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Vážení přátelé, milí spolupracovníci, 
 
     předkládám vám výroční zprávu naší obchodní společnosti za rok 2008.   
 
   Oblastní nemocnice Kladno, a.s. pokračovala i v roce 2008 na zlepšení poskytovaných  
zdravotnických služeb. Nemocnice získala řadu nových přístrojů, která umožnila zavedení 
nových diagnostických metod a terapeutických  postupů.   
    Jedním z dosažených cílů bylo budování a posléze i otevření zubních ambulancí a 
pohotovostí, které byly chybějícím prvkem v poskytované komplexní péči.  
Vzhledem k změně ve vedení nemocnice byl proveden vstupní audit, který odhalil řadu 
ekonomicky nevýhodných smluvních vztahů a bylo zahájena výběrová řízení na některé 
poskytované služby.  
    Nemocnice pokračuje v naplňování funkce edukačního centra, což dokazuje 
spolupráce s ČVUT – výuka studentů, se SZŠ a dalšími odbornými učilišti, jejichž žáci zde  
získávají praktické i teoretické znalosti a schopnosti.   

I nadále pokračuje výstavba nového pavilónu centra akutní medicíny, která by měla 
být dokončena v roce 2010. 

V lednu roku 2009 došlo k přehodnocení celého projektu tak, aby bylo možno 
rekonstruovat i stávající části nemocnic a zahájila se rekonstrukce na objektu ozařovny a 
celého pracoviště radioterapie. V průběhu roku 2009 se podařilo získat další finanční   dotaci 
od Středočeského Kraje, která zajistí rekonstrukci monobloku a tím umožní komplexní 
přeměnu kladenské nemocnice na fungující celek umožňující nejen kvalitní akutní ošetření, 
ale i doléčení odpovídající nejvyššímu standardu léčebných možností. 

Vzhledem ke ztrátě možnosti umísťování našich pacientů do LDN či jiného zařízení, 
částečně způsobené prodejem zdravotnického zařízení GARC – soukromému subjektu v roce 
2007, jsme zahájili jednání ohledně přidělení finančních prostředků od SČK k možnosti 
realizace výstavby „ Domova důchodců a lůžek následné péče“.Tato jednání se díky 
vstřícnému postoji vedení SČK podařila již v první polovině roku 2009 byla zahájena soutěž 
projektové dokumentace na tento záměr. 
          Negativní hospodářský výsledek nemocnice v roce 2008 byl způsoben nutností 
průběžného provádění stavební údržby, oprav a servisu zdravotnické techniky tak, aby se 
zamezilo havarijním stavům. Tento výsledek neměl negativní dopad na chod Oblastní 
nemocnice Kladno, a.s.    
        Intenzivně jsme se věnovali a věnujeme vzdělávání našich zdravotnických 
pracovníků, a to jak lékařů zvyšujících si pravidelně svou odbornost, tak i SZP, kde je vysoký 
nárůst postupného vzdělávání.  
     Nemocnice Kladno, a.s. v roce 2008 opět odborně i kapacitně splnila roli vedoucího 
zdravotnického zařízení pro spádový region západní části Středočeského kraje. Svou 
odbornou úrovní a ekonomickými výsledky se také významně podílí na stabilizaci systému 
zdravotnictví celého Středočeského kraje. 
    Auditovaný hospodářský výsledek roku 2008, včetně nastavení pozitivního trendu 
růstu výkonu a odborné úrovně, jsou dobrým příslibem do roku 2009.   
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        MUDr. Kateřina Pancová  
        člen představenstva a ředitel  
                   Oblastní nemocnice Kladno,a.s. 
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Profil Oblastní nemocnice Kladno,a.s., nemocnice Středočeského kraje 

 
Právní postavení ON Kladno,a.s. 
 
 Akciová společnost  ON Kladno,a.s., nemocnice Středočeského kraje  je založena bez 
veřejné nabídky akcií jediným zakladatelem Středočeským krajem, se sídlem Praha 5, 
Zborovská 11, ve smyslu ust. § 172 zák.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, 
zakladatelskou listinou ze dne 23.3.2005 sepsanou ve formě notářského zápisu.  Společnost 
vznikla zápisem do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze dne 21.června 
2005.  
Obchodní firma:  Oblastní nemocnice Kladno,a.s.,nemocnice Středočeského kraje  
 
Sídlo společnosti: Kladno, Vančurova 1548, PSČ 272 59 
 
IČO:   27256537 
Společnost je založena na dobu neurčitou. 
 
Předmětem podnikání společnosti je :  

- Poskytování zdravotní péče v rozsahu rozhodnutí o registraci nestátního 
zdravotnického zařízení 

- Masérské, rekondiční a  regenerační služby  
- Nákup,  skladování  a   prodej  zdravotnických  prostředků, které  mohou  být  

prodávány prodejci  zdravotnických prostředků 
- Nákup, skladování a prodej hromadně vyráběných léčivých přípravků, kterém se 

mohou podle rozhodnutí o registraci prodávat bez lékařského předpisu i mimo lékárny 

- Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 

- Zprostředkování obchodu a služeb 
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 
- Zpracování dat, služby databank, správa sítí 

- Ubytovací služby 

- Hostinská činnost 

- Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské 
činnosti 

- Reklamní činnost a marketing 

- Praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží 

- Správa a údržba nemovitostí 

- Technické činnosti v dopravě 
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Základní kapitál k 31.12.2008 :  380 700 tis. Kč  
 
 
 

ČLENOVÉ STATUTÁRNÍCH A DOZOR ČÍCH ORGÁNŮ  
SPOLEČNOSTI  

 
 
 
Představenstvo společnosti: Mgr. Aleš Buriánek - předseda 
    JUDr. Jan Mach- člen 
                                               MUDr. Kateřina Pancová - člen 
 
Dozorčí rada:    Ing. Marcel Hrabě - předseda  
                                            PaedDr. Milan Němec  

Jaroslav Zelenka 
JUDr. Karel Molnár 
prof.doc. MUDr.Antonín Jabor,CSc. 
Božena Švecová  
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ORGANIZA ČNÍ  STRUKTURA  
 

 
Ředitel :      Sekretariát 
      Koordinátor pro vznik neziskových organizací 
      Ústavní hygienik 
      Náměstek pro LPP 
      Hlavní sestra 
      Náměstek ekonomicko - obchodní 
                                             Provozně - technický náměstek 
                                         Investiční náměstek 
 
Náměstek ředitele pro LPP :  Sekretariát  
      Odd. výchovy a dalšího vzdělávání 
      Knihovna 
      Primariáty 
      
 
Hlavní sestra :            Sekretariát 
      Odd. nutričních terapeutů 
      Sociální oddělení 
      Odd. kvality péče 
                                             Vedoucí NLZP 
                                             Dobrovolníci 
 
