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WƌŽũĞŬƚŽǀĄƉƎşƉƌĂǀĂ/
• Ϯϱ͘ϭ͘ʹ ŶĂŬŽŶƚƌŽůŶşŵĚŶŝ;<ͲϭϮͿďǇůĂŚŽƚŽǀŝƚĞůŝƐĚĢůĞŶĂƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞ
ǀĂƌŝĂŶƚǇʹ ĚĂůƓşēŝŶŶŽƐƚŝǀƌĄŵĐŝŶĄǀƌŚƵƐƚĂǀďǇƐĞďƵĚŽƵƚǉŬĂƚƚĠƚŽ
ǀĂƌŝĂŶƚǇʹ ŶƵƚŶĄǌŵĢŶĂƐŵůŽƵǀǇ͖
• ƽǀŽĚǇƉƌŽǀĂƌŝĂŶƚƵ͗
– sĂƌŝĂďŝůŝƚĂĚŝƐƉŽǌŝĐ͕ǀĢƚƓşƉůŽĐŚĂƉŽĚůĂǎş͕ůĠƉĞǀǇŚŽǀƵũşĐşƉƌŽǀŽǌŶşƎĞƓĞŶş͕
ůĞƉƓşƉŽŵĢƌĨƵŶŬēŶşĐŚƉůŽĐŚƉƌŽŵĞĚŝĐşŶƵ͕ůŽŐŝƐƚŝĐŬǇƉƎŝũĂƚĞůŶĢũƓşǀĂƌŝĂŶƚĂ͕
ŵĞŶƓşǌĄƐĂŚǇͣƉŽĚǌĞŵ͕͞ĐĞůŬŽǀĢĞĨĞŬƚŝǀŶĢũƓşǀĂƌŝĂŶƚĂ;ĞŬŽŶŽŵŝĐŬǇŝ
ƉƌŽǀŽǌŶĢͿ
• WŽƌŽǀŶĄŶşǀĞůŝŬŽƐƚşĨƵŶŬēŶşĐŚƉůŽĐŚƵǀĂƌŝĂŶƚǇĂ ͗
– sĂƌŝĂŶƚĂ;ƉƎŝŽďũĞŵƵϭϬϴ͘ϮϬϬŵϯͿ
• WůŽĐŚǇƉƌŽŵĞĚŝĐşŶƵ͗Ϯϯϰϵϱ ŵϮ
• WůŽĐŚǇǀũĞǌĚƵĂǌĄƐŽďŽǀĄŶş͗ϭϱϴϰŵϮ
• WůŽĐŚǇĨĂƐĄĚ͗ϲϴϴϯŵϮ

– sĂƌŝĂŶƚĂ;ƉƎŝŽďũĞŵƵϭϬϴ͘ϬϬϬŵϯͿ

• WůŽĐŚǇƉƌŽŵĞĚŝĐşŶƵ͗ϮϱϵϮϳŵϮ
• WůŽĐŚǇǀũĞǌĚƵĂǌĄƐŽďŽǀĄŶş͗ϯϭϵŵϮ
• WůŽĐŚǇĨĂƐĄĚ͗ϱϲϴϳŵϮ
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WƌŽũĞŬƚŽǀĄƉƎşƉƌĂǀĂ//
• ƉƌĞǌĞŶƚĂĐĞĂŬƚƵĄůŶşŚŽƐƚĂǀƵŶĂǀƌŚŽǀĂŶĠŚŽƎĞƓĞŶş͗
– WƽǀŽĚŶĢƉůĄŶŽǀĄŶĂŶĂϴ͘Ϯ͘ʹ ǌƌƵƓĞŶŽǌŽƌŐĂŶŝǌĂēŶşĐŚĚƽǀŽĚƽ͖
– WƎĞĚƉŽŬůĂĚũĞƵƐŬƵƚĞēŶŝƚũŝƐƉƌĞǌĞŶƚĂĐşƉƌŽůĂďŽƌĂƚŽƎĞ͕ŬƚĞƌĄũĞ
ŶĂƉůĄŶŽǀĄŶĂŶĂϮϮ͘Ϯ͖͘
– WƌĞǌĞŶƚĂĐĞƵƌēĞŶĄǀǇďƌĂŶǉŵǌĄƐƚƵƉĐƽŵǀƓĞĐŚĚŽƚēĞŶǉĐŚŽĚĚĢůĞŶş͕
ǌĄƐƚƵƉĐƽŵZĂ\s͖
– WƌĞǌĞŶƚĂĐŝďƵĚĞŶĄƐůĞĚŽǀĂƚͣŬŽůĞēŬŽ͞ŚŽĚŶŽĐĞŶşũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚƚǉŵƽ͕
ǀēĞƚŶĢƐƉŽůĞēŶǉĐŚũĞĚŶĄŶşǌĞǌĄƐƚƵƉĐŝŚŽƚŽǀŝƚĞůĞ͘

