dle posledního vyjádření zástupců akcionářů trvá dohoda o přijetí úvěru v min. výši 2 mld. Kč.  
Nad rámec úvěru jsou zdrojem projektu příplatky a vklady na TBÚ a případná dotace na urgentní příjem od MZ ČR. 
 
Organizace projektu 
 
Realizační tým projektu:  
Interní tým odpovědný za organizaci, formální i věcnou přípravu projektu a komunikaci vně i uvnitř KNL. 
Složení: Vedoucí projektu, manažer projektu (administrátor), zástupci managementu KNL, zástupce DR (akcionářů), 
zástupci zdravotníků KNL, vedoucí investičního oddělení, externí poradce pro oblast stavebnictví. 
Rozšíření týmu: 
Hlavní inženýr projektu – dohoda s externím poradcem o hlavním pracovním úvazku od 1. 4. 2020. 
Biomedicínský inženýr pro oblast zdravotnické technologie. 
Rozpočtář stavby (nutné projednat intenzitu zapojení, duplicity s činností TDI). 
Realizační tým využívá odborné týmy z řad techniků a zdravotníků KNL svolávané ad hoc k tematickým workshopům. 
Řídící výbor: 
Výbor dohlížející na realizaci projektu ze strany akcionářů KNL. 
Složení: Zástupci všech akcionářů, zástupci managementu KNL, zástupci primářů KNL, zástupci projektu. 
 
Koordinační tým: 
Interní tým odpovědný za koordinaci projektu na úrovni KNL. 
Složení: Zástupci managementu KNL a zástupci projektu. 
 
 Zahájení projektu a očekávané milníky projektu 
 
Demolice v Kristiánově ulici – 1. fáze demolic – 3 budovy (M, Z a bytový dům).  
Vyhlášeno zjednodušené podlimitní řízení dne 23. 1. 2020, realizace ve 2. Q 2020.  
V přípravě ZD pro výběr administrátora VZ na generálního dodavatele stavby a ZD pro výběr technického dozoru 
investora (TDI) – předpoklad ukončení přípravy – únor 2020. 
 
Očekávané kroky a milníky projektu 
Územní souhlas  2020 
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Stavební povolení  2020 
Výběr zhotovitele stavby 2021 
Zahájení stavby   2021 
Kolaudace   2024  
 
Bc. Lukáš Černý 
 
Příspěvek zakladatelů KNL, a.s. mimo základní kapitál pro rok 2020 
 
V roce 2019 bylo dohodnuto, že hlavní akcionář nám poskytne finanční příspěvky v celkové výši 15 000 tis. Kč na 
pořízení zdravotnické techniky mimo základní kapitál. Na základě rozhodnutí investiční přístrojové komise jsme pořídili 
radioterapeutický CT simulátor pro onkologické centrum v hodnotě 17 000 tis. Kč, kde nemocnice doplatila z vlastních 
zdrojů cca 2 000 tis. Kč 
Pro rok 2020 zatím naši akcionáři neuvažují, že by byl poskytnut nějaký příspěvek na pořízení zdravotnické techniky 
 mimo základní kapitál.            
Panochova nemocnice Turnov 
 
Panochova nemocnice Turnov dlouhodobě požadovala a potřebuje řešit problém rekonstrukce anesteziologicko - 
resuscitačního oddělení. Navíc postupné zvyšování úrovně zdravotní péče v lůžkových zařízeních je doprovázeno jak 
nároky na zdravotnickou techniku, tak na prostorové řešení provozních prostor. V turnovské nemocnici je již více než 
10 let zřejmé, že prostorová dispozice jednotky intenzivní péče – kombinované oddělení ARO + chirurgická JIP – 
nevyhovuje aktuálním standardům, jak v porovnání s metodickými doporučeními, tak reálně provozně. 
 
