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Úvodní slovo předsedy představenstva
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Vážené dámy, vážení pánové,

dostává se vám do rukou výroční zpráva Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. za rok 2010.  Výsledek 
hospodaření je vyrovnaný. Připomínám, že po našem nástupu v  říjnu 2009 byl předpoklad 
hospodářského výsledku pro rok 2010 ztráta 32 milionů korun. Sérií organizačních opatření, zvýšenou 
výkonností a zprůhledněním nákupů nemocnice se nám podařilo tuto ztrátu eliminovat. Za to děkuji 
všem zaměstnancům. V průběhu roku jsme přišli se zásadní změnou zprůhlednění a veřejnou kontrolou 
výběrových řízení a nákupů. Krokem vpřed bylo nastavení základních principů střediskového 
hospodaření. Transparentnost a úspory nemocnici přineslo rovněž zavedení systému tzv. pozitivních 
listů na spotřební zdravotnický materiál a léčiva. Na rozdíl od předchozích let se nám podařilo získat 
dotace či jejich příslib ve výši až sto miliónů korun.  Nicméně musím konstatovat, že NsP Česká Lípa 
prošla v roce 2010 obtížným obdobím. Dokladem jsou čísla v této zprávě. Zároveň jsem rád, že nemoc-
nice nesnížila dostupnost či rozsah výkonů zdravotní péče pro obyvatele regionu ani nesnížila kvalitu 
jejího poskytování. 

Za základní úkoly NsP nadále  pokládám udržení rozsahu poskytované péče, zavádění procesů kontroly 
bezpečnosti a kvality poskytované zdravotnické péče, zlepšování vnitřní a vnější komunikace a nez- 
horšení ekonomické situace.  Hodláme reagovat na skutečnost, že zdravotní péče je čím dál více 
zaměřena na pacienta a individualizována. Vývoj  zkracuje ošetřovací dobu a posunuje péči do ambu-
lantní sféry. Tento trend je třeba  vnímat. Vyplývá z něj tlak zdravotních pojišťoven i státní administrativy. 
Systémové změny probíhají a je nutné na ně správně a včas reagovat.  

Jsem přesvědčen, že Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa plní svou základní úlohu a je fungujícím zdra-
votnickým zařízením pro spádovou oblast, kde žije 110 tisíc obyvatel. A to i přes řadu problémů, kdy 
musí čelit negativním stránkám financování zdravotnictví, řešit stav budov a technické havárie. Obhajo-
vat svoji pozici na trhu poskytovatelů zdravotní péče. Domnívám se, že k  přednostem českolipské 
nemocnice patří mnoho obětavých a zkušených pracovníků. Jim patří poděkování za odpovědnost, s níž 
přistupují ke své práci. Za důvěru, spolupráci a podporu chci poděkovat členům dozorčí rady, 
zastupitelům Libereckého kraje a také všem našim klientům, obchodním partnerům, praktickým a od-
borným lékařům regionu. Jen s  jejich další podporou můžeme realizovat dlouhodobý strategický 
cíl - vybudovat silné regionální zdravotnické zařízení.

MUDr. Petr Chmátal, Ph. D., MBA 



Profil společnosti
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Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, akciová společnost, je významné zdravotnické zařízení regionu 
poskytující lůžkovou i ambulantní péči. Slouží nejen pro obyvatele na území okresu Česká Lípa 
(cca 110 000 obyvatel), ale ve vybraných odbornostech i pro část Děčínska. Vzhledem k blízkosti hojně 
navštěvovaných rekreačních oblastí v okolí České Lípy poskytuje péči zvýšenému počtu tuzemských 
i zahraničních rekreantů. Lůžkový fond nemocnice aktuálně představuje 527 lůžek. 

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, akciová společnost byla založena rozhodnutím zakladatele a jedi-
ného akcionáře Libereckým krajem. Zápis do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, 
oddíl B, vložka 1648 se uskutečnil dne 4. 1. 2006. 
Hlavní činností společnosti je poskytování lůžkové, ambulantní a další zdravotní péče v rozsahu regis-
trace podle zákona č. 160 / 1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních v platném 
znění.



