
 
 

          

 
Z Á P I S č. 5/2021  

Ze zasedání dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a.s. 
se sídlem Liberec 1, Husova 357/10, IČO  272 83 933 (dále jen společnost) 

 
Datum:                            15. června 2021 
 
Doba konání:                 15:30 –  16:05 hodin 
 
Místo:                              Multimediální sál 2,4, Úřad Libereckého kraje, U Jezu 2a, 461 80 Liberec   
 
Přítomni:                  Bc. Lena Mlejnková, předsedkyně dozorčí rady KNL, a.s. 

Mgr. Petra Plašková, členka dozorčí rady KNL, a.s. 

MUDr. Pavel Buchvald, Ph.D., člen dozorčí rady KNL, a.s.  

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

Ing. Tomáš Hocke, člen dozorčí rady KNL, a.s. – dorazil 15:52 

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

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

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

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

Ing. Markéta Khauerová, členka dozorčí rady KNL, a.s. 

Ing. Jarmila Valešová, členka dozorčí rady KNL, a.s. 

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

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

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

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

Hosté:                            MUDr. Richard Lukáš, Ph.D., předseda představenstva KNL, a.s.  
   Mgr. Vladimír Richter, náměstek hejtmana LK 
   Ing. Hana Jelínková, MHA, členka představenstva KNL, a.s. 
   Ing. Michal Hron, Výbor pro audit 
Svolavatel jednání:       Bc. Lena Mlejnková  
Zapisovatel:        Mgr. Václav Řičář  
 
Usnášeníschopnost:  Vzhledem k počáteční účasti 12 členů bylo zasedání DR prohlášeno za usnášeníschopné.  
 
Program:  

1) Zahájení a schválení programu jednání 
2) Kontrola úkolů 
3) Ekonomická situace KNL, a. s.  1-4 / 2021 
4) Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2020  
5) Odměny představenstva za rok 2020 + nová smlouva 
6) Informace o obchodní a investiční činnosti 1-5/2020 
7) Zpráva o stavu Projektu modernizace KNL, a.s.  
8) Covid 19 – aktuální situace  
9) Různé 

 
1. Průběh zasedání dozorčí rady 
Předsedkyně dozorčí rady (DR) Lena Mlejnková zahájila jednání a přivítala hosty a nechala hlasovat o 
programu jednání.  
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Hlasování: 
Pro: 12 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje program jednání 

 

2. Kontrola úkolů 
Předsedkyně dozorčí rady Lena Mlejnková uvedla, že neeviduje žádné úkoly z minulé DR.  

 
 

3. Ekonomická situace KNL, a. s. 1 - 4 / 2021  

 
1. Ekonomika 1-4/2021 

Ekonomika roku 2021 zahrnuje za celou KNL tyto nemocnice: Liberec, Turnov, Frýdlant 
 
Hospodářský výsledek za 1-4/2021 je zisk ve výši 27,5 mil. Kč.  
 
V hospodářském výsledku není zahrnuto: 

- tvorba rezervy na financování CUM (v podobě rezervy chybějících finančních prostředků na „dostavbu“, 
úroky atp.) 

- plná bonifikace za „COVID“ péči (důvod: v následujících období se předpokládá pokles, stávající produkce 
„výkonová úhrada“ není plněna a plánuje se odstavení sálů) 

V hospodářském výsledku je zahrnuto: 
- plnění péče za 1-4 
- rezerva na Change management (5 mil. Kč/ měs.) 
- Budget SZP (každý měsíc pro tvorbu kvartálních budgetů na přesčasy) 
- odměny od MZ ČR – COVID: byly vyplaceny (osobní náklady byly poníženy o dotaci od MZ ČR, tedy nemají 

vliv na výkyv v mng tabulce) 
 

K ekonomice 
- Proti 2020 (1_4) 

o Roste spotřeba léčiv – Remdesivir (Veklury); růst nákladů na ostatní léky ve spojitosti s léčbou 

COIVD (ARO - pro ventilované pacienty) za 1-4, v dubnu pokles spotřeby. 

o Biologická léčba  - růst – nová centra, zvyšující se počet pacientů ve stávajících centrech. BL je 

hrazena samostatným budgetem od ZP. Odraz ve výnosech. 

o SZM nárůsty (ochranné pomůcky, antigenní testy zaměstnanců) 

o V dubnu nárůst operativy a růst nákladů na ZUM (konsignační sklady). Proti 1-4/2020 stále nižší 

spotřeba 

o Laboratorní materiál: diagnostika na COVID (odraz v produkci) 

o Potraviny + Zboží (léky, potraviny) – růst nákladů odraz výnosech (roste objem vydaných a 

prodaných jídel a léků ve veřejných lékárnách). 

o Medicinální plyny: růst spotřeby (COVID+ pacienti na kyslíku) a ceny od r. 2021 

o V drobném majetku snížení nákladů (zohlednění dotace – Psychiatrie 1,9 mil. Kč) 

o Osobní náklady zahrnují odměny/příplatky COVID z vlastních zdrojů KNL 

 

o Tržby za zdr. poj. – nárůst dán vyhláškou  
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Ekonomika 1-4/ 2021 dle nemocnic 
 

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

Náklady 58 981 356 48 360 933 29 851 521 36 530 115 121 249 667 138 211 648 133 102 583 138 348 479 1 055 151 173 1 126 828 850 1 148 079 007 1 384 800 278

01 Materiál 5 274 871 2 395 387 2 945 649 5 539 966 29 974 473 38 255 319 30 162 169 33 140 996 388 889 376 419 226 968 409 873 969 501 638 091

02 Energie 1 464 393 1 688 281 1 145 172 1 233 677 4 174 762 5 352 959 4 830 835 5 004 617 15 232 213 13 231 957 13 831 303 17 834 510

03 Náklady prodej zboží 9 650 494 9 368 058 3 681 841 3 576 240 2 193 711 1 885 947 55 312 659 66 454 095 56 813 980 59 511 946

04 Opravy 442 492 267 860 680 961 972 507 1 842 967 2 147 822 1 908 725 2 708 516 15 367 186 15 367 081 17 392 448 17 192 460

05 Ostatní služby 4 017 290 3 054 794 2 585 901 2 812 737 4 155 771 5 626 748 3 782 391 2 752 906 30 356 835 32 969 176 35 689 521 35 751 442

06 Osobní náklady 35 727 817 29 629 199 21 507 362 25 000 414 70 538 758 76 267 628 82 754 730 86 022 849 495 599 502 531 077 240 570 099 713 686 539 485

07 Ostatní náklady 1 262 874 1 096 041 39 960 92 961 2 770 178 2 694 783 3 027 814 2 790 842 8 795 550 10 212 156 7 437 265 9 679 372

08 Odpisy 1 141 126 861 313 946 515 877 853 4 110 918 4 290 148 4 442 210 4 041 806 45 597 851 38 290 176 36 940 808 56 652 973

Výnosy -55 091 201 -31 700 346 -18 132 464 -33 096 392 -131 695 941 -144 487 639 -137 214 830 -143 918 223 -1 049 628 687 -1 126 212 426 -1 217 457 840 -1 410 190 120

10 Tržby služby -42 105 450 -19 152 718 -18 118 043 -33 093 880 -124 306 106 -137 198 622 -132 140 750 -139 808 239 -951 586 164 -1 017 308 732 -1 114 731 530 -1 307 414 894

01 Výnosy Zdr. pojišťovny -41 094 975 -18 364 523 -17 608 396 -32 551 129 -96 991 757 -106 769 513 -111 532 895 -121 771 604 -887 468 260 -955 723 540 -1 053 438 585 -1 237 359 841

02 Výnosy Zdr. péče -425 068 -194 968 -177 905 -326 077 -9 165 556 -8 536 871 -4 577 823 -1 721 277 -9 985 898 -9 735 713 -12 374 057 -18 053 145

03 Výnosy služby k zdr.péči -56 200 -10 000 -190 986 -56 259 -262 697 -151 754 -251 645 -237 650 -5 612 735 -4 358 111 -3 571 284 -3 173 487

04 Stravovací tržby -90 714 -109 549 -15 783 721 -19 350 443 -13 352 707 -13 177 975 -37 914 025 -36 051 308 -34 097 211 -37 017 657

05 Ostatní tržby -438 493 -473 679 -140 756 -160 416 -2 102 375 -2 390 041 -2 425 681 -2 899 734 -8 307 544 -9 082 372 -9 312 841 -10 075 970

06 Parkovné -2 297 702 -2 357 688 -1 937 552 -1 734 796

11 Tržby prodej zboží -12 409 490 -12 379 215 -3 580 -6 726 422 -6 746 830 -4 378 834 -4 068 804 -76 609 545 -90 081 962 -78 869 994 -79 641 357

12 Ostatní výnosy -576 261 -168 412 -10 841 -2 512 -627 048 -542 187 -679 049 -26 200 -21 081 101 -18 670 900 -20 583 875 -21 951 603

16 Dary -36 365 -16 197 -14 980 -351 878 -150 832 -3 272 442 -1 182 266

Vnitro náklady 984 197 760 926 3 572 617 3 902 203 19 697 602 21 151 519 17 575 793 20 276 092 159 890 423 177 108 097 175 824 593 156 178 503

Vnitro výnosy -1 730 581 -1 909 384 -14 551 341 -15 820 979 -13 524 906 -13 561 261 -165 036 683 -182 438 637 -181 717 517 -164 886 154

Hospodářský výsledek 4 874 352 17 421 513 13 561 093 5 426 542 -5 300 013 -945 451 -61 359 1 145 088 376 225 -4 714 116 -75 271 757 -34 097 492

Frýdlant Turnov Liberec
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Ekonomika 1-4/2021 a srovnání s minulým obdobím (v roce 2019 je upravena i ekonomika Frýdlantu, ačkoliv se 
jednalo v té době o jinou společnost) 

ekonomika 1_4 roku 2019 2020 2021 k 2020 k 2019

Náklady 1 313 401 432 1 311 033 111 1 559 678 872 248 645 761 246 277 440

01 Materiál 459 877 675 442 981 787 540 319 052 97 337 265 80 441 377

01 Léky 51 695 455 53 782 492 76 144 974 22 362 482 24 449 519

02 Biologická léčba 141 972 250 138 376 371 152 573 216 14 196 845 10 600 966

03 Koagulační faktory 8 460 137 6 574 884 6 432 123 -142 762 -2 028 014

04 Krev 8 556 225 8 560 168 8 154 888 -405 280 -401 337

05 SZM 51 286 149 55 223 747 87 245 498 32 021 751 35 959 348

06 Dialyzační pomůcky 5 487 571 6 762 238 5 973 689 -788 549 486 118

07 Endoskopický materiál 7 519 826 5 408 781 4 919 124 -489 658 -2 600 702

08 Konsignační sklady 83 021 099 69 747 945 65 619 053 -4 128 892 -17 402 047

09 Laboratorní materiál 34 419 874 39 489 669 66 758 131 27 268 462 32 338 257

10 Šití 2 163 584 1 803 945 1 365 145 -438 800 -798 439

11 Medicinální plyny 1 562 375 1 667 657 5 427 014 3 759 357 3 864 640

12 Potraviny 44 152 104 37 218 626 38 536 660 1 318 034 -5 615 444

13 Drobný majetek 4 241 551 3 494 684 5 384 383 1 889 699 1 142 832

14 Prádlo 907 202 429 673 527 008 97 335 -380 194

15 Ostatní materiál 9 006 876 9 108 029 9 928 284 820 254 921 408

15 PHM 1 773 957 1 766 462 1 733 944 -32 518 -40 014

16 Dárci krev 3 651 440 3 615 440 3 595 920 -19 520 -55 520

17 Bonusy ostatní -49 025 49 025 0

02 Energie 20 273 197 19 807 310 24 072 804 4 265 493 3 799 607

03 Náklady prodej zboží 79 398 393 59 007 691 61 397 893 2 390 202 -18 000 499

04 Opravy 17 782 763 19 982 134 20 873 483 891 349 3 090 720

05 Ostatní služby 41 650 718 42 057 813 41 317 086 -740 727 -333 633

06 Osobní náklady 636 974 067 674 361 805 797 562 748 123 200 943 160 588 680

07 Ostatní náklady 14 002 981 10 505 039 12 563 175 2 058 136 -1 439 806

08 Odpisy 43 441 638 42 329 532 61 572 632 19 243 099 18 130 994

Výnosy -1 302 400 410 -1 372 805 134 -1 587 204 735 -214 399 601 -284 804 324

10 Tržby služby -1 173 660 072 -1 264 990 322 -1 480 317 014 -215 326 692 -306 656 943

01 Výnosy Zdr. pojišťovny -1 080 857 575 -1 182 579 876 -1 391 682 574 -209 102 698 -310 824 999

02 Výnosy Zdr. péče -18 467 552 -17 129 785 -20 100 498 -2 970 713 -1 632 946

03 Výnosy služby k zdr.péči -4 519 866 -4 013 915 -3 467 396 546 519 1 052 470

04 Stravovací tržby -55 511 300 -47 449 917 -50 195 631 -2 745 714 5 315 669

05 Ostatní tržby -11 946 091 -11 879 277 -13 136 119 -1 256 842 -1 190 028

06 Parkovné -2 357 688 -1 937 552 -1 734 796 202 756 622 892

11 Tržby prodej zboží -109 208 008 -83 252 408 -83 710 160 -457 752 25 497 848

01 Tržby lékárna -82 860 097 -64 466 191 -63 946 366 519 825 18 913 731

02 Tržby stravovací -26 347 911 -18 786 217 -19 717 138 -930 921 6 630 773

03 Tržby ostatní -46 656 -46 656 -46 656

12 Ostatní výnosy -19 381 499 -21 273 765 -21 980 315 -706 550 -2 598 816

16 Dary -150 832 -3 288 639 -1 197 246 2 091 393 -1 046 414

Hospodářský výsledek 11 761 947 -61 772 023 -27 525 863

rok 2021 

 
 
 
výnosy jsou účtovány s mínus = výsledek s „ – „ je zisk 
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I. Finanční zdroje – běžné 
Stavy na bankovních účtech KNL; neuhrazené pohledávky především od ZP (nejsou zahrnuty samoplátci, 
nepojištění klienti; nejsou zohledněny případné očekávané doplatky od ZP, které budou předmětem 
vyúčtování). 
 
