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1. Úvodní slovo předsedy představenstva 
 
Vážené dámy, vážení pánové,   
 
rok 2013 byl v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a. s.,(NsP), rokem náročných 
úkolů a řady pozitivních změn. NsP pokračovala v tlaku na hospodárné nakládání 
s finančními prostředky, na transparentnost nákupů a na zvyšování efektivity 
hospodaření ve všech směrech.  

Od počátku roku probíhala intenzivní příprava na akreditaci. NsP 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. Zavedla interní systém kvality dle vyhlášky o 
hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče. Dlouhodobé úsilí vyvrcholilo na 
podzim řádným akreditačním šetřením, vedeným auditory Spojené akreditační 
komise, o. p. s., ve kterém naše nemocnice akreditaci SAK získala.  Udělená 
akreditace je platná do 1. 10. 2016. 

Vzhledem k dlouhodobému problému zchátralosti budov a zařízení NsP Česká Lípa, 
do kterých nebylo v minulosti pravidelně investováno, se management intenzivně  a 
ve spolupráci s Libereckým krajem zabýval přípravou nutných investic. Rekonstrukcí 
tří hlavních budov nemocnice se zateplením. Od poloviny roku pak přímou realizací 
investiční akce „Zateplení vybraných objektů NsP Česká Lípa“. Stavební práce, které 
na základě výběrového řízení zajišťuje společnost CL-EVANS, a.s., Česká Lípa, 
postupovaly podle harmonogramu. Přestože významně narušily provoz nemocnice, 
dokázala udržet rozsah výkonů a neomezit péči o pacienty. 
 
Výrazem velké pozornosti a důvěry Libereckého kraje bylo vydání dokumentu, 
kterým na deset let pověřil českolipskou nemocnici poskytováním zdravotních služeb 
v obecném hospodářském zájmu.  
 
Kromě zahájení generální rekonstrukce se NsP podařilo dokončit zásadní projekty 
jako vybavení iktového centra neurologie, komplexní digitalizace rentgenových 
pracovišť, výměna počítačového tomografu nebo modernizace angiografického 
pracoviště. Úplnou novinkou a úspěšně splněným úkolem bylo vybudování dvaceti 
lůžek akutní rehabilitace, která v NsP nikdy v minulosti nebyla. Gynekologicko-
porodnické oddělení započalo s přípravou projektu vytvoření rodinného, domácího 
pokoje pro vedení porodu pro rodičky nejen z regionu českolipského okresu. 
Zásluhou spolupráce s Městem Česká Lípa a občanským sdružením Babybox pro 
odložené děti-Statim, byl na podzim 2013 zřízen v objektu NsP tzv. BABYBOX.  
 
Vážené dámy a pánové, dovolte mně, abych touto cestou poděkoval zaměstnancům 
za práci a obětavost. Rád bych ocenil také přístup zástupců vlastníka, členů 
představenstva a dozorčí rady. Za dobrou spolupráci děkuji rovněž 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. Radek Havlas, předseda představenstva   
Ing. Jaroslav Kratochvíl, 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  347 akutních 
lůžek, 6 lůžek DIOP 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. 

 
 
 

 
 
 
 

4. Hlavní akcionáři a majetkové účasti 
 

- Liberecký kraj 100 % 
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5. Orgány společnosti 

- Valná hromada 

 

- Dozorčí rada 

Mgr. Hana Moudrá, předseda od 11. 1. 2013 

MUDr. Miloš Volek, člen od 12. 9. 2013  

MUDr. Romana Kvasničková, člen  

Ing. Alena Brodská, člen do 12. 9. 2013 

PhDr. Jaromír Baxa, člen  

Jiří Löffelmann, člen  

Mgr. Lenka Kadlecová, člen  

 

- Představenstvo 

MUDr. Petr Chmátal, Ph. D.,  MBA, předseda do 25. 4. 2013 

JUDr. Stanislav Cenek, místopředseda do 25. 4. 2013 

Ing. Martin Říha, MBA, člen do 16. 5. 2013 

Mgr. Dana Šperlíková, člen do 25. 4. 2013 

MUDr. Petr Gutwald, člen do 20. 9. 2013, předseda od 26. 4. do 16. 5. 2013 

Lenka Caklová, člen do  25. 4. 2013 

MUDr. Radek Havlas, člen od 16. 5. 2013, předseda od 17. 5. 2013 

Ing. Jaroslav Kratochvíl, člen od 19. 9. 2013, místopředseda od 1. 12. 2013 

MUDr. Jiří Hruška, člen od 25. 4. 2013, místopředseda od 16. 5. do 30. 11. 2013 

MUDr. Václav Bárta, člen od 25. 4. 2013 

Ing. Miloslava Tanečková, člen od 25. 4. do 20. 6. 2013 

MUDr. Jitka Mondoková, člen od 25. 4. 2013 

Bc. Blanka Hodinková, DiS,  člen od 21. 9. 2013 
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6. Organizační struktura 
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7. Přehled jednotlivých lůžkových a nelůžkových oddělení a 
pracovišť 