Hlavní akcionáři a majetkové účasti
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- Liberecký kraj

Orgány společnosti

- Valná hromada

- Dozorčí rada

 Zdeněk Bursa, člen od 1. 3. 2009, předseda, od 18. 3. 2009 
 Pavel Petráček, člen od 1. 3. 2009
 Mgr. Stanislav Valdman, člen od 1. 3. 2009
 Ing. Karel Kapoun, člen od 1. 3. 2009
 MUDr. Jan Brázda, člen do  13. 8. 2010
 MUDr. Romana Balková, člen od 9. 9. 2010
 Ing. Alena Brodská, člen od 13. 8. 2007 do 13. 8. 2010, člen od 9. 9. 2010

- Představenstvo

 MUDr. Petr Chmátal, Ph. D.,  MBA, předseda od 26. 8. 2009
 JUDr. Stanislav Cenek, místopředseda od 3. 11. 2009
 Ing. Martin Říha, člen od 26. 8. 2009
 Mgr. Dana Šperlíková, člen od 7. 4. 2009
 MUDr. Petr Gutwald, člen od 28. 10. 2009
 Lenka Caklová, člen od 28. 10. 2009 



Přehled jednotlivých lůžkových a nelůžkových oddělení a pracovišť
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Lůžková oddělení: 
     
Anesteziologicko-resuscitační oddělení   primář MUDr. Jiří Hruška 
       vrchní sestra Drahomíra Hubáčková

Dětské a novorozenecké oddělení    primář MUDr. Josef Gut 
       vrchní sestra Jitka Jelínková

Gynekologicko-porodnické oddělení   primář MUDr. Radek Havlas
       vrchní sestra Hana Kandlerová

Chirurgické oddělení      MUDr. Karol Chrenko (do 31. 8. 2010) 
       primář MUDr. Daniel Hodík (od 1. 9. 2010) , 
       vrchní sestra Irena Patková

Interní oddělení a hemodialyzační středisko  primář MUDr. Romana Balková
       vrchní sestra Marie Štullerová

Neurologické oddělení     primář MUDr. Jitka Mondoková
       vrchní sestra Stanislava Kadlecová

Ortopedické oddělení     primář MUDr. Petr Gutwald  
       vrchní sestra Martina Černá

Urologické oddělení      primář MUDr. Josef Šulc
       vrchní sestra Vladislava Pešková 

Následné péče (LDN)     primář MUDr. Nikolaj Štaňko
       vrchní sestra Mgr. Eva Budnikovová
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Komplement / Společné vyšetřovací a léčebné složky:

Oddělení klinické biochemie    vedoucí oddělení Ing. Oldřich Mach
       vrchní laborant Věra Tomečková

Hematologické a transfúzní oddělení   primář MUDr. Jindra Škarková 
       vrchní laborant Irena Volejníková

Oddělení klinické mikrobiologie    primář MUDr. Vladimír Fibiger
       vrchní laborant Ilona Lounová

Patologie       primář MUDr. Luděk Coufal
       vrchní laborant Jaroslava Hnídková (do 30. 9. 2010)
       vrchní laborant Ladislava Badinová (od 1. 10. 2010)

Radiodiagnostické oddělení     primář MUDr. Hana Čerbáková 
       vrchní laborant Vladislav Jindra

Oddělení rehabilitace,     primář MUDr. František Koucký
fyzioterapie a revmatologie         vrchní fyzioterapeut Mgr. Dana Šperlíková                  
       
Plicní oddělení (TRN)                            primář MUDr. Magdalena Popelková 
       vrchní sestra Zuzana Dostálová

Centrální  příjem                                    vedoucí lékař  MUDr. Jiří Čech 
       vrchní sestra Ing. Alena Brodská  

Centrální oper. sály                             vedoucí lékař  MUDr. Petr Ježek 
       vrchní sestra Ludmila Řeháková          
             
Centrální sterilizace                                vedoucí lékař  MUDr. Petr Ježek
       vrchní sestra Jaroslava Fiedlerová                      
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Přehled o počtech zaměstnanců  k 31. 12. 2010
(Průměrný přepočtený evidenční počet)