Stav k 31.5.2021 

běžné účty 458 mil. Kč

fondy KNL 77 mil. Kč

celkem bankovní účty 535 mil. Kč

závazky splatné k 31.5. -7 mil. Kč

pohledávky splatné k 31.5. 14 mil. Kč

ostatní závazky -16 mil. Kč

celkem zdroje 526 mil. Kč  
 

 

Stav na Transparentním účtu: 
Transparentní účet k 3. 5. 2021 
 

Stav TU Modernizace KNL 343,6 mil. Kč 

(v březnu realizován převod na běžné účet KNL dle placených faktur, v květnu připsány prostředky LK) 
 
 

II. Plnění zdravotní péče 
Optimální plnění je 33,3 % limitu  
(limit pro paušální část úhrady je 95 % CM roku 2019; pro ambulantní péči – komplement cca 118 % roku 
2019, ostatní 117 % roku 2019). Cca 50 % produkce spadá do tzv. výkonové úhrady (tedy bezlimitní) – tato 
péče byla v době pandemie „redukována“ kvůli zákazu provádění elektivních výkonů (odhad za LBC=95 mil. Kč 
výpadek, odhad za TU= 9,5 mil. Kč za období 1-4/2021 proti 1-4/2019). 
 

limit 95 % roku 2019

LBC Plnění CZ - DRG - paušál AMBULANCE

ZP 111  38% 34%

ZP 201 37% 35%

ZP 205 31% 25%

ZP 207 32% 30%

ZP 209 22% 40%

ZP 211 38% 34%  
 

TU Plnění CZ - DRG - paušál AMBULANCE

ZP 111  32,7% 34%

ZP 201 31,1% 31%

ZP 205 14,6% 31%

ZP 207 30,3% 37%

ZP 209 44,8% 33%

ZP 211 28,1% 36%  
      Frýdlant – nemá limit péče – v roce 2019 nebyla nemocnicí s akutní péčí. 
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Následná péče – využití lůžek 
 

Kapacita lůžek 99 36 65

ONP LBC TU FRY

Březen průměr 78 24 42

Duben průměr 79 18 40

Květen průměr (do 23.5) 88 18 36

Březen průměr 79% 67% 65%

Duben průměr 80% 50% 62%

Květen průměr (do 23.5) 89% 50% 55%  
 
 

III. Ostatní informace 
 

- Uzavřen rok 2020 (Auditorský výrok bez výhrad) 

- Neustálý růst nákladů na OOPP, samotestování zaměstnanců, očkování 

- Odměny vedoucím zaměstnancům za rok 2020 (dle schváleného budgetu v PAS v 11/2020) budou ve 

výplatě za květen 2021 

- Anestezie LBC, Tu, FRy je pod vedením z jednoho distribučního místa LBC (pověřen MUDr. Krejzar) 

K hospodaření proběhla diskuse. Výsledky Frýdlantu by mohly být vyšší, nebýt zákazu provádění operací kvůli 
Covid. Nízká obložnost na ONP ve Frýdlantu nebo Turnově, podnikány aktivity směřující ke zlepšení výsledků.  
 
Návrh usnesení: 
Dozorčí rada KNL bere na vědomí informaci o ekonomické situaci KNL, a.s. za období 1-4/2021 
 
Hlasování: 
Pro: 12 
Proti: 0 
Zdržel se: 0  
Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení. 
 

 
 

 
4. Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2020  
 
EŘ Ing. Jelínková informovala dozorčí radu o jednání představenstva, které schválilo auditorem ověřenou 

účetní závěrku KNL, a.s. za rok 2020 a předkládá jí DR. 

 

Krajská nemocnice Liberec, a.s., dosáhla za rok 2020 zisku před zdaněním ve výši +177,2 mil. Kč, po zdanění je 
zisk 136 mil. Kč. 
 
Provozní hospodářský výsledek Společnosti byl +169,7 mil. Kč (v minulých obdobích:  2019 + 30,75 mil. Kč;  
2018: 19,9 mil. Kč; 2017 +14,6 mil. Kč; 2016 +5 mil. Kč).  
 
Největší vliv na růst hospodářského výsledku mají navýšené úhrady od ZP jako bonifikační (a kompenzační) 
úhrady spojené s pandemií COVID-19. 
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Za rok 2020 byly vytvořeny daňové rezervy na opravy hmotného majetku ve výši 54,9 mil. Kč; zákonná 
rezerva na change management (po stavbě CUM) ve výši 60 mil. Kč; rezerva na dovolenou 58 mil Kč (v roce 
2019 to bylo 37,6 mil. Kč, tato byla v roce 2020 zúčtována). Dohady za ZP (jako doplatek celkem byl tvořen 
vzhledem k nejistotě úhrad počtu OD za COVID+ pacienty, výpočtu IZP atd.) + 10 mil. Kč. 
 
Přiložené materiály: 

- Výrok auditora 

- Výkazy (Rozvaha, Výsledovka) 

- Příloha k závěrce  

- Výroční zpráva 

- Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami  

- Zpráva dle zákona 106/99 Sb. 

Účetní závěrka byla předložena Výboru pro audit, který, coby poradní orgán DR, vypracoval zprávu pro 
dozorčí radu. Tato zpráva bude předána Valné hromadě při jednání o účetní závěrce za rok 2020. 
Proběhla diskuse o způsobu jak naložit s finančními přebytky ve prospěch projektu modernizace. V této 
záložitosti bude svolána separátní schůzka.  
Dorazil člen DR Tomáš Hocke.  
Členka DR Jarmila Valešová formulovala své výhrady k auditorské společnosti kvůli nedobrým zkušenostem 
s personálně propojenou společnosti Bene Factum. Doporučila zvážit nové výběrové řízení. Ohledně dalšího 
postupu bude rozhodovat Valná hromada.  
Ing. Michal Hron, člen Výboru pro audit, okomentoval činnost Výboru pro audit a spolupráci s auditorem při 
tvorbě auditu KNL, a.s. za rok 2020. Výbor pro audit neshledal žádné problémy na činnosti auditora ani na 
postupu nemocnice při tvorbě účetní závěrky. Výbor pro audit se bude zabývat výhradami vůči auditorovi, o 
dalším postupu rozhodne DR, resp. VH.  

 

Návrh usnesení:  
1. Dozorčí rada společnosti přezkoumala řádnou účetní závěrku za rok 2020 ověřenou auditorem včetně 

všech příloh a včetně Výroční zprávy za rok 2020 a předkládá ji Valné hromadě společnosti ke schválení.  

 

2. Dozorčí rada Krajské nemocnice Liberec, a. s., přezkoumala návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 

2020 následujícím způsobem: 

a. převod části zisku ve výši 116 176 786,78 Kč na účet Neuhrazené ztráty minulých let  

b. převod části zisku ve výši 6 373 252 Kč na účet Jiný výsledek hospodaření minulých let 

c. převod části zisku ve výši 13 523 628,50 Kč na účet Nerozdělený zisk minulých let 

a s doporučujícím vyjádřením tento návrh předává k rozhodnutí Valné hromadě. 
 

Hlasování: 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení. 
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5. Odměny představenstva za rok 2020 + nová smlouva místopředsedy PAS ing. Raise 
Na základě stanov schvaluje dozorčí rada pravidelné roční odměny členů PAS za splnění parametrů 

hospodářského výsledku. V obvyklé výši 1 měsíční mzdy.   

Kvůli legislativním limitům (pracovní smlouva x smlouva o výkonu funkce) nemohli 3 členové PAS čerpat 

odměny z dotačního fondu MZ. Proto jim za jejich činnost během covidové epidemie bude vyplacena 

odměna z prostředků KNL.  

V souvislosti s výkonem funkce místopředsedy představenstva, resp. odpovědnosti druhého statutárního 

zástupce akciové společnosti se zvyšuje mzda ing. Jana Raise s účinností od 1. 7. 2021 . Ostatní ustanovení 

Smlouvy o výkonu funkce zůstávají beze změny.  

Ze stejného důvodu dozorčí rada schvaluje zvýšení mzdy předsedy představenstva MUDr. Richarda Lukáše, 

Ph.D. s účinností od 1. 7. 2021. Ostatní ustanovení Smlouvy o výkonu funkce zůstávají beze změny. 

Návrhy usnesení: 

Dozorčí rada schvaluje vyplacení pravidelných ročních odměn členům PAS, včetně mimořádných odměn za 

Covid-19. 

Dozorčí rada schvaluje změnu smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva MUDr. Richarda Lukáše, 

Ph.D. a místopředsedy představenstva ing. Jana Raise s účinností od 1. 7. 2021.  

 

Hlasování: 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

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

 
 

6. Informace o obchodní a investiční činnosti 1-5/2020 
 
Předseda PAS MUDr. Richard Lukáš předložil obchodně – investiční zprávu za období 1 – 5/2021 obsahující 

informace o čerpání dotací, plnění investičního plánu, modernizaci KNL a veřejných zakázkách v r. 2021. Celá 

zpráva je příloze tohoto zápisu. 

Člen DR Martin Půta doplnil informace k aktuálnímu stavu dotačního projektu REACT, doplnění financí do 

výzvy č. 98 a perspektiv rozdělování finančních prostředků ve výzvě 99 a 100.  

Člen DR Hocke se dotázal na záměr vybudování nového infekčního pavilonu v areálu KNL. Výhled stavby 

infekčního pavilonu reaguje na zkušenosti, zejména pak nedostatek lůžkové kapacity pro celý LK, získané při 

zvládání pandemie Covid-19.  

 

Návrhy usnesení: 

1) Dozorčí rada bere na vědomí zprávu o obchodně – investiční činnosti za období 1-5/2021. 

Hlasování: 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení. 
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2) Dozorčí rada schvaluje VZ na vybudování pneumatického dopravního systému (potrubní pošty) v areálu 

KNL v Liberci. Předpokládaná hodnota zakázky 26 895 tis. Kč bez DPH 

 

Hlasování: 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

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

 

3) Dozorčí rada schvaluje vypsání veřejné zakázky na dodávky balonkových katetrů a uzavíracích zařízení 

v osmnácti částech dle výše uvedené tabulky č. 20 pro radiologické oddělení na období tří let.  

Celková předpokládaná hodnota celé VZ je 10 614 880,- Kč bez DPH/1 rok, tj. 31.844.640,- Kč bez DPH/ 3 

roky plnění. 

 

Hlasování: 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

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

 

4) Dozorčí rada schvaluje vypsání VZ na dodávku léčivých přípravků s obsahem účinné látky 
TRASTUZUMAB. Celková předpokládaná hodnota VZ činí cca 45.119 tis. Kč bez DPH za 2 roky plnění. 
 
Hlasování: 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

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

 
5) Dozorčí rada KNL podporuje kroky Libereckého kraje a předsedy představenstva KNL při výběru 
dotačních projektů v rámci projektu REACT, zejména podání předžalobní výzvy proti postupu MMR ČR.  
 

Hlasování: 

Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 2 

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

 
 

7. Zpráva o stavu projektu Modernizace KNL  
 

Inženýrská činnost (administrace) 

Územní řízení – Územní Rozhodnutí nabylo právní moci dne 15. 4. 2020. 
Stavební řízení – veškerá stavební povolení nabyla právní moci 
Zahájení komunikace s „dotčenými sousedy“ o průběhu a dopadech realizace projetku. 
 

Projektování stavby 
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Probíhají pravidelná jednání týmu projektanta a KNL nad tematickými celky PD s cílem finalizovat detail 

řešení z pohledu uživatele staveb – výtahy, propojovací chodby, interiér, zdravotní technika. Průběžné 

schvalování částí dokumentace ze strany KNL. 

Zhotovitel projektu odevzdal návrh části POV (plán organizace výstavby) týkající se vnějších sítí – proběhne 

revize na KNL a společné jednání s týmem projektanta. 

Požadavek HZS na zapracování nové protipožární normy zapracován do projektu – pouze mírné dopady. 

Součástí požadavku je prezentace výsledků simulace evakuace relevantním zástupcům KNL – termín 

prezentace 16. 6. 2021 dopoledne.  

Realizace 

Pokračuje příprava ZD k soutěžím na výběr technického dozoru stavebníka (TDS) a generálního dodavatele 

stavby (GDS). Předpoklad vyhlášení VZ TDS v září 2021. Předpoklad vyhlášení VZ GDS říjen/listopad 2021. 

Dokumentace VZ GDS předmětem schválení DR (září/říjen). V ideálním případě ukončení obou VZ na konci 

dubna 2022. Vytvořeny tzv. ideální harmonogramy obou VZ – navigační termíny průběhu obou VZ. (viz 

Příloha č. 1 – 3) 

V polovině května zaplacena záloha (cca 3,3 mil. Kč) společnosti ČEZ Distribuce na realizaci přeložky 

trafostanice v ulici Jablonecká. Předpoklad předání staveniště na začátku června, termín realizace – 6 měsíců 

od předání staveniště. 

Financování  

Současné zdroje financování projektu jsou zajištěné v celkové částce 2.420 tis. Kč ve struktuře dle subjektu: 
LK:    2 099 445.000,- Kč (86,9%) 
SML:   85 948 000,- Kč (3,5%) 

MT:   54 526 000,- Kč (2,2%) 

KNL:   171 000 000,- Kč (7,4%) 

Zpracování přehledu výdajů a zdrojů projektu pro účely cash-flow a modelů dofinancování projektu ze strany 

KNL. 

 
Výdaje projektu 

Projekt eviduje výdaje za rok 2021 (k 30. 4.) ve výši 5 300 061,- Kč (bez DPH). 

Celkové výdaje od zahájení projektu ve výši 78 977 599,74 Kč (bez DPH). 

 
 
Očekávané kroky a milníky projektu 

 Vyhlášení VZ TDS (8/2021) 
 Vyhlášení VZ GDS (11/2021) 
 Podpis smlouvy s GDS (2.Q/2022) 
 Převzetí parkovacího domu a energocentra (2.Q/2023) 
 Převzetí stavby (2.Q/2025) 

 
V rámci projektu „Modernizace Krajské nemocnice Liberec a.s.“ je připravována veřejná zakázka na zajištění 
komplexního výkonu činnosti technického dozoru stavebníka při realizaci stavby s názvem „Technický dozor 
stavebníka (TDS) - „Modernizace Krajské nemocnice Liberec, a.s.“. Řídícím výborem a Představenstvem byly 
projednány a odsouhlaseny Zásady VZ TDS. Dozorčí rada projednala a odsouhlasila Zásady VZ TDS.   
Návrh usnesení: 
Dozorčí rada souhlasí se Zásadami VZ TDS a schvaluje vyhlášení podlimitní VZ.  
Hlasování:  
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Pro: 13 
Proti:  
Zdržel se: 0  
Usnesení: Dozorčí rada schvaluje navržené usnesení. 
 

 
Návrhy na usnesení 
Dozorčí rada KNL bere na vědomí informace o stavu projektu Modernizace KNL, a.s. ke dni 15. 6. 2021 
Hlasování: 
Pro: 13 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení. 

 
 
8. Covid 19 – aktuální situace 
Generální ředitel MUDr. Lukáš podal informace o aktuální situaci epidemie Covid 19. Aktuálně KNL má 4 
pacienty. Normální provoz nemocnice byl obnoven. 
Mgr. Richter doplnil informaci k očkování. Tento týden KNL dosáhne 100 tisíc očkovaných pacientů.  
Člen DR se v souvislosti s ukončením očkování v Turnově a Frýdlantě dotázal na proočkovanost obyvatel dané 
lokality. Člen DR Martin Půta doplnil, že rozhodnutí o zastavení očkování není politické, ale nákladové, 
protože nemá smysl držet kapacitu očkovacích míst, kde není o očkování zájem. Očkovací centrum KNL je 6. 
největší v Česku. V LK očkovány 2/3 osob nad 60 let. Cca 10 % lidí není očkovatelných (měli covid atp…). 
Očkovací centrum v sídle LK zůstane zakonzervované pro budoucí užití.   

