
Zápis z jednání pracovní skupiny pro administraci projektu Modernizace KNL dne 
23.1.2015  
 
Přítomni: ing. Bufka, prof.Moos – KNL, PhDr. Pösingerová – TUL, ing. Štefanová, ing. 
Vereščák  – Město Liberec 
 
Prof. Moos prezentuje případné možné zdroje financování projektu Modernizace KNL, když 
kromě vlastních prostředků KNL a úvěru od banky se v předběžném plánu počítá se zdroji 
SML z programu IPRÚ, prostředky LK (50mil/ročně), s dotací Ministerstva zdravotnictví 
(Zdraví 2020) a OP ŽP (Min. životního prostředí) a OP VVV (Min.školství).  
 
Dále je třeba zvážit možnost financování energobloku z OPIK (Ministerstvo prům. a obchodu 
– úspory energií v soukromém sektoru) – zřejmě ale spíše pro střední a malé podniky. Je třeba 
zvážit i variantu EPC – investice soukromého investora splácenou KNL z úspor energií 
vyvolaných stavbou energobloku.   
 
OP ŽP – uvažuje pouze finanční nástroje, nikoliv jako dotace. 
 
OP VVV – nutno vytvořit vědeckovýzkumné centrum, řada lékařů KNL má širokou 
publikační a vzdělávací činnost (často nad rámec obvyklý u fakultní nemocnice). Je nezbytné 
prověřit, co by bylo potřeba udělat, aby v rámci OP VVV bylo nahlíženo na KNL jako na 
vědeckovýzkumnou organizaci oprávněnou čerpat z tohoto programu.  
 
Prof. Moos prezentuje variantní propočty počítající s různými variantami úroků, dotací apod. 
Předběžná kalkulace ukazuje na reálnost celého projektu (investiční výdaje do 1,2 mld Kč) i 
za předpokladu neúčasti dotací ze strany Min.zdr respektive dotací ze strukturálních fondů 
EU, při účasti vlastních prostředků KNL, úvěru od banky a financí od Libereckého kraje. 
 
Ing. Štefanová opakovaně požaduje zaslat od KNL soupis přístrojů potřebných pro projekt 
včetně odhadu finanční náročnosti. KNL odhaduje celkovou finanční náročnost přístrojů ve 
výši do 350 mil Kč. Do soupisu je třeba uvést priority a časovou potřebu s uvedením roku 
nákupu a s uvedením počtu pacientů využívajících vybavení. Dále bude třeba k žádosti o 
pořízení přístrojů doložit návaznost péče poskytované žadatelem na některé ze 
specializovaných center a prohlášení žadatele, že k němu byl referován určitý počet pacientů 
(potvrzení tohoto prohlášení od specializovaného centra nebo zdravotní pojišťovny). 
 
Existují další varianty dotací – bude prověřena možnost financování investice ze strany 
Ministerstva obrany (jednotka NATO v LBC).  
 
Ing. Štefanová bude doporučovat a požádá vedoucího odboru ekonomiky SML o vyjmutí 2 
budov s pozemky ze zástavy ve věci dluhopisu SML, které se nacházejí v prostoru mezi 
Kristiánovou a Jabloneckou ul. Případný rozvoj projektu Modernizace KNL tímto směrem by 
narazil na problematiku zástavních práv a nemožnosti financování z dotací.    
S ohledem na požadavek KNL na čerpání prostředků z IPRÚ v gesci SML, doporučuje, aby 
vedení KNL projevilo zájem o členství minimálně v pracovní skupině IPRÚ na téma 
zdravotnické služby, eventuelně o členství v řídícím výboru IPRÚ, který se bude co nejdříve 
formulovat (formou dopisu KNL na primátora SML) při dodržení partnerského přístupu 
klíčových partnerů v implementační organizační struktuře IPRÚ. 
 
Další jednání pracovní skupiny se uskuteční dle potřeby a bude svoláno přes e-mail účastníků.  


