
 
 

          

 
Z Á P I S č. 8/2020  

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

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

 

Datum:                            10. listopadu 2020 

 

Doba konání:                 15:00 –  16:00 hodin 

 

Místo:                             Videokonferenční jednání   

 

 

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.  

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

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

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

   MUDr. Zdeněk Šembera, člen dozorčí rady KNL, a.s.-připojil se v 15.26 

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

   Prof. Josef Šedlbauer, Ph.D., člen dozorčí rady KNL, a.s.  

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

MUDr. Přemysl Sobotka, člen dozorčí rady KNL, a.s. 

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

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

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

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

   Ing. Vladimír Richter, náměstek hejtmana pro zdravotnictví  

Ing. Hana Jelínková, MHA, členka představenstva KNL, a.s. 

Svolavatel jednání:       Bc. Lena Mlejnková  

Zapisovatel:        Mgr. Václav Řičář  

 

Usnášeníschopnost:  Vzhledem k počáteční účasti 13 členů bylo zasedání DR prohlášeno za usnášeníschopné.  

 
Program:  

1) Zahájení a schválení programu jednání 

2) Kontrola úkolů 

3) Aktuální ekonomická situace KNL, a. s. 1 - 9 / 2020 

4) Odměny zaměstnanců 2020 

5) Zpráva o investiční a obchodní činnosti 1-10/2020 

6) Majetkoprávní operace KNL, a.s. 

7) Stav projektu Modernizace KNL 

8) Covid 19 – aktuální situace 

9) Různé 
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1. Průběh zasedání dozorčí rady 

Předsedkyně dozorčí rady (DR) Lena Mlejnková zahájila jednání a přivítala hosty a nechala hlasovat o programu 

jednání.  

 

Hlasování: 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje program jednání 
 

2. Kontrola úkolů 

Členka dozorčí rady Lena Mlejnková připomněla, že z minulé DR nejsou žádné úkoly.   

 

3. Aktuální ekonomická situace KNL, a. s. 1 - 9 / 2020 
 

Ekonomika 1-9/2020 

Ekonomika roku 2020 zahrnuje za celou KNL tyto nemocnice: Liberec, Turnov, Frýdlant 

Hospodářský výsledek za 1-9/2020 je zisk ve výši 77,4 mil. Kč.  

 

V hospodářském výsledku je zahrnuto: 

- Kompenzační vyhláška pro rok 2020 (částečně dle 1-8/2020, tj. do zahájení druhé vlny epidemie) 

- Rezerva na change management Modernizace KNL v poměrné výši 5 mil. Kč/měsíc 

 

V hospodářském výsledku není zahrnuto: 

- Vyúčtování roku 2019 (zatím v jednání) – viz. tabulka samostatné přílohy 

Čekáme ještě stanoviska Voj. ZP, ČPZP, ZP MV. 

 

Catering: 

- Prodej zboží a služeb v rámci cateringu (na straně nákladů i výnosů) přesto se daří držet oddělení cateringu 

v zisku; 

- Byla provedena řada opatření (snížení personálu, růst obratu v letních měsících, postupné zdražování) 

 

Lékárny: 

Hospodářský výsledek lékáren KNL je kladný (LBC zahrnuje i ústavní lékárnu) 

v mil. Kč (s minus = zisk) 2018 2019 2020 2020 / 2019

Liberec -8,8 -9,0 -5,8 65%

Turnov -2,7 -2,4 87%

Celkem lékárny -8,8 -11,7 -8,2 70%  
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Ekonomika 1-9 daného roku celkem (do r. 2019 není Frýdlant) 

2018 2019 2020

Náklady 2 643 200 306 2 872 513 070 3 054 780 993 411 580 687 116% 182 267 923 106%

01 Materiál 918 570 487 995 745 957 1 001 656 327 83 085 840 109% 5 910 370 101%

01 Léky 105 372 278 114 301 404 115 520 685 10 148 407 110% 1 219 280 101%

02 Biologická léčba 262 925 851 306 118 758 323 732 015 60 806 164 123% 17 613 257 106%

03 Koagulační faktory 15 600 039 15 934 249 14 846 742 -753 298 95% -1 087 507 93%

04 Krev 16 046 205 18 334 830 18 626 568 2 580 363 116% 291 738 102%

05 SZM 106 279 787 107 611 864 119 428 389 13 148 602 112% 11 816 526 111%

06 Dialyzační pomůcky 11 381 657 13 370 865 14 366 750 2 985 093 126% 995 884 107%

07 Endoskopický materiál 10 192 433 17 620 044 15 169 362 4 976 928 149% -2 450 682 86%

08 Konsignační sklady 174 855 865 174 759 847 161 651 512 -13 204 353 92% -13 108 336 92%

09 Laboratorní materiál 71 458 727 76 084 542 89 809 338 18 350 611 126% 13 724 796 118%

10 Šití 4 444 471 4 727 424 4 749 436 304 965 107% 22 012 100%

11 Medicinální plyny 3 039 511 3 033 220 3 524 441 484 930 116% 491 221 116%

12 Potraviny 93 788 425 100 959 041 79 917 176 -13 871 250 85% -21 041 865 79%

13 Drobný majetek 12 990 867 10 882 620 8 995 623 -3 995 245 69% -1 886 998 83%

14 Prádlo 953 160 1 458 565 2 226 984 1 273 824 234% 768 419 153%

15 Ostatní materiál 17 604 385 18 598 742 17 211 907 -392 478 98% -1 386 835 93%

15 PHM 3 835 226 3 964 558 3 827 757 -7 469 100% -136 801 97%

16 Dárci krev 7 885 960 8 058 920 8 201 960 316 000 104% 143 040 102%

17 Bonusy ostatní -84 361 -73 537 -150 316 -65 955 178% -76 779 204%

02 Energie 32 623 417 34 333 125 48 671 879 16 048 461 149% 14 338 754 142%

03 Náklady prodej zboží 134 575 572 157 220 399 133 757 190 -818 382 99% -23 463 210 85%

04 Opravy 45 833 218 45 173 521 47 326 343 1 493 124 103% 2 152 821 105%

05 Ostatní služby 76 362 378 87 515 014 93 817 492 17 455 114 123% 6 302 477 107%

06 Osobní náklady 1 301 776 879 1 425 144 282 1 568 416 052 266 639 172 120% 143 271 770 110%

07 Ostatní náklady 26 296 896 28 837 495 25 337 369 -959 526 96% -3 500 126 88%

08 Odpisy 107 161 458 98 543 276 135 798 342 28 636 883 127% 37 255 066 138%

Výnosy -2 696 913 708 -2 934 333 446 -3 130 727 019 -433 813 311 116% -196 393 573 107%

10 Tržby služby -2 436 437 722 -2 670 144 100 -2 880 992 270 -444 554 548 118% -210 848 170 108%

01 Výnosy Zdr. pojišťovny -2 230 385 511 -2 457 785 462 -2 669 203 748 -438 818 237 120% -211 418 286 109%

02 Výnosy Zdr. péče -43 616 759 -40 572 859 -49 950 678 -6 333 919 115% -9 377 819 123%

03 Výnosy služby k zdr.péči -11 414 906 -10 630 216 -10 248 985 1 165 921 90% 381 231 96%

04 Stravovací tržby -122 340 256 -128 328 541 -105 036 864 17 303 392 86% 23 291 677 82%

05 Ostatní tržby -23 482 077 -27 453 460 -42 147 406 -18 665 329 179% -14 693 946 154%

06 Parkovné -5 198 214 -5 373 562 -4 404 588 793 625 85% 968 973 82%

11 Tržby prodej zboží -189 328 995 -216 216 452 -188 498 911 830 084 100% 27 717 540 87%

12 Ostatní výnosy -69 355 038 -46 964 325 -54 378 488 14 976 550 78% -7 414 164 116%

16 Dary -1 791 952 -1 008 570 -6 857 349 -5 065 398 383% -5 848 780 680%

Vnitro náklady 399 942 446 442 777 876 363 840 335

Vnitro výnosy -399 942 446 -442 777 876 -365 287 111

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -53 713 402 -61 820 376 -77 392 802

2020-2018 2020-2019

 
výnosy jsou účtovány s mínus = výsledek s „ – „ je zisk 
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Ekonomika 1-9 daného roku celkem (bez Frýdlantu) 

KNL bez Frydlantu

Náklady 2 643 200 306 2 872 513 070 2 969 798 372 326 598 065 112% 97 285 302 103%

01 Materiál 918 570 487 995 745 957 994 680 173 76 109 686 108% -1 065 784 100%

01 Léky 105 372 278 114 301 404 114 357 339 8 985 061 109% 55 935 100%

02 Biologická léčba 262 925 851 306 118 758 323 732 015 60 806 164 123% 17 613 257 106%

03 Koagulační faktory 15 600 039 15 934 249 14 810 109 -789 931 95% -1 124 140 93%

04 Krev 16 046 205 18 334 830 18 626 568 2 580 363 116% 291 738 102%

05 SZM 106 279 787 107 611 864 116 553 298 10 273 511 110% 8 941 434 108%

06 Dialyzační pomůcky 11 381 657 13 370 865 14 366 750 2 985 093 126% 995 884 107%

07 Endoskopický materiál 10 192 433 17 620 044 15 017 824 4 825 391 147% -2 602 220 85%

08 Konsignační sklady 174 855 865 174 759 847 161 651 512 -13 204 353 92% -13 108 336 92%

09 Laboratorní materiál 71 458 727 76 084 542 88 750 345 17 291 618 124% 12 665 803 117%

10 Šití 4 444 471 4 727 424 4 475 071 30 600 101% -252 353 95%

11 Medicinální plyny 3 039 511 3 033 220 3 344 506 304 996 110% 311 286 110%

12 Potraviny 93 788 425 100 959 041 79 910 678 -13 877 747 85% -21 048 363 79%

13 Drobný majetek 12 990 867 10 882 620 8 704 827 -4 286 041 67% -2 177 794 80%

14 Prádlo 953 160 1 458 565 2 057 016 1 103 856 216% 598 451 141%

15 Ostatní materiál 17 604 385 18 598 742 16 512 109 -1 092 276 94% -2 086 633 89%

15 PHM 3 835 226 3 964 558 3 758 564 -76 662 98% -205 994 95%

16 Dárci krev 7 885 960 8 058 920 8 201 960 316 000 104% 143 040 102%

17 Bonusy ostatní -84 361 -73 537 -150 316 -65 955 178% -76 779 204%

02 Energie 32 623 417 34 333 125 36 500 241 3 876 824 112% 2 167 116 106%

03 Náklady prodej zboží 134 575 572 157 220 399 133 757 190 -818 382 99% -23 463 210 85%

04 Opravy 45 833 218 45 173 521 45 039 932 -793 287 98% -133 590 100%

05 Ostatní služby 76 362 378 87 515 014 85 943 206 9 580 828 113% -1 571 808 98%

06 Osobní náklady 1 301 776 879 1 425 144 282 1 514 426 193 212 649 313 116% 89 281 911 106%

07 Ostatní náklady 26 296 896 28 837 495 25 222 720 -1 074 175 96% -3 614 775 87%

08 Odpisy 107 161 458 98 543 276 134 228 717 27 067 259 125% 35 685 441 136%

Výnosy -2 696 913 708 -2 934 333 446 -3 065 676 918 -368 763 211 114% -131 343 472 104%

10 Tržby služby -2 436 437 722 -2 670 144 100 -2 815 956 773 -379 519 050 116% -145 812 673 105%

01 Výnosy Zdr. pojišťovny -2 230 385 511 -2 457 785 462 -2 621 268 914 -390 883 403 118% -163 483 451 107%

02 Výnosy Zdr. péče -43 616 759 -40 572 859 -49 464 668 -5 847 909 113% -8 891 809 122%

03 Výnosy služby k zdr.péči -11 414 906 -10 630 216 -9 816 253 1 598 653 86% 813 963 92%

04 Stravovací tržby -122 340 256 -128 328 541 -105 036 864 17 303 392 86% 23 291 677 82%

05 Ostatní tržby -23 482 077 -27 453 460 -25 965 486 -2 483 409 111% 1 487 974 95%

06 Parkovné -5 198 214 -5 373 562 -4 404 588 793 625 85% 968 973 82%

11 Tržby prodej zboží -189 328 995 -216 216 452 -188 495 331 833 664 100% 27 721 120 87%

12 Ostatní výnosy -69 355 038 -46 964 325 -54 367 465 14 987 573 78% -7 403 140 116%

16 Dary -1 791 952 -1 008 570 -6 857 349 -5 065 398 383% -5 848 780 680%

Vnitro náklady 399 942 446 442 777 876 355 709 688

Vnitro výnosy -399 942 446 -442 777 876 -360 011 947

Celkový součet -53 713 402 -61 820 376 -100 180 806

2020-2018 2020-2019

 
 

Komentář: 

Nárůst nákladů 

MATERIÁL: 

02 – Biologické léky: požádány ZP o úhradu mimo limit 

05 – SZM: spojen s růstem spotřeby ochranných pomůcek 

06 - Dialyzační mater: růst objemu péče (tzn. i úhrad od ZP)  
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09 – Laboratorní mater: náklady na diagnostika ve spojitosti s COVID testováním 

14 – Prádlo: zaúčtování spotřeby darů (protiplnění ve výnosech) 

 

DALŠÍ NÁKLADY: 

06 osobní náklady: dle nárůstu tarifů 

08 odpisy: zahrnuje rezervu na change mng (9*5 mil. Kč) 

 

Poklesy v položkách tržby za služby stravovací, tržby za prodej zboží, náklady na zboží a náklady na potraviny = 

snížení prodejů v důsledku nouzových stavů v jednotlivých vlnách COVID.  

