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1. Úvodní slovo předsedy představenstva

Vážené dámy a pánové,
po roce opět nastal čas bilancování, které shrnuje tento dokument: Výroční zpráva
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. za rok 2012.
Českolipská nemocnice provozovala aktivity - kromě širokého komplementu v těchto oborech: interna, chirurgie, gynekologie a porodnictví, ARO, pediatrie a
neonatologie, ortopedie, urologie, pneumologie, nefrologie s dialýzou. Hlavní činností
zůstala starost o zdraví čtvrtiny obyvatel Libereckého kraje respektive poskytování
lůžkové, ambulantní a další zdravotní péče v rozsahu registrace dle zákona.
V případě náhlé choroby či úrazu navracela zdraví i mnoha turistům, rekreantům a
návštěvníkům Českolipska. Nezanedbatelným faktem je, že Nemocnice s poliklinikou
Česká Lípa, a.s., (NsP) byla v roce 2012 jedním z největších zaměstnavatelů
v západní části Libereckého kraje.
NsP s potýkala v roce 2012, jako většina zdravotnických zařízení, s různými
problémy, které se ale snažila řešit tak, aby je pacienti nepociťovali. Nemocnice čelila
zejména zásadním problémům v ekonomické a technické oblasti. V roce 2012,
v důsledku razantních úspor ve zdravotnictví, nemocnici klesly úhrady od zdravotních
pojišťoven, aniž by tento pokles měla možnost ovlivnit. Nepříjemné dopady úhradové
vyhlášky umocnila vyšší inflace a nárůst daně z přidané hodnoty. Nemocnice proto
pokračovala v tlaku na dobré hospodaření, na transparentnost nákupů a na
zvyšování efektivity ve všech směrech. Na krizový stav v rezortu tuzemského
zdravotnictví reagovala sérií reorganizačních opatření včetně zahájení
restrukturalizace lůžkových oddělení. NsP, na rozdíl od předchozích let, vytvořila
a upevnila korektní vztahy s majoritním plátcem zdravotní péče, s VZP.
Představenstvem byla přijata strategie reorganizace a restrukturalizace na léta 2012
až 2015. Nemocnice realizovala úspory provozních nákladů, úspory v oblasti nákupů,
mezd nebo zahájením optimalizace lůžkového fondu a hledala úspory v oblasti
energií.
I široké veřejnosti je již znám problém, kterým je celková zchátralost budov a zařízení
NsP Česká Lípa, do kterých nebylo v minulosti pravidelně investováno.
Geometrickou řadou rostly náklady na údržbu a likvidaci havárií. Management se
proto intenzivně zabýval přípravou nutných investic – rekonstrukcí budov nemocnice
se zateplením, vybavením iktového centra neurologie, na které NsP získala dotaci 24
mil. Kč, digitalizací rentgenových pracovišť, redislokací dětského oddělení.
Reorganizací chirurgických oborů, kde vznikl společný lůžkový fond urologie a
oddělení ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí. Dále i reorganizací na
interním oddělní a na oddělení gynekologie a porodnice, rozšířením služeb patologie
a vybudováním lůžek akutní rehabilitace. NsP uskutečnila, za běžného provozu,
projekt přesunu 62 lůžek z Nového Boru a celkové modernizace LDN v České Lípě.
Spolu s nezbytnými úpravami a pracemi v 6., 9., 8. a 4. patře. Jen zásluhou výborné
týmové spolupráce se podařilo zvládnout tak náročný projekt.
Rád bych ještě připomněl, že v loňském roce se již naplno „rozjelo“ fungování zcela
nového pracoviště - DIOP - oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče.
www.nemcl.cz

