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Jednání řídícího výboru – Modernizace KNL

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Výzva k zahájení JŘBU- příprava dokumentů
Strategie postupu vyjednávacího týmu
Požadavky k dopracování projektu
Harmonogram jednání JŘBU
Předběžná informace o evidenci nákladů modernizace

6. Různé

Jednání řídícího výboru – Modernizace KNL

1. Výzva k zahájení

JŘBU- příprava dokumentů

Připravené dokumenty:

a) Výzva k JŘBU
b) Návrh smlouvy s projektantem o dopracování projektu
c) Dodatky ke smlouvě – zejména soubor požadavků k
lékařským procesům, technické požadavky….
(Tým JŘBU schválený DR: prof. P. Moos, Ing. P. Kazda, Ing. T. Hocke, Ing.
J. Rais a L. Černý. Přizvaný externí spolupracovník Ing. P. Zeman, za H+H
přítomna Mgr. Kulhánková)
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2. Strategie postupu vyjednávacího týmu
Jednací řízení můžeme, po dobré přípravě a ujasnění našich požadavků, začít co nejdříve.
To pak může vyústit ještě před podpisem smlouvy zhruba do tří scénářů:

* a) Náš partner v jednání shledá naše požadavky úpravy a dopracování jako nepřijatelné,
nerealizovatelné z jeho strany a odstoupí od podpisu smlouvy sám a my začneme v
rámci JŘBU jednat se druhým v pořadí.

* b) My shledáme navrhovaný postup dopracování projektu ze strany partnera jako

odůvodněně nepřijatelný pro KNL a odstoupíme od podpisu smlouvy my (KNL) a
začneme jednat se druhým v pořadí v rámci JŘBU.

* c) náš partner nás přesvědčí, že doplněním svých kompetencí a spoluprací s předními

odborníky na zdravotní stavby, bude schopen, (pod danými sankcemi), dopracovat svůj
návrh (přepracovat podporu procesů - zdravotní logistiku atd.) tak, že naše požadavky
vyslovené detailně při jednání JŘBU a avizované v příloze č. 2 smlouvy SoD, splní a
projekt dopracuje ke skutečné spokojenosti KNL. Pak KNL přistoupí k podpisu smlouvy
doplněné v příloze č.2 o konkretizované požadavky a JŘBU končí.
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3. Požadavky k dopracování projektu
Stav příprav:
Na shora uvedené scénáře jsme již připraveni, znění základní části
návrhu smlouvy je hotovo, okruhy požadavků na dopracování projektu
jsou stanoveny v první fázi jednání rámcově, avšak pro další jednání
máme zpracovány konkrétní požadavky za pomoci lékařského ředitele a
primariátů a ty budou uplatněny dle harmonogramu jednání.
O další konkrétní koncepční požadavky prosím naše poradce Petra
Kazdu a Přemysla Zemana, a doplnění požadavků od technických útvarů
KNL. Během JŘBU budou tyto konkretizované požadavky doplněny do
přílohy č. 2 smlouvy.
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4.

Předpokládaný harmonogram jednání JŘBU:

1)

Výzva včetně 1. draftu návrhu smlouvy bude odeslána partnerovi v jednání
…. do 30.6.

2) První jednání – oficiální zahájení, předání reakcí na 1. Draft smlouvy včetně
rámcových okruhů požadavků….. 10.7.ve 13.00
3) Jednání v rámci JŘBU o požadavcích úpravy a dopracování – předání doplněné
přílohy č. 2….14.7. ve 13.00
4) Předání vyjádření projektanta ke konkretizaci požadavků – písemně do 25.7.
5) Rozhodné jednání o naplnění představ zadavatele projektantem…. 15.8.
6) Písemně závěry … 22.8.
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5. Předběžná informace o evidenci nákladů modernizace
* Na transparentní účet jsou převáděny účelové finanční prostředky určené dle smluv
a dohod na projekt Modernizace KNL. Příjmem účtu jsou tedy vklady od KNL a
akcionářů KNL(LK, SML a MT).
* Z transparentního účtu se hradí výdaje vztahující se k projektu Modernizace KNL
(nákladové středisko pro účetní a majetkovou evidenci je 1061). Jedná se o výdaje
majetkové, které jsou hrazeny z účelových finančních prostředků i nákladové, jež
jsou hrazeny ze zdrojů KNL, a.s.
* Výdaje jsou primárně hrazeny z běžného účtu KNL, a.s. a jsou následně
refundovány z TBÚ na základě ex-post schváleného přehledu ze strany DR KNL, a.s.
* Přehled výdajů pro refundaci je DR předáván na měsíční bázi po kompletním
zúčtování výdajů v daném měsíci (do 25. následujícího měsíce). Přehled výdajů
k refundaci tak bude předkládán vždy s měsíční prodlevou (př. přehled výdajů za
září 2017 bude předán na jednání DR v listopadu 2017).
* Pokyn pro refundaci z TBÚ proběhne na základě písemného interního sdělení, které
bude opatřeno podpisy manažera projektu a člena představenstva KNL, a.s.
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DPH
* V průběhu realizace investice se DPH projevuje tak, že KNL bude DPH uplatňovat

odpočet v celé výši až do momentu kolaudace, kdy bude povinna odvést částku DPH za
celou investici finančnímu úřadu. Odhadem bude částka DPH ve výši cca 200 mil. Kč.
Z důvodu bezproblémového cash-flow nemocnice bude zapotřebí shromáždit dostatek
finančních zdrojů, aby v okamžiku potřeby mohla odvod DPH uskutečnit.