Lůžková oddělení:       

 
Anesteziologicko-resuscitační oddělení  primář MUDr. Jiří Hruška 

od 1. 11. 2013 MUDr. Lubor Picmaus  
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 
 
Oddělení ortopedie a traumatologie   primář MUDr. Petr Gutwald   

vrchní sestra Martina Černá 
 
 
Oddělení následné péče (LDN) primář MUDr. Nikolaj Štaňko 

vrchní sestra Mgr. Eva Budnikovová 
od 1. 9. 2013Lenka Caklová 

 

Komplement / Společné vyšetřovací a léčebné složky: 

 
Oddělení klinických laboratoří     primář MUDr. Vladimír Fibiger 

vrchní laborant Andrea Hégrová, DiS. 
 
Oddělení klinické biochemie   vedoucí oddělení Ing. Jaroslav 

Procházka 
 
Oddělení klinické mikrobiologie    primář MUDr. Vladimír Fibiger 
 
Patologie       primář MUDr. Luděk Coufal 

vrchní laborant Ladislava Badinová  
 
Hematologické a transfúzní oddělení  primář MUDr. Jindra Škarková  

vrchní laborant Irena Volejníková 
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Radiodiagnostické oddělení    primář MUDr. Hana Čerbáková  
vrchní laborant Vladislav Jindra 

 
Oddělení léčebné rehabilitace                           primář MUDr. František Koucký 

od 1. 6. 2013  
MUDr. Vladimír Trenčiansky 

           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   
od 23. 11. 2013 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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8. Statistické údaje za rok 2013 
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9.  Zpráva z úseku životního prostředí 
 
V rámci akreditačního řízení bylo posuzováno  i nakládání s odpady v nemocnici. Komise neshledala 
žádný nesoulad v této oblasti. Po vyhodnocení roku 2012 byly upraveny požadavky pro výběrové řízení 
na dodavatele služby, důraz na třídění odpadů  a jejich shromažďování.  Produkce odpadů proti roku 
2012 klesla o 88 tun. 
 
Produkce odpadů v letech 2012 a 2013 v tunách 
 

 
 

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..  
  
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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10. Lidské zdroje 
 
Přehled o počtech zaměstnanců k 31.12.2013 (průměrný přepočtený evidenční počet) 
 

Profese       Počet 
Lékaři        98 
Farmaceuti        7 
Všeobecné sestry a porodní asistentky, ostatní 
zdrav. nelékaři s odb. způsobilostí (SZP)              346 
Laboranti       55 
NZP, PZP                 135 
Fyzioterapeuti       20 
Ergoterapeuti        2 
Ostatní pracovníci v lab. metodách s VŠ     3 
Ostatní odborný pracovník      2 
THP         52 
Dělníci a provozní pracovníci                107 
 
Celkem zaměstnanců k 31.12.2013               827 
 
 
Zpráva odboru Řízení lidských zdrojů (ŘLZ) 
 