Profese                   Počet
Lékaři              96
Farmaceuti                   9
Všeobecné sestry a porodní asist.,
Ostatní zdrav. nelékaři s odb. způsobilostí  (SZP)    365
Laboranti            59
NZP, PZP          130
Fyzioterapeuti            19
Ergoterapeuti                  2
Ostatní pracov. v lab. metodách s VŠ                            2
Ostatní odborný pracovník                     2
THP              68
Dělníci a provozní pracovníci        115

Celkem zaměstnanců k 31. 12. 2010     867



Zpráva  hlavní sestry
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Dovolte mi krátké ohlédnutí a rekapitulaci roku 2010 tak, jak probíhal v českolipské nemocnici, v oblasti 
ošetřovatelství. Uplynulý rok přinesl mnoho úkolů, které bylo potřeba splnit a uvést do každodenní 
praxe. Náročný byl hned z několika pohledů:

Úsek ošetřovatelství se začal připravovat na akreditaci. V souvislosti s tím bylo třeba začít s hodno-
cením dosavadní práce odvedené na úseku ošetřovatelství. 
Ve spolupráci s  Radou kvality NsP došlo k  revizi používaných formulářů pro oblast poskytované 
zdravotní péče. V návaznosti na výsledek byla sestavena pracovní skupina, která provádí postupnou 
revizi, připravuje a uvádí do praxe nové dokumenty tak, aby byly v  souladu s požadavky SAK. 
Do praxe byly postupně zavedeny nové dokumenty ZD, které zohledňují požadavky 
ošetřovatelského procesu. Počátkem roku 2011 byla do praxe uvedena nová ZD, platná pro stan-
dardní lůžková oddělení.
Byla ustanovena pracovní skupina, která řeší oblast nežádoucích událostí a mapuje rizikové oblasti. 
Ve spolupráci s  Radou kvality a vedoucími pracovníky jednotlivých úseků  připravuje vnitřní 
předpisy,  řešící oblast poskytování bezpečné péče. 
Probíhá postupná revize stávajících ION v oblasti platných standardů ošetřovatelské péče. 
Zdravotničtí nelékaři se zapojili do sledování výskytu nežádoucích událostí, které jsou 
prostřednictvím „Hlášení NU“ předávány hlavní sestře. Každé hlášení je kontrolováno staniční 
a vrchní sestrou. Zároveň je vidováno lékařem a primářem oddělení. Hlášení slouží jako podklady 
pro práci skupiny managementu rizik. 
Převážná část lůžkových i ambulantních pracovišť nemocnice se zapojila do sledování indikátorů 
kvality. 
Zdravotničtí nelékaři připravili a aktivně se účastnili 12 ústavních konferencí, z  nichž tři mají 
v současné době svoji tradici. Jedná se o konferenci RDG oddělení, oddělení klinických laboratoří 
a oddělení Centrální sterilizace. Podařilo se připravit další konferenci z  oblasti nutriční péče, 
která měla počátkem roku 2011 svou premiéru.
Zdravotničtí nelékaři se zároveň účastnili vzdělávacích akcí mimo rámec nemocnice a v  mnoha 
případech, prostřednictvím aktivně připravené odborné přednášky, přispěli k reprezentaci nemoc-
nice. Vedoucí zdravotničtí nelékaři se aktivně zapojili do školení našich zaměstnanců v  oblasti 
krizové připravenosti a také hygieny a dezinfekce rukou.
Zaměstnanci rovněž aktivně spolupracovali s  nově ustanovenou pracovní skupinou pro „Tvorbu 
pozitivních listů“. Výsledkem složité práce je vytvoření pozitivních listů pro oblast SZM, které splňují 
požadovanou kvalitu a optimální cenu.
Zdravotničtí nelékaři procházeli pravidelným auditem, který prováděla hlavní  sestra. Výsledky 
auditů vždy sloužily k ověření dodržování nastavených vnitřních předpisů, ale i k poskytnutí zpětné 
vazby zaměstnancům. V  mnoha případech byly výsledky auditů použity pro zavedení nového, 
dokonalejšího postupu. Pravidelné hodnocení prováděli i vedoucí zaměstnanci zdravotnických 
nelékařů. 