 

 

Vyúčtování zdravotní péče za rok 2019, vliv kompenzační vyhlášky 2020 – viz samostatná příloha 

 

 

 

I. Zdravotní péče 2020 za 1-9 

(limit hospitalizace = 82 % roku 2018; max ambulance 114 % roku 2018) 

Plnění limitu péče (srovnání skutečnosti k plánu – limitu) – potřebný limit za 1-9 = 75% 

LIBEREC Hospitalizace Ambulance Biologická léčba

111 VZP 85% 73% 80%

201 VOJ ZP 93% 69% 74%

205 ČPZP 88% 93% 89%

207 OZP 73% 74% 96%

209 ZP ŠKODA 74% 63% 64%

211 ZP MV ČR 90% 73% 80%  
U biologické léčby byly požádány vyznačené pojišťovny o navýšení limitu na rok 2020. 

TURNOV Hospitalizace Ambulance

111 VZP 82% 78%

201 VOJ ZP 76% 77%

205 ČPZP 101% 139%

207 OZP 89% 80%

209 ZP ŠKODA 122% 89%

211 ZP MV ČR 71% 82%  
Data za zdr. péči jsou dle údajů vykázaných v NIS (pokud nebyly účty vykázány a uzavřeny pro zpracování dávek do 

ZP nejsou v analýze). 

 

II. Finanční prostředky 

stav k 31.10.2020 – CASH-FLOW 
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v mil. Kč

Stav financí k 31.10.2020 569 mil. Kč

Závazky -17 mil. Kč

Závazky - odměny COVID MZ -212 mil. Kč

Pohledávky 3 mil. Kč

Ostatní platby -6 mil. Kč

Celkem C-F 338 mil. Kč  
Transparentní účet k 31. 10. 2020 

Stav TU Modernizace KNL 326 mil. Kč  
III. Ostatní 2020 

a. Odměny od státu budou vyplaceny se mzdou za 10/2020. Nebudou mít vliv na průměrné mzdy pro 

výpočet náhrad. 

b. Frýdlant – podařil se uzavřít smlouvy na poskytování akutní lůžkové péče (jenom ZP 207 a 213 

odmítly… musíme řešit). Vliv na nárůst úhrad při roční produkci ve struktuře roku 2019, cca + 20 mil. 

Kč) 

c. CZ- DRG – ČÁST PRODUKCE JE HRAZENA JAKO PAUŠÁL A ČÁST VÝKONOVĚ – (k prostudování primářům 

oddělení; je převedeno na IR-DRG pro přehlednost, do dané CZ baze se případy zařazují dle vykázaných 

výkonů tedy pokaždé může spadnout do jiné kategorie PUAŠÁLNÍ/VÝKONOVÁ ÚHRADA) 

 

Diskuse: 

Hocke se dotázal na výsledek Frýdlantu, je záporný, nicméně lepší než za časů EUC.  

Jelínková podala vysvětlení k vyúčtování ZP za rok 2019.  

Marek se dotázal na change management, Jelínková podala vysvětlení, KNL si dělá na change 

management rezervu na change management.    

Marek se ptá, jestli nám ZP v roce 2020 zaplatí všechnu péči, kterou letos poskytneme. Lukáš a Jelínková 

odpověděli, že ano, bude nám zaplacena veškerá poskytnutá péče.  

 

Návrh usnesení: 

Dozorčí rada KNL bere na vědomí informaci o ekonomické situaci KNL, a.s. za období 1-9/2020 

Hlasování: 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

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

 

4. Odměny zaměstnanců 2020 

Představenstvo schválilo vyplacení ročních odměn pro zaměstnance KNL, a.s. Celková výše odměn bude činit dle 
návrhu max. 63 mil. Kč včetně odvodů. Roční odměny bude možné vyplatit díky ekonomické situaci KNL a i díky 
podmínkám v kompenzační vyhlášce (která upravila kritéria pro úhrady roku 2020). 

 
Odměny nevedoucím zaměstnancům přiděluje vedoucí zaměstnanec z přiděleného budgetu. 
Odměna není nároková, vedoucí rozhodne o odměně dle zhodnocení celkové aktivity zaměstnanců. 
Odměny vedoucím zaměstnancům budou vyplaceny až po uzavření a vyhodnocení roku 2020 a dle splněných 
kritérií hodnocení s přihlédnutím k řízení celého úseku/ oddělení/ střediska. 
Hocke se dotázal, jestli se i nadále počítá s částkou 20 mil. Kč na CUM.  
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Návrh usnesení:  

Dozorčí rada schvaluje vyplacení ročních odměn za rok 2020 pro zaměstnance KNL, a.s. dle prezentovaných 

podmínek v celkové výši 63 mil. Kč vč. odvodů. 

Hlasování: 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

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

 

15:26 - Připojil se Šembera  

 

5. Zpráva o investiční a obchodní činnosti 

Představenstvo schválilo obchodně-investiční zprávu obsahující informace o čerpání dotací k 30.9.2020, plnění 

investičního plánu pro r. 2020, modernizaci KNL, veřejných zakázkách, dodávkách OOPP a SZM během dvou vln 

Covid-19. Celá zpráva je v příloze tohoto zápisu. 

 

Mlejnková se dotázala, jestli je potrubní pošta také plánována do CUM. Lukáš odpověděl, že ano.  

Šedlbauer se dotázal,  jestli pavilon PET/CT je součástí generelu nemocnice nebo se jedná o ad hoc projekt.  Lukáš 

odpověděl, že samozřejmě ano.  

 

Plašková se ptá, proč na dětskou psychiatrii není reálné stihnout dotační termín červenec 2021. Odpověď je kvůli 

problémům s projektantem, nesouladem jeho projektu s požadavky Rady architektů SML.  Další šance na dotaci 

bude v roce 2022 v dalším kole IROP 2. 

 

Hocke se ptá na dokončení stavby psychiatrie pavilonu E. Lukáš odpověděl, že se to stihne do konce roku 2020.  

 

Marek se ptá na podstatu námitek arch. Janďourka. Lukáš odpovídá, že námitek byla řada, přičemž většina byla 

smysluplných, od celkového řešení projektu až po zásadní detaily napojení na stávající stavbu. Půta doplňuje, že je 

možné se rovněž dotázat ing. Arch. Janďourka.  

  

 

Návrhy usnesení: 

a) Dozorčí rada schvaluje realizaci pneumatického dopravního systému (potrubní pošta) s pořizovací hodnotou 

25,2 mil. Kč včetně DPH stanovené na základě rozpočtu projektové dokumentace. 

Hlasování: 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

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

 

b) Dozorčí rada schvaluje nákup CT přístroje umístěného na pavilonu chirurgie řady 128 slice na základě 

průzkumu trhu, jehož pořizovací hodnota bude cca 17 mil. Kč včetně DPH a 8 letého pozáručního servisu v 

kvalifikovaném odhadu cca 12 mil.  Kč včetně DPH. 

Hlasování: 
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Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

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

 

c) Dozorčí rada  schvaluje zprávu o obchodně-investiční činnosti za 1-9/2020. 

Hlasování: 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

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

 

 

6. Majetkoprávní operace KNL, a.s. 

A) Prodej archivu Liberec - Vesec  

Představenstvo schválilo záměr prodeje objektu bývalé trafostanice č.p. 419 v Dlouhé ulici, Liberec 15 – Vesec 

nacházející se na stavební parcele č.1255 a 1256, katastrální území Vesec u Liberce o výměře 60m2 a 417m2, pro 

jeho špatnou přístupnost, havarijní a nevyhovující stav, který sloužil do podzimu roku 2019 jako archiv. 

 

Návrh usnesení: 

Dozorčí rada schvaluje záměr prodeje nemovitosti bývalého Archivu Vesec formou aukce. 

Hlasování: 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

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

 

 

B) Směna pozemku KNL a SML  

Představenstvo  schválilo návrh smlouvy o směně pozemku se SML: 

KNL má v majetku kus pozemku v Hanychově, který byl na ni převeden v minulosti zřejmě administrativní chybou, 

nemá pro něj žádné využití, protože jde o místní komunikaci. Zároveň má KNL zájem o část pozemku v ulici U 

Novostavby, který bude součástí výstavby nového parkovacího domu v rámci projektu Modernizace. Se SML byla 

tedy dohodnuta oboustranně výhodná směna těchto pozemku, SML již projednalo ve všech dotčených orgánech, 

nyní se čeká na schválení v orgánech KNL – městem schválený návrh směnné smlouvy je přiložen a schválen i 

právníky KNL. 

  

Návrh usnesení: 

Dozorčí rada schvaluje směnu pozemků mezi Krajskou nemocnicí Liberec, a.s. a Statutárním městem Liberec. 

Hlasování: 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení: Dozorčí rada  KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení. 
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7. Stav projektu Modernizace KNL 

Územní řízení – Územní Rozhodnutí nabylo právní moci dne 15. 4. 2020. 

Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) v projednávání s dotčenými orgány státní správy (od 15. 7. 2020). 

Čeká se na některá stanoviska (SML, ŘSD), následně bude podána žádost. Stavební povolení se očekává v 1. Q 

2021. 

 

Projektování stavby 

Dne 17. 6. 2020 vystavena výzva k zahájení činnosti na dokumentaci pro provedení stavby (DPS).  Probíhá 

kontinuální činnosti projektování se zapojením techniků i zdravotníků KNL, a.s. 

Projednávání s dotčenými orgány má vliv na úpravu dokumentace pro stavební povolení před podáním žádosti – 

př. požadavek na zapracování nové protipožární normy.     

 

Realizace 

Přeložka plynovodního vedení v ul. Jablonecká – zrealizováno, čekáme na fakturaci. Konečná cena 4 827 198,- Kč 

(bez DPH) – úspora cca 980 000,- Kč oproti SoD. 

Zahájena příprava ZD k soutěži na výběr generálního dodavatele stavby. Součástí přípravy veřejné zakázky budou 

tzv. Předběžné tržní konzultace (PTK) – setkání se zástupci stavebního trhu k oznámení záměru a kontroly vybrané 

části zadání soutěže přímo s možnými dodavateli – snížení rizika námitek v rámci soutěže. Předpoklad konání PTK 

na začátku prosince 2020. 

Zahájena příprava soutěže na dodavatele služeb technického dozoru a koordinátora bezpečnosti práce (BOZP) – 

výběr vhodné formy soutěže a administrátora.  

 

Financování  

Aktuální odhad rozpočtu projektu, který vychází z propočtu projektanta stavby ve fázi dokumentace pro stavební 

povolení (DSP) a odhadu výdajů na vyvolané náklady a technologie:  
CENA VE FÁZI DSP (v tis.):

Cena stavby

DPH

CENA STAVBY CELKEM (vč. DPH)

Cena vyvolaných výdajů

DPH

Cena zdravotní techniky 

DPH

CENA PROJEKTU CELKEM (vč. DPH)

78 717 Kč                    

3 351 338 Kč   

1 922 942 Kč              

403 818 Kč                  

2 326 760 Kč   

471 917 Kč                  

99 103 Kč                    

374 842 Kč                  

 
 

Aktuální rozpočet je podkladem pro společnost Deloitte Advisory k řešení způsobu financování projektu.  

Pro účely plynulého financování projektu bude aktualizován odhad cash-flow projektu s akcentem na potřebu 

dofinancování projektu dle usnesení akcionářů z května 2020 a uzavřených smluv o financování projektu z června 

2020. 

 

Výdaje projektu 

Projekt eviduje dosavadní výdaje za rok 2020 (k 30. 9.) ve výši 19 078 208,69 Kč (bez DPH) 

Celkové výdaje od zahájení projektu ve výši 57 327 574,82 Kč (bez DPH). 

 

Ostatní 
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Představenstvo KNL, a.s. schválilo nový status a jednací řád Řídícího výboru projektu Modernizace KNL. 

 

Diskuse: 

Hocke doplnil ifnromace. U výběru TDI doporučuje, na rozdíl od názoru PAS, jednací řízení s uveřejněním. Právě 

proto, aby byla mohla být dána maximální volnost při výběru generálního dodavatele.  Lukáš informoval, že PAS si 

je vědomo, že hrozí výběr špatného dodavatele služeb TDI, který v konečném důsledku bude stát mnohem více 

peněz. Tuto záležitost jak Lukáš, tak Půta a Hocke chtějí projednat na Řídícím výboru.  

Šedlbauer podporuje také Jednací řízení s uveřejněním, je to podle něj logická cesta. Předpokládá, že nakonec 

rozhodne představenstvo, proto by DR měla doporučit, aby PAS své stanovisko revokovala.   

 

Půta informuje, že v lednu/únoru 2021 bude k dispozici materiál společnosti Deloitte Advisory na Projekt 

financování CUM. Upozornil, že bude nutné dávat do investičního plánu LK s ohledem na aktuální ekonomickou 

situaci a také propad daňových příjmů rezervu na investici do CUM.  

 

Návrh usnesení: 

Dozorčí rada po projednání doporučuje představenstvu společnosti, aby revokovala své usnesení ve věci výběru 

dodavatele služeb TDI projektu CUM a doporučuje jako způsob výběru Jednací řízení s uveřejněním.   

Hlasování: 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

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

 

 

Návrh usnesení: 

Dozorčí rada KNL bere na vědomí informace o stavu projektu Modernizace KNL, a.s. 
Hlasování: 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

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

 

 

8. Covid-19  - aktuální situace 

MUDr. Lukáš podali informaci o aktuální situaci pandemie Covid v KNL. V diskusi odpovídal na dotazy členů DR.  

 

Návrh usnesení: 

Dozorčí rada KNL bere na vědomí informace předsedy představenstva MUDr. Richarda Lukáše k aktuální situaci 
epidemie Covid-19. 
 
Hlasování: 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

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

Mlejnková - naplánujeme termíny jednání DR na následující půlrok 2021.  
 
Půta – počítám, že se v tomto složení DR ještě sejde v měsíci prosinci. Budeme ještě řešit volbu členů PAS, kterým 
vyprší mandát na konci roku 2020.  
 
Marek – nabízí možnost ve webexu zřidit hlasování, které vygeneruje i protokol z hlasování.  

 

 

Závěr jednání v 15:58 

Další zasedání DR ve druhé polovině roku 2020 se bude konat 8.12  

 

 

……………………                  

Bc. Lena Mlejnková 

Předsedkyně dozorčí rady KNL, a.s. 

