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Krajská nemocnice Liberec uzavřela rok 2019 s dobrými výsledky   
 
Největší nemocnice v Libereckém kraji potvrdila po vyhodnocení výsledků za rok 2019 své výsadní 
postavení.  
 
„Rok 2019 byl pro naši nemocnici velmi úspěšný. Dařilo se nám úspěšně léčit pacienty, rozvíjet 
medicínu a vědeckovýzkumnou činnost a v neposlední řadě také dobře hospodařit,“ rekapituluje rok 
2019 generální ředitel KNL, a.s. MUDr. Richard Lukáš, Ph.D. a dodává: „Jsem hrdý na to, že se 
nám díky skvělému personálu a s využitím nejmodernějších medicínských postupů v loňském roce 
podařilo potvrdit vysokou kvalitu péče a obhájili jsme akreditaci Spojené akreditační komise (SAK)“. 

V roce 2019 činily výnosy nemocnic téměř 4 miliardy Kč, což znamená nárůst o více než 8 % (z 
toho výnosy od ZP se zvýšily o 9 %, tj. o 280 mil. Kč) ve srovnání s rokem 2018. Hospodářský 
výsledek před zdaněním za rok 2019 činí 33,3 milionů Kč, což v porovnání s rokem 2018 znamená 
nárůst o 54 %. Jako jedna z mála nemocnic v Česku KNL, a.s. hospodaří bez provozních dotací. Z 
vlastních prostředků nemocnice platí také všechny stavební a přístrojové investice, spolufinancuje 
rovněž nemalou spoluúčast u dotačních titulů.  

„Ekonomické výsledky roku 2019 jsou nejlepší za posledních 5 let. I přesto, že jsme vyplatili 
odměny, navýšily tarify mezd, dokázali jsme dosáhnout dobrého zisku,“ komentuje výkonnost 
nemocnice Ing. Hana Jelínková, MHA, členka představenstva a ekonomická ředitelka KNL, a.s. 
„Bohužel rok 2020 je plný nejistot v úhradách, nese se v duchu nárůstu nákladů a poklesu tržeb 
z prodeje ostatních nezdravotnických služeb a zboží. Největší nejistota je pak spojena s úhradou 
péče a fixních a vyvolaných nákladů generovaných po dobu stavu nouze,“ dodala ekonomická 
šéfka nemocnice.  
 
Mzdové náklady KNL za rok 2019 činily 1,97 miliardy Kč, což je téměř o 10 % více než v roce 2018. 
Celkový počet zaměstnanců nemocnice se blíží 3 000. Průměrná mzda lékaře činí více než 90 tis. 
Kč, průměrný plat sestry je pak 44,8 tis. Kč. Na odměny zaměstnancům v roce 2019 KNL vynaložila 
60 milionů Kč.  
 
V roce 2019 bylo v nemocnicích v Liberci a Turnově hospitalizováno 45 151 pacientů, a každý den 
naše ambulance navštíví více než 1 000 pacientů. Celkem jich v roce 2019 bylo téměř 400 tisíc. 
V loňském roce proběhlo v KNL 1 497 porodů a celkem jsme provedli 18 285 operačních výkonů. 
Od poloviny roku 2019 KNL ekonomicky a medicínsky sanuje problémovou nemocnici ve Frýdlantu.      
 
„Špičková a kvalitní nemocnice vyžaduje kvalitní a spolehlivé zázemí. Ať už se jedná spolehlivou 
vzduchotechniku, moderní a bezpečnou dopravu, funkční hasicí přístroje nebo zvládání čím dál 
častějších kybernetických útoků,“ shrnul Ing. Jan Rais, MBA, místopředseda představenstva a 
technický ředitel KNL, a.s. „Děkuji všem kolegům, bez jejichž invence, flexibility a píle by nemocnice 
nemohla být bezpečným a spolehlivým poskytovatelem zdravotnické péče,“ dodal Ing. Rais.  
 
KNL v roce 2019 investovala do svého rozvoje a údržby stávajícího přístrojového a stavebního 
vybavení více než 128 milionů Kč.  
„Přes ohromující objem získaných dotaců a realizovaných investic bude KNL bojuje a bude muset 
překonat vysokou podinvestovanost a skrytý dluh ve svém stavebně-technickém stavu,“ 
okomentoval investiční projekty generální ředitel Richard Lukáš. „Navíc v následujících letech 
nemůžeme počítat s dotačními tituly EU, takže budeme muset hledat zdroje jinde,“ zdůraznil Lukáš.    
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Celkem nemocnice zrealizovala a dokončila 26 stavebních projektů, dalších 8 jich bude dokončeno 
v následujících letech. Patří mezi ně namátkou rekonstrukce objektů „I“ a „E“ pro psychiatrické 
oddělení, rekonstrukce objektů v Klášterní ulici pro Mateřskou školku KNofLík nebo důležité 
infrastrukturní investice v nemocnici Turnov. K významnému posunu došlo při realizaci přípravy 
Centra urgentní medicíny. Nemocnice získala územní rozhodnutí, brzy požádá o stavební povolení. 
Zahajuje demolice starých budov, které musí ustoupit novému a modernímu pojetí medicíny. 
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