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I. Úvodní slovo hejtmana  
                           Středočeského kraje 
 
 
 
 

      
Vážení členové správních a dozorčích orgánů, pracovníci a přátelé Oblastní 
nemocnice Kladno,  
     

představenstvo akciové společnosti Oblastní nemocnice Kladno, a. s., nemocnice 
Středočeského kraje předkládá výroční zprávu o své podnikatelské činnosti, stavu majetku 
a řádné účetní závěrce za rok 2014. Středočeský kraj jako jediný akcionář může  
s uspokojením konstatovat, že kladenská nemocnice vykázala oproti roku 2013 lepší 
hospodářský výsledek o několik desítek milionů korun. Přestože výrazně ušetřila na 
nákupech spotřebního zdravotnického materiálu a energiích a zvýšila tržby za vlastní výkony 
oproti roku 2013 o cca 47 milionů korun, skončila své hospodaření na konci roku 2014 se 
záporným hospodářským výsledkem minus 39 milionů korun a to zejména vlivem účetních 
operací, vyplývajících z auditu - tvorbou nových rezerv, vypořádáním dohadných položek 
z minulých let apod. Věřím, že změny, které byly v průběhu roku 2014 v rámci hospodaření 
nemocnice uplatněny, povedou i  v následujícím obdobím ke stále lepším ekonomickým 
výsledkům.  
 

Vedení Středočeského kraje si také velmi cení toho, že své hospodaření v roce 2014 
na rozdíl od roku 2013 zlepšily bez výjimky všechny oblastní nemocnice. V jejich hospodaření 
se pozitivně promítla změna úhradové vyhlášky, která nemocnicím umožnila více si vydělat 
za péči hrazenou ze zdravotního pojištění. A také skutečnost, že dokázaly po celý rok udržet 
počty hospitalizovaných a ošetřených pacientů ve vysokých číslech. Do rekonstrukce a 
modernizace krajských zdravotnických zařízení Středočeský kraj v roce 2014 investoval 
celkem 353 milionů korun, na jejich provoz ze svého rozpočtu dále uvolnil 200 milionů korun. 
Na provoz Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje pak šlo dalších 400 milionů 
korun. 
 

Pro rok 2015 Středočeský kraj počítá s tím, že na rozvoj a modernizaci krajských 
nemocnic pošle více než půl miliardy korun, přesně 518 milionů. Tyto peníze budou mimo 
jiné směřovat na rekonstrukci bloku kladenské nemocnice. V roce 2015 bude kraj kladenské 
nemocnici pomáhat i se splácením přijatého úvěru.  
 

Jsem přesvědčen, že investice do modernizace ještě více pomohou zlepšit 
spokojenost pacientů s kvalitou jim poskytované zdravotní péče. A to přesto, že již dnes jsou 
s úrovní služeb v krajských nemocnicích podle průzkumu společnosti SANEP z počátku roku 
2015 spokojeny více jak čtyři pětiny pacientů. V kladenské nemocnici pacienti nejlépe 
hodnotili čistotu, profesionalitu zdravotních sester a jejich chování k pacientům. 
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Za dobré výsledky hospodaření kladenské nemocnice a úsilí, které věnovali k jeho 
dosažení, děkuji vedení nemocnice i všem zaměstnancům, neboť bez nich  bychom tento 
náročný úkol nezvládli. 

   

   

   

   

   

   

   
                                                                            Ing. Miloš Petera, v. r. 

  Hejtman Středočeského kraje 
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II. Zpráva předsedkyně 

             Dozorčí rady ON Kladno, a. s. 
 

 
                                                  
 
 
 

 
 
   Dozorčí rada souhlasí se Zprávou nezávislého auditora k 31. 12. 2014 i se Zprávou 
ONK k výsledkům hospodaření roku 2014 a v souladu s auditní zprávou a přílohou k účetní 
závěrce bod 4.20 upozorňuje představenstvo na překročení poměru 50% výše neuhrazených 
ztrát z minulých období proti základnímu kapitálu a  doporučuje valné hromadě (jedinému 
akcionáři) přijmout opatření, jak konstatováno v bodě 4.20 Přílohy k účetní závěrce do  
31. 8. 2015 
 
 

   
 
 
 
 
 
                                                                                                                   Dana Nekvindová, v. r.  
                                                                                                               Předsedkyně dozorčí rady 
                                                                                                          Oblastní nemocnice Kladno, a. s., 
                                                                                                           nemocnice Středočeského kraje    
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III.  Slovo ředitele nemocnice 
                     - člena představenstva 
 
 
 
 

 

Vážení spolupracovníci, vážení spoluobčané,  
 

nejprve mi dovolte poděkovat všem zaměstnancům za zlepšení hospodaření naší 
nemocnice v roce 2014 proti předchozím létům. Toto podstatné vylepšení hospodářského 
výsledku za r. 2014 lze přičíst opatřením, která jsme přijali v letech 2011-2013 a která se 
začala promítat zejména v průběhu roku 2014. V nastoleném trendu počítáme pokračovat i 
do budoucna.  
 

Mezi základními opatřeními bylo zřízení vlastní mikrobiologické laboratoře, která byla 
do plného provozu uvedena koncem r. 2013. Do poloviny r. 2011 nedisponovala ON Kladno 
vlastní mikrobiologickou laboratoří a všechny vzorky odesílala do Zdravotního ústavu. 
Výsledky nebyly k disposici on-line, ale zejména ON Kladno platila za vyžádanou péči cca. 8 
mil. Kč ročně. Nyní poskytuje laboratoř své služby i externě a celkové výnosy činí 18 mil. Kč. 
Prioritou však bylo zrychlení procesu obdržení výsledků na jednotlivá oddělení a tím i 
zkvalitnění poskytované zdravotní péče našim pacientům. 
 

Dále bylo od 1. 9. 2013 v ON Kladno otevřeno nové, špičkové oddělení lůžkové 
rehabilitace s kapacitou  dvaceti lůžek. Toto oddělení primárně zajišťuje rehabilitaci 
pacientům po CPM. Lůžkovou kapacitu využívají i další oddělení, především oddělení 
ortopedie. Kromě logistiky léčebného procesu přineslo oddělení lůžkové rehabilitace za rok 
2014  na tržbách 9,5 mil. Kč . 
 

I nadále považuje vedení nemocnice za základní problém nevyrovnaný úhradový 
systém ze zdravotního pojištění, který v sobě doposud zahrnuje historické nespravedlnosti, 
jejichž výsledkem jsou rozdílné úhrady různým zdravotnickým zařízením za totožný případ.  
Protože je naše nemocnice v různých „žebříčcích“ výše úhrad vždy v druhé polovině nižších 
úhrad, velmi složitě se hledají úspory na vyrovnání těchto nižších úhrad. Pevně věříme, že 
MZ  ČR uvede v život tzv. DRG Restart, kde se předpokládá vyrovnání výše uvedených rozdílů 
v úhradách a pro nemocnici Kladno by to mohlo znamenat zvýšení ročních úhrad až o 50 mil.  
Kč. 

Nemocnice se po celý rok 2014 připravovala na akreditační řízení, které úspěšně 
absolvovala v květnu 2015, což významným způsobem zlepšilo kvalitu poskytované péče 
i odpovědnost jednotlivých zdravotnických pracovníků u konkrétních pacientů.   
 

Věřím, že naší nemocnici se bude dařit i v příštích letech poskytovat velmi kvalitní 
lékařkou péči na nejmodernějších přístrojích a přístup našeho zdravotnického personálu 
k Vám, případným pacientům, bude na vysoké úrovni.  
 
        
 
              MUDr. Vladimír Lemon 
                     Ředitel nemocnice a člen představenstva 
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IV.  Profil Oblastní nemocnice Kladno, a. s., 
nemocnice St ředočeského kraje 

 
 
 

 
Právní postavení Oblastní nemocnice Kladno, a. s. 
 

Akciová společnost  Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje  (dále 
místy jen „ON Kladno“ či „ONK“) je založena jediným zakladatelem Středočeským krajem, se 
sídlem Praha 5, Zborovská 11, PSČ: 150 21, IČ: 70891095 na základě rozhodnutí 
Zastupitelstva Středočeského kraje , které rozhodlo ve smyslu ustanovení § 35 odstavec 2 
písm. l  zákona č. 129/2000 Sb. v platném znění a § 172 a následujících zákona č. 513/91 Sb. 
v platném znění.   
 
Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje je podle zákona o 
zdravotních službách v  platném znění součástí soustavy zdravotnických zařízení 
Středočeského kraje. Je určena k léčebně preventivní péči akutních a chronických stavů u 
nemocných ze spádové oblasti okresu Kladno, jiných regionů České republiky, států Evropské 
unie a zabezpečovat poskytování zdravotní péče odpovídající současným poznatkům 
lékařské vědy. 
 
Obchodní firma:  Oblastní nemocnice Kladno,a.s., nemocnice Středočeského kraje 

 
Sídlo společnosti: Kladno, Vančurova 1548, PSČ 272 59 
 
IČO: 27256537 
  

Předmětem podnikání společnosti je: 
 

• Poskytování zdravotní péče v rozsahu rozhodnutí o registraci nestátního 
zdravotnického zařízení. 

• Masérské, rekondiční a regenerační služby.  

• Hostinská činnost. 

• Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. 

• Čištění a praní textilu a oděvů. 

• Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence. 

• Hostinská činnost. 

• Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 
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Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje 
Oblastní nemocnice Kladno, nemocnice Středočeského kraje a.s. nerealizuje ve vlastní režii 
žádné výzkumné a vývojové aktivity. Nadále jsme se podíleli na zdokonalování 
integrovaného klinického informačního systému  a zavádění jeho nových funkcionalit do 
klinické praxe. 
 
Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí 
Oblastní nemocnice Kladno, a.s. dodržuje veškerá nařízení a vyhlášky vztahující se 
k ochraně životního prostředí vyplývající z typu provozovaných podnikatelských aktivit.  
Jedná se zejména o nakládání s odpady. V roce 2014 měla organizace uzavřeny smlouvy s 
dodavatelskými společnostmi, které plně zajišťovaly pravidelnou likvidaci veškerého typu 
vzniklých odpadů. 
 
Aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů 
Pracovněprávní vztahy jsou pravidelně řešeny se zástupci odborových organizací a smluvně 
vázány v rámci kolektivní smlouvy. Lékaři i vybraný zdravotnický personál se 
v průběhu roku 2014 zúčastnili vzdělávacích akcí, odborných seminářů a odborných stáží. 
Zaměstnanci organizace jsou pravidelně proškolováni také v oblasti bezpečnosti práce 
a ostatních předpisů souvisejících s provozem společnosti (hygienické řády, předpisy, 
nařízení apod.). 

Oblastní nemocnice Kladno, a. s., nemocnice Středočeského kraje nemá organizační složku 
v zahraničí. 
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ZPRÁVA O VZTAZÍCH 

mezi ovládanou a ovládající osobou v roce 2014 

dle ustanovení § 82 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 
(zákon o obchodních korporacích). 

 
 
 
Zprávu o vztazích předkládá společnost: 
 
Oblastní nemocnice Kladno, a. s. , nemocnice Středočeského kraje ( dále také ONK, a. s. ) 
Vančurova 1548 
272 59 Kladno 
IČO: 27256537 
Zapsaná v OR vedeném Městských soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 10020 
Dále v textu již jen jako ONK, a.s. 
 
 
Ovládající osoba (akcionář) 
 
Obchodní jméno:   Středočeský kraj 
Sídlo:     Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 00 
IČO:     708 91 095 
Vklad:      410 700 000,- Kč    
Splacení vkladu:  100% 
 
 

1. Struktura koncernu 
 
Za organizace, které považujeme za „propojené“ ve vztahu k popisované společnosti, kromě 
ovládající osoby, jsou:  
 
Oblastní nemocnice Příbram, a. s., nemocnice Středočeského kraje  
Gen. R. Tesaříka 80, 261 02 Příbram I 
IČO: 27085031 
 
Oblastní nemocnice Kolín, a. s., nemocnice Středočeského kraje 
Žižkova 146, Kolín III, PSČ 280 00 
IČO: 272 56 391 
 
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. 
Máchova 400, Benešov, PSČ 256 01 
IČO: 272 53 236 
 
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a. s., nemocnice Středočeského kraje 
V. Klementa 147, 293 50 Mladá Boleslav 
IČ0 27256456   
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Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno 
Havířská 1141, 272 01 Kladno 
IČ0 00066729 
 
 

2. Úloha Oblastní nemocnice Kladno, a.s 
 

Nemocnice poskytuje lůžkovou péči, ambulantní péči a další zdravotnickou péči v rozsahu 
oprávnění k poskytování zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních 
službách a podmínkách jejich poskytování ve znění pozdějších předpisů. Dále provozuje 
živnosti zapsané v živnostenském rejstříku dle živnostenského zákona.  
 

3. Způsob a prostředky ovládání 
 

ONK má jediného akcionáře Středočeský kraj, IČO: 708 91 095, se sídlem Zborovská 11, PSČ 
15021. 
Řídícími orgány společnosti jsou: valná hromada, představenstvo a dozorčí rada. 
 
Valná hromada 
je nejvyšším orgánem společnosti. Do působnosti valné hromady patří rozhodování o změně 
stanov, o změně výši základního kapitálu, volba a odvolání členů představenstva a dozorčí 
rady, schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky. 
 
Představenstvo 
je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Zajišťuje 
zejména obchodní vedení společnosti, vykonává zaměstnavatelská práva, předkládá valné 
hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, případně mezitímní účetní závěrku. Za 
představenstvo jednají navenek vždy společně dva členové představenstva. Představenstvo 
je tříčlenné. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada.  
 
Dozorčí rada 
je kontrolním organem společnosti. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva 
a činnost společnosti. Přezkoumává řádnou, mimořádnou, případně mezitímní účetní 
závěrku. Ze své činnosti se odpovídá valné hromadě. Dozorčí rada má šest členů, dvě třetiny 
volí valná hromada a jednu třetinu volí zaměstnanci společnosti. 
 
 

4. Přehled jednání   
  
4.1. Jiné právní úkony, které byly učiněny v zájmu těchto osob 
 

Žádné jiné úkony vyjma níže uvedených smluv (např. uzavření stanovených smluv s třetími 
stranami na popud ovládající osoby, přistoupení k rámcovým smlouvám, vystavení 
ručitelského prohlášení třetí straně za závazky) v zájmu propojených osob nebyly učiněny. 
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4.2. Ostatní opatření, která byla v zájmu nebo na popud těchto osob přijata  
        nebo uskutečněna ovládanou osobou   
 

Žádná další opatření, která by byla v zájmu nebo na popud osob dle zákona o obchodních 
korporacích nebyla učiněna. 
 

