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Dobrý den, 
Dovolte nám předložit zprávu o činnosti Karlovarské krajské 
nemocnice, a.s. za rok 2014.
V roce 2014 se KKN, a.s. podařilo postupně stabilizovat hos-
podaření a dosáhla mírného zisku. Na něm se jistě podílel 
lépe nastavený systém úhrad zdravotní péče – úhradová vy-
hláška. Stejnou měrou je to však i zásluha společnosti jako 
takové. Na straně jedné managementu, jednání se zdravot-
ními pojišťovnami a  intezivní prací na úsporách, na straně 
druhé podpora zaměstnanců nejen při vlastním poskytování 
zdravotních služeb, ale i práce například na výkaznictví.
Ve spolupráci s  Karlovarským krajem byl definován objem 
péče poskytované KKN unikátně pro region a byla uzavřena 
smlouva o závazku veřejné služby.
Došlo k navýšení mezd středního zdravotního personálu a k na-
stavení jednotných pravidel pro odměňování s motivační složkou.
V nemocnici Karlovy Vary se dařilo dále pokračovat v postup-
né obnově infrastruktury nemocnice, byla rekonstruována 
oddělení traumatologie a  šestinedělí, začaly práce na cen-
tralizaci oddělení dětského, ORL  a infekčního do centrální 
části nemocnice. 
V nemocnici Cheb byly dokončeny přípravy k  výstavbě no-
vého bunkru pro lineární urychlovač a pokračovaly práce na 
přípravě již konkrétní projektové dokumentace dostavby a re-
konstrukce nemocnice, podle schváleného generelu. 
 

 
KKN, a.s. pokračovala v čerpání dotací EU na obnovu přístro-
jového vybavení a připravovala i projekty nové.
V roce 2015 čekají společnost zejména kroky, které musí po-
tvrdit příznivě nastavený trend hospodaření. Jedná se neleh-
ký úkol pro všechny, protože dochází k dalšímu navyšování 
mezd a  zároveň se nemocnice potýkají s  nedostatkem jak 
středního zdravotnického personálu, tak lékařů v některých 
oborech. Na tento problém, který není pouze regionální zá-
ležitostí, KKN aktivně upozorňuje na všech úrovních. Budou 
pokračovat snahy o získávání nových pracovníků tak, aby obě 
nemocnice mohly dále plnit svou roli v systému zdravotnictví 
kraje. Měla by být dokončena centralizace v nemocnici Kar-
lovy Vary, instalace lineárního urychlovače v nemocnici Cheb. 
Dále pracujeme na využití dotačních prostředků EU k moder-
nizaci přístrojového vybavení. 
Chci na tomto místě poděkovat všem našim zaměstnancům, 
bez kterých by se nemocnicím Karlovy Vary a Cheb nemohlo 
podařit zajistit kvalitní a dostupnou zdravotní péči.
Děkuji i  za přízeň a  důvěru našim pacientům a  věřím, že 
i v dalších letech pro ně budeme důvěryhodným partnerem

V Karlových Varech 20. 5. 2014 
MUDr. Josef März  

Předseda představenstva - generální ředitel KKN, a.s.

I. Charakteristika společnosti / Úvodní slovo předsedy představenstva /
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Firma:  Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Adresa:  Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary 
IČO: 26365804
DIČ: CZ26365804
Společnost je vedená u  rejstříkového soudu v  Plzni oddíl B, 
vložka 1205 Datum vzniku: 3. ledna 2006 Právní forma: 
akciová společnost
Vlastnictví: jediným akcionářem KKN a.s. je Karlovarský 
kraj, který vlastní 52 kusů akcií

Karlovarská krajská nemocnice a.s. je největším zdravotnickým 
zařízením na území Karlovarského kraje, vznikla fúzí nemocnic 
v Karlových Varech, Sokolově a Chebu.

Karlovarská krajská nemocnice a.s. poskytuje ambulantní 
a lůžkovou zdravotní péči v oblasti preventivní, diagnostické, 
léčebné, rehabilitační, lékárenské a  pohotovostní, včetně 
prodeje krve a  krevních derivátů mezi zdravotnickými 
zařízeními, a  to v  souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., 
o  zdravotních službách a  podmínkách jejich poskytování 
(zákon o zdravotních službách) a zákonem č. 373/2011 Sb., 
o specifických zdravotních službách.

K1. lednu 2011 byla na základě Smlouvy o pronájmu části 
podniku vyčleněna Nemocnice v  Sokolově, kterou nyní 
spravuje společnost Nemos Sokolov spol. s r.o.

Karlovarská krajská nemocnice a.s. byla v  roce 2014 řízena 
tříčlenným představenstvem. Kontrolní funkci ve společnosti 
vykonávala šestičlenná dozorčí rada. Povinnosti Valné 
hromady KKN a.s. plnila Rada Karlovarského kraje. Na řízení 
KKN a.s. se v  roce 2014 podílel předseda představenstva 
spolu s ekonomickým a technickým ředitelem.

I. Charakteristika společnosti / O NÁS /

Výroční zpráva 2014 - kapitola I.
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I. Charakteristika společnosti  / Organizační struktura /

Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Představenstvo od 1. 1. 2014
Předseda představenstva:  MUDr. Josef März
Místopředseda představenstva:  MUDr. Jiří Hofmann
Člen představenstva:  Ing. Dagmar Divišová

Dozorčí rada
předseda dozorčí rady: Jakub Pánik
místopředseda dozorčí rady: MUDr. Jan Valeš
člen dozorčí rady: JUDr. Martin Havel
člen dozorčí rady:  Ing. Edmund Janisch
člen dozorčí rady:  Bc. Miroslava Korseltová
člen dozorčí rady:  Petr Martínek

Generální ředitel

Úsek generálního 
ředitele

Ekonomický úsek

Technický úsek

Zdravotnický úsek

Úseky

Valná hromada 

Nejvyšší orgán

Kontrolní orgán

Statutární orgán

Dozorčí rada 

Představenstvo

Oddělení zdravotních 
pojišťoven a controllingu Právní odděleníPR oddělení Sekretariát

Generální ředitel
Předseda představenstva

ChebKarlovy Vary

Orgány společnosti

Předseda předsta-
venstva

Místopředseda 
představenstva Člen představenstva

Přestavenstvo společnosti

8
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Ekonomický úsek

Obchodní oděleníEkonomické oddělení

Odbor veřejných 
zakázek a dotací 

Obchodní odbor 

Finanční účtárna Personální odbor 
Personalistika / Vzdělávání Evidence majetku Statistika 

Technický úsek 

Komerční provozy

Cheb  Referát 
energocentra 

Karlovy Vary
Referát energetiky 

a odpadového hospo-
dářství

Oddělení výstavby Oddělení provozu 
a správy majetku Stravovací provoz Oddělení informačních a ko-

munikačních technologií 
Oddělení zdravotnic-

ké techniky 
Oddělení bezpečnosti 

a krizového řízení Manažer kvality

Referát údržby 
a správy budov K.Vary 

Referát provozu K.Vary

Údržba a správa budov, 
provozní činnosti Cheb

Náměstek LPP K.Vary 
pro interní obory 

Náměstek LPP K.Vary 
pro chirurgické obory 

komplement 
Náměstek pro 

nelékařská povolání Náměstek LPP Cheb Lékárna Lékařská knihovna

Zdravotnický úsek 

Hlavní sestra Karlovy Vary 
Vrchní sestra /laborant/

nutriční terapeut, sociální pracovník

Hlavní sestra Cheb 
Vrchní sestra /laborant/ 

nutriční terapeut, cociální pracovník 
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I. Charakteristika společnosti / Personální obsazení / 

Oddělení Nem. Primář/ka, vedoucí lékař/ka Vrchní sestra Vrchní laborantka

Klinické obory  

Oddělení interní  KV MUDr. Jaroslav Žák Martina Demeterová-Trapani  -
 CH MUDr. Jan Vohralík Bc. Miroslava Korseltová  -
Oddělení kardiologické KV MUDr. Michal Paďour Lenka Kleslová  -
   Hana Zajacová od 1.5.2014 
Oddělení infekční KV MUDr. Jaroslava Poustková Ivona Leitermanová  -
Oddělení tuberkulózy 
a respiračních nemocí  KV MUDr. Jana Špidlová Blažena Brečková  -
Oddělení neurologické KV MUDr. Igor Karpowicz Danuše Klecanová  -
Neurologická ambulance CH MUDr. Jana Krobová Jitka Pelikánová  -
Oddělení dětské KV MUDr. Jan Parma Andrea Horáková  -
 CH MUDr. Ondřej Čapek Dagmar Veselá  -
Oddělení gynekologicko- porodnické KV MUDr. Petr Šváb Eva Kuráková  -
  MUDr. Tomáš Semerádt od 1.3.2014  
 CH MUDr. Jozef Bobrik Hana Vávrová  -
Oddělení chirurgické KV MUDr. Pavel Novotný Jana Štulíková  -
 CH MUDr. Michal Trpák Bc. Jana Mocková  -
Oddělení ARIM KV MUDr. Zdeněk Kos Marie Klauzová  -
 CH MUDr. Pavel Kopecký Petra Slavíčková  -
Oddělení ortopedické KV MUDr. Miroslav Švec Marcelina Hrušková - Kendíková  -
Oddělení urologické KV MUDr. Jan Pokorný, FEBU Miroslava Losová  -
Oddělení ORL KV MUDr. Radko Vichnar Michaela Burešová  -
Oční ambulance CH MUDr. Zdeňka Trpáková -  -
Oddělení kožní KV MUDr. Tomáš Pospíšil Ivana Pavlíčková  -
Oddělení centrálního příjmu - emergency KV MUDr. Dagmar Märzová Denisa Bílská -
    