Současně personální tlak vede zejména v malých nemocnicích k vytváření multioborových jednotek intenzivní péče, 
soustřeďující intenzivní péči více oborů, a díky její koncentraci potom lze optimálně využívat lidské zdroje.  Tento vývoj 
se nevyhnul ani turnovské nemocnici, kde z personálních důvodů je nyní uzavřena JIP interních oborů. Ve světle tohoto 
vývoje bylo před cca 4 lety rozhodnuto vytvořit plán na vybudování multioborové jednotky intenzivní péče, disponující 
dostatečnou kapacitou  
pro všechny obory turnovské nemocnice, tedy ARO, chirurgie, interna a ortopedie. V posledním roce se přidal i 
požadavek, reflektující současné tendence, k vytvoření jednotného místa pro příjem akutních pacientů, které se 
označuje jako urgentní příjem.  
Zpracování malého generelu, kdy byla vytvořena celá řada variant, probíhalo poslední 4 roky.  
V důsledku současných požadavků kladených na dané provozy i popsaného vývoje to byla práce extrémně obtížná. V 
druhé polovině roku 2019 potom byla vytvořena definitivní studie, která akceptovala požadavky všech stran, tedy jak 
skupiny odborné (primáři nemocnice Turnov), tak města Turnov jako spoluvlastníka i managementu KNL, a.s.  I přesto 
studie obsahuje celou řadu kompromisů, jejichž akceptace znamenala ústupky všech zúčastněných stakeholderů. 
Výsledná studie představuje řešení rozvojové, tedy jeho realizací nejsou řešeny jenom kritické potřeby nemocnice, ale 
kde výsledný stav zvyšuje komfort nejen pro pacienty, ale i pro zaměstnance nemocnice a umožňuje udržet vysoký 
standard v poskytování zdravotní péče v turnovské nemocnici. Pokud KNL, a.s. chce realizovat daný záměr, musí vypsat 
veřejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace dle zákona č. 134/ 2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek 
(dále jen zákon) formou otevřeného řízení. 
Záměrem KNL, a.s. jakožto zadavatele je realizace rozvoje Nemocnice Turnov dle zpracované „Koncepce rozvoje 
Nemocnice Turnov“ (Storing 12/2019). Záměr byl představenstvem odsouhlasen na lednovém zasedání, jako 
samostatný bod jednání.  
 
Stručná informace o rozsahu záměru 
 
Záměr rozvoje Nemocnice Turnov je ve dvou hlavních částech:  
 
Přístavba a částečné stavební úpravy Pavilonu TA pro potřeby Urgentního příjmu Nemocnice Turnov.  
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Přístavba je umístěna k západnímu štítu v severozápadní části areálu a bude využita  
pro následující obory a oddělení:  
1.PP - Ambulantní provozy ortopedie a ARO. 
1.NP – Urgentní příjem chirurgicko-interní včetně zázemí pacientů a personálu. 
2.NP – Ambulantní provozy neurologie. 
3.NP – Multidisciplinární provozy personální a ambulantní.  
 
Součástí řešení budou i úpravy venkovních ploch, vstupů a bezbariérových přístupů  
do objektu a návaznosti souvisejících s přístavbou a stavebními úpravami vnitřních prostor.  
 
Výstavba nového Pavilonu TX pro potřeby jednotky intenzivní péče ARO, multidisciplinární lůžkové stanice, zázemí 
personálu a technického zázemí.  
 
Nový Pavilon TX je navržen na volné ploše v jihovýchodní části areálu a je propojen vnitřními chodbami, schodištěm a 
výtahy do Pavilonu TD a dvoupodlažní chodbou do Pavilonu TE a navazujících. Nový Pavilon TX bude využit pro 
následující obory a oddělení:  
S3 – Šatny, technické zázemí. 
S2 – Multidisciplinární lůžková jednotka. 
S1 – Jednotka intenzivní péče ARO. 
 
Součástí jsou i nezbytná napojení do stávajících pavilonů, přeložky a úpravy vnitro-areálových sítí, „energokanálu“, 
technických staveb a navazující úpravy propojených pavilonů.  
 
 
Náklady 
 
Realizace investičního záměru se skládá ze dvou částí. Přístavba a částečné stavební úpravy Pavilonu TA pro potřeby 
Urgentního příjmu Panochovy nemocnice Turnov a výstavba nového Pavilonu TX pro potřeby jednotky intenzivní péče 
ARO, multidisciplinární lůžkové stanice, zázemí personálu a technického zázemí. 
 
Generel zpracovaný jako koncepce rozvoje Panochovy nemocnice Turnov včetně výpočtu předpokládaných nákladů na 
výstavbu je uveden v příloze č. 1 a činí:  
 
Přístavba a staveb. úpravy Pavilonu TA:   53 000 tis. Kč bez DPH   63 500 tis. Kč s DPH 
Výstavba Pavilonu TX:   128 000 tis. Kč bez DPH 155 000 tis. Kč s DPH 
  
 
Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace dle výpočtu na základě 
odhadu pořizovací ceny dle ceníkové ceny projektových prací obou částí činí 9 828 tis. Kč bez DPH. DPH činí 2 063 tis. 
Kč a celková hodnota včetně DPH je 11 891 tis. Kč. Reálnou pořizovací cenu však ukáže až samotná soutěž. 
 
Nemocnice Frýdlant 
 
Na představenstvu v září loňského roku jsme informovali o stavebně technické situaci v Nemocnici Frýdlant před 
uvažovanou fúzí. Nemocnice Frýdlant také není v dobrém stavebně technickém stavu. Na základě společného 
rozhodnutí vedení KNL, a.s. a MÚ Frýdlant bylo rozhodnuto a zadáno zpracování variantního řešení nejpalčivějších 
problémů, které jsou potřeba v blízkém časovém horizontu řešit. Stejně jako v nemocnici v Turnově byly předloženy 
k diskusi níže uvedené tři varianty  řešení stavebních problémů nemocnice.  K rozhodnutí kterou zvolit  variantu bylo 
potřeba zpracovat kvalifikovaný odhad pořizovacích nákladů jednotlivých variant, který se pohybuje v rozmezí od 
80 000 tis. s DPH do 110 000 tis. Kč s DPH bez vybavení a zdravotnické technologie. 