5. Uzavřené smlouvy mezi uvedenými subjekty: 
 

5.1. Vztah mezi ovládanou a ovládající osobou: 
 

Smlouvy uzavřené mezi ovládanou a ovládající osobou v roce 2014: 
 

SMLUVNÍ 
PARTNER 

PŘEDMĚT SMLOUVY 
DATUM 

UZAVŘENÍ 
DOBA TRVÁNÍ 

Středočeský 
kraj 

Pojistná smlouva 7720843043 ve znění dodatku č.1 -profesní 
odpovědnost a obecná odpovědnost  

1.9.2014 31.8.2018 

Středočeský 
kraj 

Smlouva o vkladu – nemovitosti 15.1.2014  

Středočeský 
kraj 

Smlouva o centralizovaném zadávání  7.4.2014 neurčito 

Středočeský 
kraj 

Smlouva o zajišťování lékařské pohotovostní služby EČ  
S-0558ZDR/2014 

16.4.2014 
31.12.2014 –do 

splnění všech 
závazků 

Středočeský 
kraj 

Smlouva o poskytnutí dotací z rozpočtu SK e.č.smlouvy 
 S-0568/ZDR/2014 

16.4.2014 
31.12.2014-do 

splnění všech 
závazků 

Středočeský 
kraj 

Smlouva o půjčce č. S-0154/ZDR/2014  16.4.2014 31.12.2014 

Středočeský 
kraj 

Smlouva o zajištění činnosti a úhradě nákladů spojených 
s preventivními opatřeními zabraňujícími vzniku onemocnění 
tuberkulózou e.č.S-3185/ZDR/2014  

17.12.2014 neurčito 

Středočeský 
kraj 

Smlouva o poskytování služby obecného hospodářského zájmu č. S-
3405/ZDR/2014  

29.12.2014 31.12.2024 

 
Smlouvy uzavřené mezi ovládanou a ovládající osobou v předchozím období: 
 

SMLUVNÍ 
PARTNER 

PŘEDMĚT SMLOUVY 
DATUM 

UZAVŘENÍ 
DOBA 

TRVÁNÍ 

Středočeský 
kraj 

Pojistná smlouva 7720562102 ve znění dodatků 1 a 2  pro 
pojištění majetku 

30.3.2011 30.9.2015 

Středočeský 
kraj 

Smlouva o zřízení věcného břemene  22.9.2011 neurčito 

Středočeský 
kraj 

Smlouva o poskytnutí dotace e.č.1510/ZDR/2012  15.6.2012 31.12.2015 

Středočeský 
kraj 

Smlouva o kofinancování projektu Iktového centra  24.7.2012  

Středočeský 
kraj 

Smlouva o spolupráci  3.8.2012 31.12.2018 

Středočeský 
kraj 

Smlouva o centralizovaném zadávání  31.10.2013 
pro období 
2014-2015 
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5.2. Osoby ovládané stejnou ovládající osobou 
 
5.2.1.  Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s., nemocnice Středočeského kraje 
Smlouvy  platné  v roce 2014 a  nově uzavřené v roce 2014: 
 

SMLUVNÍ PARTNER PŘEDMĚT SMLOUVY 
DATUM 

UZAVŘENÍ 
DOBA 

TRVÁNÍ 

Nemocnice Rudolfa a 
Stefanie Benešov, a. s. 

Pojištění odpovědnosti manažerů  
č. 7000677014   

12.3.2014 28.2.2015 

Nemocnice Rudolfa a 
Stefanie Benešov, a. s. 

postoupení užívacích práv 
  

22.1.2014  

 

5.2.2.  Oblastní nemocnice Příbram, a. s.  
Smlouvy platné v roce 2014 a nově uzavřené v roce 2014: 
 

SMLUVNÍ PARTNER PŘEDMĚT SMLOUVY 
DATUM 

UZAVŘENÍ 
DOBA 

TRVÁNÍ 

Oblastní nemocnice Příbram, 
a. s. nemocnice 
Středočeského kraje 

smlouva o partnerství  18.2.2014 max. 5 let 

Oblastní nemocnice Příbram, 
a. s. nemocnice 
Středočeského kraje 

Pojištění odpovědnosti manažerů  
č. 7000677014   

12.3.2014 28.2.2015 

Oblastní nemocnice Příbram, 
a. s. nemocnice 
Středočeského kraje 

smluvní spolupráce v oblasti 
specializačního vzdělávání lékařů 

29.1.2013 neurčito 

Oblastní nemocnice Příbram, 
a. s. nemocnice 
Středočeského kraje 

smlouva o sdružení  1.8.2013 neurčito 

 

5.2.3.  Oblastní nemocnice Kolín, a. s nemocnice Středočeského kraje 
Smlouvy platné v roce 2014 a nově uzavřené v roce 2014: 
 

SMLUVNÍ PARTNER PŘEDMĚT SMLOUVY 
DATUM 

UZAVŘENÍ 
DOBA 

TRVÁNÍ 

Oblastní nemocnice Kolín,    
a. s., nemocnice 
Středočeského kraje 

smlouva o sdružení  1.8.2013 neurčito 

Oblastní nemocnice Kolín,    
a. s., nemocnice 
Středočeského kraje 

smlouva o refundaci 15.2.2010 neurčito 

Oblastní nemocnice Kolín,    
a. s., nemocnice 
Středočeského kraje 

Pojištění odpovědnosti manažerů  
č. 7000677014   

12.3.2014 28.2.2015 

Oblastní nemocnice Kolín,    
a. s., nemocnice 
Středočeského kraje 

smlouva o partnerství  20.2.2014 max. 5 let 
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5.2.4. Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a. s. nemocnice Středočeského kraje 
Smlouvy platné v roce 2014 a nově uzavřené v roce 2014: 
 

SMLUVNÍ PARTNER PŘEDMĚT SMLOUVY 
DATUM 

UZAVŘENÍ 
DOBA 

TRVÁNÍ 

Oblastní nemocnice Mladá 
Boleslav,  a. s., nemocnice 
Středočeského kraje 

Pojištění odpovědnosti manažerů  
č. 7000677014   

12.3.2014 28.2.2015 

Oblastní nemocnice Mladá 
Boleslav,  a. s., nemocnice 
Středočeského kraje 

smlouva o sdružení  1.8.2013 neurčito 

 

 

5.2.5.  Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno 
Smlouvy platné v roce 2014 a nově uzavřené v roce 2014: 
 

SMLUVNÍ PARTNER PŘEDMĚT SMLOUVY 
DATUM 

UZAVŘENÍ 
DOBA 

TRVÁNÍ 

Střední zdravotnická škola a 
Vyšší odborná škola 
zdravotnická Kladno 

Smlouva o zajištění praktického 
vyučování  

1.9.2008 neurčito 

 
 

6. Posouzení, zda vznikla ONK, a. s. újma, případně posouzení jejího vyrovnání 
 

Společnosti ONK, a. s. nevznikla žádná újma. 
 

7. Zhodnocení výhod a nevýhod, popř. rizik, plynoucích ze vztahů mezi Propojenými 
osobami dle ustanovení § 82 odst. 4 ZOK  

 
Ze vztahů mezi propojenými osobami žádná rizika a nevýhody neplynou, jednotlivé vztahy 
mezi propojenými osobami byly uskutečňovány za standardních tržních podmínek. 

 
V Kladně dne:  25. 6. 2015 
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Členové statutárních a dozor čích orgán ů 

spole čnosti k 31. 12. 2014 
  

 
 

 
Představenstvo společnosti: 

 
 

  Předseda : Ing. Tomáš Meisner (od 18. 11. 2013 - 01. 10. 2014) 
    Prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc. (od 01. 10. 2014 - doposud) 
 
   Členové : MUDr. Vladimír Lemon ( od 09. 06. 2014 -  doposud) 

Mgr. Robert Georgiev (od 18. 02. 2013 – 21. 02. 2014) 
Mgr. Aleš Růžička ( od 21. 02. 2013 - 09. 06 .2014) 

     Zdeněk Levý ( od 21. 02. 2014 - doposud) 

  

  
Dozorčí rada: 
 

  Předseda : Dana Nekvindová  
 
   Členové: Jindřich Bartoň   

MUDr. Radek Poláček  
MUDr. Jaroslav Litera 
Jana Čechová 

     Vojtěch Volf, MBA 
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Organiza ční struktura 
 
 
 

 
 
Statutární orgán p ředstavenstvo 

 
Dozorčí rada spole čnosti 

 
Ředitel:       Náměstek pro LPP                        

     Hlavní sestra                            
     Náměstek ekonomicko - obchodní 
     Náměstek provozně - technický  
     Vedoucí sekretariátu 

 Právník 
     Ústavní hygienik  

 BOZP 
                                                                                                      

Náměstek ředitele pro LPP :  Primáři oddělení 
      Vedoucí lékaři 

     Vedoucí útvaru krizového managamentu 
     Lékařská knihovna 

 Lékárna 
     Oddělení akreditace    
  
                                                                                

Náměstek provozn ě - technický:      Vedoucí správního oddělení 
       Asistentka 

    Vedoucí oddělení servisu zdravotní techniky 
 Vedoucí provozně technického oddělení 

 
Náměstek ekonomicko - obchodní:  Ekonomický odbor 
      Asistentka 

Obchodní odbor  
Odbor zdravotních pojišťoven a výpočetní   
techniky 

   Zaměstnanecký odbor                  
Vedoucí oddělení dopravní zdravotnické služby 

                                                                              
 Hlavní sestra:    Vrchní sestry oddělení 

     Oddělení akreditace a kvality péče 
     Vedoucí sociálního oddělení   
     Vedoucí nutričních terapeutů 

 Vedoucí fyzioterapeut a vedoucí laboranti 
     Vrchní sestra centrální sterilizace 
     Vrchní sestra urgentního a centrálního příjmu 
     Staniční sestra centrálních operačních sálů 

Vedoucí dětské skupiny 
 

Vedoucí sekretariátu:   Asistentka hlavní sestry 
     Asistentka náměstka LPP 
 

Právník:      Referent administrativy 
 
Ústavní hygienik:      Hygienické sestry 
      Všeobecná sestra 
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Poskytování zdravotní pé če 
v Oblastní nemocnici Kladno a. s., nemocnici St ředočeského kraje 

 
 

 
 

V roce 2014 vzhledem k celkové finanční situaci nemocnice a středočeského 
krajského úřadu  nebylo v ON Kladno pokračováno v tzv. Generelu - postupné komplexní 
rekonstrukci zdravotnických provozů, které  tak zůstaly ve stejných prostorech jako v roce 
2013. 
V centru akutní mediciny (CAM) jsou umístěna  všechna komplementární diagnostická 
pracoviště (RDG, CT, NMR, Angiolinka, USG) a převážná část akutní léčebné péče (centrální 
příjem-akutní ambulantní část, urgentní příjem, JIP metabolická, neurologická, multioborová, 
koronární jednotka, ARO, odd., kardiostimulace, endoskopické centrum, centrální sály, sály 
ORL a očního odd. a centrální sterilizace). 
Lůžkové stanice jednotlivých primariátů zůstaly na stejných místech jako ke konci roku 2013 
a nedošlo k žádnému stěhování. 
Lze konstatovat, že současný stav nemocnice, kdy přímo na sebe navazují staré  
a nové prostory  bohužel z hlediska „image“ není optimální, neboť je klienty i zaměstnanci 
jasně vnímaný cca 50letý rozdíl, kdy na jedné straně jsou moderní, funkční  a  komfortní 
pokoje s vlastním sociálním zázemím (WC, sprcha, osobní šatní skříňky...), zatímco o pár  
metrů dále se nacházejí i 5-6 lůžkové pokoje s jedním WC. 
ONK také dále zajišťuje stáže mediků a žáků zdravotnických škol, předatestační přípravu 
lékařů a celou řadu kurzů a doškolování. 

 
 
 

Jednotlivá odd. nemocnice 
 
 
 

Interní oddělení  
Primář MUDr. Ivo Podpěra 
Je umístěno v hlavní nemocniční budově- 
monobloku v pavilonu A ve 3. a 4. patře, 
nově pak i v 5. patře bloku B. Kromě 
standardního odd. s kapacitou 83 lůžek  
patří pod interní odd. i akutní lůžka na 
Metabolické a Koronární jednotce 
v CAM. V ambulantní části působí 
především příjmová interní ambulance 
a  dále pak specializované ambulance – 
kardiologická a nefrologická. Další 
významnou  součástí oddělení jsou gastroenterologické ambulance a  ambulance pro léčbu 
obezity. Endoskopické centrum provádí široké spektrum  diagnostických i léčebných výkonů 
v oblasti horní i dolní části trávicího traktu. Další součástí interního oddělení je 
kardiostimulační centrum. 
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Chirurgické oddělení 
Primář MUDr. Ronald Pospíšil  
Standardní lůžková část s kapacitou 60 lůžek sídlí od roku 2012 v nově otevřeném pavilonu 
M. Zde se  nachází i septické oddělení chirurgie.   
Ambulantní péče  chirurgického odd. je pak rozptýlena do pavilonu CAM, budovy monobloku 
a do pavilonu M. Tvoří ji  všeobecná chirurgická ambulance a dále specializované poradny - 
kýlní, cévní, mammární, onkologická. Oddělení zajišťuje širokou konservativní i operační 
léčbu v oblasti dutiny břišní a hrudní, prsů, traumatologii v oblasti dutiny břišní a hrudní. 
Další disciplinou je péče o pacienty s úrazy hlavy a  péče o pacienty se syndromem diabetické 
nohy. Jsou zde prováděny cévní rekonstrukční výkony, především na tepnách DK  
a  karotidách. Dále v rámci chirurgie působí  i multioborová JIP s kapacitou 12 lůžek, dětská 
chirurgická poradna a oddělení dětské chirurgie (15 lůžek), které je v přímé návaznosti na 
pediatrické odd.  

 

 
Neurologické oddělení  
Primář MUDr. Lenka Sobotková  
Jediné lůžkové zařízení odbornosti neurologie v západní části SČK o kapacitě 35 lůžek  
ve standardní části. Umístěno je v budově B monobloku ve 2. patře a ve 3. patře bloku C1. 
Neurologická JIP je umístěna v CAM a disponuje 6 ti lůžky. 
Na neurologické JIP jsou hospitalizováni pacienti  s CMP, akutními  neuroinfekcemi a všemi 
akutními neurologickými stavy. Dále se oddělení zabývá ostatními  neurologickými 
chorobami, jako jsou roztroušená sklerosa, polyneuropatie, stavy po úrazech CNS , infekce 
CNS, akutní i chronické bolesti zad různé etiologie. V rámci oddělení, kromě standardních 
ambulancí pro dospělé a dětské pacienty, působí i elektrofyziologické laboratoře - EMG  
a EEG vyšetřovna s modernizovaných vybavením. Ve spolupráci s RDG oddělením je využíván 
USG přístroj k provádění UZ  vyšetření karotických tepen. 
 

