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Úvodní slovo

Vážení přátelé, 
je mi ctí, že mohu na stránkách této Výroční zprávy 

Krajské nemocnice Liberec, a.s. jménem vedení hodnotit 
rok 2017. Přes všechny obtíže, kterým české zdravotnic-
tví čelí, byl minulý rok z našeho pohledu velmi úspěš-
ný. Zvládali jsme naplňovat náš prvořadý cíl, kterým je 
bezpečně a kvalitně léčit naše pacienty. Jsem hrdý, že se 
nám to daří s využitím co nejmodernějších medicínských 
postupů. Těší mě, že tento záměr Krajská nemocnice Libe-
rec, a.s. naplňovala navzdory pokračujícímu tlaku, který 
má na svědomí nerovnoměrná distribuce zdravotní péče 
v Libereckém kraji. Ta má za následek nežádoucí koncent-
raci akutní péče do naší nemocnice. Výsledkem je výrazný 
počet pacientů, u kterých je třeba náročnější ošetřovatel-
ská péče. Tento fakt bohužel vede k dalšímu přetěžování 
našich pracovníků. Přes veškerou naši snahu se tato naše 
přetíženost neodráží v navyšování úhrad podle náročnosti 
pacientů, takže nemůžeme patřičně ocenit všechny naše 
zaměstnance, kteří jsou takto zavalováni prací. 

Celkové výnosy v roce 2017 činily 3,13 miliardy Kč.  
Ve srovnání s předchozím rokem to znamená nárůst 
o 3,6 %. Hospodářský výsledek po zdanění za rok 2017 
činí 13,9 milionů Kč. Jako jedna z mála nemocnic v České 
republice hospodaříme se ziskem, a přitom jsme z vlast-
ních prostředků hradili všechny investice nebo nemalou 
spoluúčast u dotačních titulů.

V roce 2017 se nám podařilo získat v rámci 31. Výzvy 
z Integrovaného regionálního operačního programu „Zvý-
šení kvality návazné péče“ finance na 2 projekty v celkové 
výši cca 157 milionů Kč. Dalším velmi důležitým projek-
tem je Rekonstrukce a rozšíření oddělení psychiatrie KNL. 
Celkové náklady na tento projekt činí 148 milionů Kč. 
Cílem tohoto projektu je modernizace a humanizace 
poskytované péče na oddělení psychiatrie KNL. Paralelně 
s tím probíhá příprava projektu výstavby Centra urgentní 
medicíny, což je bez přehánění nejdůležitější akce v no-
vodobé historii naší nemocnice. Přes všechny zmíněné 
úspěchy a z toho plynoucí naší finanční soběstačnosti je 
bohužel evidentní, že pokud se nezmění způsoby financo-
vání zdravotní péče, tak se ani naše nemocnice neobejde 
do budoucna bez finanční pomoci zvenčí. 

Také v roce 2017 jsme navýšili příjmy od zdravot-
ních pojišťoven na 2,77 miliardy Kč, což znamená nárůst 
o 3,8 % ve srovnání s rokem 2016. Počet hospitalizovaných 
pacientů v liberecké části nemocnice dlouhodobě stagnuje, 
přičemž tato stagnace jde na vrub nedostatku kapacit kvůli 
hospitalizaci výrazně náročnějších pacientů, kteří také 
stráví v nemocnici více času. Dlouhodobě stagnuje i počet 
provedených operací. Jak v počtu hospitalizací, tak ambu-
lantně ošetřených pacientů jsme ale dosáhli limitu lidských, 
prostorových i technických kapacit. Obecně lze říci, že v ne-
mocnici ponecháváme pouze nezbytně nutné případy.

předsedy představenstva KNL, a.s.
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Vedle špičkové a bezpečné medicíny Krajská nemoc-
nice Liberec, a.s. pracuje intenzivně na vědeckovýzkumné 
a vzdělávací činnosti. I to nás řadí na úroveň těch nejlep-
ších nemocnic v Česku. Abychom na tuto činnost mohli 
čerpat více prostředků, požádali jsme v minulém roce 
o získání statutu vědeckovýzkumné organizace. 

Nemohu na tomto místě nezmínit naši nemocnici 
v Turnově. Od spojení v roce 2014 jsme tam společnými 
silami dokázali odvést kus práce a turnovská nemocnice 
se zařadila ke stabilním pilířům zdravotnictví v Liberec-
kém kraji. Podařilo se nám personálně stabilizovat oddě-
lení Interny a Chirurgie, která mají obě své nové primáře. 
Do Turnova směřuje intenzivní proud investic z dotačního 
programu Návazná péče. Není myslím pádnějšího důkazu, 
jak turnovská nemocnice profituje ze začlenění do naší 
akciové společnosti. Na prostředky z tohoto dotačního 
programu by totiž jinak kvůli své velikosti nedosáhla. 
Nový přístroj CT v hodnotě 16 milionů Kč, který v letoš-
ním roce bude instalován, je jen jedním z konkrétních 
příkladů.

Ruku v ruce s investicemi do Turnova jde růst výkon-
nosti a přetrvávající důvěra pacientů. Jsem osobně hrdý 
na to, že i v turnovské nemocnici poskytujeme našim 
pacientům kvalitní a bezpečnou medicínu! 

Jsem přesvědčen, že významný podíl na úspěšném 
završení roku 2017 má také firemní kultura upřednostňu-
jící odbornost, pracovitost a pokoru, vzájemnou spoluprá-

ci a slušné chování mezi zdravotníky i vůči pacientům. Je 
mi ctí být předsedou představenstva v tomto úspěšném 
týmu. Věřím, že se nám v roce 2018 podaří navázat na 
minulé úspěchy a provést naši nemocnici komplikovanou 
dobou tak, abychom naplnili náš cíl: poskytovat špičko-
vou a bezpečnou péči ke spokojenosti našich pacientů.
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MUDr. Richard Lukáš, PhD.
předseda představenstva KNL, a.s.



9



10



11

Úvodní slovo
předsedkyně dozorčí rady KNL, a.s.

Vážené dámy, vážení pánové,  
jako předsedkyně dozorčí rady 
Krajské nemocnice Liberec, a. s. 
opětovně dostávám příležitost 
rekapitulovat a ohlédnout se 
za uplynulým rokem 2017. 

Těší mě, že opět mohu 
vyjádřit vděčnost a chvá-
lit všechny zaměstnance 

největšího zdravotnického zařízení v Libereckém kraji za 
jejich obětavost a nasazení při naplňován jejich nelehkého 
poslání. Ráda chválím zaměstnance všech pozic a oborů, 
od nezdravotnických pracovníků přes střední zdravotnický 
personál a lékaře až po vedení nemocnice. Jejich společnou 
zásluhou totiž liberecká nemocnice prosperuje, poskytuje 
léčebnou péči na špičkové úrovni za použití nejmoderněj-
ších postupů a přístrojů. 

Krajská nemocnice Liberec, a.s. opakovaně potvrzuje 
klíčovou roli v síti zdravotnických zařízení Libereckého kra-
je, v mnoha oborech dokonce i s nadregionálním přesahem. 
Kromě standardní péče poskytuje i vysoce specializovanou, 
za kterou do ní míří pacienti nejenom z Liberce, ale i ze 
vzdálenějších koutů. 

V loňském roce uplynuly tři roky od spojení liberecké 
a turnovské nemocnice. Zdvojnásobení obratu turnovské 
nemocnice, růst platů turnovských zaměstnanců a celková 
stabilizace turnovské nemocnice potvrzují úroveň a stabi-
litu liberecké nemocnice. A také schopnost managementu 
obou nemocnic potvrdit svou pozici a nemocnice nadále 
rozvíjet. 

Ve srovnání s jinými nemocnicemi v České republice se 
ta liberecká může pochlubit dlouhodobě dobrými hospo-
dářskými výsledky, vysokými investicemi ať již z vlastních 
zdrojů nebo díky úspěšně získávaným prostředkům z dotač-
ních titulů, poskytováním důstojného ohodnocení zaměst-
nanců za jejich práci a přívětivým renomé mezi pacienty. 
Ostatně spokojenost pacientů, kromě konstantně vysoké 
medicínské úrovně poskytované péče, je jedním z úspěšně 
naplňovaných cílů naší nemocnice.  

Do budoucna věřím, že KNL bude stoprocentně zastávat 
svou funkci stabilizátoru krajského zdravotnictví, i přes ná-
strahy, které jí opakovaně přináší situace některých nemoc-
nic, například té ve Frýdlantu. Věřím, že Krajská nemocnice 
Liberec, a. s. udrží všechny atributy úspěšného zdravot-
nického zařízení a bude jako dosud držet krok s vědeckým 
vývojem a nejmodernějšími medicínskými poznatky. 

Bc. Lena Mlejnková
předsedkyně dozorčí rady KNL, a.s.

S pozdravem
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Husova 357/10 
460 63 Liberec I – Staré Město
T: +420 485 311 111
E: nemlib@nemlib.cz

Krajská nemocnice Liberec, a.s.

28. října 1 000
511 01 Turnov
T: +420 481 446 111
E: nemtur@nemlib.cz

IČ: 272 83 933 / DIČ: CZ27283933 
ID datové schránky: jwaeuen

www.nemlib.cz
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Základní údaje o společnosti

2007
1. července

2014
1. ledna

Vznik akciové společnosti,  
rozhodnutí Libereckého  
kraje

• hlavní činnost: správa  
 a údržba majetku

Vstup statutárního  
města Liberec

82,47 % Liberecký kraj
17,53 % statutární město Liberec

Fúze KNL + Panochova 
nemocnice Turnov

74,23 % Liberecký kraj
15,77 % statutární město  
Liberec
10 % město Turnov

Zahájení činnosti  
zdravotnického  
zařízení 
• transformace z příspěvkové  
 organizace

LK

SML

LK

SML
TU

2006
7. února

2008
30. září
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PŘEDSTAVENSTVO

MUDr. Richard Lukáš, PhD. 

Ing. Pavel Marek

MUDr. Luděk Nečesaný, MBA

MUDr. Luděk Coufal

Mgr. Marie Fryaufová

MUDr. Martin Hrubý

Prof. Ing. Petr Moos, CSc. 