 

Stránka 24 z 32 www.nemlib.cz 
 

V současné chvíli se jedná s MÚ Frýdlant, jako majiteli nemovitostí, o případném zadání a vypsání soutěže na 
zpracovatele dokumentace dle níže uvedené doporučující varianty, jejíž hlavní výhodou je možná postupná (etapová) 
rekonstrukce areálu, protože na celkovou rekonstrukci v současnosti nejsou zajištěny finanční prostředky a jednotlivé 
etapy lze do jisté míry realizovat na sobě nezávisle. 
Doporučující varianta: 
 
Přístavba a přestavba pavilonu D na ambulance, laboratoře a administrativu 
Rekonstrukce přízemí ambulantního traktu pavilonu O 
Patrová spojovací chodba mezi Pavilony D/O 
Objekt rozvodny - přestavba na márnici 
Objekt márnice – přestavba na energo. blok 
Pavilon O - přestavba na lůžkovou stanici a rehabilitaci 
 
 
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 vznikly prostory pro 4 třídy mateřské školky, vč. zřízení bezbariérových vstupů do 
objektů, vestavby dvou výtahů a úpravou přilehlých zahrad pro potřeby MŠ. Součástí akce byla 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 – následně 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. 
Kolaudace proběhla v první polovině srpna a otevření školky se zdařilo k termínu 2. září letošního roku, i když s 
nedostatky, které nebránily provozu a postupně se odstraňovaly až do konce roku 2019.  
Celkové náklady na rekonstrukci objektu na MŠ včetně stavební části, vybavení, zahradních úprav a hracích venkovních 
prvků byly 43 605 tis. Kč včetně DPH. V současné době probíhá konečné vyúčtování, kde uvedená částka, by se neměla 
zásadně lišit. 
 
PET/CT  
 
Krajská nemocnice Liberec, a.s. potřebuje v rámci rozvoje nemocnice vybudovat zázemí pro umístění PET/CT přístroje.  
 
PET/CT 
 
Na listopadovém zasedání Přístrojové komise MZČR získala nemocnice souhlasné stanovisko k pořízení daného 
přístroje. Předpokládané náklady na realizaci (stavební a technologické části) jsou ve výši 170 000 – 180 000 tis. Kč. 
Z toho stavební část 120 000 tis. Kč včetně DPH a náklady na technologii přístroje se na základě kvalifikovaného 
odhadu mohou pohybovat dle stanovené konfigurace v rozmezí cca 50 000 – 60 000 tis. Kč i více. 
Práce na projektu vybudováním PET/CT byly zahájeny zpracováním studie pro umístění přístroje a celého potřebného 
zázemí. Po vytipování území se zpracovala zastavovací studie stavby, která sloužila, jako podklad pro výběrové řízení 
dle zákona ZZVZ na zhotovitele projektových prací. Na základě této soutěže dle ZZVZ byla vybrána projektová 
společnost Storing, s.r.o., která již práce na realizačních projektech zahájila. Stavba bude využívána pro definované 
provozy centra Nukleární medicíny.  
Objekt je navržen jako třípodlažní s následujícím využitím jednotlivých podlaží:  
 
1. NP Provozy vyšetřoven, zázemí pacientů a pro veřejnost, personální zázemí.  
2. NP Administrativně provozní zázemí oddělení, prostory pro veřejnost a pacienty s možností využití střešní terasy.  
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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. K tomuto termínu jsou následující milníky předcházejících kroků. 
Termíny jsou samozřejmě podmíněny hladkým procesním průběhem realizace projektu. 
 
Předpokládaný harmonogram realizace: 
 
Územní souhlas      3Q 2020 
Stavební povolení      4Q 2020 
Zahájení soutěže na zhotovitele stavby    4Q 2020 
Zahájení stavby       2Q 2021 
Zahájení soutěže na dodavatele PET/CT    1Q 2021 
Kolaudace a dodávka technologie    4Q 2022 
 