• <ƌŽŵĢǀůĂƐƚŶşŚŽƎĞƓĞŶşďƵĚŽǀǇhDƉŽǌŽƌŶŽƐƚǌĂŵĢƎĞŶĂŶĂ
ĐĞůŬŽǀĠůŽŐŝƐƚŝĐŬĠƎĞƓĞŶşĂŶĄǀƌŚƉĂƌŬŽǀĂĐşŚŽĚŽŵƵ͖
• WŽǎĂĚĂǀĞŬ<E>ǌĂǀĞĚĞŶşD,ĚŽďůşǌŬŽƐƚŝŶŽǀĠďƵĚŽǀǇʹ ďƵĚĞ
ǀǇǀŽůĄŶŽũĞĚŶĂŶşƐĞǌĄƐƚƵƉĐŝ^D>ĂWD>:͘<E>ƉŽǀĂǎƵũĞǌĂ
ŵŽǎŶĠƎĞƓĞŶşǌĂǀĞĚĞŶşƚǌǀͣ͘ƐŚƵƚƚůĞďƵƐ͞;ƉŽĚŽďŶǉƌĞǎŝŵũĂŬŽ
ĂƵƚŽďƵƐǇĚŽŶĄŬƵƉŶşĐŚǌſŶͿ͖
• ŚŽƚŽǀŝƚĞůĞŵƉƎĞĚůŽǎĞŶƉƌĂĐŽǀŶşǀĞƌǌĞƌŽǌƉŽēƚƵ;/ŶŐ͘͘ƵĐŚĂƌͿ͘
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ZŽǌƉŽēĞƚĂĨŝŶĂŶēŶşƎşǌĞŶşƉƌŽũĞŬƚƵ
SOUHRNNÁ REKAPITULACE NÁKLADģ STAVBY

SOUHRNNÁ REKAPITULACE NÁKLADģ STAVBY

PěEHLED JEDNOTLIVÝCH HLAV

PěEHLED JEDNOTLIVÝCH HLAV
HLAVA I

PROJEKTOVÉ A PRģZKUMNÉ PRÁCE

HLAVA II

PROVOZNÍ SOUBORY

47 000 TIS.Ký

HLAVA III

STAVEBNÍ OBJEKTY

940 218 TIS.Ký

A / DEMOLICE OBJEKTģ, PěÍPRAVA ÚZEMÍ

29 680 TIS.Ký

B1/ OBJEKT CENTRA URGENTNÍ MEDICINY (CUM)

697 430 TIS.Ký

B2/ PARKOVACÍ DģM

107 492 TIS.Ký

HLAVA I

PROJEKTOVÉ A PRģZKUMNÉ PRÁCE

47 353 TIS.Ký

HLAVA II

PROVOZNÍ SOUBORY

49 450 TIS.Ký

HLAVA III

STAVEBNÍ OBJEKTY

939 060 TIS.Ký

HLAVA IV

INVENTÁě INVESTIýNÍ POVAHY

B3/ ENERGOCENTRUM A SPOJOVACÍ KORIDORY

30 998 TIS.Ký

C / AREÁLOVÉ KOMUNIKACE A ÚPRAVY PěILEHLÝCH KěIŽOVATEK

20 000 TIS.Ký

HLAVA V

UMċLECKÁ DÍLA, NÁPISY

D / INŽENÝRSKÉ SÍTċ

30 000 TIS.Ký

HLAVA VI

OSTATNÍ NÁKLADY DODAVATELE

E / VENKOVNÍ ÚPRAVY, VYBAVENÍ, ZVLÁŠTNÍ OBJEKTY

HLAVA IV

--- TIS.Ký

INVENTÁě INVESTIýNÍ POVAHY

HLAVA V

UMċLECKÁ DÍLA, NÁPISY

HLAVA VI

OSTATNÍ NÁKLADY DODAVATELE

--- TIS.Ký
--- TIS.Ký
40 000 TIS.Ký

OSTATNÍ INVESTIýNÍ NÁKLADY INVESTORA

HLAVA VIII

ROZPOýTOVÁ REZERVA INVESTORA

HLAVA IX

JINÉ INVESTICE

--- TIS.Ký

HLAVA X

INVESTICE NEZAHRNOVANÉ DO ZP

--- TIS.Ký

HLAVA XI

NÁKLADY HRAZENÉ Z PROVOZNÍCH PROSTěEDKģ
INVESTORA

--- TIS.Ký

DAĕ Z PěIDANÉ HODNOTY 21%

--- TIS.Ký
90 000 TIS.Ký

1 027 218 TIS.Ký

HLAVA VII

OSTATNÍ INVESTIýNÍ NÁKLADY INVESTORA

HLAVA VIII

ROZPOýTOVÁ REZERVA INVESTORA

75 125 TIS.Ký

HLAVA IX

JINÉ INVESTICE

51 000 TIS.Ký

HLAVA X

INVESTICE NEZAHRNOVANÉ DO ZP

HLAVA XI

NÁKLADY HRAZENÉ Z PROVOZNÍCH PROSTěEDKģ

SOUýET HL. I - XI

9 391 TIS.Ký

0 TIS.Ký
2 750 TIS.Ký

1 243 760 TIS.Ký

DAĕ Z PěIDANÉ HODNOTY 19% (odpoþet cca 2 -3%)

236 314 TIS.Ký

215 716 TIS.Ký

PěEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY Vý. DPH
PěEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY Vý. DPH

850 TIS.Ký
18 781 TIS.Ký

5 000 TIS.Ký

HLAVA VII

SOUýET HL.II+III+VI (BEZ DPH)

50 000 TIS.Ký

1 242 933TIS.Ký

CELKEM

CELKEM

WƌŽƉŽēĞƚʹ ŶĄǀƌŚƐƚĂǀďǇϭϴ͘ϭ͘ϮϭϬϴ

DĂůǉŐĞŶĞƌĞůͲ ƌĞĚƵŬĐĞ

1 480 074TIS.Ký

Jednání zastupitelstev akcionáĜĤ KNL a.s.
23. a 25. 2. 2016

ZŽǌƉŽēĞƚĂĨŝŶĂŶēŶşƎşǌĞŶşƉƌŽũĞŬƚƵʹ ǀĢĐŶĄŶĄƉůŸ
ϭ͘ ƵĚŽǀĂĐĞŶƚƌĂƵƌŐĞŶƚŶşƉĠēĞ;h>WͿʹ ƉƌŽǀŽǌǇ͗
– DZ'Ez͖EdZ>E1^dZ/>/͖Z/K/'EK^d/<͖^1>E
Dh>E͖EdZ>E1K Zz͖dZE^&jE1K >E1͖EdZ>E1
KWZE1^>z͕>KZdKZE1<KDW>y͖ZK͖/EdZE1:/W͖,/ZhZ'/<|:/W͕
dZDdK>K'/<EdZhD͕<Z/KEdZhD͖^KKsE1͖^<>z͖
d,E/<D1͖^dZK:KsEzEZ'K>K<

