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• zpráva o vztazích 

• právní postavení společnosti 

• členové statutárních a dozorčích orgánů 

• organizační struktura  

• přehled činnosti klinických programů  

• monitoring kvality poskytované ošetřovatelské péče 
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• počty zaměstnanců  

• využití lůžkového fondu 

• počty návštěv a počty operací 

• počty rodných čísel dle zdravotních pojišťoven  

• rozvoj nemocnice  v roce 2011 
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• příloha k účetní závěrce k 31.12.2011 

• rozvaha sestavená k 31.12.2011 

• výkaz zisků a ztrát k 31.12.2011 
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Vážení přátelé, milí spolupracovníci, 
     předkládám vám Výroční zprávu naší obchodní společnosti za rok 2011.   
 
   Oblastní nemocnice Kladno, a.s.  pokračovala i v roce 2011 ve zlepšování kvality a rozšiřování  
poskytovaných  zdravotnických služeb, což je hlavním předmětem činnosti nemocnice. Ovšem, aby 
naši klienti opouštěli nemocnici spokojeni a v plném zdraví, potřebujeme kvalitní, ochotný a 
spokojený zdravotnický personál, moderní zdravotnickou techniku, ale také příjemné prostředí.  
Vedení nemocnice se podařilo stabilizovat personální situaci po krizi, kterou vyvolala akce 
„Děkujeme, odcházíme“.  

       Velká pozornost byla věnována  aktualizaci a realizaci nových vnitřních předpisů, provozních řádů   
       a standardů zdravotní a ošetřovatelské péče.  

Vzhledem ke snaze o zlepšení hospodářského výsledku proběhla  výběrová řízení na některé 
poskytované služby.  
Negativně se na hospodaření podepsalo financování zdravotnické péče  od zdravotnických 
pojišťoven, kdy v roce 2011 byla  již druhým rokem konstruována Úhradová vyhláška tak, že 
nedocházelo k nárůstům úhrad za zdravotní péči. Negativně se též projevila akce „Děkujeme, 
odcházíme“, kdy v průběhu 1. čtvrtletí díky nepřehledné situaci došlo k určitému poklesu 
výkonnosti nemocnice, což se ale v průběhu roku podařilo vyrovnat a nemocnice předepsané 
ukazatele splnila. 
 I přes tyto problémy jsme si zachovali finanční ohodnocení zdravotnického personálu na stejné 
úrovni. Investiční politika odpovídala tomu, že pokud chceme udržet rozsah a zejména kvalitu péče 
odpovídající současným lékařským trendům, jsou investice do údržby a obnovy technického 
vybavení nutné. Vedení získalo významné prostředky na zdravotnickou techniku díky strukturálním 
fondům Evropské unie a díky  dotacím od Středočeského kraje. 
    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.  
         Velmi dobře pokračuje vzdělávání  našich zdravotnických pracovníků, a to jak lékařů 
zvyšujících si pravidelně svou odbornost, tak i SZP, kde je vysoký nárůst postupného vzdělávání a 
pozitivní dopad na kvalitu a šíři poskytovaných služeb.  
 V březnu byl uveden do provozu nový pavilon Centra akutní medicíny, čímž se nemocnice 
dostala na nejvyšší technickou a organizační úroveň v rámci nejen České republiky, ale je svým 
vybavením a organizací práce srovnatelná s evropským zdravotnictvím.        
Nemocnice Kladno vykázala za rok 2011 plánovanou ztrátu v hospodaření.  
O ekonomických výsledcích naší společnosti se nejpodrobněji  dočtete dále v této výroční zprávě.  
 
 Dovolte mi, abych poděkoval všem zaměstnancům za jejich pracovní úsilí v roce 2011, a to i ve 
ztížených podmínkách, způsobených přestavbou nemocnice. Věřím, že si díky jim zachováme 
dobrou odbornou úroveň i v obtížnějších nastávajících časech.  
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PPrrooffiill  OObbllaassttnníí  nneemmooccnniiccee  KKllaaddnnoo,,aa..ss..,,  nneemmooccnniiccee  

SSttřřeeddooččeesskkééhhoo  kkrraajjee  
 

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 

 
Základní kapitál k 31.12.2011 :  380 700 tis. Kč  
 

  



stránka 6 z 43, Výroční zpráva 2011 

 

  

ZZpprráávvaa  oo  vvzzttaazzíícchh  mmeezzii  pprrooppoojjeennýýmmii  oossoobbaammii  vv  úúččeettnníí  rrooccee  22001111  

 
dle ustanovení § 66a Obchodní zákoníku v platném znění. 

 
Propojené osoby 

Propojenými osobami se rozumí ovládající, ovládaná osoba a ostatní osoby ovládané stejnou 
ovládající osobou.  

 
Osoba ovládaná:                                           Oblastní nemocnice Kladno, a.s. 
                     nemocnice Středočeského kraje 
                                                                           Vančurova  1548 
                                                                           272 59 Kladno 
                                                                           IČO: 272 56 537     
 
Osoba ovládající:                                           Středočeský kraj 
                                                                           Zborovská 11 
                                                                           150 00 Praha 5 
                                                                           IČO: 708 91 095 
 
 
V roce 2010 dosahoval podíl ovládající osoby výše 100 % na základním kapitálu ovládané 
osoby Oblastní nemocnice Kladno, a.s. 
 
 
Ostatní osoby ovládané stejnou ovládající osobou v rámci skupiny Oblastních nemocnic 
Středočeského kraje: 
 

Název Sídlo I ČO 

Účast na 
základním  
kapitálu 

spole čnosti 

Stupeň vlivu  

Nemocnice 
Rudolfa a Stefanie 
Benešov, a.s. 

Máchova 400 
256 30 Benešov 272 53 236 100% 

Ovládaná 
osoba 

Oblastní 
nemocnice Kolín, 
a.s., nem.SČK 

Žižkova  146 
280 20 Kolín III 272 56 391 100% 

Ovládaná 
osoba 

Oblastní 
nemocnice Mladá 
Boleslav, a.s., 
nem. SČK 

Václava Klementa 147 
293 50 Mladá Boleslav 

272 56 456 100% 
Ovládaná 

osoba 

Oblastní 
nemocnice 
Příbram, a.s., 
nem.SČK 

Podbrdská 269 
261 01  Příbram V - 
Zdaboř 270 85 031 100% 

Ovládaná 
osoba 
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Rozhodné období  
Tato zpráva byla zpracována za účetní období od  1.1. 2011 do 31. prosince 2011. 