 
Dětské a novorozenecké oddělení 
Primář MUDr. Petr Lyer 
Kapacitně největší  odd. v západní části SČK 
poskytující péči na 24 lůžkách v rámci  pediatrie, 
17 lůžkách na novorozeneckém odd. a 2 
jednotkách intenzivní péče - dětská JIP 4 lůžka, 
neonatologická JIP- 10 lůžek- toto pracoviště 
poskytuje péči i nezralým novorozencům od 32 
týdne narození. Veškeré části  oddělení jsou v 1-4 
patře budovy D hlavního monobloku. Oddělení 
má nadregionální charakter, poskytuje širokou 
léčebnou péči dětským pacientům a spolupracuje s pražskými fakultními pracovišti v oblasti 
vysoce specializované péče.V rámci dětského odd. působí řada odborných poraden - dětské 
kardiologie, diabetologie, nefrologie, alergologie a dále je zde regionálně zajišťována 
lékařská služba první pomoci pro děti a dorost, na které se podílí kromě lékařů zaměstnanců 
i privátní odborní pediatři . 
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Ortopedicko - úrazové oddělení  
Primář MUDr. Jan Deniger  
Lůžková část má celkem 50 standardních lůžek včetně nadregionálně působící stanice 
septické ortopedie.Všechny 3 lůžkové stanice  sídlí v 1 poschodí bloku A na jedné chodbě. 
V rámci oddělení je poskytována jak péče akutní v rámci traumatologie pohybového aparátu, 
včetně sdružených poranění, tak i péče elektivní – ortopedická, která zahrnuje prakticky celé 
spektrum současné ortopedie (náhrady velkých končetinových kloubů, artroskopie, 
osteotomie, chirurgie ruky a  zápěstí, septické výkony a klasické ortop. výkony), pouze 
s výjimkou operační léčby některých vrozených vad pohybového aparátu a primárních 
zhoubných kostních nádorů. V poslední době došlo především k dalšímu rozvoji chirurgie 
ruky a zápěstí. V operativě TEP kyčelních kloubů je rutinně používán miniinvazivní šetrnější 
přístup v nejvyšší míře ze všech ortopedických pracovišť v ČR. 
Pro operační výkony využívá ortopedické oddělení izolované operační sály s nejpřísnějším 
hygienickým režimem. Oddělení dále disponuje schválenou kostní bankou. 
Ambulantní pracoviště jsou tvořena ortopedickou ambulancí, dětskou ortopedickou 
ambulancí, septickou ambulancí, traumatologickou a příjmovou ambulancí. 

 

 
Gynekologicko - porodnické oddělení  
Primář MUDr. Petr Ullrych 
Poskytuje péči na 48 lůžkách včetně odd. 
šestinedělí, 4 porodních boxech a 1 oper. 
sálu v rámci porodnice. Oddělení je 
umístěno v bloku C budovy monobloku, 
 2. a 4. patro. Operační výkony jsou 
prováděny na centrálních sálech v CAM. 
Kromě  standardní gynekologické péče a 
porodnictví se oddělení specializuje 
především na léčbu děložních myomů 
miniinvazivními  operačními metodami. Je 
prováděna otevřená i laparoskopická gynekologická operativa v oblasti břicha a malé pánve, 
menší gynekologické zákroky na  specializovaném sálku v režimu jednodenní chirurgie a také 
výkony urogynekologické. Ambulantní zázemí tvoří gynekologická ambulance, 
urogynekologická ambulance, těhotenská poradna, poradna pro léčbu neplodnosti 
a příjmová ambulance. Oddělení má k dispozici  vlastní  ultrazvukový  přístroj.  
 
 

Anestesiologicko- resuscitační oddělení  
Primář MUDr. Kamil Kodras  
Oddělení je umístěno v 1. patře centra akutní medicíny a disponuje 8 mi lůžky. Je zde 
soustředěna péče o nejkomplikovanější, na životě ohrožené pacienty. Ve spolupráci 
s ostatními odd. je zde řízena i péče o polytraumatizované pacienty. 
Jedná se o přístrojově nejnáročněji vybavené oddělení v celé nemocnici. Kromě lůžkové péče 
v oblasti život zachraňující medicíny je významnou náplní práce i poskytování anestesie na 
operačních sálech operačních oborů. 
V rámci ARO působí i ambulance chronické bolesti, o jejíž služby je mezi klienty nemocnice  
značný zájem. 
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Urologické oddělení 
Primář MUDr. Lubomír Hyršl  
Léčba urologických pacientů je zajišťována na 30 standardních lůžkách v budově monobloku 
bloku B ve 3. patře. Operační výkony  jsou prováděny na  centrálních operačních sálech.  
Jsou zde prováděny otevřené i endoskopické operace v širokém spektru. Oddělení poskytuje 
komplexní léčebnou péči v oboru urologie včetně onkourologických operačních výkonů. 
Z přístrojového vybavení má k disposici vlastní UZ diagnostický přístroj, kompletní 
endoskopické vybavení i přístroje měřící proudové parametry při mikci. Ambulantní  zázemí 
tvoří příjmová a urologická ambulance. 
 

 
Otorinolaryngologické oddělení ORL 
Primář MUDr. Peter Klimák. (Od Listopadu po odchodu primáře pověřen řízením oddělení 
MUDr. J. Černý).  
Léčebná lůžková péče je zajišťována na 20 standardních lůžkách v 1. patře bloku B. 
Dále má odd. odborné ORL ambulance včetně audiometrického vyšetření, poradny pro 
nedoslýchavé a příjmové ambulance s nepřetržitým provozem. Operační výkony jsou 
prováděny na sále jednodenní chirurgie v 1. patře CAM. 
Oddělení zajišťuje širokou nadregionální léčbu v ORL oblasti, kromě standardních výkonů i 
radikální onkologické operace, laserovou  léčbu hlasivek, operace odstraňující  chrápání a 
jako jedno z prvních v republice  zavedlo metodicky screeningové vyšetření sluchu 
novorozenců metodou objektivní audiometrie. 
 

Oční oddělení 
Primář MUDr. Jan Blumenstein 
Oční odd. sídlí  v 1. patře budovy D  monobloku, kde má 
k disposici 15 standard. lůžek a zákrokový sálek. 
Operační výkony jsou prováděny v sousedství ORL na 
2. sálu jednodenní chirurgie v 1. patře CAM. Jedná se  
o dlouhodobě zaběhnuté a stabilizované pracoviště. 
Kromě lůžkové části  využívá i odborné oční ambulance, 
včetně  čekárny a  hygienického zázemí. Léčebná péče 
je poskytována v širokém spektru, a v oblasti 
superspecializované péče spolupracuje odd. s klinickými pracovišti. 
Na očním odd. je  poskytována  nepřetržitá 24 hodinová lékařská služba pro pacienty 
s akutními  očními obtížemi či poraněními. 
 

 
Kožní oddělení 
Primář  MUDr. Vladimír Drvota 
Oddělení svojí lůžkovou částí sídlí v přízemí monobloku A. Na oddělení je 15 standardních 
lůžek. Poskytuje léčebnou péči v širokém portfoliu kožních onemocnění 
a afekcí. Z přístrojového zařízení má k disposici kryokauter, elektrokauter, kabinovou 
i lampovou fototerapii,  laser. 
Ambulantní zázemí tvoří kožní ambulance a  dále  nadregionálně  působící venerologická 
ambulance. 
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Plicní oddělení 
Primář MUDr. Jana Keilová   
Umístěno mimo areál hlavní budovy. Má k disposici 25 standardních lůžek včetně6 lůžek 
vyčleněných pro pacienty s TBC onemocněním. Poskytuje léčbu v oblasti chorob respiračního 
ústrojí včetně léčby bronchogenních karcinomů. Mimo lůžkovou část jsou v budově umístěny 
i odborné ambulance. Z přístrojového vybavení má odd. k disposici  spirometr, celotělový 
pletysmograf a  bronchoskop s videořetězcem. 
 

Oddělení radiační a klinické onkologie 

Primář MUDr. Josef Kvěch  
Sídlí ve stejné  budově jako plicní odd. K disposici má 20 standardních lůžek a dále 3 odborné 
ambulance. Je zde zajišťována především onkologická léčba ve formě chemoterapie a 
paliativní péče. Z přístrojového vybavení má oddělení k disposici především moderní 
kobaltový ozařovač včetně zaměřovače s CT přístrojem a radioterapeutický analgetický 
a protizánětlivý ozařovač, umístěný v suterénu budovy B. 
Na léčbě onkologických pacientů, indikovaných k radikální radioterapii, spolupracuje 
oddělení úzce z pražskými klinickými pracovišti.  
 

Radiodiagnostické oddělení 
Primář MUDr. Radoslava Ouhrabková, CSc. 
Toto diagnostické oddělení sídlí v CAM a spolupracuje se všemi klinickými  pracovišti. 
Oddělení je vybaveno moderní skiaskopicko - skiagrafickou technikou, USG vyšetřovacími 
přístroji, angiolinkou a moderními CT a NMR přístroji. Jedná se o plně digitalizované 
pracoviště. V rámci angiolinky jsou postupně rozvíjeny a rozšiřovány intervenční angiologické 
výkony na hlavních viscerálních a končetinových tepnách. 
 

Oddělení klinické biochemie  
Primář MUDr. Michal Frajer 
Jedno z nejmodernějších a nejlépe vybavených biochemických pracovišť v republice. 
Poskytuje širokou škálu laboratorní diagnostiky (biochemické, hematologické, serologické) 
dle potřeb klinických oddělení. Je zde prováděna i školící a vědecká činnost. 
Součástí oddělení klinické biochemie je i mikrobiologická laboratoř, jejíž vedoucí lékařkou je 
MUDr. Rumlerová. 
 

Transfuzní oddělení 
Primář MUDr. Lenka Bartošová 
V roce  2013 nově vytvořené a vybavené prostory v přízemí 
bloku B. Zajišťuje především odběry od dárců krve, 
zpracování krevních derivátů a jejich distribuci, jak do 
vlastní nemocnice, tak i do jiných zdravotnických zařízení. 
Je vybaveno moderní přístrojovou technikou a v oblasti 
dárcovství krve spolupracuje s ČČK. Oddělení dále „vyrábí“i 
tzv. obohacenou autologní krevní plazmu, která je 
využívána především na OÚ odd. k léčbě různých chorob 
pohybového aparátu. 
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Rehabilitační oddělení 
Primář MUDr. Marta Melicherčíková 
Lůžková stanice (zřízena a otevřena na podzim roku 2012)  je  umístěna ve 2. patře bloku A 
nemocnice a slouží především k následné rehabilitaci pacientům s neurologickým postižením 
(stavy po centrálních mozkových příhodách) a klientům po velkých ortopedických a 
traumatologických operacích. Ambulantní část oddělení je situována do nově vybavených 
prostor v přízemí pavilonu M (rekonstrukce v r. 2012), kde jsou umístěny cvičebny, 
posilovny, fyzikální RHB procedury (Mgt, UZ, elektroléčba, laser, lymfodrenáže). Pracovníci 
rhb odd. navíc docházejí na  jednotlivá klinická pracoviště, kde pomáhají v komplexní léčbě 
pacientů jednotlivých odborností. Rhb odd. je hojně využíváno i ambulantně léčenými klienty 
nemocnice. 
 

Patologicko - anatomické oddělení 
Primář MUDr. Petra Beroušková 
Komplementární nelůžkové oddělení sídlící ve vlastním pavilonu, který  se nachází již na 
hranici své životnosti, ne-li za ní. Toto pracoviště poskytuje v širokém spektru diagnostické 
služby histologické, cytologické i imunohistochemické především pro ONK, ale 
i pro jiná zdravotnická pracoviště. Dále jsou zde prováděny patologicko- anatomické pitvy dle 
požadované indikace.   
 

Oddělení centrální sterilizace 
Vedoucí sestra Eva Rašková 
Umístěno je v suterénu CAM a jedná se  o pomocné pracoviště poskytující mechanickou 
očistu a horkovzdušnou i studenou sterilizaci  nástrojů a zdravotních  prostředků, které 
sterilizaci vyžadují. Funguje pro celou  nemocnici i některá spolupracující zdravotnická 
zařízení. Je  vybaveno moderními myčkami a sterilizátory. 
 

Soukromé zdravotnické zařízení  
Oddělení hyperbarické a potápěčské medicíny HBOx Kladno 
Statutární zástupce MUDr. Štěpán Novotný  
Oddělení hyperbarické medicíny je umístěno v suterénu budovy monobloku jako samostatné 
zařízení poskytující péči jak ambulantním, tak i hospitalizovaným pacientům.  
Toto pracoviště je referenčním pracovištěm Ústavu speciálních služeb MVČR. Zařízení 
poskytuje vysoce specializované služby pacientům s poúrazovým postižením mozku, ale i při 
léčbě jiných onemocnění (syndrom diabetické nohy, anaerobní a chronické infekce) 
 

Hemodialyzační oddělení 
Oddělení je v současné době v dlouhodobém pronájmu firmě Fresenius. 
Jedná se o personálně stabilizované oddělení poskytující kvalitní hemodialyzační služby 
v širším regionálním měřítku.  
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              Zvyšování kvality a bezpe čí poskytovaných služeb 
 
 

 

Oddělení akreditace a kvality péče v průběhu celého roku usilovalo veškerou svou činností o 
implementaci zákonných norem do praxe a dále zvyšování kvality a bezpečí v ON Kladno. 
Nadále byla hlavním cílem příprava nemocnice k externímu hodnocení kvality-akreditaci. 
Od počátku roku bylo vydáno několik nových předpisů a stávající aktualizovány dle 
standardů doporučených Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci minimálních požadavků pro 
zavedení interního systému hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb 
dle zákona 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. 
 
Auditní činnost 
Během celého roku 2014 probíhala v nemocnici pravidelná auditní činnost, zaměřená 
zejména na vedení zdravotnické dokumentace, jako nedílnou součást procesu zvyšování 
kvality a bezpečí. Na provádění auditů se podílely 4 dvoučlenné týmy – vždy lékař a sestra. 
Oddělení akreditace a kvality péče provedlo 52 auditů otevřené a 12 uzavřené zdravotnické 
dokumentace na lůžkových odděleních, dále 21 auditů na uložení rizikových léků a 31 auditů 
na vybavení pro kardiopulmonální resuscitaci. 
 
