
Technicko-investiční oblast
V roce 2006 pořídila NsP Česká Lípa investice v celkové 
hodnotě 37 mil. Kč, z toho investice z vlastních prostředků 
představují 3,6 mil. Kč (necelých 10 % z celkového obje-
mu), 7 mil. Kč poskytl na investice Liberecký kraj, 1 mil. Kč 
Město Česká Lípa a 25 mil. Kč se nemocnici podařilo zís-
kat, díky podpoře politiků z Českolipska, ze státního roz-
počtu. Za tyto peníze nemocnice obnovila a modernizova-
la vybavení jednotek intenzivní 
péče.
Za investiční prostředky z Li-
bereckého kraje byly pořízeny 
především zdravotnické přístroje 
(mimo jiné ultrazvuky, vybavení 
laboratoří); nová „serverovna“, 
bylo obnoveno pracoviště Del-
ta (rekonstrukce řídící jednotky 
vzduchotechniky Delta 1,9 mil. 
Kč) a dále byla zrealizována 
oprava střechy stravovacího 
provozu. Za finanční dar od 
Města Česká Lípa byla částečně 
modernizována porodnice (– ná-
kup kardiotokografu a porodního 
lůžka). Vlastní prostředky NsP 
byly vloženy především do vybavení veřejné lékárny a do 
modernizace monitorovacího systému na oddělení ARO. 
Uskutečnila se i řada technických zhodnocení a stavebních 
úprav např. úpravy v souvislosti s instalací nového počíta-

čového tomografu 
na radiodiagnos-
tickém oddělení, 
nebo nákup klima-
tizační jednotky 
do lékárny.
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Základní identifikační údaje
Název: 
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa

Sídlo: 
Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa

Právní forma: 
příspěvková organizace

IČO: 
006 73 889

Zřizovatel: 
Liberecký kraj

Sídlo zřizovatele: 
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec

Zřizovací listina ze dne 24. 4. 2003

Předmět hlavní činnosti: 
poskytování ústavní a ambulantní zdravotní péče, 
poskytování prostředků zdravotnické techniky a léčiv  

Kontakty:
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa – spojovatelka
Tel: 487 954 111; Fax 487 951 468

www.nemcl.cz

Motto:
Lidsky naslouchat, odborně pomáhat

Naše hodnoty:
spokojený klient
týmová spolupráce
profesionalita
komunikace
motivovaný zaměstnanec

Fakta o NsP Česká Lípa:
10 lůžkových oddělení
377 smluvně zajištěných akutních lůžek
122 lůžek následné péče
5 chirurgických operačních sálů
2 gynekologické operační sály
21 392 hospitalizovaných pacientů (2006)
Využití lůžek na 76,1 %
Průměrná délka hospitalizace 4,88 dne (2006, bez LDN)
Porodnice: 903 narozených dětí (2006)
870 zaměstnanců
Roční obrat 547 mil. Kč

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, příspěvková organizace

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa je zdravotnické zařízení, kte-
ré regionu poskytuje lůžkovou i ambulantní péči. NsP slouží nejen 
pro obyvatele na území okresu Česká Lípa (cca 110 000 obyvatel), 
ale ve vybraných odbornostech též pro část Děčínska. Vzhledem 
k blízkosti hojně navštěvovaných rekreačních oblastí v okolí Čes-
ké Lípy zajišťuje péči zvýšenému počtu tuzemských i zahraničních 
rekreantů.
Veřejná nemocnice byla v České Lípě založena v roce 1892 a pro-
vozována jako Městská nemocnice (nemocnice Pod Holým vr-
chem). V roce 1937 byl přistaven infekční pavilon. Po II. světové 
válce byl na nemocnici přeměněn bývalý okresní starobinec (stával 
v blízkosti současné nemocnice) a do něho byla umístěna chirurgie, 
gynekologie a porodnice. Tento objekt sloužil do r. 1981. Výstavba 
dnešního komplexu nemocnice začala v roce 1976, otevřena byla 
v roce 1981. Stavbu prováděly jugoslávské firmy.
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Slovo ředitele
Vážení přátelé, klienti a příznivci nemocnice,
vážené dámy, vážení pánové,