 

 

Příloha: 

Zpráva o obchodně – investiční činnosti za období 1 – 9/2020 

Předkládáme zprávu obchodně investičního ředitele o průběžném plnění investičních a neinvestičních výdajů na 

projekty za období 01 – 09 2020. Investiční výdaje byly naplánovány v tzv. „střízlivé“ investiční politice nemocnice, 

která odpovídala ekonomickému stavu nemocnice na začátku roku 2020 včetně zohlednění nejdůležitějších rizik.  

Na základě vyhodnocení dopadů omezení provozu, který si vyžádala pandemická situace - Covid 19. S největší 

pravděpodobností dojde do konce roku ještě k jeho úpravě.  Návrh objemu investičních a neinvestičních výdajů pro rok 

2020 byl schválen v celkové výši 173 485 tis. Kč. Čerpání dotačních titulů – stav ke dni 30. 9. 2020 

  

1.1 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:   44 135 760,00 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 30. 9. 2020  

1. etapa projektu 

Dne 31. 5. 2019 byla ukončena 1. etapa 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 projektu:  
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Dne 28. 2. 2020 byla ukončena 2. etapa a následně byla podána žádost o platbu.   

Uznatelné náklady 2. etapy      16 304 508,00 Kč  

Výše uznatelných nákladů byla ze strany CCR snížena na 15 144 194,22 Kč  

Výše dotace 85% z uznatelných nákladů:              12 872 565,08 Kč   

 

 

15. 7. 2020 byla na účet KNL připsána částka 12 872 565,08 Kč. 

KNL, a.s. podala na CRR „Námitku proti nevyplacení části dotace“. Jednalo se snížení uznatelných nákladů projektu a 

následné nevyplacení části dotace ve výši 912 214,48 Kč. Tuto „Námitku“ CRR dne 11. 8. 2020 postoupilo k vyřízení 

poskytovateli dotace na MMR ČR. Zatím jsme do 30. 9. 2020 ze strany CCR ani MMR ČR neobdrželi žádnou informaci.   

1.2 Psychiatrie:  

1.2.1 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 30. 9. 2020 

 

1.2.2 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 v tabulce č. 1. 

 VŘ 002 – 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 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. 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. Dne 9. 8. 2019 byla CRR předložena 

ke kontrole dokumentace VŘ po podpisu smlouvy. Tato kontrola byla ze strany CRR dne 2. 4. 2020 

ukončena bez zjištění, výhrad či připomínek. 1. Etapa dodávky a instalace nábytku (budova „I“) byla 

dokončena 5. 11. 2019. Dne 13. 8. 2020 byla zahájena 2. Etapa realizace nábytku (budovu „E“).  

 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. Vzhledem k malému 

finančnímu objemu zakázky spadá zakázka pod tzv. přímý nákup a nepodléhá tak ze strany CRR 

kontrole.   

 VŘ 008 Lůžka – ukončeno. Smlouva podepsána dne 17. 9. 2020 
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 VŘ 009 Elektrospotřebiče budova „E“ – předpokládaný termín vyhlášení 10/2020 

 

1.2.3 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 a méně 

práce. 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 bylo předáno staveniště a zahájena rekonstrukce budovy „E“ 

 Během rekonstrukce budovy „E“ byly zatím uzavřeny dva dodatky ke Smlouvě o dílo na 

vícepráce/méně práce. D4 uzavřen dne 19. 2. 2020 s navýšením ceny díla o 1 343 690,78,- Kč. D5 

uzavřen dne 29. 5. 2020 s navýšením ceny díla o 111 761,00,- Kč a prodloužením termínu dokončení 

rekonstrukce do 30. 11. 2020. Do dokončení rekonstrukce bude uzavřen ještě D6.  

 Dne 25. 6. 2020 byla poskytovatelem dotace provedena veřejnosprávní kontrola čtvrté průběžné etapy 

projektu (období 1. 9. 2029 – 29. 2. 2020) a 4. žádosti o platbu (do které spadá veškeré vybavení 

budovy „I“). Bylo zkontrolováno 100% způsobilých výdajů 4. ŽoP. Kontrolou nebyly zjištěny 

nedostatky, o čemž jsme obdrželi závěrečný protokol o kontrole. 

 Dne 13. 8. 2020 byla započata 2. etapa realizace nábytku – pro budovu „E“ 

 Dne 2. 9. 2020 byla ze strany CRR schválena Žádost o změnu na převod nevyčerpaných prostředků do 

šesté (závěrečné) etapy. K dočerpání zbývá 52 064 549,11,- Kč 

 CRR již bylo předloženo pět žádostí o platbu v celkové výši 96 698 651,63,- Kč. Do současné chvíle byly 

KNL proplaceny čtyři žádosti, v celkové výši 63 992 258,58Kč (spoluúčast KNL 15% -  9 598 838,81,- 

Kč, dotace 85% - 54 393 419,77,- Kč) 

 Pátá žádost o platbu byla CRR předložena dne 25. 9. 2020 v celkové výši 32 706 393,05,-Kč (spoluúčast 

KNL 15% - 4 905 958,96,- Kč, dotace 85% - 27 800 434,09,- Kč). Žádost o platbu je nyní ve fázi 

schvalování. Předpokládaný termín proplacení na účet KNL, a.s. je 10/2020. 

 

1.2.4 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 x 
x 

x 
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zadavatele 

002.

02 

Elektrospotřebič

e 

Zrušeno 

ze strany 

zadavatele x 

x 

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 

x 

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 

Elektrokonvulziv

ní 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 

Elektrospotřebi

če – budova „I“ 

VŘ 

ukončeno 519 600,-/628 716,- 

334 937,-/ 

405 273,77,- 10. 10. 2019 

008 Lůžka 

VŘ 

ukončeno 

2 541 800,-/2 

957 018,00,- 

2 306 124,60

,- / 

2 687 545,29,- 17. 9. 2020 

009 

Elektrospotřebič

e – budova „E“ 

VŘ před 

vyhlášením 447 100,-/540 991,- 
 

11/2020 

 

1.3 Výzkumné projekty v realizaci 

1.3.1  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 2020   

nevyčerpaná a převedená dotace z přechozích  let     37 558,50,- Kč   

spoluúčast KNL, a.s.                20 335,96,- Kč   

 

 Práce na projektu probíhají, průběžné roční vyúčtování bylo provedeno do 15. 1. 2020. 
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 Dne 24. 9. 2020 hlavní řešitel projektu (Nemocnice Na Homolce) nám oznámil, že požádal o prodloužení 

projektu o jeden rok tj. do r. 2021 bez nároku na poskytnutí finanční dotace. Návrh dodatku byl odeslán 

k připomínkování na právní odd.    

 

1.3.2 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 2020   

    dotace          329 200,00 Kč  

spoluúčast KNL, a.s.         197 520,00 Kč             

 

 Práce na projektu probíhají, průběžné roční vyúčtování bylo provedeno do 15. 1. 2020.  

 V letošním roce bude k 31. 12. 2020 projekt ukončen.  

 

1.3.3 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 2020    

dotace           242 000,00 Kč   

spoluúčast KNL, a.s.           131 000,00 Kč   

nevyčerpané účelově určené fin. prostředky z předchozích let             4 948,83 Kč 

 

 Práce na projektu probíhají, průběžné roční vyúčtování bylo provedeno do 15. 1. 2020. 

1.3.4 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 2020    

dotace           402 000,00 Kč   

spoluúčast KNL, a.s.        217 000,00 Kč   

nevyčerpané účelově určené fin. prostředky z předchozích let        61 979,67 Kč 

 

 Práce na projektu probíhají, průběžné roční vyúčtování bylo provedeno do 15. 1.2020.  

 Doc. MUDr. Vladimír Beneš, Ph.D. ukončil u KNL, a.s. k 30. 9. 2020 pracovní poměr a zároveň ukončil i 

práce na výzkumném projektu, kde byl za KNL, a.s. hlavním řešitelem.  Za KNL, a.s. bude nyní hlavním 

řešitelem MUDr. Pavel Buchvald Ph.D. Dále na projektu bude spolupracovat MUDr. Brabec. Tato změna 

projektu byla nahlášena prostřednictvím hlavního řešitele ÚVN poskytovateli dotace AZV. Zatím nemáme 

ze strany poskytovatele dotace AZV písemné potvrzení o schválení této změny.     
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1.4 Průběžné roční monitorovací zprávy podané v roce 2020 pro ukončené projekty 

1.4.1 Zkvalitnění zdravotní péče v oblasti chirurgie, JIP a anestezie v KNL, a.s. 

CZ.1.13/2.2.00/39.01357 

 28. 1. 2020 byla podána v pořadí: 4. Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu, která byla 

schválena. 

1.4.2 Modernizace a obnova přístrojového vybavení  traumacentra KN Liberec  

CZ .1.06/3.2.01/18.9299 

 8. 1. 2020 byla podána v pořadí: 4. Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu, která byla 

schválena. 

1.4.3 Zvýšení kvality návazné péče v KNL, a.s.  - I  

CZ .06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001208 

 31. 4. 2020 byla podána v pořadí: 1. Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu, která byla 

schválena. 

1.4.4 Zvýšení kvality návazné péče v KNL, a.s.  - II  

CZ .06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001224 

 31. 3. 2020 byla podána v pořadí: 1. Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu, která byla 

schválena. 

1.4.5 Obnova přístrojového vybavení komplexního onkologického centra KN Liberec“ 

CZ .1.06/3.2.01/14.08952 

 5. 8. 2020 byla podána v pořadí:  Mimořádná monitorovací zpráva o udržitelnosti projektu 5.1, která byla 

schválena. 

1.4.6 Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního onkologického centra II. KN Liberec 

CZ .1.06/3.2.01/19.09738 

 8. 9. 2020 byla podána v pořadí: Mimořádná monitorovací zpráva o udržitelnosti projektu 5.1, která byla 

schválena. 

1.4.7 Oranžové hřiště Agáta – Dětské psychiatrické oddělení Krajské nemocnice Liberec 

OH 23_13 

 16. 8. 2020 bylo podáno v pořadí: 7. Čestné prohlášení o kontrole stavu a využívání Oranžového hřiště. 

Vyjádření ze strany Nadace ČEZ jsme zatím neobdrželi.  

 

 

1.5 Výzkumné projekty zahájené v roce 2020 

1.5.1 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,- Kč  

 20. 12. 2019 byla KNL, a.s. informována o výsledku soutěže, kdy podaný projekt byl vybrán k financování.   
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rok 2020    

dotace           820 000,- Kč   

spoluúčast KNL, a.s.                                    0,- Kč   

 

 S Hlavním řešitelem projektu je uzavřena Smlouva o spolupráci. Práce na projektu byly zahájeny.   

1.5.2 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    

 

rok 2020    

dotace           1 384 164,- Kč   

spoluúčast KNL, a.s.              153 796,- Kč   

 

 S Hlavním řešitelem projektu je uzavřena Smlouva o spolupráci. Práce na projektu zahájeny. 

 

1.6 Výzkumné projekty podané v r. 2020 

                 

1.6.1 Vývoj implantátů  k nitrodřeňovému  hřebování předloktí s přenesenou reposicí zlomeniny a 

jednoduchým stabilním jištěním _FW03010183 

 Dne 24. 6. 2020 byla podána žádost o dotaci v rámci 3. Veřejné soutěže programu TREND_ program na 

podporu průmyslového výzkumu a vývoje.  

 Poskytovatel dotace:  Technologická agentura ČR.  

 Navrhovatel a uchazeč: společnost WSTEC s.r.o.  

 Hlavní řešitel projektu za KNL, a.s.  MUDr. Jaroslav Šrám, Ph.D. 

 Předpokládané náklady projektu za KNL, a.s. na období 2021 – 2023:           1 554 000,- Kč  

 Z toho podpora                                            1 248 000,- Kč  

 

1.6.2 Katetrizační ablace vs. modifikace rizikových faktorů _NU 21-02-00388 

 Dne 25. 6. 2020 byla podána žádost o dotaci v rámci Veřejné soutěže 2021 – 2024, MZ ČR – Program na 

podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 -2026  

 Poskytovatel dotace:  MZ ČR – Agentura pro zdravotnický výzkum ČR  

 Hlavní navrhovatel a uchazeč: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady   

 Hlavní řešitel projektu za KNL, a.s.  MUDr. Tomáš Roubíček, Ph.D. 

 Předpokládané náklady projektu za KNL, a.s. na období 2021 – 2023: 3 182 000,- Kč  
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 Z toho podpora                        2 214 000,- Kč  

 

1.6.3 Využití vysokofrekvenčního EKG k predikci negativní remodelace levé komory srdeční při chronické 

kardiostimulaci_ NU 21-02-00584 

 Dne 25. 6. 2020 byla podána žádost o  dotaci v rámci  Veřejné soutěže 2021 – 2024, MZ ČR – Program na 

podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 -2026  

 Poskytovatel dotace : MZ ČR – Agentura pro zdravotnický výzkum ČR  

 Hlavní navrhovatel a uchazeč: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady  

 Hlavní řešitel projektu za KNL, a.s.  MUDr. Rostislav Polášek 

 Předpokládané náklady projektu za KNL, a.s. na období 2021 – 2024: 2 284 000,- Kč  

 Z toho podpora               2 284 000,- Kč 

                   

1.6.4 Komplexní diagnostiky dětských národů CNS a nádorů měkkých tkání _NU21-03-00293 

 Dne 25. 6. 2020 byla podána žádost o dotaci v rámci Veřejné soutěže 2021 – 2024, MZ ČR – Program na 

podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 -2026  

 Poskytovatel dotace:  MZ ČR – Agentura pro zdravotnický výzkum ČR  

 Hlavní navrhovatel a uchazeč: Fakultní nemocnice v Motole   

 Hlavní řešitel projektu za KNL, doc. MUDr. Tomáš Jirásek, Ph.D. 