 
Robotický přístroj pro mini-invazivní operace 
 
Krajské nemocnice Liberec, a.s. plánuje nákup nového robotického systému pro mini-invazivní robotické operace v 
urologii, gynekologii a břišní chirurgii u vybraných diagnóz. Za tímto účelem zpracovala studii proveditelnosti a „Žádost 
o posouzení umístění a provozu přístrojových zdravotnických prostředků“, jejichž provoz je hrazen z prostředků 
veřejného zdravotního pojištění a musí být nejdříve odsouhlasena „Přístrojovou komisí MZ ČR“. Požadavek na 
schválení pořízení přístroje chce nemocnice předložit v 1. čtvrtletí nejdéle však ve 2. čtvrtletí tohoto roku. Doporučující 
stanovisko k pořízení daného přístroje má nemocnice od předsedy robotické společnosti prof. MUDr. Vladimíra 
Študenta, Ph.D. (z roku 2020), předsedy urologické společnosti (z roku 2018) prof. MUDr. Marka Babjuka, CSc., člena 
gynekologické společnosti (z roku 2020) prof. MUDr. Radovana Pilky, Ph.D. a náměstka hejtmana MUDr. Přemysla 
Sobotky pověřeného vedením resortu zdravotnictví (rok 2019), všechna vyjádření jsou přiložena v přílohách číslo 3 až 
6. 
 
Zdůvodnění záměru 
 
Centrum robotické chirurgie v Krajské nemocnici Liberec a.s. by bylo jediným pracovištěm pro spádovou oblast celého 
Libereckého kraje, které bude schopné poskytovat tuto péči pro vybrané převážně onkologické diagnózy v oborech 
urologie, gynekologie a břišní chirurgie.  
Krajská nemocnice Liberec, a.s. má čtyři specializovaná Ministerstvem zdravotnictví České republiky akreditovaná 
centra - Kardiocentrum, Komplexní onkologické centrum, Neurocentrum, jehož součástí je i Komplexní 
cerebrovaskulární centrum a Traumatologicko-ortopedické centrum. Tato centra poskytují vysoce specializovanou péči 
pro pacienty nejenom ze spádové oblasti Libereckého kraje, ale i pacientům ze širší spádové oblasti především ze 
Středočeského, Královehradeckého anebo Ústeckého kraje.  
Urologické oddělení, gynekologické oddělení i oddělení všeobecné chirurgie jsou pracoviště v Libereckém kraji plně 
akreditována ve svých oborech a disponují dostatečným personálním zajištěním pro tyto odbornosti. 
V současné době jsou pacienti s danými diagnózami buď léčeni jiným způsobem v Krajské nemocnici Liberec, a.s., nebo 
odesíláni na jiná pracoviště robotické chirurgie (převážně do Prahy, Ústí nad Labem a Hradce Králové) nebo tato 
pracoviště ev. protonovou léčbu pacienti sami díky marketingu některých pracovišť vyhledávají. 
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Hlavní přínosy zavedení robotické chirurgie v Krajské nemocnici Liberec, a.s.: 
Zkrácení doby hospitalizace pacienta v nemocnici 
Rozvoj moderních mikrochirurgických operačních technik 
Vyšší specializace lékařů v oblasti onkochirurgie 
Snížení krevních ztrát 
Snížení výskytu pooperačních komplikací 
Rychlejší návrat pacienta na trh práce 
 
Nemocnice má díky medicínskému postavení v Libereckém kraji a velmi úzkou spoluprací s Nemocnicí Jablonec nad 
Nisou, p.o. a Nemocnicí Česká Lípa, a.s. dostatečný počet vhodných pacientů na léčbu pro zajištění ekonomické 
stability projektu a garanci erudice lékařů díky dostatečnému počtu výkonů. Žadatel je připraven díky dlouhodobému 
ziskovému hospodaření a dostatečnému objemu finančních prostředků pokrýt náklady na pořízení a stavební úpravy 
plně ze svých zdrojů bez negativních dopadů na stávající objem, rozsah a kvalitu poskytované péče. 
 
Počet výkonů 
 
Nemocnice respektuje standartní výši úhrad pro jednotlivé diagnózy, které mají nasmlouvány totožně všechna centra 
robotické chirurgie v ČR a je připravena zajistit medicínsky kvalitní a ekonomicky stabilní projekt a využívat operační 
postupy robotické chirurgie u schválených diagnóz a  
v nasmlouvaném počtu výkonů. Nemocnice předpokládá dostatečný počet výkonů a je připravena  
k nasmlouvání výkonů se zdravotními pojišťovnami. Předpokládaný horizont náběhu plné kapacity Centra robotické 
chirurgie Krajské nemocnice Liberec a.s. je cca 2,5 – 3 roky s cílovým stavem cca 300 výkonů ročně. 
 
 
Počty výkonů: 
1. rok – 9 výkonů/měsíčně   108 výkonů/rok 
2. rok – 18 výkonů/měsíčně  216 výkonů/rok 
3. rok – 27 výkonů/měsíčně  324 výkonů/rok 
 
Náklady ZP: 
1. rok 100 výkonů   12 000 tis. Kč 
2. rok 200 výkonů   24 000 tis. Kč 
3. rok 300 výkonů   36 000 tis. Kč 
(Prostatektomie 112 081,- Kč; Hysterektomie 120 397,- Kč; Nízká resekce rekta 141 131,- Kč) 
 
Výnosy: 
Průměrný materiálový náklad na 1 pacienta při úvaze 300 pacientů/rok je 52 600,- Kč, k těmto nákladům je potřeba 
připočíst ještě servis přístroje (3,6 mil / 300 pac = 12 667 Kč), mzdy personálu, případně náklady na rekonstrukci a 
údržbu prostor. Náklady jsou kalkulovány bez DPH  
a bez rekonstrukce prostor pro robota. 
Výnosy při 300 ošetřených pacientech ročně jsou ve výši cca 1 791 000 Kč. 
 