MUDr. Dušan Morman

MUDr. Jiří Nováček

Ing. Jan Rais, MBA

Ing. Mgr. Milan Trpišovský, LL. M., MBA

předseda představenstva (do 24. 1. a od 19. 10. 2017) 

předseda představenstva (18. 1. – 28. 7. 2017)

místopředseda představenstva

člen představenstva (do 12. 5. 2017)

členka představenstva

člen představenstva

člen představenstva

člen představenstva (od 12. 5. 2017)  

člen představenstva (od 24. 1. 2017)

člen představenstva (do 30. 6. 2017)

člen představenstva

16
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Bc. Lena Mlejnková 

MUDr. Ivan Bašta

Tibor Batthyány

MUDr. Pavel Buchvald, Ph.D. 

Ing. Tomáš Hocke

Ing. Jaroslav Knížek 

Bc. Zuzana Kocumová 

Ing. Michal Kříž

Ing. Vladimír Opatrný 

Mgr. Jana Pastuchová

Ing. František Pešek

Mgr. Petra Plašková 

MUDr. Jaroslav Porš 

Martin Půta

MUDr. Vladimír Šámal 

předsedkyně dozorčí rady (od 24. 1. 2017)

člen dozorčí rady (od 23. 4. 2017)

člen dozorčí rady

člen dozorčí rady

člen dozorčí rady

člen dozorčí rady

členka dozorčí rady

člen dozorčí rady

člen dozorčí rady (do 4. 1. 2017)

členka dozorčí rady (od 4. 1. 2017)

člen dozorčí rady (do 4. 1. 2017)

členka dozorčí rady

člen dozorčí rady (do 23. 4. 2017)

člen dozorčí rady (od 4. 1. 2017)

člen dozorčí rady (do 4. 1. 2017)

DOZORČÍ  RADA
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Management společnosti

MUDr. Luděk Nečesaný, MBA
Generální ředitel

MUDr. Richard Lukáš, PhD.
Lékařský ředitel

MUDr. Martin Hrubý
Lékařský náměstek

Mgr. Marie Fryaufová
Ředitelka pro  
ošetřovatelskou péči

Ing. Hana Jelínková
Ekonomická ředitelka

Ing. Jan Rais, MBA
Technický ředitel

Ing. Mgr. Milan Trpišovský, LL. M., MBA
Obchodně-investiční ředitel
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Výzkum a vysokoškolská výuka

V roce 2017 VR KNL provedla sběr a vyhodnocení 
odborných a publikačních aktivit lékařů a VŠ pracovníků za 
rok 2016, za které rozdělila 1 600 000 Kč, evidence studií 
a grantů, evidence pedagogické a další navazující činnosti. 
Bylo provedeno vyhodnocení Soutěže o nejlepší odborné 
sdělení za rok 2016, vítězné práce byly prezentovány na 
Přednáškovém večeru Spolku lékařů ČLS JEP. 

V souladu s pravidly Fondu vědeckých projektů VR KNL 
schválila a podpořila 5 výzkumných projektů v hodnotě 
295 000 Kč a aktivní účasti lékařů na mezinárodních kon-

ferencích v hodnotě 117 000 Kč, dále provedla vyhodno-
cení závěrečných a průběžných zpráv řešených projektů. 
Byla provedena revize pravidel Fondu vědeckých projektů 
VR KNL a revize pravidel pro hodnocení odborných a  vědec-
kých aktivit lékaři s cílem zvýšit kvalitu publikační činnosti. 

VR KNL připravila podklady pro žádost o získání statutu 
vědeckovýzkumné organizace pro KNL, do systému RIV byly 
zadány nejvýznamnější publikace za roky 2014–2016. Ve 
spolupráci s TUL byl implementován portál „publikace.tul“ 
pro evidenci publikační činnosti s výstupy do RIV. 

BENEŠ V., SUCHOMEL P.:  Mozková aneuryzmata a subarachnoidální krvácení, Mladá fronta a.s., Praha,  
  2017, ISBN 978-80-204-4406-6.

PRAŠKO J., HOLUBOVÁ M.:  Sociální fobie a její léčba. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-247-5841-1.

LÖFFLEROVÁ V., NĚMEC P., KOUSAL B.:  Varia, Klinický atlas sítnicových patologií. 2. přepracované a doplněné vydání  
  9/2017, Mladá fronta, a. s., ISBN 978-80-204-4414-1.

MAREK I., DZAN L., STREBLOV J.:  Autotransplantace, s. 371–379, Šimůnek A. a kol., In Dentální implantologie.  
  Třetí, přepracované a doplněné vydání, Vyd. Nakl. ARTILIS, H. Králové, 2017.  
  ISBN: 978-80-906794-0-5.

1. Vědecká rada KNL, a.s. a její činnost v roce 2017 (VR KNL)

2. Monografie a kapitoly v monografii
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V odborných periodicích bylo publikováno 57 článků,  
z toho 34 v domácích periodikách (2 s impact faktorem)  
a 23 v zahraničních časopisech (z toho 17 v impaktovaných).  

ŠPATENKOVÁ V., POKORNÁ E., SUCHOMEL P.:  Five-year Follow-up on Transplanted Organs From Donors After Brain  
 Death After Acute Stroke. Exp. Clin Transplant. 2017 Aug.,15(4): 
 445–447, doi: 10.6002/ect.2016.0147. Epub 2017, Apr27

RICHTER I., JIRÁSEK T., DVOŘÁK J.:  et al. The prognostic effect of neoadjuvant chemoradiotherapy on  
 change of PD-L1 expression in patients with locally advanced rectal  
 adenocarcinoma. JBUON 2017; 22: 875–881 (IF 1.344)

HOLUBOVA M., PRASKO J., OCISKOVA M.,  
GRAMBAL A., SLEPECKY M., MARACKOVA M.,  
KAMARADOVA D., ZATKOVA M.:  Quality of life and coping strategies of outpatients with a depressive  
 disorder in maintenance therapy – a cross-sectional study.  
 Neuropsychiatric Disease and Treatment; 2017: 14, 73–82.  
 Doi: https://doi.org/10.2147/NDT.S153115.  
 Dostupné z: https://www.dovepress.com/quality-of-life-and-coping 
 -strategies-of-outpatients-with-a-depressive-peer-reviewed-fulltext 
 -article-NDT

BENEŠ V., JURÁK L., BRABEC R., NECHANICKÁ N.,  
ŠERCL M., ENDRYCH L., BUCHVALD P.,  
SUCHOMEL P.:  Causes of poor outcome in patients admitted in good-grade  
 subarachnoid haemorrhage. Acta Neurochir (Wien) 2017: 159:  
 559–565. IF 2014 1,766 

ŠPATENKOVÁ V., HRADIL J., SUCHOMEL P.:  N-terminal pro-B-type Natriuretic Peptide in free different mechanisms  
 of dysnatremia onset after a child´s craniopharyngioma surgery.  
 Neuro Endocrinol Lett.2017 Oct 6:38(5): 321–324.

3. Publikace v recenzovaných časopisech
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Na mezinárodních konferencích bylo prezentováno  
formou přednášek či posterů 37 sdělení, z toho 15 abstrak-
továno.

4. Přednášky na mezinárodních konferencích
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BULÍŘ P.:  Post–op measurements and optimization with Verion, For attending the Alcon  
  Cataract & Refractive Innovation Day on June 9th. 2017, Barcelona.

 BENEŠ V.:   Risk of carotid endarterectomy in patients in 8th and 9th decade of life.  
  1.–5. 10. 2017, Benátky, Itálie, 17th European Congress of Neurosurgery

 PAZOUR J.:  Extensile vs. limited approach for the treatment of calcaneal fractures  
  pedobarographic gait analysis – 18th European Congress of  
  Trauma & Emergency Surgery (publikovaný abstract časopise s IF 0,895),  
  Bucharest, Romania 7. 5. 2017

BENEŠ V.:  Do long term follow-up studies question the „endarterectomy first“ policy  
  in treatment of karotid occlusive dissease? (Surgeons view) invited speaker,  
  1.–5. 10. 2017, Benátky, Itálie, 17th European Congress of Neurosurgery

PROCHÁZKOVÁ R., JAKŮBKOVÁ Š.,  
HORÁKOVÁ J., JENČOVÁ V. :  Platelet interaction with nano- and microfibrous materials for the tissue  
  engineerig. 27th Regional Congress of the ISBT, Copenhagen, Denmark,  
  17.–21. 6. 2017. Vox Sanq. 2017; 112 (Suppl. 1), p. 292, dostupné  
  z DOI:10.1111/vox.12530 IF 2,192. 

STEJSKAL F., POLÍVKOVÁ S., PYTLÍK R.,  
SLIZEK M., RICHTEROVÁ L.:   Autochthonous cases of strongyloidiasis in the Czech Republic. 10th European  
  Congress on Tropical Medicine and International Health, Antwerp, Belgie,  
  16.–20. 10. 2017. Poster a abstrakt 3P51 ve sborníku v angličtině In: Tropical  
  Medicine and International Health, Vol. 22(Suppl.1):187-8.
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Na odborných konferencích v České a Slovenské republice 
bylo prezentováno formou přednášek či posterů celkem 389 

sdělení, z toho 246 na akcích regionálního charakteru a 143 
na akcích republikových. 43 sdělení bylo abstraktováno.

5. Přednášky na domácích konferencích
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DVOŘÁK K.:  Neinvazivní diagnostika jaterní fibrózy u pacientů s diabetem mellitem  
  2. typu v běžné praxi. 6. kongres České gastroenterologické společnosti 2017  
  30. 11. 2017

DZAN L.:  Autotransplantace molárů, XXII. Šubjakov deň, 7. 4. 2017, Martin, SR

LÖFFLEROVÁ V., LUDVÍKOVÁ M., TAUŠ L.:  Arteriolární okluze sítnice a spektrální OCT/angio OCT, XXV. Výroční sjezd  
  ČOS a ČLS JEP 14.–16. 9. 2017

RICHTER I., DVOŘÁK J., HEJZLAROVÁ V.:  Enzalutamid u pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem  
  prostaty po předchozí léčbě chemoterapií. Celostátní onkologická konference,  
  PragueOnco, 25.–27. 1. 2017, Praha, abstrakt Prague Onco Journal 2017,  
  1: 110–111, přednáška

ROUBÍČEK T.  et al.: Aktivační epikardiální mapování levé komory vede k lepší „elektrické“  
  pozici levokomorové elektrody při torakospické implantaci oproti endovazál- 
  nímu přístupu, 25. výroční sjezd České kardiologické společnosti  
  7.–10. 5. 2017, Brno přednáška + abstrakt
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Granty 
V roce 2017 byly řešeny 2 granty TAČR, které byly úspěšně ukončeny a jeden grant AZV.  