Indikátory kvality a sběr dat 
V průběhu roku 2014 probíhala revize sledovaných indikátorů kvality. Data byla sbírána, 
analyzována a hodnocena dle předem stanovených postupů. Dle výsledků byla navrhována 
preventivní a nápravná opatření, která byla implementována do praxe, a jejich plnění 
kontrolováno v rámci auditní činnosti. 
Mezi indikátory kvality sledované v ON Kladno patří zejména: 

- Nežádoucí události zdravotnického charakteru 
- Mimořádné události nezdravotnického charakteru 
- Kontrola zdravotnické dokumentace  
- Spokojenost pacientů 
- Spokojenost zaměstnanců 
- Nozokomiální infekce 
- Dekubity 
- Pády pacientů 
- Pracovní úrazy  
  

Sledování nežádoucích událostí 
V roce 2014 bylo nahlášeno 154 nežádoucích událostí zdravotnického charakteru 
a 152 nezdravotnického charakteru. Probíhaly přípravy pro zavedení elektronického systému 
hlášení nežádoucích událostí dle metodiky ÚZIS v rámci Národního systému hlášení 
nežádoucích událostí. To bylo zahájeno od září 2014. 
Každý měsíc se schází Hodnotící komise, která se jednotlivými oznámenými událostmi 
zabývá. 
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Průzkum spokojenosti pacientů 
Během celého roku byla sledována spokojenost hospitalizovaných i ambulantních pacientů. 
Vyhodnoceno bylo celkem 2.055 dotazníků z toho 1.801 odevzdaných na lůžkových a 254 na 
ambulantních odděleních. 
 
Průzkum spokojenost zaměstnanců 
V listopadu 2014 proběhl průzkum spokojenosti zaměstnanců nemocnice. Zúčastnilo se ho 
213 respondentů, tedy 16,29 % všech zaměstnanců. Výsledky šetření byly předloženy 
managementu nemocnice jako podklad pro případné zlepšení pracovních podmínek. 
 
Standardizace a optimalizace postupů a předpisů 
V průběhu roku pokračovala standardizace a optimalizace postupů. Standardizace zajišťuje 
jednotnost postupů, čímž dochází k minimalizaci rizik a zvyšování efektivity. Má přímý vliv na 
zvyšování kvality poskytované zdravotní péče a na zvyšování bezpečnosti pacientů v souladu 
s platnou legislativou. 
Počátkem roku 2014 management rozhodl, že nemocnice podstoupí externí hodnocení 
kvality a bezpečí pro získání certifikátu. 
V průběhu roku 2014 byly vydávány nové interní předpisy, jejichž významem bylo sjednocení 
postupů a procesů v celé nemocnici. U již vydaných předpisů probíhaly pravidelné revize a 
aktualizace. 
V červenci 2014 byla zveřejněna veřejná zakázka na poskytnutí služby týkající se „Externího 
hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb“.  
Komise pro posuzování nabídek vybrala jako nejvhodnějšího uchazeče Českou společnost 
pro akreditaci ve zdravotnictví s.r.o. zastoupenou RNDr. Renatou Podstatovou. Proto se od 
října 2014 do konce roku  uskutečnily 4 schůzky s konsultantkou Akreditační komise. Veškeré 
předpisy byly znovu revidovány a upraveny dle požadavků akreditačních standardů. Tato 
činnost bude pokračovat i v následujícím roce. 
Systém řízené dokumentace byl nadále  doplňován a zkvalitňován. 
 
 

Právní oddělení 
 
Právní oddělení se zabývá zejména právní agendou, složenou z kontroly a evidence smluv, 
vyřizování pohledávek a závazků nemocnice, vyřizování soudní agendy. Detenční řízení - 
hospitalizace /léčení pacienta bez souhlasu, depozita – uložené cennosti pacientů 
a s tím související vyřizování dědických řízení. Vyřizování žádostí pacientů o výpis ze 
zdravotnické dokumentace či kopii celé zdravotní dokumentace. Vyřizování žádostí státních 
institucí o výpis ze zdravotnické dokumentace či o kopii zdravotní dokumentace. Komunikace 
se státními i jinými institucemi, zejména Policií ČR, SÚKL, ÚHOS, soudy apod. Dále právní 
oddělení zajišťuje evidenci a řízení pojistných událostí.  Právník je také osoba pověřená 
k vyřizování stížností, které ONK obdrží.  
 
Průzkum spokojenosti pacientů. 
V lůžkové i ambulantní části ONK je rozmístěno 50 schránek pro pacienty. Během roku 2014 
bylo pacienty vhozeno celkem 2.055 vyplněných dotazníků, z toho 1.801 na lůžkových 
oddělení a 254 dotazníků v ambulantní části. Vybírání dotazníků ze všech 50 schránek, 
zapsání všech známek a evidenci poznámek a připomínek + statistické výpočty, které se 
provádí pravidelně čtvrtletně a je prováděno právním oddělením.  
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Výsledky jednotlivých stanic i oddělení jsou zveřejňovány na intranetu ONK, kde jsou 
přístupny všem zaměstnancům.Stížnosti klientů, které jsou obsahem dotazníku se převádějí 
do evidence stížností, kde jsou založeny a dále šetřeny.   
 
Aktualizace a příprava nových předpisů 
V roce 2014 pokračuje právní oddělení a oddělení kvality péče v přípravě a aktualizaci 
podstatné části ústavních – interních předpisů, řádů, metodických pokynů, ošetřovatelských 
standardů a formulářů. Interní předpisy jsou upravovány / aktualizovány v souladu se 
zákonem, potřebami a situací v nemocnici. Evidence těchto předpisů je na právním oddělení, 
kde se zároveň sleduje seznámení zaměstnanců s těmito předpisy. V přípravě jsou i další 
nové standardní postupy. Při jejich přípravě se řídíme doporučeními Spojené akreditační 
komise České republiky.   
 
Aktualizace a příprava informovaných souhlasů. 
V roce 2014 se pokračovalo v nastavené spolupráci se všemi odděleními ONK na jednotné 
úpravě informovaných souhlasů. Souhlasy se aktualizovaly, aby odpovídaly novelizaci zákona 
o zdravotních službách  372/2011 Sb., a občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.  
Souhlasy jsou v barevné formě, s vyobrazenými obrázky pro usnadnění představ 
o jednotlivých zdravotních výkonech.  
 
Tkáňové banky 
Právní oddělení i v roce 2014 spolupracovalo s MUDr. Svítkem na kostní tkáňové bance – na 
správnosti / aktualizaci standardních postupů dle nařízení Státního ústavu pro kontrolu léčiv.  
Kromě výše uvedeného jsme získali oprávnění odběrového zařízení pro odběr pupečníkové 
krve u společností Cord Blood Center a Národní tkáňové centrum. Od roku 2013, jsou 
nastávající maminky informovány, že si mohou vybrat ze dvou společností a využít našich 
služeb.  
 
Šetření a evidence stížností 
Stížnosti se řeší osobně se stěžovateli nebo písemně v zákonem dané lhůtě. Osobou 
pověřenou k vyřizování stížností je právník. Stížnosti jsou evidovány v písemném seznamu, 
každá stížnost má svůj stížnostní spis. Evidence a vyřizování stížností je stanoveno zákonem 
o zdravotních službách č. 372/ 2011 Sb., Od 1. 4. 2012 je nutná písemná evidence 
a statistika. Za rok 2014 bylo celkem podáno 64 stížností, z toho bylo po prošetření shledáno 
37 neoprávněných, 14 oprávněných, 12 částečně oprávněných a 1 nedořešená. Nejčastěji 
opakovaný problém zaznamenaný ve stížnostech je komunikační.   
 
Ostatní záležitosti 
Průběžně se řeší problematiky týkající se chodu zdravotnického zařízení, podněty 
a žádosti  od zaměstnanců ve věcech pracovněprávních, podněty a podávání informací 
pacientům a jejich rodinným příslušníkům v souvislosti s poskytováním zdravotní péče, které 
se týkají především řešení právní problematiky. Dále se provádí školení zaměstnanců 
s vydanými novými předpisy, vztahující se ke zdravotnictví.  
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V. Základní ukazatele 

                       Počty zaměstnanců k 31. 12. 2014 - Ambulantní část a komplement 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oddělení / rok 2011 2012 2013 2014 

Interna amb. - - - - 

Interna endo. 9,196 9,036 9,326 9,791 

ECHO 1,734 1,650 1,735 1,500 

Kardio + nefro 4,099 3,760 3,775 3,810 

Kardiocentrum 9,350 7,350 7,350 8,270 

TRN amb. 9,800 9,800 9,300 9,300 

Nervové amb. 7,000 7,000 7,000 8,000 

Jesle 0,336 0,350 0,350 0,350 

Dětské poradny 3,950 3,950 3,550 3,625 

Dětská LSPP 1,000 1,000 1,000 1,000 

Gynekologie amb. 3,705 2,200 2,200 2,200 

Chirurgické poradny 0,550 0,450 0,450 0,430 

Chirurgie amb. 2,750 2,750 2,000 1,000 

ARO anestezie 19,994 20,275 22,845 22,425 

Úrazové amb. 7,238 7,330 7,200 7,100 

Urologie amb. - 2,000 2,000 2,200 

ORL amb. 4,150 5,150 5,150 5,650 

ORL audio 1,500 1,450 0,450 0,400 

Oční amb. 7,846 8,287 8,362 9,362 

Kožní amb. 2,680 3,180 3,380 2,880 

Kožní venerolog. 1,220 1,220 0,920 0,420 

RTO amb. 3,311 3,304 4,304 4,304 

Národní onkol. registr 3,000 3,000 2,000 2,000 

Ozařovny 9,824 8,496 8,496 8,496 

Rehabilitace 44,751 48,949 57,002 58,583 

Zubní META 4,063 4,000 4,000 4,000 

Sociální sestry 2,000 2,000 2,000 2,000 

Nutriční sestry 2,000 2,000 2,000 2,000 

Centrální sterilizace 11,807 11,500 11,797 11,797 

Centrální příjem 29,479 32,061 34,290 36,470 

Urgentní příjem 10,200 11,000 12,200 12,800 

Expektace 2,100 2,100 2,100 2,100 

LSPP dospělí 3,475 2,475 2,375 2,300 

Psychologové 2,200 2,200 2,250 2,450 

Psychiatrie 1,955 1,625 1,625 1,625 

Dětská skupina - - 3,000 2,900 

OCHOP 3,330 3,200 3,200 3,000 

AMBULANCE celkem 231,593 236,098 250,982 256,538 

KOMPLEMENT     

Klinická laboratoř 51,409 58,713 57,738 60,363 

Radiodiagnostika 33,137 31,800 34,800 35,300 

Transfúzní 21,443 20,542 20,342 19,450 

Patologie 15,000 16,000 16,200 16,000 

Lékárna 20,450 20,300 20,700 20,500 

KOMPLEMENT celkem 141,439 147,355 149,780 151,613 
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Počty zaměstnanců k 31. 12. 2014 - Administrativa a HTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Oddělení 2011 2012 2013 2014 

Ředitelství 16,550 13,700 13,800 14,955 

Etická kom. 0,170 0,170 0,170 0,170 

LPP - - - - 

Správa 15,924 20,924 21,298 23,250 

Hygienik - - - - 

Výpočetní stř. 6,700 4,000 3,000 4,000 

Odbor zdrav.poj. 3,000 6,700 6,700 5,900 

Hlavní sestra - - - - 

Kvalita péče 0,300 0,500 2,000 1,200 

Dobrovolníci 0,800 0,800 0,800 0,800 

ÚKM 1,540 1,200 1,200 1,200 

Knihovna 0,750 0,750 0,750 0,750 

závodní klub 2,000 1,000 1,000 1,000 

Sklad SZM ( Obchodní úsek) 6,000 4,000 4,000 3,500 

Ekonom. odb. 12,000 12,000 12,000 11,000 

Zaměstná.odb. 5,750 6,000 6,000 6,000 

OLVS - - - - 

Stravování zam. - - - - 

Prádelna - - - - 

Sanitní doprava 27,268 27,768 26,268 24,775 

Osobní doprava 2,000 2,000 3,000 3,000 

Správa DZS - - - - 

Údržba 11,000 13,000 12,000 12,000 

Servis ZT - - 2,000 2,000 

Energet. provozy 3,000 2,000 3,000 3,000 

Provozní úsek 5,000 5,000 2,000 2,000 

Celkem administrativa + HTS 119,752 121,512 120,986 120,500 
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Počty zaměstnanců k 31. 12. 2014 - lůžková část 

 
 
 
 

Oddělení 2011 2012 2013 2014 

Interna 62,155 60,817 59,853 68,876 

Metabolická JIP 16,514 17,160 17,393 17,893 

Kardio. JIP 24,990 25,290 28,043 26,577 

TRN 20,982 20,100 20,700 19,606 

Nervové JIP 19,500 22,740 22,993 24,993 

Nervové 33,593 33,616 35,683 36,150 

Dětské JIP 13,016 13,016 12,350 12,350 

Dětské 33,518 31,933 29,740 32,699 

Novorozenecké 9,800 10,333 9,467 9,333 

Nedonošenecké 18,599 18,566 18,883 18,449 

Gynekologie 47,309 49,800 47,957 50,250 

Multioborová JIP 31,403 33,603 33,463 32,903 

Centrální op. sál 45,172 44,766 44,066 44,90 

Chirurgie 56,078 59,660 59,613 62,683 

Chirurgie děti 7,325 7,025 6,025 7,025 

ARO 42,495 49,200 50,200 47,700 

Ortopedie septika - - - - 

Ortopedie JIP - - - - 

Ortopedie 49,066 50,670 46,880 46,600 

Urologie 23,261 21,100 19,733 21,400 

ORL 15,623 16,847 19,047 19,150 

OČNÍ 17,131 18,288 17,488 16,738 

Kožní 12,047 12,300 12,700 13,400 

RTO 15,906 17,750 17,893 18,670 

Rehabilitace lůžka - - 11,500 12,700 

Celkem  615,483 634,580 641,670 661,045 
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Využití lůžkového fondu k 31. 12. 2014 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oddělení 
Počet 

lůžek rok 
2013 

Počet 
lůžek 

rok 2014 

Hospitalizace 
rok 2013 

Hospitalizace 
rok 2014 

Průměrná 
oš. doba 
rok 2013 

Průměrná 
oš. doba 
rok 2014 

Počet oš. 
dnů rok 

2013 

Počet 
oš. dnů 

rok 2014 

Interna 83 83 4 920 5 063 5,4 5,6 26 408 28 186 

Metabolická JIP 7 7 249 243 8,6 8,7 2 142 2 113 

Kardio. JIP 7 7 487 458 4,1 4,4 1 985 2 028 

TRN 25 25 1 151 1 228 6,8 6,6 7 786 8 106 

Nervové JIP 6 6 459 511 4,8 4,6 2 211 2 355 

Nervové 35 35 1 558 1 530 6,2 6,8 9 728 10 417 

Dětské JIP 4 4 443 488 2,3 2,2 1 037 1 064 

Dětské 24 24 1 408 1 315 2,5 2,8 3 578 3 684 

Novorozenecké 17 17 1 093 1 112 4,0 3,9 4 353 4 292 

Nedonošenecké 10 10 246 256 11,1 11,5 2 726 2 952 

Gynekologie a porod. 48 48 3 827 3 980 3,5 3,5 13 403 14 007 

Chirurgie 60 60 3 681 3 688 4,6 4,6 16 969 16 906 

Chirurgie děti 15 15 1 162 1 230 2,5 2,4 2 886 2 905 

ARO 8 8 149 182 16,0 12,4 2 385 2 264 

Ortopedie 50 50 2 365 2 389 5,5 5,6 13 100 13 452 

Urologie 30 30 1 662 1 814 4,7 4,4 7 813 8 016 

ORL 20 20 2 442 2 628 1,7 1,6 4 167 4 287 

Oční 15 15 715 703 2,0 1,8 1 461 1 254 

Kožní 15 15 561 537 7,9 8,4 4 441 4 491 

RTO 20 20 690 609 4,1 5,0 2 808 3 023 

Multioborová JIP 12 12 1 060 1 071 3,3 3,4 3 486 3 674 

Rehabilitace 20 20 102 360 12,8 13,8 1 302 4 960 

Celkem 531 531 26 523 27 186 5,1 5,3 136 175 144 436 
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Počty ambulantních vyšetření k 31. 12. 2014 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Počty operací k 31. 12. 2014 
 