Oddělení centrálních operačních sálů KV MUDr. Josef März Irena Chmelíková -
Odd. onkologie radioterapie CH MUDr. Pavel Krištof Zdeňka Kalabzová  -

Komplement  
Oddělení klinické biochemie 
a hematologie  KV PharmDr. Vlasta Krejčová  - Martina Skokánková
 CH MUDr. Margita Cheníčková, CSc.  - Dagmar Gracíková
Oddělení radiodiagnostické KV MUDr. Jiří Hofmann  - Jana Klinková
 CH MUDr. Václav Vokáč  - Marta Beránková
Oddělení transfuzní KV MUDr. Eva Nováková Libuše Schützová Božena Nesvačilová
 CH MUDr. Eva Nováková  - Miroslava Tokanová
Oddělení rehabilitace KV MUDr. Ivana Hanzlíková Jitka Leitnerová  -
 CH MUDr. Marcela Prokopová Kateřina Smoláková, DiS  -
Oddělení nukleární medicíny KV MUDr. Jan Valeš Bc. Petra Marunová  -
Oddělení patolog. anatomie KV MUDr. Romana Badejová Petra Koutová  -
Oddělení klinické mikrobiologie KV MUDr. Blanka Puchálková  - Libuše Holečková
Oddělení klinický psycholog KV PhDr. Monika Kopárková  -  -

Následná péče  
Oddělení dlouhodobě nemocných CH MUDr. Ilja Horník -  -
Lékárna  KV PharmDr. Iva Tomisová   -  -

Karlovarská krajská nemocnice a.s.
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I. Charakteristika společnosti / Základní kapacitní a výkonnostní ukazatele /

KKN a. s. rozdělení hospitalizačních případů v r. 2014 na skupiny podle diagnózy 

Nemocnice Cheb - celkem 11 122 hospitalizačních případů
 

Onemocnění a poruchy trávicího systému  13%
Onemocnění a poruchy oběhového systému  12%
Onemocnění a poruchy uší,nosu a krku 9%
Těhotenství,porod a šestinedělí 9%
Onemocnění a poruchy dýchacího systému  7%
Onemocnění a poruchy ženského reprodukčního systému  7%
Myeloproliferativní onemocnění a poruchy,špatně diferenciované novotvary  6%
Onemocnění a poruchy muskuloskeletálního systému a pojivové tkáně  6%
Novorozenci  5%
Onemocnění a poruchy ledvin a močových cest  4%
Onemocnění a poruchy kůže,podkožní tkáně a prsou  4%
Onemocnění a poruchy hepatobiliárního systému a slinivky břišní  4%
Onemocnění a poruchy nervového systému  4%
Endokrinní,nutriční a metabolická onemocnění a poruchy  3%
Faktory ovlivňující zdravotní stav a jiný kontakt se zdravotními službami  2%
Infekční a parazitická onemocnění,systémová či neurčená místa  1%
Onemocnění a poruchy krve,orgánů podílejících se na tvorbě krve a imunity  1%
Úrazy,otravy a toxické účinky léků  1%
ostatní 2%

Nemocnice Karlovy Vary - celkem 18 660 hospitalizačních případů
 
Onemocnění a poruchy oběhového systému 16%
Onemocnění a poruchy muskuloskeletálního systému a pojivové tkáně 13%
Onemocnění a poruchy uší,nosu a krku 8%
Onemocnění a poruchy trávicího systému  7%
Onemocnění a poruchy ledvin a močových cest  7%
Onemocnění a poruchy nervového systému  7%
Těhotenství,porod a šestinedělí  7%
Onemocnění a poruchy dýchacího systému 5%
Novorozenci  5%
Onemocnění a poruchy ženského reprodukčního systému  5%
Onemocnění a poruchy kůže,podkožní tkáně a prsou  4%
Endokrinní,nutriční a metabolická onemocnění a poruchy 4%
Onemocnění a poruchy hepatobiliárního systému a slinivky břišní 3%
Onemocnění a poruchy mužského reprodukčního systému 3%
Infekční a parazitická onemocnění,systémová či neurčená místa 2%
Faktory ovlivňující zdravotní stav a jiný kontakt se zdravotními službami 2%
Onemocnění a poruchy krve,orgánů podílejících se na tvorbě krve a imunity 1%
Myeloproliferativní onemocnění a poruchy,špatně diferenciované novotvary 1%
Úrazy,otravy a toxické účinky léků  1%
ostatní 2%
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KKN a. s. - cekem 29 782 hospitalizačních případů 

Onemocnění a poruchy oběhového systému  15%
Onemocnění a poruchy muskuloskeletálního systému a pojivové tkáně  10%
Onemocnění a poruchy trávicího systému 9%
Onemocnění a poruchy uší,nosu a krku  8%
Těhotenství,porod a šestinedělí 7%
Onemocnění a poruchy ledvin a močových cest  6%
Onemocnění a poruchy dýchacího systému  6%
Onemocnění a poruchy nervového systému 6%
Onemocnění a poruchy ženského reprodukčního systému 5%
Novorozenci  5%
Onemocnění a poruchy kůže,podkožní tkáně a prsou  4%
Endokrinní,nutriční a metabolická onemocnění a poruchy 3%
Onemocnění a poruchy hepatobiliárního systému a slinivky břišní 3%
Myeloproliferativní onemocnění a poruchy,špatně diferenciované novotvary  3%
Infekční a parazitická onemocnění,systémová či neurčená místa 2%
Faktory ovlivňující zdravotní stav a jiný kontakt se zdravotními službami 2%
Onemocnění a poruchy mužského reprodukčního systému 2%
Onemocnění a poruchy krve,orgánů podílejících se na tvorbě krve a imunity 1%
Úrazy,otravy a toxické účinky léků  1%
ostatní 2%

I. Charakteristika společnosti / Základní kapacitní a výkonnostní ukazatele /
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I. Charakteristika společnosti / Profil Nemocnice v Karlových Varech /

Operační výkony
Oddělení interní 0
Oddělení kardiologie 0
Oddělení infekční 0
Oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí 0
Oddělení neurologické 0
Oddělení dětské 0
Oddělení gynekologicko-porodnické 1673
Oddělení chirurgické 2774
Oddělení ARO 0
Oddělení ortopedické 1398
Oddělení urologické 1454
Oddělení ORL 943
Oddělení kožní 0
Oddělení rehabilitační 0

Celkem  8242

Zemřelí 
Oddělení interní 211
Oddělení kardiologie 0
Oddělení infekční 9
Oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí 63
Oddělení neurologické 56
Oddělení dětské 1
Oddělení gynekologicko-porodnické 4
Oddělení chirurgické 54
Oddělení ARO 93
Oddělení ortopedické 6
Oddělení urologické 0
Oddělení ORL 4
Oddělení kožní 1
Oddělení rehabilitační 1

Celkem  503
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I. Charakteristika společnosti / Profil Nemocnice v chebu /

Operační výkony 
Oddělení interní 0
Oddělení dětské 0
Oddělení gynekologicko-porodnické 1308
Oddělení chirurgické 1654
Oddělení ARO 0
Oddělení ORL při Chirurgickém oddělení 615
Oddělení onkologie 0
Oddělení ODN 0

Celkem  3577

Zemřelí 
Oddělení interní 214
Oddělení dětské 1
Oddělení gynekologicko-porodnické 0
Oddělení chirurgické 39
Oddělení ARO 30
Oddělení ORL při Chirurgickém oddělení 5
Oddělení onkologie 11
Oddělení ODN 1

Celkem  301



Karlovarská krajská nemocnice a.s.16
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II. Program všeobecné lékařské péče / Nemocnice v Karlových Varech /

MUDr. Josef März

/ Generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice /

Gabriela Píchová

/ Hlavní sestra Nemocnice v Karlových Varech /

Nemocnice v Karlových Varech

Bezručova 1190/19

360 01 Karlovy Vary

KontaktVýroční zpráva 2014 - kapitola II.



II.  Program všeobecné lékařské péče / Chirurgické obory / 

Nemocnice v Karlových Varech18

Chirurgické oddělení má, z hlediska poskytovaných výkonů, výsadní 

postavení v Karlovarském kraji. Základem jeho činnosti je celé spekt-

rum všeobecné chirurgie a léčba onemocnění celého gastrointestinál- 

ního traktu. Při léčbě je používána klasická i laparoskopická metoda. 

Prováděny jsou také výkony z oblasti hrudní chirurgie s využitím kla-

sických i torakoskopických metod.

Kromě stálých pracovníků na našem pracovišti působí v operačním 

programu další čtyři specialisté, kteří se věnují chirurgii mléčné žlázy, 

dětské chirurgii, chirurgii konečníku a ortopedii. Dětským chirurgem 

jsou na oddělení operováni standardně dětští pacienti od věku dvou 

let. Pracoviště má také nadregionální působnost v léčbě onemocnění 

štítné žlázy a příštítných tělísek. Na oddělení je rovněž výukové pra-

coviště pro kolegy z jiných nemocnic.

Dále oproti ostatním nemocnicím v Karlovarském kraji oddělení 

operruje i polymorbidní pacienty s přidruženými závažnými choroba-

mi, což umožňuje personální a technické vybavení intensivní péče a 

přítom- nost kardiologického oddělení. Jako jediné v regionu operuje 

pacientky s onemocněním prsní žlázy s možností využití metody vy-

hledání sentinelové uzliny nebo provádí operace končetinových tepen.