* V průběhu realizace investice se budou relevantní částky uplatňovaného odpočtu DPH
evidovat tak, aby se zdroje určené na následný odvod DPH mohly plánovat a řídit.

* Jestliže dojde k rozhodnutí realizovat investici přes vytvořené SPV (special pourpose

vehicle – účelově založený subjekt), které bude mít možnost odpočet DPH uplatňovat,
dojde ke změnám režimu DPH a s ním i ke změně procesů finančního řízení.

*Děkuji za pozornost

*

ZÁPIS Z PORADY

Název
Řídící výbor modernizace KNL
zápisu:
Datum
Místo
26. 6. 2017 14:00 – 15:30 h.
KNL
jednání:
jednání:
MUDr. Sobotka (LK), Bc.
Bc. Půta; Ing. Volfová (LK),
Kocumová (SML), Ing.
MUDr. Lukáš (KNL); prof. Kůs
Hocke (Město Turnov),
Přítomni:
Omluveni: (TUL), MUDr. Morman, Bc.
MUDr. Nečesaný, prof.
Černý (KNL)
Moos, Ing. Trpišovský, Ing.
Rais, MUDr. Polášek (KNL)
Program:
Kontrola úkolů
1. Výzva k zahájení JŘBU- příprava dokumentů
2. Strategie postupu vyjednávacího týmu
3. Požadavky k dopracování projektu
4. Harmonogram jednání JŘBU
5. Předběžná informace o evidenci nákladů modernizace
6. Různé

Kontrola úkolů:
1. Zjistit povinnost DPH při vyplácení cen a odměn za SoN – KNL; HOTOVO
2. Kontaktovat zástupce SML ohledně možností dotace na parkovací dům z IPRÚ – KNL; HOTOVO
3. Zajistit relevantní geologický průzkum – KNL; HOTOVO.
Ad 1) P. Moos seznámil členy ŘV se stavem přípravy dokumentů k zahájení JŘBU s vítězem SoN.
V připraveném návrhu smlouvy jsou, kromě formálních ustanovení daných zákonem, také dané limity
investiční náročnosti stavby (955 mil. Kč.), předpokládaný max. objem prostoru stavby (90.000 m3), max.
cena projektu včetně povinné dokumentace (50. Mil Kč), časové předpoklady, kvalifikační předpoklady
pro tým projektanta a rámcové požadavky k dopracování a úpravě projektu v dodatcích smlouvy. První
draft Smlouvy o dílo (SoD) bude součástí Výzvy k jednání, která bude odeslána v nejbližších dnech vítězi
SoN. O podrobném obsahu dodatku s požadavky k dopracování projektu bude jednáno v rámci
zahájeného JŘBU.
V diskusi P. Sobotka vyjádřil požadavek, aby o cílech a obsahu jednání JŘBU vyjednávací tým informoval
členy DR KNL. T. Hocke doplnil požadavek, aby o postupu JŘBU, kdy budou již konkrétní závěry, byla
informována zastupitelstva kraje, Liberce, Turnova. P. Moos přislíbil písemnou informaci jak
předsedkyni DR, tak v závěru JŘBU i statutárním reprezentantů akcionářů.
Ad 2) P. Moos podal informace o strategii vyjednávání v rámci JŘBU. Konstatoval, že jednací řízení
můžeme, po dobré přípravě a ujasnění našich požadavků, začít co nejdříve. To pak může vyústit ještě před
podpisem smlouvy zhruba do tří scénářů:
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a) Náš partner v jednání shledá naše požadavky úpravy a dopracování jako nepřijatelné,
nerealizovatelné z jeho strany a odstoupí od podpisu smlouvy sám a my začneme v rámci JŘBU
jednat se druhým v pořadí.

*

b) My shledáme navrhovaný postup dopracování projektu ze strany partnera jako odůvodněně
nepřijatelný pro KNL a odstoupíme od podpisu smlouvy my (KNL) a začneme jednat se druhým v
pořadí v rámci JŘBU.

*

c) náš partner nás přesvědčí, že doplněním svých kompetencí a spoluprací s předními odborníky
na zdravotní stavby, bude schopen, (pod danými sankcemi), dopracovat svůj návrh (přepracovat
podporu procesů - zdravotní logistiku atd.) tak, že naše požadavky vyslovené detailně při jednání
JŘBU a avizované v příloze č. 2 smlouvy SoD, splní a projekt dopracuje ke skutečné spokojenosti
KNL. Pak KNL přistoupí k podpisu smlouvy doplněné v příloze č. 2 o konkretizované požadavky
a JŘBU končí.