Jeho využití dosáhlo 95 procent a odborníci Ministerstva zdravotnictví České
republiky při své kontrole uvedli, že na pracovišti jsou splněny požadavky na věcné
a technické vybavení i na personální zabezpečení. A shodli se, že se jedná o jedno
z nejlepších pracovišť, která naplňují účel, pro který byl tento typ péče zřízen.
V neposlední řadě si dovoluji zmínit, že „evropské peníze“ podpořily vzdělávání
personálu nemocnice, když v roce 2012 úspěšně skončil vzdělávací projekt, který
začal v říjnu 2010. Vzdělávacími aktivitami v rámci tohoto projektu prošlo celkem
445 zaměstnanců nemocnice. Někteří zaměstnanci se zúčastnili několika kurzů, tzn.,
že celkový počet absolventů je 980.
Nemohu opomenout a konstatovat, že zdravotní péče je čím dál více zaměřena na
pacienta a individualizována, přičemž pacient se stává spíše aktivním
spolupracovníkem, než pouhým předmětem zdravotní péče. Práva občanů a
pacientů jsou pro nás zásadním východiskem. Pozadu proto nezůstával ani tlak na
zvyšování kvality zdravotnické péče. Nemocnice se připravovala na akreditaci a při
hodnocení kvality a bezpečí poskytované lůžkové zdravotní péče posuzovala
procesy jako řízení kvality a bezpečí, péče o pacienty, řízení lidských zdrojů, nebo
zajištění bezpečného prostředí pro pacienty a zaměstnance poskytovatele lůžkové
zdravotní péče. Nemocnice zavedla interní systém kvality dle vyhlášky o hodnocení
kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče. Strategie managementu kvality směřovala
k dosažení akreditace a certifikace NsP. Během sledovaného období byly přijaty,
prosazovány a splněny strategické cíle kvality: Dokumentace léčebného procesu,
auditní činnost, řízení rizik a změn, řízení kvality na všech liniích vedení. Nemocnice
zavedla přesnou evidenci stížností
a poděkování (107 pochval, poděkování a 35 stížností). I jejich vyhodnocování.
Vážené dámy a pánové, jsem přesvědčen, že českolipská nemocnice plní, přes řadu
obtíží, svou základní úlohu, to znamená, že je fungujícím zdravotnickým zařízením
pro širokou spádovou oblast. Domnívám se, že k přednostem patří spektrum služeb
i mnoho obětavých a kvalifikovaných pracovníků. Závěrem je mi ctí poděkovat za
práci právě jim, zaměstnancům. Děkuji i zástupcům vlastníka,
členům
představenstva a dozorčí rady. A rovněž všem klientům, obchodním partnerům,
praktickým a odborným lékařům regionu.

MUDr. Radek Havlas
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2. Základní identifikační údaje
Název: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.
Sídlo: Purkyňova 1849, 470 77 Česká Lípa
Právní forma: akciová společnost zapsaná u 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
www.nemcl.cz
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3. 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

Pavel Petráček, člen od 1. 3. 2009, předseda od 1. 9. 2011 do 18.12. 2012
Mgr. Stanislav Valdman, člen od 1. 3. 2009 do 18.12. 2012
Ing. Karel Kapoun, člen od 1. 3. 2009 do 18.12. 2012
MUDr. Pavel Novák, člen od 1.9. 2011 do 2. 5. 2012
MUDr. Romana Kvasničková, člen od 9. 9. 2010
Ing. Alena Brodská, člen od 9. 9. 2010
Mgr. Hana Moudrá, člen od 19. 12. 2012, předseda od 11. 1. 2013
PhDr. Jaromír Baxa, člen od 19.12. 2012
Jiří Löffelmann, člen od 19. 12. 2012
Mgr. Lenka Kadlecová, člen od 19. 12. 2012

- Představenstvo

MUDr. Petr Chmátal, Ph. D., MBA, předseda od 26. 8. 2009
JUDr. Stanislav Cenek, místopředseda od 3. 11. 2009
Ing. Martin Říha, MBA, 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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8. Informace o spřízněných osobách
(a) Pohledávky a závazky z obchodního styku
V obchodních pohledávkách a závazcích, jsou obsaženy i následující zůstatky účtů týkající se vztahů obdobných
vztahům k podnikům ve skupině.
Společnost

Pohledávky k 31.12. (v tis. Kč)
2011

Závazky k 31.12. (v tis. Kč)

2012

2011

2012

Krajský úřad Libereckého kraje

93

92

0

0

Celkem

93

92

0

0

(b) Tržby a nákupy
Tržby k 31.12. (v tis. Kč)
2011

Nákupy k 31.12. (v tis. Kč)

2012

2011

2012

Krajský úřad Libereckého kraje

1 922

2 006

0

0

Celkem

1 922

2 006

0

0

(c) Uzavřené ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodu zisku

Pro rok 2012 nebyly uzavřeny žádné ovládací smlouvy ani smlouvy o převodu zisku.