Součástí oddělení je i komplexní péče o nemocné v oboru trauma-

tologie. 

Základní údaje o oddělení 
Počet hospitalizovaných pacientů 5925
Počet ambulantních pacientů 2323
Počet lůžek 50
Počet lékařů 15
Počet středního zdravotnického personálu 30

Gynekologicko-porodnické oddělení poskytuje komplexní léčebnou 

a diagnostickou péči ženám v oblasti gynekologie a porodnictví a je 

zároveň akreditovaným pracovištěm pro specializační vzdělávání 

v tomto oboru.

V rámci oddělení funguje také urogynekologická a onkogynekologická 

poradna. 

Oddělení provádí veškerou operativu z důrazem na minimálně invaziv-

ní metody, endoskopickou operativu (laparoskopie všech druhů obtíž-

nosti, diagnostická a operační hysteroskopie) operativní léčbu močové 

inkontinence, malé operační výkony prováděné v rámci tzv.jednodenní 

chirurgie-realizuje na centrálních operačních sálech. 

Porodnickou operativu (akutní a plánované císařské řezy) lékaři oddě-

lení provádí na operačním sále v těsné blízkosti porodního sálu.

Jana Štulíková
Vrchní sestra

MUDr. Pavel Novotný 
Primář

Eva Kuráková
/ vrchní sestra /

MUDr. Tomáš Semerádt 
/ Primář /

Chirurgické oddělení

Gynekologicko-porodnické oddělení

Základní údaje o oddělení 
Počet hospitalizovaných pacientů 3576
Počet ambulantních pacientů 28831
Počet lůžek 60
Počet lékařů 14
Počet středního zdravotnického personálu 27
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Základní údaje o oddělení 
Počet hospitalizovaných pacientů 1490
Počet ambulantních pacientů 14779
Počet lůžek:  26
Počet lékařů:  6+4
Počet středního zdravotnického personálu:  10

Ortopedické oddělení provádí specializované ortopedické operační 

výkony, nejčastěji náhrady velkých kloubů (kyčle a kolena) a artrosko-

pické operace (operace kloubů z malých řezů pomocí videokamery). 

Mezi vysoce specializované operační výkony patří částečná náhrada 

kolenního kloubu (tzv. UNI) a celková náhrada ramenního kloubu.

Mezi vysoce specializované artroskopické výkony patří artroskopické 

stabilizační operace v  oblasti ramenního kloubu, náhrady zkříže-

ných vazů v oblasti kolenního kloubu. Oddělení patří mezi několik 

málo pracovišti v České republice, které provádí artroskopické vý-

kony v oblasti kyčelního kloubu. V Karlovarském kraji jsme jediným 

takovým pracovištěm.

Kromě toho provádí operační výkony, které jsou typické pro ortopedii, 

jako korekce přednoží, řešení vrozených nebo získaných deformit po-

hybového aparátu, nezhoubné kostní nádory, revmatochirurgii. Dále 

provádí operační i konzervativní léčbu zlomenin kostí, poškození svalů 

a šlach a dalších končetinových úrazů. Součástí ortopedického odděle-

ní je i ortopedická ambulance.

Marcelina Hrušková 
Kendíková
Vrchní sestra

MUDr. Miroslav Švec
Primář

Michaela Burešová
Vrchní sestra

MUDr. Radko Vichnar
Primář

Ortopedické oddělení

Oddělení nosní, ušní, krční - ORL

ORL oddělení poskytuje komplexní akutní i plánovanou péči pro po-

lovinu území Karlovarského kraje s přesahem do některých oblastí 

Ústeckého kraje, tedy cca pro 210 tis. obyvatel. Onkologickou ope-

rativu pak provádíme pro celé území kraje. 

Během roku se naši lékaři podíleli i na zajištění lékařské péče včetně 

pohotovosti i na ORL oddělení v Chebu.

Počet hospitalizovaných stoupl za rok o 2%, ale oproti roku 2009 

o  17%, stejně jako počet operací stoupl o  4%, respektive o  14% 

a počet ambulantů stoupl též o 4% respektive o 18%.

Práce na oddělení, ambulanci i  operačním sále probíhala plynule, 

počet personálu byl dostačující. Lékaři se účastnili povinných předa-

testačních školení a stáží. 

Nové metody ani postupy na oddělení nebyly zavedeny. Lékaři se 

v roce 2013 účastnili republikových seminářů a kongresů, kde byly 

předneseny 2 vědecké práce a dále byla uskutečněna setkání ohledně 

příprav na uspořádání Republikového ORL kongresu s mezinárodní 

účastí v roce 2016.

Základní údaje o oddělení 
Počet hospitalizovaných pacientů 1185
Počet ambulantních pacientů 16587
Počet lůžek 21
Počet lékařů 7
Počet středního zdravotnického personálu 14
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Základní údaje o oddělení 
Počet operací celkem 5881
Počet lékařů 1
Počet středního zdravotnického personálu 20

Oddělení centrálních operačních sálů vzniklo spolu se zprovozněním 

nového pavilonu A na podzim roku 2012. Sloučilo do jednoho místa 

sálové kapacity, které byly do té doby pod několika odbornostmi v růz-

ných místech areálu.

V  současné době tvoří jádro oddělení 6 moderních operačních sálů, 

které jsou plně vybavené pro operativu prováděnou v karlovarské

 

nemocnici, včetně digitalizace a možnosti přenosu obrazu z kamery 

nebo dalších přístrojů do informačního systému. Dva ze sálů slouží 

jako tzv.superčisté pro ortopedické a kostní operace (totální endopro-

tézy, kostní operace úrazové, artroskopie). 

Další 4 sály jsou v  podstatě universální, díky parametrům moderní 

vzduchotechniky je možné jejich využití pružně pro potřeby operativy 

všech zúčastněných oborů. Dále v rámci tohoto oddělení funguje sa-

mostatný operační sál určený pro císařské řezy a stavy spojené porod-

ním obdobím. Součástí Centrálních operačních sálů je také Centrální 

sterilizace.

Základní údaje o oddělení 
Počet hospitalizovaných pacientů 1622
Počet ambulantních pacientů 6994
Počet lůžek 25
Počet lékařů 6
Počet středního zdravotnického personálu 25

Urologické oddělení poskytuje komplexní akutní i plánovanou péči 

pro celé území Karlovarského kraje s přesahem do některých oblastí 

Ústeckého kraje, tedy cca pro 350 tis. obyvatel. Urologická péče je 

zajištěna nepřetržitě. Personální i technické vybavení oddělení umož-

ňuje posyktovat péči v plném rozsahu oboru urologie. Na pracovišti se 

provádí všechny otevřené výkony, laparoskopické i minimálně invazivní 

endoskopické výkony a také extrakorporální litottripse. V roce 2014 byl 

rozšířen repertoár operačních výkonů o radikální odstranění močového 

měchýře a nahrazení jeho funkce střevem. Počet operačních výkonů na 

pracovišti meziročně stoupl o 50 procent. Integrální součástí oddělení 

je i akutní a odborná poradna, jejíž činnost byla v roce 2014 rozšířena 

o urodynamická vyšetření.

Irena Chmelíková
Vrchní sestra

MUDr. Josef März
Primář

Miroslava Losová
Vrchní sestra

MUDr. FEBU 
Jan Pokorný
Primář

Centrální operační sály

Urologické oddělení
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Základní údaje o oddělení 
Počet hospitalizovaných pacientů 9364
Počet ambulantních pacientů 41973
Počet lékařů 3
Počet středního zdravotnického personálu 27

Emergency nemocnice v  Karlových Varech je jediným oddělením ur-

gentního příjmu kriticky nemocných v Karlovarském kraji. Emergency 

se skládá ze dvou částí. Z jednotky s šesti monitorovanými lůžky pro 

pacienty se závažnými onemocněními vyžadující neodkladné ošetření. 

Lůžka jsou vybaveny pro komplexní resuscitační péči určené pro pa-

cienty se selhávajícími životními funkcemi. Do tohoto prostoru jsou 

pacienti předáváni přímo posádkami ZZS. 

Další částí jsou akutní ambulance, kam jsou směřováni pacienti vy-

hledávající akutní ošetření pro nově vzniklý zdravotní problém a  to 

v základních oborech – chirurgie, ortopedie, neurologie, interna.

Nedílnou součástí je provoz plánovaných ambulancí, který probíhá 

v nultém patře.

Denisa Bílská
Vrchní sestra

MUDr. Dagmar Märzová 
Vedoucí lékař

Emergency - urgentní příjem kriticky nemocných



Nemocnice v Karlových Varech22

Na dětském oddělení kromě léčebné péče probíhá i výuková činnost pro 

mediky a lékaře v přípravě na atestaci. Na své budoucí povolání se zde 

také připravují studenti středních a vyšších zdravotnických škol a univer-

zitních zdravotnických oborů. Komplexnost péče o  hospitalizované děti 

zajišťuje mateřská škola a základní škola při nemocnici.

Oddělení je akreditovaným pracovištěm I. typu a poskytuje komplexní léčebnou 

a diagnostickou péči dětem všech věkových kategorií na následujících stanicích:

• Jednotka intenzivní péče pro děti 

• Oddělení menších a větších dětí 

• Novorozenecké oddělení 

Jednotka intermediární péče pro novorozence, je součástí perinatolo-

gického centra s celokrajskou působností. Zajišťuje resuscitační a  in-

tenzivní péči novorozencům s  širokým spektrem patologií. Součástí 

oddělení jsou příjmové ambulance a čtyři odborné ambulance - nefro-

logická, diabetologická, pro rizikové novorozence a gastroenterologic-

ká.