Náměstek ekonomicko - obchodní : Sekretariát 
      Ekonomický odbor 
      Odd. nákupu a logistiky 
                                            Odbor zdravotních pojišťoven 
                                        Lékárna 
                                             Odbor výpočetní techniky 
                                              Zaměstnanecký odbor     
 
Náměstek provozně  -  technický :  Sekretariát  

              Odd. dopravy 
                                             OLVS 
                                         Odd. servisu zdravotní techniky 
                                             Provozní a technický úsek   
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Poskytování zdravotní péče v Oblastní nemocnici Kladno a.s.,nem. SČK 
 
     Poskytování zdravotní péče je hlavní hospodářskou činností společnosti. Její poskytování 
je umístěno v současné době do 2 pavilonů, přičemž nejvýznamnější část zdravotní péče je  
soustředěna do budovy tzv. „monobloku“. V nemocnici působí celkem 13 lůžkových 
klinických oddělení, dále tzv. komplementární odd.  klinické biochemie, radiodiagnostiky, 
patologické anatomie, transfuzní a rehabilitační. Součástí  nemocnice jsou i dislokovaná 
ambulantní pracoviště psychiatrie a odd. chorob z povolání. ONK a.s. jako  celek zajišťuje               
a v rámci koncepce středočeského zdravotnictví i garantuje dostupnost léčebné péče pro 
západní region Středočeského kraje v uvedených odbornostech. V některých odbornostech  
poskytuje  nadregionální péči. Jednotlivá oddělení nemocnice  spolupracují především 
s pražskými klinickými pracovišti v oblasti tzv. superspecializované péče a v odbornostech , 
které nejsou v ONK a.s. zastoupeny. 
 
 

 Jednotlivá odd. nemocnice: 
 
 
Interní odd.  
    Přednosta MUDr. Ivo Podpěra 
Je umístěno v hlavní nemocniční budově- monobloku v pavilonu A. Kromě standardního odd. 
umístěného na v 1.,3. a 4. patře patří pod interní odd. i akutní lůžka na Metabolické a 
Koronární jednotce.  V ambulantní části působí především příjmová interní ambulance a  dále 
pak specializované ambulance – kardiologická a nefrologická. Další významnou  součástí 
oddělení jsou i gastroenterologické ambulance a  ambulance  pro  léčbu obezity patřící                         
pod  endoskopické centrum. Toto centrum provádí široké spektrum  diagnostických i 
léčebných výkonů v oblasti horní i dolní  části  trávicího traktu. Další součástí interního 
oddělení je kardiostimulační centrum. 
 
 
Chirurgické odd. 
    Přednosta MUDr. Stanislav Průša 
Standardní část má kapacitu 66 lůžek, v jejímž rámci funguje i tzv. septické  odd. a nachází se 
ve 3-5. patře  budovy  monobloku pavilonu B a ve 4 patře pavilonu A.  .Dále v rámci 
chirurgie působí i jednotka intenzivní péče o kapacitě 6 lůžek a oddělení dětské chirurgie (20 
lůžek), které je v přímé návaznosti na  pediatrické odd. Součástí chirurg odd. jsou 3 operační 
sály . Z ambulantní péče  je to  všeobecná chirurgická ambulance a dále specializované 
poradny- kýlní, cévní, mammární, onkologická.Oddělení zajišťuje širokou konservativní i 
operační léčbu (otevřené i laparoskopické výkony) v oblasti onemocnění dutiny  břišní, prsů, 
traumatologii v oblasti dutiny  hrudní , traumatologii  kraniocerebrální, péče o pacienty se 
syndromem diabetické nohy.. Jsou zde  prováděny cévní rekonstrukční výkony  , především 
na  tepnách DK a  karotidách. Při chir. oddělení byla zřízena poradna pro operační řešení kýl. 
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Neurologické odd.  
    Přednosta MUDr. T. Bouzek 
Jediné lůžkové zařízení odbornosti neurologie v západní části SČK o kapacitě 26 lůžek                        
ve  standardní části a 6 lůžek na jednotce intenzivní péče. Umístěno je v budově  monobloku                   
ve  vchodu A  ve 2. patře. Vzhledem k nedostatečné a  omezené lůžkové kapacitě  byly v roce 
2007 prováděny  přípravy  na  rozšíření  oddělení a otevření nové lůžkové kapacity. 
V průběhu roku 2007 byla zavedena do klinické praxe nová léčebná péče – tzv trombolýza, 
která by  měla přispět k výraznému  zlepšení o pacienty s ischemickou cévní mozkovou  
příhodou.  Kromě  již  zmíněné péče o pacienty s CMP 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 
       Přednosta MUDr. P. Lyer 
Kapacitně největší  odd. v západní části Sčk poskytující péči na 32 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 . 
 
 
Ortopedicko-úrazové odd.  
        Přednosta MUDr. J. Deniger 
Lůžková část má celkem 66 standardních  lůžek včetně nadregionálně působícího oddělení 
septické ortopedie a dále jednotku intenzivní péče o 6 lůžkách. Umístěno je v budově  B v 1.a 
2.patře monobloku. 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 roce 2007 došlo především k dalšímu rozvoji 
chirurgie ruky a zápěstí. Do klinické praxe začaly  být  používány nové modernější implantáty 
a v oblasti operativy TEP kyčelního kloubu se  začíná prosazovat tzv. miniinvazivní přístup, 
který zkracuje dobu rekonvalescence pacienta a zmenšuje pooperační bolestivost. 
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Operační zázemí tvoří 3 sály – 2 s aseptickým režimem, 1 oddělený septický sál. 
Ambulantní zázemí oddělení je tvořeno  ortopedickou ambulancí, dětskou ortopedickou 
ambulancí, septickou ambulancí , traumatologickou a příjmovou. 
 
 
Gynekologicko- porodnické odd.  
       Přednosta MUDr. Petr Ullrych 
Poskytuje péči na 55 lůžkách včetně odd. šestinedělí , dále pak na 2 klasických operačních 
sálech, 4 porodních boxech a 1 oper. sálu v rámci porodnice. Oddělení je umístěno v bloku C 
budovy monobloku, 2,3, a 4. patro. 
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. 
Ambulantní zázemí tvoří gynekologická ambulance, těhotenská poradna, poradna pro léčbu 
neplodnosti a příjmová ambulance. Oddělení má k disposici  vlastní  ultrazvukový  přístroj. 
  
 
Anestesiologicko- resuscitační odd.  
      Přednosta MUDr. K. Kodras 
Oddělení má kapacitu celkem 8 lůžek. Je  zde  soustředěna péče o nejkomplikovanější a 
životem nejvíce ohrožené pacienty nemocnice. 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. 
 
