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Stav projektu Modernizace KNL k 31. 5. 2020

Inženýrská  činnost (administrace)
Územní řízení – Územní Rozhodnutí nabylo právní moci dne 15. 4. 2020.
Smlouvy – podpis KS (GasNet) na odkup přípojek plynu z důvodu demolice. Žádost 
na vklad do KN na odkoupený pozemek TJ Lokomotiva Liberec. 

Projektování stavby
Probíhají poslední úpravy dokumentace pro stavební povolení (DSP). KNL 
předpokládá schválení DSP a uvolnění pro projednávání s DOSS v průběhu června.
Výzva k zahájení činnosti na dokumentaci pro provedení stavby (DPS) v průběhu 
června.  
Smlouva na PD – dodatek č. 4 připraven k podpisu. 
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Stav projektu Modernizace KNL k 31. 5. 2020

Realizace

Demolice v Kristiánově ulici – 11. 5. 2020 podepsána smlouva se 
společností Antistav s.r.o. na demoliční práce 3 objektů v ulici Kristiánova. 
Smluvní cena 2 433 293,90 Kč (bez DPH). Termín dokončení 10 týdnů od 
podpisu smlouvy (30. týden).

Administrátor VZ na generálního dodavatele stavby – podepsána 
smlouva se společností MT Legal s.r.o., advokátní kancelář na právní a 
administrativní služby při zadávání nadlimitní veřejné zakázky na 
stavební práce „Centrum urgentní medicíny Krajské nemocnice Liberec, 
a.s.
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Realizace - pokračování
Přeložka plynovodního vedení v ul. Jablonecká – na základě poptávkového 
řízení podepsána smlouva se společností Progres Liberec s.r.o. Smluvní cena 
5 807 297,30 Kč bez DPH. Realizace červenec – září 2020
Technický dozor investora k přeložce plynu – podepsána smlouva se 
společností Inpos – projekt, s.r.o. na realizaci technického dozoru. Smluvní 
cena 130 000,- Kč bez DPH.

Financování
KNL předložila aktuální odhad rozpočtu projektu, který vychází z propočtu 
projektanta stavby ve fázi dokumentace pro stavební povolení (DSP) a odhadu 
výdajů na vyvolané náklady a technologie: 

CENA VE FÁZI DSP (v tis.):

Cena stavby

DPH

CENA STAVBY CELKEM (vč. DPH)

Cena vyvolaných výdajů

DPH

Cena zdravotní techniky 

DPH

CENA PROJEKTU CELKEM (vč. DPH)

78 717 Kč                    

3 351 338 Kč   

1 922 942 Kč              

403 818 Kč                  

2 326 760 Kč   

471 917 Kč                  

99 103 Kč                    

374 842 Kč                  
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Poznámka k nákladovému rámci:
Aktuální rozpočet je podkladem pro společnost Deloitte Advisory
k řešení způsobu financování projektu. 
Dne 26. 5. 2020 Zastupitelstvo LK a dne 28. 5. 2020 Zastupitelstva 
SML a Města Turnov vzala na vědomí aktuální stav projektu včetně 
odhadu výdajů projektu a odsouhlasilo aktualizaci příplatkových 
smluv a dodatku k dohodě akcionářů (do 30. 6. 2020).

Očekávané kroky a milníky projektu:

Územní rozhodnutí (4/2020)
Stavební povolení (2020)
Výběr zhotovitele stavby (2021)
Zahájení stavby (2021)
Kolaudace (2024)
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SROVNÁNÍ VÝDAJŮ PROJEKTU VE FÁZI DÚR A DSP

Dokumentace pro územní rozhodnutí 
(DÚR)

Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

únor 2019 prosinec 2019

987 705 000 Kč Objekt CUM 1 097 492 186 Kč

122 919 000 Kč Provozní soubory CUM 159 108 878 Kč

178 435 000 Kč Objekt Parkovacího domu a energocentra 201 370 181 Kč

67 269 000 Kč Provozní soubory parkovacího domu a energocentra 105 257 346 Kč

71 358 000 Kč Propojovací chodby (koridory) 72 322 966 Kč

37 418 000 Kč Přípravné práce, úpravy terénu 88 855 351 Kč

43 828 000 Kč Dopravní infrastruktura 51 300 702 Kč

74 751 000 Kč Technická infrastruktura 61 005 956 Kč

0 Kč Úpravy objektu D (hluková stěna) 5 534 101 Kč

27 484 000 Kč Demolice objektů V a H 30 694 789 Kč

60 000 000 Kč Ostatní náklady dodavatele (VRN) 50 000 000 Kč

1 671 167 000 Kč CELKEM STAVBA 1 922 942 456 Kč

10 000 000 Kč Přípravné práce a SoN 10 900 000 Kč

51 000 000 Kč Projektová dokumentace a autorský dozor 66 359 745 Kč

50 000 000 Kč Mobiliář 50 000 000 Kč

50 000 000 Kč Sanace 40 000 000 Kč

20 000 000 Kč Ostatní výdaje/ Mng. projektu + služby 36 657 255 Kč

0 Kč Demolice Kristiánova 19 000 000 Kč

130 000 000 Kč Rezerva 200 000 000 Kč

0 Kč TDI 49 000 000 Kč

311 000 000 Kč CELKEM VYVOLANÉ VÝDAJE 471 917 000 Kč

1 982 167 000 Kč CELKEM STAVBA + VYVOLANÉ VÝDAJE 2 394 859 456 Kč

350 945 070 Kč DPH STAVBA 403 817 916 Kč

65 310 000 Kč DPH VYVOLANÉ VÝDAJE 99 102 570 Kč

416 255 070 Kč CELKEM DPH 502 920 486 Kč

2 398 422 070 Kč CELKEM STAVBA + VYVOLANÉ VÝDAJE + DPH 2 897 779 942 Kč

667 100 826 Kč TECHNOLOGIE bez DPH 374 842 099 Kč

140 091 174 Kč DPH TECHNOLOGIE 78 716 841 Kč

3 205 614 070 Kč CELKEM vč. TECHNOLOGIE A DPH 3 351 338 882 Kč



Jednání řídícího výboru – Modernizace KNL

Výsledná cena vlastní stavby stavebních objektů 
včetně provozních souborů a s cenou projektové 
dokumentace činí:

1 989 302 201 Kč bez DPH

2 407 055 663,21 Kč s DPH

Náklady pro zdravotní technologie:    NZT =    374 842 099 Kč

Vyvolané náklady:                                    VN =    405 557 246 Kč
( proj. dokumentace přičtena k nákladům stavby)                               

Dodatečné náklady celkem:    DN  =  NZT + VN =  780 399 345 Kč
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Projekt Centra urgentní medicíny v areálu Krajské nemocnice v 
Liberci – projektový záměr 2. etapy



Jednání řídícího výboru – Modernizace KNL

Téze ke 2. etapě modernizace

Vytvoření dobrých prostorových podmínek pro rozvoj super-specializovaných pracovišť KNL- CSP 
(centrum specializované péče – 2. etapa) a integrovaný systém urgentní medicíny instalovaný 
v pavilonu CUM (centrum urgentní medicíny), umožní zefektivnit a systémově zkvalitnit sdílení 
odborných i provozních činností. 

Soustředěním dalších center do prostor získaných 2. etapou výstavby dojde k úsporám v provozu 
KNL a k odstranění roztříštěnosti činností po malých, nevyhovujících a dosluhujících objektech v areálu 
stávající nemocnice a dovolí připravit stavbu ve 3. etapě modernizace, a to buď rekonstrukcí pavilonu 
interních oborů nebo jeho náhrady novým pavilonem integrovaným do konceptu pokračující 
modernizace.

Budova Centra specializované péče - CSP – Souhrn:

• Hrubý objem stavby CSP – cca 50.000m3, to je cca 12 500m2 hrubě stanovených ploch. Plocha 
jednoho podlaží cca 2 500 m2. Lze očekávat, že objekt může mít cca 5 podlaží ( 4 patra + přízemí)

• Předpokládá se logistická návaznost na objekty CUM, budovy A, B spojovacím koridorem ve dvou 
podlažích. Kardio-centrum bude spojeno se svou urgentní částí v objektu CUM. 
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Děkujeme za pozornost

www.modernizace-knl
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 Název 
zápisu: 

Řídící výbor modernizace KNL 

Datum 
jednání: 

15. 6. 2020 15:30 – 16:30  
Místo 

jednání: 
KNL 

Přítomni: 

Ing. Hocke (Město Turnov), 
Ing. Podzimek (SML), prof. 
Kůs (TUL), prof. Moos, Ing. 
Rais, MUDr. Polášek, Ing. 
Trpišovský, Ing. Šmakal, 
Bc. Černý (KNL) 

Omluveni: 

Bc. Půta, Ing. Volfová, MUDr. 
Sobotka (LK), Ing. Zámečník 
(SML), MUDr. Lukáš, MUDr. 
Morman (KNL) 
  

   

Program: 
 

1. Stav projektu k 31. 5. 2020  

2. Odhad výdajů projektu  

3. Záměr 2. etapy projektu Modernizace 

4. Různé 

 
Moos – Před vlastním zahájením jednání ŘV zmínil aktivitu KNL aktualizovat a ukotvit statut Řídícího 
výboru a jeho jednací řád tak, aby i nadále plnil svou funkci základní komunikační platformy mezi 
projektem, zástupci KNL a zástupci akcionářů. Role řídícího výboru v projektu Modernizace bude i 
nadále poradní, přičemž veškeré kompetence v projektu rozhodovat zůstávají v rukou představenstva 
KNL, a.s. Podobně jako ve většině velkých projektů po celém světě existence a pravidelná činnost 
Řídícího výboru (Steereing Committee) usnadňuje komunikaci vně projektu, plní základní informační 
funkci směrem od projektu k akcionářům a obráceně.       
 