 Předpokládané náklady projektu za KNL, a.s. na období 2021 – 2023: 2 264 000,- Kč  

 Z toho podpora                                2 264 000,- Kč  

 

   

1.7 Ostatní žádosti 

1.7.1 Dotační program na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví pro období 2019 – 2021 

1.7.1.1 ETAPA – rok 2019  

  

Registrační číslo: 21/18-MC-1 

Bezpečnostní audit a analýza rizik v KNL, a.s. 

 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. 

 

1.7.1.2 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. 

 Dne 3. 1. 2020 byla na MZ podána žádost o neinvestiční dotaci v celkové výši 1 988 264,- Kč (dotace 100%), 

přičemž nemocnice se zavázala ke spoluúčasti na projektu v celkové výši 80 000,-Kč 

 Dne 26. 2. 2020 byl projekt schválen. 

 Dne 29. 4. 2020 bylo vydáno Rozhodnutí č. OKP/14/1109/2020  o poskytnutí neinvestiční dotace za 

státního rozpočtu ČR v celkové výši 1 602 804,-Kč 
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 Od 17. 9. 2020 probíhají, v rámci projektu, pro zaměstnance KNL, a.s., semináře – „Mentální příprava“ a 

„Praktický výcvik – reakce na rizikové situace“. 

 Z neinvestiční dotace budou dále pořízeny nezbytné bezpečnostní pomůcky pro osobní ochranu 

zaměstnanců (osobní alarmy, taktická pera, taktické svítilny, pepřové spreje….) 

 

1.8          Připravované žádosti 

1.8.1   Rekonstrukce Oddělení dětské psychiatrie a adolescentní psychiatrie KNL, a.s.  

   

 V rámci Integrovaného regionálního operačního programu byl prodloužen příjem žádostí do 75. 

Výzvy Deinstitucionalizace psychiatrické péče II.   

 

Termín přijímání žádostí:     15. 7. 2021 15:00 hod.  

Ukončení realizace projektu.    30. 6. 2023  

Max. výše dotace je 85% z uznatelných nákladů projektu  

 

Snaha KNL, a.s. byla, aby do této výzvy byla podána žádost pro výše uvedený projekt. Neprodleně byly zahájeny 

práce na zpracování projektové dokumentace. Nedílnou součástí pro podání žádosti je vydané pravomocné stavební 

povolení. Vzhledem k tomu,  že „Rada architektů Statutárního města Liberec“ neschválila předložený návrh projektové 

dokumentace, nebylo ji možné následně předložit na  Stavební úřad. Nyní se projektová dokumentace přepracovává 

dle požadavku „Rady architektů“.  

 

Závazné termíny stanovené „Výzvou“  

Termín pro podání žádosti o dotaci max. do 15. 7. 2021 vč. vydaného stavebního povolení.  

 

Termín pro ukončení realizace projektu max. do 30. 6. 2023. Tento termín je ze strany KNL, a.s. za současné situace 

nereálný.   

 

KNL, a.s. nadále tento projekt připravuje, pro podání žádosti v dalším programovém období IROP, kde se 

předpokládá, že bude rovněž vyhlášena výzva v oblasti Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb, 

specifický cíl Infrastruktura ve zdravotnictví – Deinstitucionalizace psychiatrické péče. Předpokládaná výše dotace 85%.        

   

1.9      Kontrola projektů 

1.9.1  „Zvýšení kvality návazné péče v KNL, a.s. – I.“    

 

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001208 

Projekt je věcně i finančně ukončen, celková výše poskytnuté dotace:  81 841 395,82 Kč. 

 

Dne 19. 8. 2020 proběhla u tohoto projektu Veřejnoprávní kontrola. Předmětem kontroly na místě byla kontrola 

výstupů projektu a kontrola dodržování povinnosti příjemce dotace v době udržitelnosti projektu vyplývajících 

z Rozhodnutí o poskytnutí dotace, Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace výzva IROP č. 31 a dalších souvisejících 

pravidel.  

 

Kontrolní zjištění: nebylo zjištěno porušení povinností. Porušení pravidel nebylo zjištěno.      
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1.9.2 „Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního onkologického  centra II. KN Liberec “    

Registrační číslo: CZ.1.06/3.2.01/19.09738 

Projekt je věcně i finančně ukončen, celková výše poskytnuté dotace:  27 458 628,63 Kč. 

 

Dne 4. 3. 2020 proběhla u tohoto projektu kontrola ex post formou monitorovací návštěvy. Předmětem kontroly na 

místě byla kontrola archivace, účetních dokladů, publicity, fyzická kontrola přístrojů, kontrola výpisu z majetkové 

evidence.  

Kontrolní zjištění: nebylo uloženo žádné nápravné opatření.      

 

1.9.3 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 

Dne 25. 6. 2020 byla poskytovatelem dotace provedena veřejnosprávní kontrola čtvrté průběžné etapy projektu 

(období 1. 9. 2029 – 29. 2. 2020) a 4. žádosti o platbu (do které spadá veškeré vybavení budovy „I“). Bylo 

zkontrolováno 100% způsobilých výdajů 4. ŽoP, v celkové výši 17 827 044,98,- Kč, včetně všech účetních dokladů a 

kompletní dokumentace k šesti veřejným zakázkám.  

 

Kontrolní zjištění: kontrola bez připomínek, nebyly zjištěny nedostatky. 

2      

Připravovan

é projekty  

2.1 Programu REACT EU  - programové období 2021-2023 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR připravuje pro období 2021 – 2023 program REACT EU, který reaguje na krizi 

způsobenou pandemií COVID-19. Cílem programu je ochrana zdravotnického systému a zachování jeho funkčnosti, 

zlepšení systému připravenosti subjektu zapojených do řešení hrozeb, zejména nemocnic. Předpoklad podpory ze 

strany poskytovatele dotace 100%. Program je ve fázi přípravy, předpoklad vyhlášení jednotlivých výzev 11-12/2020. 

Návrh využití prostředků REACT-EU v Integrovaném regionálním operačním programu 2014 – 2020  je v příloze č. 

1.  

Na základě návrhu nařízení Evropské komise (EK) ze dne 28. května 2020, tzv. REACT-EU , který má vést k posílení 

schopnosti členských států reagovat na krizi související s pandemii COVID-19, bude členským státům dodatečně k ESIF 

přiděleno celkem 47,5 mld. EUR (o alokaci bylo rozhodnuto na mimořádném jednání Evropské rady 17. – 21. 7. 2020). 

Konkrétní rozdělení dodatečné alokace k ESIF mezi členské státy EU bude známo v říjnu/listopadu 2020, resp. v roce 

2021, až budou zveřejněna data, na jejichž základě mají být prostředky rozděleny (dle aktuálních dat za rok 2020 se 

vypočítá alokace pro rok 2021, zbývající část alokace pro rok 2022 a pravděpodobně i 2023 se určí v návaznosti na 

aktuální data ve druhé polovině roku 2021). Na základě odhadů a neoficiálních informací se předpokládalo, že příděl 

ČR by se mohl pohybovat ve výši cca 1 – 1,5 mld. EUR. Tento odhad byl v září 2020 upřesněn a předpokládá se, že 

alokace pro ČR bude ve výši 947 mil. EUR (resp. 1 009 mil. EUR v běžných cenách). Částka se odvíjí od aktuálních 

indikátorů HDP a nezaměstnanosti v ČR a v EU-27. 

Iniciativa REACT-EU je nástrojem politiky soudržnosti pro ekonomickou a sociální obnovu EU po koronavirové 

pandemii. Cílem je vyrovnat asymetrie a disparity vzniklé v členských zemích v důsledku šíření koronaviru a opatření 

proti němu. Podpora bude směřována konkrétně na následující oblasti: zdravotnictví (přístrojové vybavení, stavby a 

zdravotnická záchranná služba); integrovaný záchranný systém; infrastrukturu pro sociální služby a kabiny pro 

sportovce. 

 

Tabulka č. 2: Podporované téma v IROP REACT – EU – odhad alokace 
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Podporované téma v IROP 

Vazba na 

klimatické 

cíle 

Podíl na celkové 

alokaci REACT-EU 

Klimatick

ý 

příspěvek 

alokace 

Odhad 

alokace (mld. 

CZK) 

Zdravotnictví (přístroje a 

stavby) 
0 % 56 % 0 % 15,2 

Kabiny 0 % 15 % 0 % 4,2 

Integrovaný záchranný systém  100 % 19 % 19 % 5,1 

Domovy pro seniory 100 % 10 % 10 % 2,6 

Celkem   - 100 % 29 % 27 

 

V návrhu nařízení je uvedena možnost využít 100% míru spolufinancování EU na projekty realizované z dodatečných 

prostředků REACT-EU a projekty budou moci být realizovány na celém území ČR (tj. bez ohledu na kategorii regionů). 

Návrh na rozdělení finančních prostředků je v tabulce č. 2. 

Prostředky z REACT-EU budou v rámci ČR přerozděleny prostřednictvím IROP (Integrovaného regionálního 

operačního programu). V IROP bude vytvořen nový specifický cíl 6.1.: REACT-EU. Cílem opatření je ochrana 

zdravotnického systému a zachování jeho funkčnosti, zlepšení systému připravenosti subjektů zapojených do řešení 

hrozeb, zejména nemocnic, hygienických stanic, zdravotních ústavů, podpořit rozvoj a vybavenost infekčních oddělení 

nemocnic s ohledem na pandemickou situaci a potenciální hrozby. Zároveň je nezbytné redukovat přenos onemocnění 

v populaci a úmrtnost samotnou. Za tímto účelem je nutné posílit odolnost páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče, 

zejména oddělení JIP, ARO, diagnostická a intervenční pracoviště navýšit a modernizovat laboratorní kapacity. S 

ohledem na vysokou morbiditu a mortalitu a socioekonomické dopady onemocnění covid19, je nutné rovněž podpořit 

specializovanou a super specializovanou péči o zvláště ohrožené skupiny pacientů. 

Ve specifickém cíli 6.1: REACT-EU je navržena podpora následujících investičních priorit: 

I. Modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby 

II. Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty 

III. Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb 

Harmonogram 

14. 10. 2020 - Vláda ČR schválila návrh na využití prostředků REACT-EU v  IROP 

23. 10. 2020 - bude návrh schvalovat Monitorovací výbor IROR 

předpoklad listopad 2020 - trialogy (EK) 

předpoklad do konce 2020 - rozhodnutí EK o rozdělení prostředků mezi členské státy 

předpoklad prosinec 2020/leden 2021 - výzva pro podávání žádostí do IROP 

předpoklad červenec/srpen 2021 - schválení projektů a zahájení realizace 

předpoklad prosinec 2023 - nejzazší termín pro ukončení projektů 

 

KNL, a.s., v rámci uvedeného programu, rozdělila projekty na dvě skupiny. Na žádosti, které mají oporu a odpovídají 

specifickým cílům investiční prioritě požadované integrovaným regionálním operačním programem dle specifického 

cíle 6.1: REACT-EU. U investic stavebního charakteru je předpoklad, že plánovaná stavební investice má vydané 

pravomocné stavební povolení. Z tohoto důvodu jsme zařadili některé níže uvedené investiční akce do druhé skupiny a 

budeme na ně žádat finanční podporu - dotaci v programovém období 2021 – 2027. 
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2.1.1 Připravované žádosti, které mají oporu dle specifického cíle 6.1 REACT-EU -  

2.1.1.1 Rozvoj specializovaného přístrojového vybavení  PET/CT  

V rámci uvedeného projektu se bude realizovat stavba   100 000 000,- Kč   

přístrojové vybavení  

PET/CT                             80 000 000,- Kč  

SPECT              8 500 000,- Kč  

 Vybavení laboratoře            9 500 000,- Kč   

 Celkem         208 000 000,- Kč    

2.1.1.2 Robotická miniinvazní technologie  

Předpokládané náklady         60 000 000,- Kč  

2.1.1.3 Rozvoj péče o vybrané skupiny pacientů  

Skiaskopie            10 000 000,- Kč   

Skiagrafie          11 000 000,- Kč   

Vybavení pro páteřní operace         27 000 000,- Kč     

Celkem           48 000 000,- Kč         

2.1.1.4 Lineární urychlovač  

Lineární urychlovač        100 000 000,- Kč   

  

2.1.1.5 Vybudování (pneumatického dopravního systému (potrubní pošta) 

Vybudování potrubní pošty        25 200 000,- Kč   

 

 

2.1.2 Žádosti, které zatím nemají oporu dle specifického cíle 6.1 REACT-EU 

2.1.2.1 Rozvoj urgentních příjmů  

Objekty energetické a technické infrastruktury s opatřením pro pandemické situace  

          50 000 000,- Kč    

2.1.2.2 Rozvoj laboratorních kapacit nemocnic 

Rekonstrukce pitevního traktu budovy Patologie     26 000 000,- Kč   

           

 

    

2.2      Fond Obnovy – RRF - Programové období 2021-2023 

Tento fond řídí MPO ČR. V současné době probíhá příprava Národního plánu obnovy. Probíhají jednání na úrovni 

Krajského úřadu následně s MZ ČR, aby v rámci zdravotnictví byly do tohoto programu začleněny i urgentní příjmy.  

 

2.3      IROP - Programové období 2021-2027 

V současné době probíhá zpracování podmínek pro jednotlivé výzvy a specifické cíle. Předpokládaná výše podpory: 

85%. Termín vyhlášení jednotlivých výzev zatím není znám.  

 

Pro KNL, a.s. by se jednalo o možné výzvy u těchto specifických cílů:  

Specifický cíl 1.1 eGovernment a kybernetická bezpečnost.  

Specifický cíl 4.3 Infrastruktura ve zdravotnictví.  

 Urgentní příjmy   

 Integrovaná zdravotně – sociální péče 
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 Dlouhodobá a následná péče 

 Deinstitucionalizace  psychiatrické péče  

 Paliativní a hospicová péče 

3 Investiční 

činnost 

Schválený investiční plán na rok 2020 je uveden tabulce č. 3. 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 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. 