Pořizovací náklady - průzkum trhu 
 
Orientační ceny dvou na trhu vyskytujících se přístrojů na základě poptávky, která byla uskutečněna v říjnu 2019 
v rámci tzv. průzkumu trhu:  
Da Vinci X – je menší, nemá další přídavné zařízení jako je SW propojení s operačním stolem. Část systému, která 
přímo operuje pacienta Patient Cart, je repasovaná ze systémů předchozí generace.  
V současnosti ho využívá pouze 1 nemocnice. Ta ho zakoupila v roce 2018 za speciální zaváděcí cenu. Tu v současnosti 
nelze získat. Platí tedy nyní ceníková cena 35 317 500,- Kč bez DPH (42 734 175,- s DPH). 
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Da Vinci Xi – větší systém s větším rozsahem ramen, navíc má možnost propojení s operačním stolem Trumpf. Tento 
systém má v ČR většina ostatních zákazníků. I ti ji ale budou obměňovat za da Vinci Xi.  
Nabízená zvýhodněná cena pro rok 2019 činila 39 525 000,- Kč bez DPH, ceníková cena pro rok 2019 však činila 50 706 
750,- Kč bez DPH (61 355 167,- Kč s DPH). Pro každý rok v případě vážného zájmu pořízení společnost stanovuje novou 
nabízenou cenu. 
 
CT přístroj a upgrade Mosaiq Data Direktory 
 
CT přístroj 
 
Významné navýšení celkového finančního objemu na přístrojovou techniku z vlastních zdrojů je dáno nutnou potřebou 
obměny CT přístroje v pavilonu chirurgie. Tento výpočetní tomograf byl pořízen  
v roce 2006 a během svého provozu prošel dvěma malými upgrady. Prvním SW upgradem v roce 2008 a následně v 
roce 2014 HW a SW upgradem. Řada komponentů stávajícího stroje je tedy  
v provozu 14 let a jsou technicky i morálně zastaralé. Kvalifikovaný odhad pořizovacích nákladů na HW a SW u této 
úrovně zvolené technologie se pohybuje okolo 15 000 tis. Kč. 
 
Upgrade Mosaiq Data Directory 
 
Další nezbytnou investiční položkou je upgrade Mosaiq Data Directory, jenž je součástí lineárních urychlovačů 
používaných na oddělení radiační onkologie. Systém je nutné rozšířit o systém  
pro archivaci dat, jejich management a tím i o disková pole. Bez tohoto upgrade nebude nadále možné přijímat nové 
pacienty a spravovat jejich data dle legislativních požadavků. Odhad pořizovacích nákladů na SW je cca 6 000 tis. Kč. 
 
Obchodní činnost  
 
Veřejné zakázky a poptávková řízení 
 
V roce 2019 pracovníci oddělení veřejných zakázek zorganizovali obchodní soutěže s celkovou předpokládanou 
hodnotou za více než 600 000 tis. Kč. Celkově v roce 2019 zahájeno 127 zakázek a dokončeno 119 včetně zahájených 
v roce 2018. 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. 7. 
 
 
Tabulka č. 4 
 
Přehled počtu VZ dle druhu a stavu zakázek 
 
 
 

zahájené
 dokončené (i z 

loňského roku)

Počet zakázek dle ZVZ celkem 49 35

z toho OŘ - otevřené řízení 31 25

z toho ZPŘ - zjednodušené podlimitní řízení 18 10

Počet  veřejných zakázek malého rozsahu 78 84

Počet VZMR 38 49

Počet aukcí 40 35

POČET ZAKÁZEK CELKEM 127 119
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Elektronické aukce 
 
Nemocnice organizuje 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.  
 
 
Realita ukazuje, že ne vždy je tento nástroj efektivní a ukazuje se, že mnohdy je osobní jednání cenově výhodnější než 
elektronická aukce. Soutěže například i nadále někdy provází negativní jev, kdy u léků se mnohdy nepřihlásí do soutěže 
žádný uchazeč nebo pouze jeden. V roce 2019 jsme provedli 36 e-aukcí s předpokládanou hodnotou cca 7 300 tis. Kč a 
roční úsporou cca 1 100 tis Kč. 
 
Přehled elektronických aukcí dle počtu a jednotlivých komodit je uveden v příloze č. 8. 
 