 
Urologické odd. 
      Přednosta MUDr. Hyršl 
Léčba urologických pacientů je  zajišťována na 35 standardních lůžkách v budově  
monobloku bloku B ve 3. patře. Operační výkony  jsou prováděny na  chirurgických 
operačních sálech .Jsou zde  prováděny otevřené i endoskopické operace v širokém spektru. 
Oddělení poskytuje  komplexní léčebnou péči v oboru urologie včetně onkourologických 
operačních  výkonů s náhradou postižených orgánů (prostaty, močového měchýře).  
Z přístrojového vybavení má k disposici  vlastní UZ diagnostický přístroj, kompletní 
endoskopické vybavení. 
Ambulantní  zázemí  tvoří příjmová ambulance, kde  je  zajištěn nepřetržitý 24 hodinový  
provoz a nově otevřená urologická ambulance. 
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Otorinolaryngologické odd- ORL 
      Přednosta MUDr. P. Klimák 
Léčebná péče je  zajišťována na 28 standardních lůžkách – od r. 2006 v  nově vybudovaném 
oddělení v 1. patře budovy C monobloku . Dále má odd. k disposici vlastní operační sál,  
odborné ORL ambulance včetně  audiometrického vyšetření , poradny pro  nedoslýchavé a 
příjmové ambulance s nepřetržitým provozem.  
Oddělení zajišťuje širokou nadregionální léčbu v ORL oblasti- kromě standardních výkonů i 
radikální onkologické operace, laserovou  léčbu hlasivek, operace odstraňující  chrápání…. 
 V roce 2007 byl zakoupen a  uveden do provozu  multifunkční přístroj pro objektivní 
audiometrii a ve  spolupráci s dětským odd. jako první v ČR začalo být  prováděno 
screeningové vyšetření sluchu o novorozenců. 
 
 
Oční odd. 
      Přednosta MUDr. J. Blumenstein 
Obdobně jako ORL odd. i oční je od r. 2006 přestěhováno do  nových  prostor v1 patře 
budovy D  monobloku, kde má k disposici 20 standard. lůžek a  operační  sál.Jedná se                                    
o dlouhodobě zaběhnuté a stabilizované pracoviště.Kromě lůžkové části jsou nově 
vybudovány 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.  
Z přístrojového vybavení byl v r 2007  pořízen nový fakoemulsifikátor sloužící k operační 
léčbě katarakt. 
Na očním odd. je  poskytována  nepřetržitá 24 hodinová lékařská služba pro pacienty 
s akutními  očními obtížemi či poraněním. 
 
 
Kožní odd. 
     Přednosta  MUDr. V. Drvota 
Oddělení v současné době umístěno v části C  monobloku. Na oddělení je t.č. 15 standardních 
lůžek. Poskytuje léčebnou péči v širokém portfoliu kožních onemocnění a afekcí. 
Z přístrojového zařízení má k disposici kryokauter, elektrokauter a kabinový ozařovač. 
Ambulantní zázemí tvoří kožní ambulance a  dále  nadregionálně  působící venerologická 
ambulance , zabývající se diagnostikou a léčbou pohlavně se  šířících chorob. 
 
 
Plicní odd. 
  Přednosta MUDr. J. Keilová 
Umístěno  mimo  areál hlavní budovy. Má k disposici 28 standardních lůžek včetně                     
6 lůžek vyčleněných pro pacienty s TBC onemocněním. Poskytuje léčbu v oblasti chorob 
respiračního ústrojí včetně léčby bronchogenních karcinomů. Mimo  lůžkovou  část jsou 
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v budově umístěny i odborné ambulance . Z přístrojového  vybavení má odd. k disposici  
spirometr , celotělový  pletysmograf , bronchoskop s videořetězcem a  vlastní Rtg  přístroj. 
 
 
 
 
Odd. klinické onkologie a Radioterapeutické odd. 
     Přednosta MUDr. P. Tůma 
Sídlí ve  stejné  budově  jako plicní odd. K disposici má 22 standardních lůžek a dále                        
3 odborné ambulance. Je  zde zajišťována především onkologická léčba  ve  formě  
chemoterapie a paliativní péče. Kobaltový a cesiový ozařovač  k provádění paliativní 
radioterapie t.č. není v provozu. Probíhá rozsáhlá rekonstrukce bunkru kam bude ozařovač 
umístěn. Tento sice již byl v minulosti zakoupen, ale t.č. je uložen  na UJP. Na léčbě 
onkologických pacientů indikovaných k radikální  radioterapii spolupracuje oddělení úzce 
z pražskými klinickými pracovišti.  
 
 
Radiodiagnostické odd. 
       Přednosta MUDr. R. Ouhrabková CSc. 
Nelůžkové oddělení sídlící převážně v hlavní budově monobloku a spolupracujícími se  všemi 
klinickými  pracovišti. Pracoviště je vybaveno moderní skiaskopicko- skiagrafickou 
technikou, USG vyšetřovacími přístroji, angiolinkou a jedním z nejmodernějších CT přístrojů 
v ČR. Jedná se  o plně  digitalizované pracoviště.  
 
V rámci angiolinky  jsou  postupně rozvíjeny a rozšiřovány  intervenční angiologické výkony  
na   hlavních  viscerálních  končetinových  tepnách. 
Dne 23.7.2008 byl zahájen provoz na NMR. Toto oddělení se stále rozvíjí jak ve spektru 
vyšetření, tak i v jejich počtu. 
 
 
Oddělení klinické biochemie  
      Přednosta MUDr. 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. 
 
 
Transfúzní oddělení 
     Přednosta MUDr. L. Bartošová. 
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. 
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Rehabilitační oddělení 
     Přednosta MUDr. M. Melicherčíková 
Oddělení je  situováno především v suterénních prostorách hlavní nemocniční budovy, 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 silně využíváno i 
ambulantně léčenými klienty nemocnice. Kromě  individuálního cvičení se  provádí i 
kolektivní cvičení ve  cvičebně  , která je od r 2007    umístěna v budově  Niederleho 
pavilonu.  
Během rozsáhlé rekonstrukce ONK byl  zbořen pavilon, kde bylo umístěno kožní oddělení. 
Na tomto místě vyroste nový, moderní pavilon propojený s monoblokem, kde bude v dolní 
části umístěno rehabilitační oddělení a v patrech domov důchodců pro nepohyblivé pacienty 
vyžadující stálou lékařskou péči.V této chvíli se již intenzivně připravuje projekt. 
 
 
Soukromé zdravotnické zařízení HBOX Kladno 
    Statutární zástupce MUDr. Š. 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, nebo např. při intenzivní léčbě elasticity a obnovy 
ztracených pohybových funkcí.   
 
 
Hemodialyzační oddělení 
 Oddělení je v současné době dlouhodobém pronájmu firmě Fresenius. 
Jedná se o personálně stabilizované oddělení poskytující kvalitní hemodialyzační služby 
v širším regionálním měřítku. V současné době probíhá přístrojová a technická modernizace 
oddělení pod křídly silného nadnárodního výrobce zdravotnické techniky. 
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Program zvyšování kvality a bezpečí poskytovaných služeb 

 
 
Oddělení kvality  péče v Oblastní nemocnici Kladno působí již třetím rokem. 
Je v obsazení manažer kvality Bc. Zdeňka Kočišová, Bc. Zuzana Miláčková a referent Irena 
Malá. 
Manažer kvality je odpovědný za řízení projektu zvyšování kvality a bezpečí poskytovaných 
služeb. 
 