 

3.1 Plnění investičního plánu na rok 2020 

Plán investice do rozvoje nemocnice od roku 2017 se 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 vzrůstajícím neuspokojivým stavebně technickým stavem nemocnice až 

potenciálně havarijními stavy, které je nutné neodkladně řešit tak, aby nedocházelo k ohrožení funkčnosti některých 

provozů. Začíná se jednat o základní hospodářské technologie a stavební údržbu, která zabezpečuje podporu 

poskytování zdravotní činnosti. 

Návrh investičního plánu je stanoven v celkovém objemu finančních prostředků ve výši 173 485 tis. Kč. Plnění 

investičního plánu je v příloze č. 2. 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 nebyly žádné 

investiční pobídky – projekty z evropských fondů, protože v letošním roce končí finanční období 2013 – 2020 a na nové 

období žádné konkrétní výzvy zatím nejsou. O plánovaných investičních fondech je uvedena informace v bodu 2. 

Připravované projekty. 

Realitou je, 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. 

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 – pro rok 2020 

jde o částku 39 930 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. 

 

Stavebně technické záměry jsou v posledních letech předkládány z důvodu vyvolaných objektivních situací již výše 

uvedených v celkových objemech pohybujících se přes 70 000 tis. Kč. Pro letošní rok byly představenstvem 

odsouhlaseny stavební akce o celkové výši 89 188 tis. Kč. 

Tabulka č. 3: Plán 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                            
 

3.1.1 Přístrojové investice 

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 
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následujícím způsobem. Celkový finanční objem přístrojových investic je ve výši 45 830 tis. Kč včetně převedených 

investic, havárií, rezervy na havarijní stavy (5 000 tis. Kč) a rozvoje center KNL, a.s. (7500 tis. Kč). 

 

Plnění investičního přístrojového plánu, který pojednala na začátku roku investiční přístrojová komise, je uvedeno 

v tabulce č. 4 - schválené přístrojové investice pro rok 2020. V tabulce je seznam zdravotnických přístrojů vybraných 

komisí k realizaci a stav plnění nákupu daného ke koupi schváleného přístroje. 

 

O potřebě obnovy kapalinového chromatografu a CT přístroje v pavilonu chirurgie jsme opakovaně informovali na 

minulých představenstvech.  Bohužel se nepodařilo zajistit finanční prostředky mimo zdroje nemocnice, ale nemocnice 

vitálně oba přístroje k své činnosti potřebuje, tak se vedení nemocnice rozhodlo daný nákup uskutečnit z vlastních 

zdrojů. 

 

Na nákup chromatografů – kapalinového a plynového byl proveden průzkum trhu a oddělení veřejných zakázek 

v současné době připravuje zadávací dokumentaci pro výběrové řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 

zakázek s termínem realizace v 1 Q 2021.  

 

Výběrové řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) na nákup CT přístroje 

umístěného v pavilonu chirurgie je administrativně připraveno. Jeho realizaci plánujeme uskutečnit ještě v letošním 

roce, v případě udělení souhlasu dozorčí radou (souhlas vedení nemocnice potřebuje od dozorčí rady), protože 

pořizovací hodnota zakázky včetně servisu přesahuje hodnotu více jak 20 000 tis. Kč.  

 

 

Tabulka č. 4: Schválené zdravotnické přístrojové investice pro rok 2020 

 
 

 

V posledních letech s počtem zdravotnické techniky a s ohledem na skutečnost, že v uplynulých obdobích nemocnice 

byla úspěšná v získávání dotačních titulů na pořízení zdravotnické techniky, vzniká tlak oddělení nejen na pravidelnou 

obnovu, ale i při stárnutí těchto přístrojů je větší počet havárií. Danou realitu potvrzuje skutečnost, kdy nám narostl 

počet havárií za první tři čtvrtletí letošního roku, na které servisní opravy nestačily a tak nemocnice 15 případů řešila 

novým nákupem, zatím v celkové hodnotě 7 315 tis. Kč. V této částce zatím není započtena havárie RDG přístroje pro 

Nemocnici Frýdlant, která v současné době se dokončuje a její pořizovací hodnota včetně stavebních úprav převýší 

částku 2 500 tis. Kč včetně DPH. Každoročně vyčleněná částka 5 000 tis. Kč v následujících obdobích z uvedené 

skutečnosti s jistotou nebude stačit. Stav nákupu přístrojů zdravotnické techniky z důvodu havárie a specifikace o jaké 

zdravotnické přístroje jde je uvedeno v příloze č. 5. 
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Tabulka č. 5: Havárie - přístrojové investice - stav k 30. 9. 2020 
p.č. Název investice Stručný popis n.s. Oddělení Částka

Cena skutečnost - 

vč. DPH
Rozdíl cen

Vyfakturováno k 

dnešnímu dni
Stav investice Poznámka

2.1 Endoskopický oplachový systém Havárie 2612 LS ORL                        200 000 Kč poptáno nutnost pořídit pouze 2 cestnou 

oplachovou pumpu - ostatní je 

vyvolané požadavkem na záměnu 

systému 

2.2 Zmražovač plazmy Havárie 2721 Transfúzní služba             700 000 Kč 726 000 Kč 726 000 Kč dodáno

2.3 Flexibilní cystoskop Havárie 2241 Ambulance urologie            170 000 Kč dodáno

2.4 Flexibilní ureteroskop Havárie 2241 Ambulance urologie            185 000 Kč dodáno

2.5 Fibrobronchoskop Havárie 2414 Anestezie prováděná mimo ARO 215 000 Kč 209 330 Kč 5 670 Kč 209 330 Kč dodáno převážně hrazeno z pojistky - 

180.tis

2.6 Fibrobronchoskop Havárie 2251 JIP chirurgických oborů       215 000 Kč 200 860 Kč 14 140 Kč 200 860 Kč dodáno

2.7 Vrtačka Colibri Havárie 3271 Operační sály Turnov 120 000 Kč 118 951 Kč 1 049 Kč dodáno

2.8 Zalévací linka parafínových bloků Havárie 2711 Laboratoře patologie          800 000 Kč 310 713 Kč 489 287 Kč 310 713 Kč dodáno nutné - alespoň část linky 2/3

2.9 Kolenní motodlaha Havárie 2341 Ambulance rehabilitace 150 000 Kč 0 Kč 150 000 Kč 0 Kč odloženo 1 chybějící motodlaha z 

celkového počtu dlah

2.10 Bodypletyzmografická komora Havárie 2176 Spirometrie 900 000 Kč 797 623 Kč 102 377 Kč 797 623 Kč dodáno neopravitelné

2.11 Spektrofotometr - dvoupaprskový Havárie 2741 Laboratoř OKB                 400 000 Kč 240 790 Kč 159 210 Kč 0 Kč objednáno IT vyvolaná investice z 

důvodu WinXP

2.12 Tkáňový procesor Havárie 2711 Laboratoře patologie          1 050 000 Kč 655 578 Kč 394 422 Kč 655 578 Kč dodáno nutné

2.13 Fibrobronchoskop Havárie 2414 Anestezie prováděná mimo ARO 215 000 Kč 204 045 Kč 10 955 Kč 204 045 Kč dodáno pro plicní výkony na COS

2.14 Dávkovače TIVA Havárie 2414 Anestezie prováděná mimo ARO 260 000 Kč 198 064 Kč 61 936 Kč objednáno

2.15 Motodlaha Havárie 3262 LS ortopedie Turnov 120 000 Kč 100 430 Kč 19 570 Kč 100 430 Kč dodáno

2.16 Odběrové křeslo Havárie 2721 Transfúzní služba             80 000 Kč poptáno

2.17 Zákrokový stůl Havárie 3211 Ambulance chirurgie Turnov 45 000 Kč poptáno

2.18 Duodenoskop Havárie 2151 Ambulance gastroenterologie 1 000 000 Kč poptáno

2.19 Ošetřovací lampy Havárie 2634 Ambulance stomatologie        150 000 Kč 127 270 Kč objednáno

2.20 Flexibilní cystoskopy Havárie 2241 Ambulance urologie            340 000 Kč poptáno

2.21

2.22

7 315 000 Kč         4 192 154 Kč           1 408 616 Kč  3 507 079 Kč       

302 500 Kč 302 500 Kč

 
 

V obou pandemických obdobích (březen – duben a současné době druhé probíhající vlně) je investiční a obchodní 

oddělení postaveno před nelehký úkol zabezpečit pro zaměstnance nemocnice nejen osobními ochrannými 

pomůckami, které předtím zajišťovalo pouze v minimálním předepsaném (povinném) množství, ale i přístrojové 

vybavení, které v mimo se pandemické době nepoužívalo nebo používalo velmi málo – jedná se především o vybavení 

mikrobiologických laboratoří a navýšení vybavení intenzivní péče – ventilační technikou. 

Obtížná situace je v technice nákupu - jednání s dodavateli daného sortimentu. Obchodní podmínky jsou s ohledem 

na požadovaný termín dodání techniky nevýhodný pro dodavatele, kteří nemají dostatečné skladové zásoby. Druhým 

zásadním faktorem je výrazný „převis“ poptávky daného sortimentu zboží, kdy je pro nás stanovení výše pořizovací 

ceny opět nevýhodná pozice. Dalším faktorem je nemožnost dodržení zákona č. 134/ 2016 Sb. o zadávání veřejných 

zakázek a zákonem stanovených limitů určujících povinnost vypisování otevřených soutěží. 

Seznam přístrojů, které nemocnice musela nakoupit v souvislosti s pandemií viru SARS - CoV - 2, kde celková částka 

dosahuje výše 8 164 tis. Kč, je uveden v tabulce č. 6. Seznam potřebných přístrojů nemusí být konečný. V současné 

době je objednaná velkokapacitní pipetovací jednotka Evolis, která nám umožní navýšit pokrytí cca 250 vzorků za 

hodinu, při naplnění kapacit izolátorů, které máme v laboratoři k dispozici. Tato kapacita pak pokryje současných 1500 

vzorků, které máme jako požadovaný současný plán, abychom neposílali vzorky mimo laboratoř. Tato kapacita je však 

ještě vázána na koupi třetího PCR přístroje v hodnotě 330 tis. Kč včetně DPH. 

 

Tabulka č. 6: Vyvolané přístrojové investice v souvislosti s pandemií viru SARS CO - 2 
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p.č. Název investice
Stručný popis - 

umístění
Předpokládaná cena 

Cena skutečnost - 

vč. DPH

Vyfakturováno k 

dnešnímu dni
Stav investice Poznámka

1.1 Plicní ventilátory (2 ks) KNL
995 588,00 995 588,00 dodáno

FC Slovan (750.000) + NF Preciosa 

(245.588)

1.2 Externí HighFlow (7 ks) KNL

581 889,00 581 889,00 dodáno

Novartis (249.381), Svaz Vietnamců 

(100.000), NF Preciosa (204.412) = 

553.793, PhDr. Kábrtová (14.000), Ing. 

Sýs (12.000)

1.3 Plicní ventilátor (1 ks) KNL 497 794,00 497 794,00 dodáno Medtronic (497.794)

1.4 Izolátor nukleových kyselin KNL 478 555,00 478 555,00 dodáno dar LK

1.5 Robotický pipetovací přístroj KNL 480 975,00 480 975,00 dodáno dar LK

1.6 Krevní analyzátor KNL 240 000,00 0,00 poptáno Medtronic

1.7 Infuzní technika KNL - T 193 534,90 193 534,90 dodáno Ochranovský sbor 

1.8 ECMO - směšovač plynů KNL 54 929,16 54 929,16 dodáno oaza - net

1.9 Plexi přepážky do výdejních pultů (5 ks) KNL 79 446,00 79 446,00 dodáno KNL

1.10 Laboratorní DNA/RNA box KNL 57 475,00 objednáno KNL

1.11 Oxymetry (20 ks) KNL 230 340,00 objednáno KNL

1.12 Externí HighFlow (8 ks) KNL 665 016,00 objednáno KNL

1.13 Defibrilátor KNL 68 462,00 68 462,00 dodáno KNL

1.14 Automatický pipetovač - vysokokapacitní KNL 1 510 080,00 objednáno

1.15 POCT - COVID testy (4 slotový) KNL 1 087 790,00 objednáno dar LK ??

1.16 POCT - COVID testy (2 slotový) KNL - T 603 790,00 objednáno dar LK ??

1.17 Izolátor nukleových kyselin KNL 338 800,00 objednáno KNL

8 164 464,06 3 431 173,06  
 

 

Pro úplnou informaci ohledně pandemického období způsobené virem SARS - CoV - 2 přikládáme tabulku č. 7, kde 

jsou uvedeni dárci, kteří během daného období Krajské nemocnici Liberec, a.s. poskytli věcný nebo finanční dar.  

 

 

Tabulka č. 7: Seznam dárců právnických i fyzických osob v souvislosti s pandemií viru SARS CO - 2 
p.č. Dárce účel využití Darovaná částka Poznámka

1.1 FC Slovan Liberec COVID-19 750 000,00 Plicní ventilátory

1.2 Nadace Preciosa COVID-19
450 000,00

245.588 na Plicní ventilátory, 

HighFlow 204.412

1.3 Svaz Vietnamců v Liberci COVID-19 100 000,00 HighFlow

1.4 Novartis COVID-19 249 381,00 HighFlow - 3 ks

1.5 Medtronic Czechia COVID-19 600 000,00

1.6 Krajský úřad libereckého kraje COVID-19 959 350,00

1.7 Ochranovský sbor COVID-19 190 000,00 Turnov

1.8 KNORR-BREMSE SYSTEMY COVID-19 50 000,00

1.9 NADACE EURONISA COVID-19 268 217,00

1.10 oaza - net COVID-19 50 000,00 Gas Blender

1.11 PhDr. Alena Kábrtová COVID-19 14 000,00 směřovat na HighFlow

1.12 Ing. Petr Sýs COVID-19 12 000,00 směřovat na HighFlow

1.13 Ing. Milan Banýr COVID-19 10 000,00

1.14 Drobní dárci COVID-19 22 000,00

1.15 Běhej lesy COVID-19 125 000,00

Celkem 3 849 948,00  
 

 

3.1.2 Stavební investice 

Předložení stavebních záměrů pro rok 2020 je dle odsouhlaseného investičního plánu v celkovém počtu 36 a 

kvalifikovaném odhadu o celkové výši 75 303 tis. Kč (tato částka bude navýšena o vícepráce na objektu psychiatrie). 

