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Následující zpráva je sestavena v intencích § 20 a § 21 zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů a dodatků ke shodnému datu jako roční uzávěrka, tj. k 31. 12. 2011 a popisuje účetní období od 1. 1.
2011 do 31. 12. 2011.

3

VÝROČNÍ ZPRÁVA
Krajská nemocnice Liberec, a.s.

2011

1. Úvodní slovo generálního ředitele
Vážení akcionáři, vážení čtenáři,
předkládáme Vám Výroční zprávu Krajské nemocnice Liberec, a.s., za
rok 2011. Podává základní přehled o tom, jak si naše společnosti
v uplynulém roce vedla v oblasti zdravotní péče, ekonomiky, ale také
rozvoje či investic, a jaké plány a výhledy má do roku 2012.
Krajská nemocnice Liberec, a.s., je největším zdravotnickým v
Libereckém kraji a také moderní nemocnicí na evropské úrovni.
Máme zavedeny 2 systémy kontroly kvality: dle normy ISO a také
podle národních akreditačních standardů, oba osvědčené platnými
certifikáty v rámci externích auditů. Poskytuje základní,
specializovanou a vysoce specializovanou péči v širokém rozsahu
nabízených služeb, a to nejen pro občany Liberce, ale také pro celý
Liberecký kraj. Díky vysoké kvalitě služeb je vyhledávána pacienty z celé České republiky a v některých oborech i
ze zahraničí. Počtem ošetřených klientů se zároveň řadí mezi největší krajské nemocnice v rámci celé České
republiky.
O spokojenost pacientů a kvalitní služby se u nás v průběhu roku stará téměř 300 lékařů a 800 zdravotních
sester, na své budoucí povolání se zde připravují studenti SZŠ v Liberci, studenti Ústavu zdravotnických studií
TU v Liberci a studenti 6. ročníků lékařských fakult. Celkově bylo v roce 2011 ve společnosti zaměstnáno 2 262
zdravotnických a nezdravotnických pracovníků.
Na 46 odděleních je umístěno 970 lůžek, 734 z toho akutních, 142 lůžek následné péče. Celkem 94 lůžek se
nachází na oddělení JIP, respektive ARO. Krajská nemocnice Liberec ambulantně ošetřila v roce 2011 459 tisíc
pacientů (resp. návštěv), hospitalizováno bylo 38 tisíc pacientů, provedli jsme téměř 15 tisíc operací. Narodilo
se zde 1544 dětí.
Rok 2011 nebyl pro Krajskou nemocnici Liberec, a.s., a všechny její zaměstnance snadný a lehký. Na jeho
počátku rezignovalo celé tehdejší vedení nemocnice. Tento krok přinesl do chodu společnosti negativní vlivy, se
kterými se nedokázalo vyrovnat ani následně jmenované vedení společnosti, a se kterými se stále ještě
vyrovnává také vedení současné, jakkoli se již podařilo situaci jako takovou stabilizovat a překonat všechny
problémy, které nestabilita následujících měsíců přinesla. Především mediální kampaň, která tyto události
provázela, měla velmi nepříjemné dopady na atmosféru ve společnosti a na její zaměstnance.
Vliv na celkové fungování společnosti měla také akce „Děkujeme, odcházíme“, která v první polovině roku 2011
ohrozila fungování některých oddělení Krajské nemocnice Liberec, a.s. Tehdejší vedení muselo reagovat na
riziko odchodu velkého počtu lékařů. Situace, která se nakonec vyřešila stáhnutím naprosté většiny již
oznámených výpovědí z pracovních poměrů po dohodě ministra zdravotnictví s lékařskými odbory, ale není
stále uzavřena. Především v důsledku podfinancování personálních nákladů lékařů a dalšího zdravotního
personálu ze strany MZ ČR je stále přítomným rizikem, se kterým se potýká také nové vedení nemocnice. Jsme
přesto rádi, že se i přes nepříznivou situaci podařilo se zaměstnanci Krajské nemocnice Liberec, a.s., domluvit
na kompromisním zvýšení jejich platů.
Nepříznivě se na chodu nemocnice a práci managementu stále více projevuje také nestabilita, která v českém
zdravotnictví v posledních letech panuje. Nejasnost financování zdravotnické péče, pozdě vydávané cenové
vyhlášky, stále komplikovanější jednání se zdravotními pojišťovnami, to vše jde v protikladu k rostoucím
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nárokům na zdravotní péči v naší instituci – a to nejen v počtu výkonů, ale také s ohledem na jejich kvalitu a
ekonomickou náročnost (iktový program, biologická léčba apod.).
Krajská nemocnice Liberec zvládla nakonec rok 2011 úspěšně. Novému managementu se podařilo odvrátit
riziko ztráty, rozpočet uzavřela jako de facto vyrovnaný, podařilo se nejen zachovat výši platů zaměstnanců
Krajské nemocnice Liberec, a.s., ale dokonce je, byť nijak výrazně, zvýšit na začátku roku 2012.
Již na konci roku 2011 byly zahájeny některé systémové změny, které by měly pomoci Krajské nemocnici
Liberec, a.s., připravit se na změnu systému zdravotní péče v České republice. Chceme být připraveni na změny,
které s sebou přinesou vládní reformy, ale také zvyšující se nároky a potřeby našich pacientů.
Krajská nemocnice Liberec, a.s., také v roce 2011 výrazně pracovala na zvyšování kvalifikace svých
zaměstnanců, především zdravotnického personálu. V tomto ohledu patříme mezi nejlepší nemocnice v České
republice. I nadále se chceme zaměřovat na podporu zvyšování kvalifikace našich lékařů a sester, stejně tak
chceme pokračovat v systémové změně přístupu našich zaměstnanců k pacientům. V tomto ohledu máme stále
mnohé před sebou.
Krajská nemocnice Liberec, a.s., potvrdila svou činností a výsledky v roce 2011 své přední postavení mezi
zdravotnickými zařízeními nejen v Libereckém kraji, ale v rámci České republiky. Toto je vizitkou činnosti všech
našich zaměstnanců, kterým bych chtěl na tomto místě za jejich práci velice poděkovat.