 
Návrh usnesení: 
Dozorčí rada KNL bere na vědomí informace o aktuální situaci Covid-19 
Hlasování: 
Pro: 13 
Proti: 0 
Zdržel se: 0  
Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení. 

 
 

Závěr jednání v 17:01 
 
Další zasedání DR v roce 2021 se budou konat v těchto termínech: 14.9., 19.10., 16.11., 14.12. 

 
 
 

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

 
 
 
 

Příloha: 
 

Zpráva obchodně – investiční za období 1-5/2021 
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Aktuální informace o současném stavu v investičních projektech 
Předkládáme zprávu obchodně investičního ředitele o průběžném plnění investičních a neinvestičních výdajů 
na projekty za období leden až květen 2021. Základním východiskem pro zpracování jmenovaných výdajů byl 
výsledek hospodaření k 31. 12. 2020. Investiční návrh, reflektuje současný ekonomický stav nemocnice 
včetně zohlednění nejdůležitějších rizik roku 2021 a zvláště pak současnou „covidovou“ situaci ve 
zdravotnictví. 
Celkový objem vlastních finančních prostředků do investiční politiky nemocnice ovlivní především 
připravované investiční výzvy ve zdravotnictví z evropských fondů, obzvláště v rámci výzev REACT – EU a IROP 
II, který je plánovaný na finanční období 2021 – 2027.  
V oblasti stavebních výdajů se jedná především o zahájení výstavby objektu PET/CT, zahájení realizace 
náhradního zdroje Nemocnice Liberec, dále pak příprava nových investic, zvláště dokončení prováděcích 
výkresů pro objekt CUM a následné vyhlášení soutěže na zhotovitele stavby objektu CUMu, projektové práce 
nad generelem Nemocnice Turnov atd.  
V oblasti přístrojových investic je to pořízení multidetektorového CT v chirurgickém pavilonu, robotické 
miniinvazivní operační technologie, dále například v oblasti ICT se jedná o finanční výdaje na zvýšení 
kybernetické bezpečnosti nemocnice, rozšíření datových polí, aktualizace SW ELO či problematiky GDPR a 
rezervy na havárie. V neposlední řadě musí nemocnice finančně zabezpečit „supportní“ činnosti pro boj 
s virem SARS CoV 2. 
Návrh objemu investičních a neinvestičních výdajů pro rok 2021 je v celkové výši 165 253 tis Kč při objemu 
vlastních zdrojů (výše odpisů) 130 000 tis. Kč. Výdajovou stránku výrazně ovlivní úspěšnost nemocnice při 
výzvách v rámci RAECT – EU.  

1 Čerpání dotačních titulů – stav ke dni 31. 5. 2021  

1.1 Nemocniční informační systém: 
Nemocniční informační systém pro Krajskou nemocnici Liberec 
Registrační číslo: CZ.06.3.05/0.0/16_034/0005486 
Stav ke dni 31. 5. 2021:  

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:  

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 
 
Celková výše poskytnuté dotace     22 228 418,18 Kč 
 

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      148 763 200,74,- Kč     
Z toho dotace činí 85%                           126 448 720,62,- Kč   
Vlastní zdroje KNL, a.s. 15%            22 314 480,12,- Kč   
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1.2.2 Výběrová řízení - administrativa 

 VŘ 001, VŘ 002.03, VŘ 004, VŘ 005, VŘ 006, VŘ 008 a VŘ 009 – ukončeno. Kontrola VŘ byla ze strany CRR 
ukončena, bez zjištění, výhrad či připomínek. 

 VŘ 003 – rozděleno na 2 části -  ukončeno. Kontrola obou VŘ byla ze strany CRR ukončena, bez zjištění, 
výhrad či připomínek. 

 VŘ 007 – ukončeno. V rámci kontroly závěrečné žádosti o platbu bylo ze strany CRR dodatečně identifikováno 
proplacení nezpůsobilých výdajů v celkové výši 34 448,27 Kč, které se vztahují k žádosti o platbu č. 4 

1.2.3 Rekonstrukce budov „I“ a „E“ 

 Rekonstrukce budovy „I“ byla zahájena 19. 3. 2018 a ukončena dne 28. 6. 2019 – 4 měsíce nad rámec 
harmonogramu. Dne 24. 7. 2019 byl stavebním úřadem MML vydán Kolaudační souhlas s užíváním stavby. 

 Dne 5. 11. 2019 se uskutečnilo slavnostní otevření budovy „I“ a zároveň zahájení provozu Centra psychiatrie. 

 Rekonstrukce budovy „E“ byla zahájena 1. 8. 2019 a ukončena dne 30. 11. 2021 – 5 měsíců nad rámec 
harmonogramu. Dne 2. 12. 2020 byl stavebním úřadem MML vydán Kolaudační souhlas s užíváním stavby. 

 Dne 8. 1. 2021 se uskutečnilo slavnostní otevření budovy „E“ a dne 11. 1. 2021 zde byl zahájen provoz Centra 
psychiatrie. 

 CRR již bylo předloženo všech šest žádostí o platbu, v celkové výši 148 763 200,74 Kč.  

 Šestá (závěrečná) Žádost o platbu a závěrečná Zpráva o realizaci byla CRR předložena 24. 3. 2021, v celkové 
výši 52 064 549,11,-Kč. Vzhledem k tomu, že nebyl vyčerpán celý objem přidělené dotace, byly k dočerpání 
její celkové výše zpětně uplatněny výdaje za stavební vícepráce, v celkové výši 14 041 455,16 Kč.  

 Závěrečná žádost o platbu byla dne 19. 5. 2021 schválena v 1. stupni (všechny uplatňované výdaje byly 
shledány jako způsobilé). Nyní je žádost před schválením ve 2. stupni. Předpoklad proplacení dotace, ve výši 
44 254 866,74 Kč (85%), na účet KNL, a.s.  - 06/2021. 

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 
zadavatele x 

x 
x 

002.02 Elektrospotřebiče 

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 
Elektrokonvulzivní 
přístroj 

VŘ 
ukončeno 

990 000,-/ 
1 197 900,- 

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

004 TDI 
VŘ 
ukončeno 

1.551.000,-
/1.876.710,- 

1.370.000,- 
neplátce DPH  22. 2. 2018 

005 BOZP 
VŘ 
ukončeno 

950.000,-
/1.149.500,- 

712.470,- 
neplátce DPH  22. 2. 2018 
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006 Nábytek 
VŘ 
ukončeno 

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

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

007 
Elektrospotřebiče 
– budova „I“ 

VŘ 
ukončeno 

519 600,-/628 
716,- 

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

008 Lůžka 
VŘ 
ukončeno 

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

2 306 124,60,- 
/ 

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

009 
Elektrospotřebiče 
– budova „E“ 

VŘ 
ukončeno 

447 100,-/540 
991,- 

285 492,- / 
345 445,32,- 26. 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 

 Práce na projektu probíhají, průběžné roční vyúčtování bylo provedeno do 15. 1. 2021. 

 Dne 24. 9. 2020 nám hlavní řešitel projektu (Nemocnice Na Homolce) oznámil, že požádal o prodloužení 
projektu o jeden rok tj. do r. 2021, bez nároku na poskytnutí účelové dotace.  

 Dne 3. 12. 2020 byl uzavřen Dodatek č. 3. Doba trvání do 31. 12. 2021. 

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.  

 Práce na projektu probíhají, průběžné roční vyúčtování bylo provedeno do 15. 1. 2021.  

 Projekt bude pokračovat do 30. 6. 2021 bez nároku na poskytnutí účelové dotace a vlastních finančních 
prostředků. 

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 2021    
dotace          242 000,00 Kč   
spoluúčast KNL, a.s.          131 000,00 Kč   
nevyčerpané finanční prostředky z předchozích let          697,40 Kč 

 Práce na projektu probíhají.  

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 2021    
dotace           437 000,00 Kč   
spoluúčast KNL, a.s.        236 000,00 Kč   
nevyčerpané účelově určené fin. prostředky z předchozích let        43 703,56 Kč 
 

 Práce na projektu probíhají, průběžné roční vyúčtování bylo provedeno do 15. 1.2021.  

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

 Smlouva o změně byla uzavřena a práce na projektu pokračují. 
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1.4 Průběžné roční monitorovací zprávy podané v roce 2021 pro ukončené projekty 

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

 CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001208 
 20. 4. 2021 byla podána, v pořadí 2. Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu, která byla ze 

strany CRR schválena. 

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

 CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001224 
 29. 3.2021 byla podána, v pořadí 2. Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu, která byla ze 

strany CRR schválena. 
 

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%.  

 20. 12. 2019 byla KNL, a.s. informována o výsledku soutěže, kdy podaný projekt byl vybrán k financování.   
rok 2021    
dotace           878 000,00 Kč   
spoluúčast KNL, a.s.                                0,00 Kč 

nevyčerpané účelově finanční prostředky z r. 2020                          105 751,49 Kč 
   

 S Hlavním řešitelem projektu je uzavřena Smlouva o spolupráci.  

 Práce na projektu pokračují.    

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 2021    
dotace         1 511 204,- Kč   

spoluúčast KNL, a.s.          151 120,- Kč 
nevyčerpané účelové finanční prostředky z r. 2020                         143 782,- Kč    

 S Hlavním řešitelem projektu je uzavřena Smlouva o spolupráci.  

 Práce na projektu pokračují. 
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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  

 Projekt nebyl vybrán k financování.  

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  

 Z toho podpora…                     2 214 000,- Kč 

 Projekt byl vybrán k financování a jsou připravovány podklady pro uzavření „Smlouvy o  

        spolupráci“, aby mohly být zahájeny práce na projektu. 
  

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  

 Projekt byl vybrán k financování a jsou připravovány podklady pro uzavření „Smlouvy o  

        spolupráci“, aby mohly být zahájeny práce na projektu. 

1.6.4 Komplexní diagnostiky dětských nádorů 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  

 Projekt nebyl vybrán k financování  
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1.7  Ostatní žádosti 

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

1. ETAPA – rok 2019   

Registrační číslo: 21/18-MC-1 
„Bezpečnostní audit a analýza rizik v KNL, a.s.“ - ukončena 

2. ETAPA – rok 2020 

Registrační číslo: OKP/14/1109/2020 
„Krajská nemocnice Liberec, a.s. – projekt ochrany měkkých cílů 2020“ - ukončena 

3. ETAPA – rok 2021 

Registrační číslo: OKP/27/1109/2021 
„Krajská nemocnice Liberec, a.s. – projekt ochrany měkkých cílů 2021“ 

 Dne 5. 1. 2021 MZ ČR rozhodlo, že v rámci Programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví 
pro rok 2021 umožní oprávněným příjemcům dočerpání finančních prostředků, které nemohli vyčerpat 
z důvodu omezení stanovených v mimořádných opatřeních na ochranu veřejného zdraví a které převedli na 
účet MZ ČR během roku 2020. 

 Dne 11. 2. 2021 byla na MZ podána žádost o neinvestiční dotaci v celkové výši 351 933,- Kč (dotace 100%), na 
nerealizované aktivity v r. 2020 

 Dne 31. 3. 2021 bylo vydáno Rozhodnutí č. OKP/27/1109/2021  o poskytnutí neinvestiční dotace za státního 
rozpočtu ČR, v požadované výši 351 933,- Kč 

 Nyní probíhá realizace neuskutečněných aktivit v r. 2020 
 

1.8     Připravované žádosti 

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

 V rámci Integrovaného regionálního operačního programu byl prodloužen příjem žádostí do 75. Výzvy 
Deinstitucionalizace psychiatrické péče II.  
 
Závazné termíny stanovené „Výzvou“  
Termín pro podání žádosti o dotaci: 15. 7. 2021 15:00 hod.  
Termín pro ukončení realizace projektu: max. do 30. 6. 2023  
Tyto termíny jsou ze strany KNL, a.s., za současné situace, nereálné. 
 
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“.  
 
KNL, a.s. nadále tento projekt připravuje, pro podání žádosti v dalším programovém období IROP II., 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 
V období 1. 1. 2021 – 31. 5. 2021 neproběhla žádná veřejnosprávní kontrola. 
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1.10     IROP II. 

              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 

 Dlouhodobá a následná péče 

 Deinstitucionalizace psychiatrické péče  

 Paliativní a hospicová péče 

  

1.11 Připravované projekty v rámci programu REACT - EU  
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. 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.  
 
Dne 14. ledna 2021 byla Monitorovacím výborem IROP schválena revize Programového dokumentu IROP ve 
verzi 2.0. Jedná se o podstatnou revizi Programového dokumentu IROP, která do stávajících specifických cílů 
včleňuje nový specifický cíl 6. 1. REACT-EU v souvislosti s dodatečně poskytnutými finančními prostředky z 
Evropské unie prostřednictvím nového investičního nástroje REACT-EU na pomoc s bojem proti pandemii 
covid-19 a zvýšení odolnosti proti obdobným hrozbám. 
 
Mimořádné dodatečné zdroje, určené na pomoc při podpoře zotavení z krize v souvislosti s pandemií covid-
19 a přípravě ekologického, digitálního a odolného oživení hospodářství v EU, byly České republice přiděleny 
pro rok 2020 ve výši cca 21,7 mld. Kč dle aktuálního kurzu CZK/EUR. 
 