Hocke – optal se na důvod připomínek k aktualizovaným dokumentům ŘV ze strany LK. 
 
Kůs – vysvětlil, že došlo k nedorozumění ze strany LK, kdy dokument určený pro následnou diskusi byl 
považován za finální návrh ze strany KNL. Jednalo se však o vstupní verzi dokumentu, která byla určena 
k projednání a případným změnám. V současnosti má LK k dispozici revidovanou verzi. Jakmile bude na 
LK přijata, bude předána GŘ KNL k dalšímu použití. 
 
Moos – oficiálně zahájil jednání ŘV a informoval o stavu projektu Modernizace k 31. 5. 2020. Představil 
hlavního inženýra projektu Ing. P. Šmakala jako nového kmenového zaměstnance KNL zodpovědného za 
stavební část projektu na straně nemocnice. Okomentoval stav inženýrské činnosti a pokračujících 
projekčních činností. Informoval o zahájení demoličních prací v Kristiánově ulici a o uzavřených 
smlouvách na realizaci přeložky plynovodu v ul. Jablonecká, realizaci technického dozoru této přeložky a 
administraci VZ na generálního dodavatele stavby (viz prezentace). 
 
Dále připomněl aktuální odhad výdajů celého projektu (fáze DSP) v rozdělení na stavbu, zdravotnickou 
techniku a další náklady. Odhad byl jedním z podkladů pro analýzu financování projektu připravovanou 
pro LK společností Deloitte Advisory.  
 
Informoval o souhlasu zastupitelstev se změnou financování projektu, ve kterém menšinoví akcionáři a 
KNL ukončí příplatkovou povinnost v roce 2024 a zbývající zdroje budou poskytnuty LK. Oznámil, že 
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všechna zastupitelstva svými usneseními vzala na vědomí aktuální odhad výdajů a nedostatečného 
objemu zajištěných zdrojů. Následně připomněl harmonogram základních milníků projektu. 
Hocke – optal se na časový průběh dalších kroků projektu, a dále na stav vybraných témat, které byly 
předmětem diskusí se zhotovitelem projektu, jako jsou: fasáda CUM, standardy stavby, či koordinace 
inženýrských sítí a rozvodů v CUM.   
 
Trpišovský – výzva k tvorbě dalšího stupně dokumentace bude udělena během června a ze smlouvy má 
zhotovitel cca 7,5 měsíce na kompletní dokumentaci pro provedení stavby (DPS), což je základ pro 
zadávací dokumentaci k výběru generálního zhotovitele stavby. Od odevzdání DPS k vyhlášení soutěže 
na dodavatele stavby je k přípravě potřeba cca 3 měsíce a vlastní soutěž se odhaduje minimálně na 10 
měsíců. Z toho vyplývá, že od udělení výzvy na tvorbě DPS k výběru zhotovitele stavby bude zapotřebí 
cca 20 měsíců. 
 
Šmakal – zhotovitel projektu na požadavek KNL vytvořil dokument, ve kterém porovnává dvě varianty 
řešení obvodového pláště CUM. Dokument srovnává navrhovanou variantu provětrávané fasády se 
skleněným obkladem s variantou kontaktního zateplovacího systému. Součástí dokumentu je i porovnání 
nákladů na pořízení a provoz (údržbu a servis) za období 40 let. KNL na základě tohoto dokumentu 
akceptovala navrhované řešení zhotovitele.   
Koordinace sítí a rozvodů v objektu CUM je důležité téma, které bude součástí prověřování na úrovni 
DPS, jejíž součástí bude i koordinační dokumentace.  
Dále bude součástí DPS i plán organizace výstavby, jehož úkolem bude odstranit v DPS aktuálně zjištěné 
kolize mezi budoucí provozem stavby CUM a standardním provozem KNL. 
 
Černý – standardy stavby, respektive revize jejich plnění a jejich aktualizace ve fázi DSP je ukončena a 
lze prohlásit, že projekt je s dokumentem standardů ve shodě, případně KNL akceptovala některá 
variantní řešení.    
Dále navrhuje, aby se jednání ŘV opět konala v pravidelnějších termínech, protože přizpůsobovat termín 
členům ŘV se neosvědčilo. 
 
Kůs – navrhuje pořádat jednání ŘV od září 2020 v pravidelných 2 měsíčních intervalech vždy na začátku 
měsíce v pondělí od 14:00 tak, jak bylo zvykem. 
 
  
 
Závěr: 

1. ŘV bere na vědomí současný stav inženýrské činnosti a projektových prací; 
2. ŘV bere na vědomí zahájení demolic a uzavření smluv; 
3. ŘV bere na vědomí informace k odsouhlasené změně modelu financování; 
4. ŘV souhlasí s návrhem prof. Kůse na konání jednání ŘV v pravidelných intervalech. 
5. ŘV stanovil termín příštího jednání na 7. 9. 2020 v 14:00 hod. 

  
 
Další jednání řídícího výboru projektu Modernizace KNL se uskuteční v úterý 7. 9. 2020 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  
 
Schválil: P. Moos 
 