Zaměstnanci a členové řídících orgánů
a) Průměrný přepočtený počet zaměstnanců a z toho členové řídících orgánů a osobní náklady za rok
2011 a 2012
2011

Počet zaměstnanců

Zaměstnanci

Osobní náklady (v tis. Kč)
857

360 488

3

4 940

z toho členové řídících orgánů

2012

Počet zaměstnanců

Zaměstnanci

Osobní náklady (v tis.Kč)
831

z toho členové řídících orgánů

352 028

3

4 909

b) Odměny a poskytnuté úvěry a půjčky členům statutárních a dozorčích orgánů ( včetně uvedení
úrokové sazby a hlavních podmínek).
2011
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Počet členů

Odměny za výkon funkce (v tis. Kč)

4. Organizační schéma společnosti
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5. 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. Jaroslav Verner
vrchní sestra Irena Patková

Interní oddělení a hemodialyzační středisko

primář MUDr. Romana Kvasničková
vrchní sestra Marie Štullerová

Neurologické oddělení

primář MUDr. Jitka Mondoková
vrchní sestra Iva Volfová

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. Jaroslav
Procházka
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

Radiodiagnostické oddělení

primář MUDr. Hana Čerbáková
vrchní laborant Vladislav Jindra
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Oddělení rehabilitace,
fyzioterapie a revmatologie

primář MUDr. František Koucký
vrchní fyzioter. Mgr. Dana Šperlíková

Plicní oddělení (PNE)

primář MUDr. Magdalena Popelková
vrchní sestra Zuzana Dostálová

Centrální příjem

vedoucí lékař MUDr. Jiří Čech
vrchní sestra Jana Púdelková

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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9. Statistické údaje za rok 2012
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10. Zpráva z úseku životního prostředí
O odpady se smluvně stará firma Marius Pedersen, a.s.. Veškeré skladované množství nebezpečných
chemických látek se nachází v minimálním množství, pod hranicí limitů stanovených zákonem, kromě
kyslíku, který překračuje 2% množství, celková kapacita venkovních zásobníků činí 2x 10 000 l.
Dodávky medicinálních a technických plynů zajišťuje smluvně firma AIR PRODUCTS, spol. s r. o..
Revizní záznam tlakové nádoby na kyslík (2x) ze dne 21. 5. 2012.
Kontrola z Krajského úřadu Libereckého kraje - odboru životního prostředí a České inspekce životního
prostředí proběhla dne 30.4.2013. Byla zaměřena na dodržování předpisů při nakládání s vybranými
nebezpečnými látkami a směsmi ve smyslu zákona o prevenci závažných havárií a nakládání se
závadnými látkami ve smyslu zákona o vodách v areálu Nemocnice s poliklinikou v České Lípě. Tato
kontrola proběhla bez závad a kontrolní orgány (KÚLK a ČIŽP) nenavrhly žádná opatření. (Jinou
kontrolu z hlediska zákona o prevenci závažných havárií zde krajský úřad dosud neprovedl).
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11. Lidské zdroje

Zpráva oddělení řízení lidských zdrojů (ŘLZ)
Od 1. ledna do 31. prosince 2012 jsme uzavřeli pracovní smlouvu s 84 zaměstnanci a 99 zaměstnanců
nás opustilo ukončením pracovního poměru. V průběhu roku se nám hlásilo cca 450 uchazečů o
zaměstnání.
V únoru proběhl již 10. ročník plesu, kterého se zúčastnilo 230 lidí. Od sponzorů bylo získáno 70 000,Kč, finance byly použity na organizaci plesu. Čtvrtý ročník dětského dne pro děti a vnoučata
zaměstnanců proběhl v červnu. Přálo nám krásné počasí. Zasoutěžit a zatančit si přišlo celkem 96 dětí.
V prosinci jsme připravili již tradiční oblíbenou mikulášskou besídku, která měla rekordní účast a sice 91
dětí. Na akcích děti obdržely díky sponzorům sladké odměny, občerstvení a ovocné balíčky.
Nemocnice získala dotaci na Rezidentní místa pro zdravotnické nelékaře v celkové výši 643 472,- Kč.
Celkem osm lékařů se zařadilo do základního oboru, čtyři lékaři úspěšně ukončili specializovanou
způsobilost, devět sestřiček zdárně dokončilo pomaturitní studium, šest sanitářů a sanitářek se úspěšně
zúčastnilo sanitářského kurzu. Do vzdělávání zaměstnanců celkem nemocnice investovala 513 530,Kč. Dále proběhlo školení KPR pro zdravotnické nelékaře a lékaře, školení hygieny rukou pro dělnické
profese, školení referenční zkoušky pro řidiče. 82 studentů a studentek u nás absolvovalo odbornou
praxi. Nemocnice začala poskytovat kurzy První pomoci pro širokou veřejnost.
Nemocniční knihovna má registrováno 468 čtenářů, během roku 2012 jich přibylo 161. V roce 2012
proběhlo 4 878 výpůjček, 103 knih bylo zakoupeno v loňském roce a přibyly tak k celkovému počtu
9 283 knih.
Mgr. Pavlína Simmerová
vedoucí oddělení ŘLZ
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Evropské peníze podpořily vzdělávání personálu.