V rámci programu REACT-EU došlo 15. 4. 2021 k vyhlášení následujících výzev: 
Prioritní osa A - výzva č. 98 – „Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní 
péče s ohledem na potenciální hrozby“. Výzva je zaměřena na rozvoj a modernizaci pracovišť v návaznosti na 
standardizovanou síť urgentních příjmů – JIP, ARO, operační sály, intervenční a diagnostická pracoviště. 
Alokace cca 7.982 mil. Kč. 
Prioritní osa B - výzva č. 99 – „Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty“. 
Výzva je zaměřena na rozvoj péče o zvlášť ohrožené pacienty (onkologické pacienty, kardiologické pacienty, 
pacienty se zvláště závažnou obezitou, pacienty, jejichž zdravotní stav vyžaduje doléčení v lůžkovém 
zdravotnickém zařízení a osoby s duševním onemocněním). Alokace cca 5.526 mil. Kč. 
Prioritní osa  C - výzva č. 100 – „Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb“. Výzva je 
zaměřena na rozvoj významných laboratorních kapacit a infektologických pracovišť nemocnic. Alokace cca 
1.492 mil. Kč. 
Ve výzvě č. 98 byl příjem žádostí zahájen dne 5. 5. 2021, v 14:00 a alokace této výzvy byla vyčerpána již 
v prvních dvou vteřinách. Po splnění formálních náležitostí a podmínek přijatelnosti projektu, je jediným 
kritériem pro přidělení dotace čas podání projektové žádosti. Krajská nemocnice Liberec, a. s. v této výzvě 
podala dva projekty: 
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 Vybavení 
pro robotickou miniinvazivní technologii - 72.576.363,40 Kč - příloha č. 1  

 Vybavení pro posílení páteřní sítě KNL, a.s. - 351.308.011,83 Kč – příloha č. 2 

Ministerstvo pro místní rozvoj po vzájemné dohodě s Ministerstvem zdravotnictví a Asociací krajů ČR, 
oznámilo 14. 5. 2021, že dojde k navýšení alokace výzvy č. 98 o 5,5 miliardy z plánované druhé tranše a 
zároveň MMR vyzve příjemce k dobrovolnému přijetí spolufinancování ve výši 10%.  
Termín pro zahájení příjmu žádostí ve výzvě č. 99 byl původně stanoven na 14. 5. 2021, ale v den, kdy mělo 
dojít k zahájení příjmu žádostí, byl tento termín prodloužen do 28. 5. 2021. Zároveň bylo oznámeno, že dojde 
k revizi výzvy č. 99 a č. 100. Termín pro příjem žádostí ve výzvě č. 100 byl prodloužen do 15. 6. 2021 (14:00). 
Dne 26. 5. 2021 byl opětovně prodloužen termín pro zahájení příjmu žádostí ve výzvě č. 99, a to na 15. 6. 
2021 (10:00). Krajská nemocnice Liberec připravuje do výzev č. 99 a č. 100 následující projekty.  
Do výzvy č. 99: 

 Rozvoj péče o onkologické pacienty v KNL, a.s. - PET/CT - 252.205.726,04 Kč – příloha č. 3 

 Péče o pacienty následné rehabilitační péče v KNL, a.s. - 32.390.768,30 Kč – příloha č. 4 

Do výzvy č. 100: 

 Rozvoj laboratorní kapacit -  86 406 957,84 Kč – příloha č. 5 
 

1.11.1 Souhrn  RAECT – EU  

Krajská nemocnice Liberec, a.s. v rámci programu REACT-EU  připravila pět žádostí, v celkové hodnotě 
794 887,- tis. Kč. Ceny byly stanoveny na základě průzkumu trhu. 
 
 

1. Prioritní oblast A – dvě žádosti 
a. Vybavení pro robotickou miniinvazivní technologii      72 576 363,40 Kč  
b. Vybavení pro posílení páteřní sítě KNL, a.s.    351 308 011,80 Kč   

 
2. Prioritní oblast B – dvě žádosti       
a. Rozvoj péče o onkologické pacienty v KNL, 

a.s. - PET/CT   252 205 726,04 Kč    
b. Péče o pacienty následné rehabilitační 

péče v KNL, a.s.     32 390 768,30 Kč  
 

3. Prioritní oblast C – jedna žádost, rozdělena na 3 části 
a. Rozvoj laboratorní kapacity                                                                  

86 406 957,84 Kč 
 
Celkem:                                                                                                                               794 887 827,00 Kč  
  

1.12 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.  
 

1.13 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.  
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Pro KNL, a.s. by se jednalo o možné výzvy u těchto specifických cílů:  

a. Specifický cíl 1.1 eGovernment a kybernetická bezpečnost  
b. Specifický cíl 4.3 Infrastruktura ve zdravotnictví  

o Urgentní příjmy   

o Integrovaná zdravotně – sociální péče 

o Dlouhodobá a následná péče 

o Deinstitucionalizace  psychiatrické péče  

o Paliativní a hospicová péče 

2 Investiční činnost 
Z důvodu lepší informovanosti zaměstnanců a efektivnosti pořizování investičního a neinvestičního majetku si 
na tomto místě opětovně dovolujeme připomenout, že byla zavedena nová metodika pořizování investic 
(nová směrnice na pořízení majetku). Upozorňujeme na jednu skutečnost ze změn, že požadavky, které byly 
vzneseny na aktuální rok a nebyly v daném roce zrealizovány, automaticky se nepřepisují do následujících 
období. V případě, že potřeba pořízení investice přetrvává, musí se požadavek opakovaně vznést i do 
následujícího roku. Nová směrnice vysvětluje základní pojmy a stanovuje způsoby podávání, evidence, 
schvalování a předávání investičních a neinvestičních požadavků, až po samotnou realizaci. Směrnice také 
zavádí zatřídění do skupin investičního majetku a neinvestičního majetku. U „investic“ jsou níže uvedené 
termíny časové posloupnosti následovně: 

Termíny: 

 k 31. 10. každého roku – podání investičních požadavků  

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

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

 k 15. 2. každého roku – schválení investičního plánu pro daný rok 
 
V posledních letech se investice z vlastních zdrojů více alokují do stavební části nemocnice a ICT oblasti. Daná 
situace je vyvolána převážně současnou situací a to vzrůstajícím nedobrým stavebně technickým stavem 
nemocnice, který je nutné neodkladně řešit a potřebou investovat do ICT technologií.  
Investiční majetek: 

 Zdravotnická technika a prostředky 

 Stavby, stavební úpravy 

 IT technologie, telekomunikace 

 Auta 

 Ostatní 
 

Neinvestiční majetek 

 Zdravotnická technika a prostředky 

 Domácí spotřebiče 

 Zdravotnický i kancelářský nábytek 

 Výpočetní a telekomunikační technika  

 Ostatní výše neuvedená technika a zařízení 
 

2.1 Investiční plán pro rok 2021 
Při sestavování návrhu rozpočtu investičních a neinvestičních výdajů na rok 2021 jsme se drželi skutečnostmi, 
které jsou uvedeny v preambuli této zprávy. Rozpočet je sestavován v tzv. „střízlivé variantě“, se 
zohledněním nejdůležitějších rizik roku 2021 a ve znamení na přípravu podávání žádostí v rámci výzvy RAECT 
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– EU. Návrh investičního plánu je stanoven v celkovém objemu finančních prostředků ve výši 165 253 tis. Kč. 
Navržená částka do investiční politiky nemocnice z vlastních zdrojů je vyšší, než je „kryta“ vytvořenými 
odpisy. Tato skutečnost je především ovlivněna situací, že nemocnice si nemůže dovolit neřešit některé až 
havarijní stavy převážně v stavebně technickém stavu nemocnice a skutečností, že ne všechny potřebné 
projekty se během roku podaří zrealizovat. Obdobné je to u zdravotnické přístrojové techniky, kde musí 
myslet nejen na obnovu a havárie, ale i na vlastní medicínský rozvoj zdravotnického zařízení. Souhrnně plnění 
investičního plánu je uvedeno v příloze č. 6. 
 
Tabulka č. 2: Plnění plánu investičních a neinvestičních výdajů na rok 2021 
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NUTNÉ INVESTICE plán

skutečnost - 

fakturace k 

24.5.2021

1. Zdravotnické přístroje 45 000 000 Kč-             9 663 090 Kč-               

1.1 Převody z roku 2020 6 165 000 Kč-               4 330 289 Kč-               viz. příloha č.2

1.2 Plánované na rok 2021 31 835 000 Kč-             -  Kč                           viz. příloha č.2

z toho:

plánované dle vyjádření komise 24 335 000 Kč-             

obnova a rozvoj center 7 500 000 Kč-               

1.3 Řešení havarijních stavů přístrojů - očekávané -  Kč                           -  Kč                           

1.4 Rezerva na havárie přístrojů - neočekávané 10 000 000 Kč-             2 903 944 Kč-               

1.5 SARS-CO-2 3 000 000 Kč               2 428 857 Kč-               

2. Stavby 77 360 804 Kč-             5 474 791 Kč-               

2.1 Převody z roku 2020 39 550 804 Kč-             3 248 597 Kč-               viz. příloha č.3

zelená 22 200 804 Kč-            2 511 344 Kč-               

žlutá 6 350 000 Kč-               700 953 Kč-                  

červená 11 000 000 Kč-            36 300 Kč-                    

2.2 Plánované na rok 2021 13 410 000 Kč-             2 168 479 Kč-               viz. příloha č.3

zelená 13 410 000 Kč-            2 168 479 Kč-               

žlutá -  Kč                           -  Kč                           

červená -  Kč                           -  Kč                           

z toho např.:

Stavební úpravy pracoviště skiaskopie v Turnově 2 000 000 Kč-               -  Kč                           

Stavební úpravy pracoviště skiagrafie v objektu PCHO 1 000 000 Kč-               -  Kč                           

Úpravy operačního sálu pro provoz operačního robotu 2 000 000 Kč-               -  Kč                           

2.3 Řešení havarijních stavů staveb - očekávané 14 400 000 Kč-             57 715 Kč-                     viz. příloha č.3

zelená 8 600 000 Kč-               57 715 Kč-                    

žlutá 2 500 000 Kč-               -  Kč                           

červená 3 300 000 Kč-               -  Kč                           

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

3. Informační technologie 21 469 236 Kč-             584 823 Kč-                   

3.1 Převody z roku 2020 1 172 156 Kč-               -  Kč                           viz. příloha č.4

3.2 Plánované na rok 2021 19 297 080 Kč-             584 823 Kč-                   viz. příloha č.4

z toho:

hardware 13 533 850 Kč-             472 832 Kč-                   

software 5 763 230 Kč-               111 991 Kč-                   

3.3 Řešení havarijních stavů ICT - očekávané -  Kč                           -  Kč                           

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

4. Vozový park 6 000 000 Kč-               -  Kč                           

4.1 Převody z roku 2020 -  Kč                           -  Kč                           

4.2 Plánované na rok 2021 5 000 000 Kč-               -  Kč                           viz. příloha č.5

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

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

5. Ostatní 2 000 000 Kč-               490 457 Kč-                   

5.1 Převody z roku 2020 950 000 Kč-                   -  Kč                           

5.2 Plánované na rok 2021 1 050 000 Kč-               490 457 Kč-                   viz. příloha č.6

5.3 Řešení havarijních stavů ostatní - očekávané -  Kč                           -  Kč                           

5.4 Rezerva na havárie ostatní - neočekávané -  Kč                           -  Kč                           

6. Kofinancování 13 423 000 Kč-             -  Kč                           

Psychiatrie - doúčtování 14 000 000 Kč             -  Kč                           

REACT-EU projekty 27 423 000 Kč-             -  Kč                            prozatím počítán poměr 

85/15 ale může být až do 

100/0, tzn. 0,- Kč vlastní 

zdroje 

z toho:

 celkový náklad projektu / 

vlastní zdroje 15% 

Rozvoj specializovaného přístrojového vybavení PET/CT 

- r. 2021 jen část stavby

6 750 000 Kč-               250 mil. Kč / 37,5 mil. Kč

Robotická miniinvazivní technologie - pořízení v r. 2021 9 000 000 Kč-               60 mil. Kč / 9 mil. Kč

Rozvoj péče o vybrané skupiny pacientů - předpoklad 

realizace v r. 2021 je z 30%

9 468 000 Kč-               210,4 mil. Kč / 31,56 mil. Kč

Vybudování potrubní pošty - r. 2021 jen část stavby 1 215 000 Kč-               25,2 mil. Kč / 3,78 mil. Kč

Rekonstrukce pitevního traktu budovy Patologie - r. 

2021 jen část stavby

990 000 Kč-                   26 mil. Kč / 3,9 mil. Kč

7. Úrok, penále -  Kč                           -  Kč                           

7.1 Úroky -  Kč                           -  Kč                           

7.2 Penále -  Kč                           -  Kč                           

INVESTIČNÍ výdaje 2021 165 253 040 Kč-           16 213 161 Kč-              
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2.1.1 Přístrojové investice 

Alokace finančních prostředků pro rok 2021 je stanovena ve výši 45.000 tis. Kč. Tento limit byl vzhledem 
k narůstajícímu objemu havarijních stavů v posledních letech navýšen z 30 000,- tis. Kč na 45 000,- tis Kč, tak 
aby bylo možné lépe a rychleji na vzniklé situace reagovat.  
 
Tabulka č. 3: Návrh rozdělení přístrojových investic pro rok 2021 

1. Havárie    10 000,- tis. Kč 
2. Pravidelná obnova  10 000,- tis. Kč 
3. Centrová péče     7 500,- tis. Kč 
4. Rozvoj KNL, a.s.   14 500,- tis. Kč 
5. Covid       3 000,- tis. Kč  

 
V příloze č. 6 je uveden stav plnění přístrojových investic dle schváleného investičního plánu. V jednotlivých 
záložkách je uveden stav plnění jednotlivých oblastí pořizovaných investic. Například v haváriích je řešeno 8 
přístrojů z čehož jsou dodány 4 přístroje v celkové hodnotě za 2 904 tis,- Kč, v Covid oblasti je dodáno 5 
přístrojů za 2 677 tis. Kč a další se řeší.  Dále se vyřešila obnova kapalinového chromatografu a dodávka CT 
přístroje v pavilonu chirurgie.   

2.1.2 Stavební investice 

Pro jednotlivé stavební akce je v příloze č. 6 používán tzv. semafor z pohledu důležitosti realizace daného 
záměru. Stavby označené zelenou barvou chceme jak v převodech z roku 2020, tak naplánované akce pro rok 
2021 zrealizovat. U staveb označených žlutou barvou bude záležet na stavu finančních prostředků a lidských 
zdrojů a červeně označené akce navrhujeme právě z důvodu finančních prostředků a lidských zdrojů odložit. 
 
Předložení stavebních záměrů pro rok 2021 je dle odsouhlaseného investičního plánu v celkovém počtu 37 
akcí a kvalifikovaném odhadu o celkové výši 77 380 tis. Kč, které jsou v tzv. zeleném semaforu. V příloze číslo 
6 v záložkách 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 č. 6 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 současné době jsou 4 akce zrealizovány, 
19 se jich realizuje, 21 projektů se připravuje a 7 se jich pozastavilo v celkové hodnotě k 24. 5. 2021 cca 5 300 
tis. Kč. 

2.1.3 Informační technologie 

Pro rok 2021 se plánují celkové výdaje v oblasti ICT ve výši 21 469 tis. Kč (tzn. převod neuskutečněných 
projektů z roku 2020 a plán nových projektů na rok 2021).  Výdaje budou krýt zajištění realizace ICT záměrů v 
oblasti kybernetické bezpečnosti, a ukládání dat ze systému LIS do elektronického archivu ve výši 1 172 tis. Kč 
jako převod z roku 2020, 
 
Pro rok 2021 se plánují výdaje v objemu 19 297 tis. Kč pro obnovy a rozvoje softwaru a hardwaru požívaných 
ve všech třech nemocnicích, Logmanager, kamerový systém HW a SW, ELO aktualizace, šifrování provozu 
datové sítě, dále pak k administrativnímu dokončení a vyúčtování ekonomického SW a NISu. V současné 
době se realizuje 10 projektů, 7 se jich připravuje a tři byly zrušeny, plnění tohoto plánu je také v příloze č. 6. 
 

2.1.4 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 z toho se nenechává rezerva ve výši 1 000 tis. Kč na havárie, které by 
se projednaly individuálně.  
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Pro letošní rok se plánuje nákup 8 vozů - jedné sanity, obnova dvou vozů pro stravovací provoz, obnova tří 
svozových vozidel (doprava stravy, svozy a referentské vozidlo), dále pak vozidlo pro terénní ošetřovatelskou 
péči v Turnově a vozidlo pro posílení svozové flotily v Turnově. Všechny vozy jsou už odsoutěženy a jejich 
dodávka se realizuje -přehled je uveden v příloze číslo 6. 