 
 

Oddělení 2011 2012 2013 2014 
Chirurgie 1 453 1 561 1 598 1626 

Dětská chirurgie 402 467 406 437 

Gynekologie 1 750 1 719 1 852 1914 

Ortopedie 1 886 1 893 1 876 2007 

ORL 1 858 1 911 1 819 2005 

Oční 535 689 493 543 

Urologie 1 089 1 116 1 094 1143 

Celkem 8 973 9 356 9 138 9 675 

 

Oddělení 2012 2013 2014 
Interna 48 474 46 847 45 986 

TRN 19 780 19 529 21 133 

Neurologie 15 843 17 417 16 751 

Dětské 17 235 16 419 16 423 

Gynekologie 15 210 15 564 15 420 

Chirurgie 25 115 26 135 25 862 

ARO 936 953 1 137 

Ortopedie 39 590 40 221 41 974 

Urologie 7 470 7 681 7 716 

ORL 22 961 24 540 25 201 

Oční 23 499 24 905 24 477 

Kožní 20 971 20 956 19 676 

Onkologie 21 322 20 810 22 053 

Transfuzní  odd. 12 566 12 727 14 038 

RTG 60 770 62 972 66 238 

Patologie 11 040 10 955 11 612 

Rehabilitace 90 460 95 478 96 846 

Klinická laboratoř 220 571 221 406 233 981 

Psychiatrie 2 411 2 314 2 084 

OCHOP 2 381 1 958 1 034 

LSPP 7 715 8 937 8 305 

Klinická psychologie 1 953 1 975 1 847 

Zubní 5 451 4 840 5 091 

Celkem 693 724 705 539 724 885 
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Rozvoj nemocnice v roce 2014 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                                                           Investice 2014 
 

Zdravotnická technologie pro Iktové centrum  
 
Rozhodnutím jediného akcionáře č. 01-08/2011/VH-KL ze dne 28. 03. 2011 byl vydán 
souhlas s realizací plánovaného projektu Iktového centra Oblastní nemocnice Kladno, a. s.  
na doplnění zdravotnické techniky pro  zdravotnické provozy, poskytující cerebrovaskulární 
péči. Na pořízení potřebného přístrojového vybavení usilovala Oblastní nemocnice Kladno 
získat dotační podporu z vyhlášeného programu evropských strukturálních fondů IOP 
Ministerstva zdravotnictví ČR. Plánovaný finanční objem akce činil 14.998.700,- Kč včetně 
DPH.  Rozhodnutím jediného akcionáře č. 02-08/2011/VH-KL ze dne 28. 03. 2011 bylo 
schváleno dofinancování částky 2.249.805 Kč z rozpočtu kraje v případě úspěšnosti podané 
žádosti o dotaci z IOP. 
Usnesením č. 47-16/2011/ZK ze dne  06. 06. 2011 bylo přidělení finančních prostředků z 
Fondu na kofinancování a předfinancování projektů, spolufinancovaných z fondů EU/EHP 
schváleno zastupitelstvem kraje.  
 

Průběh akce: 
 
Dotace ze strukturálních fondů IOP byla potvrzena Rozhodnutím č.j.82825/2011/EF ze dne 
29. 12. 2011. Celkové způsobilé výdaje projektu byly schváleny ve výši 12.589.000 Kč  
a harmonogram realizace předpokládal ukončení projektu k 30. září 2012. Po změně zákona 
o daních byly Rozhodnutím č. j. :11234/2012-1/EF ze dne 10. 5. 2012 celkové způsobilé 
výdaje navýšeny na 13.036.599,91 Kč. Na základě připomínek expertního hodnocení 
v kategoriích „Přínos - indikace“ a „Specifikace“ byly ze strany nemocnice revidovány 
požadavky odděleních rehabilitace a neurologie a v souladu s aktuálními potřebami těchto 
pracovišť a s přihlédnutím na potřeby a ekonomiku provozu byly provedeny redukce 
předmětu projektu.  
Změny specifikací byly zohledněny v Rozhodnutí č. j.: 18473/2013/EF ze dne 08. 07. 2013 a 
celkové způsobilé výdaje byly sníženy na 8.924.309,08 Kč. Vlivem řešení těchto změn 
projektu byl následně prodloužen harmonogram realizace do 28. 02. 2014. 
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Zadávací dokumentace byla schválena ze strany Ministerstva zdravotnictví ČR a ze strany 
jediného akcionáře. Výběrové řízení na dodávky zdravotnické techniky bylo nastaveno  
v režimu jedné nadlimitní otevřené veřejné soutěže, kdy technologie byla rozdělena do šesti 
skupin a uchazeči mohli podat samostatnou nabídku na jím vybranou skupinu.  
V průběhu zahájeného výběrového řízení bylo vypořádáváno více požadavků na dodatečné 
informace, které vygenerovaly prodloužení výběrového řízení a výsledné doporučení MZČR 
k opakování soutěže.  
Dne 3. 4. 2014 byli hodnotící komisí vybráni vítězní uchazeči pro dodávky skupin 2-6  
HOSPIMED spol. s.r.o., CONMEDITECH s.r.o.,  S & T Plus s.r.o. a Stargen EU s.r.o. Dodavatel 
skupiny 1 (vířivky) nebyl vybrán pro nedostatečný počet nabídek pro hodnocení. Proto bylo 
vyhlášeno doplňkové výběrové řízení, jehož účelem bylo dokompletovat soubor zdravotnické 
techniky v souladu s koncepcí projektu a naplnění závazné ho standardu pro iktové centrum.  
Uzavření smluv s vítěznými uchazeči první etapy realizace bylo schváleno jediným 
akcionářem Rozhodnutím 03/2014/VH-KL ze dne 5. 5. 2014 a všechny dodávky byly 
realizovány ve smluvních termínech.  
Dodatečné VŘ bylo vypsáno adekvátně k finančnímu objemu plnění již v režimu zakázky 
malého rozsahu. Zadávací dokumentace byla opětovně posouzena a schválena 
poskytovatelem dotace a opětovně byl aktualizován časový harmonogram s konečným 
termínem fyzické realizace do 31. 8. 2014.   
Zbývající technologie končetinových vířivek byla vysoutěžena u dodavatele BTL zdravotní 
technika, a s. v ceně 262.449,00 Kč vč. DPH, smlouva s dodavatelem byla podepsána dne 8. 
7. 2014. Technika byla dodána dne 14. 8. 2014 a následně instalována včetně zaškolení 
personálu. 
V požadovaném termínu po ukončení fyzické realizace byla podána závěrečná monitorovací 
zpráva a závěrečná žádost o platbu z dotace IOP. Dne 22. 9. 2014 vydal kontrolní orgán 
MZČR zprávu o kladném výsledku závěrečné monitorovací návštěvy 
a řádném splnění všech povinných aktivit projektu.   
 
Na akci s poskytováním služeb a dodávek se dále podíleli zejména následující dodavatelé: 
 
ML Compet - příprava žádosti o dotaci z IOP (není zahrnuto do způsobilých výdajů, hrazeno 
z vlastních prostředků, náklady 42.000 Kč vč. DPH);  
CYRRUS ADVISORY, a.s  - expertní pomoc při realizaci projektu (způsobilý náklad); 
HOSPIMED, spol. s.r.o. - pomocná konstrukce pro snížení stropu 40.880 Kč vč. DPH 
(nezpůsobilý náklad, hrazeno z vlastních prostředků); 
Ecconect  - zaregistrování internetové domény (způsobilý náklad); 
Ing. Beran -  vytvoření internetových stránek (způsobilý náklad); 
Basseth Design s.r.o. -  pamětní tabulka (způsobilý náklad); 
IMBCZ s.r.o. -  prezentace projektu v tisku (způsobilý náklad); 
AK Schejbal - právní služby veřejných soutěží (není zahrnuto do způsobilých výdajů, hrazeno 
z vlastních prostředků, náklady 199.650 Kč vč. DPH);  
 

Vyhodnocení : 
 

Akce byla realizována v souladu s předepsanými postupy a probíhala věcně a účelně. 
Konečná cena celé akce činila 8.827.909,87 Kč vč. DPH . Výše poskytnuté dotace z IOP byla 
rekapitulována ve zprávě pro závěrečné vyhodnocení akce – finanční vypořádání prostředků 
SR a SF EU a činila celkem 7.174.540,91 Kč.  
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    ultrazvuk                                    vířivky pro dolní končetiny                                            závěsný cvič.systém 

 

                                  
 
    
V průběhu roku 2014 byla dle potřeby  pořizována zdravotnická technologie pro dovybavení 
pracovišť nebo jako náhrada technologie v havarijním stavu. Zakázky byly vedeny  
individuálně formou zjednodušených poptávkových řízení. 
 
Významnější investiční zakázky malého rozsahu (ceny vč.DPH):     
 
Dobíječka univerzální, pohonná jednotka  352.727 Kč 
Osmometr kryoskopický automat.   301.290 Kč 
Kamera oper.chirurgie          348.480 Kč 
Videolaryngoskop            249.744  Kč 
Mikroskop laboratorní          329.075  Kč  
Odstředivky laboratorní         222.585  Kč 
Kompresory k matraci Vituoso     172.615  Kč 
Ventilátor přenosný          309.760  Kč 
 

Realizace GENERELU: 
v projektu revitalizace původních objektů v areálu nemocnice nebylo v roce 2014 
pokračováno z důvodu nedostatku finančních zdrojů. Navazující etapa rekonstrukce  bloku 
C2 v monobloku byla tak opět odložena. V prostorových provizóriích zůstávají nadále 
oddělení a provozy:  
 
Oddělení                      -  dočasné umístění                                                         …….          
Operační sál Oční         - operační sál jednodenní chirurgie v objektu CAM 
ambulance Urologie      - pacientské pokoje v bloku C1 
ambulance Interny     - lékařské pokoje v C1 
ambulance Neurologie   - pacientské pokoje v C1 
Chirurgie lůžkové oddělení    - pavilon M, Domov důchodců a lůžka následné péče  
Kožní odd. lůžk. a ambul.     - bývalé ARO v přízemí A 
Ambulance RTO      - bývalé RDG  v suterénu A 
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Rtg. ozařovna RTO        - bývalé RDG v sut. A 
Ambulance Urogynekologie      - bývalá snímkovna CT 
Lékařské pracovny Chirurgie      - pacientské pokoje v C1 
Ortopedie lůžk.        -  v 1. patře bloku A po interním a neurolog.odd. 
Lékařské prac. ORL, GYN, INT a šatny zam.     - v různých částech monobloku  
Lůžková rehabilitace                     - bývalá neurologie lůžková a JIP, 2.patro A  
 
 
PROVOZ 
 
Rok 2014 byl posledním rokem fungování projektu EPC (financování energetických investic 
dosaženými úsporami), použitého na financování výstavby výměníkových stanic a napojení 
nemocnice na zdroj z centrálního městského teplovodu (realizováno firmou ITES spol s r.o. 
v roce 2006) 
Dosažená výše úspor provozních nákladů činila za poslední sledované období od 01. 01. 2014 
do 31. 05. 2014 celkem 4.039.745 Kč vč. DPH (vyčíslováno jako rozdíl nákladů referenčního 
roku 2003). Výše dosažených úspor provozních nákladů za období celého projektu od roku 
2006 do roku 2014 tak dosáhla kumulovaně 77.048.614 Kč vč. DPH.   
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VI. Finanční ukazatele 
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OBECNÉ ÚDAJE 

1.1. Popis společnosti 

Oblastní nemocnice Kladno, a. s., nemocnice Středočeského kraje se sídlem Kladno, 
Vančurova 1548, PSČ 272 59, IČ 27256537, zapsaná v oddíle B č. vložky 10020 
obchodního rejstříku Městského soudu v Praze dne 21. 6. 2005 je obchodní společnost, 
založená Středočeským krajem, který je jejím jediným akcionářem. Právní forma - 
akciová společnost.  
 
V roce 2014 byly provedeny změny v zápisu do obchodního rejstříku -  
viz představenstvo společnosti a dozorčí rada. 
 
Předmětem podnikání je uveden na str. 7 této VZ. 
 
Statutární orgán - Představenstvo společnosti: 
 
Předseda:  Prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc. 
                   
Členové:   MUDr. Vladimír Lemon 
                             Zdeněk Levý 
          
Dozorčí rada: 
 
Předseda:  Dana Nekvindová 
             
 Členové:   Jindřich Bartoň       
               Vojtěch Volf, MBA 
                   MUDr. Radek Poláček  
         MUDr. Jaroslav Litera 
         Jana Čechová 
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1.2. Organizační struktura společnosti:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Náměstek         
provozně -technický 

Náměstek  
ekonomicko-obchodní 

Hlavní sestra 

Vedoucí sekretariátu                     

Právník            

BOZP              

 
Ředitel nemocnice  

Ústavní hygienik             

Náměstek LPP               

        Statutární orgán  
           představenstvo 

             
         Dozorčí rada 
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2. Základní východiska pro sestavení účetní závěrky 

 
Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem 
č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, pro účetní jednotky, 
které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění 
a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění. 
 
Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku 
historickými cenami (není-li dále uvedeno jinak), zásadu účtování ve věcné a časové 
souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat  
ve svých aktivitách. 
 
Účetní závěrka společnosti je sestavena k rozvahovému dni 31. 12. 2014.  
 