Ing. Jiří Veselka, MBA
generální ředitel a předseda představenstva
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2. Úvodní slovo předsedy Dozorčí rady
Vážení akcionáři, vážení čtenáři,
výroční zpráva Krajské nemocnice Liberec, a.s., za rok 2011 a výsledky
této společnosti za toto období jsou potvrzením, že se podařilo
překlenout nelehké období, které s sebou přinesla dvojí výměna
managementu, odborářská akce České lékařské komory „Děkujeme
odcházíme“ a také nestabilita v oblasti českého zdravotnictví.
Nejenže se podařilo zabránit ekonomické ztrátě, která v polovině roku
2011 Krajské nemocnici Liberec, a.s., hrozila, ale nakonec se podařilo
dosáhnout také mírného zisku. Také další ukazatele, nejen
ekonomické, potvrzují, že trend vývoje Krajské nemocnice Liberec,
a.s., je positivní. Stabilizovala se také personální oblast.
Věřím, že je tomu tak nejen díky novému managementu, který se
v prvních krizových měsících osvědčil, ale že je to také odrazem změny
celkového přístupu i dalších orgánů společnosti. Také přístup Dozorčí rady se v rámci nové strategie změnil –
její členové se, na rozdíl od let minulých, výrazněji zapojují do běžného chodu organizace, každý z členů Dozorčí
rady je zodpovědný za některou z oblastí a jejího vývoje. Členství v Dozorčí radě již není symbolické, ale
vyžaduje plné pracovní zapojení všech jejích členů.
Jsem rád, že jménem Dozorčí rady mohu konstatovat, že podnikatelská činnost společnosti byla uskutečňována
řádně, v souladu se stanovami společnosti a právním řádem České republiky, a že při své činnosti neshledala
žádné porušení povinností členů představenstva ani nedostatky v hospodaření společnosti, či podstatné závady
či pochybení managementu KNL,a.s. Dozorčí rada konstatuje, že představenstvo i management společnosti
zabezpečují chod společnosti plně v souladu se stanovami společnosti.
Krajskou nemocnici Liberec, a.s., čekají další nelehké měsíce. Nestabilní situace českého zdravotnictví, měnící se
podmínky v důsledku vládních reforem, komplikovaná jednání s pojišťovnami o smlouvách, ale také pozdní
platby za ošetření. To vše jsou úkoly, s kterými se management společnosti bude muset v následujících měsících
vyrovnat.
Současná situace dává společnosti dobré předpoklady pro zvládnutí těchto komplikací. Na jejich řešení se bude
aktivně podílet také Dozorčí rada.
Bc. Zdeněk Bursa
předseda Dozorčí rady
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3. Základní údaje o společnosti
Firma:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Datum vzniku:
Právní forma:

Krajská nemocnice Liberec, a. s.
Husova 10, Liberec I, Staré Město
27283933
CZ27283933
7. února 2006
akciová společnost