2.1.5 Ostatní – stravování a správa areálu 

Výdaje nemocnice určené na nutnou obnovu technologie stravovacího provozu a techniky pro správu areálu. 
Pro rok 2021 byl stanoven plánovaný celkový objem finančních prostředků pro Catering KNL a správu areálu 
bez rezervy na havárie, které by se projednaly individuálně, ve výši 2 000 tis. Kč. K dnešnímu datu Catering 
KNL, a.s. obnovil či pořídil novou gastronomickou techniku v počtu 7-mi kusů (konvektomat, elektrickou 
sklopnou pánev, 2x automat na chlazenou stravu, pás pro myčku nádobí, chladírnu pro hotová jídla) a to 
v celkové hodnotě 1 050,- tis. Kč – viz. příloha č. 6. 

2.1.6 Kofinancování 

Náklady na kofinancování psychiatrie, ICT NIS, aplikovaný výzkum, TAČR atd. jsou pro rok 2021 plánovány 
v celkové výši 24 250 tis. Kč. Skutečnou výši kofinancování v současné době nelze stanovit, protože 
z původně plánovaného nulového kofinancování na projekty v rámci výzev REACT – EU sešlo. V současném 
návrhu na jednotlivé výzvy se plánuje kofinancování v rozmezí od 10% až po 25% (výzva č. 98 – 10%, výzva č. 
99 – 20% a 25%, výzva č. 100 – 20%).  

3 Modernizace – Krajské nemocnice Liberec, a.s. 

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

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

3.1 CUM 

3.1.1  

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

3.1.2 Inženýrská činnost (administrace) – viz. příloha č. 3 zápisu PAS – Zpráva o stavu Projektu modernizace 

KNL, a.s. k 31.5.2021 

3.1.3 Projektování stavby 

3.1.4 Realizace 

3.1.5 Financování a výdaje projektu 

3.1.6 Očekávané kroky a milníky projektu 

Body 3.1.2 – 3.1.6 – viz. příloha č. 3 tohoto zápisu PAS 
 

3.2 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. V turnovské 
nemocnici je již více než 10 let zřejmé, že prostorová dispozice jednotky intenzivní péče – kombinované 
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oddělení ARO + chirurgická JIP – nevyhovuje aktuálním standardům, jak v porovnání s metodickými 
doporučeními, tak reálně provozně. Současně personální tlak vede zejména v malých nemocnicích 
k vytváření multioborových jednotek intenzivní péče, soustřeďující intenzivní péči více oborů, a díky její 
koncentraci potom lze optimálně využívat lidské zdroje.  Tento vývoj se nevyhnul ani turnovské nemocnici, 
kde z personálních důvodů je nyní uzavřena JIP interních oborů. Ve světle tohoto vývoje bylo před cca 4 lety 
rozhodnuto vytvořit plán na vybudování multioborové jednotky intenzivní péče, disponující dostatečnou 
kapacitou  
pro všechny obory turnovské nemocnice, tedy ARO, chirurgie, interna a ortopedie. V posledním roce se přidal 
i požadavek, reflektující současné tendence, k vytvoření jednotného místa pro příjem akutních pacientů, 
které se označuje jako urgentní příjem.  
KNL, a.s. vypsala veřejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace dle zákona č. 134/ 2016 Sb. o 
zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) formou otevřeného řízení. KNL, a.s. jakožto zadavatele byla 
realizace rozvoje Nemocnice Turnov dle zpracované „Koncepce rozvoje Nemocnice Turnov“. Soutěž na 
dodavatele projektových prací vyhrála společnost Storing s.r.o. Záměr byl představenstvem odsouhlasen na 
lednovém zasedání, jako samostatný bod jednání. 

3.2.1 Přístavba pavilonu TA 

Stavba obsahuje přístavbu stávajícího Pavilonu TA ve čtyřech podlažích, vnitřní stavební úpravy stávajících 
navazujících prostor v jednotlivých podlažích a přístavbu zákrokového sálku IBD centra ve 3. NP s úpravami 
stávajících prostor. Rozsah a využití jednotlivých podlaží: 

 1.PP – ambulantní provozy 

 1.NP – urgentní příjem  

 2.NP – interní ambulance  

 3.NP - ambulantní provozy, IBD centrum 

 Venkovní navazující úpravy   

3.2.2 Výstavba pavilonu TX 

Stavba obsahuje výstavbu nového Pavilonu TX o třech podlažích se spojovací chodbou do Pavilonu TE a 
propojením TD. Podlaží jsou využity pro Centrální šatny, technické zázemí, Multifunkční lůžkovou stanici pro 
24 lůžek ve 12 dvoulůžkových pokojích včetně kompletního zázemí stanice a kompletní jednotku JIP (ARO) 
pro 8 lůžek a 1 izolační box včetně kompletního zázemí JIP.  

 1.PP (S3) – centrální šatny a technické prostory 

 1.NP (S2) – Multifunkční lůžková stanice 

 2.NP (S3) 

 Spojovací chodba TX-Teč. 

 Venkovní navazující úpravy   

3.2.3 Náklady 

Realizace investičního záměru se skládá ze dvou částí. Přístavba a částečné stavební úpravy Pavilonu TA pro 
potřeby Urgentního příjmu Panochovy nemocnice Turnov a výstavba nového Pavilonu TX pro potřeby 
jednotky intenzivní péče ARO, multidisciplinární lůžkové stanice, zázemí personálu a technického zázemí. 
Celkové náklady na pořízení obou objektů jsou uvedeny v tabulce č. 10. 
 
Tabulka č. 4: Celkové náklady na stavební objekty TA a TX 
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I Projektová příprava kpl 1,0 samostatně 0 Kč 0 Kč

Projektové a průzkumné práce

II Provozní soubory kpl 1,0 neoceněno 0 Kč 0 Kč

Interiér, výrobní technologie

III Stavební objekty kpl 1,0 223 563 594 Kč 46 948 355 Kč 270 511 949 Kč

SO 01 Přístavba Pavilonu TA 87 654 369 Kč

SO 101 Výstavba Pavilonu TX 135 909 225 Kč

Náklady stavební části

IV Inventář kpl 1,0 neoceněno 0 Kč 0 Kč

Inventář, vybavení 

V Umělecká díla kpl 1,0 0 Kč 0 Kč 0 Kč

VI Ostatní náklady dodavatele kpl 1,0 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Náklady na financování

VII Ostatní investiční náklady investora kpl 1,0 neoceněno 0 Kč 0 Kč

Inženýrská činnost a technická pomoc

VIII Rozpočtová rezerva investora % 2% 4 471 272 Kč 938 967 Kč 5 410 239 Kč

Z hlavy III

IX Jiné investice kpl 1,0 0 Kč 0 Kč 0 Kč

X Investice nezahrnované do ZP kpl 1,0 0 Kč 0 Kč 0 Kč

XI Náklady hrazené z provozních prostředků kpl 1,0 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Náklady stavby celkem 228 034 866 Kč 47 887 322 Kč 275 922 188 Kč  

3.2.4 Územní rezerva 

Kolize a schéma umístění dopravního koridoru je zaneseno v územním plánu města Turnov, který byl 
schválen zastupitelstvem města v červnu 2014. Územní rezerva je forma blokace výstavby na daných 
územních plochách pro významnější, veřejně prospěšné stavby. 
 V tomto případě je územní rezerva do územního plánu zanesena jako rezervní plocha pro výstavbu 
městského okruhu v návaznosti na dlouhodobě připravovanou rychlostní komunikaci R35 Liberec – Hradec 
Králové. Protože byla i tato rychlostní komunikace řešena ve více variantách, jsou územní rezervy v územním 
plánu města Turnov řešeny také variantně pro možnost napojení vnitřní městské páteřní komunikace pro 
všechny tehdy uvažované varianty R35.  
Vedení dopravního koridoru dle ÚP jako sice necitlivý zásah do nemocnice a souvisejících staveb. Polohou 
dochází k velkému zatížení hlukem, prachem, rizikem vibrací (včetně stavby) a dalšími negativy přímo pod 
okny nemocnice, jejími pavilony s lůžkovou péčí a částečně i lůžky typu JIP a také se zařízením RTG.  

 Komunikace vyvolá přesun Heliportu a jeho umístění jinde v areálu, předpokládám, že v rámci návrhu a 
odsouhlasování došlo zcela k pominutí ochranných zón Heliportu. 

 Poloha nové komunikace zcela rozdělí areál střední zdravotnické školy od nemocnice, což je rozhodně 
škoda 

 Nová komunikace hlukově zatíží nejen nemocnici, současně ale i SZŠ a i objekt DPS.  

 Předpokládá se vyšší dopravní zátěž ve vyústění nové komunikace v předprostoru nemocnice, kombinace 
s příjezdy sanit, příjezdem a vstupem pacientů, zásobováním, atd.  

 Poloha územní rezervy je v kolizi s navrženou přístavbou Pavilonu TA a neumožňuje získat územní 
rozhodnutí a stavební povolení bez schválení změny územního plánu s vypuštěním této územní rezervy.  

Aktuálně byla schválena finální verze řešení rychlostní komunikace R35 a na základě projednání s odborem 
rozvoje města Turnova je zřejmé, že územní rezerva přes areál nemocnice pozbývá potřeb. Proces zrušení 
územní rezervy je totožný se změnou územního plánu, reálná délka změny územního plánu činí cca 1,5 roku. 
Územní rezerva: 
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Z výše uvedených důvodů bylo přijato následující řešení:  
 Projektová příprava Pavilonu TX není omezena a pokračuje dle schváleného harmonogramu. 

 Projektová příprava Pavilonu TA byla přerušena, resp. byly zpracovány 4 variantní návrhy umístění 
definovaných prostor přístavby Pavilonu TA, z nichž byla jako akceptovatelná varianta vybrána varianta 
řešení přístavby Pavilonu TA s umístěním přístavby do proluky mezi Pavilony TA a TB a jejich vzájemným 
propojením – viz obrázek. 

Variantní umístění provozů plánovaných do objektu TA: 

 

 
V rámci navržené varianty byly zpracovány návrhy provozně dispozičního řešení, ve dvou variantách. – 
vizualizace možné varianta řešení fasády do proluky je na obrázku č.7.  

 Var A – řešení přístavby pouze pro definovaný stavební program v rámci Přístavby Pavilonu TA (urgentní 
příjem, ambulantní provozy, zázemí personálu).  
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 Var B – řešení přístavby pro kombinaci urgentní příjem, rozšíření a přestavba ARO včetně částí umístěné 
v Pavilonu TB a ambulantní provozy a zázemí. Tato verze nabízí bližší reálnou dostupnost pro zlepšení 
podmínek provozu JIP ARO, bohužel není schopna naplnit stavební program v celém požadovaném spektru. 
Kompletní splnění stavebního programu by bylo možné v rámci následné dostavby Pavilonu TA dle původní 
varianty řešení po provedené změně územního plánu.  

Vizualizace varianty řešení fasády do proluky  

 
V současné době prochází rozhodovacím procesem výběr finální varianty řešení Pavilonu TA, přičemž jsou 
zvažovány následující varianty:  

1. Pokračování projektových prací a stavebně povolovacího procesu pro variantu přístavby Pavilonu TA do 
proluky mezi TA/TB s umístěním ARO.  

2. Finální zastavení projektové přípravy a stavebně povolovacího procesu pro Přístavbu Pavilonu TA v původní 
variantě do doby změny územního plánu a po její změněn znovuobnovení těchto činností.  

3. Pokračování projektových prací a stavebně povolovacího procesu pro variantu přístavby Pavilonu TA do 
proluky mezi TA/TB s naplněním stavebního programu.  

Rozhodujícím faktorem pro výběr konečného řešení je aktuálně názor zdravotníků. Předpoklad finálního 
rozhodnutí v průběhu měsíce června 2021.  
 

3.3 Nemocnice Frýdlant 
V současné době MÚ Frýdlant, jako majiteli nemovitostí, vypsal soutěž na zpracovatele dokumentace dle 
studie zpracované a předané v lednu 2020, jejíž hlavní výhodou je možná postupná (etapová) rekonstrukce 
areálu, protože na celkovou rekonstrukci v současnosti nejsou zajištěny finanční prostředky, lze tak jednotlivé 
etapy do jisté míry realizovat na sobě nezávisle. Soutěž vyhrála opavská projekční kancelář Technico, která se 
s námi spojila po ukončení soutěže na zhotovitele projektových prací. Za účasti MÚ Frýdlant se uskutečnila 
27. května první společná schůzka. Tím byla zahájena vzájemná spolupráce na projektu a konzultace potřeb a 
očekávání Nemocnice Frýdlant dle zpracované studie a odsouhlasené zdravotnickým personálem. 
 

Návrh řešení přestavby bývalého dětského oddělení: 
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Architektonický prvek hlavního objektu: 

                             
 

3.4 PET/CT  
Krajská nemocnice Liberec, a.s. potřebuje v rámci rozvoje nemocnice vybudovat zázemí pro umístění PET/CT 
přístroje. Ve specifickém cíli 6.1, budou v rámci výzvy RAECT – EU podpořeny oblasti zdravotnictví, které 
reagují nejen na boj s Covidem 19, ale i na rozvoj specializovaného přístrojového vybavení. Z této výzvy 
bychom chtěli daný přístroj včetně stavby financovat. 
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3.4.1 PET/CT – přístrojová komise MZ ČR 

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 daného přístroje.  

3.4.2 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 dokončila a nemocnice již má pravomocné stavební 
povolení. Dále je zpracována dokumentace na demolici objektů R a přilehlé garáže. V současné době probíhá 
výběrové řízení na zhotovitele stavby pod patronací společnosti Compet Consult, s.r.o. dle ZZVZ s termínem 
zahájení samotné výstavby v 3Q. 2021.  

3.4.3 Předpokládaný harmonogram realizace: 

 Územní souhlas      3Q 2020 splněno 

 Stavební povolení      4Q 2020 splněno 

 Hodnocení soutěže na zhotovitele stavby   2Q 2020 probíhá 

 Zahájení stavby       3Q 2021 

 Zahájení soutěže na dodavatele PET/CT    2Q 2022 

 Kolaudace a dodávka technologie    3Q 2023 

3.5 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“.  
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. 
Ve specifickém cíli 6.1, nemocnice podala žádost v rámci výzvy RAECT – EU č. 98, kterou v současné době 
poskytovatel dotace předal hodnotiteli a je vysoce pravděpodobné, že budeme daný přístroj z tohoto zdroje 
financovat.  

3.6 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  
v provozu 14 let a jsou technicky i morálně zastaralé.  
Ve specifickém cíli 6.1, budou v rámci výzvy RAECT – EU podpořeny oblasti zdravotnictví, které reagují nejen 
na boj s Covidem 19, ale i na rozvoj specializovaného přístrojového vybavení. Dodávka technologie CT je 
jedna z částí, o kterou žádáme v rámci výzvy č. 98 IROP „Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě 
poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby“. 