rok 2006 byl v českolipské nemocnici ve znamení řady radostných událostí. 
Dovolte mně některé připomenout: hned na samém počátku roku nemocnice 
otevřela nový, moderní centrální příjem, NsP znovuzískala a otevřela lékárnu 
pro veřejnost. Nemocnice také obnovila řadu významných přístrojů jako počí-
tačový tomograf, rentgen na plicním oddělení, nebo část vybavení pro porod-
ní sál. Zahájili jsme přípravu na zavedení systému řízení jakosti, absolvovali 
jsme bolestivou cestu k dosažení ekonomické stability i udržení vysoké odborné 
úrovně poskytované zdravotní péče. Dále pak jsme započali obstarávání finanč-
ních prostředků na investiční akce ze zdrojů EU a Norska a realizovali zásadní 
obnovu přístrojů na jednotkách intenzivní péče v objemu 25 mil. Kč. Nejedna-
lo se nám pouze o techniku, ale zejména o lidi, o rozvoj sociálního kapitálu. 
Nemocnice uspěla s projekty vzdělávání zaměstnanců: v první polovině roku 
s projektem „Vzděláváním k růstu kvality poskytovaných služeb v Nemocnici 
s poliklinikou Česká Lípa“, který získal podporu Evropského sociálního fondu. 
V závěru roku jsme navíc získali prestižní ocenění České společnosti pro řízení 
lidských zdrojů za náš vzdělávací projekt TOP 21. Všechny naše vzdělávací 
aktivity mají cíl zlepšit komunikaci mezi zdravotníky navzájem, zvýšit profe-
sionální jednání s pacientem a s jeho rodinnými příslušníky či manažerské do-
vednosti. Tak, abychom byli nemocnicí vysoce důvěryhodnou, organizací, která 
bezezbytku naplňuje své krédo „Lidsky naslouchat, odborně pomáhat“.
Přestože celkové hospodaření NsP za rok 2006 skončilo ziskem 655 tis. Kč, ten-
to výsledek se rodil těžko. Pokládám za cenné a důležité, že jsme hledali a našli 
odvahu k účinnému řešení problémů. Hlavní zátěží uplynulého roku totiž byla 
likvidace dluhu v hospodaření nemocnice z prvního pololetí. Kvůli dluhu jsme 
přijali četná krizová opatření a mimo jiné uzavřeli lůžkové oddělení ušní, nos-
ní, krční (ORL). Dlužno připomenout, že za tímto propadem především stálo 
vládou nařízené závazné zvyšování mezd všech pracovníkům. Dočasné okleš-
tění jednoho oddělení bylo nutné, neboť jeho provozování nebylo s pojišťovnou 
smluvně zajištěno a jelikož ostatní lůžková oddělení – v rozporu se stanoveným 
rozpočtem – spotřebovala peníze původně rozpočtované pro ORL. Je správné 
také zaznamenat, že se nemocnice potýkala se zřetelně vyšším počtem pacientů 
než v předchozích letech což se pochopitelně muselo projevit v ekonomice naší 
příspěvkové organizace. Celkový nárůst počtu pacientů ovšem nebyl způsoben 
náhlým zvýšením nemocnosti, epidemií nebo prudkým zhoršením zdravotního 
stavu většiny obyvatel našeho regionu. Vyšší počet pacientů je jednak mírně 
způsoben stárnutím populace, ale hlavně je vyvolán nárůstem počtu mimore-
gionálních pacientů a také vysokou motivací zdravotníků poskytovat zdravotní 
péči v nemocnici, která prochází personální i technickou revitalizací.
Veškerá snaha vedení by nebyla mnoho platná, kdyby u jasné většiny zaměst-
nanců nemocnice nebylo zřetelné, jak přistupují ke své náročné a namáhavé 
práci zodpovědně, kvalitně a poctivě. Mnohdy s láskou. Za takovou práci, za 
jejich zkušenosti a dovednosti jim patří naše vděčnost. Děkuji též našemu zřizo-
vateli, Libereckému kraji, za vstřícnou spolupráci i příspěvky na investice. Rov-
něž děkuji řadě sponzorů za dary, především pak Městu Česká Lípa za 1 milión 
korun na zakoupení nejnutnějšího technického vybavení na porodní sál.

