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Základní identifikační údaje 
 
Název: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. 
 
Sídlo: Purkyňova 1849, 470 77 Česká Lípa 
 
Právní forma: akciová společnost  zapsaná u  Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, 
vložka 1648 
IČ: 27283518 
DIČ: CZ27283518 
 
Statutární zástupce: 
MUDr. Petr Chmátal, Ph. D., MBA, předseda představenstva   
JUDr. Stanislav Cenek, místopředseda představenstva   
 
Bankovní spojení:  
GE Money Bank, a. s., pobočka Česká Lípa 
číslo účtu: 183452738/0600 
 
 
Předmět hlavní činnosti: poskytování ústavní a ambulantní zdravotní péče,  
poskytování prostředků zdravotnické techniky a léčiv 
 
Kontakt: 
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa – spojovatelka 
Tel: 487 954 111 - spojovatelka 
Fax 487 951 468 
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Úvodní slovo předsedy představenstva 
 
Vážené dámy a pánové,   
 
předkládám vám výroční zprávu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. za rok 2011.   
 
Nemocnice řešila v ekonomické oblasti dva zásadní problémy, které přetrvávají i v roce 
2012. Prvním z nich je provozní financování. V roce 2011, v důsledku počínajících úspor ve 
zdravotnictví, nemocnici klesly tržby -v meziročním srovnání- o 40 milionů korun, z čehož 
většinu neměla možnost nikterak ovlivnit. Navíc, v důsledku akce „Děkujeme, odcházíme“, 
vzrostly oproti předchozímu roku o 13 milionů korun mzdové náklady. Proto i přes 
úspěšnou snahu o úspory v nákupech materiálu a léčiv nemůžeme být na hospodářský 
výsledek roku 2011 pyšní. Druhým problémem  je celková zchátralost budov a zařízení, do 
kterých nebylo v minulosti pravidelně investováno. Nyní geometrickou řadou rostou 
náklady na údržbu a likvidaci havárií. Blížíme se okamžiku, kdy z důvodu technického stavu 
budov může hrozit omezování zdravotní péče, a současný dopad změn nám s řešením 
 tohoto problému rozhodně nepomáhá. 
 
Na druhou stranu, během roku 2011 jsme dosáhli řady úspěchů a dle mého názoru posunu 
nemocnice správným směrem. Na prvním místě musím uvést vybudování zcela nového 
pracoviště nemocnice – oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče. Dále 
pořízení nového mamografu a modernizaci tohoto pracoviště. Podobně zásadní bylo 
přebudování a dovybavení pracoviště endoskopie, které posunulo tento obor k další 
perspektivě. Od podzimu 2011 jsme realizovali v podobě technické, rekonstrukční a 
organizační – náročný projekt přestěhování LDN z Nového Boru do monobloku nemocnice 
v České Lípě, zároveň s modernizací gynekologického oddělení. Projekt na přestěhování 
novoborské LDN do českolipské nemocnice byl motivován nejen provozní úsporou, ale 
zejména snahou o zvýšení kvality a především rychlé dostupnosti poskytované zdravotní 
péče. Intenzivně jsme se zabývali přípravou dalších investic – rekonstrukcí budov 
nemocnice se zateplením, vybavením iktového centra naší neurologie, na které jsme získali 
dotaci 24 mil. Kč, nebo digitalizací rentgenových pracovišť. Pokračovali jsme v tlaku na 
dobré hospodaření, na transparentnost nákupů a na zvyšování efektivity ve všech 
směrech. Pozadu nezůstával tlak na zvyšování kvality zdravotnické péče. Během roku 2011 
byla v ISO akreditována pracoviště patologie a hematologie, oddělení klinické biochemie a 
mikrobiologie. Pracovat začal manager kvality a jeho úsilí by mělo být završeno 
akreditačním řízením nemocnice jako celku.  
 
Nemocnice se podruhé zapojila do dotazníkového průzkumu Kvalita očima pacientů a 
získala stejný rating jako Krajská nemocnice Liberec. Tento velmi sofistikovaný výzkum 
prokázal, že kvalita péče v nemocnici se od minulého šetření v roce 2008 výrazně zlepšila. 
Zlepšení představuje posun o dva ratingové stupně na škále kvality zdravotních služeb 
podle projektu Kvalita očima pacientů, a to z hodnocení B na hodnocení A-. Souhrnná 
spokojenost za celou nemocnici dosahuje 79,3%. Na zlepšení se nejvíce podílí zlepšené 
hodnocení indikátorů kvality v oblasti respekt-ohled-úcta k pacientům a zlepšené služby 
na odděleních ortopedie, chirurgie a neurologie. Posun k lepšímu, který nemocnice od 
roku 2008 zaznamenala, je  významný a prokazatelný.  
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Pozitivním směrem se posunul i vztah s majoritním plátcem zdravotní péče, s VZP. 
V prosinci 2011 jsme uzavřeli vleklé spory a nemocnici byly doplaceny některé 
rozporované položky. Po vzájemné dohodě s VZP  jsme v roce 2011 zřídili tzv. spojený 
lůžkový fond u oddělení chirurgie a urologie, a tím zrušili 30 lůžek. 
 
Za velmi podstatné považuji fakt, že jsme i v době krize zajistili nárůst platů zdravotníků a 
přispěli k udržení pracovních míst, pracovních kolektivů. A NsP tak zůstala jedním 
z největších zaměstnavatelů v západní části Libereckého kraje. 
 