Krajská nemocnice Liberec, a. s., byla založena jediným akcionářem, kterým je Liberecký kraj se sídlem U Jezu
642/2a, Liberec II, Nové Město. Do 30. 6. 2007 byla hlavní činností společnosti správa a údržba nemovitostí.
Od 1. 7. 2007 převzala KNL, a. s., od KNL, p. o., hlavní činnost, tj. poskytování lůžkové, ambulantní a další
zdravotní péče v rozsahu registrace podle zákona č. 160/1992 Sb., o poskytování zdravotní péče v nestátních
zdravotnických zařízeních v platném znění.
Další významnou činností je nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků třídy IIb a III a třídy I a IIa,
které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků.
Od 30. 5. 2008 je NELI servis dceřinou společností Krajské nemocnice Liberec, a. s. Jejím hlavním posláním je
zabezpečení technických činností v oblasti výroby tepla, likvidace nebezpečného odpadu, údržby a
zprostředkovatelské služby.
Dne 4. 11. 2008 byl navýšen základní kapitál o částku 173 500 740 Kč, a to nepeněžitým vkladem Statutárního
města Liberec se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, PSČ 460 59.
Celkový základní kapitál k 31. 12. 2011 činil 989 864 693 Kč.
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4. Organizační schéma společnosti ke dni 31. 12. 2011
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5. Charakteristika společnosti
Krajská nemocnice Liberec, a.s. byla založena na základě rozhodnutí jediného akcionáře, jímž je
Liberecký kraj se sídlem v Liberci 2, U Jezu 642/2a, PSČ 461 80, IČ 708 91 508 zastoupený
hejtmanem Petrem Skokanem, zakladatelskou listinou.
Akciová společnost byla založena na dobu neurčitou se základním kapitálem 2.000.000,-Kč.
Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl B, spis 1651 dne 7. 2. 2006.
Dne 22. 5. 2006 rozhodl jediný akcionář o navýšení základního kapitálu o 713.364 tis. Kč a to
nepeněžitým vkladem – vkladem nemovitého majetku. Změna byla zapsána 20. 6. 2006.
Společnost zahájila činnost dnem 1. 7. 2006, hlavním předmětem podnikání byla správa a údržba
nemovitostí.
Dle rozhodnutí Zastupitelstva Libereckého kraje došlo od 1. 7. 2007 k převodu všech činností
z Krajské nemocnice Liberec, příspěvková organizace na Krajskou nemocnice Liberec, a.s. Hlavní
činností je od 1. 7. 2007 poskytování lůžkové, ambulantní a další zdravotní péče v rozsahu registrace
podle zákona č. 160/1992 Sb., o poskytování zdravotní péče v nestátních zdravotnických zařízeních
v platném znění. Mezi další významné činnosti patří provozování lékárny a zdravotnické prodejny,
hostinská činnost a ubytovací služby.
Majetek zrušené příspěvkové organizace přešel na zřizovatele na Liberecký Hlavní činností je od 1. 7.
2007 poskytování lůžkové, ambulantní a další zdravotní péče v rozsahu registrace podle zákona č.
160/1992 Sb., o poskytování zdravotní péče v nestátních zdravotnických zařízeních v platném znění.
Mezi další významné činnosti patří provozování lékárny a zdravotnické prodejny, hostinská činnost a
ubytovací služby. Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady, došlo ke zvýšení
základního kapitálu společnosti o 100.000 tis. Kč na 815.364 tis. Kč. Hodnota nepeněžitého vkladu
činí 100.000 tis. Kč. Rozdíl mezi částkou, kterou soudní znalec ocenil tento nepeněžní vklad (movité
věci) a částkou, která se započetla na vklad do základního kapitálu je ve výši 577.295 tis. Kč. Tento
rozdíl je emisním ážiem.
Dne 22. 11. 2007 rozhodl jediný akcionář Liberecký kraj o zvýšení základního kapitálu společnosti
z částky 715.363.953,- Kč na částku 815.363.953,- Kč splaceného nepeněžitým vkladem. Předmětem
vkladu byly movité věci. Byla upsána 1 akcie na majitele o jmenovité hodnotě 100.000.000,- Kč.
Dne 3. 3. 2008 rozhodl jediný akcionář Liberecký kraj o zvýšení základního kapitálu společnosti
(upsáním 1 akcie v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě 1.000 tis. Kč) z částky
815.364 tis. Kč na částku 816.364 tis. Kč, tedy o částku 1.000 tis. Kč. Předmětem nepeněžitého
vkladu byl obchodní podíl jediného akcionáře společnosti NELI servis, s.r.o. se sídlem v Liberci.
Hodnota vkládaného obchodního podílu je 12.444 tis. Kč. Rozdíl mezi hodnotou stanovenou soudním
znalcem a částkou, která se započítává na vklad do základního kapitálu ve výši 11.444 tis. Kč je
emisní ážio.
Dne 30.9.2008 rozhodl jediný akcionář Liberecký kraj o zvýšení základního kapitálu společnosti
upsáním nových akcií z částky 816.364 tis. Kč na částku 989.865 tis.Kč, tedy o částku 173.501 tis. Kč.
Akcie byly nabídnuty Statutárnímu městu Liberec. Upisování akcií bylo schváleno nepeněžitým
vkladem nemovitého majetku ve vlastnictví Statutárního města Liberec. Výše ocenění soudním
znalcem bylo ve výši 154.663 tis. Kč. Za nepeněžitý vklad byly vydány:
-

1 ks kmenové akcie v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě 100.000 tis. Kč

-

1 ks kmenové akcie v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě 54.632 tis. Kč
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Dále došlo k započtení peněžité pohledávky statutárního města Liberec ve výši 18.869 tis. Kč z titulu
nezaplacení nájemného na splacení 1 kusu kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno o
jmenovité hodnotě 18.869 tis. Kč.