V diskusi L. Nečesaný připomněl požadavek lékařů na kvalitu projektu, který musí splňovat v maximální
míře podmínku optimální podpory lékařských procesů urgentní medicíny. S tím souvisí optimální řešení
logistiky v prostorách CUM. P. Moos uvedl, že v anonymní analýze lékařským týmem byl vítězný návrh
v SoN hodnocen až na čtvrtém místě a tak bylo možno očekávat výrazné připomínky a požadavky
k dopracování projektu. Tyto požadavky byly již předzpracovány jednotlivými primariáty a budou
uplatněny při vyjednávání.
Ad 3) P. Moos seznámil členy ŘV s hlavními připomínkami požadavky k dopracování projektu. Členové
ŘV vzali souhlasně na vědomí rozhodnutí, aby mezi požadavky byla zařazena realokace laboratoří, aby se
uvolnil prostor pro urgentní medicínu. L. Nečesaný vyslovil souhlas s úvahou, aby byly využity uvolněné
prostory v pavilonu B po přestěhování odd. ARO a další právě pro laboratoře. Souhlasně byla vzata na
vědomí varianta, kdy pro laboratoře bude vyprojektován objekt na jižní straně Kristiánovy ulice.
V diskusi členové ŘV vyslovili souhlas s alokací parkovacího domu v sousedství budovy LDN a
jablonecké ulice. Tato varianta nabízí možnost financování s IPRÚ, o čemž je jednáno se SML. Byl též
vysloven souhlas s ponecháním heliportu po nezbytnou dobu ve stávající poloze a s další lávkou směrem
k CUM.
Ad 4) P. Moos předložil pracovní návrh harmonogramu vyjednávání:
1) Výzva včetně 1. draftu návrhu smlouvy bude odeslána partnerovy v jednání …. do 30.6.
2) První jednání – oficiální zahájení, předání reakcí na 1. Draft smlouvy včetně rámcových okruhů
požadavků….. 10.7. ve 13.00
3) Jednání v rámci JŘBU o požadavcích úpravy a dopracování – předání doplněné přílohy č. 2….14.7.
ve 13.00
4) Předání vyjádření projektanta ke konkretizaci požadavků – písemně do 25.7.
5) Rozhodné jednání o naplnění představ zadavatele projektantem…. 15.8.
6) Písemně závěry … 22.8.
Návrh byl vzat ŘV na vědomí.
Ad 5) P. Moos seznámil členy ŘV se zásadami evidence a schvalování nákladů modernizace:
* Na transparentní účet jsou převáděny účelové finanční prostředky určené dle smluv a dohod na
projekt Modernizace KNL. Příjmem účtu jsou tedy vklady od KNL a akcionářů KNL(LK, SML a
MT).
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Z transparentního účtu se hradí výdaje vztahující se k projektu Modernizace KNL (nákladové
středisko pro účetní a majetkovou evidenci je 1061). Jedná se o výdaje majetkové, které jsou
hrazeny z účelových finančních prostředků i nákladové, jež jsou hrazeny ze zdrojů KNL, a.s.

*

Výdaje jsou primárně hrazeny z běžného účtu KNL, a.s. a jsou následně refundovány z TBÚ na
základě ex-post schváleného přehledu ze strany DR KNL, a.s.

*

Přehled výdajů pro refundaci je DR předáván na měsíční bázi po kompletním zúčtování výdajů
v daném měsíci (do 25. následujícího měsíce). Přehled výdajů k refundaci tak bude předkládán
vždy s měsíční prodlevou (př. přehled výdajů za září 2017 bude předán na jednání DR v listopadu
2017).

*

Pokyn pro refundaci z TBÚ proběhne na základě písemného interního sdělení, které bude
opatřeno podpisy manažera projektu a člena představenstva KNL, a.s.

Členové ŘV vzali uvedené zásady na vědomí s tím, že podrobnější postup bude prodiskutován na
zářijovém jednání ŘV. K otázkám, které se týkaly DPH, bylo řečeno:
* V průběhu realizace investice se DPH projevuje tak, že KNL bude DPH uplatňovat odpočet v celé
výši až do momentu kolaudace, kdy bude povinna odvést částku DPH za celou investici
finančnímu úřadu. Odhadem bude částka DPH ve výši cca 200 mil. Kč. Z důvodu
bezproblémového cash-flow nemocnice bude zapotřebí shromáždit dostatek finančních zdrojů, aby
v okamžiku potřeby mohla odvod DPH uskutečnit.
*

V průběhu realizace investice se budou relevantní částky uplatňovaného odpočtu DPH evidovat
tak, aby se zdroje určené na následný odvod DPH mohly plánovat a řídit.

*

Jestliže dojde k rozhodnutí realizovat investici přes vytvořené SPV (special pourpose vehicle –
účelově založený subjekt), které bude mít možnost odpočet DPH uplatňovat, dojde ke změnám
režimu DPH a s ním i ke změně procesů finančního řízení.

V diskusi T. Hocke navrhl, abychom se otázkou využití instrumentu SPV zabývali později, až bude
vyjasněn přístup akcionářů k této možnosti.
Příští zasedání ŘV bude svoláno na konci srpna, kdy budou známy již dílčí závěry z JŘBU.

Zapsal: prof. P. Moos
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