Manažer kvality řídí radu kvality, která se skládá z těchto členů: 
 
Oblast provozu a bezpečnosti práce                                                      Mgr . Foubíková 
 

• aktualizace evakuačního a požárního řádu a zajištění nácviku částečné evakuace  
• průkazné proškolení zaměstnanců o požárním, havarijním a evakuačním řádu 
• zajištění dokladů o kontrole náhradního zdroje elektrické energie 
• zpracování návrhu vnitřní směrnice o pravidelných prohlídkách zdravotnických 

přístrojů 
• aktualizace směrnice o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

 
Oblast personalistiky                                                                      pí. Osuská  
 

• zajištění zpracovaných náplní práce u všech zaměstnanců a přidělených kompetencí 
jako součást osobních spisů každého zaměstnance 

 
Oblast kontinuity léčebné péče                                                           MUDr. Holíková 
 

• ve spolupráci s primáři a lékaři jednotlivých oddělení vytváření standardů 
diagnostické péče, léčebné péče a  kontinuity zdravotní péče  

• účast na vnitřních auditech  
• zajišťování realizace změn a nápravných opatření  

 
Oblast kontinuity ošetřovatelské péče                                                 v. s. Hanesová  
 

• ve spolupráci s vrchními sestrami jednotlivých oddělení aktualizace a vytváření 
standardů ošetřovatelských postupů a dodržování práv pacientů  

• účast na vnitřních auditech  
• zajišťování realizace změn a nápravných opatření  
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Klinický farmaceut         Mgr. Vašířová 

 
• vytvoření směrnice o nakládání s léčivy 
• účast na vnitřních auditech 
 

 
Rada kvality se schází 1x měsíčně. Z každého jednání je pořízen zápis a jsou stanoveny 
konkrétní úkoly.Zápisy jsou uveřejňovány na intranetu nemocnice. 
 
Činnost oddělení: 
 
- Trvalé sledování hodnocení spokojenosti pacientů (každý měsíc je vyhodnoceno, a to jak    
  v oblasti ambulantní tak i lůžkové) 
- auditorská činnost 
- sledování mimořádných událostí (pády pacienta), naše nemocnice je zařazena do státního  
  programu sledování pádů. 
- sledování NN 
- zpracování dat ze stanovených oblastí sledování 
- návrhy na změny nebo úpravy v oblasti rozsahu kompetence oddělení 
- tvorba standardů ošetřovatelské péče 
- tvorba informovaných souhlasů pacientů 
- vytváření směrnic týkajících se chodu nemocnice  
- zpracování dat ze stanovených oblastí sledování 
- další činnosti vyplývající z chodu nemocnice 
- příprava k akreditaci nemocnice 

 
Jednotlivé oblasti programu zvyšování kvality a bezpečí poskytovaných služeb byly v roce 
2009 pravidelně prezentovány a diskutovány na hodnotících seminářích.          
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Počty zam ěstnanc ů k 31.12.2008 - Lůžková část  
 
 
 

Oddělení  

2007 
Přepočtené 

počty 
pracovníků 

2008 
Přepočtené 

počty 
pracovníků 

   
Interna 72,765 76,617 
Metabolická JIP 15,300 16,567 
Kardio JIP 23,680 24,260 
TRN 20,000 20,566 
Nervové JIP 18,600 19,600 
Nervové 19,766 32,049 
Dětské JIP 13,016 13,216 
Dětské 29,440 27,840 
Novorozenecké 12,533 12,533 
Nedonošenecké 19,066 18,599 
Ženské 55,451 59,067 
Chirurgie JIP 14,200 14,703 
Chirurgie 66,407 63,533 
Chirurgie d ěti 7,807 7,800 
ARO 40,600 42,069 
Ortopedie septika 0,000 0 
Ortopedie JIP 13,866 12,333 
Ortopedie 64,411 74,039 
Urologie 25,833 26,633 
ORL 16,400 18,350 
OČNÍ 20,873 19,073 
Kožní 11,860 13,410 
RTO 13,222 13,972 

Celkem l ůžka 595,096 626,829 
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Počty zam ěstnanc ů k 31.12.2008 - Ambulantní část a komplement  
                                 

oddělení r.2007 r.2008 
Interna amb. 0,000 0,000 
Interna endo 9,922 9,127 
ECHO 2,314 1,992 
Kardio + nefro 2,656 1,308 
Kardiocentrum 6,000 6,000 
TRN amb. 8,900 9,400 
Nervové amb. 9,199 9,299 
Jesle 0,350 0,350 
Dětské poradny 5,811 5,811 
Dětská LSPP 0,400 0,400 
Ženské amb. 3,956 3,810 
Chirurgické poradny 0,950 4,650 
Chirurgie amb. 3,650 0,930 
ARO anastezie 19,250 15,575 
Úrazové amb. 9,144 10,200 
ORL amb. 3,950 3,950 
ORL audio 0,550 0,500 
Oční amb. 5,015 5,977 
Kožní amb. 1,564 1,764 
Kožní venerolog. 1,376 1,376 
RTO amb. 3,304 3,304 
Národní onkol. registr 3,000 3,000 
Ozařovny 5,824 5,824 
Rehabilitace 36,316 39,219 
Zubní META 0,000 0,000 
Sociální sestry 2,000 2,000 
Nutriční sestry 6,500 6,000 
Psychiatrie 3,330 4,330 
OCHOP 3,330 3,330 
AMBULANCE celkem 158,561 159,426 
     
KOMPLEMENT    
Klinická biochemie 33,595 35,198 
Radiodiagnostika 27,800 32,096 
Transfúzní 20,625 19,900 
Patologie 15,400 15,000 
Lékárna 16,568 16,533 
KOMPLEMENT celkem  97,420 102,194 
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Počty zam ěstnanc ů k 31.12.2008 – Administrativa a HTS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

oddělení r. 2007 r. 2008 
ředitelství 6,990 9,590 
etická kom. 0,260 0,260 
správa 16,198 17,876 
výpočetní stř. 9,800 10.800 
ÚKM 1,540 1,540 
knihovna 0,700 2,500 
závodní klub 2,000 2,000 
sklad SZM 3,750 3,750 
ekonom. odb. 11,000 11,000 
zaměstná.odb. 5,000 6,000 
energet. provozy 3,000 3,000 
OLVS 34,000 38,000 
stravování zam. 2,000 1,000 
prádelna 0,000 0,000 
sanitní doprava 21,960 20,960 
osobní doprava 1,000 1,340 
správa DZS 2,096 1,800 
provozní úsek 10,393 11,420 