Kromě léčebné péče probíhá na dětském oddělení i  výuková činnost 

pro mediky a lékaře v přípravě na atestaci. Na své budoucí povolání 

se zde také připravují studenti středních a vyšších zdravotnických škol 

a univerzitních zdravotnických oborů.

Základní údaje o oddělení 
Počet hospitalizovaných pacientů 377
Počet anesteziologických výkonů 7481
Počet intenzivních lůžek 6
Počet lékařů 19
Počet středního zdravotnického personálu 53

Oddělení anesteziologie, resuscitace a  intenzivní medicíny (OARIM) 

soustřeďuje intenzivní péči pro všechny dospělé pacienty nemocnice 

na jednom podlaží - při rozdělení na část RES, kde je poskytována 

resuscitační a komplexní intenzivní péči pacientům v nejzávažnějším 

stavu, dále pak na část intenzivní péče o pacienty chirurgických oborů 

a část interně- neurologickou včetně iktové jednotky. 

Současný provoz v Pavilonu akutní medicíny (PAM) rovněž umožňuje 

těsnou spolupráci OARIM jak s Emergency tak s koronární jednotkou 

Kardiocentra.

Rovněž anesteziologická činnost je soustředěna na nových operačních 

sálech PAM společně s  péčí o  operanty na jednotce poanestetické 

péče. Anesteziologické péče v denním provozu je zajišťována zpravidla 

na osmi pracovištích. 

Nadále je 24hodinová dostupnost porodní analgezie. Nově se rozvíjejí 

techniky regionální anestezie prováděné pod kontrolou ultrazvuku.

MUDr. Jan Parma
Primář

Andrea Horáková
Vrchní sestra

Marie Klauzová
Vrchní sestra

MUDr. Zdeněk Kos
Primář

Dětské oddělení

Oddělení anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny
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Základní údaje o oddělení 
Počet ambulantních pacientů 2437
Počet hospitalizovaných pacientů 2484
Počet lůžek 62
Počet lékařů 10
Počet středního zdravotnického personálu 45
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Interní oddělení Nemocnice v Karlových Varech jako jediné v kraji po-

skytuje péči gastroenterologickou, hematologickou (obojí včetně biolo-

gické léčby) a dále diabetologickou. Je pracovištěm akreditovaným pro 

vzdělávání II. stupněm. 

Oddělení provádí diagnostiku a léčbu kardiovaskulárních chorob, včet-

ně urgentních stavů, gastroenterologických chorob, včetně endoskopie 

horní a dolní etáže GIT a ERCP.

Dále jsou zde léčeni pacienti s chorobami dýchacího ústrojí vyžadující 

intenzivní péči, včetně neinvazivní ventilační podpory anebo spojených 

se závažnou komorbiditou, především oběhovou.

Poskytuje péči pacientům s maligními procesy, včetně paliativní péče, 

pacientům s krevními chorobami, intoxikací, nefrologických onemocně-

ní zvláště spojených s akutním selháváním ledvin či s vleklými a pokro-

čilými stavy, směřujícími k dialyzační náhradě funkce ledvin.

Základní údaje o oddělení 
Počet hospitalizovaných pacientů 850
Počet ambulantních pacientů 3861
Počet lůžek 20
Počet lékařů 5
Počet středního zdravotnického personálu 14

Infekční oddělení v karlovarské nemocnici poskytuje ambulantní a lůž-

kovou péči jako jediné pracoviště svého druhu v Karlovarském kraji. 

Lůžková část oddělení zajišťuje vyšetření, izolaci a léčbu při podezření 

na infekční chorobu včetně tropických nákaz, diferenciální diagnostiku 

jaterních a zažívacích onemocnění.

Hospitalizováni a léčeni jsou zde dětští i dospělí pacienti pro choroby

 

zažívacího traktu a jater a pro vzdušné a ostatní infekce. Výjimečnost 

infekčního oddělení spočívá především v tom, že je jediným pracoviš-

těm jak ambulantním tak lůžkovým v celém Karlovarském kraji. Oddě-

lení je rozděleno na dvě části

• A – vzdušné nákazy, meningitidy, angíny, infekční mononukleosy

• B – průjmovitá onemocnění, hepatitidy, odborná ambulance

V rámci oddělení pracuje poradna pro sledování a léčbu chronických 

hepatitid, poradna pro Lymskou borreliozu, poradna pro chlamydiové 

infekce. V roce 2012 bylo v rámci oddělení otevřeno Centrum cestovní 

medicíny, které poskytuje poradenství a očkování před cestou do za-

hraničí, vyšetření cestovatelů po návratu do České republiky. Součástí 

je i antirabické centrum.

MUDr. Jaroslav Žák
Primář

Martina Demeterová-Trapani
Vrchní sestra

MUDr. Jaroslava Poustková
Primář

Ivona Leitermanová
Vrchní sestra

Interní oddělení

Infekční oddělení
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Základní údaje o oddělení 
Počet hospitalizovaných pacientů 1819
Počet ambulantních pacientů 7483
Počet lůžek 58
Počet lékařů 20
Počet středního zdravotnického personálu 30
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Základní údaje o oddělení 
Počet ošetřených pacientů 811
Počet léčených pacientů 560
Počet lékařů  1

Oddělení klinické psychologie se specializuje na diagnostiku nejen do-

spělých, ale především na diferenciální diagnostiku dětí a dospívají-

cích. Jako jediné v kraji poskytuje aprobaci dětské klinické psychologie 

a  je akreditované pro výuku praktické části specializační atestační 

přípravy v  oboru dětské klinické psychologie / kromě oboru klinické 

psychologie /.

V  rámci KBT psychoterapie se specializuje na léčbu úzkostných po-

ruch, posttraumatické stresové poruchy, poskytování krizové interven-

ce a např. přizpůsobení osob se somatickým onemocněním. Klinická 

psychologie v Nemocnici v Karlových Varech je akreditovaným pracovi-

štěm IPVZ v rámci specializační průpravy pro obor klinické psychologie 

a pro obor dětské klinické psychologie. Je také jediným atestovaným 

pracovištěm v Karlovarském kraji v oboru dětské klinické psychologie 

a jako jediné v kraji je akreditovaným pracovištěm pro praktickou část 

specializační přípravy v  oboru dětské klinické psychologie. V  únoru 

2012 byla KKN a.s. udělena akreditace pro specializované vzdělávání 

klinických psychologů - praktická část v oboru klinické psy a v oboru 

dětské klinické psychologie.

Základní údaje o oddělení 
Počet ambulantních pacientů 12687
Počet hospitalizovaných pacientů 2699
Počet lůžek 15
Počet lékařů 10
Počet středního zdravotnického personálu 24

Kardiologické oddělení KKN a.s. tvoří páteř MZ uznaného Kardioves-

kulárního  centra pro Karlovarský kraj. Jde o akreditované pracoviště 

pro postgraduální vzdělávání lékařů v oboru kardiologie.

Oddělení je tvořeno sekcí invazivní kardiologie, kde jsou prováděny 

diagnostické a terapeutické- intervenční kardiologické výkony na věn-

čitých tepnách a speciální arytmologické- elektrofyziologické

 procedury, kardiostimulačním centrem- kde jsou nemocným implanto-

vány kardiostimulátory (začátkem roku 2015 získalo kardiostimulační 

centrum akreditaci na implantaci ICD). Další součástí kardiologického 

oddělení je oddělení neinvazivní kardiologie, které je založeno na obec-

ných a speciálních  kardiologických ambulancích, zátežových testech 

a především stran výkonnosti extenzivní echokardiografické laboratoři. 

Lůžková část oddělení kardiologie je tvořena standardním 15 lůžkovým 

oddělením a 6 lůžkovou koronární jednotkou. V r. 2014 byl nově ote-

vřen kardiostacionář, kde se na 4 křeslech odehrává jednodenní hospi-

talizace v relaxovaném prostředí stacionáře. Celá činnost kardiocentra 

je garantována 6 atestovanými kardiology.

PhDr. Monika Kopárková
Klinický psycholog

MUDr. Michal Paďour
Primář

Hana Zajacová
Vrchní sestra

Klinická psychologie

Kardiocentrum
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Základní údaje o oddělení 
Počet hospitalizovaných pacientů 1451
Počet ambulantních pacientů 4933
Počet lůžek (sdružený fond) 30
Počet lékařů 9+1
Počet středního zdravotnického personálu 10

Neurologické oddělení Nemocnice K.Vary KKN a.s. je tvořeno 30-

ti lůžkovým standardním oddělením, 4+4 lůžky Iktového centra 

(291 hospitalizovaných v  roce 2014), 7-místním stacionářem (261 

nemocných), odbornou a pohotovostní ambulancí, stálou konziliární 

službou v  rámci ER i  celé nemocnice, neurofyziologickou laboratoří 

(EEM, EMG, EP, monografií, dále možností základního vyšetření 

mozkomíšního moku) a logopedickou poradnou. 

V roce 2015 otevřeme poradnou pro cévní mozkové příhody 1x týdně, 

plánujeme mírné rozšíření odborné ambulance.

Neurologické oddělení od začátku roku 2014 úzce spolupracuje pří péči 

o cévní mozkové příhody s rehabilitačním lůžkovým oddělením. 

V  programu IOP 13. došlo v  roce 2014 k  zásadnímu dovybavení 

technikou určenou k péči o nemocné s mozkovou příhodou, malá část 

technických prostředků doplní techniku oddělení v první polovině roku 

2015. 