TAČR_TA 04011720_Zlomeniny pánve, rok ukončení 2014–2016 – projekt je ukončen.  
TAČR_TA 04011161_ Pokročilé robotické rehabilitační přístroje, rok ukončení 2014–2017 – projekt je ukončen. 
AZV_16-29148A_Sonolýza v průběhu karotické endarterektomie v prevenci vzniku mozkového infarktu detekovaného 
pomocí magnetické rezonance – SONOBIRDIE MR Trial 2016–2019 – projekt v realizaci. 

Projekty ve spolupráci s TUL 
Evidujeme 4 řešené projekty. Výzkumná spolupráce je zaměřena zejména na možnosti využití nanovláken v tkáňovém 

inženýrství či využití moderních technologií v medicíně. 

Projekty s dalšími akademickými subjekty

PSYCHIATRIE

 Mgr. Michaela Holubová:  Osobnostní charakteristiky, vztahová vazba a traumata z dětství v kontextu  
  sebe-stigmatizace. Doktorský studijní program: psychiatrie, Klinika psychiatrie,  
  Lékařská fakulta Univerzity Palackého Olomouc.

6. Řešené výzkumné projekty

ÚČOCH 

MUDr. L. Dzan, Ph.D.  Hodnocení zdravotnického prostředku NANOTARDIS k léčbě čistých akutních  
  a chronických kožních defektů. Klinická zkouška: Spolupracující: Fakulta textilní  
  TUL, Katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů.

TRANSFUZNÍ ODD. 

MUDr. R. Procházková, Ph.D.  Využití trombocytů (PRP a TRS) pro zvýšení proliferace buněčných kultur do 3D  
  nanovlákenných struktur od 2013. Dlouhodobý projekt. Spolupracující: Fakulta  
  textilní TUL, Katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů.

CHIRURGIE

MUDr. J. Škach:   Modifikace kýlních implantátů metodou nanovrstev. 
MUDr. P. Hromádka:  Vývoj antiadhesivního degradabilního materiálu z nanovláken. 
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Projekty podpořené z Fondu podpory odborných a vědeckých projektů KNL

ONKOLOGIE

 MUDr. I. Richter, Ph.D.:  Prognostický význam exprese PD-L1 u pacientů s metastatickým kastračně-  
  rezistentním karcinomem prostaty léčených enzalutamidem.

TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ

MUDr. P. Papoušek:  Skladování erytrocytů při nestandardní teplotě.

GASTROENTEROLOGIE

 MUDr. K. Dvořák, Ph.D.  Užití pokročilých sonografických metod ve vnitřním lékařství.
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V pregraduální výchově je zapojeno 35 lékařů a VŠ,  
z  toho 22 na Technické univerzitě v Liberci a 13 na jiných 
vysokých školách, zejména lékařských fakultách. 

Na základě smluv KNL s vysokoškolskými pracovišti  
a vyššími odbornými školami:
 – Technická univerzita v Liberci – Smlouva o zabez- 
     pečení odborné výuky a cvičení.

Podíl na zajištění výuky na Fakultě zdravotnických 
studií (bakalářské studium všeobecná sestra a zdravot-
nický záchranář, bakalářské a magisterské studium bio-
medicínský technik) a Textilní fakultě TUL (magisterské 
studium tkáňové inženýrství):
 – Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola  
           v Liberci.

 

Na základě rámcových smluv KNL vede praxe a poskytuje 
další vzdělávání pro:
–  1. LF UK Praha – gastroenterologie, neurochirurgie,   
 infekční lékařství, ortopedie, onkologie; 
–  2. LF UK Praha – infekční lékařství, histologie  
 a embryologie, patologie;
–  3. LF UK Praha – urologie, histologie a embryologie,  
 patologie, ortopedie a traumatologie;
–  LF UK Hradec Králové – urologie; 
–  LF Univerzity Palackého Olomouc – neurochirurgie;
–  Masarykova univerzita Brno – lékařská fakulta –  
 neurochirurgie;
–  ILF – traumatologie;
–  Vedení Ph.D. studia – 3 školitelé specialisté pro 6 PGS  
 studentů.

7. Participace na vysokoškolské výuce 
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Vizualizace vítězného návrhu SoN od SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec (stav 2017)
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Projekt modernizace KNL

Východiskem pro přípravu projektového záměru modernizace Krajské nemocnice v Liberci i pro přípravu soutěže o ná-
vrh byla hluboká procesní analýza současného stavu provedená kolegiem primářů KNL. Do přípravy „malého generelu“ 
i podmínek prostorového a procesního řešení se zapojili přednostové i primáři dotčených lékařských oborů a jejich 
dohled na dispozičně procesní řešení je ve specializované pracovní skupině lékařů zaručen. Přitom jsou v optimalizaci 
řešení první etapy zohledněny podmínky spojené s nákladovostí řešení a byla vybrána varianta přinášející maximální 
výsledek naplnění cílů s ohledem na limitované finanční prostředky.

Ekonomické aspekty projektu
Ekonomická oprávněnost modernizace vyplývá ze 

skutečnosti, že by neřešením prostorových problémů 
byla snížena atraktivita a funkční způsobilost krajského 
zdravotnictví Libereckého kraje. Krajská nemocnice by 
klesla na úroveň nemocnice okresní a občané by museli 
dojíždět a vyhledávat vysoce specializovanou péči v Ústí 
n. Labem, v Hradci Králové, či v Praze. Následně by utrpěla 
kvalita života v Libereckém kraji a rovněž i jeho atraktivita. 
S tím by byl jistě spojen i pokles produkční funkce regionu 
s významnými ekonomickými dopady. Dokonce samotný 
pokles výkonnosti nemocnice by přinesl ekonomické ztráty 
pro Liberecký kraj v takové výši, že by tyto ztráty v průběhu 
životnosti dané investice vysoce převýšily plánované nákla-
dy Libereckého kraje (50 mil. Kč/rok).

 Ziskovost tohoto projektu je zaručena stále rostou-
cí poptávkou po vysoce specializované lékařské péči. 
Ekonomická hodnota zachráněných životů pacientů, které 
i několikrát denně dopravuje vrtulník Záchranné služby 
k záchraně života v Traumacentru, Kardiocentru a dalších 
odděleních nemocnice, se dá jen těžko vyjádřit v korunách, 
a vložená investice tak vysoce převyšuje výnosy v porov-

nání s případně jinými investičními záměry Libereckého 
kraje. 

Příprava projektu vychází z respektování současných 
světových standardů a manuálů pro zdravotnická zaříze-
ní, sloužících urgentní medicíně. Na přípravě se podílejí 
odborníci se zkušeností s projektováním současných 
moderních nemocničních zařízení – např. urgentní pavilon 
v ÚVN v Praze a dalších. Projekt integruje procesy výkonů 
na operačních sálech urgentních případů s vyšetřovacími, 
zobrazovacími diagnostickými systémy a laboratorními 
kapacitami podle nejnovějších procesních modelů s podpo-
rou zdravotní telematiky a systémově navazuje na dopravu 
pacienta jak na heliport, tak i na pozemní urgentní příjem  
s výraznými úsporami času nutného k záchraně životů.

Investiční limity
Jak bylo shora uvedeno, projekt byl iniciován kolegiem 

primářů s cílem postupně zlepšit nedostačující prostorové 
podmínky pro rozvoj Krajské nemocnice v Liberci. Nemocni-
ce naléhavě potřebuje integrovat procesy urgentní medicí-
ny dosud rozptýlených po improvizovaných prostorech v již 
dosluhujících objektech.

1. Etapa: Centrum urgentní medicíny (CUM)
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I když na počátku tvorby projektového záměru byla 
myšlenka vystavět zcela novou nemocnici v rámci inte-
grovaného objektu mimo centrum města, musely být tyto 
náměty přizpůsobeny možnostem, které byly přijatelné pro 
akcionáře KNL, tj. Liberecký kraj, statutární město Liberec 
a město Turnov.

Naši akcionáři byli, po dlouhých diskusích, ochotni po-
skytnout investiční zdroje na úrovni maximálně 1,7 mld. Kč 
zahrnující celkovou investici pro Centrum urgentní me-
dicíny – CUM, parkovací dům a náklady vyvolané stavbou 

nových objektů. Do celkového finančního modelu přispívá 
sama KNL ze svého zisku významnou částkou 20 mil. Kč roč-
ně. Celý projekt komplikuje skutečnost, že jde o výstavbu 
objektu ve veřejném zájmu, ve veřejném prostoru, za veřej-
né investiční prostředky, takže bylo třeba sjednotit velmi 
indiferentní pohledy tří zastupitelských orgánů našich 
akcionářů. Investiční limit pro CUM a parking byl stanoven 
na úroveň: 955 mil. Kč, zbývající část představuje Soutěž 
o návrh (SoN), DPH, projektovou přípravu a další náklady 
vyvolané projektem.

Vizualizace Centra urgentní medicíny (CUM) od SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec (stav 2017)
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Stavební program
Od návrhu stavby za daných podmínek bylo požadováno 

řešení limitované částkou 955 mil. Kč pro CUM i parking. 
Projektový tým disponoval účastí dvou expertů na zdra-
votnické stavby. Tito experti zároveň reprezentovali zájmy 
akcionáře – LK. Experti jednali s jednotlivými primariáty 
o provozně-dispozičních podmínkách pro návrh stavby v  da-
ných investičních limitech. Na základě konzultací expertů 
s primariáty vznikl také Stavební program, který byl součástí 
Soutěže o návrh. 

Soutěž o návrh byla vyhlášena v září 2017 a v termínu 
pro odevzdání se přihlásilo celkem 13 soutěžních návrhů. 
Z těch nezávislá komise pod vedením Prof. Ing. arch. Petra 
Hrůšy vybrala vítězný návrh od společnosti SIAL architekti 
a inženýři spol. s r.o. Liberec. KNL, a.s. potvrdila rozhodnutí 
poroty a s vítěznou společností bylo zahájeno tzv. jednací 
řízení bez uveřejnění v souladu se zákonem o veřejných 
zakázkách. V rámci tohoto řízení byla krom jiného signifi-
kantně snížena původně nabízená cena za tvorbu projekto-
vé dokumentace a dle požadavku KNL, a.s. byl do týmu zho-
tovitele přijat partner s výraznou zkušeností s navrhováním 
a projektováním zdravotnických zařízení. Tímto partnerem 
se stala společnost DOMY spol. s r.o., která se v samotné 
soutěži umístila na třetím místě. 