5.1. Vlastníci společnosti k 31.12 2011

Akcionář
Statutární město Liberec
Liberecký kraj

Výše vkladu
17,53 %
82,47 %

5.2. Název a sídlo účetních jednotek, ve kterých účetní jednotka vlastní větší než
20 % podíl na základním kapitálu
Společnost vlastní 100 % podílu na základním kapitálu společnosti NELI servis, s.r.o., Klášterní 954/5,
Liberec.
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6. Informace o spřízněných osobách
6.1. Pohledávky a závazky z obchodního styku
V obchodních pohledávkách a závazcích, jsou obsaženy i následující zůstatky účtů týkající se vztahů
obdobných vztahům ke spřízněným osobám ve skupině.

Společnost

Pohledávky k 31.12. (v tis. Kč)

Závazky k 31.12. (v tis. Kč)

2010

2011

2010

2011

NELI servis , s.r.o.

0

32

908

20

Statutární město Liberec

12

15

6

4

Krajský úřad Libereckého kraje

636

942

-6

593

Celkem

648

989

908

617

6.2. Uzavřené ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodu zisku
Pro rok 2011 nebyly uzavřeny žádné ovládací smlouvy ani smlouvy o převodu zisku.
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7. Zaměstnanci a členové řídících orgánů
a) Průměrný přepočtený počet zaměstnanců a z toho členové řídících orgánů a osobní náklady za rok
2010 a 2011

Počet zaměstnanců

2010
Zaměstnanci
Členové řídících orgánů
Celkem

2011

Osobní náklady (v tis. Kč)
2.033

1.042.510

5

17.076

2.038

1.059.586

Počet zaměstnanců

Zaměstnanci
Členové řídících orgánů
Celkem

Osobní náklady
2 151

1 035 638

5

23 188

2 156

1.058.826

b) Odměny a půjčky členům statutárních a dozorčích orgánů (včetně uvedení úrokové sazby a
hlavních podmínek)
Počet členů představenstva k 31. 12. 2011 je 8 členů. Jmenování dvou členů, MUDr. Bartoše a Mgr.
Bláhové ze dne 16. 11. 2011, bylo do Sbírky listin Obchodního rejstříku založeno dne 16. 2. 2012.
Počet členů dozorčí rady je 9 členů. Jmenování členů Mgr. Marka a Františka Šebka ze dne 19. 12.
2011 bylo do Sbírky listin Obchodního rejstříku vloženo dne 15. 2. 2012.
Členům dozorčí rady, kteří jsou zároveň zastupiteli Libereckého kraje či Statutárního města Liberec,
nejsou odměny za členství v dozorčí radě vypláceny, ale jsou deponovány na bankovním účtu KNL.

Představenstvo (v tis. Kč)
2010
Počet členů
Odměny za výkon funkce

2011

Dozorčí rada (v tis. Kč)
2010

2011

8

9

8

9

1.045

1 060

885

1 674
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8. Akreditace a certifikace kvality
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9. Výsledky hospodaření za rok 2011
9.1. Výroční zpráva – ekonomická data
Hospodaření Krajské nemocnice Liberec za rok 2011 skončilo ziskem ve výši 9 705 tis.Kč. Výnosy oproti roku
2010 vzrostly o 3 % tj. o 75 mil. Kč.

9.2. Hospodaření KNL, a. s. (v tis. Kč)

Položka

2008

2009

2010

2011

Výnosy celkem

2 139 725

2 619 781

2 553 727

2 628 687

Náklady celkem (bez daně z

2 106 248

2 564 773

2 551 280

2 615 757

33 477

55 008

2 447

12 930

27 497

31 226

-22 429

3 225

17 000

-3 362

4 447

27 497

14 226

-19 067

-1 222

5 980

23 782

24 876

9 705

příjmů)
Hospodářský výsledek před
zdaněním
Daň z příjmů
- splatná
- odložená
Hospodářský

výsledek

po

zdanění

Nejvýznamnější položkou výnosů jsou tržby od zdravotních pojišťoven, za poskytnutou zdravotní péči.
Dominantním partnerem úhrad za zdravotní péči je VZP, jejíž platby na zdravotní péči představují 78 %
z celkové úhrady za zdravotní péči.