Základní údaje o oddělení 
Počet hospitalizovaných pacientů 467
Počet ambulantních pacientů 11637
Počet lůžek 25
Počet lékařů 4
Počet středního zdravotnického personálu 8

Oddělení zabezpečuje péči o pacienty s kožními a pohlavními choroba-

mi pro Karlovarský kraj a přilehlé okolí. Njejbližší další lůžkové zařízení 

pro obor je až v Plzni. Ambulantní část sestává ze dvou ambulancí, 

zákrokového sálku a místnosti pro celotělovou a lokální fototerapii.

Oddělení poskytuje celé spektrum dermatovenerologické léčby.  

Především zajišťuje péči o  kožní nádory v  rámci celého kraje včetně 

operativy (včetně operace sentinelové uzliny ve spolupráci ve spolu-

práci s  chirurgií a  MUDr. Martinem Šmídlem. Dále pečuje o  těžké 

případy psoriazy, atopické dermatitidy, genodermatozy, chronické 

kožní defekty atd. Specializovanou částí je kompletní péče o pacienty 

s pohlavními chorobami.

Oddělení splňuje technickým vybavením požadavky České dermatove-

nerologické společnosti pro krajské oddělení dermatovenerologie.

MUDr. Igor Karpowicz
Primář

Danuše Klecanová
Vrchní sestra

MUDr. Tomáš Pospíšil 
Primář

Ivana Pavlíčková
Vrchní sestra

Neurologické oddělení

Kožní oddělení
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Rehabilitační oddělení KKN a.s. sestává z  části ambulantní a  části 

lůžkové – oddělení akutní lůžkové rehabilitace.

Ambulantní část poskytuje rehabilitační péči ambulantním pacientům 

ze spádové oblasti Karlovarska. Fyzioterapeuti z ambulantní části dále 

zajišťují rehabilitační péči o pacienty na všech lůžkových odděleních 

nemocnice, u nichž vlivem nemoci či úrazu došlo 

k poškození funkce pohybového aparátu. Na ambulanci rehabilitace 

bylo v loňském roce nově vybudováno pracoviště ergoterapeuta.

2.1.2014 bylo nově uvedeno do provozu oddělení akutní lůžkové reha-

bilitace, které poskytuje včasnou rehabilitační péči pacientům zejména 

po cévních mozkových příhodách a po ortopedických operacích, even-

tuálně i po úrazech pohybového aparátu. O pacienty pečuje kromě 

středního zdravotnického personálu i tým erudovaných rehabilitačních 

pracovníků: rehabilitační lékaři, fyzioterapeuti, ergoterapeut, k dispo-

zici je logoped a psycholog.

Základní údaje o oddělení 
Počet ambulantních pacientů 7021
Počet hospitalizovaných pacientů 567
Počet lůžek 20
Počet lékařů 4
Počet středního zdravotnického personálu 15

Plicní oddělení (TRN) je jediným lůžkovým oddělením v Karlovarském 

kraji, které částečně po zrušení lůžkového oddělení v  Chomutově 

pokrývá tak část spádu Ústeckého kraje. Zároveň provozuje jedinou 

ambulanci ošetřující pacienty odeslané ke statimovému vyšetření s ná-

vazností na možnost hospitalizace na lůžkovém oddělení.

Oddělení TRN se zabývá diagnostikou a léčbou nemocí dýchacích

 

cest a  plic. Jedná se především o  zánětlivá onemocnění dýchacího 

ústrojí, chronickou obstrukční plicní nemoc, astma bronchiale, intersti-

ciální plicní proces, nádorová onemocnění, tuberkulózu a onemocnění 

pleury a mediastina. Součástí oddělení je také kalmetizační úsek, kde 

se provádí diagnostické tuberkulínové testy.

V roce 2014 bylo oddělením diagnostikováno 122 plicních tumorů se 

zajištěním další léčby (operace, onkologická terapie a další sledování 

v odborné ambulanci).

MUDr. Ivana Hanzlíková
Primář

Jitka Leitnerová
Vrchní sestra

MUDr. Jana Špidlová
Primář

Blažena Brečková
Vrchní sestra

Rehabilitační oddělení

Plicní oddělení
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Základní údaje o oddělení 
Počet ambulantních pacientů 1320
Hospitalizovaných a rehabilitovaných pacientů 132+3636
Počet lůžek 20
Počet lékařů  3
Počet středního zdravotnického personálu  3
Počet fyzio a ergoterapeutů  17+2
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Základní údaje o oddělení 
Celkový počet výkonů  1064127 
Ambulantních výkonů 633124
Z toho pro lůžková oddělení 431003
Z toho pro veterináře 2730
Počet lékařů a VŠ analytiků 2+3
Počet středního zdravotnického personálu 15

Na oddělení OKBH se zpracovávají vyšetření podle požadavků z lůžko-

vých a ambulantních oddělení nemocnice, ale i od privátní ambulant-

ních lékařů z celých Karlových Varů a částečně i z blízkého okolí, pro 

některá lázeňská zařízení a pro veterináře.

Na poliklinice na Náměstí Dr. Milady Horákové je otevřena odběrová 

místnost jako naše detašované pracoviště. Vzorky jsou do laboratoře

dopravovány svozovou službou.

V  laboratoři se provádí jak základní biochemická a  hematologická 

vyšetření, tak i  specializovaná vyšetření obou odborností i  pro větší 

spádovou oblast (z nemocnice v Chebu).

Laboratoř se pravidelně účastní externího hodnocení kvality SEKK pro 

všechny požadované analyty a je zapojena do mezinárodního systému 

kontroly kvality RIQAS. 

V roce 2014 obhájilo oddělení získání Osvědčení o splnění podmínek 

Auditu II NASKL pro oba obory, biochemii i  hematologii a  plní tak 

požadavky normy ISO 15189.

Základní údaje o oddělení 
Počet zpracovaných vzorků 48785
Výkony u hospitalizovaných pacientů 174543
Výkony u ambulantních pacientů 112663
Počet lékařů 4
Počet středního zdravotnického personálu 12

Oddělení klinické mikrobiologie provádí klinická vyšetření z  oblasti 

bakteriologie, sérologie, virologie, mykologie, parazitologie a  v  dia-

gnostice TBC. Diagnostiku TBC provádíme jako jediná laboratoř 

v Karlovarském kraji. 

Naše oddělení pracuje pro velkou spádovou oblast. Zpracováváme 

vzorky z Nemocnice v Karlových Varech, z Nemocnice v Chebu a pro

 

část terénu Karlovarského kraje, tzn. pro obvodní praktické lékaře pro 

dospělé, pro děti a také pro obvodní specialisty. 

Laboratoř klinické mikrobiologie se pravidelně účastní všech potřeb-

ných externích hodnocení kvality, která jsou požadována Státním 

zdravotním ústavem v Praze a zdravotními pojišťovnami. Jsme také 

zapojeni do celoevropského systému Antimicrobial Surveillence system 

a účastníme se  External Quality Assurance Exercise v rámci programu 

EARSS. 

Oddělení klinické mikrobiologie v roce 2013 získalo Osvědčení o splně-

ní podmínekAuditu II NASKL pro obor klinická mikrobiologie a plní tak 

požadavky normy ISO 15189. 

PharmDr. Vlasta Krejčová 
Vedoucí lékařka

Martina Skokánková
Vedoucí laborantka

MUDr. Blanka Puchálková 
Primář

Libuše Holečková
Vrchní laborantka

Oddělení klinické biochemie a hematologie

Oddělení klinické mikrobiologie
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Základní údaje o oddělení 
Počet vyšetřených biopsií  15 486
Počet peroperačních biopsií  120
Počet cytologických vyšetření 414
Počet pitev 88
Počet lékařů 3
Střední zdravotnický personál 7

Patologické oddělení v Nemocnici v Karlových Varech disponuje pří-

strojovou technikou odpovídající současným požadavkům umožňujícím 

zpracování velkého množství vzorků. Oddělení v roce 2013 splnilo pod-

mínky NASKL k udělení Auditu II. Dále má akreditaci pro specializační 

vzdělávání lékařů udělenou MZČR.

Patologie je základním diagnostickým morfologickým oborem, který

v součinnosti se všemi klinickými obory zásadním způsobem přispívá 

ke stanovení diagnózy. Jakýkoliv vzorek odebrané tkáně, orgánu nebo 

orgánového komplexu je patologem podrobně makroskopicky popsán 

a po laboratorním zpracování posouzen také mikroskopickým vyšetře-

ním, jehož výsledkem je morfologická diagnóza, která mnohdy zásad-

ním způsobem určuje další léčebný postup.

Mikroskopickým vyšetřením vzorků pacientů určujeme charakter jejich 

chorobného procesu, dokážeme odlišit zánětlivý proces od nádorové-

ho a  určit, jde-li o  nádor nezhoubný nebo zhoubný.Tento proces se 

označuje jako biopsie. Bioptické vyšetření trvá v průměru 2-3 dny. Za 

situací, kdy je nutné tento proces zkrátit, například při některých ope-

racích, provádíme biopsie peroperační, kdy je laboratorní zpracování 

vzorku zkráceno na několik minut, a  diagnózu hlásíme operujícímu 

lékaři za 15 minut

Základní údaje o oddělení 
Počet vyšetřených pacientů 4664
Z toho scintigrafie myokardu zátěžová 1104
Z toho scintigrafie myokardu klidová 887
Z toho scintigrafie skeletu 836
Počet lékařů a nezdravotnických VŠ 2+1
Počet středního zdravotnického personálu 6

Oddělení nukleární medicíny v nemocnici v Karlových Varech bylo za-

loženo v roce 1984. V současné době zajišťuje jako jediné pracoviště 

v Karlovarském kraji péči pro celý region. Na oddělení se provádí am-

bulantní diagnostická vyšetření, v menší míře i ambulantní paliativní 

léčba. Technické vybavení tvoří tři gamakamery. Jedna planární, jedna 

tomografická a jedna hybridní gamakamera 

s možností provádění lokalizačního CT a fúze obrazů NM/CT.