Současný návrh stavebního programu zahrnuje tyto 
provozy: urgentní příjem, urgentní část centra zobrazovacích 
metod (dominantní část zobrazovacích metod zůstává v pa-
vilonu B), sdílené ambulance, laboratorní komplex, centrální 
sterilizace, centrální odběry, centrální operační sály, ARO, 
JIP chirurgie, JIP interna, Traumacentrum, Kardiocentrum, 
oddělení chirurgie, lůžkové stanice, lékárna – výdejna léků 
(hlavní část lékárny zůstává v původním objektu), energo-
centrum, sklady a pomocné provozy.

Umístění výše vyjmenovaných provozů do nové nemo-
vitosti způsobí změnu ve skladbě provozů v celém areálu. 

Některé provozy uvolní prostor v budovách, které i do bu-
doucna budou sloužit medicínským účelům, takže se do nich 
přesunou provozy jiné, které dnes fungují v nevyhovujících. 
Další provozy umístěné do nového zařízení uvolní některé 
satelitní budovy uvnitř i vně areálu. Ve výsledku počítáme 
s tím, že se KNL, a.s. realizací projektu zbaví celkem  

Zahájení vernisáže Soutěže o návrh dne 14. 3. 2017 v prostorech TUL 
za účasti managementu KNL, a.s. a zástupců vedení Libereckého kraje 
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Výřez půdorysu vítězného návrhu 1. etapy modernizace KNL od SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec (stav 2017)



35více informací včetně návrhů účastníků SoN naleznete  
na: nemlib.cz/modernizace-nemocnice/

cca 15.000 m2 nevyhovujících podlahových ploch (demolicí, či 
prodejem) a zároveň vybuduje cca 20.000 m2 ploch nových.

Od počátku bylo projektovému týmu i Řídícímu výboru 
jasné, že dostupné investiční prostředky jsou silně pod-
dimenzované. Dotace z EU nejsou pro tento typ projektu 
plánovány, protože na výstavbu objektů nemocnic byly 
plánovány prostředky v minulém programovém období 
(2007–2013), kdy ale tehdejší reprezentace LK měla jiné 
priority a o potřebách KNL s Ministerstvem zdravotnictví 
o podpoře z Fondů EU vůbec nejednala.

Po podepsání smlouvy s vítězem soutěže s dodavate-
lem projektové dokumentace (SIAL + DOMY) začala práce 
na Návrhu stavby – tj. na provozně dispozičním řešení. 
Projektanti nejprve nabídli pět konceptů řešení, z nichž dvě 
koncepce byly hodné zřetele vhledem k podmínkám v dané 
lokalitě. První řešení nabídlo menší objekt CUM, laboratoře 
a parking v samostatných objektech pod Kristiánovou ulicí, 
avšak toto řešení překročilo finanční limit. Druhé řešení 
integrovalo laboratoře v objektu CUM a parking byl navržen 
ve zjednodušené konstrukční modifikaci na druhé straně 
ulice Kristiánovy. Druhé řešení nabídlo výhodnější řešení 
z hlediska větší variability na větších plochách jednotlivých 
podlaží, s možnostmi pro změny v řešení s ohledem na 
další etapy rozvoje. Rovněž investiční náročnost je menší 
a provozní náklady nižší. 

Projektový tým a Řídící výbor se zástupci akcionářů 
schválil druhou variantu, která je ve workshopech s jed-
notlivými dotčenými primariáty dopracovávána do podoby 
provozně dispozičního řešení. Navržené řešení, díky využití 
úspornějších standardů, splňuje požadovaný investiční 
limit 955 mil. Kč. Projektový tým se bude snažit získat 
podporu akcionářů a případně rezortu zdravotnictví pro 
případné využití vyššího standardu řešení.

Řídící výbor i projektový tým vychází z předpokladu, že 
jde v současnosti o první etapu modernizace a že se vytváří 
objekt pro urgentní medicínu a laboratoře. Nejde o kom-
plex s integrací všech prostor chirurgických oborů a všech 
prostor oborů interních, ale pouze o urgentní obory, které 
jsou v objektu CUM integrovány. Bylo prokázáno, že vyčle-
něním laboratoří mimo CUM, do samostatného objektu, by 
došlo paradoxně ke snížení finančního limitu pro vlastní 
CUM díky nutnosti realizovat další základové konstrukce, 
konstrukce střech, případně nákladné rekonstrukce, ale ta 
je mimo zájmové území a je mimo rámec Smlouvy s doda-
vatelem dokumentace.

Připravované další etapy by měly integrovaný komplex 
modernizované nemocnice postupně dotvářet. V tomto 
smyslu byl projekt představen i premiérovi Vlády ČR a sou-
časnému ministru zdravotnictví a o podpoře dalších etap 
budeme s nimi dále jednat. 

Pro další postup projektu potřebujeme i nadále součin-
nost s dotčenými primariáty. Potřebujeme rovněž porozu-
mění vedoucích pracovníků KNL pro vypořádání s danými 
finančními limity. Medicínské výkony, které nejsou součástí 
urgentní medicíny, naleznou stavebně vylepšené podmínky 
ve stávajících objektech A a B v areálu nemocnice.

Současný návrh SIALu a DOMY odpovídá 
původnímu odhadu výdajů pro stavební 

objekty a provozní soubory CUM  
a parkingu ve výši: 955 mil. Kč 

35



36

Přehled jednotlivých hlav rozpočtu (vyčísleny jsou pouze náklady dle smlouvy na základě JŘBÚ)

HLAVA I Projektové a průzkumné práce --- tis. Kč
HLAVA II Provozní soubory 47 000 tis. Kč
HLAVA III Stavební objekty 867 990 tis. Kč

A / Demolice objektů, příprava území 29 680 tis. Kč
B1/ Objekt Centra urgentní medicíny (CUM) 716 678 tis. Kč
B2/ Parkovací dům 33 571 tis. Kč
B3/ Energocentrum a spojovací koridory 22 395 tis. Kč
C / Areálové komunikace a úpravy přilehlých křižovatek 21 315 tis. Kč
D / Inženýrské sítě 30 000 tis. Kč
E / Venkovní úpravy, vybavení, zvláštní objekty 5 000 tis. Kč

HLAVA IV Inventář investiční povahy --- tis. Kč
HLAVA V Umělecká díla, nápisy --- tis. Kč
HLAVA VI Ostatní náklady dodavatele 40 000 tis. Kč
HLAVA VII Ostatní investiční náklady investora --- tis. Kč
HLAVA VIII Rozpočtová rezerva investora 90 000 tis. Kč
HLAVA IX Jiné investice --- tis. Kč
HLAVA X Investice nezahrnované do ZP --- tis. Kč

HLAVA XI Náklady hrazené z provozních prostředků investora --- tis. Kč

Součet HL. II+III+VI (bez DPH) 954 990 tis. Kč

Daň z přidané hodnoty 21 % 200 548 tis. Kč

Předpokládané náklady vč. DPH 1 155 538 tis. Kč

Souhrnná rekapitulace nákladů stavby CUM a parkovacího domu

Předpokládaný další vývoj projektu:
1. Dokončení provozně dispozičního řešení CUM – 4/2018.
2. Dokončení jednání se SML o výstavbě parkingu 5/2018.
3. Veřejná zakázka na financující subjekt 7/2018.
4. Tvorba prováděcí projektové dokumentace + administrace územního rozhodnutí a stavebního povolení 4/2019.
5. Veřejná zakázka na zhotovitele 10/2019.
6. Položení základního kamene 2/2020.
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Vizualizace návrhu modernizace KNL od společnosti DOMY spol. s r. o. (3. místo SoN)
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Počty zaměstnanců  
za rok 2017 

Průměrné přepočtené počty zaměstnanců  
dle kategorií za rok 2017

Turnov Liberec Celek

Lékaři 37,64 337,03 374,67

Farmaceuti 11,98 11,98

Všeobecné sestry, porodní asistentky 110,86 745,84 856,70

Ostatní zdravotničtí pracovníci nelékaři
s odbornou způsobilostí 24,78 188,88 213,66

Zdravotničtí pracovní nelékaři s odbornou  
a specializovanou způsobilostí 14,15 67,19 81,34

Zdravotničtí pracovní nelékaři pod odborným 
dohledem nebo přímým vedením 48,59 320,28 368,87

Jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou  
způsobilostí a dentisté 1,00 6,70 7,70

Technicko–hospodářští pracovníci 10,56 194,41 204,97

Dělníci a provozní pracovníci 40,63 255,66 296,29

CELKEM 288,21 2 127,97 2 416,18
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mzdy zaměstnanců

v Kč 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

    Lékaři 64 636 66 166 66 079 67 835 68 625 66 609 71 455 76 045 77 206 83 022

    Sestry 30 683 31 304 32 440 29 046 29 005 27 984 29 852 30 520 32 928 37 137

    Zam. celkem 34 486 34 412 33 160 30 871 30 865 29 651 32 155 32 968 34 861 39 650

Průměrná mzda – Liberec
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
LIBEREC Lékaři 255 265 280 286 295 299 309 320 334 337

Sestry 718 706 733 751 745 729 735 746 753 746
Zam. celkem 1 928 1 996 2 095 2 156 2 173 2 186 2 231 2 326 2 255 2 128

TURNOV Lékaři 43 45 45 44 45 46 42 42 40 38
Sestry 138 139 141 135 128 124 117 122 120 111
Zam. celkem 325 346 355 352 331 310 307 327 314 288

Průměrná mzda – Turnov

Počet zaměstnanců 2008/2017

v Kč 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

    Lékaři 53 494 56 401 59 253 66 310 65 076 63 933 63 417 70 041 72 530 81 932

    Sestry 21 529 22 677 23 571 23 452 23 349 23 740 27 430 29 160 30 419 36 953

    Zam. celkem 24 450 25 261 25 048 26 194 26 582 27 619 29 141 30 591 31 924 37 526
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Public relations
Při komunikaci s veřejností klademe důraz na pro-

hloubení přímého oslovování širokých cílových skupin. 
Maximálně vstřícný servis pro média doplňujeme vlastními 
informačními kanály. V roce 2017 jsme spustili vlastní 
televizní kanál KNL TV. Televizní vysílání je šířeno po kabe-
lových rozvodech v budovách KNL v Liberci a Turnově a je 
určeno pro pacienty a návštěvníky obou našich nemocnic. 