Pevně věřím, že nás rok 2007 posune opět o vydatný kus dál.

Ing. Miroslav Vacek
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Události roku 2006
• Nemocnice otevřela nový centrální příjem (CP). Jednalo 

se o dosud největší rekonstrukci v historii NsP, jelikož 
stát do budovy z počátku 80. let XX. století investoval jen 
naprosto výjimečně. Oficiální otevření rekonstruovaného 
CP proběhlo 2. ledna 2006 za přítomnosti významných 
osobností.

• NsP převzala od soukromého nájemce lékárnu pro 
veřejnost, kterou po novém vybavení otevřela 17. února 
2006. Lékárna byla veřejností přijata kladně a získala 
si dobré jméno. Jen několik čísel: počet receptů v roce 
2006 dosáhl čísla 140 755, počet poukazů na léčebné 
pomůcky pak 10 000. Veřejná lékárna NsP poskytuje 
komplexní sortiment s výjimkou homeopatik.

• Vybouranou zdí a za pomoci jeřábu technici 21. února 
dostávali do nemocnice moderní počítačový tomograf, 
kterým se o něco později zvýšila kvalita a rozsah vyšetření 
pacientů. Výměnu CT financoval převážně Liberecký kraj.

• Zásluhou rychlé pomoci Libereckého kraje, který řešil 
havarijní stav rentgenu na plicním oddělení, bylo 
24. února uvedeno do provozu nové skiagrafické praco-
viště.

• Nemocnice hostila 20. března českého premiéra Jiřího 
Paroubka. O deset dní později pak v NsP přednášel vy-
nikající chirurg prof. Pavel Pafko. Do konce pololetí pak 
zavítala do nemocnice řada dalších významných návštěv 
(Jaromír Drábek, Pavla Topolánková aj.)

• NsP Česká Lípa se podrobovala náročné přípravě 
k (nakonec nerealizovanému) přechodu na novou právní 
formu své existence, kterou mělo být „v. n. ú. z. z.“

• NsP uzavřela 14. července lůžkové ušní, nosní a krční 
oddělení (ORL). Odborná péče v ambulanci zůstala zajiš-
těna. Při analýze činností, které nemocnice svému okolí 
poskytuje, se ukázalo, že některé služby nemá nemocni-
ce od zdravotních pojišťoven hrazeny a tedy je poskytuje 
svým klientům „zdarma“. Jedná se především o lůžkové 
oddělení ORL, dále o 10 lůžek na oddělení interna, 3 lůž-
ka na novorozenecké JIP, 1 lůžko na oddělení ARO.

• Projekt vzdělávání zaměstnanců v českolipské nemocni-
ci uspěl při výběrovém řízení a získal podporu z Evrop-
ského sociálního fondu.

• Koncem srpna Liberecký kraj prodal budovu LDN Pod 
Holým vrchem, kterou spravovala NsP. Za utržené pení-
ze mohla naše nemocnice uskutečnit řadu oprav.

• Další projekt z oboru krizové připravenosti si NsP vy-
zkoušela 12. října. Tentokrát se jednalo o možný příjem 
většího počtu chemicky zasažených pacientů.

• Pro odborníky z celé republiky hostila NsP 30. října 
seminář o dezinfekci, sterilizaci a hygieně.

• Českolipskou nemocnici navštívila 3. listopadu delegace 
norské nemocnice Helse-Sunnmore v městě Alesund.

• Ošetřovatelský úsek NsP uspořádal 1. celodenní kon-
ferenci Českolipské zdraví (2. prosince). Přednášející 
vystupovali například na témata: audity v ošetřovatelství, 
zvyšování kvality cestou akreditace, ISO normy a systém 
řízení kvality v nemocnici.