Vyšetření nukleární medicíny se provádějí za pomoci radioizotopů, 

které aplikujeme nitrožilně nebo inhalačně, následuje snímání pomocí 

scintilační gamakamery. Velikost radiační dávky pacienta je relativně 

nízká, srovnatelná s dávkami při rentgenologických vyšetřeních.

MUDr. Romana Badejová
Primář

MUDr. Petra Koutová
Vrchní sestra

MUDr. Jan Valeš
Primář

Bc.Petra Marunová
Vrchní sestra

Patologicko-anatomické oddělení

Oddělení nukleární medicíny
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Základní údaje o oddělení 
Počet aktivních dárců  2472
Prvodárci   295
Odběry plné krve  4770 TU 
Plasmaferesy  3614 TU 
Erytrocytaferesy  34 TU
Autotransfuse  12 TU

Transfuzní oddělení zabezpečuje zásobování transfuzními přípravky 

klinická oddělení KKN a.s. a případně i další zdravotnická zařízení.

Je zpracovatelským centrem pro odběrové středisko nemocnice v Chebu 

KKN a.s. Transfúzní oddělení zásobuje transfúzními přípravky klinická 

oddělení Karlovarské krajské nemocnice. Je zpracovatelským centrem 

pro odběrové středisko v nemocnici v Chebu. 

Transfúzní oddělení je jediné pracoviště v Karlovarském kraji, které provádí 

odběry krevních složek metodou přístrojových aferez (plazmaferezy, erytro-

cytaferezy). Provádí komplementární laboratorní vyšetření v oboru imuno-

hematologie. Služby poskytuje klinickým oddělením KKN a.s., praktickým 

i odborným lékařům a zdravotnickým zařízením v Karlovarském kraji.

Transfuzní oddělení je držitelem povolení k výrobě transfuzních přípravků 

a surovin z krve nebo jejích složek pro další výrobu. Zároveň je držitelem 

Osvědčení o registraci NASKL – Registr klinických laboratoří.

V roce 2013 oodělení zavedlo nový laboratorní informační systém pro data-

bázi pacientů a na podzim téhož roku oddělení získalo osvědčení o splnění 

podmínek AUDITU II NASKL pro transfuzní oddělení KKN a.s. nemocnice v K. 

Varech a pro odběrové středisko - isoserologie KKN a.s. nemocnice v Chebu.

Základní údaje o oddělení 
Vyšetření hospitalizovaných pacientů 9364
Vyšetření ambulantních pacientů 41973
Počet lékařů 8
Počet středního zdravotnického personálu 8

Radiodiagnostické oddělení zajišťuje 24 hodinový servis zobrazovacích 

diagnostických procesů. Je nedílnou součástí Kardiovaskulárního cent-

ra a Iktového centra. Zajišťuje jako jediné oddělení v KK 24 hodinovou 

pohotovostní službu radiologa v nemocnici.Jako jediné oddělení v KK 

provádí vaskulární o  nevaskulární intervenční výkony v  oboru Inter-

venční radiologie.

Radiodiagnostické oddělení Karlovarské krajské nemocnice je první 

kompletně digitalizované RTG pracoviště v  Karlovarském kraji. Dis-

ponuje magnetickou rezonancí, výpočetní tomografií, sonografií, di-

gitální skiagrafií, skiaskopií a angiografií. Místní jednotka intervenční 

radiologie jako jediná v kraji provádí miniinvazivní diagnostické a te-

rapeutické výkony. 

I  přes veškerý technický pokrok existují stále vyšetření závislá na 

přístrojích se schopností detekce RTG záření. Tyto přístroje jsou na 

oddělení přísně monitorovány a pravidelně sledovány - jak vlastními 

pracovníky, tak inženýry specializovaných firem, tak i prostřednictvím 

dozorujících státních orgánů - aby jejich vlastnosti zůstaly neměnné 

a naši pacienti byli v bezpečí. Oddělení má vypracován systém kont-

roly kvality, ověřovaný vnitřními i externími audity. Pracoviště získalo 

akreditaci pro specializační vzdělávání lékařů udělenou MZČR. Rovněž 

sestrám a radiologickým asistentům je umožněna účast na vzděláva-

cích akcích.

MUDr. Eva Nováková
Primář

MUDr. Jiří Hofmann
Primář

Jana Klinková
Vrchní sestra

Transfuzní oddělení

Radiodiagnostické oddělení
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Libuše Schützová
Vrchní sestra

Božena Nesvačilová
Vrchní laborant
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Základní údaje o oddělení 
Počet farmaceutů 3
Počet laborantů 6

Lékárna Karlovarské krajské nemocnice a.s. je podle charakteru čin-

nosti rozdělena do dvou částí na ústavní část a  část pro veřejnost. 

Ústavní lékárna zajišťuje zásobování jednotlivých lůžkových oddělení 

a ambulancí nemocnice v Karlových Varech a Chebu, v roce 2013 pak 

otevřela také část pro výdej na recepty v Chebu.

Lékárna KKN zajišťuje jak hromadně vyráběné léčivé přípravky včetně

 

infuzních roztoků, parenterální a enterální výživy, dezinfekcí, tak řadu 

individuálně připravovaných léčivých přípravků. Podle potřeby zajišťuje-

me i mimořádné dovozy přípravků neregistrovaných v ČR. Farmaceuti se 

podílejí na tvorbě lékových pozitivních listů, na farmakoekonomice a lé-

kové politice nemocnice a spolupracují při klinických studiích nových léků.

Veřejná lékárna zajišťuje především komplexní lékárenskou péči pro 

pacienty ze spádové oblasti. Poskytujeme léčivé přípravky vydávané 

jak na recept, tak pro volný prodej včetně homeopatik, léčivých čajů, 

léčebné kosmetiky Bioderma. Nabízíme také širokou škálu přípravků 

nutriční podpory od sondové výživy po tzv. sipping.

Lékárna zároveň nabízí výdej určitého sortimentu zdravotnických 

pomůcek a zdravotnického materiálu na poukazy, který je možné si 

i volně zakoupit.

PharmDr. Iva Tomisová
Vedoucí lékárny

Lékárna
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Chirurgické oddělení Nemocnice v  Chebu poskytuje široké spektrum 

tradiční všeobecné chirurgie s hlavním zaměřením na maligní a benig-

ní onemocnění trávicího traktu - zejména na operace pro kolorektální 

karcinom. Vzhledem k potřebám spádové oblasti však nadále zajišťuje 

potřebnou operativu všeobecné a úrazové chirurgie.

Chirurgické oddělení Nemocnice v Chebu slouží pro pacienty ze spádo-

vé oblasti Chebska ale i z tradiční spádové oblasti Mariánských Lázní, 

kde tato spádovost nabyla významu především po omezení provozu 

tamní nemocnice. 

Chirurgické oddělení Nemocnice v Chebu má společný lůžkový fond 

s oddělením ORL.

Oddělení poskytuje zdravotní péči pro níže uvedenou spádovou oblast 

Chebska, Tachovska a  části Sokolovska nepřetržitě 24 hodin denně, 

pohotovostní služby jsou zajištěny současně dvěma sloužícími lékaři.

Zajišťujeme porody od cca 36. týdne gravidity (dle dop. naší odborné 

společnosti), prenatální péči pro těhotné od 36. týdne gravidity pro 

všechny spádové těhotné, provádíme ambulatní vyšetření, konziliární 

vyšetření pro ostatní oddělení nemocnice a obvodní gynekology.

Dále oddělení provádí operace břišní, vaginální, laparoskopické, lapa-

roskopicky asistované, hystero- skopické, hospitalizujeme rizikové tě-

hotné, gynekologicky nemocné. Provádíme pro spádovou oblast ultra-

zvuková vyšetření jednak ambulantních i hospitalizovaných pacientek.

MUDr. Michal Trpák
Primář

Bc. Jana Mocková
Vrchní sestra

MUDr. Jozef Bobrik
Primář

Hana Vávrová
Vrchní sestra
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Chirurgické oddělení

Gynekologicko-porodnické oddělení

Základní údaje o oddělení 
Počet operací celkem 1700
Ambulantních ošetření 17200
Hospitalizovaných pacientů 2815
Počet lůžek (společný chirurgie + ORL) 53
Počet lékařů 9
Počet středního zdravotnického personálu 50

Základní údaje o oddělení 
Počet ambulantních pacientů 3350
Počet hospitalizovaných pacientů 1808
Počet porodů 499
Lůžek gynekologie a porodnice 15+15
Počet lékařů 3
Počet středního zdravotnického personálu 20
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Základní údaje o oddělení 
Počet ambulantních pacientů 
Počet hospitalizovaných pacientů 
Počet lůžek 17
Počet lékařů  3
Počet středního zdravotnického personálu 9

Na oddělení jsou prováděny běžné ORL výkony malého i většího roz-

sahu. Zároveň zde provádíme endoskopické operace VDN, sanační 

a kofochirurgické operace ucha.

Spádovou oblastí je Chebsko, Sokolovsko a částečně Planá a Tachov.

Základní údaje o oddělení 
Počet vyšetření - ošetření NEDODÁNO
Počet ambulantních pacientů NEDODÁNO
Počet lékařů  1
Počet středního zdravotnického personálu 3

Oční oddělení poskytuje pouze ambulantní péči v rozsahu základního 

klinického vyšetření očí, vyšetření na štěrbinové lampě, měření nitrooč-

ního tlaku - bezkontaktně i aplanačně. 