Dalším komunikačním nástrojem je Zpravodaj KNL, 
vydávaný ve dvouměsíčním cyklu v nákladu 6 000 kusů pod 
evidenčním číslem MK ČR 20689. Šířen je v rámci nemocni-
ce a také do čekáren praktických lékařů v regionu Liberecka 
a Turnovska. Většina činností, které souvisejí s plánováním, 
přípravou a vlastní realizací PR aktivit je realizována interně 
pracovníky oddělení Public Relations. 

Sociální sítě – Facebook
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1 %

8 % 8 %

21 % 21 % 21 %
24 %

11 %

16 %

6 %
9 %

4 % 4 %

4 % 4 %
5 %

2 %2 %2 %2 % 3 % 1 % 2 %
7 %9 %

0,713 % 0,392 %

0,392 %

věk 13–17 18–24 25–34 35–44 45–54 55–64 65+

73 % 27 %

LIBEREC

83 % 17 %

TURNOV

Sledovanost facebookových stránek 
KNL Liberec a Turnov dle věku

Počet fanoušků KNL Liberec

Počet fanoušků KNL Turnov (založen v říjnu 2017)

1. 1. 2016 1. 1. 2017 31. 12. 2017

6 496 9 046 10 297

31. 12. 2017

387



43

Už se mi to nelíbí

Organická
To se mi líbí

Placená
To se mi líbí

Konečný počet
To se mi líbí
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72% 28%

413 

sledujících 
k 31. 12. 2017

13–17
18–24
25–34
35–44

45–54
55–64

65+

Věkové rozpětí Nejlepší místa

Liberec 39 %

13 %

4 %

2 %

2 %

Praha

Jablonec n.N.

Česká Lípa

Turnov

Twitter

Youtube kanál KNL

46 

nových videí 
za rok 2017
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Krajská nemocnice Liberec, a.s. se stala od 1. 1. 2017 
provozovatelem vlastního informačního televizního pro-
gramu – KNL TV.

Program je tvořen:
1. Magazínem KNL TV, který obsahuje informační pořady 
z jednotlivých oddělení KNL, rozhovory s lékaři, manage-
mentem.
2. Přestávkou nazvanou WEBOKO – kamerového pohledu 
na Liberec nebo Turnov podloženého hudbou.

Orgánem dohledu nad televizním vysíláním je Rada 
pro rozhlasové a televizní vysílání.
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Natáčení příspěvku KNL TV „Co je u nás nového” z vernisáže obrazů Vladimíra 
Syrovátka na Oddělení následné péče 23. 11. 2017
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Vzdělání v roce 2017

Seznam zaměstnanců 
s titulem Ph.D.

Dobromysl

Personální obsazení vedoucích 
pozic zdravotnických úseků

Odborné aktivity  
ošetřovatelského 

úseku 2017

52

55

64

56

62
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Úsek 
lékařský 
a ošetřovatelský

48/65
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Činnost Ošetřovatelského úseku
Rok 2017 byl v oblasti 

naplnění personálních týmů na 
odděleních obdobný předcho-
zímu roku 2016. Ošetřovatelské 
týmy s vysokým nasazením 
plnily své pracovní povinnosti, 
za což jim patří velké poděková-
ní. Zásluhou vysokého nasazení 
ošetřovatelského personálu se 
nemusely z důvodu nedostatku 

personálu zásadně omezit dostupné lůžkové kapacity.
 V roce 2017 probíhala trpělivá a komplexní součinnost 

pracovní skupiny pro tvorbu ošetřovatelské dokumentace 
na zásadním zjednodušení administrativního záznamu 
dokumentování ošetřovatelské péče. Podařilo se výrazným 
způsobem snížit objem administrativních činností a zejmé-
na všeobecným sestrám se snížila pracovní zátěž ve směně.

V oblasti vzdělávání maximálně podporujeme celý 
ošetřovatelský tým v rozvoji a osvojení komunikačních 
dovedností a zvyšování profesních znalostí v rámci celoži-
votního vzdělávání.

Bylo dokončeno vzdělávání v oblasti komunikace a ma-
nagementu pro všechny vedoucí nelékaře. Bylo zaměřené 
na efektivitu vedení pracovního týmu a obvyklé manažer-
ské techniky.

Nadále pokračujeme a rozvíjíme spolupráci na projektu 
Bezbariérové nemocnice pro neslyšící a využíváme služeb 
tlumočníků agentury pro neslyšící on-line formou.

Liberecká konference nelékařských profesí
Konference nelékařských zdravotnických pracovníků 

jsou pravidelně pořádány nejenom pro zaměstnance  
KNL, a.s., ale jsou zvány i všeobecné sestry praktických 
lékařů a lékařů specialistů.

Smyslem konferencí je seznámit naše nelékařské 
pracovníky s novinkami, které se neustále v námi volených 
oblastech objevují. Pravidelně střídáme témata Zdravý 
životní styl, Komunikace, Psychohygiena či Etiketa, Sebe-
obrana a práce s agresivitou. To jsou témata, která se nikdy 
nevyčerpají a u kterých je vhodné si je neustále opakovat, 
připomínat a čerpat nové informace.

A aby celodenní akce byla pestrá, odpolední blok 
pravidelně zpříjemňují zajímaví hosté, kteří jsou renomo-
vanými a veřejností oblíbenými odborníky ve svém oboru, 
například:
Petr Havlíček, uznávaný výživový poradce;
Karek Voříšek, moderátor;
Ladislav Špaček, odborník na etiketu;
David Huf, profesionální fit trenér a osobní kouč;
Marek Vácha, římskokatolický kněz, teolog, přírodovědec, 
pedagog a spisovatel;
Zbygnief Czedlik, římskokatolický kněz;
Táňa Havlíčková, nekonvenční módní návrhářka;
Alexandra Hochmanová, psycholog, terapeut, kouč.

Mgr. Marie Fryaufová
Ředitelka pro ošetřovatelskou péči
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Vzdělání v roce 2017

Počet  
absolventů

Studenti, ošetřovatelský úsek

Smlouvy

TUL

SZŠ

Medici

Lékaři – stáže

LÉKAŘSKÝ ÚSEK

Lékaři s odbornou 
způsobilostí 

VS – Všeobecné sestry / PA – Porodní asistentky

Lékaři se speciali-
zovanou  

způsobilostí 

Lékaři s absolvova-
ným kmenem

Vzdělanostní struktura zaměstnanců

STÁŽE A PRAXE

Počet zaměstnanců,  
kteří odatestovali

Počet zaměstnanců,  
kteří ukončili  

základní kmen

24

39

51

72 70 695

1916

VS a PA s odbornou 
způsobilostí

VS a PA  
se specializací

VS a PA  
s VŠ vzděláním 

55445 427

103

282

310

279
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Dotace ze státního rozpočtu – rezidenční místa RM 2017

Stáže 2017

Odpočty za praxe studentů VŠ a SŠ org. přes DV 2017

za lékaře celkem          2 631 428 Kč

za nelékaře celkem          1 077 956 Kč

           3 709 384 Kč

akreditovaná pracoviště – cizí lékaři              303 414 Kč

akreditovaná pracoviště – cizí nelékaři                       24 300 Kč

                    327 714 Kč

Počet hodin 19 911 za 200 Kč                             4 463 400 Kč

Celková částka za nákladové středisko 134.2 – další vzdělávání   8 500 498 Kč  
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Seznam zaměstnanců s titulem Ph.D. – velký doktorát

Dohody o pracovní činnosti:

MUDr. Jan Beran, Ph.D. 

MUDr. Jaroslav Betka, Ph.D.

MUDr. Zdeněk Fík, Ph.D. 

MUDr. František Charvát, Ph.D. 

MUDr. Petr Lukeš, Ph.D. 

MUDr. Jan Raupach, Ph.D. 

Dohody o provedení práce:

doc. MUDr. Eva Honsová, Ph.D. 

MUDr. Jiří Kočárek, Ph.D. 

MUDr. Dan Wichterle, Ph.D. 

Hlavní pracovní poměr:

MUDr. Pavel Barsa, Ph.D. 

doc. MUDr. Vladimír Beneš, Ph.D. 

MUDr. Pavel Buchvald, Ph.D. 

MUDr. Karel Dvořák, Ph.D.

MUDr. Ladislav Dzan, Ph.D. 

Mgr. Bohdana Heczková, Ph.D. 

MUDr. Jaromír Hons, Ph.D. 

MUDr. Pavel Chlebus, Ph.D. 

doc. MUDr. Tomáš Jirásek, Ph.D. 

MUDr. Lubomír Jurák, Ph.D. 

MUDr. Martin Křivohlávek, Ph.D. 

MUDr. Richard Lukáš, PhD. 

RNDr. Petr Matoušek, Ph.D. 

MUDr. Roman Mizera, Ph.D. 

MUDr. Renata Procházková, Ph.D.

MUDr. Igor Richter, Ph.D. 

MUDr. Tomáš Roubíček, Ph.D.

MUDr. RNDr. František Stejskal, Ph.D.

Ing. Ivana Stiborová, Ph.D.

prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D. 

MUDr. Vladimír Šámal, Ph.D. 

MUDr. Věra Špatenková, Ph.D.

MUDr. Jaroslav Šrám, Ph.D. 

Ing. Kateřina Štillerová, Ph.D.

MUDr. Pavol Tomašov, Ph.D. 

MUDr. Marcel Vančo, Ph.D. 
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Personální obsazení vedoucích  
pozic zdravotnických úseků
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Liberec – stav k 31. 12. 2017

Lékařský ředitel: MUDr. RICHARD LUKÁŠ, PhD. / Ředitelka ošetřovatelské péče: Mgr. MARIE FRYAUFOVÁ

CENTRUM / ODDĚLENÍ PŘEDNOSTA / PRIMÁŘ / VED. ODDĚLENÍ VRCHNÍ / STANIČNÍ

KARDIOCENTRUM MUDr. Rostislav Polášek Bc. Jana Plachá 

Oddělení kardiologie MUDr. Rostislav Polášek Bc. Jana Plachá 

Oddělení invazivní kardiologie MUDr. Jan Horák, CSc. Bc. Iveta Pernerová

KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÉ CENTRUM MUDr. Jiří Bartoš, MBA Mgr. Dana Hrstková

Oddělení klinické onkologie MUDr. Jiří Bartoš, MBA Lenka Nováková

Oddělení radiační onkologie MUDr. Magda Macháňová Mgr. Ludmila Bobková

TRAUMATOLOGICKO–ORTOPEDICKÉ CENTRUM MUDr. Jaroslav Šrám Bc. Pavla Bártová

Oddělení traumatologie MUDr. Jaroslav Šrám Renata Tichá

Spinální jednotka MUDr. Jan Pazour Mgr. Alena Kyrianová

Oddělení ortopedie MUDr. Jiří Kratochvíl Iva Manová

CENTRUM LABORATORNÍ MEDICÍNY MUDr. Renata Procházková, Ph.D.  