• Vyhlášení 7. ročníku ceny o nejlepší personální projekt 
HR Excellence Award přineslo 5. prosince prestižní 
uznání pro NsP a její projekt „TOP 21“ (I. a II.) MANA-
ŽERSKÁ AKADEMIE, který získal v silné konkurenci 
1. cenu.

• Banka pupečníkové krve ČR potěšila porodnici NsP 
1. cenou za kvalitu a počet odběrů pupečníkové krve.

• V prosinci skončila největší investiční akce roku, kterou 
byla obnova jednotek intenzivní péče českolipské 
nemocnice v celkové výši 25 miliónů korun. Vybaveny 
byly jednotky intenzivní péče interního, chirurgického 
a dětského oddělení. Cílem této modernizace bylo 
zvýšení kvality poskytované zdravotní péče a vytvoření 
důstojného pracovního prostředí pro ošetřující personál 
těchto vysoce exponovaných pracovišť.

Přehled jednotlivých lůžkových 
a nelůžkových oddělení a pracovišť v roce 2006
Lůžková oddělení: primář / vrchní sestra
Anesteziologicko-resuscitační oddělení MUDr. Jan Brázda / Drahomíra Hubáčková
Dětské a novorozenecké oddělení MUDr. Josef Gut / Jitka Jelínková
Gynekologicko-porodnické oddělení MUDr. Jana Véghová / Dana Pastorová
Chirurgické oddělení MUDr. Miloš Kadlec / Irena Patková
Interní oddělení a hemodialyzační středisko MUDr. Romana Balková / Marie Štullerová
Neurologické oddělení MUDr. Martina Kučerová / Marie Štullerová
Ortopedické oddělení MUDr. Karel Horel / Martina Černá
Ušní, nosní, krční oddělení (ORL) MUDr. Radko Vichnar / Lenka Caklová 
Urologické oddělení MUDr. Josef Šulc / Lenka Caklová
Lůžka následné péče – Česká Lípa MUDr. Nikolaj Štaňko / Iva Jirsová
Lůžka následné péče – Nový Bor MUDr. Nikolaj Štaňko / Iva Jirsová

Komplement / Společné vyšetřovací a léčebné složky:
Oddělení klinické biochemie Ing. Oldřich Mach / Věra Tomečková
Hematologické a transfúzní oddělení MUDr. Jindřiška Mašková / Irena Volejníková
Oddělení klinické mikrobiologie MUDr. Gabriela Dorníková / Ilona Lounová
Patologie MUDr. Luděk Coufal / Jaroslava Hnídková
Radiodiagnostické oddělení MUDr. Hana Čerbáková / Vladislav Jindra
Odd. rehabilitace, fyzioterapie a revmatologie MUDr. František Koucký / Dana Šperlíková
Plicní oddělení (TRN) MUDr. Magdalena Popelková / Hana Horčičková

Vedení NsP v roce 2006
Ing. Miroslav Vacek, ředitel příspěvkové organizace
MUDr. Zuzana Nešněrová, náměstkyně pro léčebně preventivní péči
Ing. Jiřina Marková, ekonomická náměstkyně (do 30. 6. 2006)
Bc. Hana Jelínková, pověřená funkcí ekonomického náměstka (od 1. 7. 2006)
Eva Nesládková, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči 
Ivana Černoušková, zastupující náměstkyně pro rozvoj lidských zdrojů (do 9. 7. 2006)
Ing. Štefan Nebus, náměstek pro rozvoj lidských zdrojů (od 10. 7. 2006)
Regina Gabrielová, technicko-investiční náměstek
Monika Křepeláková, provozní náměstkyně
Prim. MUDr. Hana Čerbáková, lékařský člen vedení (do 12. 9. 2006)
MUDr. Vratislav Beran, lékařský člen vedení (od 7. 11. 2006)
Prim. MUDr. Josef Gut, lékařský člen vedení
Mgr. Tomáš Lenikus, vedoucí nemocniční lékárny
MUDr. Vratislav Hadrava, vedoucí oddělení vztahů se zdrav. pojišťovnami (do 14. 5. 2006)
Bedřich Černoušek, vedoucí oddělení vztahů se zdrav. pojišťovnami (od 15. 5. 2006)
Pavla Brzková, manažerka kvality (od 1. 8. 2006)
Mgr. Petr Pokorný, tiskový mluvčí / komunikace a vztahy s veřejností