Od 1. ledna do 31. prosince 2013 jsme uzavřeli pracovní smlouvu se 106 zaměstnanci. V průběhu roku 
nás opustilo 105 zaměstnanců ukončením pracovního poměru. Během 12-ti měsíců se na Odboru 
Řízení lidských zdrojů hlásilo cca 400 uchazečů o zaměstnání. 
V únoru úspěšně proběhl již 11. ročník nemocničního plesu, kterého se zúčastnilo rekordních 300 lidí 
včetně celého vedení nemocnice, zástupců města a dozorčí rady.Od sponzorů bylo na organizaci plesu 
získáno 75 000,- Kč. 
V červnu proběhl 5. ročník dětského dne s podtitulem „Těšíme se na prázdniny“ na velkém parkovišti u 
restaurace Arbes. Tohoto ročníku se zúčastnilo 112 dětí, které si zasoutěžili o sladké balíčky od 
sponzorů. V prosinci se konala v zasedací místnosti polikliniky tradiční a u dětí též velmi oblíbená 
Mikulášská besídka s účastí 99 ratolestí zaměstnanců. Všichni opět odcházeli domů se sladkými a 
ovocnými balíčky. Dále 3.12.2013 proběhlo setkání s důchodci, kteří byli našimi zaměstnanci. Bylo pro 
ně připraveno malé občerstvení. Přítomni byli zástupci odborů. 
Nemocnice v roce 2013 získala dotaci na Rezidenční místa pro zdravotnické nelékaře v celkové výši 
558 517,- Kč a na lékaře 355 000,- Kč. Do vzdělávání zaměstnanců investovala nemocnice celkem 
694 239,- Kč, přičemž se nám podařilo získat dotaci z EU 200 000,- Kč. 
Celkem 7 lékařů se zařadilo do Základního oboru, 4 lékař úspěšně absolvovali Základní kmen a 2 lékaři 
získali Specializovanou způsobilost. Ale ani SZP pracovníci ve vzdělávání nezaháleli. Celkem 10 
sestřiček zdárně dokončilo pomaturitní studium a 6 sanitářek/ů absolvovalo kurz pro sanitáře. Několik 
zaměstnanců také absolvovalo kurz dle výběru Anglického nebo Německého jazyka. 
Během celého roku se pak konala různá školení pro lékaře, SZP i THP a dělníky; například: školení 
KPR, BOZP, Nozokomiálních nákaz, Referenční zkoušky pro řidiče a školení Odborné způsobilosti 
v elektrotechnice dle § a další. Nemocnice také stále poskytuje kurzy První pomoci pro širokou 
veřejnost.  
Nemocniční knihovna měla ke konci roku 2013 registrovaných 520 čtenářů. Během roku se přišlo do 
knihovny přišlo zaregistrovat 53 osob. Za celý rok bylo vypůjčeno 5260 knih, časopisů a dalších 
dokumentů. Lékařská knihovna v tomto období odebírala 50 titulů lékařský časopisů. Bylo zakoupeno 
186 nových knih. K 31.12.2013 čítala knihovna 9469 svazků. 
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11. Vývoj hospodářského výsledku 
 

Údaje v mil. Kč 
Skutečnost Skutečnost 

Index  Rozdíl 
2012 2013 

Zisk/ztráta -12,0 -44,9 3,74 -32,9 
     

Vývoj hospodářského výsledku (zvýšení ztráty oproti roku 2012 o 32,9 mil. Kč) byl ovlivněn především snížením tržeb 
od zdravotních pojišťoven (úhradová vyhláška), tržeb za zboží (lékárna pro veřejnost) a ostatních výnosů (v roce 2012 
byl realizován prodej areálu LDN Nový Bor – mimořádný výnos). Naproti tomu došlo vlivem realizovaných 
racionalizačních, organizačnícg a cenových opatření ke snížení nákladů především v oblasti mezd a nákladů na léky, 
krev a SZM. 

     

Léky, krev SZM 111,7 108,9 0,97 -2,8 

Ostatní materiál 26,6 27,7 1,04 1,1 

Energie 35,8 35,8 1 0,0 

Prodané zboží 67,1 61,7 0,92 -5,4 

Opravy 8,0 9,0 1,13 1,0 

Služby 37,9 37,2 0,98 -0,7 

Mzdy a odvody 353,2 348,4 0,99 -4,8 

Ostatní náklady 31,5 31,3 0,99 -0,2 

Náklady celkem 671,8 660,0 0,98 -11,8 

     

Ke zvýšení nákladů došlo u materiálových nákladů o 1,1 mil. Kč, především u potravin – zkvalitnění služeb pro klienty 
a vybavení drobným investičním majetkem. Zvýšení nákladů na opravy o 1 mil. Kč je způsobeno dlouhodobým 
podinvestováním a stárnutím zařízení.  
U ostatních nákladových položek došlo k poklesu. Racionalizační a organizační změny, které proběhly ve 2. pololetí, 
vedly ke snížení osobních nákladů oproti roku 2012 o 4,8 mil. Kč, důsledné uplatňování pozitivních listů a aktivní 
cenová politika ke snížení nákladů na léky, krev a SZM o 2,8 mil. Kč. 

Tržby ZP 524,9 495,0 0,94 -29,9 

Tržby ostatní 23,9 22,8 0,95 -1,1 

Regulační poplatky 14,0 14,1 1,01 0,1 

Tržby za zboží 84,3 77,5 0,92 -6,8 

Ostatní výnosy 12,7 5,7 0,45 -7,0 

Tržby celkem 659,8 615,1 0,93 -44,7 

     
Kolísání tržeb od zdravotních pojišťoven vyplývá z každoročních změn úhradových mechanizmů. Problémem zůstává 
trvalý trend poklesu tržeb lékárny pro veřejnost (tržby za zboží). Byla přijata řada opatření – cenová, organizace 
prodeje, marketing, která mají tento trend obrátit. Rozdíl v ostatních výnosech dán mimořádným výnosem z prodeje 
v roce 2012. 
Pro rok 2014 je plánováno vyrovnané hospodaření. Náklady jsou předpokládány ve shodné výši s tržbami : 646,6 mil. 
Kč. Byla přijata řada opatření k dalšímu snížení nákladů (mimo jiné k eliminaci výpadku tržeb z regulačních poplatků). 
Podařilo se také nasmlouvat zvýšené úhrady některých nových kapacit. 
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11.1. Struktura nákladů 2013 – graf 
 