Ϯ͘ >ƽǎŬŽǀĄƐƚĂŶŝĐĞ;ƉƌŽƉŽũĞŶşƐƉĂǀŝůŽŶĞŵĐŚŝƌƵƌŐŝĐŬǉĐŚ
ŽďŽƌƽͿ
– hŵşƐƚĢŶşĐĐĂϭϬϬůƽǎĞŬ͕ŵŽǎŶĠǀǇƵǎŝƚşϭ͘EWƉƌŽēĄƐƚůĂďŽƌĂƚŽƎş͘

ϯ͘ WĂƌŬŽǀĂĐşĚƽŵ;ĨŝŶĂŶĐŽǀĄŶşǌũŝŶǉĐŚǌĚƌŽũƽͿ͗
ʹ ^ĂŵŽƐƚĂƚŶǉŽďũĞŬƚƉƌŽĐĐĂϮϬϬǀŽǌŝĚĞů͕ŵŽǎŶŽǀďƵĚŽƵĐŶƵƌŽǌƓşƎŝƚʹ ƉĂƌĂůĞůŶş
ƉƌŽũĞŬƚͲ ĨŝŶĂŶĐŽǀĄŶşƉůĄŶŽǀĄŶŽǌĚŽƚĂēŶşĐŚǌĚƌŽũƽ;/WZjͿ͘
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ZŽǌƉŽēĞƚĂĨŝŶĂŶēŶşƎşǌĞŶşƉƌŽũĞŬƚƵͲ KĚŚĂĚǀǉĚĂũƽŝŶǀĞƐƚŝĐĞ
sǉĚĂũ

ĞŶĂ;ǀƚŝƐ͘ǀē͘W,Ͳ ϭϵйͿ

^ŽƵƚĢǎŽŶĄǀƌŚ
WƌŽũĞŬƚŽǀĄĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐĞ;ǀƓĞĐŚŶǇƐƚƵƉŶĢͿ
ĞŵŽůŝĐĞ;ďƵĚŽǀǇsĂ,Ϳ
,ƌƵďĠƚĞƌĠŶŶşƷƉƌĂǀǇĂŝŶǎĞŶǉƌƐŬĠƐşƚĢ

ϭϬϬϬϬ
ϱϬϬϬϬ
ϯϮϬϬϬ
ϱϬϬϬϬ

ƵĚŽǀĂ;ǇͿh>W;ĐĐĂϮϰ͘ϬϬϬŵϮͿ
ǌƚŽŚŽ͗ǀůĂƐƚŶşďƵĚŽǀĂ
ϴϳϱϬϬϬ
ƉƌŽƉŽũŽǀĂĐşŬŽƌŝĚŽƌǇ
ϭϬϬϬϬ
ǀǇďĂǀĞŶşĞŶĞƌŐŽĐĞŶƚƌĂнĚĂůƓşƉƌŽǀŽǌŶşƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ ϲϱϬϬϬ
ƉŽĚǌĞŵŶşƉŽĚůĂǎş
ϭϬϬϬϬϬ
jƉƌĂǀĂ<ƌŝƐƚŝĄŶŽǀǇƵůŝĐĞĂŬƎŝǎŽǀĂƚĞŬ
DŽďŝůŝĄƎ
^ĂŶĂĐĞŽƉƵƓƚĢŶǉĐŚŽďũĞŬƚƽ
ZĞǌĞƌǀĂ;ĐĐĂϱйͿ
><D

ϭϬϱϬϬϬϬ

ϮϯϬϬϬ
ϲϬϬϬϬ
ϲϬϬϬϬ
ϲϱϬϬϬ
ϭϰϬϬϬϬϬ
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ZŽǌƉŽēĞƚĂĨŝŶĂŶēŶşƎşǌĞŶşƉƌŽũĞŬƚƵʹ KĚŚĂĚǀǉĚĂũƽŝŶǀĞƐƚŝĐĞ
sǉĚĂũ

ĞŶĂ;ǀƚŝƐ͘ďĞǌW,Ϳ

WƎşƉƌĂǀŶĠƉƌĄĐĞ
^ŽƵƚĢǎŽŶĄǀƌŚ

ϯϬϬϬ
ϳϬϬϬ

WƌŽũĞŬƚŽǀĄĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐĞ;ǀƓĞĐŚŶǇƐƚƵƉŶĢͿǀē͘
ŝŶǎĞŶǉƌƐŬĠēŝŶŶŽƐƚŝ