Oddělení transfuzní MUDr. Renata Procházková, Ph.D. Ivana Veselá

Oddělení klinické hematologie MUDr. Adriana Heindorfer Andrea Honcová

Oddělení klinické mikrobiologie  
a imunologie MUDr. Vladimír Kracík Zuzana Chvátalová

Oddělení klinické biochemie RNDr. Petr Matoušek, Ph.D. Naděžda Buriánová
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CENTRUM / ODDĚLENÍ PŘEDNOSTA / PRIMÁŘ / VED. ODDĚLENÍ VRCHNÍ / STANIČNÍ

NEUROCENTRUM Prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D. Milena Dudová

Oddělení neurochirurgie Prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D. Jarmila Brzáková

Oddělení JIP neurocentra MUDr. Věra Špatenková, Ph.D. Kateřina Křepelková

Oddělení neurologie MUDr. Jan Dienelt Miluše Buchvaldová

CENTRUM PATOS Doc. MUDr. Tomáš Jirásek, Ph.D.  

Oddělení patologie Doc. MUDr. Tomáš Jirásek, Ph.D. Olga Pavlíková

Oddělení soudního lékařství MVDr. MUDr. Tomáš Adámek  

Odd. klinické a soudní toxikologie Mgr. Jitka Macháčková Ludmila Špetlíková

Oddělení chirurgie MUDr. Peter Hromádka Mgr. Ladislava Kohoutová

Oddělení JIP chirurgických oborů MUDr. Vladimír Mareš Mgr. Jana Kusáková

Oddělení urologie MUDr. Jan Mečl Mgr. Lucie Židková

CENTRUM INTERNÍCH OBORŮ MUDr. Tomáš Klimovič Mgr. Iva Škodová

Oddělení všeobecné interny MUDr. Tomáš Klimovič Mgr. Iva Škodová

JIP interních oborů MUDr. Pavel Švancar Šárka Augstenová

Bc. Dana Venclíková

Oddělení revmatologie MUDr. Ivana Součková Zdeňka Zolmanová

Oddělení nefrologie a dialýzy MUDr. Miroslav Ryba Jaroslava Barková

Oddělení diabetologie MUDr. Jindra Vejrychová Miloslava Hlavínová

Oddělení gastroenterologie MUDr. Karel Dvořák, Ph.D. Jana Machartová
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Personální obsazení vedoucích  
pozic zdravotnických úseků
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CENTRUM / ODDĚLENÍ PŘEDNOSTA / PRIMÁŘ / VED. ODDĚLENÍ VRCHNÍ / STANIČNÍ

Oddělení pro léčbu nespecifických střevních 
zánětů (IBD Centrum Turnov) MUDr. Lenka Nedbalová Miloslava Petráková

CENTRUM NÁSLEDNÉ PÉČE MUDr. Jan Nedvídek Renata Beková

Oddělení následné péče Liberec MUDr. Věra Mikulecká Renata Beková

Oddělení následné péče Jablonné v Podj. MUDr. Dušan Astl Irena Ginzelová

Oddělení centrálních operačních sálů MUDr. Jiří Nováček Mgr. Marie Fryaufová

Oddělení ORL MUDr. Martin Kracík Bc. Dita Novotná

Oddělení oční MUDr. Petr Bulíř Bc. Jana Marešová

Oddělení ÚČOCH MUDr. Ladislav Dzan, Ph.D. Eva Holmová

Oddělení plicní MUDr. Jiří Vytiska Martina Hillová

Oddělení kožní MUDr. Dana Frydrychová Bc. Ingeborg Kobosilová

Oddělení infekční MUDr. Adam Vitouš Věra Morávková

Oddělení rehabilitace MUDr. Libor Kučera Marcela Domalípová

ARO MUDr. Dušan Morman Mgr. Hana Šimonová

Oddělení gynekologicko–porodnické MUDr. Pavel Černý Mgr. Zuzana Paukertová

Oddělení psychiatrie MUDr. Jaromír Hons, Ph.D. Martina Löffelmanová 

Oddělení dětské psychiatrie MUDr. Jana Prouzová Mgr. Blanka Stárková

Oddělení dětské MUDr. Martin Kuchař Mgr. Petra Plašková

Oddělení radiodiagnostické MUDr. Ladislav Endrych František Šebek
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Lékařský náměstek: MUDr. MARTIN HRUBÝ / Hlavní sestra: Bc. EVA KREJČÍ

CENTRUM / ODDĚLENÍ PŘEDNOSTA / PRIMÁŘ / VED. ODDĚLENÍ VRCHNÍ / STANIČNÍ

Chirurgické oddělení MUDr. Zdeněk Rambousek Bc. Miriam Mazurová

Interní oddělení MUDr. Oldřich Honců Eva Kubíková

ARO MUDr. Jiří Patka Milada Nováková

Rehabilitační oddělení MUDr. Ivan Bašta Lenka Honců

RDG oddělení MUDr. Zuzana Marková Ivana Bumbová

Oddělení následné péče MUDr. Daniel Pospíšil, EuSpLM Kateřina Bulířová

OKB a hematologie RNDr. Petr Brzák Zdeňka Drobníková

Oddělení ortopedie MUDr. Dalibor Ďurďa Martina Šestáková

Operační sály Ivana Zimová

Turnov – stav k 31. 12. 2017

Personální obsazení vedoucích  
pozic zdravotnických úseků

CENTRUM / ODDĚLENÍ PŘEDNOSTA / PRIMÁŘ / VED. ODDĚLENÍ VRCHNÍ / STANIČNÍ

Oddělení nukleární medicíny MUDr. Miloš Mejstřík Lenka Šťastná

Nemocniční lékárna Mgr. Martin Mísař Jana Grundzová

Oddělení nemocí z povolání MUDr. Dana Čermáková  

Odd. ústavního hygienika MUDr. Dana Brandejská  

Odd. sociálních služeb  Jindřiška Sasková

Oddělení domácí péče  Věra Sláčalová
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7 Odborné aktivity ošetřovatelského  
úseku 2017

DATUM TYP AKCE NÁZEV

16. 2. 2017 celodenní konference u příleži-
tosti 6 let KCC KNL, a.s. Týmová spolupráce aneb Není malých rolí 

12. 4. 2017 odpolední konference Sestra v akci VII.  
Moderní ošetřovatelské postupy – to jste ještě neviděli

26. 4. 2017 odpolední konference IV. Setkání odborníků na hojení ran

4. 5. 2017 akredit. sympozium urologie Kámen, nůžky, papír – urologické ošetřovatelství

17. 5. 2017 celodenní konference VIII. Liberecká konference nelékařských profesí 
Stres a komunikačně zátěžové situace v práci sestry

27. 5. 2017 celodenní konference IX. Liberecký pediatrický den

31. 5. 2017 celodenní pracovní setkání IV. Májoviny  
Mezioborové dialogy nelékařů v oboru gynekologie–porodnictví

5. 10. 2017 akredit. sympozium urologie Kámen, nůžky, papír – urologické ošetřovatelství

18. 10. 2017 celodenní konference
IX. Liberecká konference nelékařských profesí 
Co jste vždycky chtěli vědět o psychologii, ale ve škole vám to 
neřekli

16. 11. 2017 celodenní seminář Moderní ošetřování chronických ran a stomií

10. 11. 2017 odpolední konference 12. Odpoledne s Konrádem (RDG odd.)
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Konference u příležitosti 6 let Komplexního cerebrovasku- 
lárního centra KNL, a.s. – přednáška přednosty Neurocentra  
Prof. MUDr. Petra Suchomela, Ph.D.

Konference IV. Májoviny – přednáška Mgr. Andrey Lorez, staniční 
sestry gynekologicko-porodnického oddělení.

IX. Liberecká konference nelékařských profesí – přednáška nekon-
venční módní designerky Táni Havlíčkové. 

Konference Sestra v akci VII. – přednáška MUDr. Jiřího Škacha z od-
dělení chirurgie.
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7 Dobromysl
Dobrovolnické centrum Dobromysl v roce 2017 

zapojilo do programu 6 nových zájemců o dobrovolnictví 
v nemocnici. V činnosti a odhodlání podporovalo celkem 
24 dobrovolníků. Dobrovolnice Kateřina Vítková získala 
Cenu Křesadlo 2017.

V průběhu roku jsme úspěšně realizovali následující 
projekty:

• návštěvy hospitalizovaných pacientů dobrovolníky;
• kadeřnické služby gratis;
• aktivizace pacientů formou dobrovolnických dílen;
• cyklus hudebních vystoupení pro pacienty – Musica  

          Nosocominalis;
• biblioterapie – předčítání pacientům;
• minigalerie U Vyhlídky – expozice výtvarného umění;
• polština – bezplatný neakreditovaný kurz pro za-

městnance KNL, jehož cílem je více poznat naše nejbližší 
zahraniční sousedy a maximálně využit pozitivní účinky 
studia jazyků na kognitivní funkce (dobrou mysl).

Děkujeme našim partnerům za finanční prostředky, 
věcné dary či přímou osobní angažovanost, kerými podpo-
řili dobrovolnický program v roce 2017. 

„Byl jsem nemocný a navštívili jste mě.“  
  (Matouš 25, 36)

64

Nadace Preciosa, 
Ministerstvo zdravotnictví ČR,  
NAT Pharma s. r. o.,  
Divadlo F. X. Šaldy v Liberci,  
Valbek-EU, a. s., FC Slovan Liberec  
a AstraZeneca Czech Republic, s.r.o.

Cena Křesadlo 2017 (zleva): koordinátor dobrovolníků  
Mgr. Ing. Tomáš Hendrych, oceněná Kateřina Vítková, dob-
rovolnice Jitka Soukupová a kontaktní osoba dobrovolníků 
na spinální jednotce Mgr. Alena Kyrianová.