Celkem administrativa + HTS 131,687 142,836 

ONK, a.s.. celkem 1002,15 1047,81 
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Využití l ůžkového fondu  

 
 

Oddělení 
rok 2007 

počet 
lůžek 

rok 2008 
počet 
lůžek 

rok 2007 
hospita-
lizace 

rok 2008 
hospita-
lizace 

rok 2007 
průměrná 
oš. doba 

rok 2008 
průměrná 
oš. doba 

rok 2007 
počet 

ošetř. dnů 

rok 2008 
počet 

ošetř. dnů 
Interna 98 98 4 092 4 193 6,6 6,4 27 198 26 982 
MJ 7 7 273 270 8,3 8,1 2 270 2 197 
KJ 7 7 503 660 4,0 3,2 2 024 2 091 
TRN 38 38 984 978 7,4 7,0 7 244 6 811 
Nervové JIP 6 6 164 160 10,8 11,6 1 768 1 859 
Nervové 26 26 1 107 1 281 7,0 7,9 7 782 10 150 
Dětské JIP 4 4 510 489 2,8 2,6 1 442 1 254 
Dětské 32 32 1 615 1 409 2,9 2,7 4 608 3 780 
Novorozenecké 17 17 1 145 1 151 4,2 4,1 4 758 4 741 
Nedonošenecké  10 10 305 275 11,2 11,7 3 416 3 224 
Ženské 75 75 3 983 3 744 3,8 3,7 15 295 14 025 
Chirurgie JIP 6 6 458 474 4,2 3,9 1 932 1 869 
Chirurgie 66 66 3 555 3 681 4,6 4,4 16 326 16 265 
Chirurgie d ěti 20 20 1 233 1 105 2,6 2,3 3 183 2 542 
ARO 8 8 195 211 11,4 9,6 2 214 2 031 
Ortopedie JIP 6 6 857 896 1,9 1,7 1 615 1 551 
Ortopedie 66 66 2 364 2 486 6,0 5,6 14 206 13  959 
Urologie 35 35 1 483 1 715 6,9 5,9 10 256 10 099 
ORL 28 28 2 234 2 402 2,7 2,1 6 021 5 145 
Oční 20 20 1 207 1 171 2,2 2,1 2 612 2 468 
Kožní 25 25 486 388 10,6 11,0 5 133 4 250 
RTO 22 22 478 401 5,4 4,9 2 598 1 946 

Celkem 622  622 25 355 25 419 5,7 5,5 143 901 139 239 
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  rok 

Počty návšt ěv 2007 2008 

interna 41 433 37 538 

trn 24 971 25 714 

neurologie 17 959 18 927 

dětské 12 229 15 313 

gynekologie 13 315 13 223 

chirurgie 21 874 21 504 

aro 539 1 993 

ortopedie 36 499 36 104 

urologie 4 327 5 331 

orl 29 610 26 390 

oční 21 515 20 785 

kožní 14 143 11 320 

onkologie 16 323 13 941 

HDS   

transfuz. odd. 13 275 12 552 

rtg 44 491 47 857 

patologie 15 034 13 328 

rehabilitace 85 360 85 607 

okb 163 422 167 188 

psychiatrie 2 513 2 143 

ochop 2 189 1 597 

lspp 8 523 6 173 

klin.psychologie 453 731 

zubní 111 0 

celkem 590 108 585 259 

 rok 

 Počty operací  2007 2008 

chirurgie 1480 1296 
dětská chirurgie 443 336 
gynekologie 1708 1480 
ortopedie 1619 1732 
orl 1808 1904 
oční 984 964 
urologie 1227 1333 
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POČTY RODNÝCH ČÍSEL DLE POJIŠŤOVEN - ROK 2007
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POČTY RODNÝCH ČÍSEL DLE POJIŠŤOVEN - ROK 2008
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Rozvoj nemocnice v roce 2008  
 
Technická část – hlavní investiční akce 
 
Rok 2008 byl druhým rokem fungování projektu EPC (financování energetických investic 
dosaženou úsporou). Dosažená výše úspor provozních nákladů oproti referenčnímu roku 
dosáhla výše 9 311 tisíc Kč. Po odpočtu ročních nákladů projektu EPC a podílem firmy ITES 
činila finanční úspora oproti referenčnímu roku 2003 celkem 1.710 tisíc Kč vč. DPH. 
 
V únoru 2008 byl z důvodu požadavku krajské hygienické zprávy provedeny úpravy na 
operačním sále očního oddělení. Hlavním předmětem této investiční akce za 135 tisíc Kč byla 
dodávka a montáž dveří s bezdotykovým ovládáním  
a automatickým pohonem.  
 
V březnu byla dokončena oprava komunikace před hospodářskou budovou. Investiční 
náklady činily 2.551 tisíc Kč. 
 
V květnu 2008 bylo zrealizováno a zkolaudováno  parkoviště pro zaměstnance P3 na místě  
bývalé požární nádrže. Parkovací kapacity v areálu se zvýšily o dalších 35 stání pro osobní 
automobily.  Náklady činily 1.585 tisíc Kč. 
 
V červenci byl zahájen provoz pracoviště Magnetické rezonance  
Ve zrekonstruované části objektu bývalé prádelny. Náklady na technologii včetně stavební 
části činily 43.623  tisíc Kč. Projekt byl realizován za podpory evropských dotačních fondů 
operačního programu ROP NUTS II Střední Čechy. 
 
V červenci a v srpnu, v rámci zahájených příprav na novostavby Centra akutní medicíny a 
Transfůzní stanice, byly v monobloku a Niederleho pavilónu upraveny prostory pro 
pracoviště kožního oddělení. Náklady na lůžkovou  
a ambulantní část činily celkových   1.413 tisíc Kč. 
 
V září 2008 byla dokončena druhá část investiční akce podporované dotačním titulem 
evropských fondů ROP NUTS II - Stavební úpravy ústředny a hlavního vjezdu do areálu. 
Celkové náklady činily 7.324 tisíc Kč. 
 
V říjnu 2008 bylo dokončeno zastřešení hlavního vjezdu a vrátnice ocelovou konstrukcí , 
celkovým nákladem  1.550  tisíc Kč. 
 
V říjnu byl v rámci příprav na stavbu Centra akutní medicíny realizován přesun skladu 
zdravotního materiálu ze suterénu monobloku do nového prostoru v objektu bývalé prádelny. 
Nové prostory byla rekonstruovány nákladem  
335 tisíc Kč. 
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V listopadu 2008 byla dokončena výměna výplní otvorů v obvodovém plášti v bloku D. Okna 
a balkónové dveře byly pořízeny za  2.312  tisíc Kč. 
 
V prosinci 2008 byla po zkušebním provozu uzavřena akce Oprava havarijního stavu vytápění 
v bloku D monobloku. Celkové náklady včetně projektové dokumentace činily 8.133 tisíc Kč. 
Součástí technologie upravované výměníkové stanice byla i instalace zařízení na chemickou 
úpravu TUV Bloku „D“ za účelem likvidace mikrobiologického znečištění zejména bakterií 
Legionella.  
 