 
 

Vztahy mezi propojenými osobami  
 Smlouvy a dohody 
 
 
Smlouvy uzavřené s osobou ovládající: 
    
- Smlouva o poskytování příspěvku č. 831/KH5/2010                               28.4.2010  
- Smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1014/ZDR/2010                  20.5.2010 
- Smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 974/ZDR/2010                    20.5.2010 
- Smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 990/ZDR/2010             20.5.2010 
- Smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 991/ZDR/2010            20.5.2010 
- Smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 988/ZDR/2010  7.6.2010 
- Smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1012/ZDR/2010                  7.6.2010 
- Smlouva o zajištění činností spojených s 
   poskytováním zdr.péče č.1310/ZDR/2010                              30.6.2010 
- Smlouva o půjčce  č. 2919/REG/2010                                                      24.9.2010 
- Smlouva o poskytování dotace č. 2430/OLP/2010                               4.10.2010 
- Smlouva o poskytnutí dotace č. 2427/OLP/2010                               19.10.2010 
- Smlouva o poskytnutí dotace č. 2428/OLP/2010                               19.10.2010 
- Smlouva o půjčce  č. CES 2429/OLP/2010                                           19.10.2010 
- Smlouva o poskytnutí dotace č. 3273/ZDR/2010                               16.12.2010 
- Smlouva o poskytnutí dotace č. 3275/ZDR/2010                              16.12.2010 
 
 
Jiné právní úkony 
nebyly 
  
Ostatní opatření 

      Ovládanou osobou nebyla v zájmu nebo na popud propojených osob přijata nebo uskutečněna   
      žádná ostatní opatření.  

 
 

     Důvěrnost informací 
     Za důvěrné jsou v rámci akciové společnosti považovány informace a skutečnosti, které jsou      
    součástí obchodního tajemství propojených osob a také ty informace, které byly za důvěrné   
    jakoukoliv osobou, která je součástí akciové společnosti, označeny. Dále jsou to veškeré   
    informace z obchodního styku, které by mohly být samy o sobě nebo v souvislosti s jinými   
    informacemi nebo skutečnostmi k újmě jakékoliv z osob tvořících akciovou společnost. 
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 Prohlášení 
     Prohlašujeme, že jsme do zprávy o vztazích mezi propojenými osobami vyhotovené podle   
§ 66a odst. 9 Obchodního zákoníku za účetní období od 1.1.2011 do 31.12. 2011 uvedli 
veškeré,   v tomto účetním období uzavřené či uskutečněné a nám k datu podpisu této zprávy 
známé: 

smlouvy mezi propojenými osobami 
jiné právní úkony učiněné v zájmu těchto osob 
veškerá opatření přijatá nebo uskutečněná v zájmu nebo na popud těchto  
osob. 
 

 
Veškerá vzájemná plnění a protiplnění mezi osobou ovládanou a osobami propojenými byla 
poskytována na základě smluvních vztahů uvedených v části III. této zprávy. Smlouvy byly 
uzavřeny na základě oboustranné výhodnosti. Prohlašujeme, že si nejsme vědomi skutečnosti, 
že by ovládané osobě vznikla uzavřením výše uvedených smluv a vyplývajících vztahů újma. 
 
 
   Závěr 
 

• Tato zpráva byla zpracována statutárním orgánem ovládané osoby, společnosti 
Oblastní nemocnice Kladno,a.s dne 31.3.2011 a bude předložena k přezkoumání 
auditorovi, který bude provádět kontrolu účetní závěrky ve smyslu zvláštního zákona. 
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 věstníku oznámení, že výroční 
zpráva byla uložena do sbírky listin vedené obchodním rejstříkem Městského soudu 
v Praze.  

 
 
               V Kladně dne: 29. 3. 2012 
 
 
  Podpis člena statutárního orgánu ovládané osoby, společnosti ON Kladno, a.s 
                        
 
 
 
            člen představenstva:   
 
                                    
                      

                   člen představenstva:                                                     
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PPřřeeddssttaavveennssttvvoo  ssppoolleeččnnoossttii::    Mgr. Robert Georgiev - předseda 

                              Mgr. Aleš Růžička - člen 
                                                                    MUDr. Vladimír Lemon - člen 

  

  

  

  

DDoozzoorrččíí  rraaddaa:        předseda dozorčí rady                        Ing. Marcel Hrabě 

                                    člen dozorčí rady                                 PaedDr. Milan Němec 
                                    člen dozorčí rady                                 JUDr. Karel Molnár 
                                    člen dozorčí rady                                 Jana Čechová 
                                    člen dozorčí rady                                 MUDr. Jaroslav Litera 
                                    člen dozorčí rady                                 Jiřina Fialová 
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OOOrrrgggaaannniiizzzaaačččnnnííí   ssstttrrruuukkktttuuurrraaa      
 

 
 
 

ŘŘeeddiitteell  ::            Sekretariát 

      Koordinátor pro vznik nezisk. organizací 
      Ústavní hygienik 
      Náměstek pro LPP 
      Hlavní sestra 
                                                                             Právník 
      Náměstek ekonomicko - obchodní 
                                             Vedoucí technického úseku 
                                                                  Náměstek pro výstavbu Generelu 
         BOZP 
 
 

NNáámměěsstteekk  řřeeddiitteellee  pprroo  LLPPPP  ::    Sekretariát  

      Odd. výchovy a dalšího vzdělávání 
      Knihovna 
      Primariáty  
            

  

HHllaavvnníí  sseessttrraa  ::                        Sekretariát 

      Odd. nutričních terapeutů 
      Sociální oddělení 
      Odd. kvality péče 
                                             Vedoucí NLZP 
                                             Dobrovolníci 

  

NNáámměěsstteekk  eekkoonnoommiicckkoo  --  oobbcchhooddnníí  ::  Sekretariát 

      Ekonomický odbor 
      Odd. nákupu a logistiky 
                                            Odbor zdravotních pojišťoven 
                                                     Lékárna 
                                             Odbor výpočetní techniky 
                                              Zaměstnanecký odbor     

  

VVeeddoouuccíí  tteecchhnniicckkééhhoo  úússeekkuu  ::                          Sekretariát  

                         Odd. dopravy 
                                                        Stravování 
                                                                 Odd. servisu zdravotní techniky 
                                                       Provozní a technický úsek   
 

            

Náměstek pro výstavbu Generelu:     Sekretariát 

 



stránka 11 z 43, Výroční zpráva 2011 

 

 

PPoosskkyyttoovváánníí  zzddrraavvoottnníí  ppééččee  

  vv  OObbllaassttnníí  nneemmooccnniiccii  KKllaaddnnoo  aa..ss..,,nneemm..  SSČČKK  
 

     Nemocnice Kladno prochází již třetím rokem rozsáhlou rekonstrukcí, při které je zachován 
provoz všech lůžkových i komplementárních oddělení. 
V březnu r. 2011 zahájilo činnost (CAM)-Centrum akutní medicíny, disponující urgentním a 
centrálním příjmem, na který navazují oddělení zobrazovacích metod s CT, MR a rtg. Na tato 
oddělení logicky navazují  odd. ARO, multioborová JIP a JIP neurologická a koronární spolu 
kardiostimulačním centrem a oddělením endoskopie. V CAM se dále nalézá  oddělení 
Centrálních operačních sálů, které používají všechny operační obory , jež využívají oddělení 
Centrální sterilizace umístěné v suterénu CAM. 
Během rekonstrukce je zachován provoz na všech odděleních, která plní i funkci nadregionální, 
tj. i pro nemocné z okresů Beroun, Rakovník a ze Slánska. Nemocnice disponuje ústavní 
lékárnou, dětskou i  dospělou LSPP, zubní ordinací s ambulantním i pohotovostním režimem.  
Na 622 lůžkách standardních i intenzivních je zajišťována  zdravotní péče na vysoké úrovni. 
Nedostatek lůžek následné péče nemocnice řeší výstavbou nového pavilonu v místech bývalého 
kožního oddělení. Poskytování zdravotní péče je hlavní činností nemocnice. Dále ONK zajišťuje 
stáže mediků a žákyň zdravotnických škol, předatestační přípravu a celou řadu kurzů a 
doškolování. 
 