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.
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V  roce 2010 byl uveden do praxe nutriční screening, který nás, zejména u hospitalizovaných 
pacientů, významně posunul do oblasti řešení rizik malnutrice.  V  této souvislosti vznikla pozice 
edukační sestry se zaměřením na péči o pacienta se zavedeným PEG. Zároveň byla zřízena Nutriční 
poradna pro pacienty mající problémy ve výživě. 
V loňském roce jsme též řešili problematiku nebezpečí pádu pacienta v ZZ. Tímto jsme se zapojili do 
výzvy MZ, které tuto oblast zařadilo do „Akčního plánu“ pro rok 2010.
Na základě Akčního plánu MZ jsme v  loňském roce uvedli do praxe identifikaci pacientů 
prostřednictvím identifikačních náramků,  prevenci stranové záměny. Revidovali jsme také předpis 
řešící oblast hygieny a dezinfekce rukou a  předpis řešící oblast bezpečného podávání  uskladnění 
léčiv se zaměřením na případnou možnou záměnu.
 V roce 2010 proběhla v nemocnici přestavba nového multioborového JIPu, který svým rozsahem 
výrazně ovlivnil podmínky práce našich zaměstnanců. Tito byli společně s  pacienty vystaveni 
útrapám spojeným se stavebními pracemi a nadměrným hlukem. V měsíci září byla stavba předána 
k užívání. Zřízení multioborového JIPu přispělo bezesporu ke zkvalitnění poskytované péče. Velice 
náročné bylo  zapracování zdravotnického personálu pro oblast poskytování intenzivní péče. 
Dalším významným krokem bylo (v závěru roku) začlenění urologického oddělení pod chirurgický 
primariát. S  tímto bylo opět spojeno náročné zapracování zaměstnanců v obou oborech. Chirur-
gické oddělení se muselo zapracovat v oblasti specializované urologické péče a zaměstnanci urolo-
gie v oblasti náročné chirurgické péče. 
Na základě rozhodnutí vedení NsP došlo k  výrazné organizační změně týkající se provozu COS 
a GOS. V  oblasti plánované operativy došlo k  jejímu přesměrování do prostorů stávajících 
COS. Na gynekologicko-porodnickém oddělení  byl zachován provoz sekčního a zákrokového sálu. 
V neposlední řadě došlo k přesunu pohotovostní chirurgické ambulance z prostorů polikliniky do 
prostorů oddělení CP. 

Během listopadu a prosince  roku 2010 jsme realizovali šetření spokojenosti pacientů. Zajímali jsme se 
především o názor pacientů – z ambulancí i z  lůžkové části - na poskytované služby. Z ambulantních 
složek se nejlépe umístilo TRN oddělení, když celková spokojenost byla 1,03. Průměr spokojenosti všech 
ambulancí činil 1,38. Za lůžková oddělení se nejlépe umístilo ortopedické oddělení. Celková 
spokojenost jeho klientů dosáhla 1,27. Průměr spokojenosti na všech lůžkových odděleních byl 1,38. 
Na ortopedickém oddělení byly nejlépe hodnoceny ošetřovatelské otázky společně s  lékařskými, kdy 
celková spokojenost v  obou případech dosáhla hodnoty 1,05, přičemž průměr spokojenosti ošetřo- 
vatelských služeb za všechna lůžková oddělení byl 1,17. Průměr spokojenosti lékařských služeb 
za všechna lůžková oddělení byl 1,27.

Závěrem chci vyslovit poděkování všem zaměstnancům nemocnice, kteří se podíleli na plnění výše 
uvedených úkolů. Zároveň děkuji všem zaměstnancům za příkladnou spolupráci, která mnohdy 
přesahovala rámec deklarovaný náplní práce.