Finanční údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korun českých (tis. Kč),  
není-li dále uvedeno jinak.  
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3. ÚČETNÍ METODY   

Způsoby oceňování, odpisování a účetní metody, které společnost používala při 
sestavení účetní závěrky za rok 2014, jsou následující: 

 
a)  Dlouhodobý nehmotný majetek 
 

Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je 
delší než jeden rok a jehož ocenění je v jednotlivém případě vyšší než 60 tis. Kč 
u nehmotného majetku. Do kategorie dlouhodobého nehmotného majetku je zařazován 
i majetek v pořizovací ceně od 7 tis. do 60 tis. Kč, pokud má charakter dlouhodobého 
majetku a doba jeho upotřebitelnosti je delší než jeden rok. 
Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovací cenou 
sníženou o oprávky a případné opravné položky. 
Pořizovací cena dlouhodobého nehmotného majetku, s výjimkou nedokončeného 
nehmotného majetku, je odpisována po dobu odhadované životnosti majetku 
následujícím způsobem:  

 
 Počet let  

Software 4 

 

b)  Dlouhodobý hmotný majetek 
 

Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší 
než jeden rok a jehož ocenění je v jednotlivém případě vyšší než 40 tis. Kč. Do kategorie 
dlouhodobého hmotného majetku je zařazován i drobný majetek v pořizovací ceně  
od 10 tis. do 40 tis. Kč, pokud má charakter dlouhodobého majetku a doba jeho 
upotřebitelnosti je delší než jeden rok. 
Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje pořizovací cenou (která zahrnuje cenu pořízení, 
náklady na dopravu a další náklady s pořízením související), sníženou o oprávky  
a případné opravné položky. 
Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tis. Kč se odepisuje podle své životnosti podle 
stanoveného odpisového plánu, majetek od 10 tis. Kč do 40 tis. Kč se odepisuje po dobu  
24 měsíců. 
Ocenění dlouhodobého majetku se snižuje o dotaci na jeho pořízení. Pokud je majetek 
pořízen ze 100% z dotačních prostředků, neobjeví se v rozvaze na majetkových účtech, 
ale je účtován v podrozvaze. Společnost netvoří opravné položky k majetku. 
 
DHM je odepisován na základě odpisového plánu a doby životnosti majetku. 
Předpokládaná životnost je stanovena takto: 
 Počet let (od-do) 

Stavby 25 – 100 
Stroje, přístroje a zařízení 4 – 17 
Dopravní prostředky 5 – 10 
Inventář 16 – 25 
Jiný dlouhodobý hmotný majetek 12 – 17 
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 15 
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c)  Krátkodobý finanční majetek - Přehled o peněžních tocích  
 

Přehled o peněžních tocích byl sestaven nepřímou metodou. Peněžní ekvivalenty 
představují krátkodobý likvidní majetek, který lze snadno a pohotově převést na předem 
známou částku v hotovosti. Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty lze analyzovat 
takto:  

(údaje v tis. Kč) 

  31.12.2014 31.12.2013 

Pokladní hotovost a peníze na cestě 1 181 777 
Účty v bankách            10 682                10 942 

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty celkem 11 863 11 719 

 

Peněžní toky z provozních, investičních nebo finančních činností jsou uvedeny 
v přehledu o peněžních tocích nekompenzovaně.  
 

d)  Zásoby 
 
Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje cenu 
pořízení a vedlejší pořizovací náklady, zejména celní poplatky, dopravné a skladovací 
poplatky, provize, pojistné a skonto. 
Zvolené způsoby oceňování zásob jsou v souladu se zásadami uvedenými v zákoně 
o účetnictví, účtové osnově a postupech účtování a nebyly v průběhu účetního období 
měněny. V oblasti zásob jsou pro jednotlivé typy stanoveny varianty A nebo B podle 
účetních standardů. 
Při účtování dle varianty B se vychází z vnitroorganizačních směrnic. 
 

e) Pohledávky 
 

Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou, následně sníženou  
o opravné položky. Nakoupené pohledávky se oceňují pořizovací cenou. Ocenění 
pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných položek na vrub nákladů na jejich 
realizační hodnotu a to na základě individuálního posouzení jednotlivých dlužníků  
a věkové struktury pohledávek.  
Dohadné účty aktivní se oceňují na základě odborných odhadů a propočtů.  
V položce jiné pohledávky se vykazuje pohledávka vůči Středočeskému kraji, související 
s poskytnutým úvěrem na realizaci Generelu (projekt na výstavbu nových a revitalizaci 
stávajících objektů nemocnice). 
Dlouhodobé pohledávky jsou pohledávky, které v okamžiku, ke kterému je účetní 
závěrka sestavena, mají dobu splatnosti delší než jeden rok, a odložená daňová 
pohledávka. Krátkodobé pohledávky jsou pohledávky, které v okamžiku, ke kterému  
je účetní závěrka sestavena, mají dobu splatnosti jeden rok a kratší.  
 

f) Vlastní kapitál 
 

Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku. Případné 
zvýšení nebo snížení základního kapitálu na základě rozhodnutí valné hromady, které 
nebylo ke dni účetní závěrky zaregistrováno, se vykazuje jako změny základního kapitálu. 
Ostatní kapitálové fondy jsou tvořeny peněžitými či nepeněžitými vklady nad hodnotu 
základního kapitálu, přijatými dary, příplatkem mimo základní kapitál společnosti. 
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g)  Závazky 

 
Závazky jsou zaúčtovány v jejich jmenovité hodnotě.  
Dlouhodobé závazky jsou závazky, které v okamžiku, ke kterému je účetní závěrka 
sestavena, mají dobu splatnosti delší než jeden rok a odložený daňový závazek. 
Krátkodobé závazky jsou závazky, které jsou splatné do jednoho roku. 

 

h)  Rezervy 
 

Rezervy jsou vytvářeny k pokrytí budoucích rizik a výdajů, u nichž je znám účel a u nichž 
je pravděpodobné, že nastanou, avšak není jistá částka nebo datum, v němž budou 
plněny.  
Rezervy jsou tvořeny a účtovány do nákladů zejména na potencionální rizika ze soudních 
sporů, a to ve výši hrozícího rizika na základě konzultací s právními zástupci. 
 

i)  Daně 
 
Daňové odpisy dlouhodobého majetku 

 
Pro účely výpočtu daňových odpisů dlouhodobého hmotného majetku je použit 
rovnoměrný způsob odpisování. V roce 2014 i v předchozím účetním období byly 
pozastaveny daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku. 
Pro účely výpočtu daňových odpisů dlouhodobého nehmotného majetku se postupuje 
v souladu s § 32a zákona o dani z příjmů.  
 
Splatná daň 

 
Výpočet daňové povinnosti za rok 2014 byl proveden na základě kalkulace daně, která 
vychází z porozumění a interpretace daňových zákonů platných v České republice k datu 
sestavení účetní závěrky. S ohledem na existenci různých interpretací daňových zákonů  
a předpisů ze strany třetích osob, včetně orgánů státní správy, výsledná hodnota 
vypočteného základu daně a z něj vypočtené daně z příjmů společnosti se může změnit 
podle konečného stanoviska finančního úřadu. 

 
Odložená daň 

 
Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě vycházející z rozvahového 
přístupu.  
 

j)  Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu 
 
Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány pevným kurzem 
dle kurzovního lístku České národní banky k 1.1.2014. Kurzové zisky a ztráty se účtují  
do finančních výnosů nebo finančních nákladů běžného roku. 
K datu účetní závěrky jsou aktiva a pasiva v cizí měně přepočtena kurzem ČNB platným 
k datu, ke kterému je účetní závěrka sestavena. 
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k)  Použití odhadů 

 
Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady 
a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní 
závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení 
společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných 
relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty 
v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat.  
 

l)  Dotace/investiční pobídky 
 
Dotace je zaúčtována v okamžiku jejího přijetí či nezpochybnitelného nároku na přijetí. 
Dotace přijatá na úhradu nákladů se účtuje do provozních výnosů. Dotace přijatá na 
pořízení dlouhodobého majetku včetně technického zhodnocení a na úhradu úroků 
zahrnutých do pořizovací ceny majetku snižuje pořizovací cenu. 
 

m) Účtování výnosů a nákladů 
 
Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nimiž věcně a časově 
souvisejí. 
Výnosy od zdravotních pojišťoven se účtují do výnosů měsíčně na základě vystavovaných 
paušálních faktur či faktur na základě skutečně provedených výkonů. Vyúčtování od 
zdravotních pojišťoven je známo až v následujícím roce, účtuje se přes dohadné položky. 
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4. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE  

4.1. Dlouhodobý nehmotný majetek 

Pořizovací cena 

 
Počáteční 

zůstatek 
Přírůstky Vyřazení Převody Konečný 

zůstatek 

Zřizovací výdaje - - - - - 
Software                                        7 841 255 182 - 7 914 
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek  119 1 814 468 -       1 465 

Celkem 2014 7 960 2 069 650  9 379 

 
Oprávky 

 
Počáteční 

zůstatek 
Odpisy Prodeje, 

likvidace 
Vyřazení Převody Konečný 

zůstatek 

Zřizovací výdaje - - - - - - 
Software 7 104 349 - 138 - 7 315 

Celkem 2014  7 104 349 - 138 - 7 315 

4.2. Dlouhodobý hmotný majetek 

Pořizovací cena 

 
Počátečn
í zůstatek 

Přírůstky Vyřazení Převody Konečný 
zůstatek 

Pozemky 41 935 4182 - - 46 117 
Stavby 280 017 34 665 - - 314 682 
Stroje, přístroje a zařízení 146 932 2 488 5 825 - 143 595 
Dopravní prostředky 15 224 2 833 - - 18 057 
Inventář 26 436 159 4 319 - 22 276 
Drobný dlouhodobý hmotný majetek  35 157 1 541 820 - 35 878 
Umělecká díla 252  - - - 252 
Nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek 

115 759 52 488  131 731 - 36 516 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
hmotný majetek  - - - - - 
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 16 771 - - - 16 771 

Celkem 2014  678 483 98 356 142 695 - 634 144 

 
Oprávky 

 
Počátečn

í 
zůstatek 

Odpisy Prodeje, 
likvidace 

Vyřazení Převody Konečný 
zůstatek 

Pozemky - - - - - - 
Stavby 132 700 3 624 - - - 136 324 
Stroje, přístroje a zařízení 127 666 3 236 5 511 - - 125 391 
Dopravní prostředky 15 041 2 865 - - - 17 906 
Inventář 21 901 -784 41 - - 21 076 
Drobný dlouhodobý hmotný majetek  33 743 1 542 820 - - 34 465 
Umělecká díla - - - - - - 
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - - - - - - 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
hmotný majetek - - - - - - 
Opravná položka k nabytému majetku - - - - - - 
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 8 975 1 118 - - -    10 093 

Celkem 2014  340 026 11 601 6 372 - - 345 255 
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Z investičních prostředků byl v roce 2014 pořízen majetek v hodnotě 14 819 tis. Kč, 
z toho nehmotný dlouhodobý majetek za 1 601 tis. Kč a dlouhodobý hmotný majetek  
za 2 720 tis. Kč.  
 
Stavební investice činily za rok 2014 celkem 10 498 tis. Kč. 
 

Majetek byl pořízen z následujících zdrojů: 

− z dotace Krajského úřadu Středočeského kraje za 2 486 tis. Kč 

− z prostředků IOP za 6 986 tis. Kč  

− z dotace Statutárního města Kladna za 200 tis. Kč 

− z vlastních prostředků za 2 281 tis. Kč. 

−  
Pořízený majetek v hodnotě 2 866 tis. Kč byl k 31. 12. 2014 ještě neuhrazen. 
     Zdroje pořízení majetku (v tis. Kč) 

  

Dotace 
 kraj 

IOP - MZ 
ČR 

statut. 
m.  

Kladno 

vlastní 
prostředky 

dosud 
neuhrazeno 

Celkem 

nehmotný dlouhodobý majetek             
informační systém ALEX  0  0  0 136  0 136 
rozšíření MARIE PACS  0  0  0 191 552 743 
laboratorní systém - technologie  0  0  0  0 384 384  
laboratorní systém - scan. 
žádanek  0  0  0 56  282  338  
  0 0 0 383 1 218 1 601 
             
hmotný dlouhodobý majetek       
termobox MT80  0  0  0 50  0 50 
hysteroskop terapeutický  0  0  0 65  0 65  
zdravotnické nosítko  0  0  0 48   0 48  
server IBM Experess x3300  0  0  0 46  0 46 
mikroskop Olympus BX43  0  0  0 329   0 329  
centrifuga univerzální MPW 
351e  0  0  0 86  0 86 
centrifuga chlazená MPW 352R  0  0  0 137  0 137 
video procesor + kamera  0  0  0 349  0 349 
videolaryngoskop Glidescope  0  0  0  0 250 250 
defibrilátor LP CR Plus  0  0  0  0 41  41  
rozšíření MARIE PACS  0  0  0  0 212  212  
rozšíření MARIE xVisionView  0  0  0 189    189  
osmometr Advanced 2020  0  0  0  0 301  301  
myčka Zanussi NHT8  0  0  0  0 92 92 
Trauma Recon Systém modular  0  0  0  0 353 353 
antidekubitální systém Virtuoso 
2 ks  0 0  0  0 173 173 
  0 0 0 1 298  1 422 2 720  
stavební investice             
GENEREL -stavební práce 1 253  0  0  0  0 1 253 
monoblok C2  0  0  0 114 33  147 
iktové centrum 1 233 6 986   0 49   0 8 268  
přípravna cytostatik  0  0  0 185  120  305  
dětská skupina  0  0 200  7  0 207 
revitalizace kuchyně  0  0  0 87  0 87 
rekonstrukce areál nemocnice  0  0  0 110 51 161 
GENEREL - IV.etapa  0  0  0 48  22 70  
  2 486 6 986  200  600  226 10 498 

Celkem 2 486 6 986  200  2 281 2 866 14 819 
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Oceňovací rozdíl k nabytému majetku vznikl při převodu majetku na společnost při jejím 
založení a je ve výši 16 771 tis. Kč, oprávky k oceňovacímu rozdílu činí 10 093 tis. Kč. Do 
nákladů r. 2014 byl zaúčtován odpis oceňovacího rozdílu k nabytému majetku ve výši  
1 118 tis. Kč. 

4.3. Zásoby 

Zásoby materiálu a zboží k 31. 12. 2014 (31. 12. 2013) jsou tvořeny především 
nespotřebovanými zásobami léků, spotřebního a zdravotnického materiálu. 