9.3. Struktura výnosů KNL (v tis. Kč)
Položka

2008

2009

2010

2010

2011

% na celku

2011
% na celku

Tržby od VZP

1 373 458

1 565 168

1 550 749

60,72%

1 555 070

59%

Tržby od ostatních zdrav.

330 859

448 367

435 960

17,07%

445 750

17%

19 564

20 859

20 317

0,80%

18 404

1%

Tržby z prodeje zboží

151 630

224 482

219 410

8,59%

238 896

9%

Ostatní výnosy

264 214

360 902

327 291

12,82%

370 567

14%

CELKEM

2 139 725

2 619 781

2 553 727

pojišťoven
Tržby za zdravotní péči
nehrazenou

zdravotními

pojišťovnami

2 628 687

15

VÝROČNÍ ZPRÁVA
Krajská nemocnice Liberec, a.s.

2011

9.4. Struktura výnosů KNL rok 2011 (v tis. Kč)

Tržby za zdravotní péči
nehrazenou zdravotními
pojišťovnami; 18 404; 1%

Tržby z prodeje zboží;
238 896; 9%

Tržby od VZP

Ostatní výnosy; 370 567;
14%

Tržby od ostatních zdrav.
pojišťoven

Tržby od ostatních zdrav.
pojišťoven; 445 750; 17%

Tržby od VZP; 1 555 070;
59%

Ostatní výnosy

Tržby z prodeje zboží

Tržby za zdravotní péči
nehrazenou zdravotními
pojišťovnami

Mezi náklady jsou nejvyššími položkami osobní náklady a materiálové náklady (představují celkem 80 %
z celkových nákladů).

9.5. Struktura nákladů KNL (v tis. Kč)
v tis. Kč
Materiál
Energie
Osobní náklady
Odpisy dlouhodobého
majetku
Rezervy a opravné položky
Ostatní náklady vč. daně z
příjmů
CELKEM

2008

2009

2010

2010 % na
celku

2011

2011 % na
celku

787 727
59 623
857 467
77 951

1 051 968
60 888
946 090
104 421

1 006 213
50 629
1 059 586
111 480

39,79%
2,00%
41,90%
4,41%

1 030 708
52 940
1 058 826
126 267

39 %
2%
40 %
5%

13 620
337 357

-168
432 800

-18 721
319 664

-0,74%
12,64%

-8 030
358 271

-0 %
14 %

2 133 745

2 595 999

2 528 851

2 618 982
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9.6. Struktura nákladů KNL rok 2011 (v tis. Kč)
Odpisy
dlouhodobého
majetku; 126 267;
5%
Ostatní náklady
vč. daně z příjmů;
358 271; 14%

Energie; 52 940; 2%
Rezervy a opravné
položky; -8 030; 0%

Osobní náklady
Osobní náklady; 1 058
826; 40%

Materiál
Ostatní náklady vč. daně
z příjmů

Materiál; 1 030 708;
39%

Odpisy dlouhodobého
majetku
Energie
Rezervy a opravné
položky

9.7. Vývoj osobních nákladů a materiálových nákladů

V ý v o j n á k la d ů m a t e r iá lo v ý c h a o s o b n íc h ( v t is .
Kč)
1 100 000
1 000 000
900 000
800 000
700 000
600 000
2008

2009
o s o b n í n á k la d y

2010

2011

m a t e r iá lo v é n á k la d y
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10. Majetek a závazky
10.1. Struktura aktiv (v tis. Kč)
v tis. Kč
A.

Pohledávky za upsaný vlastní
kapitál

B.
B. I.
B. II.
B. III.
C.
C. I.
C. II.
C. III.
C. IV.
D.

Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
Oběžná aktiva
Zásoby
Dlouhodobé pohledávky
Krátkodobé pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Časové rozlišení
AKTIVA CELKEM

2008

2009

2010

2011

0

0

0

0

1 565 656
16 457
1 536 755
12 444
445 962
29 140
0
231 052
185 770
4 038
2 015 656

1 587 715
28 222
1 547 049
12 444
612 256
37 984
0
315 869
258 403
7 190
2 207 161

1 656 830
30 380
1 614 006
12 444
475 482
39 750
0
212 601
223 131
24 886
2 157 198

1 567 721
25 807
1 529 470
12 444
532 088
36 745
0
362 170
133 173
14 100
2 113 909

10.2. Struktura pasiv (v tis. Kč)

A.
A. I.
A. II.
A. III.
A. IV.
A. V.
B.
B. I.
B. II.
B. III.
B. IV.
C.

v tis. Kč
Vlastní kapitál
Základní kapitál
Kapitálové fondy
Fondy ze zisku
Výsledek hospodaření minulých
let