Koncert citeristy Michala Müllera 6. prosince 2017 na spi-
nální jednotce KNL.
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Hospodářské  
výsledky 2017

Struktura nákladů
a výnosů

Počet hospitalizací

Počet operačních  
výkonů, počet porodů

Počet  
ambulantních

bodů
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Hospodářské výsledky 2017

HV po zdanění HV před zdaněním daň z příjmů

5 000 000

-5 000 000

-10 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

25 000 000

v Kč

0

2015 2016 2017

      HV po zdanění 21 278 034 14 200 831 13 908 492

      HV před zdaněním 23 324 604 6 196 561 15 231 362 

      daň z příjmů (591*) 2 046 570 -8 004 270
 

1 322 870
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2015 2016 2017

Struktura nákladů 3 073 038 437 3 005 049 957 3 116 839 680
    Materiál 1 091 379 210 1 043 167 404 1 029 849 905

    Energie 59 840 446 55 335 107 40 378 120

    Náklady prodej zboží 168 386 567 130 274 942 132 992 191

    Opravy 56 406 778 51 913 387 61 213 676

    Ostatní služby 87 297 038 136 068 791 155 776 418

    Osobní náklady 1 417 707 704 1 403 506 151 1 507 683 670

    Ostatní náklady 64 420 929 51 825 350 47 092 838

    Odpisy 127 599 764 132 958 826 141 852 863

0 600 000 000 900 000 000 1 200 000 000 1 500 000 000300 000 000

Materiál

Energie

Náklady prodej zboží

Opravy

Ostatní služby

Osobní náklady

Ostatní náklady

Odpisy

Struktura nákladů Struktura nákladů 2017

33 %

48 %

1 %
4 %

2 %

2 %

5 %

5 %

v Kč
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2015 2016 2017

Struktura výnosů 3 094 316 471 3 019 250 788 3 130 748 172
Tržby od zdravotních pojišťoven 2 537 624 556 2 670 667 329 2 772 120 712

Tržby ostatní služby 233 964 044 125 037 967 112 357 432

Tržby prodej zboží 230 227 869 165 475 992 172 347 226

Ostatní výnosy 92 500 002 55 780 965 68 967 476

Dary 0 2 288 535 4 955 326

Tržby lékárny KNL  170 234 473  165 652 663   172 347 226   

% Osobních nákladů na celkových výnosech 46 % 46 % 48 %

0 1 000 000 000 1 500 000 000 2 000 000 000 2 500 000 000 3 000 000 000500 000 000

Tržby od zdravot-
ních pojišťoven

Tržby ostatní  
služby

Tržby prodej  
zboží

Ostatní výnosy

Dary

Tržby lékárny KNL

Struktura výnosů

v Kč
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7 Počet hospitalizací – Liberec (dle metodiky UZIS)

2015 2016 2017

Akutní lůžka 29 764 28 894 28 685

JIP 8 054 7 967 7 870

Následná péče 1 076 1 011 1 012

Celkem 38 893 37 872 37 566

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

Akutní lůžka JIP Následná péče Celkem

72



7373

Počet hospitalizací – Turnov (dle metodiky UZIS)

0

1 000 

2 000 

3 000 

4 000 

5 000 

6 000 

7 000 

8 000 

Akutní lůžka JIP Následná péče Celkem

2015 2016 2017

Akutní lůžka 5 924 5 894 5 572

JIP 772 832 740

Následná péče 311 290 271

Celkem 7 007 7 015 6 583
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7 Počet operačních výkonů 

Počet porodů v roce 2017 1 618

2015 2016 2017

Počet operačních výkonů Liberec 16 443 15 795 15 997 

Počet operačních výkonů Turnov 2 787 2 538 2 267 

Celkem 19 230 18 333 18 264

0 3 000

Liberec

Turnov

Celkem

6 000 9 000 12 000 15 000 18 000 21 000

806

holčiček chlapečků

832
porodů
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Počet ambulantních bodů

Celkem

Počet ambulantních 
bodů Turnov

Počet ambulantních 
bodů Liberec

0 200 000 400 000 600 000 800 000

2015 2016 2017

Počet ambulantních bodů LBC 661 934 273 719 587 007 654 602 472

Počet ambulantních bodů Turnov 90 740 000 90 101 000 90 900 000

Celkem 752 674 273 809 688 007 745 502 472
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Přístrojové a stavební 
investice

Čerpání dotačních  
titulů

Veřejné  
zakázky

82

83
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4 / Dotační tituly

349 738 tis. Kč

42 / Přístrojové investice

15 180 tis. Kč

167 / Veřejné zakázky

1 110 252 tis. Kč

40 / Stavební investice

52 741 tis. Kč

Činnost Obchodně-investičního úseku
Vážení přátelé,
v Obchodně–investičním 
úseku Krajské nemocnice 
Liberec, a.s. se nám v roce 
2017 podařilo splnit stanovené 
cíle. S ohledem na současný 
neuspokojivý stavebně-tech-
nický stav nemocnic investice 
z vlastních prostředků čím dál 

tím více směřujeme do této oblasti a v oblasti investic do 
přístrojového vybavení spoléháme spíše na zdroje z dotač-
ních titulů. Obchodně-investiční úsek je dlouhodobě pod 
velkým tlakem kvůli obrovskému množství vypisovaných 
výběrových řízení a jednání s dodavateli s cílem vyjednat 
co nejlepší podmínky pro naši nemocnici. Jsem hrdý na to, 
že odpovědní zaměstnanci zvládají danou situaci a daří se 
jim zajistit kvalitní materiály, léky, špičkové přístroje a kom-
fortní prostředí pro práci jak našich zdravotníků, tak i pro 
práci nezdravotnických profesí.

Na tomto místě je jistě důležité zdůraznit, že hlavní 
prioritou nejen v minulém období, ale i pro období nastá-

vající, zůstává modernizace nemocnice. Projekt, respektive 
jeho příprava, probíhá průběžně již několik let. O průběhu 
a stavu projektu pravidelně informujeme a v této výroční 
zprávě je projektu modernizace věnována zvláštní kapitola 
(str. 30–37).

Na závěr mi dovolte, abych poděkoval všem našim 
zaměstnancům nemocnice, kteří se na výše uvedených vý-
sledcích podíleli, a to jak zdravotnickým, tak nezdravotnic-
kým za jejich pracovní výkony a nelehkou a obětavou práci. 
Děkuji za jejich úsilí a jejich ztotožnění se s naší nemocnicí 
a svědomitě odvedenou práci. Dále našim akcionářům, za-
stupitelům i našim sponzorům za dlouhodobou spolupráci. 
Věřím, že i nadále budeme naše služby poskytovat kvalitně 
a dosahovat co nejlepších výsledků.

Ing. Mgr. Milan Trpišovský, LL. M., MBA
Obchodně-investiční ředitel
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KNL, a.s. uplatnila v rámci 31. Výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu „Zvýšení kvality návazné 
péče“ 2 projekty v celkové výši cca 157 000 tis Kč.

Zvýšení kvality návazné péče v KNL, a.s. – I.

Celkové uznatelné rozpočtové náklady  98 600 000,00 Kč vč. DPH 
z toho maximální výše dotace  85 %    83 810 000,00 Kč vč. DPH
vlastní zdroje KNL, a.s.                15 %   14 790 000,00 Kč vč. DPH

Zvýšení kvality návazné péče v KNL, a.s. – II.

Celkové uznatelné rozpočtové náklady   58 239 000,00 Kč vč. DPH 
z toho maximální výše dotace  85 %    49 503 150,00 Kč vč. DPH
vlastní zdroje KNL, a.s.                15 %      8 735 850,00 Kč vč. DPH

V rámci obou projektů je vypsáno 25 soutěží na zdravotnickou techniku.

Čerpání dotačních titulů
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V roce 2017 bylo zrealizováno a ukončeno 31 stavebních projektů a 9 stavebních projektů bylo zahájeno s plánova-
ným dokončením v letech 2018–20. Celkový finanční objem realizovaných a rozpracovaných stavebních projektů byl 
52 741 tis. Kč. Nejvýznamnější akcí v nemocnici Liberec byly PIO – přístavba MR + rozšíření rehabilitace a modernizace 
odd. gastroenterologie na PIO 4D a v nemocnici Turnov pořízení nového dieselagregátu a modernizace rozvoden.

V roce 2017 bylo zrealizováno a ukončeno pořízení celkem 42 přístrojů či přístrojových kompletů. Celkový finanční ob-
jem všech 42 zrealizovaných investic je 15 180 tis. Kč. Nejvýznamnější posun ve svém zázemí a vybavení zaznamenalo 
gastroenterologické oddělení.
KNL, a.s. zároveň uspěla s žádostí o dotaci v rámci 31. Výzvy z integrovaného regionálního operačního programu „Zvý-
šení kvality návazné péče“ na přístrojové vybavení. Během roku 2017 byly připraveny technické specifikace na dané 
přístroje a zároveň vypsány veřejné zakázky.

Stavební investice

Přístrojové investice
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Nemocniční informační systém pro Krajskou nemocnici Liberec

Celkové uznatelné rozpočtové náklady  44 135 760,00 Kč vč. DPH 

z toho maximální výše dotace  85 %    37 515 396,00 Kč vč. DPH

vlastní zdroje KNL, a.s.                15 %   6 620 364,00 Kč vč. DPH

Rekonstrukce a rozšíření oddělení psychiatrie KNL, a.s. v budovách „I“ a „E“

Celkové uznatelné rozpočtové náklady   148 763 000,00 Kč vč. DPH 

z toho maximální výše dotace  85 %    126 449 000,00 Kč vč. DPH

vlastní zdroje KNL, a.s.                15 %      22 314 000,00 Kč vč. DPH

Soutěž na dodavatele stavby vyhrála společnost Metrostav a předběžný termín zahájení prací se plánuje na přelom I. a II. 
čtvrtletí 2018. Stavba bude realizována dvou-etapově. Nejdříve se začne plicním – pavilonem I a po dokončení se bude 
realizovat rekonstrukce stávajícího objektu – pavilon E.

V roce 2017 Obchodně-investiční úsek organizoval obchodní soutěže s celkovou předpokládanou hodnotou za více než 
1 miliardu a 100 miliónů (přesněji za 1 110 252 tis. Kč, z toho byly již dokončeny soutěže za 950 000 tis. Kč). Celkově 
bylo v roce 2017 zahájeno 167 zakázek, z toho 132 dokončeno, 19 soutěží bylo zrušeno a 26 je jich v procesu zatím 
neukončených.