4.4. Pohledávky   

Věková struktura krátkodobých pohledávek (netto) je následující: 
2014 

 Ve lhůtě splatnosti Po splatnosti Celkem 

Pohledávky z obchodních vztahů 83 291 3 430 86 721 
Krátkodobé zálohy 178 0 178 
Dohadné účty aktivní 34 308 0 34 308 
Jiné pohledávky        53 743 0 53 743 

Celkem krátkodobé pohledávky 171 520 3 430 174 950 

 
2013 
 Ve lhůtě splatnosti Po splatnosti Celkem 

Pohledávky z obchodních vztahů 72 686 4 472  77 158 
Krátkodobé zálohy 220 0 220 
Dohadné účty aktivní 65 602 0  65 602 
Jiné pohledávky 50 750 0 50 750  

Celkem krátkodobé pohledávky 189 258 4 472 193 730 

 
K 31. 12. 2014 (31. 12. 2013) byly vytvořeny zákonné opravné položky k pohledávkám 
ve výši 408 tis. Kč (441 tis. Kč) a účetní opravné položky ve výši 1 825 tis. Kč  
(1 848 tis. Kč).  
 
V položce jiné krátkodobé pohledávky k 31. 12. 2014 (31. 12. 2013) ve výši 53 743 tis. 
Kč (50 750 tis. Kč) jsou především pohledávky za Středočeským krajem z titulu převzetí 
splátek úvěru ve výši 53 717 tis. Kč (50 716 tis. Kč). 
 
Pohledávky po lhůtě splatnosti jsou především pohledávky za poskytnutou zdravotní 
péči cizincům a za regulační poplatky.  
 
Dohadné účty aktivní činí  k 31. 12. 2014 (31. 12. 2013) celkem 34 308 tis. Kč 
(65 602 tis. Kč) a jsou tvořeny především dohadnými nároky na doplatky zdravotní 
péče vůči zdravotním pojišťovnám ve výši 33 023 tis. Kč (63 000 tis. Kč). Dohadné 
položky vůči zdravotním pojišťovnám byly tvořeny nad rámec podepsaných 
úhradových dodatků, neboť společnost očekává na základě jednání se zdravotními 
pojišťovnami, že pojišťovny zohlední nárůst péče a neuplatní regulační mechanismy 
v plné výši. 
 
Dlouhodobé pohledávky ve výši 736 327 tis. Kč (790 015 tis. Kč k 31. 12. 2013) 
představují pohledávku vůči Středočeskému kraji – na splátky úvěru v původní výši 
985 000 tis. Kč dle uzavřené smlouvy o dotacích. 
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Změny na účtech opravných položek (v tis. Kč) 

Opravné  
položky k: 

Zůstatek 
 k 31.12. 

2012 

Tvorba 
opravné 
položky 

Zúčtování 
opravné 
položky 

Zůstatek 
k 31.12. 

2013 

Tvorba 
opravné 
položky 

Zúčtování 
opravné 
položky 

Zůstatek 
k 31.12. 

2014 

dlouhodobému 
majetku 

x x x x x x x 

zásobám x x x x x x x 
pohledávkám - 
zákonné 

366 80 5 441 0 33 408 

pohledávkám - ostatní 1 727 142 21 1848 205 228 1825 
Celkem                                 2 093 222 26 2 289 205 261 2  233 

4.5. Ostatní aktiva   

Náklady příštích období zahrnují především nájem, pojištění a předplatné a jsou 
účtovány do nákladů období, do kterého věcně a časově přísluší. Celkem jsou ve výši  
2 130 tis. Kč (3 454 tis. Kč k 31. 12. 2013). Příjmy příštích období jsou ve výši  
2 190 tis. Kč (2 081 tis. Kč k 31. 12. 2013) a zahrnují především úroky z úvěru – dotaci 
od zřizovatele. 

4.6. Vlastní kapitál   

Struktura a pohyb vlastního kapitálu jsou doloženy v přiloženém přehledu o změnách 
vlastního kapitálu. 
Základní kapitál společnosti se skládá z 1 ks akcie na jméno v listinné podobě, 
s nominální hodnotou 380 700 tis. Kč a 300 ks akcií na jméno v listinné podobě  
ve jmenovité hodnotě 100 tis. Kč. 
Ostatní kapitálové fondy se skládají z peněžitých a nepeněžitých darů.  Ostatní fondy  
ze zisku společnost s výjimkou rezervního fondu netvoří. 
Na základě rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 14. 7. 2014 bylo rozhodnuto  
o vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2013 tak, že část ztráty ve 
výši 9 976 tis. Kč bude vypořádána se zdroji evidovanými na účtech kapitálových fondů  
a zbývající část ztráty ve výši 89 091tis. Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty 
minulých let. 

 
 Jiný výsledek hospodaření minulých let 

 
V roce 2014 byla provedena oprava účtování o pořízeném majetku, u něhož došlo  
ke změně způsobu financování. Jedná se o částku 1 531 tis. Kč. 

4.7. Rezervy 

K 31. 12. 2014 společnost vytvořila rezervy ve výši 1 912 tis. Kč na očekávaný negativní 
dopad probíhajících soudních sporů, které nejsou kryty pojištěním. 

4.8. Dlouhodobé závazky 

K 31. 12. 2014 (31. 12. 2013) jsou evidovány dlouhodobé závazky z obchodních vztahů 
ve výši 6 110 tis. Kč (21 774 tis. Kč). Jedná se o zádržné a pozastávky z investičních 
faktur. 
 

K 31. 12. 2014 (31. 12. 2013) je evidován odložený daňový závazek ve výši  
7 619 tis. Kč (9 120 tis. Kč). Rozhodující položkou tvořící odložený daňový závazek je 
rozdíl účetní a daňové zůstatkové ceny majetku. 
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4.9.  Krátkodobé závazky 

2014 
 Ve lhůtě 

splatnosti 
Po splatnosti Celkem 

Závazky z obchodních vztahů 103 235 169 129 272 364 
Závazky k zaměstnancům 27 751 0 27 751 
Závazky ze sociálního zabezpečení a 
zdravotního poj. 16 674 0 16 674 
Stát – daňové závazky a dotace 3 156 0 3 156 
Krátkodobé přijaté zálohy 24 0 24 
Dohadné účty pasivní 5 321 0 5 321 
Jiné závazky 6 808 0 6 808 

Krátkodobé závazky celkem 162 969 169 129 332 098 

 
2013 
 Ve lhůtě 

splatnosti 
Po splatnosti Celkem 

Závazky z obchodních vztahů 72 157 224 161 296 318 
Závazky k zaměstnancům 26 355   0 26 355 
Závazky ze sociálního zabezpečení a 
zdravotního poj. 16 025 0 16 025 
Stát – daňové závazky a dotace 2 920 0 2 920 
Krátkodobé přijaté zálohy 21 0 21 
Dohadné účty pasivní 17 008 0 17 008 
Jiné závazky 18 199 0 18 199 

Krátkodobé závazky celkem 152 685 224 161 376 846 

 
U závazků z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti se jedná především o spotřební 
zdravotnický materiál, léky a investiční závazky. 
 
Jiné závazky k 31. 12. 2014 (31. 12. 2013) ve výši 6 808 tis. Kč (18 199 tis. Kč) obsahují 
zejména závazky z uzavřené Dohody o splátkách faktur dodavatelů se společností 
MedFinance Magellan. 
 
Dohadné účty pasivní k 31. 12. 2014 ve výši 5 321 tis. Kč se týkají nákladů roku 2014,  
ke kterým došly faktury v roce 2015. 
 
Dohadné účty pasivní k 31. 12. 2013 ve výši  17 008 tis. Kč byly tvořeny především 
dohadnou položkou na vyúčtování Všeobecné zdravotní pojišťovny týkající se let 2010  
a 2012 ve výši 15 900 tis. Kč.  

4.10. Bankovní úvěry 

Společnost uzavřela s Komerční bankou a Českou spořitelnou (Agent) Smlouvu o úvěru 
ze dne 10. 9. 2008 ve výši 985 000 tis. Kč na Dlouhodobé úvěrové financování Oblastních 
nemocnic Středočeského kraje - výstavba nové nemocnice - pavilonu akutní medicíny 
(GENEREL). K 31.12.2014 byl celý úvěr vyčerpán. V souladu se Smlouvou  
o poskytnutí úvěru je tento úvěr splácen. K 31. 12. 2014 byla splacena jistina ve výši  
194 985 tis. Kč, úroky ve výši 222 378 tis. Kč. Na splátkách úvěru se podílí Středočeský 
kraj ve výši 100% - splátky jistiny i úroků.  
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Výše bankovního úvěru k 31. 12. 2014 (31. 12. 2013) činí 790 015 tis. Kč  
(840 701 tis. Kč), z toho bankovní úvěr dlouhodobý je ve výši 736 327 tis. Kč  
(790 015 tis. Kč) a 53 688 tis. Kč (50 686 tis. Kč) je bankovní úvěr krátkodobý. 
Společnosti byl poskytnut na základě Smlouvy o dotacích ev. č. 4158/ZDR/2008 úvěr 
v celkové výši 985 mil. Kč. V souladu s Dodatkem č. 1 Smlouvy o dotacích se Středočeský 
kraj zavazuje po skončení doby výstavby až do dne konečné splatnosti poskytovat 
nemocnici na základě její žádosti čtvrtletní platby dotace ve výši, která bude činit 100 % 
nákladů Nemocnice na Dluhovou službu. 
Úvěr je splácen dle splátkového kalendáře až do roku 2025. Přesné vyčíslení splátek 
(jistiny i úroků) sděluje na základě vyžádání nemocnice Agent (Komerční banka a Česká 
spořitelna). Jistina je splácena čtvrtletně ve výši 18 733 tis. Kč (fix), jistina Proměnlivě 
úročené tranše je neměnná, úrok proměnlivě úročené tranše je kalkulován na bázi 
současného 3M Priboru +1,20% marže. Splátky úvěru na základě splátkového kalendáře 
jsou dodržovány v předepsaných termínech. 
Nákladové úroky z úvěru byly účtovány do majetku během stavby Generelu, po uvedení 
stavby do používání (zařazení na základě Protokolu), jsou úroky účtovány do nákladů 
a zároveň do výnosů společnosti. 
Náklady na úroky vztahující se k bankovním úvěrům a finančním výpomocím za rok 2014 
činily 43 881 tis. Kč a byly účtovány do nákladů. 
 
Dále společnost má uzavřenu Smlouvu s PPF bankou a.s. na poskytnutí kontokorentního 
úvěru ve výši 55 000 tis. Kč. Úvěr je sjednán jako krátkodobý. Účelem úvěru je 
financování provozních nákladů a překlenutí časového nesouladu mezi výdaji a příjmy  
od zdravotních pojišťoven za odvedenou zdravotní péči. Tento úvěr průběžně společnost 
čerpá, úvěr se splácí každou úhradou došlou na běžný účet a znovu se tak obnovuje 
možnost čerpat kontokorentní úvěr až do výše úvěrové částky. K 31. 12. 2014 není úvěr 
čerpán.  

4.11. Ostatní pasiva 

Výdaje příštích období ve výši 1 855 tis. Kč (1 991 tis. Kč k 31. 12. 2013) jsou tvořeny 
předpisem úroků placených 15. 3. 2015 a týkajících se období 16. 12. - 31. 12. 2014  
(16. 12. - 31. 12. 2013). 

4.12. Majetek a závazky nevykázané v rozvaze 

Společnost měla k 31. 12. 2013 a 31. 12. 2014 majetek a závazky, které nejsou vykázány 
v rozvaze. Majetek, pořízený z dotačních prostředků (jedná se o veškerý majetek 
z dotačních prostředků) v podrozvahové evidenci k 31. 12. 2013 činí 1 918 584 tis. Kč  
a k 31. 12. 2014 celkem 2 089 887 tis. Kč. Drobný hmotný majetek vedený 
v podrozvahové evidenci činí k 31. 12. 2013 celkem 11 208 tis. Kč a k 31. 12. 2014 činí 
12 121 tis. Kč. Dále jsou v podrozvahové evidenci vedeny konsignační sklady a peníze 
pacientů, přijaté do úschovy. 
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4.13. Tržby z prodeje služeb a tržby z prodeje zboží 

 2014 2013 

Tržby za interrupce 413 466 
Tržby za zubolékařské práce 1 011 1272 
Tržby za placené služby 4 573 5 352 
Tržby od zdravotních pojišťoven 881 273 835 384 
Tržby za nadstandardy 2 971 2 697 
Ostatní tržby 4 873 3 442 
Regulační poplatky 19 449 18 904 
Tržby z prodeje zboží bez reg. poplatků 57 298 58 126 

Celkem výkony a tržby z prodeje zboží 971 861 925 643 

 

Veškeré tržby byly realizovány v tuzemsku. 

4.14.  Ostatní provozní výnosy 

Nejvýznamnější položkou ostatních provozních výnosů za rok 2014 (2013) jsou výnosy  
z pronájmu ve výši 12 734 tis. Kč (12 177 tis. Kč) a přijaté dotace  ve výši 53 627 tis. Kč (9 
788 tis. Kč). 
 
Členění přijatých provozních dotací od Středočeského kraje a dalších subjektů je 
následující: 
 

  9 000 tis. Kč - dotace na pokrytí části provozních nákladů CAM 
  2 800 tis. Kč - dotace na činnosti nehrazené zdravotním pojištěním 
     446 tis. Kč - dotace na kalmetizaci 
  5 000 tis. Kč - dotace na LSPP  
35 600 tis. Kč - dotace Středočeského kraje (CAM a ztrátové nové objekty) 
        33 tis. Kč - dotace Středočeského kraje (Iktové centrum) 
      -35 tis. Kč - dotace krizová situace (vratka Středočeskému kraji)  
       15 tis. Kč - dotace Statutárního města Kladna (ples zdravotníků) 
      131 tis. Kč - dotace na činnost národního onkolog. Registru od VFN v Praze 
        70 tis. Kč - dotace od MZ ČR (rezidenční místa) 
      188 tis. Kč - dotace neinvestiční ROP 
      379 tis. Kč - dotace MPSV dětská skupina 

 
Všechny dotace byly vyčerpány v souladu s jejich účelovým zaměřením.  

4.15.  Ostatní finanční výnosy 

Nejvýznamnější položkou ostatních finančních výnosů za rok 2014 (2013) jsou výnosy  
z přijaté dotace na úhradu úroků od Středočeského kraje ve výši 43 881 tis. Kč  
(48 642 tis. Kč). 

4.16.  Spotřeba materiálu a energie 

Spotřeba materiálu za rok 2014 činí 252 417 tis. Kč (247 630 tis. Kč za rok 2013), 
spotřeba energií činí 41 019 tis. Kč (41 642 tis. Kč za rok 2013). 
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4.17.  Služby 

Nejvýznamnějšími položkami nákladů za služby za rok 2014 jsou náklady na opravy  
ve výši 38 167 tis. Kč (34 688 tis. Kč za rok 2013), náklady na zajištění stravování pacientů 
ve výši 19 789 tis. Kč (16 207 tis. Kč za rok 2013) a náklady na úklidové služby ve výši 22 
811 tis. Kč (18 081 tis. Kč za rok 2013). 
 