Přepočtené evideční stavy 
zaměstnanců za rok 2006
SZP ................................. 372,50
dělníci ............................ 134,50
PZP, NZP ........................ 121,00
lékaři .............................. 103,58
THP .................................. 71,08
laboranti ........................... 60,00
fyziot., logoped ................ 19,00
farmaceuti .......................... 7,42
ostatní odb. ........................ 2,08

Struktura zaměstnanců NsP – průměr za rok 2006
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Nemocnice uzavřela rok 2006 
se ziskem
Nemocnici se podařilo skončit hospodaření roku 
2006 ziskem ve výši 655 tis. Kč. Meziročně si tak 
své kladné hospodaření vylepšila o 77 % (v absolut-
ní částce to představuje 285 tis. Kč).
Tržby od zdravotních pojišťoven meziročně vzrost-
ly o 4 % což odpovídá vyhláškou garantované na-
výšení, v korunách toto navýšení znamená téměř 
16 mil. Kč.
Velkým přínosem pro kladné hospodaření bylo 
otevření a provoz veřejné lékárny. Ta v roce 2006 
realizovala zisk, po zohlednění všech provozních 
a zřizovacích výdajů, ve výši 1,5 mil. Kč.
Počet hospitalizovaných klientů v roce 2006 byl ne-
patrně vyšší než v roce 2005 a to o 99 hospitalizo-
vaných, oproti tomu naopak narostl počet klientů, 
kteří vyhledali ambulantní péči naší nemocnice a to 
o téměř 9,5 tisíce klientů (což představuje 3% nárůst 
oproti roku 2005). I počet operací provedených na-
šimi lékaři se zvýšil a to o 1 % což je navýšení o 60 
operací. Meziroční zvýšení by zajisté rostla vyšším 
tempem, kdyby v polovině roku 2006 nedošlo k mi-
mořádným opatřením souvisejících s prudkou kumu-
lací ztráty. Od zavedení těchto opatření, s účinností 
od října 2006, se vývoj v NsP začal obracet smě-
rem k černým číslům a v říjnu 2006 byl poprvé od 
března dosažen kladný hospodářský výsledek. Tento 
trend pak pokračoval až do konce roku a v kumula-
ci se nemocnici podařilo dosáhnout zisku.
I saldo pohledávek a závazků se dařilo postupně 
zlepšovat ve prospěch pohledávek, což znamena-
lo snižování záporného rozdílu mezi pohledávkami 
a závazky.
Průměrná mzda za rok 2006 byla 19 500 Kč a mezi-
ročně vzrostla o 12,5 %.

V rámci ekonomického úseku se nám v roce roce 
2006 podařilo zavést systém controllingu, který po-
stupně dále zdokonalujeme. Ve spolupráci se všemi 
primáři a vrchními sestrami jsem sjednotili číselníky 
středisek a úseků a každý vedoucí pracovník ví, za 
která střediska má odpovědnost a dokáže pracovat 
s daty, které popisují výsledky ekonomické činnosti 
úseku. V roce 2006 jsme také zavedli řízení léčeb-
né péče a řízení preskripce a všechna zdravotnická 
střediska mají možnost regulovat své výkony, tak aby 
dosahovala potřebných hodnot. Dokázali jsme rov-
něž zvýšit věrohodnost a jednotnost poskytovaných 
dat. Podařilo se nám zlepšit práci s výnosy a zlepšit 
spolupráci se zdravotními pojišťovnami. Jako velký 
přínos roku 2006 vidím i znatelné zlepšení komu-
nikace mezi zdravotnickými i nezdravotnickými 
úseky.
I přes narůstající agendu, která se meziročně zvýšila 
o 14 % což představuje téměř 9 tis. všech dokladů 
zpracovaných v rámci finanční účtárny, zvládáme 
stále nové úkoly a postupy, které přináší nejen legis-
lativa, ale i rozhodnutí orgánů našeho zřizovatele, 
a to založení akciové společnosti NsP, pro kterou 
zpracováváme veškerou ekonomickou a účetní 
agendu. Při této aktivitě navíc zaměstnanci ekono-
mického úseku neustále zvyšují svou odbornost ať 
účastí na seminářích nebo jinými formami vzdělá-
vání.
V roce 2007 na nás čeká velká výzva a to převést 
veškeré účetní, majetkové a obchodní agendy do 
akciové společnosti. Tým ekonomického úseku, je 
připraven na problémy, který by se mohly vyskyt-
nout v rámci tzv. transformace a věříme, že v čer-
venci 2007 budeme plnit své povinnosti s profesi-
onalitou.