Na základě ZZVZ proběhla soutěž na dodávku CT přístroje. Vybraným uchazečem na základě nejvýhodnější 
nabídky byla vybrána společnost Philips Česká republika, s.r.o. s přístrojem CT 5000 Ingenuity Premium. Obě 
smlouvy – kupní i servisní – byly podepsány dnes tj. 1. 2. 21. Kupní smlouva za dodávku přístroje je 
14.039.860,00 Kč bez DPH (16.988.230,60 Kč včetně DPH) a servisní smlouva včetně pozáručního servisu činí 
11.232.000,00 Kč bez DPH (13.590.720,00 Kč včetně DPH). 
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V současné době v objektu "Pavilonu chirurgických oborů" (budova A) probíhají stavební úpravy CT 
pracoviště (viz. obrázek č. 6) pro osazení nové technologie CT.  Samotné práce byly zahájeny v pondělí 26. 4. 
demontáží dožilé technologie CT a ve středu 28. 4. byly zahájeny stavební práce, které budou dokončeny v 
pondělí 14.6. Od úterý 15. 6. bude probíhat do konce týdne instalace nové technologie CT. Od pondělí 21. 6. 
zaškolení personálu RDG oddělení.  

Stavební práce zajišťuje fi. AWEA spol. s r. o. v celkové hodnotě cca 6 300,-  tis. Kč vč. DPH a dodavatelem 
technologie je společnost Philips Česká republika s.r.o. v celkové hodnotě cca 17 000,- tis. Kč vč. DPH.  

 

Probíhající rekonstrukce CT pracoviště 

 

3.7 Potrubní pošta 
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 tím spojená optimalizace/redukce nákladů v systému zdravotní péče.  
 
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 řadě i zefektivní provoz laboratoří 
průběžným okamžitým vyhodnocováním laboratorních vyšetření, umožní evidenci všech prováděných 
transportů, zpracování detailních statistických výstupů a jejich vyhodnocování. 
 
Projekt je připraven do žádosti č. 100 v rámci programu REACT-EU. Má zpracovanou projektovou 
dokumentaci vč. výkazu výměr a rozpočtu, vydané platné stavební povolení s nabytím právní moci. 
Programově se pneumatický dopravní systém do výzvy vejde, ale na základě požadavků více zdravotnických 
zařízení se o zařazení do výzev je reálná možnost převisu poptávky nad vyčleněnou alokací finančních 
prostředků.  
 
V případě, že se nemocnici nepodaří uspět v rámci dané průběžné výzvy a představenstvo a dozorčí rada dá 
souhlas k realizaci tohoto projektu, tak nemocnice by ráda zahájila kroky k realizaci potrubní pošty v 
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nemocnici vyhlášením výběrové po řízení na zhotovitele dle ZZVZ z vlastních prostředků. Celkové realizační 
náklady jsou dle rozpočtu 26 900,- tis. Kč. 
 

3.8  Patologie 
Rekonstrukce pitevního traktu budovy  - patologie  26 900 000,- Kč  
Záměrem jsou stavební úpravy části budovy "P" Pavilon patologie a knihovny – objekt soudního lékařství 
Krajské nemocnice Liberec a.s. Stavební úpravy se týkají změn vnitřního dispozičního řešení budovy, výměny 
stavebních konstrukcí, výměny technických instalací a výměny technologického zdravotnického vybavení. 
Stávající budova je jednopodlažní objekt. Půdorys stávající budovy je obdélníkového tvaru. Střešní konstrukce 
stávající budovy je plochá, ve zvýšené části pultová se sklony. 
Stavebními úpravami nedochází ke změně užívání budovy a ani ke vzhledu budovy. Dojde k modernizaci a 
částečnému přeuspořádání vnitřních prostor pitevního traktu objektu – vznik pietní místnosti pro zemřelé, 
vstupních filtrů na pitevní sál, doplněn mrazicí box pro zemřelé. Ostatní místnosti projdou kompletní 
rekonstrukcí vč. instalací. V neposlední řadě bude modernizováno i vnitřní vybavení prostor – pitevní stoly 
s odsáváním, váha, atd. viz obrázek č. 7 Vizualizace pietní místnosti. 
Vizualizace pietní místnosti 

 
 
Projekt je připraven do žádosti č. 100 v rámci programu REACT-EU. Má zpracovanou projektovou 
dokumentaci vč. výkazu výměr a rozpočtu, vydané platné stavební povolení s nabytím právní moci.  
 

3.9 Rekonstrukce objektu dětské psychiatrie na Králově Háji v Liberci 
Oddělení dětské psychiatrie je provozováno od r. 1991 mimo hlavní areál nemocnice v ulici Školní na Králově 
háji. Objekt již nevyhovuje kapacitně, hygienicko-epidemiologickým požadavkům na provoz oddělení a ani je 
nutné provést jeho celkovou modernizaci.  
Prvotním záměrem KNL, a. s, bylo připravit projekt pro podání žádosti o dotaci v rámci výzvy IROP, ve které 
byl prodloužen příjem žádostí do 75. Výzvy Deinstitucionalizace psychiatrické péče II. Pro podání žádosti bylo 
nutné mít vydané stavební povolení vč. nabytí právní moci a propočet nákladů. Bylo vypsáno výběrové řízení 
na zpracovatele projektové dokumentace a s vítěznou kanceláři „Hlaváček architekti“ podepsána smlouva. 
Problémy nastaly záhy při projednávání záměru v „Kanceláři architektury města“ Statutárního města 
Liberec“, která vyslovila zásadní nesouhlas s projektem s tím, že projekt musí být přepracován dle jejich 
požadavků. Tím pádem se stalo, že jsme nestihli termín na podání žádosti do 75. výzvy. 
Po dlouhých jednáních se dá k dnešnímu dni konstatovat, že upravený návrh vyhovuje jednak provozu 
oddělení a i Kanceláři architektury města – jedná se o výrazně větší projekt, jehož náklady se nyní odhadují 
okolo 150 mil. Kč. Dlouhým projednáváním propadl termín pro realizaci projektu ze 75. výzvy. I přesto 
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chceme v projektu nadále pokračovat, protože v následujícím programovém období IROP II. 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 s předpokládanou výší 
dotace 85%, kam bychom projekt rádi přihlásili.  
KNL, a.s. nadále tento projekt připravuje, pro podání žádosti v dalším programovém období IROP II., 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%.  Na základě této skutečnosti se snažíme dohodnout a upřesnit nové podmínky smlouvy 
s architektonickou kanceláří „Hlaváček architekti“ tak, abychom byli schopni podat žádost do programu IROP 
II s podmínkou bez navýšení ceny projektových prací.  
 
Vizualizace objektu dětské psychiatrie: 

 

 
 

3.10 Rekonstrukce budov E a I - psychiatrie 
Rekonstrukce druhého objektu psychiatrie - budovy „E“ byla zahájena dne 1. 8. 2019.  V průběhu prací bylo 
nutné vzhledem ke stáří objektu (nebylo možné provést důkladný průzkum objektu vzhledem k provozu 
oddělení psychiatrie do poslední chvíle před rekonstrukcí) provádět změny oproti původně zpracované 
dokumentaci – celkem 44 změnových listů. Změny stavby se projevili v termínu dokončení, která byla delší o 
5 měsíců - do 30. 11. 2020.  
Dne 2. 12. 2020 byl stavebním úřadem MML vydán Kolaudační souhlas s užíváním stavby. Během prosince 
probíhala instalace nábytku a také odstraňování drobných vad a nedodělků. Dne 8. 1. 2021 byla budova 
slavnostně otevřena a dne 11. 1. 2021 byl oficiálně zahájen provoz a zároveň ukončena rekonstrukce Centra 
psychiatrie v obou budovách „I“ a „E“ dle původního záměru. Daný projekt pro příští zprávy vypouštíme ze 
sledování. 

3.11  DUPS 
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.  
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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. 
Krajská nemocnice Liberec, a.s. zadala veřejnou zakázku „Dodávka a servis náhradního zdroje energie“ 
v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek v červenci 2020 a 
představenstvo i dozorčí rada byla v minulých zprávách informována. 
 Nabídky byly vyhodnoceny v srpnu 2020, avšak poté jsme obdrželi námitky proti zadávací dokumentaci od 
navrhovatele, který ani nabídku nepodal. Předběžným opatřením ÚOHS z října 2020 jsme měli zakázáno 
uzavřít smlouvu do doby přezkoumání zadávací dokumentace úřadem. K tomu došlo v prosinci 2020 a ÚOHS 
nám dal plně za pravdu, že zadávací dokumentace není diskriminující a návrh stěžovatele zamítl. Během 
přípravy k uzavření smlouvy s vítězným uchazečem však byl v lednu 2021 podán stejným navrhovatelem, 
který podával původní námitky, rozklad bez uvedení důvodu k ÚOHS. Důvody byly doplněny až následně a 
začalo běžet další přezkoumání zadávacího řízení. K uzavření smlouvy tedy nedošlo a rozhodnutím z května 
2021 ÚOHS tentokrát došel k opačnému závěru, že jedno z kritérií v zadávací dokumentaci je diskriminační a 
celé zadávací řízení se ruší.  
KNL má sice možnost podat proti rozkladu další rozklad, ale vzhledem k časové tísni a nestanovenému času 
na přezkoumání ze strany ÚOHS se jako výhodnější jeví rozhodnutí ÚOHS respektovat, původní zakázku zrušit 
a celé výběrové řízení vypsat zcela identicky znovu pouze s vynecháním kritéria, které úřad shledal 
diskriminujícím.  

3.12 Infekční pavilon 
Nový infekční pavilon je uvažován v plochách areálu v místě stávajícího pavilonu N (objekt Nukleární 
medicíny a stávajícího pavilonu O (objekt Dialýzy).  Stávající pavilony jsou v nevyhovujícím stavu, v případě 
pavilonu N budou stávající provozy přemístěny do nově budovaného pavilonu PET/CT, v případě Pavilonu 
Dialýzy je předpokládáno přemístění provozu do objektu PIO.  
Nový pavilon Infekce je uvažován na celé, maximálně zastavitelné ploše po uvolněných objektech (viz 
přiložená situace na obrázku č. 14). Ve spolupráci s Infekčním oddělením je stanoven stavební program, který 
je v současné době ověřován ve formě provozně dispozičního schématu z hlediska reálnosti možné zástavby 
a jeho rozpracovaná verze je v příloze č. 7.  Předpokládá se, že objekt bude 3 podlažní s následujícím využitím 
prostor:  

- 1.PP – ambulantní část, skladové a technické zázemí , centrální šatny. S ohledem na skalní podloží a výškovou 

konfiguraci terénu se předpokládá rozdělení podzemního podlaží na dvě části se vzájemným propojením 

chodbou. Přístup do obou částí bude přímý na úrovni přilehlého terénu.  

- 1.NP – hlavní lůžková část – běžná lůžková stanice s kompletním zázemím a částí intenzivních lůžek.  

- 2.NP – administrativní zázemí, technické prostory + případné navýšení počtu lůžek, které výrazně navýší 

pořizovací cenu a zkomplikují jednání s účastníky stavebního řízení (kladné vyjádření sousedních majitelů 

nemovitostí). 

S ohledem na členitost pozemku, vazby na sousední objekty a jejich majitele a také výškovou konfiguraci a 
skalní podloží je nutné ověřit požadované kapacity ve formě provozně dispozičního schématu, následně 
zpracovat propočet stavebních nákladů a na základě těchto podkladů vyhodnotit reálnost výstavby. 
Podrobnější podklady budou zpracovány v průběhu měsíce června.  
 

Vymezení plochy pro výstavbu nového infekčního pavilonu 
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4 Obchodní činnost  

4.1 Veřejné zakázky a poptávková řízení 
V období leden - duben 2021 pracovníci oddělení veřejných zakázek zorganizovali obchodní soutěže 
s celkovou předpokládanou hodnotou za cca 308 000 tis. Kč. Celkově v roce 2021 zahájeno 40 zakázek a 
dokončeno 40 včetně zahájených v roce 2021. Počet soutěží dle druhu a stavu soutěže je uveden v tabulce č. 
5. Podrobný popis všech veřejných poptávek a zakázek podle druhu řízení, zdroje financování, zahájení a 
případně termínu uzavření smlouvy, hodnoty a vítězného uchazeče je v příloze č. 8. 
Tabulka č. 5: Přehled počtu VZ dle druhu a stavu zakázek 

zahájené
 dokončené (i z 

loňského roku)

Počet zakázek dle ZVZ celkem 5 16

z toho OŘ - otevřené řízení 4 14

z toho ZPŘ - zjednodušené podlimitní řízení 1 2

Počet  veřejných zakázek malého rozsahu 35 24

Počet VZMR 26 19

Počet VZMR s aukcí 0 0

Počet aukcí 9 5

POČET ZAKÁZEK CELKEM 40 40

0

9

4

6

 neukončené

9 15

6

2 9

0 0

1

5

 zrušené

0

3

3

 
 
Činnost oddělení veřejných zakázek byla výrazně ovlivněna situací způsobenou pandemií viru SARS CoV 2 
hned z několika důvodů. Tyto důvody jsou chronický známé a tak jen připomenutí ty nejdůležitější. Například 
na komodity zboží OOPP jsme postupně dostávaly výpovědi smluv již dříve vysoutěžených komodit dle ZZVZ 
z důvodu, že dodavatelé nemohly předpokládat „covidovou“ pandemii a tím pádem nemohly dodržovat 
objednané a požadované počty nejen OOPP, dodavatelé začínaly využívat převyšující poptávku nad nabídkou 
a přestávaly se hlásit nejen do soutěží, ale i začaly zvyšovat ceny exponovaných komodit, dále s  poklesem 
výkonosti nemocnice v „necovidových“ diagnózách začaly klesat obraty a tím pádem i bonusy, atd. 
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4.2 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.  
V roce 2021 jsme zatím provedli 9 e-aukcí, z čehož 8 jich bylo na SZM a 1 na MTZ. Celková předpokládaná 
hodnota těchto se dostala k 365 tisícům Kč a uspořili jsme cca 80 tisíc Kč. Stále se však potýkáme s nezájmem 
o účast ze strany dodavatelů/účastníků. Tato skutečnost je, dle slov oslovovaných účastníků, i nadále 
ovlivňována nestabilním trhem v souvislosti se SARS-CoV-2. Úspěšně dokončených a vyhlášených aukcí tak 
bylo pouze 5 z 9 vypsaných. Zbylé aukce sice proběhly ve stanoveném termínu a čase, ale bez účasti 
oslovených. Od soutěžení léčiv pomocí elektronických aukcí jsme upustili, protože trh a cena se, v důsledku 
výše zmíněné SARS-CoV-2 krize, vyvíjí a mění takřka ze dne na den, tudíž nemá smysl tuto komoditu, tímto 
způsobem, soutěžit. 
Navíc realita ukazuje, že ne vždy je tento nástroj efektivní a ukazuje se, že mnohdy je osobní jednání cenově 
výhodnější než elektronická aukce. Přehled elektronických aukcí dle počtu a jednotlivých komodit je uveden 
v tabulce č. 6. 
Tabulka č. 6: Přehled počtu e-aukcí 