 

Jednotlivá odd. nemocnice 
 

Interní odd.  
Primář 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. Endoskopické 
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. 
Primář MUDr.Ronald Pospíšil 
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.  Z ambulantní péče  je to  
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  í, 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. 
.Dále v rámci chirurgie od  3/2011 působit i multioborová JIP s kapacitou 12 lůžek a oddělení 
dětské chirurgie (20 lůžek), které je v přímé návaznosti na  pediatrické odd. . 
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Neurologické odd.  
Primářka MUD Lenka Sobotková  
Jediné lůžkové zařízení odbornosti neurologie v západní části SČK o kapacitě 26 lůžek ve  
standardní části .Umístěno je v budově  monobloku ve  vchodu A  ve 2. patře. Neurologická JIP je 
umístěna  v CAM a disponuje 12 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 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.  
Primář MUDr. Jan Deniger 
Lůžková část má celkem 66 standardních  lůžek včetně nadregionálně působícího oddělení 
septické ortopedie . Pro indikované pacienty  3/2011 využívá  orthopedické oddělení 
multioborovou JIP v CAM. 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 poslední době 
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. 
Pro operační výkony od 3/2011 využívá orthopedické oddělení centrální sály, kdy sál. Č. 1 je  
vyhrazen pro orthopedické oddělení a disponuje kostní bankou.. 
Ambulantní zázemí oddělení je tvořeno  ortopedickou ambulancí, dětskou ortopedickou 
ambulancí, septickou ambulancí , traumatologickou a příjmovou ambulancí. 
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Gynekologicko- porodnické odd.  
Primář MUDr. Petr Ullrych 
Poskytuje péči na 55 lůžkách včetně odd. šestinedělí , 4 porodních boxech a 1 oper. sálu 
v rámci porodnice. Oddělení je umístěno v bloku C budovy monobloku, 2,3, a 4. 
patro.Operační výkony jsou prováděny na gynekologických sálech v monobloku a od 3/2011 
jsou  již 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. Od poloviny r . 2011 byla 
operativa rozšířena o výkony minimálně invazivní uretropexe při léčbě inkontinence. 
Ambulantní zázemí tvoří gynekologická ambulance, těhotenská poradna, poradna pro léčbu 
neplodnosti a příjmová ambulance. Oddělení má k disposici  vlastní  ultrazvukový  přístroj.  
  
Anestesiologicko- resuscitační odd.  
 Primář MUDr. Kamil Kodras  
Oddělení je situováno do přízemí monobloku a od 3/2011 je  přemístěno do Centra akutní 
medicíny, disponuje  8 mi lůžky. Je  zde  soustředěna péče o nejkomplikovanější a životem 
nejvíce 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. 

 
Urologické odd. 
 Primář MUDr. Lubomír 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 a 
od 3/2011 byla operativa přesunuta na centrální sály  v CAM. 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. 
Ambulantní  zázemí  tvoří příjmová  a  urologická ambulance. 

 
Otorinolaryngologické odd- ORL 
Primář MUDr. Peter Klimák 
Léčebná péče je  zajišťována na 28 standardních lůžkách  v 1. patře budovy C monobloku . 
Dále má odd.  odborné ORL ambulance včetně  audiometrického vyšetření , poradny pro  
nedoslýchavé a příjmové ambulance s nepřetržitým provozem. Operační výkony jsou 
prováděny na ORL sále v monobloku a od 3/2011 jsou prováděny na centrálních sálech  v   
CAM. 
Oddělení zajišťuje širokou nadregionální léčbu v ORL oblasti, kromě standardních výkonů i 
radikální onkologické operace, laserovou  léčbu hlasivek, operace odstraňující  chrápání. 
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Oční odd. 
Primář MUDr. Jan Blumenstein 
Oční odd. sídlí  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  
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 odd. 
Primář  MUDr. Vladimír Drvota 
Oddělení je od 1. čtvrtletí 2011 přemístěno  do nově zrekonstruovaných prostor v  monobloku 
části A.. 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 a laser.. 
Ambulantní zázemí tvoří kožní ambulance a  dále  nadregionálně  působící venerologická 
ambulance. 

 
Plicní odd. 
Primář MUDr. Jana 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 
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. 
Primář   MUDr. Josef Kvěch 
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.  

V 7/2010 byl spuštěn do provozu kobaltový ozařovač, v 11/.2010 ukončil provoz cesiový 
ozařovač , který je nahrazen terapeutickým rtg. přístrojem. 
 Na léčbě onkologických pacientů indikovaných k radikální  radioterapii spolupracuje oddělení 
úzce z pražskými klinickými pracovišti.  

 
Radiodiagnostické odd. 
Primář MUDr. Radoslava Ouhrabková CSc. 
Nelůžkové oddělení   od 3/2011 sídlí   v CAM a spolupracuje  se  všemi klinickými  pracovišti. 
Oddělení je vybaveno moderní skiaskopicko- skiagrafickou technikou, USG vyšetřovacími  

      přístroji, angiolinkou a jedním z nejmodernějších CT přístrojů v ČR a přístrojem MR.. Jedná se o    
      plně  digitalizované pracoviště.  
      V rámci angiolinky  jsou  postupně rozvíjeny a rozšiřovány  intervenční angiologické výkony  na   
      hlavních  viscerálních a   končetinových  tepnách.. 
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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. 
 1.6.2011byl zahájen provoz mikrobiologické laboratoře, která  sdílí prostory společně s OKB, 
primářem celého oddělení je MUDr Frajer a vedoucí lékařkou mikrobiologie  je  MUDr. 
Rumlerová. 
 
Transfúzní oddělení 
Primář MUDr. Lenka 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. 
 
Rehabilitační oddělení 
Primář MUDr. Marta 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 hojně využíváno i 
ambulantně léčenými klienty nemocnice.Během rozsáhlé rekonstrukce ONK byl  zbořen pavilon, 
kde bylo umístěno kožní oddělení. Na tomto místě se již staví 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 Pavilon bude otevřen na 
přelomu r 2011 a 2012. 
 
Soukromé zdravotnické zařízení HBOX Kladno 
Statutární zástupce MUDr. Šťepán 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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Oddělení kvality péče a právní oddělení Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského 
kraje pracovalo v roce 2011 ve složení : 
právník – Mgr. Barbora Švecová Vylíčilová 
manažerky kvality  - Bc.Zuzana Miláčková do 30. 9. 2011 
referent oddělení - Irena Malá, Naďa Švábová,  
částečný úvazek - Adéla Nováková 
externí spolupracovník - Bc. Petra Bartošová 
 
 
Za účelem poskytování bezpečné péče je ve spolupráci s ústavním hygienikem monitorován výskyt 
nozokomiálních nákaz na všech oddělení ONK. Vznik nozokomiální nákazy se hlásí na formuláři – 
hlášení infekční nemoci a dále na formuláři, který je zveřejněn na intranetu. 
 