V českolipské nemocnici skončil vzdělávací projekt, který začal v říjnu 2010. A získal nebývale
vysokou podporu z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Vzdělávacími
aktivitami v rámci tohoto projektu prošlo celkem 445 zaměstnanců Nemocnice s poliklinikou
Česká Lípa, a.s. Někteří zaměstnanci se zúčastnili několika kurzů, tzn, že celkový počet
absolventů je 980.
Českolipská nemocnice již v červenci 2009 reagovala na výzvu Ministerstva práce a sociálních věcí
České republiky a podala žádost o finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost na vzdělávací projekt pro své zaměstnance. Nesl název Komplexní systém vzdělávání v
Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa. Cílem projektu bylo působit prostřednictvím komplexních
vzdělávacích aktivit pozitivně na zdravotnický personál a skupiny podpůrných provozů českolipské
nemocnice, obsahem vzdělávací aktivity bylo vzdělávání v oblasti zdravotnických programů ,
vzdělávání v manažerských programech a elektronické vzdělávání - eLearning. Zdravotníci absolvovali například tyto odborné kurzy: Paliativní péče o pacienty s chronickým
onemocněním, Budování vztahů uvnitř nemocnice, poskytování a příjímání kritické zpětné vazby,
Komunikační dovednosti pro nižší zdravotní personál, Základy asistence a manipulace s pacientem,
Hygiena a sterilizace, Bazální stimulace v ošetřovatelské péči - základní kurz, E-learning - Vlhké
hojení, nebo E-learning - Kompresivní terapie. Manažerský mix pro staniční sestry, Manažerský mix
pro vrchní sestry, Výživa pacienta v léčebném procesu, Time management a strategický přístup k řízení
lidských zdrojů.
Podle Šperlíkové bylo velkým úspěchem, že se v rámci projektu podařilo získat pro nemocnici
certifikovaný kurz Bazální stimulace, kterého se účastnílo 60 zdravotníků a který nesporně přispěl ke
zlepšení kvality ošetřovatelské péče o pacienty. Zdravotníci získali odborné a praktické znalosti
konceptu Bazální stimulace a schopnost reagovat a adekvátním způsobem saturovat potřeby lidí
vykazující změny v oblasti komunikace, hybnosti a vnímání. Své znalosti zdravotníci využijí u
nemocných v bezvědomí, po poranění mozku, nemocných s hypoxickým postižením mozku, s
Alzheimerovou chorobou, u nemocných s hemiplegickým postižením, u pacientů v apalickém stavu,
umírajících, u seniorů s poruchou mobility.
Projekt nejprve prošel několika hodnotícími koly, a teprve pak byl hodnotící komisí schválen a
doporučen k financování Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v plné požadované výši
4 404 515 korun. Zcela konkrétně, projekt je financován z 85% z prostředků Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z 15 % ze státního
rozpočtu ČR .
Nemocnice s poliklinikou v České Lípě byla již v minulosti úspěšná s podobným projektem na školení
svých zaměstnanců. V letech 2006 až 2008 zde proběhl projekt „Vzděláváním k růstu kvality
poskytovaných služeb v NsP Česká Lípa“, který byl vypracován NsP Česká Lípa a realizován libereckou
společností Aperta. Nemocnice tehdy získala od Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu
bezmála dva a půl milionu korun. Hlavním záměrem tohoto projektu bylo podpořit a zlepšit komunikaci,