Bc. Hana Jelínková
ekonomická náměstkyně

Struktura nákladů 2005

Náklady NsP, p. o.

v tis. Kč 2005
podíl 

z celkových 
nákladů

2006
podíl 

z celkových 
nákladů

Meziroční 
% změna 

(2006/2005)

Meziroční 
absolutní změna 

(2006–2005)

Osobní náklady 252 772 55,39% 278 381 50,87% 110% 25 609

SZM 43 176 9,46% 48 304 8,83% 112% 5 128

Léky 35 976 7,88% 30 796 5,63% 86% –5 181

Krev 4 804 1,05% 7 207 1,32% 150% 2 403

Ostatní materiál 25 980 5,69% 21 455 3,92% 83% –4 525

Energie 34 069 7,47% 37 829 6,91% 111% 3 760

Odpisy 10 918 2,39% 10 741 1,96% 98% –177

Opravy 11 544 2,53% 6 950 1,27% 60% –4 594

Služby 30 759 6,74% 40 918 7,48% 133% 10 159

Ostatní náklady 6 374 1,40% 4 152 0,76% 65% –2 222

Prodané zboží 
(veřejná 
lékárna)

0 0,00% 60 533 11,06% 60 533

Celkové 
náklady 456 372 100,00% 547 265 100,00% 120% 90 893

Výnosy NsP, p.o.

v tis. Kč 2005
podíl z 

celkových 
výnosů

2006
podíl z 

celkových 
výnosů

Meziroční % 
změna

Meziroční abso-
lutní změna

Tržby od VZP 328 230 71,86% 346 439 63,23% 106% 18 209

Tržby od 
ostatních 
zdravotních 
pojišťoven

88 813 19,44% 86 512 15,79% 97% –2 301

Tržby ostatní 
za zdravotnic-
kou činnost

4 630 1,01% 5 049 0,92% 109% 419

Tržby ostatní 21 032 4,60% 19 730 3,60% 94% –1 303

Provozní 
dotace od 
zřizovatele

12 394 2,71% 8 547 1,56% 69% –3 847

Ostatní výnosy 1 642 0,36% 9 130 1,67% 556% 7 487

Tržby prodej 
zboží 0 0,00% 72 200 13,18% 72 200

Dotace z ESF 0 0,00% 313 0,06% 313

Celkové výnosy 456 742 100,00% 547 920 100,00% 120% 91 178

www.nemcl.cz

Rok 2006 je ovlivněn vyčleněním provozních činností do akciové společnosti, 
což ovlivnilo snížení některých nákladových položek (např. opravy, odpisy).

Struktura výnosů dle zdravotních pojišťoven rok 2005

Struktura výnosů rok 2006Struktura výnosů 2005

Struktura nákladů 2006

Struktura výnosů dle zdravotních pojišťoven rok 2006

Vývoj obratu NsP a hospodářských výsledků (od doby převzetí NsP od státu)
v mil. Kč 2 003 2 004 2 005 2 006

Celkové náklady 407,50 414,40 456,37 547,26

% změny 101,69% 110,13% 119,92%

Celkové výnosy 364,80 488,90 456,74 547,92

% změny 134,02% 93,42% 119,96%

Celkový hospodářský výsledek –42,70 74,50 0,37 0,66

% změny 274,47% 0,50% 178,38%
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