Sledování mimořádných událostí.  Ve spolupráci s BOZP byl vytvořen nový formulář mimořádných 
událostí, který je rozdělen na formulář zdravotnického a nezdravotnického charakteru. Vydání 
formulářů bylo podpořeno vydáním nového vnitřního předpisu. 
Za rok 2011 bylo evidováno a řešeno 152 mimořádných událostí, z toho 110 bylo zdravotnického 
charakteru a 42 nezdravotnického charakteru. Většina MU byla řešena ihned po telefonickém 
oznámení s vedoucím pracovníkem nebo přímo zúčastněnou osobou.K závažnějším událostem 
zaměstnanci volali Policii ČR nebo Městskou policii Kladno a případ byl dále projednáván na vedení 
nemocnice ve spolupráci s právním oddělením. 
Pády a dekubity jsou evidovány na zvláštních formulářích. Výsledky jsou  po zpracování dostupné a 
zveřejňovány na intranetu nemocnice. Dekubity jsou měsíčně hlášeny do celostátního průzkumu. 
 
Průzkum spokojenosti pacientů. 
V lůžkové i ambulantní části ONK je rozmístěno 48 schránek pro pacienty. Během roku bylo 
pacienty vhozeno celkem  2.426 vyplněných dotazníků, z toho 1.966 na lůžkových oddělení a 460 
dotazníků v ambulantní části. 
Hodnocení dotazníků probíhá čtvrtletně a výsledky jednotlivých stanic i oddělení jsou zveřejňovány 
na intranetu ONK, kde jsou přístupny všem zaměstnancům. 
Stížnosti klientů, které jsou obsahem dotazníku  jsou průběžně sdělovány vedoucím pracovníkům 
k posouzení a řešení. Pokud klient uvede kontaktní adresu či telefon, je mu při oprávněné stížnosti 
podáno vysvětlení, buď vedoucím pracovníkem příslušného oddělení nebo vedením ONK. Byl vydán 
vnitřní předpis VP  010 – šetření a evidence stížností. 
 
Auditorská činnost 
Také v průběhu roku 2011 byly prováděny audity na jednotlivých odděleních za účelem kontroly 
lékařského a nelékařského zdravotního personálu, dodržování standardních postupů a interních 
předpisů. 
Díky zjištěným nedostatkům bylo v celé nemocnici zavedeno elektronické vedení zdravotnické 
dokumentace a elektronické psaní vizit, dekurzů. Dále se podařilo sjednotit jednotný systém 
dokumentace, tiskopisů, a řízených dokumentů. 
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Aktualizace a příprava standardních postupů 
V roce 2011 pokračuje předělávání ošetřovatelských standardů nemocnice. 
Stávající jsou upravovány v souladu s novými poznatky a postupy. 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 2011 se podařilo dosáhnout spolupráce se všemi odděleními Nemocnice Kladno na 
jednotné úpravě informovaných souhlasů, které na základě jednotného právního rámce 
jsou předělávány na všech odděleních. Souhlasy jsou v barevné formě, s obrázky pro 
usnadnění představ o jednotlivých zdravotních výkonech.  Vydávání souhlasů jde v souladu 
s tvorbou interních předpisů nemocnice. Byl nastaven systém řízené dokumentace. Interní 
předpisy jsou upravovány v souladu se zákonem, potřebami a situací v nemocnici. 
Jako nejvýznamnější dokumenty vydané v roce 2011 jsou považovány: vedení zdravotnické 
dokumentace, mimořádné události, používání informovaných souhlasů, postupy při 
pracovních úrazech. Dále byl zpracován organizační, mzdový, pracovní, kompetenční, 
spisový a podpisový řád. Vnitřní předpisy jsou průběžně aktualizovány v souvislosti 
s vydanými novými právními předpisy. 
 
Na jednotlivých odděleních došlo k aktualizaci provozních řádů, které musely reflektovat na 
novou legislativu, prostory a požadavky KHS (krajské hygienické stanice). 
 
V roce 2011 úspěšně probíhá provoz dostavěného pavilonu akutní medicíny- CAM. Při 
řešení případných vzniklých problémů pomáhá také právní oddělení a odd. kvality péče. 
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Oddělení 2009 2010 2011 

Interna 73,856 75,716 62,155 

Metabolická JIP 16,441  18,181 16,514 

Kardio JIP 21,976  27,240 24,990 

TRN 21,747  20,474 20,982 

Nervové JIP 20,894  19,500 19,500 

Nervové 34,265  33,928 33,593 

Dětské JIP 13,816  13,549 13,016 

Dětské 32,031  34,805 33,518 

Novorozenecké 11,633  10,600 9,800 

Nedonošenecké 17,599  18,399 18,599 

Ženské 59,764  57,553 47,309 

Multioborová JIP 14,275  16,575 31,403 

Centrální op. sál -  -  45,172 

Chirurgie 71,512  71,405 56,078 

Chirurgie d ěti 7  6,500 7,325 

ARO 42,845  44,654 42,495 

Ortopedie septika - -  0,000 

Ortopedie JIP 14,133  13,333 0,000 

Ortopedie 73,522  70,113 49,066 

Urologie 28,182  26,556 23,261 

ORL 18,058 19,563  15,623 

OČNÍ 16,11 16,138  17,131 

Kožní 12,785 12,469  12,047 

RTO 13,987 15,962  15,906 

Celkem l ůžka 636,431  643,213 615,483 
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PPPooočččtttyyy   zzzaaammměěěssstttnnnaaannncccůůů   kkk   333111...111222...222000111111   –––   AAAmmmbbbuuulllaaannntttnnnííí   čččááásssttt   aaa      kkkooommmpppllleeemmmeeennnttt   

                                                                                                                                                               