Dále provádí vyšetření zorného pole na počítačovém perimetru, diagnosti-

ku a fotodokumentaci onemocnění předního segmentu - fotošpalta či dia-

gnostiku a fotodokumentaci onemocnění očního pozadí - funduskamera.

Na oddělení jsou prováděny běžné ORL výkony malého i většího roz-

sahu. Zároveň zde provádíme endoskopické operace VDN, sanační 

a kofochirurgické operace ucha.

Větší onkologické operace zde neprovádíme. V  roce 2013 jsme na 

oddělení zavedli fibroskopické vyšetření hrtanu. Spádovou oblastí je 

Chebsko, Sokolovsko a částečně Planá a Tachov.

Spádovou oblastí oční ambulance je Cheb, Mariánské Lázně, Tachovu a Aš.

MUDr. David Marek
Primář

Bc. Jana Mocková
Vrchní sestra

MUDr. Zdeňka Trpáková
Lékař

III. Program všeobecné lékařské péče / Chirurgické obory / 

Oddělení ušní, nosní, krční

Oční ambulance
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Dětské oddělení chebské nemocnice poskytuje léčebnou a preventivní 

péči pro děti od narození do 18 až 19 let ze spádové oblasti chebského 

okresu a částečně z okresu Tachov, kde není dětské oddělení. Oddělení 

zabezpečuje ambulantní i  ústavní zdravotní péči. Plánovaná ambu-

lantní péče je členěna do jednotlivých poraden - kardiologické (MUDr. 

Karel Fiklík), 

dětské endokrinologické (MUDr. Ondřej Čapek), respirační (MUDr. 

Slávka Repáková), dětské obezitologické (MUDr. Alena Vachalcová) 

a zcela nově i dětské nefrologické (MUDr. Martina Beldová).

Dětské oddělení je členěno na úsek novorozenecký (umístěn v pavilonu 

C) a vlastní dětské oddělení, které je rozděleno na úsek větších dětí 

a úsek kojenců a batolat. Součástí dětského oddělení je i ambulantní 

část umístěná podobně jako větší děti a kojenci / batolata v pavilonu 

D. Na novorozeneckém úseku jde především o péči organizovanou for-

mou „rooming-in“ - matka a dítě spolu od porodu pospolu na porod-

nici. Na úseku kojenců a batolat jednoznačně dominuje hospitalizace 

dítěte s někým blízkým z rodiny - nejčastěji s matkou, pro menší děti 

platí totéž jako na kojencích i na úseku pro větší děti.

Oddělení se skládá ze tří částí. Lůžková stanice je vybavena pro léčbu 

pacientů vyžadující intenzivní péči včetně umělé plicní ventilace, mo-

nitorace vitálních funkcí, kontinuálních eliminačních metod. Na anes-

teziologickém úseku podáváme celkem na sedmi sálech anestézie pro 

potřeby jednotlivých operačních oborů naší nemocnice.

Anesteziologická ambulance je určena pro ambulantní 

předanestetické vyšetření u nemocných s plánovaným operačním zá-

krokem. Do náplně práce této ambulance rovněž náleží péče o nemoc-

né s domácí umělou plicní ventilací.

V péči naší ambulance jsou čtyři pacienti vyžadující částečnou nebo 

úplnou podporu dýchání domácím plicním ventilátorem v rámci pro-

jektu DUPV. Podílíme se na běžném zabezpečení těchto pacientů a ře-

šíme situace při zhoršení jejich zdravotního stavu.

Dagmar Veselá
Vrchní sestra

MUDr. Ondřej ČAPEK
Primář

Petra Slavíčková
Vrchní sestra

MUDr. Pavel KOPECKÝ
Primář

III.  Program všeobecné lékařské péče / Nechirurgické obory / 

Dětské oddělení

Anesteziologicko-resuscitační oddělení

Základní údaje o oddělení 
Počet ambulantních pacientů 
Počet hospitalizovaných pacientů 
Počet lůžek 5
Počet lékařů  6
Počet středního zdravotnického personálu 21

Základní údaje o oddělení 
Počet ambulantních pacientů NEDODÁNO
Počet hospitalizovaných pacientů NEDODÁNO
Počet lůžek 31
Počet lékařů  7
Počet středního zdravotnického personálu 25
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Základní údaje o oddělení 
Počet ambulantních pacientů 23778
Počet hospitalizovaných pacientů 4010
Počet lůžek 60
Počet lékařů  15
Počet středního zdravotnického personálu 32

Neurologická ambulance poskytuje odbornou neurologickou péči pře-

devším pro akutní neurologické stavy. Ambulance již 14 let provádí 

kaudální blokády a ve spolupráci s CT pracovištěm i CT-PRT obstřiky 

- cílené kořenové obstřiky pod CT kontrolou.

V rámci infúzního stacionáře poskytujeme podávání infuzí nejen pro 

neurologické pacienty, ale i pro praktické lékaře a jiné 

specialisty. Součástí neurologického týmu je také specialista na dět-

skou neurologii. V rámci neurologické ambulance je rovněž infúzní sta-

cionář, který je hojně využívám při léčbě těžších akutních bolestivých 

syndromů páteře, ale i u dalších stavů na doporučení praktických lé-

kařů nebo ambulantních specialistů. Zároveň je zde elektrofyziologická 

laboratoř, která provádí vyšetření EEG. Konziliární služba je zajišťo-

vána nepřetržitě 24 hodin denně pro odborné ambulance a oddělení 

nemocnice.

Oddělení je členěno na 2 stanice standardních lůžek a 1 stanici JIP, 

dále disponuje samostatnou gastroenterologickou ambulancí s endo-

skopickými sály, hematologickou ambulancí a endokrinologickou am-

bulancí. Součástí oddělení je rovněž příjmová ambulance s 24 hodino-

vým provozem a stacionář.

V roce 2014 zahájila činnost nutriční ambulance a byla obnovena čin-

nost screeningového centra kolorektálního karcinomu. Zavedana byla 

také fekální bakterioterapie, léčebná metoda relabujících clostridiových 

kolitid nebo talkáž pleury, recidivující nádorový pohrudniční výpotek. 

K novinkám roku 2014 patří také bicyklová ergometrie.

Oddělení se muselo vypořádat s  nárůstem péče prakticky ve všech 

ukazatelích v souvislosti se zánikem interního oddělení v Mariánských 

lázních k 30. dubnu 2014. 

V uplynulém období byla tradičně dobrá spolupráce s odbornými am-

bulancemi v Chebu, stejně jako spádová spolupráce s kardiocentry. 

Jitka Pelikánová
EEG Ambulance, Stacionář 

MUDr. Jana Krobová
Vedoucí lékař

Bc. Miroslava Korseltová
Vrchní sestra

MUDr. Jan VOHRALÍK
Primář

III. Program všeobecné lékařské péče / Nechirurgické obory /

Neurologická ambulance

Interní oddělení

Základní údaje o oddělení 
Podané infuze ve stacionáři 2500
Počet amb. ošetření včetně konzil. vyšetření 13 886
EEG   982
CT-PRT  339
kaudální blokády 230
Počet lékařů  5
Počet středního zdravotnického personálu 2
Počet NZP  1
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Ambulantní oddělení zajišťuje léčebnou rehabilitaci nejen u pacientů 

hospitalizovaných v chebské nemocnici na jednotlivých lůžkových od-

děleních, ale i léčebnou rehabilitaci pro ambulantní pacienty ze spádo-

vé oblasti okresu Cheb. 

Základní údaje o oddělení 
Počet ambulantních pacientů 9556
Počet hospitalizovaných pacientů 767
Počet lůžek 40
Počet lékařů  7
Počet středního zdravotnického personálu 22

Radioterapeutické oddělení Nemocnice v Chebu je jediným svého dru-

hu v Karlovarském kraji. Je vybaveno lineárním urychlovačem, 3D plá-

novacím systémem, potřebným dozimetrickým zázemím včetně in-vivo 

dozimetrie a fixačními pomůckami potřebnými v průběhu ozáření. 

Oddělení má jednu lůžkovou stanice a tři ambulance, z nichž jednu 

provozuje dvakrát týdně v Nemocnici v Karlových Varech.

Oddělení je jediným v Karlovarském kraji, kde je poskytována vysoko-

voltážní radioterapii nádorových a nenádorových v kombinaci s che-

moterapií a hormonální léčbou. Dále zajišťuje také hormonální terapie, 

konziliární činnost nebo indikační semináře. Spádovou oblastí je Karlo-

varský kraj a části Tachovska.

V  prosinci 2014 byla zahájena výstavba bunkru pro nový lineární 

urychlovač onkologického oddělení. Celkové náklady projektu dosáh-

nou 27, 7 milionu korun, a jsou hrazeny z ROP Severozápad a roz-

počtu Karlovarského kraje. Do plného provozu bude nový urychlovač 

uveden v závěru roku 2015.

MUDr. Marcela Prokopová
Primář

Kateřina Smoláková DiS.
Vrchní sestra

MUDr. Pavel Krištof
Primář

Zdeňka Kalabzová
Vrchní sestra

III.  Program všeobecné lékařské péče / Nechirurgické obory / 

Rehabilitační oddělení

Oddělení radioterapie a  klinické onkologie

Základní údaje o oddělení 
Počet ambulantních pacientů 619
Počet pacientů ošetřených při hospitalizaci 1029
Počet lůžek 40
Počet lékařů  1
Počet středního zdravotnického personálu 7
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Oddělení klinické biochemie a hematologie Nemocnice v Chebu je sou-

částí laboratorního komplementu Karlovarské krajské nemocnice, a. s. 