 
Tabulka č. 5 
 
Přehled počtu e-aukcí 
 

Materiál Počet aukcí Předpokládaná hodnota Vysoutěžená hodnota Celková úspora

SZM 18 3 391 051,52 Kč 3 025 621,80 Kč 365 429,72 Kč

MTZ 1 1 050 000,00 Kč 1 049 839,00 Kč 161,00 Kč

Léčiva 17 2 821 959,02 Kč 2 052 285,84 Kč 769 673,18 Kč  
 
 
Spotřební zdravotnický materiál 
 
Oblast SZM (spotřební zdravotnický materiál) prochází celoročně aktualizacemi. Nyní v Neosu je zalistováno 2 302 
položek. Tento počet není konečný. Počet položek v Neosu se mění dle soutěžených komodit. 
V průběhu roku probíhají výběrová řízení na jednotlivé komodity např. sterilizace, obinadla, inkontinenční pomůcky, 
jednorázové operační pláště, intravenózní kanyly a mnohé další a ke konci daného roku je připraven „Plán výběrových 
řízení v oblasti SZM“ na následující rok. 
Drobnější materiál je průběhu roku soutěžen pomocí elektronické aukce např. hygienický bryndák, návlek na obuv 
z PP, izotermická fólie atp. 
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 s tím je i následná elektronická fakturace. 
V průběhu roku a mimo Neos umožňujeme vedoucímu zdravotnickému pracovníkovi objednat materiál přes tzv. 
Objednávkový list (mimořádná objednávka). Jedná se o materiál, který je specifický pro daný obor a výkon. Přispíváme 
tak ke kontinuitě, standardu a pokroku v ošetřovatelských, léčebných a lékařských procesech. 
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Tabulka č. 6  
Ústenky - příklad výběrového řízení 
 

Ústenky, čepice Počet ks za rok Původní obrat za rok Vysoutěžený obrat za 
rok 

ústenky 211 000 346 014,25 Kč bez DPH 240 273,50 Kč bez DPH 

čepice 108 340       229 230,00 Kč bez DPH  
 

233 454,20 Kč bez DPH 
 

 
Snížené náklady za ústenky a čepice činí 101 516, 55 Kč bez DPH za 1 rok.  
Vysoutěženo je na 4 roky. 
 
Tabulka č. 7  
Desinfekční ubrousek - příklad elektronické aukce 
 

Dezinfekční 
ubrousek 

Počet ks za rok Původní obrat za rok Vysoutěžený obrat za rok 

Dezinfekční 
ubrousek 

111 500  55 750,00 Kč bez DPH 18 397,50 Kč bez DPH 

 
Snížené náklady na dezinfekční ubrousky činí 37 352,50 Kč bez DPH za 1 rok. 
Vysoutěženo je na 3 roky. 
 
Závěr 
Vzniká naléhavá nutnost řešit stavební a přístrojové investice nejen s ohledem na výstavbu Centra urgentní medicíny a 
rozvoj nemocnice do doby jeho realizace, ale i na řešení některých havarijních stavů. Pro management KNL, 
představenstvo a Dozorčí radu proto zaktualizujeme již dříve zpracovaný a projednaný materiál inventarizující 
nezbytně nutné akce jako podklad, který bude sloužit pro stanovení následujícího investičního střednědobého plánu 
pro období 2020 – 2025.  
Tento střednědobý plán bude řešit financování nejen z pohledu nákladů na potřebné projekty, ale i z ohledu na to, 
z jakých zdrojů a v jaké výši budou tyto projekty kryty. Z důvodu zachování ekonomické stability naší nemocnice, která 
každoročně investuje cca 140 000 – 150 000 tis. Kč z vlastních zdrojů, je nutné hledat prostředky také mimo rozpočet 
KNL, a.s. (hledají se zdroje financí nad rámec toho, co nainvestuje KNL, a.s. z vlastního rozpočtu; pokud by se zdroje 
nenašly, mohlo by dojít k ohrožení amortizování vlastními zdroji). 
K nově vzniklému materiálu bude nutno přistupovat jako k prvotnímu, kde některé záměry se mohou a budou zdát 
jako problematické či budou mít dilematickou povahu (např. rekonstruovat nebo prodat po zprovoznění objekty 
transfúzní stanice a dětského oddělení) pro potřebu nemocnice, nicméně je nutné znát kvalifikovaný dohad výše 
investičních výdajů a jejich finanční krytí.  Musíme si však uvědomit, že změny jsou nutné a jako každá změna 
nevyhnutelně bude doprovázena určitými následky, které chceme eliminovat vhodnou komunikační strategií tak, 
abychom předem přesvědčili všechny stakeholdery o jejich naléhavosti. 
Celkové pořizovací náklady na jednotlivé projekty budou vyčísleny na základě buď zpracovaných studií, nebo 
provedených našich kvalifikovaných odhadů tak, že na obestavěný prostor stanovujeme cenu za metr krychlový 
rekonstruovaného prostoru pro zdravotnické provozy používané v roce 2020 ve výši 8 500 Kč a 5 000 Kč za/m3 pro 
rekonstrukci administrativních provozů.   
Aktualizaci investičních potřeb rozdělíme do 5 - ti okruhů: 
Modernizace KNL, a.s. – I etapa – Centrum urgentní medicíny 
Nemocnice Liberec 
Zdravotnická technika 
Panochova nemocnice Turnov 
Nemocnice Frýdlant v Čechách 
Termín dokončení aktualizovaného materiálu plánujeme na 2. Q tohoto roku. 
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Beran: Jak reálné jsou investice do nemocnice Frýdlant? Jejich výše (zhruba 100 mil. Kč) je poměrně vysoká, ale poté, 
co město Frýdlant dosáhlo svého, je otázka, jestli to dává smysl.  
Lukáš: Tamní nemocnice je podinvestovaná, plánujeme zmenšit tamní areál o nevyužívané části. Máme slíbeno 25 mil. 
Kč od Města Frýdlant. Máme plán, jak nemocnici dostat do ekonomicky lepšího stavu. A za těch 25 milionů uděláme 
první kroky, které by mohly zlepšit funkčnost a ekonomickou kondici nemocnice. 100 mil. Kč bez DPH KNL na investici 
nemá, takže budeme muset sehnat zdroje odjinud. Tamní nemocnice už dávno není akutní nemocnice, ale pouze 
nemocnice následné péče. A spíše než poskytovatel, je tamní nemocnice dobrý zaměstnavatel. 
Sobotka doplňuje, že zdravotní pojišťovny odmítly podpořit Nemocnici Frýdlant coby nemocnici ve vyloučené lokalitě. 
Pokud se podaří zrealizovat LSPP+, tak to bude jednoznačný posun kupředu a jednoznačně to uhradí LK.  
 