ϱϭϬϬϬ

ĞŵŽůŝĐĞ ĂƉƎşƉƌĂǀĂƷǌĞŵş

ϮϵϲϴϬ

^ŽƵēĄƐƚƉƌŽũĞŬƚƵ^KE

,ƌƵďĠƚĞƌĠŶŶşƷƉƌĂǀǇĂŝŶǎĞŶǉƌƐŬĠƐşƚĢ

ϯϬϬϬϬ

^ŽƵēĄƐƚƉƌŽũĞŬƚƵ^KE

ƵĚŽǀĂhD ǀē͘ůĂďŽƌĂƚŽƎş
WĂƌŬŽǀĂĐşĚƽŵ
ŶĞƌŐŽĐĞŶƚƌƵŵнƐƉŽũŽǀĂĐşŬŽƌŝĚŽƌǇ

ϲϵϳϰϯϬ
ϭϮϳϭϭϬ
ϯϬϵϵϴ

^ŽƵēĄƐƚƉƌŽũĞŬƚƵ^KE
^ŽƵēĄƐƚƉƌŽũĞŬƚƵ^KE
^ŽƵēĄƐƚƉƌŽũĞŬƚƵ^KE

jƉƌĂǀĂŬŽŵƵŶŝŬĂĐşĂŬƎŝǎŽǀĂƚĞŬ

ϮϬϬϬϬ

^ŽƵēĄƐƚƉƌŽũĞŬƚƵ^KE

sĞŶŬŽǀŶşƷƉƌĂǀǇ

ϱϬϬϬ

^ŽƵēĄƐƚƉƌŽũĞŬƚƵ^KE

KƐƚĂƚŶşŶĄŬůĂĚǇĚŽĚĂǀĂƚĞůĞ

ϰϬϬϬϬ

^ŽƵēĄƐƚƉƌŽũĞŬƚƵ^KE

WƌŽǀŽǌŶşƐŽƵďŽƌǇ

ϰϳϬϬϬ

^ŽƵēĄƐƚƉƌŽũĞŬƚƵ^KE

DŽďŝůŝĄƎ

ϱϬϬϬϬ

^ĂŶĂĐĞŽƉƵƓƚĢŶǉĐŚŽďũĞŬƚƽ

ϰϬϬϬϬ

KƐƚĂƚŶşǀǉĚĂũĞ
ZĞǌĞƌǀĂ
W,
ůƵŚŽǀĄƐůƵǎďĂ;ϳϬϬŵŝůͬ͘ϭϬůĞƚͿ

ϭϱϬϬϬ
ϵϬϬϬϬ
Ϯϲϵϰϳϲ
ϭϭϭϭϭϬ

><D

ϭϲϲϯϴϬϰ;ϭϰϮϱϱϴϰͿ

ϭϬϮϳϮϭϴ
^ŽƵēĞƚďĞǌ
ƉĂƌŬŝŶŐƵ
ϵϰϭϭϮϴ

;Ğǌ ƉĂƌŬŝŶŐƵĂĐĞŶǇƉĞŶĢǌͿ
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ZŽǌƉŽēĞƚĂĨŝŶĂŶēŶşƎşǌĞŶşƉƌŽũĞŬƚƵͲ ƐĂůĚŽ
• ĞůŬŽǀĠƉƎĞĚƉŽŬůĄĚĂŶĠǀǉĚĂũĞǀē͘W,ĂĚůƵŚŽǀĠ
ƐůƵǎďǇ͗
ϭϲϲϯϴϬϰϬϬϬ͕Ͳ <ē
ϭϰϮϱϱϴϰ͕Ͳ <ē;ďĞǌƉĂƌŬŝŶŐƵĂĐĞŶǇƉĞŶĢǌͿ