2008
1 454 943
989 865
597 951
0
-138 853

2009
1 484 318
989 865
603 544
1 196
-134 069

2010
1 515 884
989 865
610 234
2 385
-111 476

2011
1 529 102
989 865
613 748
3 629
-87 845

Výsledek hospodaření
Cizí zdroje
Rezervy
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Bankovní úvěry a výpomoci
Časové rozlišení
PASIVA CELKEM

5 980
558 849
74 494
161 095
281 423
41 837
1 864
2 015 656

23 782
672 077
93 066
175 321
374 098
29 592
50 766
2 207 161

24 876
638 620
56 978
156 254
348 449
76 939
2 694
2 157 198

9 705
583 145
48 380
155 032
374 631
5 102
1 662
2 113 909
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11. Zpráva o činnosti v roce 2011
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11.1. Hodnocení spokojenosti
Hodnocení spokojenosti ambulantních pacientů - realizace 1x ročně.
Hodnocení spokojenosti hospitalizovaných pacientů – KVALITA OČIMA PACIENTŮ - realizace 1x ročně.
Nejvyšší spokojenost v Krajské nemocnici Liberec, a.s., je:
- zapojení rodiny (90%)
- propuštění (85%)
- pokračování péče
- přijetí do nemocnice (83%)
- zlepšilo se hodnocení zdravotních sester (oproti minulému roku ) na 79%
- u lékařů je hodnocení téměř shodné s uplynulým rokem (78%)

20
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12. Lidské zdroje
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13. Seznam oddělení
13.1. Zdravotnická oddělení
Chirurgické obory
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Anesteziologicko resuscitační
Centrální operační sály
Gynekologicko porodnické
Chirurgie
Cévní chirurgie
Všeobecné chirurgie
Onkochirurgie
Neurocentrum
• Neurochirurgie
• Neurologie
Oční
ORL
Traumatologicko - ortopedické centrum
• Ortopedie
• Spinální jednotka
• Traumatologie
Urologie
Ústní, čelistní, a obličejové chirurgie

Nechirurgické obory
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Dětské
Dětské psychiatrie
Dlouhodobě nemocných
Infekční
Interna
Diabetologie
Gastroenterologie
Nefrologie a dialýzy
Revmatologie
Všeobecné interny
Kardiocentrum
• Invazivní kardiologie
• Neinvazivní kardiologie
Komplexní onkologické centrum
• Radiační onkologie
• Klinická onkologie
Kožní
Nemoci z povolání
Plicní
Psychiatrie
Rehabilitace
Ústavního hygienika

Diagnostické obory
•

Klinické a soudní toxikologie
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Klinické biochemie
Klinické hematologie
Klinické mikrobiologie a imunologie
Nukleární medicíny
Patologicko - anatomické
Radiodiagnostické
Transfuzní

Ošetřovatelská péče
•
•
•
•

Domácí péče
Hlavní sestra
Sociální služby
Dobrovolníci

13.2. Nezdravotnická oddělení
Technický úsek
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oddělení informačních a komunikačních technologií
Provozu a správy majetku
Referát odpadového hospodářství
Středisko dopravy
Středisko energetiky
Středisko prádelny
Středisko provozu
Středisko ubytovacích služeb
Středisko údržby
Stravovací
Zdravotnické techniky
Investiční

Ekonomický úsek
•
•
•
•
•
•

Středisko controlling
Středisko evidence majetku
Středisko finanční účtárna
Mzdové účtárny
Obchodní
Personální

Ostatní
•
•
•
•
•
•
•
•

Lékařská knihovna
Manažer kvality
Nemocniční lékárna
PR a marketing
Bezpečnost a krizové
řízení
Zdravotní pojišťovny
Právní a veřejné zakázky
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14. Vědecká a edukační činnost
14.1. Náklady na vzdělávání (bez zahraničních prac.cest)