 
 
Generel  
 
V červnu 2008 byla dokončena projektová dokumentace pro stavební povolení  a bylo 
zahájeno její veřejnoprávní projednání pro získání stanovisek ke stavebnímu řízení.     
 
14.7.2008 proběhlo VŘ na výběr uchazeče ve veřejné zakázce „ Dlouhodobé úvěrové 
financování Oblastní nemocnice Kladno, a.s.“ 
30.7.2008 schválila VH Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek a uložila představenstvu 
společnosti, aby vybralo nabídku sdružení uchazečů, jehož účastníky jsou Česká spořitelna, 
a.s. a Komerční banka, a.s. a aby s tímto vybraným uchazečem jednalo o uzavření smlouvy o 
úvěru a v případě splnění podmínek stanovených v § 82 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných 
zakázkách v platném znění s tímto uchazečem uzavřelo smlouvu o úvěru. 
VH na svém jednání dne 30.7.2008 schválila text Ručitelského prohlášení a požádala Radu 
SČK, aby pověřila hejtmana SČK, aby jménem SČK podepsal se společností Smlouvu o 
dotaci, schválenou Zastupitelstvem SČK usnesením č.28-25/2008/ZK ze dne 14.4.2008.  
Dne 10.9.2008 byla podepsána Smlouva o úvěru mezi ONK, a.s. a Komerční bankou a.s. na 
celkovou  částku 985 000 000 Kč. 
 
Ve dnech 2. a 3.9.2008 proběhlo VŘ na dodavatele v zakázce „Výstavba a rekonstrukce 
Oblastní nemocnice Kladno, a.s. ,Nemocnice Kladno – Část A.“ 
Soutěžen byl celý rozsah projektové dokumentace, tj. výstavba nových budov objektů SO 01 
(Centrum akutní medicíny), SO 03 ( Transfúzní stanice) a rekonstrukce stávajícího 
monobloku SO02 , včetně kompletních dodávek zdravotnické technologie. 
VH dne 17.9.2008 schválila doporučení hodnotící komise na uzavření smlouvy o dílo 
s vítězným uchazečem – Sdružením MPEH (Metroprojekt a.s., Energie stavební a báňská a.s., 
Puro-klima a.s., Hospimed spol.s.r.o.).   
Smlouva o dílo byla podepsána dne 3.10.2008. Termín dokončení díla  byl stanoven do 
31.12.2010. 
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Současně ONK, a.s. vyzvala Sdružení MPEH výzvou k jednání v jednacím řízení bez 
uveřejnění k předložení nabídky smlouvy o dílo na část opčního plnění v rozsahu projektové 
dokumentace Část III – radioterapie v celkové výši 73,6 mil. Kč. Tato část řeší komplexní 
rekonstrukci suterénu monobloku část B pro potřeby radioterapeutického oddělení včetně 
nového bunkru radioterapie a souvisejících nezbytných prací  z objektu SO02.  
 
Smlouva o dílo byla uzavřena dne 3.11.2008, termín dokončení díla byl stanoven na 
31.12.2009. 
 
Od  9.10.2008  bylo zahájeno předávání staveniště dodavateli a sdružení firem zahájilo 
přípravnou činnost.  
Veškerá potřebná stavební povolení byla ke dni zahájení stavby opatřena doložkou právní 
moci. 
V rámci prací na přípravě území bylo provedeno oplocení staveniště a vybudováno zázemí 
dodavatele, dále bylo provedeno kácení stromů kolidujících s novými objekty, prováděny 
skrývky ornice a bourání stávajících objektů určených k demolici - oplocení, objekty 
bývalého kožního oddělení a skladu kyslíku. Zároveň probíhaly geodetické práce, práce na 
geologickém průzkumu staveniště a práce na prováděcí dokumentaci. 
Z PS01– Zdravotnická technologie byly do konce roku 2008 uskutečněny dílčí dodávky 
mobilní zdravotnické technologie pro objekt SO01, která je využívána ve stávajících 
provozech a po dokončení nového objektu bude do něj definitivně přesunuta. 
V prosinci 2008, po dodání příslušné části prováděcí dokumentace byly zahájeny práce na 
realizaci obslužné komunikace a  na přeložkách inženýrských sítí.            
Postup hlavních činností do konce roku 2008 probíhal ve shodě se schváleným 
harmonogramem výstavby.  
Celková prostavěnost za období od zahájení do 31.12.2008 činila 81.451 tisíc Kč. 
Procentuálně bylo prostavěno 6,31% z celkové smluvené ceny díla 1.291.580 tisíc Kč. 
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Příloha k účetní závěrce Oblastní nemocnice Kladno, a.s. k 31.12.2008 

 
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.  

Hlavním účelem  společnosti je zajištění provozování Nemocnice Kladno, zajištění kvalitních 
diagnostických a léčebných metod a vyšší komfort lůžkového zázemí. 

Předmětem podnikání je poskytování zdravotní péče v rozsahu rozhodnutí o registraci 
nestátního zdravotnického zařízení. 

 
 

 
Statutární orgán – představenstvo: 

 
předseda představenstva               Mgr.Aleš Buriánek 
člen představenstva                     JUDr. Jan Mach 
člen představenstva                     MUDr. Kateřina Pancová 

 
Dozorčí rada: 

 
předseda dozorčí rady                    Ing. Marcel Hrabě 
člen dozorčí rady                           Jaroslav Zelenka 
člen dozorčí rady                          JUDr. Karel Molnár 
člen dozorčí rady                           PaedDr. Milan Němec 
člen dozorčí rady                             Božena Švecová 
člen dozorčí rady                            prof.doc.MUDr.Antonín Jabor CSc. 
 

 
Jediný akcionář: Středočeský kraj, Praha 5, Zborovská 11, IČ 70891095. 

Základní kapitál: 380 700 000,-Kč 
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Přepočtený počet zaměstnanců k 31.12.2008 je 1047. 

Osobní náklady jsou ve výši 421 053 tis.Kč, z toho mzdové ve výši 308 851 tis.Kč,  
odměny členů statutárních orgánů společnosti jsou ve výši 1 018 tis.Kč a náklady  

na sociální a zdravotní pojištění ve výši 108 026 tis.Kč. Sociální náklady jsou ve výši 
3 158 tis.Kč. Osobní náklady tvoří 50,08% celkových nákladů nemocnice. 

 
Společnost má uzavřenou  s Komerční bankou (Agent) Smlouvu o úvěru ze dne 10.9.2008 

ve výši 985 000 000,-Kč na Dlouhodobé úvěrové financování Oblastních nemocnic 
Středočeského kraje – výstavba nové nemocnice – pavilonu akutní medicíny (GENEREL). 

K 31.12.2008 ONK a.s. vyčerpala celkem z úvěru 23 679 572,00 Kč.  
 