Plašková se dotazuje na požadavek na pokrytí provozní ztráty ve Frýdlantu ze strany akcionářů. Lukáš odpovídá, že 
tento požadavek představenstvo s péčí řádného hospodáře předloží až po dopočítání konečného výsledku. Otázkou je 
samozřejmě, jaká bude reakce.  
 
Marek se ptá, jestli plánované investice ve výši 173 mil. Kč není možno opravdu podpořit z dotačních titulů. Lukáš 
odpověděl, že minimálně 2-3 roky není možno počítat s žádnými dotačními tituly.  
 
Hocke se ptá na robotickou chirurgii, jestli to je reálné nebo spíše zbožné přání. Lukáš odpovídá, že to je velmi reálná 
záležitost, příští týden snad na přístrojové komisi MZDr obdržíme souhlas. Medicínsky to je velmi žádoucí z hlediska 
dalšího rozvoje KNL. Rovněž se zdravotními pojišťovnami máme předběžnou dohodu o úhradách této péče.  
  
 

Návrh usnesení: 

Dozorčí rada KNL bere na vědomí zprávu o investičně-obchodní činnosti KNL, a.s. za rok 2019, výhled 2020 

 

Hlasování: 

Pro: 9 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

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

 

 

5. Zpráva o stavu modernizace KNL (12/2019) 

Inženýrská činnost (administrace) 
Územní řízení – 16. 12. podána žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby (územní rozhodnutí) CUM na stavební 
úřad MML. Zahájení řízení uveřejněním dne 22. 1. 2020. Vydání územního rozhodnutí předpokládáme na konci 1. Q 
2020.  
Dne 8. 1. 2020 vydán územní souhlas k realizaci přeložky plynu v ul. Klášterní, Jablonecká a Kristiánova.   
Smlouvy – souběžné uzavírání realizačních smluv a budoucích smluv o věcných břemenech se subjekty dotčenými 
realizací přeložek inženýrských sítí mimo areál KNL (SML, ŘSD, GasNet, SVS, CETIN, ČEZ…). V současnosti chybí 
realizační smlouvy se SVS – v „kolečku“ KNL před podpisem. Zahájeno jednání s GasNet o smlouvě o spolupráci na 
realizaci přeložky plynu (viz výše) – snazší koordinace realizace.   
Smlouva na PD – na základě podpisu dodatku smlouvy se Zhotovitelem projektové dokumentace na zvýšení investice 
probíhají jednání o rozsahu a hodnotě víceprací, které budou předmětem dalšího (4.) dodatku SoD. Návrh Zhotovitele 
na výši hodnoty více prací na úrovni 15,2 mil. Kč (bez DPH). Probíhá doplnění podkladů ze strany Zhotovitele. 
Předpokládáme předložení finálního znění dodatku č. 4 představenstvu KNL a DR v březnu 2020. 
Projektování stavby 
Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) – 17. 12. zhotovitelem odevzdána DSP ke kontrole v KNL. Probíhají 
jednání relevantních týmů a zaměstnanců KNL – výstupy průběžně předávány Zhotoviteli. 
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Dohoda týmu KNL vystavit výzvu k zahájení prací na prováděcím projektu (DPS) po obdržení Územního rozhodnutí – 
prostor pro konzultace a revize DSP.  
Realizace 
Demolice v Kristiánově ulici – 1. fáze demolic – 3 budovy (M, Z a bytový dům). Vyhlášeno zjednodušené podlimitní 
řízení dne 23. 1. 2020, nabídky do 17. 2., realizace ve 2. Q 2020.  
V přípravě ZD pro výběr administrátora VZ na generálního dodavatele stavby (vyhlášení – březen 2020) a ZD pro výběr 
technického dozoru investora.  
Financování  
Poradcem LK pro financování projektu vybrána firma Deloitte Advisory – smlouva uzavřena, následovat bude příkazní 