Specializační

Celoživotní

Celkem

Index 11/10

2010

2011

2010

2011

2010

2011

Lékaři a
farmaceuti
Nelékaři

1 199 578

536 224

714 472

1 735 802

901 242

923 486

1 730 291

31 469

294 915

389 962

326 384

2 101
205
2 116
347
515 426

1,21

Ostatní

1 386
733
1 192
861
125 464

Celkem

2 060 096

2 705
058

1 732 381

2 027
920

3 792 477

4 732
978

1,25

829 049

1,22
1,58

14.2. Vědecká rada
Vznikla v roce 1994 jako poradní orgán ředitele nemocnice, její náplní byla monitorace a analýza odborných
aktivit zaměstnanců nemocnice, jejich postavení v odborných společnostech atd. Výrazná změna od roku 2008
– Vědecká rada získává finance pro svoji činnost.
Vědecká rada (VR) má 7 členů, hlavní náplní je podpora vědeckých a publikačních aktivit .
Lékaři:
Přednášky a postery: 146 regionální, 121 republikové, 57 mezinárodní (324 celkem)
Publikace: 26 - česká periodika, 5 – zahraniční s impakt faktorem
Kapitoly v monografiích: 10, monografie – 1x.
Nelékaři:
Přednášky a postery: 98 regionální, 18 republikové (116 celkem)
Publikace: 2 - česká periodika
2011 – schváleno 18 projektů – z toho 16 vědeckovýzkumných projektů,
6x podpora aktivní účasti na zahraničním kongresu nebo stáži
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15. Investiční činnost v roce 2011
15.1. Přehled investičních výdajů za rok 2011
V roce 2011 byl pořízen nový majetek v celkové hodnotě 91,9 mil. Kč. Z toho z vlastních zdrojů bylo pořízeno
vybavení a technická zhodnocení za 89 mil. Kč. Dalším zdrojem pořízení nového majetku byly finanční a věcné
dary. KNL nepořizovala v roce 2011 žádný majetek z dotačních titulů.

15.2. Přehled nejvýznamnějších investic z vlastních zdrojů (v tis. Kč)

Přístroje a zařízení
Skiasko-skiagraf Mecall Eidos RF 439
Přístroj pro El-fyz/hemodynamiku
UZ aspirátor Misonix M-260 Sonostar
RTG Arcadis Varic
UZ Toschiba Aplio MX
Přístroj narkotizační Aespire 7900
Videokolonoskop CF -H180AL
Ventilátor Babylog 8000 Plus
Stroj na balení jídla do misek
Operační světlo Harmony dvouramenné
Operační světlo Harmony dvouramenné
Konvektomat Rational 20 GN
Kotel BEN 200 ES Electrolux
Rychlosterilizátor Getinge HS33 1C
Detekce sentinelových lymfa.uzlin
Dezinfektor Factor Exorcia
Arthroskopická sestava Dyonics
Dezinfektor Factor Exorcia
Stomatologická souprava Diplomat Concul
El.konvektomat 20GN 1/1
Software
SW Antibiotika
SW-D-Learning
Ostatní
VW Transporter 3L9 3378 kombi
Monitor Intellivue MP 50
Monitor Intellivue MP 50
Pánev Kuppersbusch 63 l
Kotel Kuppersbusch 100 l

Pořizovací cena včetně
technického zhodnocení
5 269
3 954
2 897
2 090
1 393
887
816
684
529
512
512
496
484
471
435
421
358
337
333
318
1 141
468
390
384
384
354
342
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16. Přílohy
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16.1. Výroční zpráva o činnosti Etické komise Krajské nemocnice Liberec, a.s., za
rok 2011
V roce 2011 pracovala Etická komise ve složení: MUDr. Rissová, MUDr. Šíp, MUDr. Věchtová, MUDr. Šourková,
MUDr. Šrám, MUDr. Kočí, MUDr. Tekešová, Mgr. Cerhová, Mgr. Kotková, p. Z. Brabcová.
Probíhaly pravidelné schůze etické komise 1x měsíčně a byly projednány všechny došlé dokumenty.
K legislativním změnám v tomto roce nedošlo.
V průběhu roku 2011 se konaly v Praze na SÚLKu pravidelné pracovní schůzky všech multicentrických komisí a
dále pak schůzky členů Fóra etických komisí. Zástupci EK se zúčastnili všech těchto akcí.
Dne 25. 10. 2011 proběhl audit SÚKLu. Přes zjištěné dílčí nedostatky, které byly v řádném termínu odstraněny,
dosáhla naše Etická komise ohodnocení „1 – dobré plnění požadavků SKP“ podle vyhlášky č. 226/2008 Sb. Na
základě doporučení inspektorky SÚKLu byla kancelář Etické komise vybavena novým počítačem a tiskárnou.
Všechny pracovní postupy byly v roce 2011 aktualizovány.
Dne 30. 11. 2011 požádal Ing. Jiří Veselka, MBA generální ředitel a předseda představenstva Krajské nemocnice
Liberec a.s. Ministerstvo zdravotnictví České republiky o prodloužení určení naší Etické komise jako EK pro
multicentrická hodnocení. Tato žádost byla kladně vyřízena Rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ČR č.j.:
MZDR 80327/2011 ze dne 7. 12. 2011. Tento dokument nabyl právní moci dne 8. 12. 2011 a byl osobně převzat
MUDr. Marií Rissovou, předsedkyní EK.
Na 12 řádných schůzích a 2 mimořádných projednala komise následující dokumenty:
3
26
6
62
49
120
56
101
36
264

studie, které byly schváleny jako multicentrické
studií, které byly schváleny jako lokální
výzkumných projektů
amendmentů
brožur pro zkoušejícího
informací pro pacienta a informovaných souhlasů
nežádoucích účinků
SUSARů (line-listingy + zprávy o bezpečnosti)
ročních zpráv
různých dokumentů, vztahujících se k probíhajícím studiím