oddělení 2009 2010 2011 
Interna amb. 0 0 0,000 
Interna endo 9,416 9,073 9,196 
ECHO 2,309 2,057 1,734 
Kardio + nefro 3,491 3,949 4,099 
Kardiocentrum 7,4 7,35 9,350 
TRN amb. 9,438 9,8 9,800 
Nervové amb. 10,208 7 7,000 
Jesle 0,363 0,33 0,336 
Dětské poradny 5,941 5,796 3,950 
Dětská LSPP 1 1 1,000 
Ženské amb. 2,809 2,761 3,705 
Chirurgické poradny 0,733 0,693 0,550 
Chirurgie amb. 4,4 3,4 2,750 
ARO anastezie 16,792 16,258 19,994 
Úrazové amb. 10,454 11,051 7,238 
ORL amb. 3,984 3,15 4,150 
ORL audio 1,511 1,5 1,500 
Oční amb. 8,048 7,829 7,846 
Kožní amb. 3,267 3,471 2,680 
Kožní venerolog. 0,878 0,681 1,220 
RTO amb. 3,298 2,314 3,311 
Národní onkol. registr 3 3 3,000 
Ozařovny 5,824 9,833 9,824 
Rehabilitace 41,754 42,598 44,751 
Zubní META 4 4 4,063 
Sociální sestry 2 2 2,000 
Nutri ční sestry 2 2 2,000 
Centrální sterilizace -  -  11,807 
Centrální p říjem -  -  29,479 
Urgentní p říjem -  -  10,200 
Expektace - 2,1 2,100 
LSPP dosp ělí  - -  3,475 
Psychologové - 2,243 2,200 
Psychiatrie 3,352 2,33 1,955 
OCHOP 3,33 3,33 3,330 
AMBULANCE celkem 171 172,897 231,593 
KOMPLEMENT       
Klinická laborato ř 36,412 38,453 51,409 
Radiodiagnostika 31,261 32,13 33,137 
Transfúzní 21,657 21,159 21,443 
Patologie 15,4 15 15,000 
Lékárna 20,125 20,205 20,450 
KOMPLEMENT celkem 124,86 126,947 141,439 
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Oddělení 2009 2010 2 011 

Ředitelství 3,25 11,550  16,550 

Etická kom. 0,26 0,170  0,170 

LPP 1,74 0  0,000 

Správa 17,924 23,924  15,924 

Hygienik 0,5 0  0,000 

Výpočetní st ř. 10.000 6,750  6,700 

Odbor zdrav.poj. 0 3 3,000 

Hlavní sestra 2,25 0 0,000 

Kvalita pé če 3  3,000 0,300 

Dobrovolnice  0 0  0,800 

ÚKM 1,54  1,540 1,540 

Knihovna 0,5  0,750 0,750 

Závodní klub 2  2,000 2,000 

Sklad SZM 3  3,000 6,000 

Ekonom. odb. 13.000  11,000 12,000 

Zaměstná.odb. 5,625  5,625 5,750 

Energet. provozy 3  3,000 3,000 

OLVS 0  0 0,000 

Stravování zam. 0  0 0,000 

Prádelna 0  0 0,000 

Sanitní doprava 25,96  28,710 27,268 

Osobní doprava 0  2,800 2,000 

Správa DZS 3,6  0 0,000 

Údržba 0 9 11,000 

Provozní úsek 15,1  5,000 5,000 

Celkem administrativa + HTS 112,249 120,819  119,752 

celkem 1044,54 1063,88 1 108,267 
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VVVyyyuuužžžiiitttííí   lllůůůžžžkkkooovvvéééhhhooo   fffooonnnddduuu   
   

   
   
Od 1.7.2011 změna lůžek z 622 na 567 
Od 1.7.2011 Multioborová JIP  

   

PPPooočččtttyyy   ooopppeeerrraaacccííí   
   

Oddělení 
rok        

2005 
rok          

2006 
rok      

2007 
rok    

2008 
rok             

2009 
rok     

2010 
rok            

2011 

chirurgie 1 456 1 295 1480 1296 1439 1318 1453 

dětská chirurgie 366 395 443 336 412 405 402 

gynekologie 1 651 1 492 1708 1480 1876 1771 1750 

ortopedie 1 431 1 329 1619 1732 1806 1771 1886 

orl 1 445 1 432 1808 1904 1940 1859 1858 

Oční * 1 063 1 025 984 964 784 423 535 

urologie 1 164 1 205 1227 1333 1275 1351 1089 
*operace u očního se přesunuly do ambulance 
 

Oddělení rok 2010 
počet lůžek 

rok 2011 
počet 
lůžek 

rok 2010 
hospita-
lizace 

rok 2011 
hospita-

lizace 

rok 2010 
průměrná 
oš. doba 

rok 2011 
průměrná  
oš. doba  

rok 2010 
počet ošetř. 

dnů 

rok 2011 
počet 

ošet ř. dnů 

Interna 98 87 4 599 4 698 5,9 5,8 27 029 27 346 

MJ 7 7 213 253 9,9 8,2 2 106 2 065 

KJ 7 7 611 506 3,3 3,8 1 987 1 944 

TRN 38 30 1 041 1 032 6,7 6,7 6 927 6 932 

Nervové JIP 6 6 193 247 8,8 6,7 1 697 1 650 

Nervové 26 34 1 422 1 225 7,1 6,5 10 038 7 941 

Dětské JIP 4 4 529 573 2,5 2,4 1 347 1 347 

Dětské 32 32 1 391 1 540 2,7 2,6 3 771 4 025 

Novorozenecké 17 17 1 223 1 029 4,4 4,2 5 387 4 369 

Nedonošenecké 10 10 279 264 11,9 11,1 3 308 2 930 

Ženské a porod. 75 57 3 995 3 758 4,1 4,2 16 566 15 731 

Chirurgie JIP 6 0 461 421 4,1 3,2 1 884 1 335 

Chirurgie 66 65 3 528 3 595 4,5 4,7 15 820 16 928 

Chirurgie d ěti 20 15 1 084 1 173 2,5 2,5 2 673 2 955 

ARO 8 8 153 175 13,3 12,5 2 038 2 186 

Ortopedie JIP 6 0 815 287 1,5 1,3 1 231 371 

Ortopedie 66 60 2 496 2 695 4,9 5,2 12 164 14 023 

Urologie 35 35 1 557 1 605 5,0 5,2 7 780 8 321 

ORL 28 28 2 407 2 377 1,9 2,0 4 548 4 805 

Oční 20 18 640 758 2,0 1,8 1 268 1 359 

Kožní 25 15 397 498 8,4 8,3 3 335 4 108 

RTO 22 20 510 609 4,1 5,1 2 106 3 119 

Multioborová JIP 0 12 0 676 0,0 2,8 0 1 900 

Celkem 622 567 25 467 25 473 5,3 5,4 135 010 137 690 
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PPPooočččtttyyy   aaammmbbbuuulllaaannntttnnníííccchhh   ooošššeeetttřřřeeennnííí   

   
 

 