Lenka Caklová
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Statistické údaje Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. - rok 2010
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Celkem za NsP
 774 91 ůtneicap hcýnavozilatipsoh tečoP
 963 172 hcícnalubma v většván tečoP

Počet narozených dětí  7011                  
Počet operací  403 5 

 891 231 ynd ícavořtešo énazákyV
 8,4NDL zeb abod ícavořtešo ánrěmůrP
 8,6NDL ěntečv abod ícavořtešo ánrěmůrP

Využití nasmlouvaných lůžek  %7,86 

 
 

Členění dle jednotlivých primariátů

Primariát 
Počet 

nasmlouvaných 
lůžek 

Počet 
hospitalizovaných 

pacientů 

Počet 
ošetřovacích 

dnů 

Průměrná 
ošetřovací 

doba 
ARO 6 143 1 749 12,2 
Gynekologie 60 2 868 9 359 3,3 
Chirurgie 102 4 606 23 449 5,1 
Interna 83 4 278 23 663 5,5 
Neurologie 34 1042 8 165 7,8 
Ortopedie 32 1 167 6 833 5,9 
Pediatrie 58 4170 13 932 3,3 
Urologie 30 1 112 4 524 4,1 
LDN                        122                            567                   40 524                    71,5 
          



Ekonomická část (v tis. Kč)

www.nemcl.cz

  
Majetek     
     

Druh majetku 
Pořizovací 

cena Oprávky Netto cena  
  1987861875 2 erawtfoS
  477 30112488 5 avárp ánletinecO

Budovy a stavby 158 904 11 761 147 143  
Dopravní prostředky 1 688 670 1 018  
Stroje a zařízení   168 87             495 35554 231 

  797 160797 16 ykmezoP
Nedokončený majetek 1 637 0 1 637  

 121 59222896349463 :mekleC  
  
Náklady     

176076 meklec ydalkáN   
Z toho nejvýznamnější nákladové 

     :ykžolop
 64553 ůkél abeřtopS
 288 86 MZS abeřtopS
 20097 ěnrákél énjeřev ev ížobz jedorP
 262752 ydalkán évodzM
 44039 ydalkán ínláicos énnokáZ

 
  
Výnosy      
Výnosy celkem            670 831  
Z toho nejvýznamnější výnosové 

     :ykžolop
  
T  567124 PZV do ičép .vardz az ybžr
T  170501 PZ .tatso do ičép.vardz az ybžr
T  009 69 ynrákél énjeřev z ížobz az ybžr
   
  

 061+ :kedelsýv ýksřádopsoH
     

 
 



Rozvaha
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Výsledovka
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Zpráva auditora
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o ověření účetní závěrky k 31. prosinci 2010 obchodní společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.



Výrok auditora
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Finanční dary  na nový digitální mamograf v NsP Česká Lípa
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Nadace Preciosa     750 000 Kč 
Město Česká Lípa     300 000 Kč 
Pfizer spol. s r. o.    200 000 Kč 
Johnson Controls–Automobilové součástky 
(Česká Lípa a Stráž pod Ralskem)  140 000 Kč 
Město Doksy        70 000 Kč 
Město Ralsko        50 000 Kč 
Město Mimoň       50 000 Kč 
Město Dubá        50 000 Kč 
ODS v České Lípě       32 000 Kč 
Obec Brniště        30 000 Kč 
Mgr. Valdman, Nový Bor         15 830 Kč 
Město Nový Bor       10 000 Kč 
Obec Okna        10 000 Kč 
Obec Provodín       10 000 Kč 
Renomia, Brno       10 000 Kč 
Město Stráž pod Ralskem        10 000 Kč 
Obec Svor        10 000 Kč 
Město Žandov       10 000 Kč 
Fehrer, Česká Lípa         5 000 Kč 
Obec Jestřebí          2 000 Kč 
Silnice a mosty - SaM        2 000 Kč 
Město Cvikov          1 000 Kč 
 
Celkem              1 767 830 Kč 
 

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. děkuje i všem dalším dárcům,
kteří v roce 2010 přispěli svým darem. Pomohli tak zlepšit

péči o pacienty.



www.nemcl.cz



www.nemcl.cz

Plán areálu



Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.
Purkyňova 1849

470 77 Česká Lípa
Tel. +420 487 954 111

www.nemcl.cz