Za nejdůležitější úkoly naší nemocnice nadále pokládám udržení rozsahu a zvyšování 
kvality poskytované péče. Zavádění procesů kontroly bezpečnosti a kvality poskytované 
zdravotnické péče, zlepšování vnitřní a vnější komunikace a nezhoršení ekonomické 
situace.  Nová  úhradová vyhláška s posunem do DRG plateb  znamená, že peníze jdou za 
pacientem. Nepříjemné dopady vyhlášky umocňuje vyšší inflace a nárůst daně z přidané 
hodnoty.  
 
Otálet nelze ani s rekonstrukcí budov, která znamená  výměnu oken, rekonstrukci, 
zateplení střech a obvodových zdí včetně sanace balkónových konstrukcí. Klíčové bude 
rozhodnutí vlastníka nemocnice o financování projektu nad rámec nemocnicí získané 
dotace z fondu životního prostředí, která činí 42,5 miliónu korun.  
Dále je nutné najít funkční model financování rekonstrukce rozvodů vody, fasády, výměny 
oken, opravy operačních sálů, rekonstrukce stravovacího zařízení a kotelen. Jinak může 
dojít v budoucích letech ke kolapsu zdravotnického zařízení. Naopak v běžném provozním 
financování probíhá a dále je připraven celý soubor opatření, od  otevření nových kapacit 
až po restrukturalizaci některých lůžkových oddělení včetně změn organizace práce. 
Výsledkem bude návrat k vyrovnanému hospodaření při zachování rozsahu poskytované 
péče pro spádovou oblast Českolipska.  
 
Jsem přesvědčen, že se vedení nemocnice může v tomto snažení spolehnout na dobrou 
spolupráci a podporu vlastníka. Za dosavadní vstřícnost chci poděkovat členům dozorčí 
rady, zastupitelům Libereckého kraje, ale také všem našim klientům, obchodním 
partnerům, praktickým a odborným lékařům regionu.  Děkuji! 
 
 
 

MUDr. Petr Chmátal, Ph.D., MBA 
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Profil společnosti 
 
 

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  379 akutních lůžek a 122 lůžek následné péče.  

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, akciová společnost byla založena rozhodnutím 
zakladatele a jediného 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 registrace podle zákona č. 160 / 1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních 
zdravotnických zařízeních v platném znění. 
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Hlavní akcionáři a majetkové účasti 
 

- Liberecký kraj 
 

 

Orgány společnosti 
 
- Valná hromada 
 
- Dozorčí rada 
 
Zdeněk Bursa,  předseda do 1. 9. 2011  
Pavel Petráček, člen od 1. 3. 2009, předseda od 1. 9. 2011 
Mgr. Stanislav Valdman, člen od 1. 3. 2009 
Ing. Karel Kapoun, člen od 1. 3. 2009 
MUDr. Pavel Novák, člen od 1.9. 2011 
MUDr. Romana Balková, člen od 9. 9. 2010 
Ing. Alena Brodská, 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  
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Přehled jednotlivých lůžkových a nelůžkových oddělení a pracovišť 

 

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  primář MUDr. Daniel Hodík   

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 
 
 
Následné péče (LDN) primář MUDr. Nikolaj Štaňko 

vrchní sestra Mgr. Eva Budnikovová 

 

 

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 Ladislava Badinová  
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Radiodiagnostické oddělení    primář MUDr. Hana Čerbáková  
vrchní laborant Vladislav Jindra 

 
Oddělení rehabilitace,  
fyzioterapie a revmatologie                                            primář MUDr. František Koucký 

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                       

 
 

 

 

Přehled o počtech zaměstnanců  k 31. 12. 2011 
(Průměrný přepočtený evidenční počet) 

Profese                   Počet 
Lékaři              91 
Farmaceuti                   7 
Všeobecné sestry a porodní asist., 
Ostatní zdrav. nelékaři s odb. způsobilostí  (SZP)    363 
Laboranti            58 
NZP, PZP          129 
Fyzioterapeuti            19 
Ergoterapeuti                  2 
Ostatní pracov. v lab. metodách s VŠ                            2 
Ostatní odborný pracovník                     2 
THP              65 
Dělníci a provozní pracovníci        125 

 
Celkem zaměstnanců k 31. 12. 2011     863 
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Statistické údaje Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. 

rok 2011 
     

     
     

Celkem za NsP 
Počet hospitalizovaných pacientů 18 812 
Počet návštěv v ambulancích 266 555 
Počet narozených dětí                      922 
Počet operací 4 842 
Vykázané ošetřovací dny 123 496 
Průměrná ošetřovací doba bez LDN 4,5 
Průměrná ošetřovací doba včetně LDN 6,6 
Využití nasmlouvaných lůžek 67,5% 
Vykázané body celkem 448 679 104 
  z toho ambulantní body   71 738 054 
    body vyžádané péče 126 384 019 
    body hospitalizační   250 557 031  
 
 

Členění dle jednotlivých primariátů 

Primariát 
Počet 

nasmlouvaných 
lůžek 

Počet 
hospitalizovaných 

pacientů  

Počet 
ošetřovacích 

dnů 

Průměrná 
ošetřovací 

doba 
ARO 6 139 1 666 12,0 
Gynekologie 60 2 634 8 319 3,2 
Chirurgie-
urologie 106 5 437 24 433 4,5 
Interna 83 4 378 21 749 5,0 
Neurologie 34                 985 7 405 7,5 
Ortopedie 32 1 468 6 157 4,2 
Pediatrie 58 3 888 12 977 3,3 
LNP (LDN) 122 544 40 790 75,0 
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Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. děkuje  všem  dárcům, kteří v roce 

2011 přispěli svým darem. Každý dar přispěl ke zlepšení péče o pacienty 
v naší nemocnici. 

 
 



www.nemcl.cz 

 
 

Příloha: 
 

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 
2011 společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