 
 
Na úrocích bylo zaplaceno 254 759,31 Kč. 
K 31.12.2008 společnost nečerpala půjčku. 
 
Účetní závěrka k 31.12.2008 byla sestavena v souladu se Zákonem č.563/1991 Sb.  
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Je sestavena v plném rozsahu a je ověřena 
auditorem. 
Zvolené způsoby oceňování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a 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. 
V rámci účetní závěrky a inventarizace k 31.12.2008 byly vytvořeny zákonné  opravné 
položky k pohledávkám ve výši 183 tis.Kč a zároveň byly zrušeny opravné položky 
z minulých let z důvodu odepsání pohledávek ve výši 211 tis.Kč. 
Rezervy na opravy dlouhodobého majetku nebyly v roce 2008 tvořeny, ale došlo k čerpání již 
vytvořené rezervy ve výši 2 500 tis.Kč. Zůstatek rezervy na opravu dlouhodobého majetku je 
5 300 tis.Kč. 
Organizace má stanoven individuální odpisový plán účetních odpisů se zřetelem k životnosti a 
době používání dlouhodobého majetku. 
Organizace používá pro přepočet cizích měn na českou měnu pevný roční kurs. 
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Souhrnná výše  pohledávek v tis.Kč 
------------------------------------------- 
 
rok 2008                                  ve lhůtě splatnosti         po lhůtě splatnosti           celkem 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
krátkodobé pohledávky            74 581                                2 794                     77 375 
z toho: obchodní vztahy           68 039                                2 794                     70 833 
            krátk.poskyt.zálohy        6 188                                                                6 188 
            dohadné účty aktivní             0                                                                       0 
            jiné pohledávky                 354                                                                   354 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
celkem                                      74 581                                2 794                     77 375 
 
 
 
Souhrnná výše závazků v tis.Kč 
--------------------------------------- 
 
rok 2008                                 ve lhůtě splatnosti        po lhůtě splatnosti           celkem 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
krátkodobé závazky                       186 431                        64 131                     250 562 
z toho: obchodní vztahy                139 281                         64 131                     203 412 
            závazky k zaměstnancům    20 924                                                           20 924 
            soc. a zdrav. zabezpečení    12 577                                                            12 577 
            stát - daňové záv.a dotace     3 221                                                              3 221 
            krátk.přijaté zálohy                    17                                                                   17 
            dohadné účty pasivní            9 437                                                              9 437 
            jiné závazky                             974                                                                 974 
dlouhodobé závazky                        19 007                                                            19 007 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
celkem                                            205 438                        64 131                        269 569 
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Pohledávky po lhůtě splatnosti jsou především pohledávky za poskytnutou zdravotní péči 
cizincům. 
U závazků z obchodního styku po lhůtě splatnosti se jedná především o spotřební 
zdravotnický materiál a léky. Krátkodobé závazky z obchodního styku ve srovnání s minulým 
rokem vzrostly především v důsledku vyššího nákupu investičního majetku – počátek 
výstavby pavilonu akutní medicíny – GENEREL. 
Výše závazků po lhůtě splatnosti z obchodních vztahů vychází ze skutečnosti, že zdravotní 
pojišťovny hradí své závazky podstatně později, než je běžný 14 denní závazek vůči 
dodavatelům (potraviny, zálohy na energie apod.). Zdravotní pojišťovny hradí své závazky 
zpravidla až po uplynutí 30 i více dní po vystavení daňových dokladů. 
Dohadné účty pasivní představují především tzv.závislý poplatek fi ITES. 
  
Dlouhodobé závazky ve výši 17 864 tis.Kč představují odložený daňový závazek. 
Společnost nemá závazky v cizí měně. 
  
V roce 2008 byla Oblastní nemocnici Kladno, a.s. poskytnuta neinvestiční dotace v souhrnné 
výši 16 790 tis.Kč. Z toho částka 7 600 tis.Kč z rozpočtu Středočeského kraje na vyrovnání 
rozdílu nezbytných nákladů, spojených s provozem některých ztrátových oddělení. Dále byla 
poskytnuta účelová neinvestiční dotace v částce 3 100 tis.Kč, určená na úhradu činností, 
nehrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění – rovněž od Středočeského kraje. 
Dále byla poskytnuta dotace od VFN Praha na onkologický registr v celkové částce 192 760,-
Kč. 
Na základě Smlouvy o zajištění zdravotní péče – LSPP dětské – byla poskytnuta dotace ve 
výši 1 500 tis.Kč od ÚSZS Středočeského kraje. 
Dále byla poskytnuta dotace od Statutárního města Kladna ve výši 70 000,-Kč na zakoupení 
monitorů jako podpora de minimis podle Nařízení Komise č.1998/2006 ze dne 15.12.2006. 
Dále byla poskytnuta dotace na základě Smlouvy č.4490/ZDR/2008 z rozpočtu Středočeského 
kraje na zakoupení očkovací látky proti virové hepatitidě typu A v částce 1 135 tis.Kč. 
Částka ve výši 662 tis.Kč byla poskytnuta na zajištění činností v oblasti zabránění vzniku, 
rozvoje a šíření onemocnění tuberkulosou, které nejsou hrazeny z prostředků veřej. zdrav. 
pojištění na základě vyhlášky MZ ČR č.224/2002 Sb. 
Dále byla od KÚ poskytnuta dotace na úhradu úroku z úvěru ve výši 217 tis.Kč a dotace na 
úhradu faktury fa Vekra (výměna oken) v částce 2 313 tis.Kč. 
Všechny dotace byly vyčerpány v souladu s jejich účelovým zaměřením. 
 
Z investičních prostředků byl v roce 2008 pořízen majetek v celkové částce 251 891 tis.Kč. 
Z toho z dotace byl pořízen majetek v hodnotě 105 400 tis.Kč. Částka 8 000 tis.Kč byla 
určena na havarijní stav otopného systému v budově monobloku v části D na základě 
Smlouvy č.4232/ZDR/2008 Středočeského kraje, dále byla poskytnuta částka 97 400 tis.Kč na 
základě Smlouvy o dotacích č.4158/ZDR/2008 – součást Smlouvy o úvěru. 
Z úvěru byl pořízen majetek za 23 679 572,-Kč.  
Z vlastních prostředků byl pořízen majetek za 122 711 tis.Kč, z toho 20 128 tis.Kč bylo 
zaplaceno, k 31.12.2008 byl neuhrazen investiční majetek v částce 102 583 tis.Kč.  
Z dotace Statutárního města Kladna byl pořízen majetek za 100 tis.Kč.  
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Náklady Oblastní nemocnice Kladno a.s.  činily za rok 2008 celkem 840 718 tis.Kč, výnosy 
833 401 tis.Kč, tedy hospodářský výsledek je účetní ztráta ve výši 7 317 tis.Kč. Ztráta je 
způsobena nutností průběžně provádět stavební opravy  a údržbu, opravy a servis 
zdravotnické techniky, aby se zamezilo havarijním stavům. 
Valné hromadě akciové společnosti bude předložen dozorčí radou návrh na schválení účetní 
závěrky a vypořádání hospodářského výsledku společnosti.  
  