MUDr. Marie Rissová, předsedkyně EK
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16.2. Výroční zpráva Krajské nemocnice Liberec, a.s., za rok 2011 zpracovaná
podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
a) počet podaných žádostí: 1
b) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 1
c) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 1
d) opis podstatných částí rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o
odmítnutí žádosti o poskytnutí informací a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se
soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na vlastní zaměstnance a
nákladů na právní zastoupení:
Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci rozhodl v právní věci žalobce OŽIVENÍ, o.s. se sídlem
Lublaňská č. 18, Praha 2, zastoupeného advokátkou Mgr. Petrou Bielinovou z advokátní kanceláře, se sídlem
Pelléova č. 7, Praha 6, oproti žalované Krajské nemocnici Liberec, a.s., se sídlem Husova č. 10, Liberec 1, o
žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 14. Ledna 2011 neoznačeném spisovou značkou a ze dne 4. února
2011 spisové značky GŘ/202/2011/O takto:
I.

II.

Rozhodnutí Krajské nemocnice Liberec, a.s., ze dne 14. ledna 2011 bez spisové značky ze dne
1. února 2011 spisové značky GŘ/202/2011/O se pro nezákonnost zrušují a Krajské nemocnici
Liberec, a.s., se ukládá poskytnout žalobci OŽIVENÍ, o.s. informace o veřejné zakázce
evidenčního čísla v IS VZ US: 60051833 pod názvem: „Stavební úpravy 8. Patra PIO sekce B pro
centrální JIP neurochirurgie, ortopedie a iktové jednotky KNL, a.s.
Žalované krajské nemocnici Liberec, a.s., se ukládá povinnost zaplatit žalobci OŽIVENÍ, o.s.
náklady řízení v celkové výši 6 800,- Kč, a to do 15-ti dnů od právní moci tohoto rozsudku
k rukám jeho zástupce Mgr. Petře Bielinové.

Náklady právního zastoupení: 6 800,- Kč.
e) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
f) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0
g) další informace vztahující se k uplatňování dle tohoto zákona: 0

V Liberci, dne 29.2.2012
Za Krajskou nemocnici Liberec, a.s.,
Ing. Jiří Veselka, MBA
předseda představenstva
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16.3. Účetní závěrka za rok 2011
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16.4. Výrok auditora k výroční zprávě za rok 2011
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16.6. Zpráva Dozorčí rady akcionářům
Zpráva dozorčí rady akcionářům
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Husova 10, 460 63 Liberec
k roční účetní závěrce, stavu majetku společnosti, návrhu na rozdělení zisku a přezkoumání Zprávy o
vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2011
Dozorčí rada se v průběhu účetního období 2011 zabývala výsledky hospodaření společnosti, plněním
plánovaných ukazatelů, realizací podnikatelských záměrů společnosti, stavem majetku společnosti,
finančními plány společnosti a dalšími otázkami spojenými s činnostmi a rozvojem KNL,a.s.. Svá
doporučení směřovala akcionářům i představenstvu a managementu společnosti.
Na svém jednání dne 20.6.2012 dozorčí rada projednala výsledky účetní závěrky společnosti
k 31.12.2011, zprávu auditora k účetní závěrce, návrh představenstva na rozdělení zisku a Zprávu o
vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou a propojenými osobami.
Na základě přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2011 a po projednání návrhu představenstva
společnosti dozorčí rada
doporučuje valné hromadě společnosti KNL, a.s., schválit roční účetní závěrku společnosti za rok
2011 a návrh představenstva na rozdělení disponibilního zisku za rok 2011 takto:
1. Povinný příděl rezervnímu fondu

485 241,32 Kč

2. Nerozdělený zisk minulých let

9 219 585,05 Kč

Rozdělení zisku celkem

9 704 826,37 Kč

dále doporučuje valné hromadě KNL,a.s. schválit Zprávu o vztazích mezi ovládanou a ovládající
osobou a propojenými osobami, ke které nemá žádné poznámky, doplnění či jiné připomínky.
Dozorčí rada konstatuje , že podnikatelská činnost společnosti byla uskutečňována řádně v souladu
se stanovami společnosti a právním řádem České republiky a že při své činnosti neshledala žádné
porušení povinností členů představenstva ani nedostatky v hospodaření společnosti, či podstatné
závady či pochybení managementu KNL,a.s..
Dozorčí rada konstatuje, že představenstvo i management společnosti zabezpečují chod společnosti
plně v souladu se stanovami společnosti.
Bc. Zdeněk Bursa
předseda Dozorčí rady
V Liberci, dne 20. června 2012
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