Informace o odměnách auditorským společnostem: 
 

 Náklad roku 2014 Náklad roku 2013 

Povinný audit účetní závěrky 2012  - 266 
Povinný audit účetní závěrky 2013  305 - 

 
Náklady na povinný audit jsou účtovány do období, ve kterém byla služba provedena. 
Náklady na audit účetní závěrky roku 2014 budou nákladem roku 2015. 

4.18. Osobní náklady 

Počty zaměstnanců a členů vedení společnosti a osobní náklady jsou následující: 
 

(údaje v tis. Kč) 

Rok 2013 Počet Mzdové 
náklady 
celkem 

Soc. a zdrav. 
pojištění 

celkem 

Sociální 
náklady 
celkem 

Osobní náklady 
celkem 

Zaměstnanci 
Vedení společnosti 
Odměny členům orgánů 

1140 
4 
- 

409 184 
4 195 

432 

138 190 
1 426 

147 

3 922 
             4 

- 

551 296 
      5 625 

579 

Celkem 1 144 413 811 139 763 3 926 557 500 

 
(údaje v tis. Kč) 

Rok 2014 Počet Mzdové  
náklady celkem 

Soc. a zdrav. 
pojištění 

celkem 

Sociální 
náklady 
celkem 

Osobní 
náklady 
celkem 

Zaměstnanci 
Vedení společnosti 
Odměny členům orgánů 

1174 
5 
- 

431 453 
4 213 

            691 

146 115 
1 432 

235              

4 888 
 

- 

582 456 
5 645 

926                 

Celkem 1179 436 357 147 782 4 888 589 027 

 
V roce 2014 neobdrželi členové statutárních a dozorčích orgánů a řídící pracovníci žádné 
půjčky, přiznané záruky, zálohy a jiné výhody a nevlastní žádné akcie společnosti. 

4.19. Mimořádné výnosy 

Mimořádné výnosy za rok 2014 činí 15 142 tis. Kč a byly zaúčtovány na základě 
dodatečného daňového přiznání k DPH za rok 2012. Mimořádné výnosy za rok 2013 činí 
2 471 tis. Kč. Nejvýznamnější položkou je částka 2 065 tis. Kč, která byla společností 
zaúčtována na základě dodatečného daňového přiznání k DPH za rok 2011. V obou 
letech byl mimořádný výnos dán především změnou přístupu k uplatňování nároku  
na odpočet DPH u vstupů v režimu s částečným nárokem na odpočet daně. 
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4.20. Pokračování společnosti s neomezenou dobou trvání 

Společnost měla k 31. 12. 2014 vlastní kapitál ve výši 91 731 tis. Kč, základní kapitál  
ve výši 410 700 tis. Kč a neuhrazenou ztrátu minulých let ve výši 291 191 tis. Kč.  
Podle platné české legislativy statutární orgán společnosti, jejíž kumulovaná ztráta 
přesáhla polovinu základního kapitálu nebo která se dostala do úpadku, navrhne valné 
hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření. Společnost bude i v roce 2015 
postupovat v přijatých opatřeních směřujících ke snížení kumulované ztráty ve vztahu  
k základnímu kapitálu.  
 
Účetní závěrka k 31. prosinci 2014 byla zpracována za předpokladu, že společnost bude 
nadále působit jako podnik s neomezenou dobou trvání. Přiložená účetní závěrka tudíž 
neobsahuje žádné úpravy, které by mohly z této nejistoty vyplývat. 

4.21. Události po datu účetní závěrky 

Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad  
na účetní závěrku. 
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       ROZVAHA 
              v plném rozsahu                                                   Oblastní nemocnice Kladno, a.s., 
                                                                                                   nemocnice Středočeského kraje 
                                                                                                                IČO: 272 56 537 
                                                                                                                Vančurova 1584 

                                                                                 272 59  Kladno 
Období končící k:                                                                                     
31. 12. 2014 ( v tisících Kč.) 

  
      

    31. 12. 2014 31. 12. 2013 

    Brutto Korekce Netto Netto 

  AKTIVA CELKEM 1 586 352 354 803 1 231 549 1 382 396 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál    30 000 

B. Dlouhodobý majetek 643 523 352 570 290 953 339 313 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 9 379 7 315 2 064 856 

B.I.3. Software 7 914 7 315 599 737 

B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 1 465  1 465 119 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 634 144 345 255 288 889 338 457 

B.II.1. Pozemky 46 117  46 117 41 935 

B.II.2. Stavby 314 682 136 324 178 358 147 317 

B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 219 806 198 838 20 968 25 398 

B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 252  252 252 

B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 36 516  36 516 115 759 

B.II.9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 16 771 10 093 6 678 7 796 

C. Oběžná aktiva 938 509 2 233 936 276 1 007 548 

C.I. Zásoby 13 136  13 136 12 084 

C.I.1. Materiál 5 701  5 701 5 232 

C.I.5. Zboží 7 435  7 435 6 852 

C.II. Dlouhodobé pohledávky 736 327  736 327 790 015 

C.II.7. Jiné pohledávky 736 327  736 327 790 015 

C.III. Krátkodobé pohledávky 177 183 2 233 174 950 193 730 

C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 88 954 2 233 86 721 77 158 

C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 178  178 220 

C.III.8. Dohadné účty aktivní 34 308  34 308 65 602 

C.III.9. Jiné pohledávky 53 743  53 743 50 750 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 11 863  11 863 11 719 

C.IV.1. Peníze 1 181  1 181 777 

C.IV.2. Účty v bankách 10 682  10 682 10 942 

D. I. Časové rozlišení 4 320  4 320 5 535 

D.I.1. Náklady příštích období 2 130  2 130 3 454 

D.I.3. Příjmy příštích období 2 190  2 190 2 081 
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    31.12.2014 31.12.2013 

  PASIVA CELKEM 1 231 549 1 382 396 

A. Vlastní kapitál 91 731 128 438 

A.I. Základní kapitál 410 700 410 700 

A.I.1. Základní kapitál 410 700 380 700 

A.I.3. Změny základního kapitálu  30 000 

A.II. Kapitálové fondy 1 834 10 753 

A.II.1. Emisní ážio 178 178 

A.II.2. Ostatní kapitálové fondy 1 494 10 413 

A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 162 162 

A.III. 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze 
zisku 

8 152 8 152 

A.III.1. Rezervní fond  8 152 8 152 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let -289 660 -202 100 

A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let -291 191 -202 100 

A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let 1 531  

A.V.1. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ - ) -39 295 -99 067 

B.  Cizí zdroje 1 137 754 1 249 941 

B.I. Rezervy 1 912 1 500 

B.I.4. Ostatní rezervy 1 912 1 500 

B.II. Dlouhodobé závazky 13 729 30 894 

B.II.1. Závazky z obchodních vztahů 6 110 21 774 

B.II.10. Odložený daňový závazek 7 619 9 120 

B.III. Krátkodobé závazky 332 098 376 846 

B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 272 364 296 318 

B.III.5. Závazky k zaměstnancům 27 751 26 355 

B.III.6. 
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 
pojištění 

16 674 16 025 

B.III.7. Stát - daňové závazky a dotace 3 156 2 920 

B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy 24 21 

B.III.10. Dohadné účty pasivní 5 321 17 008 

B.III.11. Jiné závazky 6 808 18 199 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 790 015 840 701 

B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 736 327 790 015 

B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry 53 687 50 686 

C. I. Časové rozlišení 2 065 4 017 

C.I.1. Výdaje příštích období 1 855 1 991 

C.I.2. Výnosy příštích období 210 2 026 
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
                                                                                        Oblastní nemocnice Kladno, a. s., 
                                                                                        Nemocnice Středočeského kraje 
V druhovém členění                                                                     IČO : 272 56 537 
                                                                                                          Vančurova 1548 
Období  končící k:                                                                                                272 59  Kladno       

31. 12. 2014 (v tisících Kč.) 
      

      
    31. 12. 2014 31. 12. 2013 

I. Tržby za prodej zboží 58 670 59 462 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 46 493 47 182 

 + Obchodní marže 12 177 12 280 

II. Výkony 928 714 881 423 

II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 913 191 866 181 

II.3. Aktivace 15 523 15 242 

B. Výkonová spotřeba 452 096 437 350 

B.1. Spotřeba materiálu a energie 293 436 289 272 

B.2. Služby 158 660 148 078 

 + Přidaná hodnota 488 795 456 353 

C. Osobní náklady 589 027 557 500 

C.1. Mzdové náklady 435 666 413 379 

C.2. Odměny členům orgánů obchodní korporace 691 432 

C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 147 782 139 763 

C.4. Sociální náklady 4 888 3 926 

D. Daně a poplatky 758 427 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 10 599 10 688 

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 7 996 6 756 

III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  61 44 

III.2. Tržby z prodeje materiálu 7 935 6 712 

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 7 496 6 253 

F.2. Prodaný materiál 7 496 6 253 

G. 
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů 
příštích období 

356 1 695 

IV. Ostatní provozní výnosy 83 047 33 510 

H. Ostatní provozní náklady 21 678 19 635 

* Provozní výsledek hospodaření -50 076 -99 579 

X. Výnosové úroky 23 59 

N. Nákladové úroky 46 534 47 798 

XI. Ostatní finanční výnosy 55 998 60 503 

O. Ostatní finanční náklady 15 342 16 242 

* Finanční výsledek hospodaření -5 855 -3 478 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost -1 500 -1 528 

Q 2.  - odložená -1 500 -1 528 

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost -54 431 -101 529 

XIII. Mimořádné výnosy 15 142 2 471 

R. Mimořádné náklady 6 9 

* Mimořádný výsledek hospodaření 15 136 2 462 

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) -39 295 -99 067 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním -40 795 -100 595 
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  PŘEHLED O PENĚŽNÍCH 
  TOCÍCH (CASH FLOW) 
    

  období končící k: 
  31. 12. 2014 (v tisících Kč) 
   

   

 
 

Oblastní nemocnice Kladno, a.s., 
nemocnice Středočeského kraje 
                  IČO: 272 56 537 
                  Vančurova 1548 
                    272 59  Kladno 
  

 

      
    31. 12. 2014 31. 12. 2013 

P. Počáteční stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 11 719 40 870 

  Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)   

Z. Výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdaněním -55 931 -103 057 

A.1. Úpravy o nepeněžní operace 57 016 60 078 

A.1.1. Odpisy stálých aktiv 10 599 10 688 

A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv  356 1 695 

A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv -61 -44 

A.1.5. Nákladové a výnosové úroky 46 511 47 739 

A.1.6. Opravy o ostatní nepeněžní operace -389  

A.* Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu 1 085 -42 979 

A.2. Změna stavu pracovního kapitálu 93 617 89 510 

A.2.1. Změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv 74 127 14 978 

A.2.2. Změna stavu závazků a časového rozlišení pasív 20 542 74 985 

A.2.3. Změna stavu zásob -1 052 -453 

A.** 
Čistý provozní peněžní tok před zdaněním a mimořádnými 
položkami 

94 702 46 531 

A.3. Vyplacené úroky -46 534 -47 798 

A.4. Přijaté úroky 23 59 

A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy 15 136 2 462 

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 63 327 1 254 

  Peněžní toky z investiční činnosti   

B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv 518 -3 044 

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 61 44 

B.*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti 579 -3 000 

  Peněžní toky z finančních činností   

C.1. Změna stavu financování -64 520 -69 296 

C.2. Dopady změn vlastního kapitálu 758 41 891 

C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků  41 114 

C.2.6. Přijaté dary 758 777 

C.*** Čistý peněžní tok z finanční činnosti -63 762 -27 405 

F. Čistá změna peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 144 -29 151 

R. Konečný stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 11 863 11 719 
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        PŘEHLED O ZMĚNÁCH 
    VLASTNÍHO KAPITÁLU 
  

    

        

      Období končící k:       

     31. 12. 2014 ( v tisících Kč)       

       

       

  
                                    Oblastní nemocnice Kladno, a. s.,  
                                     nemocnice Středočeského kraje 
                                                   IČO: 272 56 537  
                                                   Vančurova 1548 
                                                    272 59  Kladno  
                                   
  
  

  
Základní 
kapitál 

Kapitálové 
fondy 

Rezervní 
fondy, 

nedělitelný 
fond  

a ostatní 
fondy ze 

zisku 

Nerozdě-
lený zisk 
minulých 

let 

Neuhra-
zená 

ztráta 
minulých 

let 

Jiný 
výsledek 

 hospodař. 

Výsledek 
hospodaření 

běžného 
účetního 
období  

VLASTNÍ 
KAPITÁL 
CELKEM 

Stav k 31. 12. 2012 380 700 115 539 8 152   -261 234   -87 755 155 402 

Rozdělení výsledku hospodaření   -87 755         87 755   

Prijate dary   989           989 

Nepeněžní navýšení ZK 30 000             30 000 

Dotace jediného akcionáře do 
kapitál. fondů 

  41 114           41 114 

Výsledek hospodaření za běžné 
období 

            -99 067 -99 067 

Vypořádání části ztrát min. let z 
kap.fondů a jiné 

  -59 134     59 134       

Stav k 31. 12. 2013 410 700 10 753 8 152 0 -202 100 0 -99 067 128 438 

Rozdělení výsledku hospodaření   -9 976     -89 091   99 067 0 

Prijate dary   1 057           1 057 

Výsledek hospodaření za běžné 
období 

            -39 295 -39 295 

Oprava účtování           1 531   1 531 

Stav k 31.12.2014 410 700 1 834 8 152 0 -291 191 1 531 -39 295 91 731 

 
 

Přehled významných darovacích smluv    
 

• věcné dary  
 

Diagnostica, a.s. – analyzátor VerifyNow v hodnotě 180.000 Kč  

Zdravotnické potřeby – 77 kusů fleece vesty s výšivkou v hodnotě 22.012 Kč 

Kübeck, s.r.o. – vybavení pro dětské oddělení v celkové hodnotě 21.493 Kč 

 
• finanční dary 

  

Lego – 60.000 Kč na nákup dětského vybavení  

Ing. Jiří Procházka – 88.000 Kč pro interní a neurologické oddělení   

Jiří Stůj – 100.000 Kč určeno pro chirurgické oddělení 

B. Braun – 10.000 Kč za účelem zkvalitnění poskytovaných zdravotních služeb  

Aramark, s.r.o. – 100.000 Kč na nákup movitých věcí  

AstraZeneca, s.r.o. – 30.000 Kč na nákup testovacího materiálu pro mikrobiologickou laboratoř  

Autoslužby Trojan – 20.000 Kč na opravu fasády Dopravní zdravotní služby v ONK   
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VII. Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce za rok 2014 a 
výroční zprávě za rok 2014 
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