soudržnost a spolupráci zaměstnanců nemocnice napříč jednotlivými profesními skupinami, ale také
manažerské dovednosti.
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Závěrečné zhodnocení projektu Komplexní systém vzdělávání
v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Vzdělávací aktivity sahaly od zdokonalení nejrůznějších obecných zdravotnických a léčebných technik,
přes kurzy komunikačních a manažerských dovedností až po přípravu vlastních školitelů. Komplex
kurzů byl rozdělen do několika skupin podle cílových skupin (profesí), pro které byly jednotlivé
vzdělávací akce připravovány. Vzdělávací možnosti byly v rámci projektu nastaveny velmi široce tak,
aby docházelo k naprosto cílenému rozvoji kvalifikace prakticky každého zaměstnance Nemocnice.
Projekt byl z hlediska cílových skupin (profesí, účastníků) rozdělen do několika hlavních kategorií.
Jednalo se o kurzy určené pro:
a) zdravotnický personál (Komplexní ošetřovatelská péče o tracheostomované pacienty, Hygiena
operačních sálů a nazokomiální nákazy, Změny doporučených postupů dle Guidelliness 2005,
Komplexní péče o kůži a léčba chronických ran, vlhká terapie, Komplexní ošetřovatelské péče o
nemocné se stomiemi na trávicím a močovém traktu, Bazální stimulace v ošetřovatelské péči, Příprava
školitelů a školitelek, Paliativní péče o pacienty s chronickým onemocněním, E-learning),
b) nutriční specialisty a zdravotní sestry (Výživa pacienta v léčebném procesu),
c) sanitáře (Komunikační dovednosti pro nižší zdravotní personál, Základy asistence a manipulace
s pacientem, Hygiena a sterilizace),
d) vrchní sestry (Manažerský mix, Práva a povinnosti pacientů a zdravotníků, Budování vztahů
uvnitř nemocnice, poskytování a přijímání kritické zpětné vazby),
e) staniční sestry (Manažerský mix, Práva a povinnosti pacientů a zdravotníků),
f) vedoucí pracovníci (Strategický přístup k řízení lidských zdrojů, Time management a strategický
přístup k řízení lidských zdrojů, Vykazování zdravotní péče, Audit).
Projekt celkově vycházel z teze, že pouze učící se firma může úspěšně obstát v konkurenčním prostředí
a že pouze vzdělaní, kvalifikovaní a stále se rozvíjející zaměstnanci se mohou stát dlouhodobou oporou
zvyšování zdravotnické péče v Nemocnici Česká Lípa.
A na závěr fakta s některými argumenty:
• Projekt trval dva roky a rok se v podstatě připravoval.
• Projekt vzdělávání zdravotnického a nezdravotnického personálu byl hrazen celý z prostředků
Evropských strukturálních fondů.
• Projekt byl velmi pečlivě monitorován, nemocnice musela vypracovávat každých 6 měsíců
monitorovací zprávy, všechno pečlivě hlídat, počítat a organizovat. To vše měli na starosti
koordinátorky projektu Dana Šperlíková, Pavlína Simmerová a Lenka Caklová za spolupráce
Petry Čepičkové z finanční účtárny.
• Celkově se projektu zúčastnilo 448 zaměstnanců. Kumulativně prošlo školením 980 osob
• Projekt skončil v září 2012. Následně dva měsíce administrativně dobíhal. Co z něho dál
nemocnice vytěží je nejen odpovědností samotných účastníků, ale i celého managamentu
nemocnice.
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12. Vývoj hospodářského výsledku
Údaje v mil. Kč