• ĞůŬŽǀĠƐŵůƵǀŶĢǌĂũŝƓƚĢŶĠǌĚƌŽũĞ͗
ϭϳϰϳϳϬϬϬϬϬ͕Ͳ <ē

^ĂůĚŽ͗

нϴϯϴϵϲϬϬϬ͕Ͳ <ē
ĐĐĂнϯϬϭϱϴϬϬϬϬ;ďĞǌƉĂƌŬŝŶŐƵĂĐĞŶǇƉĞŶĢǌͿ
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ZŽǌƉŽēĞƚĂĨŝŶĂŶēŶşƎşǌĞŶşƉƌŽũĞŬƚƵͲ ƐĂůĚŽ
• ĚƽǀŽĚƵŽƉƚŝŵĂůŝǌĂĐĞĨŝŶĂŶēŶşŚŽƎşǌĞŶşƉƌŽũĞŬƚƵŝƐŽŚůĞĚĞŵŶĂ
ŵŽǎŶŽƐƚ^WsƉŽƉƚĄŶĂƐůƵǎďĂĞŬŽŶŽŵŝĐŬǉĐŚƉŽƌĂĚĐƽͲ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŬĠ
ƎşǌĞŶşĂŵĂƚŝĐĞƌŽǌŚŽĚŽǀĄŶş͘sƐŽƵēĂƐŶĠĚŽďĢǀĞĨĄǌŝǀǉďĢƌƵ
ĚŽĚĂǀĂƚĞůĞƐůƵǎďǇ;ĐĐĂϮϬϬƚŝƐ͘<ēͿ͖
• WƌŽŽƉƚŝŵĄůŶşŶĂƐƚĂǀĞŶşƷǀĢƌƵĂũĞŚŽƐƉƌĄǀǇƵƐŬƵƚĞēŶĢŶĂŬŽŶǌƵůƚĂĐĞƐ
ƌĞĨĞƌĞŶēŶşďĂŶŬŽƵ;<͕Ă͘Ɛ͘ͿĂǀƌŽƉƐŬŽƵ/ŶǀĞƐƚŝēŶşďĂŶŬŽƵ͖
• ĄǀĢƌǇ͗
– ǀǉƓĞƷƌŽŬƵŽǀůŝǀŸƵũĞŶĞũǀşĐĞŐĂƌĂŶĐĞʹ ēşŵǌĂũŝƓƚĢŶĢũƓşƷǀĢƌ͕ƚşŵ
ůĞǀŶĢũƓşƷƌŽŬʹ ŶĞũǀǇƓƓşǌĂũŝƓƚĢŶşʹ ŐĂƌĂŶĐĞĂŬĐŝŽŶĄƎƽ͖
– ƌƵēĞŶşǀůĂƐƚŶşƐƚĂǀďŽƵēŝĚĂůƓşŵŝŶĞŵŽǀŝƚŽƐƚŵŝĂƌĞĄůƵƉƌŽďĂŶŬƵ
ŶĞǌĂũşŵĂǀĠʹ ũĞĚŶŽƷēĞůŽǀĠďƵĚŽǀǇʹ ƐůŽǎŝƚĢŽďĐŚŽĚŽǀĂƚĞůŶĠ;ŶĞũƐƉşƓ
ŬƌŽŵŶĢŬƚĞƌǉĐŚďƵĚŽǀͿ͖
– /ƐĞŶĞƷēĂƐƚŶşƚĞŶĚƌƽʹ ũĞũŝĐŚĚůƵŚŽǀĄƐůƵǎďĂŽďǀǇŬůĞŽЪйďŽĚƵ
ŶşǎĞŶĞǎŶĞũůĞǀŶĢũƓşŬŽŵĞƌēŶşďĂŶŬĂ͖
– :ƵŶŬĞƌƽǀƉůĄŶʹ ŶĄƐƚƌŽũ/ʹ ŽŶĢĐŽĚƌĂǎƓşŶĞǎŬůĂƐŝĐŬǉƷǀĢƌ/͕ĂůĞ
ďĞǌǌĂũŝƓƚĢŶşʹ ƉƌŽũĞŬƚƉƌŽũĚĞŚŽĚŶŽĐĞŶşŵƉƌŽũĞŬƚŽǀĠŚŽŽĚĚĢůĞŶş/
ʹ ƐůŽǎŝƚĢũƓşƉƌŽĐĞƐʹ ŐĂƌĂŶĐĞƐƉƌĄǀŶĠŚŽŶĂƐƚĂǀĞŶşƉƌŽũĞŬƚƵ
– /ŶĞŐĂƌĂŶƚƵũĞƷƌŽŬƉƎĞĚĞŵʹ ĨŝǆƵũĞƐĞǀĚĞŶēĞƌƉĄŶş;ŬĂǎĚĠēĞƌƉĄŶş
ũŝŶǉƷƌŽŬͿ
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WĂƌŬŽǀĂĐşĚƽŵ/
• WĂƌŬŽǀĂĐşĚƽŵũĞƉŽĚŵşŶŬŽƵDD>ƉƌŽǀǇĚĄŶşjZ͖
• DŝŶŝŵĄůŶşƉŽēĞƚǀǇƚǀŽƎĞŶǉĐŚƉĂƌŬŽǀĂĐşĐŚƐƚĄŶşĚůĞĚŽŚŽĚǇƐ
DD>ʹ ĚǀŽũŶĄƐŽďĞŬƚŽŚŽ͕ĐŽƐĞƉƌŽũĞŬƚĞŵƌƵƓş;ĐĐĂϭϬϬͿ͖
• WƽǀŽĚŶşƌŽǌƐĂŚƉĂƌŬŽǀĂĐşŚŽĚŽŵƵʹ ϮϬϬŵşƐƚ͕ǀ^ŽE ƉŽǎĂĚĂǀĞŬ
ƌŽǌƓşƎĞŶŶĂϮϱϬ͖