V příloze číslo 3 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. V příloze o 

každém stavebním záměru je uveden název a stručný popis dané akce včetně předpokládaných i skutečných nákladů, 

stavu v jakém se v současné době záměr nachází. Dále pak poznámky, která případně upřesňuje celou situaci ohledně 

realizace.   V období leden – září 2020 bylo ve stavební činnosti včetně rekonstrukce psychiatrie proinvestováno 37 480 

954,- Kč. V příloze je popis jednotlivých stavebních akcí včetně pořizovací ceny, stavu fakturace, fáze realizace – 

připravuje se, realizuje se, je zrealizována, převedena do následujícího období, atd. včetně  poznámky. 
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Rekapitulace počtu stavů stavebních investic: 

Zrealizováno    15 

Realizuje se    17     

Odloženo do roku 2021     7 

Připravuje se      2 

Havárie       0 

Pozastaveno      1 

 

3.1.3 Informační technologie 

Pro rok 2020 se naplánovaly 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. Oprávněnost těchto výdajů potvrdilo i pandemické období, kdy nemocnice úspěšně odolala 

kybernetickým útokům, což je hlavně nejen „díky“ kvalitním lidským zdrojům, které nemocnice má, ale v poslední době 

i nezbytným masivním investováním do oblasti ICT. I nadále trvá zvýšené riziko cíleného útoku na nemocnice, 

v posledních měsících jich byla celá řada a úspěšný útok by mohl znamenat výpadek informačních systémů na dny až 

týdny, významné omezení provozu, ohrožení tržeb nemocnice v řádu mnoha desítek milionů Kč včetně úniku citlivých 

dat, informací atd. V období leden – duben bylo zatím proinvestováno celkem 4 797 608,- Kč. Rekapitulace stavu 

jednotlivých oblastí informačních technologií a systémů je v příloze číslo 3 a záložce číslo 4 - ICT. 

Rekapitulace počtu stavů ICT investic: 

Zrealizováno      9 

Realizuje se    14 

Odloženo do roku 2021     1 

Připravuje se      0 

Havárie       0 

3.1.4 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 

3 a záložce číslo 5 - auta 2020. Z důvodu pandemického období se nezrealizoval ani jeden nákup vozu. V současné 

době probíhají tři poptávková řízení. 

Rekapitulace počtu stavů obnovy vozového parku: 

Zrealizováno    2  

Realizuje se    3 

Odloženo do roku 2021   2 

Havárie     0 

3.1.5 Ostatní – stravování a správa areálu 

V příloze číslo 3 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. Celková částka 

2 102 tis. Kč musela být navýšena o 325 tis. Kč o nákup tabletových vozíků, s kterými se při stanovení investičního 

plánu nepočítalo. Zatím bylo zainvestováno 2 144 828,- Kč. 

Rekapitulace počtu stavů investic pro catering a obnovu areálu: 
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Zrealizováno    4 

Realizuje se    3 

Odloženo do roku 2021   6 

Připravuje se    0 

Havárie     0 

3.1.6 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 kapitole č. 1. 

4 Modernizace – 

Krajské 

nemocnice 

Liberec, a.s. 

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. V květnu letošního roku 

projednali a schválili akcionáři na základě vývoje nákladů projektu Modernizace KNL, a.s. jeho financování.  

 

4.1 Stav projektu Modernizace KNL k 30. 9. 2020 - CUM 

4.1.1 Inženýrská činnost (administrace) 

 Územní řízení – Územní Rozhodnutí nabylo právní moci dne 15. 4. 2020.  

 Odkoupený pozemek TJ Lokomotiva zapsán do KN jako majetek KNL (k 22. 6. 2020). 

 Zdemolované objekty v Kristiánově ulici byly vymazány z KN (k 8. 10. 2020).  

 Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) byla uvolněna pro projednávání s dotčenými orgány státní správy 

(k 15. 7. 2020). 

4.1.2 Projektování stavby 

 Dne 17. 6. 2020 vystavena výzva k zahájení činnosti na dokumentaci pro provedení stavby (DPS).   

 Projednávání s dotčenými orgány má vliv na úpravu dokumentace pro stavební povolení před podáním žádosti 

– př. požadavek na zapracování nové protipožární normy.     

4.1.3 Realizace 

 Demolice v Kristiánově ulici – kompletně zrealizováno. Konečná cena díla: 2 283 626,- Kč (bez DPH) – úspora 

cca 150 000,- Kč oproti SoD 

 Demolice skladu pod budovou „V“ – kompletně zrealizováno. Konečná cena 579 000,- Kč (bez DPH) – dle SoD. 

 Přeložka plynovodního vedení v ul. Jablonecká – zrealizováno, čekáme na fakturaci. Konečná cena 4 827 198,- 

Kč (bez DPH) – úspora cca 980 000,- Kč oproti SoD. 

 Administrátor VZ na generálního dodavatele stavby MT Legal, s.r.o. – smluvní cena 1 540 000,00 Kč bez DPH.   

 Zahájena příprava zadávací dokumentace.  

 Součástí přípravy veřejné zakázky budou tzv. Předběžné tržní konzultace (PTK) – setkání se zástupci stavebního 

trhu k oznámení záměru a kontroly vybrané části zdání soutěže přímo s možnými dodavateli – snížení rizika 

námitek v rámci soutěže. Předpoklad konání PTK (listopad – prosinec 2020). 

4.1.4 Financování  

Aktuální odhad rozpočtu projektu, který vychází z propočtu projektanta stavby ve fázi dokumentace pro stavební 

povolení (DSP) a odhadu výdajů na vyvolané náklady a zdravotnické technologie je uveden v tabulce č. 8.  
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Tabulka č. 8: Celkové náklady projektu Modernizace KNL, a.s. ve fázi DSP 

CENA VE FÁZI DSP (v tis.):

Cena stavby

DPH

CENA STAVBY CELKEM (vč. DPH)

Cena vyvolaných výdajů

DPH

Cena zdravotní techniky 

DPH

CENA PROJEKTU CELKEM (vč. DPH)

78 717 Kč                    

3 351 338 Kč   

1 922 942 Kč              

403 818 Kč                  

2 326 760 Kč   

471 917 Kč                  

99 103 Kč                    

374 842 Kč                  

 
 

 Aktuální rozpočet je podkladem pro společnost Deloitte Advisory k řešení způsobu financování projektu.  

 Pro účely plynulého financování projektu bude aktualizován odhad cash-flow projektu s akcentem na potřebu 

dofinancování projektu dle usnesení akcionářů z května 2020 a uzavřených smluv o financování projektu 

z června 2020. 

 

4.1.5 Výdaje projektu 

 Projekt eviduje dosavadní výdaje za rok 2020 (k 30. 8.) ve výši 17 960 467,69 Kč (bez DPH).  

 Celkové výdaje od zahájení projektu ve výši 56 209 833,82 Kč (bez DPH). 

 

4.1.6 Očekávané kroky a milníky projektu 

 Územní rozhodnutí (4/2020) 

 Stavební povolení (2021) 

 Výběr zhotovitele stavby (2021) 

 Zahájení stavby (2021) 

 Kolaudace (2024) 

Bc. Lukáš Černý 

 

4.1.7 Shrnutí 

 Příprava projektu vychází z respektování současných světových standardů a manuálů pro zdravotnická zařízení, 

sloužící urgentní medicíně. Na přípravě se podílejí odborníci se zkušeností s projektováním současných moderních 

nemocničních zařízení. Projekt integruje procesy výkonů na operačních sálech urgentních případů s vyšetřovacími, 

zobrazovacími diagnostickými systémy a laboratorními kapacitami podle nejnovějších procesních modelů s podporou 

zdravotní telematiky a systémově navazuje na dopravu pacienta jak na heliport, tak i na pozemní urgentní příjem 

s výraznými úsporami času nutného k záchraně životů. 

V předcházejících zprávách pro představenstvo jsou uvedeny zdravotní, ekonomické i urbanistické důvody k realizaci 

projektu. Jak vyplývá z dat Eurostatu, podíl investic do zdravotnictví je v ČR hluboko pod průměrem EU, ba jsme skoro 

poslední i ve srovnání se zeměmi východní Evropy. Stejně jako ostatní kraje tak nyní můžeme napravit hlubokou 

podfinancovanost nemocniční infrastruktury, kterou je dosud Krajská nemocnice Liberec postižena.  

V příloze č. 4 je uveden současný stav projednávání  DSP se všemi stakeholdery a dotčenými orgány státní správy a 

samosprávy včetně správců sítí před podáním žádosti o stavební povolení, které je plánováno na měsíc prosinec. 
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4.2 Nemocnice Turnov 

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. Prostorová dispozice jednotky intenzivní péče – 

kombinované oddělení ARO + chirurgická JIP – nevyhovuje aktuálním standardům, jak v porovnání s metodickými 

doporučeními, tak reálně provozně. 

KNL, a.s. chce realizovat daný záměr a na základě této potřeby vypsala veřejnou zakázku na zpracování projektové 

dokumentace dle zákona č. 134/ 2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek formou otevřeného řízení. Záměrem KNL, a.s. 

jakožto zadavatele veřejné zakázky je realizace rozvoje Nemocnice Turnov dle zpracované „Koncepce rozvoje 

Nemocnice Turnov“ (Storing 12/2019). Záměr byl představenstvem odsouhlasen na letošním lednovém zasedání, jako 

samostatný bod jednání. V současné době probíhají realizační projektové práce. 

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 

v cenové úrovni roku 2019 na základě studie, zpracované jako podklad k výběrovému řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. 

o zadávání veřejných zakázek. 

1. Přístavba a stavební úpravy Pavilonu TA:    53 000 tis. Kč bez DPH   63 500 tis. Kč s DPH 

2. Výstavba Pavilonu TX:    128 000 tis. Kč bez DPH 155 000 tis. Kč s DPH 

  

4.3 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.  

Byly předloženy k diskusi tři varianty (popsány jsou v zápise minulého představenstva) jak  řešit stavební problémy a 

rozvoj 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. 

Podklady pro vypsání výběrového řízení na případné zpracování projektové dokumentace byly předány MÚ Frýdlant. 

Hlavní výhodou doporučující varianty 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. Výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace dle ZZVZ dosud nebylo MÚ Frýdlant vypsáno. 

 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 

 

4.4 PET/CT  

Krajská nemocnice Liberec, a.s. potřebuje v rámci rozvoje nemocnice vybudovat zázemí pro umístění PET/CT 

přístroje. Na listopadovém zasedání Přístrojové komise MZČR získala nemocnice souhlasné stanovisko k pořízení 
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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. 

4.4.1 Stav projektu 

Po vytipování území se zpracovala zastavovací studie stavby, která sloužila, jako podklad pro výběrové řízení dle ZZVZ 

na zhotovitele projektových prací. Na základě této soutěže dle ZZVZ byla vybrána projektová společnost Storing, s.r.o., 

která již práce na dokumentaci ke stavebnímu povolení dokončila a nemocnice již má stavební povolení a čeká se na 

nabytí právní moci. Dále je zpracována dokumentace na demolici objektů R a přilehlé garáže a současně se zpracovává 

DPS - provádí se ochrana stromu (Mládek). Zároveň se připravuje zadávací dokumentace dle ZZVZ s termínem zahájení 

samotné výstavby v r. 2021. Hlavním zdrojem financování této akce předpokládáme dotační titul REACT – EU. 

Novostavba třípodlažního objektu pro PET/CT bude postavena v místech stávajícího objektu R a přilehlé garáže, které 

budou zdemolovány. Novostavba bude využívána pro zdravotnické účely: nově zřízené pracoviště PET/CT a do objektu 

budou přemístěny stávající provozy oddělení nukleární medicíny (SPECT/CT, gamakamery). Využití jednotlivých 

podlaží:  

 1. PP - laboratorní provozy, personální šatny, technické prostory;  

 1. NP - vyšetřovny, pacientské a personální zázemí;  

 2. NP - administrativně provozní zázemí oddělení a prostory pro pacienty (terasa) 

 

4.4.2 Předpokládaný harmonogram realizace: 

 Územní souhlas      3. Q 2020  získán 

 Stavební povolení      4. Q 2020 získán 

 Předání dokumentace pro provedení stavby   1. Q 2021 

 Zahájení soutěže na zhotovitele stavby    1. Q 2021 

 Demolice objektu R a přilehlé garáže    2. Q 2021 

 Zahájení stavby       3. Q 2021 

 Zahájení soutěže na dodavatele PET/CT    1. Q 2022 

 Kolaudace a dodávka technologie    4. Q 2022 

 

4.5 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. Žádost byla odsouhlasena „Přístrojovou komisí MZ ČR“ na únorovém zasedání.  

Doporučující stanovisko k pořízení daného přístroje dostala nemocnice od předsedy robotické společnosti prof. 

MUDr. Vladimíra Študenta, Ph.D., předsedy urologické společnosti (z roku 2018) prof. MUDr. Marka Babjuka, CSc., 

člena gynekologické společnosti prof. MUDr. Radovana Pilky, Ph.D. a náměstka hejtmana MUDr. Přemysla Sobotky 

pověřeného vedením resortu zdravotnictví. 

 

4.6 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  
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v provozu 14 let a jsou technicky i morálně zastaralé. Kvalifikovaný odhad pořizovacích nákladů na HW a SW u této 

úrovně zvolené technologie a hlavně úrovně vybavení SW se pohybuje mezi 15 000 – 17 000 tis. Kč bez servisní 

podpory. 

O výše uvedené potřebě pořízení daného přístroje jsme informovali a odsouhlasili na červnovém představenstvu. 