Oddělení 
rok 

2005 
rok 

2006 
rok   

2007 
rok   

2008 
rok 

2009 
rok 

2010 
rok 

2011 

Interna 41 235 41 587 41 433 37 538 38 396 43 306 47 063 

TRN 23 746 24 214 24 971 25 714 22 972 21 501 18 609 

Neurologie 16 053 16 986 17 959 18 927 20 781 17 490 13 287 

Dětské 11 718 12 098 12 229 15 313 14 402 13 789 17 964 

Gynekologie 15 016 13 277 13 315 13 223 13 297 11 902 13 246 

Chirurgie 18 742 19 240 21 874 21 504 23 180 23 556 22 787 

ARO 640 570 539 1 993 585 675 803 

Ortopedie 35 210 35 185 36 499 36 104 39 986 40 644 40 070 

Urologie 3 588 3 606 4 327 5 331 6 765 7 417 7 327 

ORL 29 239 27 663 29 610 26 390 27 701 25 027 22 785 

Oční 20 480 20 848 21 515 20 785 22 003 23 312 22 334 

Kožní 14 225 13 601 14 143 11 320 13 763 16 355 19 289 

Onkologie 13 180 12 964 16 323 13 941 12 680 13 327 16 259 

HDS 19 743 14 677 0 0 0 0 0 

Transfuz. odd. 10 460 11 349 13 275 12 552 13 242 12 546 13 003 

RTG 41 642 42 814 44 491 47 857 53 060 51 560 53 406 

Patologie 15 590 14 136 15 034 13 328 11 980 11 974 11 222 

Rehabilitace 77 141 79 569 85 360 85 607 78 158 82 990 82 646 

OKB 177 171 167 913 163 422 167 188 173 180 166 541 191 805 

Psychiatrie 2 243 2 362 2 513 2 143 2 187 2 594 2 721 

Ochop 2 076 1 980 2 189 1 597 1 426 1 582 2 896 

LSPP 8 063 8 546 8 523 6 173 7 634 6 403 4 775 

Klin.psychologie 733 386 453 731 1 026 1 302 1 592 

Zubní 323 258 111 0 2 531 5 316 5 376 

Celkem 598 257 585 829 590 108 585 259 600 935 601 109 631 265    
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RRoozzvvoojj  nneemmooccnniiccee  vv  rrooccee  22001100    

TTeecchhnniicckkáá  ččáásstt  ––  hhllaavvnníí  iinnvveessttiiččnníí  aakkccee  
 
 

 

CCeennttrruumm  aakkuuttnníí  mmeeddiiccíínnyy    
  
V roce 2011 byla ukončena I.etapa výstavby Generelu nemocnice Kladno dokončením objektu 
Centrum akutní medicíny.  Stavba, zahájená 3.11.2008,  byla realizována  sdružením MPEH, firem  
Metrostav a.s., Energie stavební a báňská a.s., Puro-klima a.s., Hospimed spol.s.r.o..  
Objekt byl dokončen ve smluvním termínu a ke dni 21.2.2011 byl zahájen zkušební provoz. 
Kromě samotného CAM byly v rámci dodávek MPEH součástí stavby i nezbytné přeložky a přípojky 
sítí, výstavba obslužných komunikací a úpravy v ulici ČSA, přestavba trafostanice a nový náhradní 
zdroj, retenční nádrž, demolice původních staveb, terénní a sadové úpravy apod.a také dovybavení 
objektu, které původní projekt neobsahoval.      
Stavba byla kofinancována z dotací Středočeského kraje a komerčních úvěrů, jištěných 
Středočeským krajem. Na pořízení části zdravotnické technologie byla poskytnuta dotace 
z evropských fondů Regionálního operačního programu fondu soudržnosti NUTS 2. 
Celkové náklady stavební části akce činily  cca 850 mil.Kč mil Kč). Celkové náklady na pořízení 
zdravotnické technologie činily  320 mil. Kč. (Další ZT do CAM byla dodávána z opčního plnění 
MPEH - 38 mil. a jiných  samostatných dodávek – viz. dále) . 
Původní smluvní cena s MPEH za provedení této I.etapy činila 1 410 mil. Kč  konečná cena byla 
vyčíslena v závěrečném dodatku č.11 na 1277 mil. Kč. Úspory byly vytvořeny zejména snížením 
ceny ZT z dodávek financovaných ROP a zrušení stavby objektu Transfuzní stanice.Celkový podíl 
dotace ze strukturálních evropských fondů na vybavení CAM činil 195,5 mil. Kč.               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Foto  – vstupní vestibul  CAM 
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ZZddrraavvoottnniicckkáá  tteecchhnnoollooggiiee  aa  ÚÚpprraavvyy  pprroo  zzaacchhoovváánníí  pprroovvoozzuu    
 

Z investičních prostředků na financování výstavby Generelu byla v roce 2011 pořízena zdravotni- 
cká technologie na dovybavení zdravotnických provozů (zejména Centra akutní medicíny)  
a dále musely být realizovány stavební práce a dodávky, související se stěhováním  zdravotni- 
ckých provozů do CAM a do provizórií z objektů, dotčených stavebními pracemi.  
Celkové fakturované náklady činily v roce 2011 50 mil. Kč, z toho hlavními byly zejména dodávky: 
 
B.Braun Medical s.r.o.  ZT,  přístroje do CAM                            28.884.670,80 Kč 
Canberra-Packard s.r.o     radioterapeutický rentgen             5.973.000,00 Kč 
Medisap s.r.o.   vybavení pro  OKBH                             3.474.112,00 Kč 
Hospimed  s.r.o.               přístroje  pro ORL                          3.433.135,42 Kč 
Ites s.r.o.                           stavební úpravy v OKBH          883.908,00 Kč 
OR –CZ s.r.o.           rozšíření datového úložiště                       879.780,00 Kč 
B.Braun Medical s.r.o.  kontejnery pro sterilizaci  CAM                  671.483,70 Kč 
Olympus s.r.o.    skříně pro endoskopy CAM                         360.680,00 Kč  
Jaroslav Čemus      tára do lékárny CAM                                           310.730,00 Kč 
Miroslav Jun                       přeložka plynu pro OKBH                   218.374,00 Kč 
Olympus s.r.o.                monitor  pro endoskopii CAM           216.700,00 Kč  
TOPP-plus  s.r.o.                 regálový systém do archivu CAM   175.476,00 Kč   
TOPP-plus  s.r.o.                 doplnění nábytku do CAM                 142.946,40 Kč   
Medical Imaging  Syst.     ochranné pomůcky pro rtg prac.CAM            131 848,20 Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 
                Foto  – operační sál ve 3.patře CAM  
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RReekkoonnssttrruukkccee  mmoonnoobbllookkuu::  
 

BBllookk  CC11  
Po dokončení CAM v roce 2011 pokračovala druhá etapa akce, část C1a,  realizovaná sdružením 
MPEH v rámci smluvního opčního plnění.  ( V první etapě, označované C1b  proběhla rekonstrukce 
Radioterapie v suterénu bloku B (dokončení 5.6.2010) a  stavba spojovacího krčku mezi monoblo-
kem a Centrem akutní medicíny (dokončení 30.11.2010). 
Stavební práce na druhé etapě byly zahájeny dne 18.7.2011. Předmětem  této etapy je samotný 
 blok C1 a související komunikační vertikála (výtah a schodiště) u bloku C2. Součástí byly také tzv. 
úpravy pro zachování provozu, tzn. práce a dodávky spojené s přemísťováním zdravotnických 
provozů za účelem vyklízení celého bloku pro provedení rekonstrukce.    
Část stavebních prací v bloku C1 byla zařazena do žádosti o dotaci na Rekonstrukci bloku B ze 
strukturálních fondů ROP a  nemocnice s žádostí uspěla.(Jsou to dodávky podmiňující  a související 
s rekonstrukcí další  části monobloku - bloku B,komunikační vertikála a společné strojovny a 
rozvodny) , 
 
Prostavěnost  druhé etapy v roce 2011  činila 53 mil. Kč z dotace SČK a 24 mil Kč z dotace fondů 
Regionálního operačního programu fondu soudržnosti NUTS 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Foto  – Rekonstrukce bloku C1v hrubé stavbě    
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BBllookk  BB  
 
V roce 2011 pokračovaly přípravné práce  třetí etapy rekonstrukce monobloku -  rekonstrukce 
bloku B. Tyto práce představovala zejména tvorba prováděcí projektové dokumentace a dále 
stavební práce na spojovací chodbě podíl bloku B a podmiňujícím technologickém vybavení v bloku 
C1. 
Celkové náklady této akce činí předpokládaných 357 mil.Kč (z toho 64 mil. činí vybavení a 
zdravotnická technologie) a dodavatelem hlavní části je sdružením MPEH v rámci smluvní opce.  
Na financování stavební části akce byla získána dotace ze strukturálních fondů Regionálního 
operačního programu fondu soudržnosti NUTS 2 v maximální výši 263,1 mil. Kč. Povinné 
dofinancování podílu na dotaci a  náklady na pořízení zdravotnické technologie a vybavení bude 
v plné výši pokryto účelovými dotacemi z rozpočtu Středočeského kraje. 
 