 
  
V Kladně dne 30.4.2009 
  
 
                                                                             MUDr.Kateřina Pancová 
                                                                        člen představenstva a ředitelka 
                                                                        Oblastní nemocnice Kladno, a.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Závěr :  
 

Tato zpráva byla zpracována  statutárním orgánem ovládané osoby, společnosti 
Oblastní nemocnice Kladno,a.s.,nemocnice Středočeského kraje  dne  10.6.2008. Součástí 
výroční zprávy je  zpráva nezávislého auditora. Vzhledem k tomu, že ovládaná osoba je 
povinna ze zákona zpracovávat výroční zprávu, bude k ní tato zpráva přiložena. 

Statutární orgán ovládané  osoby zveřejní v Obchodním rejstříku oznámení, že výroční 
zpráva byla uložena do sbírky listin vedené obchodním rejstříkem Městského soudu v Praze.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Kladně dne 29.06.2009  
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Podpis člena statutárního orgánu ovládané osoby,                                                                      
společnosti ON Kladno,a.s.,nemocnice SČK 
 
 
 
 
předseda představenstva:      Mgr. Aleš Buriánek 
 
     
 
      .................................... 
 
člen představenstva:      JUDr. Jan Mach  
 
 
 
      ................................... 
 
člen  představenstva:      MUDr. Kateřina Pancová 
 
 
          
      .................................... 
 
 
 
 



 

stránka 31 z 39, Výroční zpráva 2008 

 

 
 



 

stránka 32 z 39, Výroční zpráva 2008 

 
 



 

stránka 33 z 39, Výroční zpráva 2008 

 



 

stránka 34 z 39, Výroční zpráva 2008 

 



 

stránka 35 z 39, Výroční zpráva 2008 

 

 



 

stránka 36 z 39, Výroční zpráva 2008 

 

 



 

stránka 37 z 39, Výroční zpráva 2008 

 
 
        Zpráva nezávislého auditora 

 

o ověření účetní závěrky a hospodaření 

Oblastní nemocnice Kladno, a.s. nemocnice Středočeského kraje  

k 31. prosinci 2008 

 

 

Zpráva byla vypracována podle zákona č.254/2000 Sb. o auditorech. 

 

 

Ověřovaná organizace: 

  Oblastní nemocnice Kladno, a.s. nemocnice Středočeského kraje 

  sídlo :  Kladno,  Vančurova 1548,  PSČ  272 59 

  IČO : 272 56 537 

    

   Statutární orgán:   představenstvo 

   Předseda představenstva:  Mgr. Aleš Buriánek 

    

Auditor:  Ing. Anithea Škodová, číslo osvědčení 1161 

                              Vinohradská 67,  120 00  Praha 2 

 

 

Datum vyhotovení:  11. května 2009 

 

 

Na základě uzavřené smlouvy jsem provedla auditorské ověření účetnictví, zpracování roční 

účetní závěrky k 31.12.2007 a hospodaření akciové společnosti Oblastní nemocnice Kladno, 

a.s. nemocnice Středočeského kraje se sídlem v Kladně, Vančurova 1548. 
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Audit byl proveden v souladu se Zákonem č. 254/2000 Sb. o auditorech, s Mezinárodními 
auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami vydanými Komorou auditorů 
ČR. Audit byl proveden kombinací plného ověření dokladů v případě prodeje částí podniku, 
výběrového způsobu (u přijatých dodavatelských a vystavených odběratelských faktur, 
pokladních dokladů a interních dokladů, prokazujících účtování v oblasti dlouhodobého 
majetku) a namátkového ověření dalších druhů účetních dokladů (bankovní výpisy, ostatní 
interní doklady a další). Provedené věcné a analytické testy byly provedeny v souladu 
s Mezinárodními auditorskými standardy. 

 

Postupovala jsem v souladu s auditorskými směrnicemi tak, abych získala všechny informace, 
které jsou podle mého nejlepšího vědomí nezbytné pro ověření účetní závěrky a poskytují 
přiměřenou záruku, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti, ať již byly 
způsobeny omylem, nebo jinou příčinou. 

 

Způsoby vedení účetnictví a hospodaření organizace byly prověřovány z hlediska obecně 
platných právních předpisů, a to zejména : 

� Zákona č. 563/l99l Sb. o účetnictví, 

� Vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví 
pro podnikatele 

� Českých účetních standardů č. 001 až 023 pro podnikatele 

� Zákona č. 586/l992 Sb. o daních z příjmů, 

� Zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. 

 

Zpráva je určena pro statutární orgán organizace a informuje o základních  skutečnostech, 
zjištěných při provádění auditu ověřované akciové společnosti, založené Středočeským 
krajem – Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje  za rok 2008 

Rozdělovník:  2 x  Oblastní nemocnice Kladno, a.s. nemocnice Středočeského kraje 

   1  x  auditor 

               Přílohy:  

Rozvaha k 31.12.2008 

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2008 

Příloha k účetní závěrce za rok 2008 
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VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA 

určený akcionářům společnosti Oblastní nemocnice Kladno, a.s. nemocnice 
Středočeského kraje 

Provedla jsem auditorské ověření přiložené účetní závěrky společnosti Oblastní nemocnice 
Kladno, a.s. nemocnice Středočeského kraje, Vančurova 1548, 272 59 Kladno, IČO 272 56 
537, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 
10020, sestavené za účetní období roku 2008 k datu 31. 12. 2008. Za sestavení a věrné 
zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán 
společnosti. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad 
sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné 
nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a 
provádět dané situaci přeměřené účetní odhady. Mojí úlohou je vydat na základě 
provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. 

Audit jsem provedla v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými 
standardy a souvisejícími aplikačními doložkami vydanými Komorou auditorů České 
republiky. V souladu s těmito předpisy jsem povinna dodržovat etické normy a naplánovat a 
provést audit tak, aby byla získána přiměřená jistota, že účetní závěrka neobsahuje významné 
nesprávnosti. 

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o 
částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na 
úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti 
způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním 
kontrolám, které jsou relevantní při sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem 
posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k 
účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních 
metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace 
účetní závěrky. 

Domnívám se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro 
vyjádření výroku. 

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a 
finanční situace společnosti Oblastní nemocnice Kladno, a.s. nemocnice Středočeského 
kraje k 31. prosinci 2008 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok 2008 v 
souladu s českými účetními předpisy. 

 I 
- 

Ing. Anithea Škodová, auditor číslo osv ědčení 1161 

Ing. Anithea Škodová, auditor, číslo osvědčení KA ČR 1161, Boleslavská 7/1905, 130 00 Praha 3 

 

V Praze dne 11. května 2009 