 
 
11.2. Struktura výnosů 2013 - graf  
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12. Investiční činnost v roce 2013 

 
12.1. Přehled investičních výdajů za rok 2013 
 

V roce 2013 byl pořízen majetek v celkové hodnotě 94,6 mil.Kč. Z toho z vlastních zdrojů bylo pořízeno 
vybavení a technická zhodnocení za 7,8 mil. Kč. Dalším zdrojem pořízení nového majetku byly finanční 
a věcné dary. NsP Česká Lípa,a.s. v roce 2013 pořídila investiční majetek (technické zhodnocení 
budov) ve výši 52,6 mil.Kč. NsP Česká Lípa,a.s. v roce 2013 pořídila přístrojové vybavení z dotací od 
ROP a MZ ve výši 34,0 mil.Kč. 
 

12.2. Přehled nejvýznamnějších investic z vlastních zdrojů (v tis.Kč) 
 
Přístroje a zařízení      Pořizovací cena 
 

Trauma Devon Systém(2 vrtačky)     729 
Videoduodenoscope TJF – 145     599 
Videokolonoskop       426 
Dorozumívací zařízení        239 
Intubační fibroskop       226 
Mikrotom sáňkový LEICA      217 
Sensostar        154 
Myčka podložních mís       113 
Motorová dlaha         98 
EKG PageWriter         84 
Klimatizační jednotka Toshiba          72 
Mikroskop NICON         65 
Klimatizační jednotka Toshiba  2x       62 
Software 
Multilicence PACS         40 
SW TeamViewer 8 Corporate          53 
Ostatní 
Automobil Hyundai i40      413 
Čtečka čárových kódů         44 
Technické zhodnocení budov 
Trafostanice        712 
Patologie – střecha       712 
Stavební úpravy pro lůžkovou rehabilitaci    736 
 
 

12.3. Přehled nejvýznamnějších investic z dotací od Libereckého kraje (v tis.Kč) 
 

Přístroje a zařízení Pořizovací cena 
 

Přístrojové vybavení Iktového centra          2 672 
Zateplení dětské nemocnice, nemocnice a polikliniky                      50 000 
 
 
12.4. Přehled nejvýznamnějších investic z dotací  ROP a MZ (v tis.Kč) 
 

Přístrojové vybavení Iktového centra        14 195 
Přístrojové vybavení RTG        19 773 

 



www.nemcl.cz 

13. Přílohy 

 
 
 
 

Přílohy 
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13.1.  Výrok auditora k roční účetní závěrce za rok 2013 
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13.2.  Účetní závěrka k 31.12. 2013 
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13.3 Zpráva o vztazích mezi ovládanou a a ovládající osobou za rok 2013 
 

 
 



www.nemcl.cz 

 
 
 



www.nemcl.cz 

 
 
 



www.nemcl.cz 

 
 
 
 



www.nemcl.cz 

 
 



www.nemcl.cz 

 
 
 
 



www.nemcl.cz 

 
 
 
 
 



www.nemcl.cz 

13.4 Výroční zpráva Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s., za rok 2013 
zpracovaná podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím 

 

 
 

Výroční zpráva 
 

o činnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s., se sídlem Purkyňova 
1849, 470 77 Česká Lípa, IČ 27283518 (dále jen NsP) 

v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

za rok 2013 
 
V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu 
k informacím“) zveřejňuje NsP následující údaje: 
 

I. V roce 2013 nebyla podána žádost o poskytnutí informace podle zákona o 
svobodném přístupu k informacím. 

II. V roce 2013 nebylo podáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o 
informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. 

III. V roce 2013 nebyly vydány žádné rozsudky soudů ve věci přezkoumání 
zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace. 

IV. V roce 2013 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence ve smyslu zákona o 
svobodném přístupu k informacím. 

V. V roce 2013 nebyla podána žádná řádná stížnost podle § 16a zákona o 
svobodném přístupu k informacím proti postupu NsP při vyřizování žádosti 
o informace. 

VI. Další informace, které se vztahují k uplatňování zákona o svobodném 
přístupu k informacím, je možné získat na internetových stránkách  
www.nemcl.cz. 

 
 
V České Lípě, dne 12. 5. 2014 
 
 
 
 
 
Ing. Jaroslav Kratochvíl 
generální ředitel Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. 

 

http://www.nemcl.cz/


www.nemcl.cz 

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. děkuje  všem  dárcům, 
kteří v roce 2013 přispěli svým darem. Každý dar přispěl ke zlepšení 

péče o pacienty v naší nemocnici. 
 

 

 
 