Náklady akce v roce 2011 činily 46  mil.Kč 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
                Foto  – Nová spojovací chodba podél bloku B 
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DDoommoovv  ddůůcchhooddccůů  aa  llůůžžkkaa  nnáásslleeddnnéé  ppééččee  
 
 
Usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č.14-9/2010/ZK ze dne 18.1.2010 bylo schváleno 
přidělení dotace ONK ve výši 139 mil. Kč na stavbu domova důchodců.  Objekt je situován na  
místě zdemolované budovy kožního oddělení a spojovacím suterénním koridorem je komunikačně 
propojen s monoblokem. 
Zhotovitelem hlavní stavby je sdružení “DPS Kladno — ESB a MTS“ založené společnostmi Energie - 
stavební a báňská a.s. a Metrostav a.s.. Zhotovitelem přípravných a ostatních podmiňujících prací 
byla  firma FISA s.r.o.. Podmiňující investice jsou hrazeny z prostředků dotace SčK na financování 
Generelu.    
Přípravné podmiňující práce byly dokončeny v lednu 2011 a  během roku byla stavba byla 
realizována. Dne  31.12.2011 byla ONK zhotovitelem  vyzvána  k jejímu převzetí.  
Objekt je dimenzován na kapacitu  66 lůžek následné péče (přechodně budou sloužit jako záložní 
lůžkový fond při probíhající rekonstrukci monobloku)  a v přízemí je umístěno celé oddělení 
rehabilitace.   
 
Prostavěnost akce  v roce 2011 činila 134 mil.Kč.         
               
 
                   
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Foto – Pohled na vstup do pavilónu M                        
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RReekkoonnssttrruukkccee  NNiieeddeerrlloovvaa  ppaavviillóónnuu        
 
 
Usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č.68-10/2010/ZK ze dne 12.4.2010 bylo schváleno 
přidělení dotace ONK ve výši 85 mil. Kč na rekonstrukci Niederlova pavilónu. Kromě revitalizace 
celkového technického stavu objektu je předmětem akce realizace dílčích dispozičních úprav na 
změnu užívání objektu převážně administrativními provozy. Hlavní stavební úpravy se týkají pouze 
střední a západní části. Ve východním křídle zůstávají zdravotnické provozy a lékárna, ale i zde 
budou  provedeny dílčí práce zejména na opravách oken a sjednocení fasády.          
Vlastní stavební práce byly zahájeny dne  7.3.2011, dodavatelem stavebních prací se ve výběrovém 
řízení stalo sdružení firem FISA a POHL.  Stavební činnost je rozetapizována s ohledem na omezené 
kapacitní možnosti ONK uvolňovat prostory pro rekonstrukci.  
V první etapě se prováděly sanační a rekonstrukční práce západního křídla objektu a zámečnické 
dílny ve středním traktu. Tato část byla do konce října dokončena a dne 31.10.2011 bylo 
stavebním úřadem povoleno její užívání. 
Termín dokončení druhé etapy (suterén a přízemí střed) je plánováno na únor 2012 a poslední 
etapy do 31.8.2012.   
 
Prostavěnost  akce v roce 2011  činila 40 mil.Kč 
 
 

 

 
 
Foto – Stavební práce na rekonstrukci NP                        
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SSttoommaattoollooggiicckkýý  rroobboott  
 

Na základě rozhodnutí jediného akcionáře bylo  Usnesením č. 70-17/2011/ZK ze dne  31. 8. 2011 
schváleno přidělení dotace na investiční akci Oblastní nemocnice Kladno, a. s., nemocnice 
Středočeského kraje „Stomatologický robot“ z kapitálových prostředků Středočeského kraje.  

 
Dodavatelem byla ve výběrovém řízení vybrána firma  B.Braun Medical s.r.o.. s nejnižší nabídkovou 
cenovou 1.998. 550,- Kč vč. DPH. 
 
 
Předmětná sada stomatologických přístrojů byla dodána a nainstalována 25.11.2011.  
     
 
 

 
 

 
                          
                 Foto – Stomatologický robot                   
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PPřříílloohhaa  kk  úúččeettnníí  zzáávvěěrrccee  OObbllaassttnníí  nneemmooccnniiccee  KKllaaddnnoo,,  aa..ss..  kk  3311..1122..22001111  

  
 

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. Robert Georgiev 
         člen představenstva                              Mgr. Aleš Růžička 
        člen představenstva                               MUDr. Vladimír Lemon 
 
                                                                                Dozorčí rada: 
 
         předseda dozorčí rady                        Ing. Marcel Hrabě 
         člen dozorčí rady                                 PaedDr. Milan Němec 
        člen dozorčí rady                                 JUDr. Karel Molnár 
        člen dozorčí rady                                 Jana Čechová 
        člen dozorčí rady                                 MUDr. Jaroslav Litera 
        člen dozorčí rady                                 Jiřina Fialová 
 
  Jediný akcionář: Středočeský kraj, Praha 5, Zborovská 11, IČ 70891095. 
  Základní kapitál: 380 700 000,-Kč 
 
  Přepočtený počet zaměstnanců k 31.12.2011 je 1 085. 
  Osobní náklady jsou ve výši 524 322 tis.Kč, z toho mzdové ve výši 387 586 tis.Kč,  
  odměny členů statutárních orgánů společnosti jsou ve výši 152 tis.Kč a náklady  
  na zákonné sociální a zdravotní pojistné ve výši 132 837 tis.Kč. Sociální náklady jsou  
  ve výši 3 746 tis.Kč. Osobní náklady tvoří 51,81 % celkových nákladů nemocnice. 
 
  Společnost má uzavřenou  s Komerční bankou a Českou spořitelnou (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 31.12.2011 byl celý úvěr vyčerpán. V souladu se Smlouvou o poskytnutí úvěru je tento úvěr   
  splácen. K 31.12.2011 byla splacena jistina ve výši 52 278 tis.Kč, úroky ve výši 52 078 tis.Kč. 
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Účetní závěrka k 31.12.2011 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 31.12.2011 byly vytvořeny zákonné  opravné položky 
k pohledávkám ve výši 191 121,78 Kč. 
Rezervy na opravy dlouhodobého majetku nebyly v roce 2011 tvořeny. 
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. 
 