• sǌŚůĞĚĞŵŬŽŵĞǌĞŶǉŵǌĚƌŽũƽŵƉƌŽũĞŬƚƵĂŵŽǎŶŽƐƚŝĨŝŶĂŶĐŽǀĄŶş
ƉĂƌŬŝŶŐƵǌ/WZj͕ďǇůƉĂƌŬŽǀĂĐşĚƽŵǀƌŽĐĞϮϬϭϲƌŽǌƉŽēƚŽǀĢ
ǌĂƎĂǌĞŶŵŝŵŽƌĄŵĞĐĨŝŶĂŶĐŽǀĄŶşƉƌŽũĞŬƚƵƉƎşƉůĂƚŬŽǀŽƵ
ƉŽǀŝŶŶŽƐƚşʹ ǀƚĠƚŽƉŽĚŽďĢĐŚǀĄůĞŶŽǀƓĞŵŝǌĂƐƚƵƉŝƚĞůƐƚǀǇǀ
ƷŶŽƌƵϮϬϭϲ͖
• ĚƽǀŽĚƵŬŽŵƉůĞǆŶŽƐƚŝŝƌĞĄůŶĠƉŽƚƎĞďǇďǇůƉĂƌŬŽǀĂĐşĚƽŵ
ƐŽƵēĄƐƚş^ŽE͖
• EĂǌĄŬůĂĚĢŝŶĨŽƌŵĂĐşŽŶĂƉůŶĢŶş/WZjƐĞƐƚĂůƉĂƌŬŽǀĂĐşĚƽŵŽƉĢƚ
ƐŽƵēĄƐƚşƌŽǌƉŽēƚƵƉƌŽũĞŬƚƵ͖
• WƎĞĚƉŽŬůĄĚĂŶĠǀǉĚĂũĞŶĂƉĂƌŬŽǀĂĐşĚƽŵǌƉƽƐŽďƵũşƉƎĞǀŝƐŶĂĚ
ƉůĄŶŽǀĂŶǉŵŝǀǉĚĂũŝǌĞ^ŽE ;ϵϱϱŵŝů͘Ϳ
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WĂƌŬŽǀĂĐşĚƽŵ//
• ^ŽƵēĂƐŶǉŽĚŚĂĚǀǉĚĂũƽŶĂƉĂƌŬŽǀĂĐşĚƽŵƐϮϱϬƉĂƌŬŽǀĂĐşŵŝ
ŵşƐƚǇĐĐĂϭϮϳŵŝů͘<ē;ĐĐĂϱϬϬƚŝƐͬϭƉĂƌŬŽǀĂĐşŵşƐƚŽͿʹ ĚŽ^ŽE
ǌĂĚĄŶůŝŵŝƚŶĂƓŝŵŝƉŽƌĂĚĐŝϮϰϬƚŝƐ͘<ēͬϭƉĂƌŬŽǀĂĐşŵşƐƚŽʹ ďƵĚĞ
ĚĄůĞƎĞƓĞŶŽƐƉƌŽũĞŬƚĂŶƚĞŵ͖
• DŽǎŶĠǀĂƌŝĂŶƚǇƎĞƓĞŶşƉĂƌŬŽǀĂĐşŚŽĚŽŵƵƐŽŚůĞĚĞŵŶĂ
ƉƎĞŬƌŽēĞŶşůŝŵŝƚƵƉƌŽũĞŬƚŽǀĂŶĠĐĞŶǇ;ϵϱϱŵŝů͘<ēͿ͖
– EĂůĞǌĞŶşũŝŶĠŚŽǌĚƌŽũĞĨŝŶĂŶĐŽǀĄŶşĂŽƉĢƚŽǀŶĠǀǇƎĂǌĞŶşǀǉĚĂũƽǌ
ƌŽǌƉŽēƚƵƉƌŽũĞŬƚƵʹ ǌĂŚĄũĞŶĂŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞƐĞ^D>ŽŵŽǎŶŽƐƚŝƉƎĞǀǌĞƚş
ƉƌŽũĞŬƚƵ;ēĄƐƚĞēŶĠǀǇƵǎŝƚş/WZjʹ ŶƵƚŶĠĂŶĂůǇǌŽǀĂƚƉŽĚŵşŶŬǇēĞƌƉĄŶşƐ
ŽŚůĞĚĞŵŶĂƉƌŽǀŽǌƉĂƌŬŽǀĂĐşŚŽĚŽŵƵͿ͕ǌƉƌĂĐŽǀĄŶşĞŬŽŶŽŵŝŬǇ
ƉƌŽũĞŬƚƵǀŶĢŬŽůŝŬĂǀĞƌǌşĐŚĚůĞǀĞůŝŬŽƐƚŝ͕ƉƎĞĚůŽǎĞŶşƐƚƵĚŝĞǀĂƌŝĂŶƚŬ
ũĞĚŶĄŶşƐĞ^D>͖
– ^ŽƵēĄƐƚşƉƌǀŶşĞƚĂƉǇďƵĚĞǀǉƐƚĂǀďĂƉŽƵǌĞƌĞĚƵŬŽǀĂŶĄēĄƐƚŝ
ƉĂƌŬŽǀĂĐşŚŽĚŽŵƵ;ƚĂŬĂďǇŶĞŽŚƌŽǌŝůĂǌďǇƚĞŬƉƌŽũĞŬƚƵͿʹ ǌďǇƚĞŬďƵĚĞ
ǀǇďƵĚŽǀĄŶũĂŬŽĚĂůƓşĞƚĂƉĂ͖
– ƵĚĞŶĂůĞǌĞŶŽũŝŶĠŽƉĂƚƎĞŶş͕ŬƚĞƌĠǌƌĞĚƵŬƵũĞǀǉĚĂũĞƉƌŽũĞŬƚƵ;ŶĂƉƎ͘
ƌĞĚƵŬĐĞůƽǎŬŽǀĠēĄƐƚŝʹ ďƵĚĞǀǇďƵĚŽǀĄŶŽƉŽƵǌĞͣŚŽůĠƉĂƚƌŽ͞;ĐĐĂϯϬ
ŵŝů͘<ēͿʹ ŽŵĞǌŽǀĂƚƉƌŽũĞŬƚǀŵĞĚŝĐşŶƐŬĠēĄƐƚŝŶĞŶşƉƌŽ<E>ǀǉŚŽĚŶĠ͘