Materiál 
Počet 
aukcí 

Předpokládaná 
hodnota 

Vysoutěžená 
hodnota 

Celková 
úspora 

     
SZM 8 191 573,14 Kč 174 221,00 Kč 17 352,14 Kč 

MTZ 1 173 568,86 Kč 110 700,00 Kč 62 868,86 Kč 

Léčiva 0 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

 

4.3 Spotřební zdravotnický materiál 
Oblast SZM (spotřební zdravotnický materiál) prochází celoročně aktualizacemi. Aktuálně v Neosu máme 
zalistováno 2 259 položek. Počet položek v Neosu se mění dle soutěžených komodit. Materiál v Neosu je 
zařazován do příslušných kategorií. 
V průběhu roku probíhají výběrová řízení na jednotlivé komodity např. obinadla, inkontinenční pomůcky, 
ústenky, čepice 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 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. 
Dodávky materiálu se začínají pomalu stabilizovat, ceny materiálu a dostupnost materiálu jsou bohužel 
sinusoidní. Díky pandemii byl z trhu vytlačen i standardní materiál, např. před pandemií bylo dostupné pět 
typů operačních čepic a po pandemii jsou dostupné pouze dva typy čepic, pokud se podaří sehnat i jiný typ, 
čekáme na jeho doručení cca 1 měsíc. Cena za nitrilovou rukavici neúměrně navýšila (0,50 Kč bez DPH za kus 
na 3 Kč bez DPH a výše). 
Firmy postupně rozvolňují limity, zásobují se potřebným materiálem, ale stav na trhu stále není stabilizovaný.  
Vyšší cena zahrnuje cenu dopravy, kurz měny (dolar x euro), obtížnou dostupnost suroviny (ropa, plast.).   
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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. 
V níže uvedené tabulce č. 7 je uveden nákup obtížně dostupných komodit v období 1. 1. – 24. 5. 2021. Žlutě 
podbarvené komodity jsou vykrývané z Neosu. Ostatní materiál je vykrýván ze skladu z předešlých zásob 
nebo nově nakoupeného materiálu.  U jednotkových cen se jedná o zprůměrovanou cenu dosaženou prostou 
interpolací. 
 
Tabulka č. 7: Nákup obtížně dostupných komodit v období leden až květen 2021 

po
lož
ka 
č. 

název 
cena bez DPH / 

ks 2021 

počet ks /     
objednáno         
1-5/2021 

celkem bez 
DPH 

reálná 
spotřeba ks /                         

1.1. - 
24.5.2021 

vykrývaná i z 
předchozí 

zásoby 

1. Čepice - baret              0,51 Kč  50 000 
               25 
500,00 Kč  55 100 

2. Čepice - zavazovací              3,30 Kč  49 920 
             164 
736,00 Kč  19 200 

3. Ústenka s gumičkou              1,60 Kč  105 700 
             169 
120,00 Kč  105 700 

4. Ústenka s úvazky              2,20 Kč  14 850 
               32 
670,00 Kč  14 850 

5. 
Ústenka proti 
zamlžení              5,80 Kč  20 000 

             116 
000,00 Kč  4 700 

6. Návštěvnický plášť            12,40 Kč  50 000 
             620 
000,00 Kč  71 270 

7. Izolační plášť                  -   Kč  0 
                           
-   Kč  19 000 

8. 
Operační plášť - 
standardní            55,00 Kč  4 008 

             220 
440,00 Kč  4 396 

9. 
Operační plášť - 
vyztužený            74,00 Kč  320 

               23 
680,00 Kč  312 

10
. 

Jednorázové 
oblečení            85,00 Kč  6 820 

             579 
700,00 Kč  5 490 

11
. Rukavice-  nitril              2,63 Kč  1 300 000 

          3 419 
000,00 Kč  2 569 430 

12
. Rukavice-  latex                  -   Kč  0 

                           
-   Kč  148 500 

Ce
lk
e
m       

      5 370 
846,00 Kč    

 

4.3.1 Zásoby OOPP 

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.  
Požadavky zdravotníků na OOPP jsme vykrývali z podzimních zásob, které jsme nakoupili, abychom byli 
připraveni na podzimní (2020) a jarní pandemii (2021). Kvůli zvýšenému nárůstu počtu hospitalizovaných 
pacientů s nemocí Covid-19, jsme učinili nákup potřebných OOPP. Při nákupu některých komodit jsme využili 
možnosti nákupu bez DPH. 
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. 
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V následující tabulce č. 8 a č. 9 je zanesen celkový příjem OOPP, které jsme nakoupili v období 1. 1. – 24. 5. 
2021. U jednotkových cen se jedná o zprůměrovanou cenu, dosaženou prostou interpolací. 
Tabulka č. 8: Celkový příjem OOPP za období leden – květen 2021 

položka 
č. 

název 
průměrná 
cena bez              
DPH / ks 

počet ks /  
objednáno               
1-5/2021 

celkem bez DPH 

1. respirátor FFP3 s ventilkem 
     113,43 
Kč  19 862 

          2 252 
946,66 Kč  

2. overal  
       89,96 
Kč  11 000 

             989 
560,00 Kč  

3. ochranný štít 
             -   
Kč  0 

                           -   
Kč  

4. ochranné brýle 
             -   
Kč  0 

                           -   
Kč  

5. respirátor FFP2 bez ventilku 
         7,70 
Kč  500 000 

          3 850 
000,00 Kč  

6. vysoké návleky 
             -   
Kč  0 

                           -   
Kč  

7. respirátor FFP2 s filtrací FFP3 
       13,00 
Kč  147 200 

          1 913 
600,00 Kč  

Celkem     
          9 006 
106,66 Kč  

  

 

Tabulka č. 9: Čerpání OOPP leden až květen 2021 

 

mě
síc 
/ 

rok 
202

1 

respir
átor 
FFP3 

s 
ventil
kem 
/ ks 

ov
er
al 
/ 

ks 

respir
átor 
FFP2 
bez 

ventil
ku / 
ks 

ochr
anný 
štít / 

ks 

ochr
anné 
brýle 
/ ks 

vys
oké 
náv
leky 
/ ks 

respir
átor 
FFP2 

s 
filtra

cí 
FFP3 
bez 

ventil
ku / 
ks 

led
en 5 030 

3 
02

5 
41 

400 617 76 
3 

627 4 660 

úno
r 3 090 

2 
53

5 
60 

030 110 5 
4 

050 4 100 

bře
zen 6 725 

6 
67

5 
70 

630 69 0 
7 

300 9 840 

dub
en 1 680 

21
0 

27 
754 9   500 2 040 

kvě
ten 500 

10
0 

23 
338 0 0 300 20 

Cel
ke
m 

17 
025 

12 
54

5 
223 
152 805 81 

15 
777 

20 
660 

 

   

4.3.2 Zajištění PCR testů  a antigenních rychlotestů. 

Při standardní situaci, při výskytu sezónní chřipky se odebíralo za rok cca 1 100 - 1 200 ks sad za rok. Díky 
pandemii se začal PCR test odebírat ve velkém a na začátku pandemie, byl materiál opět nedostupný a řízený 
limitem. K odhalení a potvrzení pozitivity pacienta na SARS-CoV-2 je využívaná PCR sada. Vedením KNL ve 
spolupráci s OKMI - OGMD byl schválen nákup  Ag nasopharyngeálních rychlotestů k triážování pacientů na 
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ambulanci, LSPP, urgentních příjmech. Vláda ČR vyhlásila povinné plošné testování zaměstnanců. Nákup jsme 
učinili na období březen až červen 2021. Opět došlo k nedostupnosti požadovaného materiálu s kolísavými 
cenami. Ag nasální rychlotesty nám zpětně proplatí pojišťovna (stát). Vláda ČR umožnila antigenně testovat i 
veřejnost. Ve spolupráci vedení KNL a OGMD byl zakoupen přístroj Liason. 
V níže uvedené tabulce č 10 jsou uvedené počty a jednotková průměrná cena v období leden – květen 2021. 
U jednotkových cen se jedná o zprůměrovanou cenu, dosaženou prostou interpolací. 
 

Tabulka č. 10: Počty a jednotková cena odběrového materiálu pro PCR a antigenních testů 

název 
cena bez              
DPH / ks 

2021 

počet ks /     
objednáno                                   
1-5/2021 

celkem bez DPH  

transportní médium - tekuté (Liason) 
         57,00 

Kč  5 000 
      285 000,00 

Kč  

tampón výtěrový - malý 10,50 Kč  30 000 
      315 000,00 

Kč  

tampón výtěrový - velký 0 0 0 

sada (médium + 2 tampony) 
         39,00 

Kč  60 000 
   2 340 000,00 

Kč  

SARS-CoV-2 Rapid Test Nasopharynx 
        133,20 

Kč  8 000 
   1 065 600,00 

Kč  

SARS-CoV-2 Rapid Test Nasal 
         93,97 

Kč  28 000 
   2 631 160,00 

Kč  

Celkem     
   6 636 760,00 

Kč  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tabulka č. 11: Náklady OGMD na PCR testování v období leden – květen 2021 

název 

cena bez              

DPH / ks / 

bal 2021 

počet ks / 

bal     

objednáno                                   

1-5/2021 

celkem bez 

DPH  

Xpert Xpress SARS-CoV-2/FLU/RSV-10    13 800,00 

Kč  

26       358 800,00 

Kč  

Xpress-SARS-Cov2-10    13 800,00 

Kč  

4         55 200,00 

Kč  

Xpress-SARS-Cov2-10    10 500,00 

Kč  

113    1 186 500,00 

Kč  

GENTi32 Viral DNA/RNA Kit      5 760,00 

Kč  

100       576 000,00 

Kč  

DPYD*2A      3 850,00 

Kč  

1          3 850,00 

Kč  

KF 96 TIP COMB FOR DW MAGNETS 10x10 PCS/BOX 
   13 590,00 

Kč  

13       176 670,00 

Kč  

Optical Adhesive Covers 25pcs      2 330,00 

Kč  

2          4 660,00 

Kč  

DEEP WELL 96 PLATE, 50 PCS      5 620,00 

Kč  

50       281 000,00 

Kč  

96-Well Fast Thermal Cycling Plates, 10      1 182,00 

Kč  

5          5 910,00 

Kč  
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TAQPATH COVID-19 CE-IVD Kit each  119 981,40 

Kč  

4       479 925,60 

Kč  

MVP II KIT 2,000 PREPS    72 100,00 

Kč  

30    2 163 000,00 

Kč  

Novaplex SARS-CoV-2 Variants I    12 960,00 

Kč  

50       648 000,00 

Kč  

AllplexTM SARS-CoV-2 Assay    12 960,00 

Kč  

200    2 592 000,00 

Kč  

AllplexTM SARS-CoV-2 Assay    10 400,00 

Kč  

600    6 240 000,00 

Kč  

ETHANOL 80 % v/v EMPROVE EXPERT         943,00 

Kč  

40         37 720,00 

Kč  

ETHANOL 80 % v/v EMPROVE EXPERT         992,00 

Kč  

40         39 680,00 

Kč  

dorovnání cen         980,00 

Kč  

1             980,00 

Kč  

Lilif Multi 100 tests      9 800,00 

Kč  

5         49 000,00 

Kč  

PhoenixDX SARS-CoV-2 Mutant Screen (96 tests) 
   12 000,00 

Kč  15 

      180 000,00 

Kč  

Cobas SARS-CoV-2 and Influenza A/B test (20 testů) 
   20 979,70 

Kč  203 

   4 258 879,10 

Kč  

PhoenixDX SARS-CoV-2 Mutant Screen (96 tests) 
   15 120,00 

Kč  

10       151 200,00 

Kč  

ZiXpress Viral DNA/RNA 960 tests non-prefilled 
   42 900,00 

Kč  

21       900 900,00 

Kč  

ZiXpress Viral DNA/RNA Extraction Kit 192 preps 
   14 000,00 

Kč  

48       672 000,00 

Kč  

SARS-CoV-2 S-gene Mutation Kit    17 582,00 

Kč  

30       527 460,00 

Kč  

Microplate seal VWR PE, non sterile, propíchnutelné 
     1 190,00 

Kč  

50         59 500,00 

Kč  

Simplexa COVID-19 Direct Kit      9 600,00 

Kč  

1          9 600,00 

Kč  

Simplexa COVID-19 Positive Control Pack      3 950,00 

Kč  

1          3 950,00 

Kč  

RealStar SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.0 (CE)    36 480,00 

Kč  

2         72 960,00 

Kč  

SNAP Unique Dual Indexing Primer Plates (384-plex)    12 056,00 

Kč  

4         48 224,00 

Kč  

High-Throughput Barcode Primer3 Reagent Kit      1 730,00 

Kč  

1          1 730,00 

Kč  

MGIEasy Universal Library Conversion Kit      7 076,00 

Kč  

1          7 076,00 

Kč  

RapidSequencingSet(App-A FCSPE150)    39 312,00 

Kč  

1         39 312,00 

Kč  

SwiftNormalase Amplicon Panels (SNAP) CoreKit (4x96) 
   50 367,50 

Kč  

4       201 470,00 

Kč  

SARS-CoV-2 Additional Primer Coverage Pool    16 632,50 

Kč  

4         66 530,00 

Kč  

Qubit ssDNA Assay Kit      2 790,00 

Kč  

1          2 790,00 

Kč  

DEEP WELL 96 PLATE, 50 PCS      5 620,00 

Kč  

8         44 960,00 

Kč  

AllPlexTM Respiratory Panel 4    16 800,00 

Kč  

2         33 600,00 

Kč  

cDNA Synthesis Premix      8 750,00 

Kč  

1          8 750,00 

Kč  

EvoScript Universal cDNA Master, 50rxn      5 250,00 

Kč  

1          5 250,00 

Kč  

Cobas SARS-CoV-2 and Influenza A/B Quality Control kit 
     7 083,11 

Kč  

4         28 332,44 

Kč  

Celkem     
 21 648 834,70 

Kč  
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Tabulka č. 12: Náklady OGMD pro antigenní testování veřejnosti za období leden – květen 2021. 

název 

cena bez              

DPH / ks 

2021 

počet ks /     

objednáno                                   

1-5/2021 

celkem bez 

DPH  

LIAISON SARS-CoV-2 S1/S2 IgG 
 19 600,00 

Kč  
10 

    196 000,00 

Kč  

LIAISON SARS-CoV-2 IgM 
 10 200,00 

Kč  
12 

    122 400,00 

Kč  

LIAISON Control SARS-CoV-2 S1/S2 

IgG 
  1,00  2               2,00 

Kč  

LIAISON Control SARS-CoV-2 IgM   1,00  1 
              1,00 

Kč  

LIAISON SARS-CoV-2 TrimericS IgG 

Control 

         2,00 

Kč  
2               4,00 

Kč  

LIAISON SARS CoV-2 Ag 
 10 500,00 

Kč  
640 

 6 720 000,00 

Kč  

LIAISON SARS-CoV-2 TrimericS IgG 
 19 600,00 

Kč  
13 

    254 800,00 

Kč  

LIAISON SARS CoV-2 Sample Inac. 