Zisk/ztráta

Skutečnost Skutečnost
2011
2012

-43,2

-12,0

Index
nárůstu

0,28

Zvýšení/
snížení

31,2

Vývoj hospodářského výsledku (snížení ztráty oproti roku 2011 o 31,2 mil.Kč) byl ovlivněn především racionalizačními
a organizačními opatřeními v oblasti osobních nákladů, opatřeními eliminující nárůst nákladů vyplývající ze zvýšení
sazby DPH, vývoje inflace a nárůstem tržeb od zdravotních pojišťoven (úhradová vyhláška).

Léky, krev SZM
Ostatní materiál
Energie
Prodané zboží
Opravy

108,5
26,9
35,0
69,3
7,8

111,7
26,6
35,8
67,1
8,0

1,03
0,99
1,02
0,97
1,03

3,2
-0,3
0,8
-2,2
0,2

36,2

37,9

1,05

1,7

Mzdy a odvody

362,0

353,2

0,98

-8,8

Ostatní náklady

27,3

31,5

1,15

4,2

673,0

671,8

1,00

-1,2

Služby

Náklady celkem

Došlo ke zvýšení nákladů na léky, krev a SZM o 3,2 mil. Kč. Předpokládané zvýšení nákladů, které vyplývalo ze
zvýšení sazeb DPH a inflace (5 mil. Kč) bylo eliminováno důsledným uplatňováním pozitivních listů. Zvýšení nákladů v
oblasti služeb bylo způsobeno plným náběhem externího zajištění prání prádla (naopak došlo k poklesu provozních a
osobních nákladů na zajištění této služby vlastními silami). V celkovém snížení osobních nákladů (8,8 mil. Kč) se
odrazila racionalizační a organizační opatření (snížení počtu úvazků o 35, dále opatření v odměňování a využití
DPP).Nárůst ostatních nákladů vyplývá ze zaúčování zůstatkové hodnoty prodaného majetku (přestěhování lůžek
následné péče z areálu Nový Bor do prostor NsP Česká Lípa).

Tržby ZP
Tržby ostatní
Regulační poplatky
Tržby za zboží
Ostatní výnosy

Tržby celkem
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506,7
21,3
9,9
85,0
6,9

524,9
23,9
14,0
84,3
12,7

1,04
1,12
1,41
0,99
1,84

18,2
2,6
4,1
-0,7
5,8

629,8

659,8

1,05

30,0

Kolísání tržeb od ZP vyplývá z každoročních změn úhradových mechanizmů. Zvýšení ovlivněno i novou kapacitou
DIOP - zvýšení tržeb +4,2 mil.Kč a vyšším využití LNP lůžek +1,7 mil.Kč). Nárůst ostatních tržeb dán nárůstem tržeb
za ošetřené cizince a poskytnuté nezdravotní činnosti. Nárůst ostatních výnosů (5,8mil. Kč) byl způsoben prodejem
areálu lůžek následné péče Nový Bor.

12.1. Struktura nákladů 2012 – graf

Struktura nákladů 2012
Ostatní náklady;
31,5; 5%

Léky, krev SZM;
111,7; 17%
Ostatní materiál;
26,6; 4%
Energie; 35,8; 5%

Prodané zboží; 67,1;
10%

Mzdy a odvody;
353,2; 52%

Opravy; 8,0; 1%
Služby; 37,9; 6%

12.2. Struktura výnosů 2012 - graf

Struktura výnosů 2012
Tržby za zboží; 84,3;
13%

Ostatní výnosy; 12,7;
2%

Regulační poplatky;
14,0; 2%
Tržby ostatní; 23,9;
4%

Tržby ZP; 524,9; 79%
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13. Investiční činnost v roce 2012
1. Přehled investičních výdajů za rok 2012
V roce 2012 byl pořízen majetek v celkové hodnotě 30,3 mil.Kč. Z toho z vlastních zdrojů bylo pořízeno
vybavení a technická zhodnocení za 5,4 mil. Kč. Dalším zdrojem pořízení nového majetku byly finanční
a věcné dary. NsP Česká Lípa,a.s. v roce 2012 pořídila investiční majetek z dotací od Libereckého kraje
ve výši 24,9 mil.Kč.

2. Přehled nejvýznamnějších investic z vlastních zdrojů (v tis.Kč)
Přístroje a zařízení
Přístroj ultrazvukový diag.TOSHIBA
Lampa Meriled, duo, 160Klux
Screener novorozeneck
Zvedák pacientský
Sada resuscitační SECGRIST
Kleště T3120 SonoSurg
Sonograf ultrazvukový BTI-8150
Nůžky bipolární Dragon
Software
SW Fons Openlims
SW Interní provozní portál
Ostatní
Datová síť
Licence produktu AuditPro

Pořizovací cena
884
200
127
109
68
67
63
43
354
165
308
158

3. Přehled nejvýznamnějších investic z dotací od Libereckého kraje (v tis.Kč)
Přístroje a zařízení
Stavební úpravy pro přesun LDN a gynekologie
Dokončení rekonstrukce endoskopie
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Pořizovací cena
21 769
3 151

14. Přílohy

Přílohy
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14.1. Výrok auditora k roční účetní závěrce za rok 2012
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14.2. Účetní závěrka k 31.12. 2012
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14.3. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a
propojenými osobami za rok 2012
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Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. děkuje všem dárcům,
kteří v roce 2012 přispěli svým darem. Každý dar přispěl ke zlepšení
péče o pacienty v naší nemocnici.
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