Veřejné zakázky

zahájené z toho  
dokončené

z toho  
zrušené

z toho  
neukončené

Počet zakázek dle ZVZ celkem 67 50 6 11

z toho OŘ – otevřené řízení 55 39 6 10

z toho ZPŘ – zjednodušené podlimitní řízení 12 11 0 1

Počet veřejných zakázek malého rozsahu 100 82 13 5

Počet VZMR 45 40 5 0

Počet VZMR s aukcí 10 5 2 3

Počet aukcí 45 37 6 2

Počet zakázek celkem 167 132 19 16
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84/89

Přehled 
nejvýznamnějších  
investičních  
akcí
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Leden 2017
Pořízení nového anesteziologického přístroje.  
Celkový náklad 0,85 mil. Kč.

Březen 2017
Pořízení nového videolaryngoskopu pro potřeby nemocni-
ce Turnov.  
Celkový náklad 0,17 mil. Kč.

Duben 2017
Pořízení vysokoobrátkové elektrické vrtačky pro operační 
sály.  
Celkový náklad 0,6 mil. Kč.

Květen 2017
Byla vyměněna kompletní technologie vzduchotechnických 
zařízení klimatizujících prostory bazénu v 1. PP objektu Pavi-
lonu interních oborů (budova B).  
Celkový náklad akce 1,4 mil. Kč.

Červen 2017
Pořízení nového duodenoskopu pro potřeby gastroenterolo-
gického oddělení. 
Celkový náklad 0,89 mil. Kč.

Červenec 2017
Pořízení nového Intrakorporálního litotryptoru pro urologic-
ké oddělení. 
Celkový náklad 0,73 mil. Kč.
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Srpen 2017
Modernizace rozvoden v nemocnicích
V návaznosti na rok 2016 byly modernizovány další elek-
trické rozvodny. V nemocnici v Turnově v objektu „Kom-
plementu“ (budova TB) a v nemocnici Liberec v objektu 
následné péče (budova D).  
Celkový náklad akce 3,5 mil. Kč.

Září 2017 
Výměna klecového výtahu PCHO
V Pavilonu chirurgických oborů byla ukončena výměna 
lůžkového výtahu u vstupu A1 do objektu a v přilehlých 
prostorách u výtahu zřízena chráněná úniková cesta (po-
žární uzávěry v jednotlivých patrech a odvětrání).  
Celkový náklad 5,7 mil. Kč.

Říjen 2017
Modernizace gastroenterologie v nemocnici Liberec
Byla dokončena modernizace prostor oddělení gastroen-
terologie v 6. NP sekci D objektu Pavilonu interních oborů 
(budova B) – zvětšení prostor sálků, zřízení dospávacího 
pokoje a zlepšení zázemí pro personál.  
Celkový náklad akce 9,4 mil. Kč

Listopad 2017
Náhradní zdroj v nemocnici Turnov 
Byl zprovozněn nový náhradní zdroj elektrické energie  
v nemocnici Turnov. 
Celkový náklad akce 2,5 mil. Kč.

Prosinec 2017
Oddělení rehabilitace – tělocvičny
V přístavbě k Pavilonu interních oborů byla dokončena 
část pro rehabilitační oddělení – došlo ke zvětšení plochy 
pro cvičení s pacienty, které je možné využít i pro skupino-
vá cvičení.

Parkoviště u Husovy ul.
Byl osazen moderní parkovací systém – automatické závo-
ry, pokladny na parkovišti u Husovy ul. včetně informační-
ho systému o stavu obsazení parkovacích míst.  
Celkový náklad 1,3 mil. Kč.

Rekonstrukce prostor v přízemí objektu Q
V přízemí objektu Q byla ukončena rekonstrukce bývalých 
přepážek pojišťovny VZP na kancelářské prostory – právní 
oddělení, PR, personální, stížnosti, modernizace KNL.  
Celkový náklad 2,1 mil. Kč.
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Říjen 2017 / Modernizace gastroenterologie 

Slavnostní otevření gastroenterologického oddělení 10. 11. 2017 (zleva): primář oddělení MUDr. Karel Dvořák, Ph.D., generální ředitel  
MUDr. Luděk Nečesaný, MBA, přednosta Centra interních oborů a primář interního oddělení MUDr. Tomáš Klimovič, primářka IBD Centra v Tur-
nově MUDr. Lenka Nedbalová a primář gastroenterologického oddělení jablonecké nemocnice MUDr. Vladimír Nosek.
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Kvalita v roce 2017 
Typy interních auditů

Rok 2017 v číslech

Vývoj poděkování,  
stížnosti

Certifikáty, 
akreditace
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technický90/97
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Rok 2017 v číslech
Kromě rozvojových projektů, investičních akcí a plánů modernizace 
nemocnice se Technický úsek jako každým rokem zabýval spoustou 
rutinních činností, takže v roce 2017 jsme mimo jiné...
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…ujeli téměř 1,9 mil. kilometrů našimi 
76 vozidly (to je jako 92x po silnici  
z Liberce do Vladivostoku a zpět).

…natankovali 194 312 litrů 
pohonných hmot, (tj. jako 3 533x 
natankovat plnou nádrž do Škody 
Octavia).

 …převezli 51 418 pacientů, což čítá průměrně 141 lidí denně, 
(tj. jako bychom denně přepravili 3 zaplněné autobusy).

...udržovali rozvody vody a kanalizace, jimiž proteklo více než 66 tis. m3 vody  
(což by naplnilo 36 libereckých plaveckých bazénů).

…zabezpečili likvidaci 
500 tun nebezpečného 
odpadu, 350 tun komu-
nálního odpadu a přes 
200 tun separovaného 
odpadu určeného 
k recyklaci – sklo, papír, 
plast, olej, (to je jako 
20 dospělých vorvaňů 
obrovských).

…zrecyklovali 55 tun 
papíru, což je 1,5 krát 
víc, než jsme za rok 
spotřebovali kancelář-
ského papíru.

...provedli pravidelné 
prověrky BOZP a PO na 
našich 137 rozličných 
pracovištích od operač-
ních sálů po dílny údržby.

…vyřídili 125 166  
servisních požadavků  
z celé nemocnice, tj. průměrně  
přes 340 každý den v roce.

...zpracovali  
11 256  
dokumentů  
k agendě zdravot- 
nických prostředků,  
tj. cca 45 dokumentů 
každý pracovní den. 

…zabezpečovali provoz 
více než 700 WC pro 
pacienty i personál, kde 
se denně spotřebuje 
až 26 km toaletního 
papíru, (který by dosáhl 
od liberecké radnice až ke 
dveřím radnice v Jablonci 
a zpět, pokud bychom ho 
rolovali po silnici).

55
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dokumentů

125 166
servisů

tun

76
vozidel
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1,9  
miliony km

194 312  
litrů

66
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vody

137
prověrek

1 050
tun odpadů

26 km

700
WC

papíru denně
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...pečovali  
o 53 výtahů,  
které dohromady  
obsluhují 314 pater 
(to je téměř dvakrát 
více než je podlaží  
v Burdž Chalífa, nejvyš-
ší budově světa).

...nově zaarchivovali 400 běžných metrů 
dokumentace (to je jako délka více než 
22 volejbalových kurtů za sebou).

…nechali vyprat 1 058 tun prádla  
(takové množství prádla byste v běžné domácí 
pračce prali dlouho, museli byste ji pustit 
580x za den každý den v roce).

…provedli pravidelné kontro-
ly našich 1 191 požárně- 
bezpečnostních zařízení.

...pečovali o 183  
serverů, 1 791 počítačů,  

3 423 aktivních prvků  
v naší počítačové síti.

…přidali dalších  
44,19 TB dat ulo- 

žených v našich  
datových polích  

(to je objem dat, na který  
byste potřebovali více než  

45 250 kusů 1gigabytových flash disků).

…zajišťovali servis pro 
5 122 zdravotnických 
přístrojů, 3 122 měřidel, 
731 kusů laboratorní 
techniky a 2 065 vzdu-
chotechnických prvků.

53

314
pater

výtahů

44
TB dat

183
serverů

1 791
počítačů

1 058
tun prádla

…udržovali 6 564 místností 
v 89 budovách (8,5x více 
místností než v Buckin-
ghamském paláci), z toho  
je 271 lůžkových pokojů  
a téměř 1 000 lůžek, což  
z nás dělá jeden z největ-
ších „hotelů“ v kraji.

…strojově denně myli  
5 620 m2 podlah (což je bezmála 
plocha jednoho fotbalového hřiště 
každý den).

6 564
místností

5 620
m2 podlah

1 191
zařízení

400
metrů

5 122
přístrojů

89
budov



94

Kvalita v roce 2017
Kvalita poskytované péče a bezpečí pacientů jsou zá-

kladními pilíři, na kterých KNL stojí. Naše nemocnice nejen 
splňuje veškeré zákonem dané standardy, ale nad tento 
rámec máme zavedeny další procesy sledující kvalitu 
péče, a to v rámci externí kontroly.

Jsme držitelem prestižních certifikátů:
– Spojené akreditační komise o.p.s.;
– v laboratoři Český institut pro akreditaci, o.p.s;
– na sterilizačním centru mezinárodní certifikát IQNet,
   od společnosti CQS.

Jsme pyšní, že jsou obě naše nemocnice plně akredi- 
továny.

Samozřejmě budeme i nadále podporovat proces 
akreditací i certifikací, které naše společnost obnovuje 
každé tři roky.

Zajišťování co nejvyšší kvality poskytované zdravotní 
péče považuje KNL za dlouhodobý proces, proto v něm 
bude pokračovat také v následujících letech. Navrhované 
změny mají za cíl částečně snížit administrativní zátěž 
zdravotnických pracovníků.

Typy interních auditů

Nakládání s odpady

Radiodiagnostika

Laboratorní proces

Řízení kvality

BOZP a PO

Hygienicko-epidemiologické

Transfuzní výrobní úsek

40 

12

43 

70 
78 

60

9

Počet auditů 

331
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Vývoj poděkování 2017

Nejčastější typy stížností 2017
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Čistota 10 10
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2016 2017

Péče, přístup, prostředí 367 228

Profesionalita, zákrok 136 112

Čistota 10 10

Stravování 6 5

Spolupráce 2 1

Vybavení 1 0

Celkem 522 356

2016 2017

Lékařská, zdravotní péče 34 21

Lékařská, komunikace 15 9

Ošetřovatelská, komunikace 8 5

Ošetřovatelská, ostatní 1 5
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Certifikáty, akreditace
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