Buffer 

   1 000,00 

Kč  
650     650 000,00 

Kč  

LIAISON Control SARS CoV-2 Ag 
   2 900,00 

Kč  
17 

      49 300,00 

Kč  

BIOHIT SARS-CoV-2 Antigen 

Quantitative Assay Kit (ELISA) 

 15 372,00 

Kč  1       15 372,00 

Kč  

BIOHIT SARS-CoV-2 Antigen 

Quantitative Assay Kit (ELISA) 

             -   

Kč  
0                  -   

Kč  

Celkem     
 8 007 879,00 

Kč  

 

4.3.3 Očkování veřejnosti a zaměstnanců 

Vzhledem k vyvíjející situaci s nemocí Covid-19 přistoupila Vláda ČR k očkování nejen veřejnosti, ale i kriticky 
ohrožených složek státu. Do kriticky ohrožených složek státu spadá i zdravotnictví. Nakoupili jsme spotřební 
materiál k očkování našich zaměstnanců. Bylo nakoupeno vícero množství, protože jsme nedokázali 
rozklíčovat z informací od Vlády ČR, zda vzniknou očkovací centra. Proto jsme nakoupili větší množství 
spotřebního materiálu již v prosinci k očkování zaměstnanců, kdybychom měli za úkol očkovat i veřejnost. Ač 
máme materiál k očkování vysoutěžený, museli jsme nakoupit i od jiných firem, protože na požadovaný 
materiál byly firmami nastaveny limity a neměli bychom materiál ani pro standardní používání. Nakonec 
Vláda ČR rozhodla o zřízení očkovacích center.  
Vedení KNL schválilo nakoupení spotřební materiálu k očkování pro zhruba 200 000 lidí. Na nákup 
spotřebního materiálu jsme měli 14 dní. Seznam konkrétního materiálu k očkování byl vydán MZ ČR. 
Dostupnost materiálu byla opět výrazně omezená, ceny sinusoidní a doba dodání poměrně dlouhá.       
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 Nákup materiálu dle MZ ČR k očkování veřejnosti v období leden 2021: 

název

cena bez              

DPH / ks 

2019

počet ks /     

objednáno                  

1-3/2019

celkem 

cena bez              

DPH / ks 

2020

počet ks /     

objednáno                       

1-3/2020

celkem 

cena bez              

DPH / ks 

2021

počet ks /     

objednáno          

1-3/2021

celkem bez DPH 

Tuberkulínová stříkačka 1 ml bez jehly -  Kč    0 -  Kč    0,00 Kč 0 -  Kč             2,77 Kč 250 000 692 500,00 Kč

Stříkačka dvoudílná 2 ml -  Kč    0 -  Kč    0,00 Kč 0 -  Kč             2,33 Kč     100 000 233 000,00 Kč

Injekční jehla 23G 0,6 x 30 mm -  Kč    0 -  Kč    0,00 Kč 0 -  Kč             1,03 Kč     250 000 257 500,00 Kč

Injekční jehla 21G 0,8 x 40 mm -  Kč    0 -  Kč    0,00 Kč 0 -  Kč             1,48 Kč     250 000 370 000,00 Kč

Rukavice nitrilové velikost S -  Kč    0 -  Kč    0,00 Kč 0 -  Kč             2,99 Kč 200 000 598 000,00 Kč

Rukavice nitrilové velikost M -  Kč    0 -  Kč    0,00 Kč 0 -  Kč             2,99 Kč     200 000 598 000,00 Kč

Rukavice nitrilové velikost L -  Kč    0 -  Kč    0,00 Kč 0 -  Kč             2,99 Kč     200 000 598 000,00 Kč

Rukavice nitrilové velikost XL -  Kč    0 -  Kč    0,00 Kč 0 -  Kč             2,99 Kč     100 000 299 000,00 Kč

Vata buničitá dělená 4 x 5 cm -  Kč    0 -  Kč    0,00 Kč 0 -  Kč             0,02 Kč 300 000 6 000,00 Kč

Zásobník na čtverečky -  Kč    0 -  Kč    0,00 Kč 0 -  Kč             243,00 Kč 8 1 944,00 Kč

Náplast polštářková stříhaná 16 x 40 mm -  Kč    0 -  Kč    0,00 Kč 0 -  Kč             0,20 Kč     200 000 40 000,00 Kč

Emitní miska jednorázová -  Kč    0 -  Kč    0,00 Kč 0 -  Kč             1,40 Kč     115 200 161 280,00 Kč

Septoderm spray 5 litrů -  Kč    0 -  Kč    0,00 Kč 0 -  Kč             662,00 Kč 10 6 620,00 Kč

Septoderm spray s rozprašovačem 250 ml -  Kč    0 -  Kč    0,00 Kč 0 -  Kč             97,00 Kč   8 776,00 Kč

Skinman Soft Protect FF 5 litrů -  Kč    0 -  Kč    0,00 Kč 0 -  Kč             790,00 Kč 10 7 900,00 Kč

Skinman Soft Protect FF 500 ml -  Kč    0 -  Kč    0,00 Kč 0 -  Kč             115,00 Kč 8 920,00 Kč

Pumpa mechanická 1 ml pro 0,5L lahev -  Kč    0 -  Kč    0,00 Kč 0 -  Kč             80,00 Kč   8 640,00 Kč

Desprej New 5 litrů -  Kč    0 -  Kč    0,00 Kč 0 -  Kč             448,00 Kč 10 4 480,00 Kč

Desprej New 500 ml -  Kč    0 -  Kč    0,00 Kč 0 -  Kč             65,00 Kč   8 520,00 Kč

Antifect Extra 5 litrů -  Kč    0 -  Kč    0,00 Kč 0 -  Kč             711,00 Kč 10 7 110,00 Kč

3 884 190,00 Kč  
 

Tabulka č. 13: Nákup materiálu pro očkování zaměstnanců v období prosinec 2020- leden 2021. 

název 

cena 
bez              

DPH / 
ks 

2021 

počet ks /     
objednáno          
1-3/2021 

celkem bez 
DPH 

Tuberkulínová stříkačka 1 ml bez jehly 
2,35 

Kč 428 840 
1 007 

774,00 Kč 

Stříkačka dvoudílná 2 ml 

     
0,53 

Kč  50 000 26 500,00 Kč 

Injekční jehla 23G 0,6 x 30 mm 

     
0,32 

Kč  230 000 73 600,00 Kč 

Injekční jehla 21G 0,8 x 38 mm 

     
0,42 

Kč  20 000 8 400,00 Kč 

Injekční jehla 0,5 x 25 mm 

     
0,28 

Kč  10 000 
         2 

800,00 Kč  

Celkem     
1 119 

074,00 Kč 
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4.3.4 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. 
U jednotkových cen se jedná o zprůměrovanou cenu, dosaženou prostou interpolací. 
 
Tabulka č. 14: Hmotné rezervy KNL, a.s. OOPP jako zásoba na 2 měsíce 

položka 
č. 

název  
počet 
/ ks 

cena bez 
DPH / ks 

celkem bez 
DPH 

1. respirátor FFP3 s ventilkem 
10 

000 83,70 Kč 837 000,00 Kč 

2. 
respirátor FFP2 bez 
ventilku 

100 
000 7,70 Kč 770 000,00 Kč 

3. overal 8 000 86,00 Kč 688 000,00 Kč 

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

5. ochranné brýle 200 29,00 Kč 5 800,00 Kč 

6. vysoké návleky 8 000 11,00 Kč 88 000,00 Kč 

Celkem       
2 436 300,00 

Kč 
 

5 Závěr 
V závěru je třeba upozornit, že přetrvává naléhavá nutnost řešit stavební a přístrojové investice nejen s 
ohledem na výstavbu Centra urgentní medicíny a rozvoj nemocnice do doby jeho realizace, ale i na řešení 
některých havarijních stavů. Pro management KNL, představenstvo a Dozorčí radu proto zaktualizujeme již 
dříve zpracovaný a projednaný materiál inventarizující nezbytně nutné akce jako podklad, který slouží 
k aktualizaci stanoveného investičního střednědobého plánu pro období 2020 – 2025.  
Tento střednědobý plán řeší návrh financování nejen z pohledu nákladů na potřebné projekty, ale i z ohledu 
na to, z jakých zdrojů a v jaké výši budou tyto projekty kryty. Z důvodu zachování ekonomické stability naší 
nemocnice, která každoročně investuje cca 140 000 tis. Kč z vlastních zdrojů, je nutné hledat prostředky také 
mimo rozpočet KNL, a.s. (hledají se zdroje financí nad rámec toho, co nainvestuje KNL, a.s. z vlastního 
rozpočtu; pokud by se zdroje nenašly, mohlo by dojít k ohrožení amortizování vlastními zdroji). 
K jmenovanému materiálu je nutno přistupovat stále jako k prvotnímu, kde některé záměry se mohou a 
budou zdát jako problematické či budou mít dilematickou povahu (např. rekonstruovat nebo prodat po 
zprovoznění CUMu objekty transfúzní stanice nebo pavilonu ) pro potřebu nemocnice, nicméně je nutné znát 
kvalifikovaný dohad výše investičních výdajů a jejich finanční krytí.  Musíme si však uvědomit, že změny jsou 
nutné a jako každá změna nevyhnutelně bude doprovázena určitými následky, které chceme eliminovat 
vhodnou komunikační strategií tak, abychom předem přesvědčili všechny stakeholdery o jejich naléhavosti. 
Celkové pořizovací náklady na jednotlivé projekty budou postupně zadávány nákladově vyčísleny na základě 
buď zpracovaných studií, nebo provedených našich kvalifikovaných odhadů tak, že na obestavěný prostor 
stanovujeme cenu za metr krychlový rekonstruovaného prostoru pro zdravotnické provozy používané dříve 
používaná výše 8 500 Kč a 5 000 Kč za/m3 pro rekonstrukci administrativních provozů se v současné době 
pohybuje v rozmezí 10 000 – 12 000 Kč/m3 dle náročnosti a obtížnosti provozu a neustále stoupá. 
 
Aktualizaci investičních potřeb rozdělujeme do 5 - ti okruhů: 
1. Modernizace KNL, a.s. – I etapa – Centrum urgentní medicíny 
2. Nemocnice Liberec 
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3. Zdravotnická technika 
4. Nemocnice Turnov 
5. Nemocnice Frýdlant 
 
Tabulka č. 15 Návrh pandemického plánu (počet OOPP a vybraného sortimentu SZM) 

položka č. název počet / ks
cena bez 

DPH / ks

celkem bez 

DPH

1. respirátor FFP3 s  venti lkem 10 000 83,70 Kč 837 000,00 Kč

2. respirátor FFP2 bez venti lku 100 000 7,70 Kč 770 000,00 Kč

3. respirátor FFP2 s  fi l trací FFP3 50 000 13,00 Kč 650 000,00 Kč

4. overa l 8 000 86,00 Kč 688 000,00 Kč

5. ochranné š títy 500 95,00 Kč 47 500,00 Kč

6. ochranné brýle 200 0,00 Kč 0,00 Kč

7. vysoké návleky 8 000 11,00 Kč 88 000,00 Kč

8. čepice základní baret 25 000 0,51 Kč 12 750,00 Kč

9. plášť i zolační 60 000 22,17 Kč 1 330 200,00 Kč

10. plášť návštěvnický 30 000 9,60 Kč 288 000,00 Kč

11. rukavice ni tri lové 2 000 000 2,48 Kč 4 960 000,00 Kč

12. ústenka - gumička  / úvazek 150 000 0,45 Kč 67 500,00 Kč

Celkem 9 738 950,00 Kč  
 
 
 
Příloha č. 3 

CUM: Průběžná zpráva projektu Modernizace KNL, a.s. k 30.4.2021 
I. Inženýrská činnost (administrace) 

Územní řízení – Územní Rozhodnutí nabylo právní moci dne 15. 4. 2020. 
Stavební řízení – veškerá stavební povolení nabyla právní moci 
Zahájení komunikace s „dotčenými sousedy“ o průběhu a dopadech realizace projetku. 
 

II. Projektování stavby 

Probíhají pravidelná jednání týmu projektanta a KNL nad tematickými celky PD s cílem finalizovat 

detaily řešení z pohledu uživatele staveb – výtahy, propojovací chodby, interiér, zdravotní technika. 

Průběžné schvalování částí dokumentace ze strany KNL. 

Zhotovitel projektu odevzdal návrh části POV (plán organizace výstavby) týkající se vnějších sítí – 

proběhne revize na KNL a společné jednání s týmem projektanta. 

Požadavek HZS na zapracování nové protipožární normy zapracován do projektu – pouze mírné 

dopady. Součástí požadavku je prezentace výsledků simulace evakuace relevantním zástupcům 

KNL – termín prezentace 16. 6. 2021 dopoledne.  

III. Realizace 

IV. Pokračuje příprava ZD k soutěžím na výběr technického dozoru stavebníka (TDS) a generálního 

dodavatele stavby (GDS). Předpoklad vyhlášení VZ TDS v září 2021. Předpoklad vyhlášení VZ 

GDS říjen/listopad 2021. Dokumentace VZ GDS předmětem schválení DR (září/říjen). V ideálním 

případě ukončení obou VZ na konci dubna 2022. Vytvořeny tzv. ideální harmonogramy obou VZ – 

navigační termíny průběhu obou VZ. (viz Příloha č. 1 – 3) 
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V. V polovině května zaplacena záloha (cca 3,3 mil. Kč) společnosti ČEZ Distribuce na realizaci 

přeložky trafostanice v ulici Jablonecká. Předpoklad předání staveniště na začátku června, termín 

realizace – 6 měsíců od předání staveniště. 

VI. Financování  

Současné zdroje financování projektu jsou zajištěné v celkové částce 2.420 tis. Kč ve struktuře dle 
subjektu: 
LK:   2 099 445.000,- Kč (86,9%) 
SML:   85 948 000,- Kč (3,5%) 
MT:   54 526 000,- Kč (2,2%) 
KNL:   171 000 000,- Kč (7,4%) 
Zpracování přehledu výdajů a zdrojů projektu pro účely cash-flow a modelů dofinancování projektu 
ze strany KNL. 
 

VII. Výdaje projektu 

Projekt eviduje výdaje za rok 2021 (k 30. 4.) ve výši 5 300 061,- Kč (bez DPH). 
Celkové výdaje od zahájení projektu ve výši 78 977 599,74 Kč (bez DPH). 
 
 

VIII. Očekávané kroky a milníky projektu 

 Vyhlášení VZ TDS (9/2021) 
 Vyhlášení VZ GDS (11/2021) 
 Podpis smlouvy s GDS (2.Q/2022) 
 Převzetí parkovacího domu a energocentra (2.Q/2023) 
 Převzetí stavby (2.Q/2025) 

 