Jednání Ĝídícího výboru – Modernizace KNL

KƐƚĂƚŶş
• sǉďĢƌǀĂƌŝĂŶƚǇ͕ēŝƉƎşƉĂĚŶĠǌŵĢŶǇƌĞĂůŝǌĂĐĞƉĂƌŬŽǀĂĐşŚŽĚŽŵƵ
ƉƎĞĚƉŽŬůĄĚĂũşĚŽĚĂƚĞŬƐŵůŽƵǀǇʹ ēĞŬĄŵĞŶĂƉşƐĞŵŶĠǀǇũĄĚƎĞŶş
ƉƌĄǀŶşŬĂ;ƚĞůĞĨŽŶŝĐŬǇƉŽƚǀƌǌĞŶŽͿ͖
• WĞƌƐŽŶĄůŶşǌŵĢŶǇǀŽďƐĂǌĞŶşƌĞĂůŝǌĂēŶşŚŽƚǉŵƵƉƌŽũĞŬƚƵ͗
– hŬŽŶēĞŶşƐƉŽůƵƉƌĄĐĞƐ/ŶŐ͘<ĂǌĚŽƵĂ/ŶŐ͘ĞŵĂŶĞŵͲ ƉŽƌĂĚĐŝǀ
ŽďůĂƐƚŝƉƌŽũĞŬƚŽǀĄŶşǌĚƌĂǀŽƚŶŝĐŬǉĐŚƐƚĂǀĞďʹ ƵŬŽŶēĞŶĄWŬϯϭ͘
ϭϮ͘ϮϬϭϳ͖
– ĂŚĄũĞŶşƐƉŽůƵƉƌĄĐĞ;WͿƐ/ŶŐ͘WĞƚƌĞŵaŵĂŬĂůĞŵ ʹ ĂƵƚŽƌŝǌŽǀĂŶǉ
ŝŶǎĞŶǉƌƉŽǌĞŵŶşĐŚƐƚĂǀĞď;ǌĂŵĢƐƚŶĂŶĞĐdh>Ϳ͖
– ,ůĞĚĄŶşŽĚďŽƌŶşŬĂŶĂǌĚƌĂǀŽƚŶŝĐŬĠƐƚĂǀďǇ͘
• WƌǀŶşĨĂŬƚƵƌĂĐĞǌĂƚǀŽƌďƵWĂǌĂŵĢƎĞŶşŽďũĞŬƚƽsĂ,ƉƌŽƷēĞůǇ
ĚĞŵŽůŝĐƐŽƵŚƌŶŶĠēĄƐƚĐĞϭ͘ϰϲϯ͘ϬϬϬ͕Ͳ <ē;ďĞǌW,Ϳʹ ǀƐŽƵůĂĚƵƐĞ
ƐŵůŽƵǀŽƵ͖
• ƉƌĂĐŽǀĂŶĠǀĂƌŝĂŶƚŶşŵŽǎŶŽƐƚŝŽĚŬƵƉƵƉŽǌĞŵŬƵŽĚd:>ŽŬŽŵŽƚŝǀĂ
>ŝďĞƌĞĐʹ ƚƎŝƌƽǌŶĠǀĞůŝŬŽƐƚŝ;ϭϲϬŵϮ͕ϭϰϮϬŵϮ͕ϭϲϬϬŵϮͿ͖
• EĄǀƌŚƚĞƌŵşŶƵƉƎşƓƚşŚŽũĞĚŶĄŶş\sϭϮ͘ϯ͘ϮϬϭϴ͘
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ĢŬƵũŝǌĂƉŽǌŽƌŶŽƐƚ
ϭϮ͘Ϯ͘ϮϬϭϴ
>ƵŬĄƓĞƌŶǉʹ ŵĂŶĂǎĞƌƉƌŽũĞŬƚƵͣDŽĚĞƌŶŝǌĂĐĞ<E>͞