 
 

Souhrnná výše  pohledávek v tis.Kč   

Rok 2011 ve lhůtě 
splatnosti 

po lhůtě  
splatnosti 

celkem 

            krátkodobé pohledávky          1 101 076                             6 270 1 107 346 
z toho:  obchodní vztahy             124 366 6 270 130 636 

        krátk.poskyt. zálohy 205   205 
         dohadné ú čty aktivní        43 715   43 715 

             jiné pohledávky              932 790   932 790 
Celkem 1 101 076  6 270 1 107 346 

 
 
 

Souhrnná výše  závazků v tis.Kč   

Rok 2011 ve lhůtě 
splatnosti 

po lhůtě 
splatnosti 

celkem 

             krátkodobé pohledávky 1 359 030 136 776 1 495 806 
z toho : obchodní vztahy  200 300 136 776 337 076 
             závazky k zaměstnanc ům   24 765  24 765 
             soc. a zdrav. zabezpe čení   15 237  15 237 
   stát -  daňové záv.a dotace     3 310  3 310 
             dotace 1 109 083  1 109 083 
             krátk.p řijaté zálohy                     9  9 
             dohadné ú čty pasivní             1 073  1 073 
             jiné závazky                           5 253  5 253 
       
             dlouhodobé závazky   14 389  14 389 
z toho:  závazky ovl. a říd.osoba  0  0 
             odložený da ňový závazek    14 389   14 389 
Celkem   1 373 419 136 776 1 510 195 
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Celková výše krátkodobých pohledávek je 1 101 076 tis.Kč. Z toho 932 790 tis.Kč tvoří jiné 
pohledávky -  představují předpis pohledávky vůči Středočeskému kraji k poskytnutému úvěru 
v původní výši 985 000 tis.Kč , neboť splátky tohoto poskytnutého úvěru hradí 100% Středočeský 
kraj. 
Pohledávky po lhůtě splatnosti jsou především pohledávky za poskytnutou zdravotní péči cizincům a 
za regulační poplatky. Dohadné účty aktivní jsou ve výši 43 715 tis.Kč – jedná se především o předpis 
doplatku od zdravotních pojišťoven.  Jsou zde zaúčtovány dohadné položky aktivní ve výši 40 000 
tis.Kč – tj. 12 500 tis.Kč jako předpokládaný doplatek od VZP za zdravotní péči r.2011 , dále 13 000 
tis.Kč jako předpokládaný doplatek od  METAL ALIANCE za vykázanou zdravotní péči za rok 2011 a 
14 500 tis.Kč jako předpokládaný doplatek od ostatních zdravotních pojišťoven. Dále je předepsána 
úhrada pojistného za opravy střech od pojišťovny ve výši 2 049 tis.Kč. 
U závazků z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti se jedná především o spotřební zdravotnický 
materiál a léky. Krátkodobé závazky z obchodních vztahů se ve srovnání s minulým rokem snížily. 
Dále výši závazků významně ovlivňují poskytnuté dotace od Středočeského kraje, určené na  
rekonstrukci monobloku a poskytnutý úvěr ve výši 985 000 tis.Kč. 
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 v celkové výši 1 073 tis.Kč představují faktury, došlé v roce 2012, ale týkající se 
roku 2011. 
  
Dlouhodobé závazky ve výši 14 389 tis.Kč představují  odložený daňový závazek. 
  
Společnost nemá závazky v cizí měně. 
  
Neinvestiční dotace, poskytnutá Středočeským krajem za rok  2011 činila celkem 9 259 tis.Kč. 
Jednalo se o : 
 
       200 tis.Kč    dotace z fondu hejtmana (výsadba zeleně a náhrada park. mobiliáře) 
   1 540 tis.Kč    dotace na ztrátové činnosti 
   2 300 tis.Kč    dotace na činnosti nehrazené zdrav. pojištěním 
      419 tis.Kč    dotace na kalmetizaci 
  4 800 tis.Kč    dotace na LSPP 
 

  

Dále byla poskytnuta dotace na činnost národního onkologického registru ve výši 113 tis.Kč 
 od VFN v Praze. 
 
 
V roce 2011 obdržela ONK a.s. od Středočeského kraje dotaci ve výši 45 911 000,-Kč  
formou  Příplatku na vytvoření vlastního kapitálu společnosti příplatkem mimo základní kapitál 
společnosti na základě Smlouvy č.2541/ZDR/2011. Příplatek nebyl účtován do výnosů organizace, 
ale významnou měrou ovlivnil cash flow organizace. 
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Dotace, poskytnuté Středočeským krajem byly použity v souladu s jejich účelovým zaměřením 
 a  byly řádně vyúčtovány. Při vyúčtování dotace na LSPP byl Středočeskému kraji vrácen přeplatek 
ve výši 232 603,72 Kč.Vyúčtování bylo zasláno odboru zdravotnictví Středočeského kraje.  
 
 
Fakturace Krajskému úřadu Stř. kraje za kalmetizaci na základě vyhlášky č.224/2002 Sb. činila 
celkem 419 tis.Kč za rok 2011 (došlo ke změně metodiky vyhlášky během roku 2011). 
Dotace na činnost národního onkologického registru činila 113 tis.Kč. GRANT nebyl v roce 2011 
poskytnut. Rovněž tyto dotace byly vyčerpány v souladu s jejich účelovým zaměřením.  
 
 
Z investičních prostředků byl v roce 2011 pořízen majetek v celkové hodnotě 474 322 tis.Kč, z toho 
nehmotný dlouhodobý majetek za 1 186 tis.Kč a dlouhodobý hmotný majetek za 26 361 tis.Kč. 
Stavební investice činily za rok 2011 celkem 394 497 tis.Kč.  
Z dotace Středočeského kraje byl pořízen majetek v hodnotě 244 282 tis.Kč, z úvěru za 33432 
tis.Kč, z vlastních prostředků za 1 575 tis.Kč, z prostředků ROP za 25 395 tis.Kč .  
 
 
Náklady Oblastní nemocnice Kladno a.s.  činily za rok 2011 celkem 1 012 103 tis.Kč, výnosy 943 
919 tis.Kč, tedy hospodářský výsledek je účetní ztráta ve výši  68 184 tis.Kč.  
Valné hromadě akciové společnosti bude předložen dozorčí radou návrh na schválení účetní 
závěrky a vypořádání hospodářského výsledku společnosti.  
  
 
 
V Kladně dne 16.5.2012 
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Tuto Výroční zprávu Oblastní nemocnice Kladno,a .s, nemocnice Středočeského kraje za rok 2011 
zpracovala Petra Franková – asistentka ekonomicko obchodního  náměstka a za správnost údajů 
uvedených v této zprávě odpovídá Ing. Jaroslav Pokorný – ekonomicko obchodní náměstek 
Oblastní nemocnice Kladno, a.s. 
 

 
 
Ing. Jaroslav Pokorný                                                 
 
Petra Franková                           
 
 
 
V Kladně dne 16.05.2012 
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