smlouva mezi o LK a KNL o součinnosti při získávání finančních zdrojů pro projekt.  
Dle posledního vyjádření zástupců akcionářů trvá dohoda o přijetí úvěru v min. výši 2 mld. Kč. Na rámec úvěru jsou 
zdrojem projektu příplatky a vklady na TBÚ, které by měly být ukončeny dle předběžné dohody akcionářů v roce 2024 
(včetně) a případná dotace na urgentní příjem od MZ ČR (EU). 
Výdaje projektu 
Celkové výdaje projektu od jeho zahájení k 31. 12. 2019 činí 38 249 366,13 Kč (bez DPH). Z transparentního 
bankovního účtu (TBÚ) z toho čerpáno 25 973 080,13 Kč.  
Zbývající částka: 12 276 286,00 Kč bude převedena z TBÚ na účet KNL během 1. Q 2020. 
Příloha: „Výdaje projektu Modernizace k 311219“ 
Organizace projektu 
Realizační tým projektu – interní tým odpovědný za organizaci, formální i věcnou přípravu projektu a komunikaci vně i 
uvnitř KNL. 
Složení: Vedoucí projektu, manažer projektu (administrátor), zástupci mng. KNL, zástupce DR (akcionářů), zástupci 
zdravotníků KNL, vedoucí investičního oddělení, externí poradce pro oblast stavebnictví. 
Rozšíření týmu: 
Hlavní inženýr projektu – dohoda s externím poradcem Ing. Petrem Šmakalem o hlavním pracovním úvazku od 1. 4. 
2020. 
Biomedicínský inženýr pro oblast zdravotnické technologie – dočasně Ing. Císař – obchodní oddělení. 
Rozpočtář stavby - nutné projednat intenzitu zapojení, duplicity s činností TDI.  
Realizační tým využívá odborné týmy z řad techniků a zdravotníků KNL svolávané ad hoc k tematickým workshopům. 
Řídící výbor – výbor dohlížející na realizaci projektu ze strany akcionářů KNL 
Složení: Zástupci všech akcionářů, zástupci mng. KNL, zástupci primářů KNL, zástupci projektu. 
Koordinační tým – interní tým odpovědný za koordinaci projektu na úrovni KNL 
Složení: Zástupci mng. KNL, zástupci projektu.  
  
Očekávané kroky a milníky projektu 

 Územní rozhodnutí (2020) 
 Stavební povolení (2020) 
 Výběr zhotovitele stavby (2021) 
 Zahájení stavby (2021) 
 Kolaudace (2024)  

Člen DR T. Hocke doplnil a aktualizoval informace o projektu modernizace KNL.   
MUDr. Lukáš podal informaci o VŘ na demolici objektů v Kristiánově ulici, nabídku podalo 18 zájemců s cenami v 
rozmezí 2-7 milionů Kč. Původní odhady nákladů přitom činily 19 milionů Kč.  
Na příští DR bude podána informace o smlouvě s Teplárnou Liberec uzavřené s ohledem na výstavbu energocentra pro 
CUM.  
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Návrh usnesení: 

Dozorčí rada KNL bere na vědomí Zprávu o stavu modernizace KNL 

Hlasování: 

Pro: 9 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

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

 

6. Příkazní smlouva LK – KNL, a.s. 
Předseda představenstva a GŘ MUDr. Richard Lukáš podal informaci o aktuálním stavu příkazní smlouvy mezi LK a 

KNL, a.s. ve věci financování výstavby CUM. Představenstvo schválilo finální znění příkazní smlouvy. 

 

Návrh usnesení:  

Dozorčí rada bere na vědomí informace GŘ o aktuálním stavu příkazní smlouvy mezi LK a KNL, a.s.  

Hlasování: 

Pro: 9 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

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

 

7. Různé 
 

 

Závěr jednání v 16:40 

Zasedání DR v roce 2020 budou následovně: 24.3., 21.4., 12.5., 16.6. 

 

 

……………………                  

Bc. Lena Mlejnková 

Předsedkyně dozorčí rady KNL, a.s. 