Investiční oddělení odeslalo žádost na MZ ČR k souhlasu obnovy CT přístroje z důvodu celkové pořizovací hodnoty, 

která přesahuje limit 5 000 tis. Kč a připravilo zadávací dokumentaci na dodavatele nového CT přístroje. V případě 

odsouhlasení dozorčí radou, bude ještě v letošním roce zveřejněna soutěž dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 

veřejných zakázek a následná realizace. 

 

4.7 Lineární urychlovač 

S ohledem na to, že optimální doba provozu lineárních urychlovačů, je cca 10-12 let, dostává se KNL, a.s. do situace, 

kdy na konci roku 2023 skončí platnost servisní smlouvy. Pokud budeme chtít stávající lineární urychlovače ještě cca 

další dva roky používat, budeme ji muset „vysoutěžit“ dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek za 

situace, kdy je pouze jeden uchazeč.   

V současnosti tedy probíhají jednání o možnosti prodloužení stávající servisní smlouvy i s ohledem na aktuální 

nefunkčnost iView panelu, bez nějž nelze LU správně servisovat, nicméně se nevyplatí vyměňovat u něj MV detektor za 

nový bez současné výměny řídících jednotek. ELEKTA byla vyzvána k sepsání nabídky na prodloužení servisní smlouvy 

v několika variantách, které KNL, a.s. následně posoudí tak, aby byla zachována co nejlepší dostupnost onkologické 

péče za přijatelnou cenu. 

  

4.8 Náhradní zdroj elektrické energie 

Nemocnice Liberec se dlouhodobě potýká s nedostatečnou kapacitou možnosti záskoku elektrické energie nouzovým 

zdrojem v případě výpadku sítě. V současné době je takto zabezpečeno cca 35 % všech pracovišť dvěma diesel 

agregáty 900 kVA a 360 kVA, z čehož druhý jmenovaný je v havarijním stavu a neplní tak zcela spolehlivě svou funkci, 

která se od tohoto zařízení očekává.  

Navíc se u obou nouzových zdrojů jedná o výpadkový systém nouzového napájení, tedy při přerušení dodávky 

elektrické energie vždy dojde k výpadku a pak při obnovení dodávek ze sítě opět k dalšímu výpadku. Tyto nárazové 

změny jsou rizikové z pohledu živostnosti citlivého zdravotnického zařízení. 

Na červnovém představenstvu jsme odsouhlasili realizaci tohoto záměru i způsob financování. Otevřená veřejná 

zakázka v nadlimitním režimu byla zahájena 29. 6. 2020. Těsně před ukončením lhůty pro podání nabídek, která byla 

stanovena na 3. 8.2020, obdržela KNL, a.s. námitky proti zadávací dokumentaci, kde stěžovatel uvádí, že je 

znevýhodněn, protože je mu znemožněno podat nabídku, protože není schopen splnit technické požadavky a 

požadoval zrušení zadávacího řízení. Vzhledem k tomu, že byly námitky podány těsně před otevíráním nabídek a KNL, 

a.s. jako zadavatel se s názorem stěžovatele neztotožnila, nebylo zadávací řízení zrušeno, nabídky byly otevřeny a 

námitky byly v zákonné lhůtě odmítnuty.  Zadavatel obdržel jednu nabídku, která splnila všechny jeho požadavky. Dne 

25. 8. 2020 podal původní stěžovatel návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonu zadavatele k Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže a správní řízení stále probíhá. 

Argumentace KNL je ve zkratce následující: KNL jakožto provozovatel zdravotnického zařízení musí na některá místa 

zabezpečit „bezvýpadkový“ zdroj elektrické energie, který byl doposud zabezpečen bateriovými zdroji. Nákupem 

dynamické UPS (dále jen DUPS) KNL, a.s. zamýšlí ušetřit provozní náklady na lokální UPS, které budou odstraněny, o to 

naléhavější je požadavek na spolehlivost centrální DUPS. Požadovaným technickým řešením je dosaženo maximálního 

snížení rizika selhání startu. Ačkoli toto řešení nenabízejí všichni výrobci, odmítá KNL, a.s. tvrzení Navrhovatele, že by 

tímto znemožnil jiným dodavatelům účast v zadávacím řízení, neboť je KNL, a.s. známo, že existují minimálně dva 

výrobci a zároveň existuje mnoho možných dodavatelů, kteří dané řešení mohou pro KNL dodat. 
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4.9 Pneumatický dopravní systém (potrubní pošta) 

Pneumatický dopravní systém je moderní sofistikované a v nemocnicích standardně využívané řešení, které zajišťuje 

především automatizovanou přepravu laboratorních vzorků (až stovky vzorků denně) z jednotlivých pracovišť 

nemocnice do laboratoře k jejich analýze. Dále lze systém využít i přepravě ostatních drobných předmětů, jako jsou 

dokumenty, léčiva, ….. . 

V současnosti musí především pomocní zdravotničtí pracovníci i kvalifikovaný zdravotnický personál denně nachodit 

desítky kilometrů a nelze vyloučit vliv lidského faktoru, a to omyl při předání na správné místo určení nebo zdržení na 

cestě a ovlivnění důležitého transportovaného materiálu. Cílem realizace pneumatického dopravního systému v 

Krajské nemocnici Liberec je modernizace, inovace a standardizace podmínek transportu biologického materiálu z 

místa jeho odběru do klinických laboratoří v areálu Krajské nemocnice Liberec, a.s.  

 

Tabulka č. 9: Situace stavby pneumatického dopravního systému v areálu KNL, a.s. 

 

 
Instalace pneumatického dopravního systému vyřeší stále se opakující problém zajištění bezpečného a rychlého 

transportu biologického materiálu z klinických pracovišť (ambulancí, operačních sálů, lůžkových stanic nebo urgentního 

příjmu) do klinických laboratoří. V neposlední ředě i zefektivní provoz laboratoří průběžným okamžitým 

vyhodnocováním laboratorních vyšetření, umožní evidenci všech prováděných transportů, zpracování detailních 

statistických výstupů a jejich vyhodnocování.  

Vedení nemocnice pověřilo obchodní oddělení, aby v případě, že daný investiční záměr bude splňovat podmínky 

určených specifických cílů v rámci výzvy REACT – EU zpracovalo žádost na financování pneumologického dopravního 

systému nemocnice.  V příloze č. 5 je uvedena rekapitulace objektů stavby a soupis prací celkových nákladů stavby dle 

projektových prací ve výši 25 171 tis. Kč včetně DPH.  

 

5 Obchodní 

činnost  
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5.1 Veřejné zakázky a poptávková řízení 

Za období 1 - 9 roku 2020 pracovníci oddělení veřejných zakázek připravují, právě organizují nebo uzavřeli obchodní 

soutěže s celkovou předpokládanou hodnotou za necelých 600 000 tis. Kč a uzavřeli smlouvy za 413 512 797 Kč s DPH. 

Činnost tohoto oddělení byla a je do jisté míry ovlivněna pandemickou situací a více méně se soustředíme na 

dokončování soutěží, které byly rozpracovány začátkem roku nebo v mezipandemickém stavu. V době po ukončení 

nouzového stavu se činnost oddělení vrátí do standardního stavu, kdy to ale bude, lze jen velmi obtížně predikovat. 

 

V období pandemického stavu jsou pracovníci tohoto oddělení a oddělení dotací využíváni k jiné 

administrativní výpomoci, která je potřeba, nebo i k fyzickému zajištění skladového provozu v oblasti distribuce 

spotřebního zdravotnického materiálu, atd. 

 

Celkově bylo v období leden – září 2020 zahájeno 78 zakázek a dokončeno 66 včetně zahájených v roce 2019. Přehled 

počtu veřejných zakázek dle druhu a stavu soutěže je uveden v tabulce č. 9. 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. 6. 

 

Tabulka č. 10: Přehled počtu veřejných zakázek dle druhu a stavu v období 1 - 9 2020 

zahájené
 dokončené (i z 

loňského roku)

Počet zakázek dle ZVZ celkem 32 31

z toho OŘ - otevřené řízení 24 22

z toho ZPŘ - zjednodušené podlimitní řízení 8 9

Počet  veřejných zakázek malého rozsahu 46 35

Počet VZMR 41 32

Počet aukcí 5 3

POČET ZAKÁZEK CELKEM 78 66

0
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 neukončené

13 18

6

4 6
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8

 zrušené
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5.2 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.  

 

5.3 Spotřební zdravotnický materiál 

Oblast SZM (spotřební zdravotnický materiál) prochází celoročně aktualizacemi. Nyní v Neosu máme zalistováno 

2 334 položek. 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.  Ke konci daného roku je připraven „Plán výběrových 

řízení“ v oblasti SZM na následující rok. 

Drobnější materiály v průběhu roku soutěžíme v elektronické aukci. Do objednávkového systému Neos na pozitivní 

list, je průběžně zařazován materiál, který splňuje kvalitativní a ekonomické potřeby oddělení. Snažíme se o to, aby 
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objednaný a zalistovaný materiál, byl dodáván na oddělení v jednotlivých balíčcích. Spojená je i s tím 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. 

Letošní rok je zcela ovládán pandemií viru SARS – CoV - 2. Pandemii, která pořádně zamíchala kartami v nastaveném, 

řádně fungujícím systému. Prodlení dodávání materiálu do 14 dnů i déle, dlouhodobé výpadky (snaha zajistit náhrady), 

zdražování materiálu, výpovědi uzavřených smluv a další, to vše jsou následky vzniklé pandemie. 

Díky pandemii, která vznikla v březnu tohoto roku, máme narušený standardní proces dodávání materiálu v běžných 

termínech, včetně dostupnosti. Snažíme se vyjednávat s dodavateli materiál k pravidelnému dodávání, avšak málokdo 

má takové množství materiálu, aby vzniklo pravidelné týdenní dodávání v požadovaném objemu, proto přistupujeme u 

vybraných komodit k centrálnímu nákupu, abychom zachovali alespoň částečnou pravidelnost v dodávání 

zdravotnického materiálu (rukavice, pláště, čepice, ústenky, návleky…). 

Vzhledem k neúměrně objemným požadavkům na materiál (rukavice, pláště, čepice, ústenky aj. zdravotnický 

materiál), jsou bohužel výrobní kapacity celosvětově nedostačující. Vlivem velké poptávky, vykoupených skladových 

zásob a nedostačující výrobní kapacitou, je požadovaný materiál velmi obtížně dostupný. V současné době firmy 

hospodaří s množstvím, které mají skladem (přídělový systém). Firmy nemají potvrzené další dodávky od dodavatelů, 

byť se nám snaží maximálně vyjít vstříc. Spolupráce s firmami je nastavena na nejvyšší možnou úroveň.  

Zdravotnický materiál se rozšířil o tzv. mimořádné osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP) – respirátory třídy 

FFP3 a FFP2, overaly, návleky, obličejové štíty, brýle, které se staly nedílnou součástí ochrany zdravotnického 

personálu. OOPP jsme v období března až května byli zásobováni Vládou ČR, potažmo i naším Libereckým krajem. 

Požadavky zdravotníků vykrýváme z větší části ze zásob poskytnutých Vládou ČR. Tyto zásoby bohužel nejsou 

nekonečné a v průběhu září jsme vysoutěžili respirátory třídy FFP3 a učinili nákup respirátorů třídy FFP2, abychom 

pokryli požadovanou poptávku. 

Z výše uvedených důvodů upozorňujeme na administrativní situaci, kdy nelze důsledně dodržovat zákon č. 

134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Prioritou pro nás je mít požadované materiály pro 

poskytování zdravotní péče. 

  

5.3.1 Zásoby OOPP 

Vzhledem k tomu, že období vyvolané pandemií, je velmi nestálé, v čase dochází k nerovnoměrnému čerpání OOPP, 

situace na trhu je nestabilní a neustále se mění (dodávky požadovaného materiálu jak v množství, tak v ceně), po 

skončení první vlny pandemie (jarní) jsme přistoupili k tzv. předzásobení na tři měsíce u rizikových komodit. Kvantita 

jednotlivých komodit byla zvolena na základě čerpání OOPP v období březen – květen 2020.  

V níže uvedených tabulkách budou uvedeny počty a ceny jednotlivých komodit. U jednotkových cen se jedná o 

zprůměrovanou cenu, dosaženou prostou interpolací, za kterou nemocnice nakupovala v daném období bez ohledu 

na množství v jednotlivých obchodních případech. 

K stanovení množství jednotlivých zvolených komodit OOPP k předzásobení, jsme použili analýzu čerpání a výdeje 

jednotlivých komodit, které nemocnice přijala a vydala ke spotřebě na jednotlivá pracoviště za období do 1. března 

2020 do 30. září 2020 včetně cen v platných v aktuální době. Počty jednotlivých komodit příjmu a výdeje vybraných 

mimořádných OOPP jsou uvedeny v tabulce č. 11. 

 

Tabulka č. 11: Mimořádné OOPP - příjem a výdej od 1.3 2020 - 30. 9. 2020 

Polož

ka č. 
Název zboží Příjem / ks Výdej / ks Zůstatek / ks 
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1. FFP3 respirátor s ventilkem 12 597 10 607 1 990  

2. 

FFP3 respirátor bez 

ventilku 10 530 551 9 979  

3. 

FFP2 respirátor bez 

ventilku 203 784 34 187 169 597  

4. overal 19 557 7 987 11 570  

5. ochranný štít 3 617 1 414 2 203  

6. ochranné brýle 2 480 704 1 776  

7. vysoké návleky 6 570 3 961 2 609  

 

Na základě výše uvedeného přehledu příjmu a výdeje mimořádných osobních ochranných pomůcek a prostředků 

v období březen až září jsme stanovili pro vybrané mimořádné OOPP počty zásob těmito prostředky na tři měsíce. 

Zvolené počty, pro jednotlivé komodity na tříměsíční předzásobení, jsou uvedeny v tabulce č. 12.  

 

 

Tabulka č. 12: OOPP na 3 měsíce 

Pol

ožka 

č. 