ZÁPIS Z PORADY

Název
Řídící výbor modernizace KNL
zápisu:
Datum
Místo
12. 2. 2018 13:30 – 15:30 h.
KNL
jednání:
jednání:
MUDr. Sobotka (LK), Bc.
Kocumová (SML), Ing.
Hocke (Město Turnov),
Bc. Půta, Ing. Volfová (LK), prof.
MUDr. Nečesaný, prof.
Přítomni:
Omluveni: Kůs (TUL), MUDr. Lukáš (KNL)
Moos, Ing. Rais, MUDr.
Morman, MUDr. Polášek,
Ing. Trpišovský, Bc. Černý
(KNL)
Program:
1. Příprava PD
2. Rozpočet a finanční řízení projektu
3. Parkovací dům
4. Různé
Černý – Představil účastníkům setkání část prezentace týkající se dosavadní přípravy PD projektu. Zmínil
rozhodnutí projektového týmu KNL pokračovat v rozpracování variantu C, včetně důvodů pro toto
rozhodnutí.
Oznámil, že plánovaná prezentace návrhu pro zástupce KNL, DR a ŘV na 8. 2. byla z organizačních
důvodů odvolána s plánem ji uskutečnit dne 22.2. Následovat budou hodnocení návrhu přímo zástupci
uživatelů.
Dále zmínil požadavek Zhotovitele na optimalizaci návrhu parkovacího domu a přiblížení MHD areálu
nemocnice.
Představil první pracovní verzi propočtu ze strany Objednatele a jeho srovnaní s propočtem redukovaného
malého generelu. Ze srovnání je zřejmé, že se v rámci návrhu částečně daří snižovat projektovanou cenu
projektu. Konstatoval však, že současný odhad výdajů převyšuje smluvní cenu 955 mil. Kč bez DPH,
především z důvodu existence parkovacího domu v rámci rozpočtu. Tuto skutečnost bude nutné ještě
řešit.
Hocke – prezentace by měla být uskutečněna až po ujištění, že návrh je v rozpočtových rámcích a nehrozí
jeho překročení. To by měl prokázat oponentní posudek návrhu, který akcionáři požadují. Dále je nutné
získat do týmu osobu s praktickými zkušenostmi ze staveb nemocnic, ideálně ne starší než 4 roky.
Moos – V současnosti existují dotační tituly na nákup elektřinou poháněných dopravních prostředků i
dobíjecích stanic. Případný autobus zajíždějící ke KNL by mohl být pořízen v rámci těchto titulů.
Černý – představil aktualizovanou tabulku předpokládaných výdajů celé první etapy včetně DPH a
dluhové služby (ceny peněz z úvěru). V tomto propočtu je současný odhad výdajů stále v rámci smluvně
zajištěných zdrojů včetně rezervy a pozitivního salda.
Nečesaný – Cash flow projektu se také výrazně vylepší realizací SPV. Je politickým rozhodnutím, zda a
případně, kterou formu SPV akcionáři zvolí.
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Černý – KNL v je v současnosti v jednání o zajištění tzv. rozhodovací matice, která by KNL i akcionářům
měla pomoci při rozhodování kterou cestou se při finančním řízení projektu vydat.
Současně jsme získali úvodní informace z bankovního sektoru o jejich přístupu k financování a ručení
podobně velké investice, kdy nejvýhodnější úvěr (nejlevnější) zajistí zajištění úvěru akcionáři. Vedle
komerčních bank působí na trhu i Evropská investiční banka (EIB), která je schopna nabídnout
nejlevnější úvěr na trhu (v případě adekvátního ručení) nebo úvěr bez zajištění (Junkerův plán), který je
srovnatelný s úvěry komerčních bank. Při úvěrování od EIB je potřeba se připravit na složitější
administraci a zhodnocení projektu nejen z hlediska rizik, ale celého nastavení projektu přímo EIB.
Hocke – Akcionáři preferují úvěr bez nutnosti zajištění akcionáři, ale zároveň požadují přímou kontrolu
projektu. Jestliže by ručení od akcionářů bylo nutné, jediné řešení by bylo vytvořit SPV ve vlastnictví LK.
S tím ovšem nesouhlasí SML. Turnov zase nesouhlasí s ručením.
Nečesaný – Přímou kontrolu lze získat ve formě sesterské SPV. V případě dceřiné SPV je rozhodujícím
orgánem představenstvo a akcionáři mají tedy kontrolu nepřímou. Jestliže se akcionáři shodnou, že jim
stačí kontrola podobná té, jakou měli u společnosti KNL Catering – lze uvažovat nad dceřinou SPV
s možností ručení aktivy KNL.
Černý – v případě sesterské SPV nelze počítat s ručením KNL a bude nutné vyřešit, jakým způsobem
bude do projektu přispívat dle platného dodatku akcionářské dohody. Sesterská SPV nebude mít krom
vlastníků ke KNL žádný vztah.
Nečesaný – v tuto chvíli tedy jsou pouze dvě varianty. Sesterská SPV, která si vezme úvěr bez zajištění
nebo dceřiná SPV, která může ručit aktivy KNL.
Sobotka – Varianty řešení je potřeba formulovat a předložit nejen orgánům KNL, ale i orgánům
akcionářů, tedy radám a případně zastupitelstvům.
Černý – Doporučuje pokračování jednání s EIB
Věnoval se problematice parkovacího domu, který je podmínkou pro získání ÚR. Dnešní návrh
parkovacího domu má kapacitu 250 míst a výdaje za něj jsou odhadovány na cca 125 mil. Kč, což
představuje 500 tis. Kč na jedno parkovací stání – zdá se velmi drahé a bude o tom jednáno
s projektantem. Překročení rozpočtu v tuto chvíli lze řešit především v oblasti parkovacího domu.
Přestože tým má jednu variantu opatření týkající se medicínské části (lůžková část), toto řešení není pro
KNL výhodné, protože by znamenalo provozní těžkosti ve zbytku areálu.
Jednou možností je najít pro parkovací dům jiné zdroje – v jednání je možnost převzetí parkovacího
domu ze strany SML a využití IPRU. Další možností je pokusit se rozdělit stavbu parkovacího domu na
etapy, s tím, že součástí té první by byla část nutná pro realizace Energocentra a splněné požadavků KNL.
V současnosti jednáme o studii parkingu, který by využil prostor mezi ul. Jablonecká a Kristiánova – až
450 parkovacích míst. Zároveň vznikne analýza ekonomiky parkovacího domu, aby bylo jasné, je-li to
projekt s návratností. Potom lze uvažovat o separátním projektu.
Polášek – medicínská část projektu již nezvládne další redukce, aniž by musel být omezen i stavební
program. Jestliže by se hmoty pro medicínu ještě více redukovaly, musely by se redukovat i provozy,
které do objektu CUM mají jít – změnil by se charakter projektu.
Rais – V současnosti KNL provozuje parkování s jasnou ekonomikou cca 5 mil. Kč ročně. Parkování v
nemocnici bude muset být vždy regulováno cenovou politikou. Stejné to bude muset být v případě
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parkovacího domu, což je předpoklad pro případné samofinancování této části projektu např. zvláštním
úvěrem KNL.
Černý – informoval dle prezentace o ostatních záležitostech v projektu jako je personální obsazení týmu,
první fakturace Sialu z a tvorbu PD a zaměření, či zpracování variant odkupu části pozemku Lokomotivy
Liberec.
Sobotka – vrátil se k tématu připravované prezentace a po zjištění, že jejím obsahem nejsou témata
financování a rozpočtu, ale je zaměřena pouze na stavební část konstatoval, že by nemusel být velkým
problémem prezentovat návrh co nejdříve a ekonomiku projektu řešit paralelně.
Černý – navrhl datum příštího jednání ŘV na 12. 3. 2018. ŘV požaduje dřívější termín.
Závěr:
1. ŘV bere na vědomí aktuální stav přípravy PD, včetně preference varianty C s nutností smluvního
dodatku.
2. ŘV souhlasí s přípravou tzv. rozhodovací matice variant financování.
3. ŘV souhlasí a požaduje pokračování jednání s EIB.
4. ŘV požaduje varianty SPV v souvislosti s úvěrem a garancemi.
5. ŘV souhlasí s pokračováním jednání se SML o možnostech výstavby parkovacího domu.
6. ŘV stanovil termín příštího jednání na 5. 3. 2018 od 14:00.

Další jednání řídícího výboru projektu Modernizace KNL se uskuteční 5. 3. 2018 v 14:00 hod. v budově
B Krajské nemocnice Liberec – 5. patro, zasedací místnost kardiologie. Termín jednání bude připomenut
všem účastníkům na jejich e-mail.
Zapsal: L. Černý
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