Název zboží 

Počet ks 

/  3 

měsíce 

Cena za ks 

bez DPH Celková cena bez DPH 

1. FFP3 respirátor s ventilkem 16 000 106,05 Kč 1 696 800,00 Kč 

2. FFP2 respirátor s filtrací FFP3 50 000 29,00 Kč 1 450 000,00 Kč 

3. FFP2 respirátor bez ventilku 250 000 15,90 Kč 3 975 000,00 Kč 

4. overal 20 000 306,88 Kč 6 137 600,00 Kč 

5. ochranný štít 4 200 74,50 Kč 312 900,00 Kč 

6. ochranné brýle 600 59,00 Kč 35 400,00 Kč 

7. vysoké návleky 5 000 11,00 Kč 55 000,00 Kč 

8. odběrová sada 70 000 37,00 Kč 2 590 000,00 Kč 

Celkem:    16 252 700,00 Kč 

 

Tříměsíční zásoby OOPP jsme museli z důvodu nestability trhu se zdravotnickým materiálem rozšířit i o vybraný 

specializovaný zdravotnický materiál, kde jsme zařadili některé položky mezi ohrožené komodity v dodávkách. 

V tabulce č. 13 jsou uvedeny rizikové komodity SZM, které byly zahrnuty do tříměsíčního předzásobení. 

Koncem září, s nástupem druhé vlny pandemie a na základě aktualizace protiepidemického plánu, jsme rizikové 

komodity zahrnuté do tříměsíčních zásob rozšířili o žlutě vyznačené komodity, které původně do Protiepidemického 

plánu nebyly zahrnuty.  

Rozšíření zásob, bylo i z důvodu přetrvávající situace v zásobování těmito prostředky, kdy se podmínky na trhu 

neustále mění (přetrvávající problém dodávek potřebného materiálu nejen z hlediska času, ale i narůstající ceny). Dále 

jsme přistoupili k tomuto rozšíření a u některých komodit i k navýšení počtu tzv. předzásobení na požadované tři 

měsíce u těchto rizikových komodit, abychom osobní ochranné pomůcky a prostředky včetně vytipovaného 

spotřebního zdravotnického materiálu měli pro naše zaměstnance v případě, že nebudou v nejpotřebnější době na 

trhu dostupné.  
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Tříměsíční zásoba jednotlivých komodit včetně počtu a ceny je uvedena v tabulce č. 14 a dosahuje dle našich 

současných pořizovacích zprůměrovaných cen hodnotu 17 316 tis. Kč.  

 

 

Tabulka č. 13: Tří měsíční předzásobení u rizikových komodit 

Položk

a č. 
 Název zboží  

Předpokládan

ý počet ks /3 

měsíce 

 Cena bez 

DPH / ks / 

PANDEMICKÁ  

 Celková cena 

nákupu za 3 

měsíce bez DPH    

 

1.  čepice základní baret  30 000             0,95 Kč  28 500,00 Kč  

2.  zástěra igelitová / 80 x 150 cm  25 000             1,34 Kč  33 500,00 Kč  

3.  plášť izolační  25 000           37,00 Kč  925 000,00 Kč  

4.  plášť návštěvnický  30 000           22,00 Kč  660 000,00 Kč  

5. 
 plášť operační sterilní standard / 

všechny velikosti  
25 000           79,00 Kč  1 975 000,00 Kč 

 

6.  plášť operační nesterilní   10 000           58,00 Kč  580 000,00 Kč  

7. 
 rukavice nitrilové standard / 

všechny velikosti  
2 500 000             1,85 Kč  4 625 000,00 Kč 

 

8.  ústenka s gumičkou  400 000             3,00 Kč  1 200 000,00 Kč  

9.  ústenka s úvazky  450 000             3,30 Kč  1 485 000,00 Kč  

10.  odběrová sada  20 000           70,00 Kč  1 400 000,00 Kč  

Celkem:     12 912 000,00 Kč  

 

Tabulka č. 14: Tří měsíční zásoba SZM dle protiepidemického plánu 

Polož

ka č. 
 Název zboží  

 

Předpokládaný 

počet ks / 3 

měsíce  

 Cena bez 

DPH / ks / 

PANDEMICKÁ  

 Celková cena 

nákupu za 3 

měsíce bez DPH    

1.  čepice základní baret  30 000 0,95 Kč 28 500,00 Kč 

2.  zástěra igelitová / 80 x 150 cm  25 000 1,34 Kč 33 500,00 Kč 

3.  plášť izolační  80 000 31,00 Kč 2 480 000,00 Kč 

4.  plášť návštěvnický  30 000 22,00 Kč 660 000,00 Kč 

5. 
 plášť operační sterilní standard / 

všechny velikosti  
25 000 79,00 Kč 1 975 000,00 Kč 

6.  plášť operační nesterilní   10 000 73,50 Kč 735 000,00 Kč 

7. 
 rukavice nitrilové standard / 

všechny velikosti  
2 500 000 1,85 Kč 4 625 000,00 Kč 

8.  ústenka s gumičkou  500 000 3,00 Kč 1 500 000,00 Kč 

9.  ústenka s úvazky  450 000 3,30 Kč 1 485 000,00 Kč 

10.  odběrová sada  25 000 70,00 Kč 1 750 000,00 Kč 



 

Stránka 39 z 41 www.nemlib.cz 
 

11.  respirátor FFP2 bez ventilku  40 000 19,00 Kč 760 000,00 Kč 

12.  respirátor FFP3 s ventilkem  10 000 128,40 Kč 1 284 000,00 Kč 

Celkem: 
   

17 316 000,00 

Kč 

 

 

5.3.2 Hmotné rezervy 

Krizový plán Libereckého kraje pravidelně aktualizuje plán OOPP společně se svými organizacemi (sortiment a 

množství OOPP). Jedná se o seznam OOPP  prostředků, které slouží jako tzv. hmotné rezervy pro případ krizové 

situace. V letošním roce došlo ke dvěma úpravám tohoto číselníku (jedna byla plánovaná a druhá byla mimořádná).  

V mimořádné dodávce se jedná o OOPP -  položky doplněné Ministerstvem zdravotnictví. V případě krize, pokud to 

bude pro nás možné, poskytli bychom OOPP i jinému subjektu. Na základě Krizového plánu musíme zajistit tzv. hmotné 

rezervy OOPP v KNL, a.s. dle tabulky č. 15. 

 

Tabulka č. 15: Hmotné rezervy KNL, a.s. OOPP jako zásoba na 1 měsíc 

Položk

a č. 
Název zboží 

Počet / 

ks 

Cena bez 

DPH / ks 

Celková cena nákupu 

bez DPH 

1. respirátor FFP3 s ventilkem 2 500        83,70 Kč               209 250,00 Kč  

2. 
respirátor FFP2 bez 

ventilku 15 000        12,80 Kč               192 000,00 Kč  

3. 
overal 3 000 

     350,00 

Kč             1 050 000,00 Kč  

4. ochranné štíty 500        95,00 Kč                 47 500,00 Kč  

5. ochranné brýle 200        59,00 Kč                 11 800,00 Kč  

6. vysoké návleky 3 000        11,00 Kč                 33 000,00 Kč  

Celkem

:                  1 543 550,00 Kč  

 

     

 

 

 

6 Dodávky OOPP 

a SZM 

během 

dvou vln 

pandemické

ho období. 

6.1 Preambule 

V pandemickém období březen – květen bylo obchodní oddělení postaveno před nelehký úkol zabezpečit pro 

zaměstnance nemocnice osobní ochranné pomůcky, protože předtím se zajišťovaly tyto pomůcky pro nemocnici pouze 
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v minimálním předepsaném (povinném) množství. Mimořádné OOPP byly až do pandemického období pouze součástí 

tzv. pandemických balíčků. 

Obtížná situace nebyla v technice nákupu, ale v dodavatelích daného sortimentu, kteří také nebyly připraveni na 

takovou situaci. Obchodní oddělení navazovalo obchodní vztahy v době pro dodavatele velmi výhodné nejen z důvodu 

výrazného „převisu“ poptávky daného sortimentu zboží – OOP, ale i stanovení ceny, která se výrazně navyšovala 

v některých případech až „geometricky“. 

 

6.2 Zhodnocení – shrnutí situace 

Pandemické období má a bude mít nejen společenský, ale i ekonomický dopad. Povinností obchodního oddělení je, 

zajistit pro zdravotníky potřebné OOPP v boji s nemocí Covid-19. Potřebné počty OOPP není možné přesně stanovit, 

neboť nevíme, kolik skutečně bude spotřeba OOPP. V předložených tabulkách jsou stanovené počty OOPP, které 

obchodní oddělení vydalo v jednotlivých měsících na zdravotnické i nezdravotnické provozy.  

Nyní již můžeme říci, že uvedené počty nejsou konečné a poptávka se neustále zvyšuje nejen na základě počtu 

ošetřovaných pacientů, kteří v současné době enormně narůstají, ale i osobním důslednějším přístupem k větší 

ochraně vlastní osoby před nákazou virem SARS – CoV - 2. 

Ceny na trhu jsou nestálé. Snažíme se nakupovat co nejefektivněji (co nejlevněji), ale bohužel ne vždy to lze. Stane se, 

že prvotní poptávku můžeme nakoupit méně efektivně, ale poptávaný objem, termín dodávky (včasnost) OOPP a 

potřebného zdravotnického materiálu má přednost a je pro nás dominantní a prioritní z důvodu poskytování zdravotní 

péče našim pacientům a ochrany našich zaměstnanců. V podstatě, kdo dřív přijde, ten dřív … jak se říká. Standardní 

situace je bohužel v nedohlednu. Pandemie ovládla nejen celý svět, ale i celý trh (přetrvává stagnace materiálu na 

celnicích, limitace dodávek, atd.) 

V níže přiložených tabulkách je uveden celkový výdej OOPP do nemocnice po jednotlivých měsících. Na základě 

evoluce výdeje daných OOPP v jarní vlně pandemie - tabulka č. 11 a na základě výdeje specifikovaných komodit za 

měsíce červen, červenec, srpen září a říjen nelze přesněji odhadnout celkovou měsíční spotřebu nemocnice 

jmenovaných materiálů, tak abychom si vytvořili objektivní zásoby požadovaných skupin materiálů. Z tohoto důvodu 

jsme přistoupili k již zmíněnému zvýšenému nákupu v celkové hodnotě 17 316 tis. Kč – tabulka č. 14 a domníváme se, 

že bohužel tyto náklady ještě nemusejí být konečné. 

 

Tabulka č. 16: Celkové čerpání OOPP v KNL, a.s. za měsíc červen 

datum nákladové středisko

respirátor               

FFP3 s 

ventilkem

overal

respirátor 

FFP2 bez 

ventilku

ochranný 

štít

ochranné 

brýle

vysoké 

návleky

respirátor 

FFP3 bez 

ventilku

izolační 

plášť

0

červen celkem ks 25 8 466 155 46 10 677 1400  
 

Tabulka č. 17: Celkové čerpání OOPP v KNL, a.s. za měsíc červenec 

datum nákladové středisko

respirátor               

FFP3 s 

ventilkem

overal

respirátor 

FFP2 bez 

ventilku

ochranný 

štít

ochranné 

brýle

vysoké 

návleky

respirátor 

FFP3 bez 

ventilku

izolační 

plášť

červenec celkem ks 20 12 822 10 0 30  
 

 

Tabulka č. 18: Celkové čerpání OOPP v KNL, a.s. za měsíc srpen 
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datum nákladové středisko

respirátor               

FFP3 s 

ventilkem

overal

respirátor 

FFP2 bez 

ventilku

ochranný 

štít

ochranné 

brýle

vysoké 

návleky

respirátor 

FFP3 bez 

ventilku

izolační 

plášť

srpen celkem ks 1240 336 1416 5 0 30  
 

Tabulka č. 19: Celkové čerpání OOPP v KNL, a.s. za měsíc září 

datum nákladové středisko
respirátor               

FFP3 s ventilkem
overal

respirátor 

FFP2 bez 

ventilku

ochranný 

štít

ochranné 

brýle

vysoké 

návleky

respirátor 

FFP3 bez 

ventilku

izolační 

plášť

FFP2 bez 

ventilku 

s filtrací 

FFP3

září celkem ks 2 410 3 361 14 379 187 51 1 350 391 40  
 

Tabulka č. 20: Celkové čerpání OOPP v KNL, a.s. za měsíc říjen (za 3 týdny) 

 
 

7 Change 

manageme

nt 

S ohledem na modernizaci nemocnice, rozvoj nemocnice a připravující se výstavby Centra urgentní medicíny vzniká 

naléhavá nutnost řešit stavební a přístrojové investice do doby jeho realizace, řešení některých havarijních stavů a 

využití prostor, které se uvolní po přestěhování jednotlivých oddělení do nového objektu. Tato fáze se v nemocnici 

pracovně nazývá change management. 

Change management musí, ještě než bude odsouhlasen, projít hlubokou a komplikovanou diskusí, převážně 

s ohledem na zdravotnickou veřejnost, zvláště pak s primářským sborem. První návrh change managementu již byl 

předložen k diskusi na zářijovém jednání kolegia primářů a jeho „slidová“ prezentace je v příloze č. 8.  

Střednědobý plán by neměl řešit jen využití opuštěných prostor pro zdravotnické a provozní účely. Měl by řešit 

financování nejen z pohledu nákladů na potřebné projekty, ale i 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.  

Musíme si uvědomit, že změny jsou nutné a jako každá změna bude nevyhnutelně doprovázena určitými následky, 

které chceme eliminovat vhodnou komunikační strategií tak, abychom předem přesvědčili všechny stakeholdery o 

jejich naléhavosti. Pro management KNL, a.s., představenstvo a dozorčí radu se zaktualizuje již dříve zpracovaný a 

projednaný materiál inventarizující nezbytně nutné akce pro stanovení optimálního investičního střednědobého plánu 

pro období 2021–2025.   

 

 

 