Jedná se o pracoviště s nepřetržitým provozem. Zpracovává biologický 

materiál z lůžkových oddělení nemocnice, zajišťuje vyšetření pro ambu-

lantní lékaře a veterinární praxi. V laboratoři jsou prováděna základní 

biochemická a hematologická vyšetření a některá

 

vyšetření speciální. Samozřejmostí je dostupnost konzultačních služeb.

OKBH Nemocnice v Chebu provádí základní a některá speciální bio-

chemická a hematologická vyšetření, jejichž dostupnost je nezbytná 

pro péči o pacienty v chebské nemocnici.

Úroveň práce a kvalita vyšetřovacích metod je monitorována v pravi-

delných kontrolních cyklech Systému externí kontroly kvality (SEKK). 

Laboratoř je zařazena do Registru klinických laboratoří Národního 

autorizačního střediska pro klinické laboratoře České lékařské spo-

lečnosti Jana Evangelisty Purkyně a úspěšně splnila podmínky Auditu 

I pro registrované odbornosti pracoviště klinické biochemie a laboratoř 

hematologická.

Základní údaje o oddělení 
Počet pacientů 20856
Z toho RTG 10534
Z toho sono 6182
Z toho CT  4140
Počet lékařů 4
Počet středního zdravotnického personálu 6

Rdg oddělení Nemocnice Cheb zajišťuje  služby pro okres Cheb a částeč-

ně Tachov a nově  oblast Mriánských Lázní. Je součástí komplementár-

ních složek a  obor lze definovat jako  konzultační interdisciplinární obor.

Úloha oboru v  rámci nemocnice je dána rozvojem a požadavky kli-

nických oddělení. Vzhledem k  tomu, že rozvoj medicíny klade stále 

více důraz na včasnou  diagnozu, což potvrzují pozvolna se zvyšující  

požadavky, považuji  kvalitní přístrojovou vybavenost a  personální vy-

bavenost za podmínku správného  fungování nemocnice po zdravotní  

i ekonomické stránce.

V naší chebské nemocnici se běžně provádí – klasická radiodiagnosti-

ka, sonografie, celotělové CT včetně angiovyšetření. 

MUDr. Margita Cheníčková CSc.
Primář

Dagmar Gracíková
Vrchní laborant

MUDr. Václav Vokáč
Primář

Marta Beránková
Vrchní sestra

III. Program všeobecné lékařské péče  

/ Přehled činnosti pracovišť komplementu / 

Oddělení klinické biochemie a hematologie

Radiodiagnostické oddělní

Základní údaje o oddělení 
Počet výkonů ambulatní pacienti  263326
Počet výkonů hospitalizovaní pacienti  163291
Počet lékařů a VŠ analytiků 2+2
Počet středního zdravotnického personálu 10
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Základní údaje o oddělení 
Počet testů kompatibility  4 464
Počet stanovení krevních skupin 1 163
Počet screeningů protilátek 2 157 
Počet přímých antiglobulinových testů 388
Počet lékařů na oddělení 2
Počet středního zdravotnického personálu 4

Odběrové středisko zabezpečuje široké spektrum činnosti v oblasti od-

běrů dárců krve, diagnostické a  léčebné péče v oblasti transfuzního 

lékařství a imunohematologie.

Služby poskytuje především klinickým oddělením nemocnice v Chebu 

KKN a.s., praktickým a odborným lékařům v okrese Cheb.

MUDr. Eva Nováková
Primář

Miroslava Tokanová
Vedoucí laborant

III.  Program všeobecné lékařské péče  

/ Přehled činnosti pracovišť komplementu / 

Transfuzní oddělení





Výroční zpráva 2014 - kapitola IV.
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IV. Ekonomické ukazatele / Ekonomické informace /

Tržby od zdravotních pojišťoven 2014

Celkové náklady a výnosy Skutečnost 2013 v Kč Skutečnost 2013 v tis. Kč

 Náklady 1 273 694 597 1 273 695
 Výnosy 1 273 817 103 1 273 817
 Hospodářský výsledek 122 506 123
 Osobní náklady 617 760 376 617 760
 Spotřeba materiálu 356 788 958 356 789
 Služby 124 950 843 124 951
 Jiné provozní náklady 38 192 414 38 192

 Tržby od ZP Rok celkem 2014 Podíl v % 
   na celkových tržbách od ZP 
 
A602U  Tržby od ZP (účto) 973 729 554 100,00% 
A602111  výkony - VZP 720 151 247 73,9580% 
A602112  výkony - ČPZP 61 519 567 6,3179% 
A602113  výkony - MVČR 93 227 551 9,5743% 
A602114  výkony - VOZP 58 630 403 6,0212% 
A602115  výkony - OZP 39 683 768 4,0754% 
A602118  výkony - Revírní ZP 303 821 0,0312% 
A602119  výkony - ZP Škoda 213 197 0,0219% 

VZP / 73,9580%

ZP Škoda / 0,0219%
Rev. ZP / 0,0312%

MVČR / 9,5743%

OZP / 4,0754%

VOZP / 6,0212%

ČPZP / 6,3179%

Výroční zpráva 2014 - kapitola IV.
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IV. Ekonomické ukazatele / Ekonomické informace /

Náklady a výnosy podrobně

 Náklady a výnosy Rok celkem v Kč Rok celkem
   v tis. Kč
A5  Náklady 1 273 694 597 1 273 695 
A50  Spotřebované nákupy 457 413 058 457 413 
A501  Spotřeba materiálu 356 788 958 356 789 
A50102  Léky a léčivé přípravky 80 809 401 80 809 
A50103  Krev a krevní výrobky 11 172 869 11 173 
A50104  Speciální zdravotnický materiál (SZM) 222 297 080 222 297 
A50105  Pohonné hmoty 603 059 603 
A50106  Potraviny 12 373 342 12 373 
A50107  Všeobecný materiál a náhradní díly 19 539 261 19 539 
A50108  Drobný dlouhodobý hmotný majetek 3 259 641 3 260 
A50109  Prádlo a OOPP 6 522 841 6 523 
A50110  Knihy,učebnice,pomůcky pro výuku a hračky 96 585 97 
A501777  Tiskopisy pro zdr. oddělení 30 149  
A501990  Spotřeba materiálu-nedaňová 84 730 85 
A502  Spotřeba energie 38 979 748 38 980 
A504  Prodané zboží 61 644 352 61 644 
A51  Služby 124 950 843 124 951 
A511  Opravy a udržování 22 762 400 22 762 
A512  Cestovné 1 249 993 1 250 
A513  náklady na reprezentaci 162 974 163 
A518  Ostatní služby 100 775 476 100 775 
A52  Osobní náklady 617 760 376 617 760 
A521  Mzdové náklady 459 284 311 459 284 
A523  Odměny členům orgánů společnosti a družstva 1 291 781 1 292 
A524  Zákonné sociální pojištění 155 545 284 155 545 
A527  Zákonné sociální náklady 1 579 000 1 579 
A528  Ostatní sociální náklady 60 000 60 
A53  Daně a poplatky 733 429 733 
A54  Jiné provozní náklady 38 192 414 38 192 
A55  Odpisy,rezervy a opravné položky provozních nákladů 27 635 196 27 635 
A56  Finanční náklady 7 009 282 7 009 
A6  Výnosy 1 273 817 103 1 273 817 
A60  Tržby za vlastní výkony a zboží 1 196 548 275 1 196 548 
A602  Tržby z prodeje služeb 1 120 057 575 1 120 058 
A6020  Časové rozlišení zdravotní péče 26 046 996 26 047 
A602ost  Ostatní tržby (účto) 120 281 026 120 281 
A602U  Tržby od ZP (účto) 973 729 554 973 730 
A604  Tržby za zboží 76 490 699 76 491 
A62  Aktivace 27 538 710 27 539 
A64  Jiné provozní výnosy 49 413 308 49 413 
A641  Tržby z prodeje dlouhodob.nehm.a hmotného majetku 496  
A642  Tržby z prodeje materiálu 9 428 836 9 429 
A646  Výnosy z odepsaných pohledávek 3 387 3 
A648  Ostatní provozní výnosy 39 980 589 39 981 
A66  Finanční výnosy 316 810 317 
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IV. Ekonomické ukazatele / Ekonomické informace /

Náklady a výnosy podrobně

 Náklady 1 273 694 597 100,00% 
Spotřeba materiálu 356 788 958 28,01% 
Spotřeba energie 38 979 748 3,06% 
Prodané zboží 61 644 352 4,84% 
Služby 124 950 843 9,81% 
Osobní náklady 617 760 376 48,50% 
Daně a poplatky 733 429 0,06% 
Jiné provozní náklady 38 192 414 3,00% 
Odpisy, rezervy a opravné položky prov. nákladů 27 635 196 2,17% 
Finanční náklady 7 009 282 0,55% 

Struktura nákladů podle druhu

Osobní náklady / 28%

Služby / 9,81%

Prodané zboží / 4,84%

Spotřeba energie / 3,06%

 Jiné provozní náklady / 3,00%

Odpisy, rezervy... / 2,17%

Finanční náklady / 0,55%

Daně a poplatky / 0,06%

Spotřeba mat. / 28%
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 Nemocnice celkem (obor) 1 273 694 597 100,00% 
Správní a provozní část  301 873 401 23,70% 
Klinická část  800 937 312 62,88% 
Komplement  169 167 904 13,28% 
Následná péče  1 715 980 0,13% 

Struktura nákladů podle oboru

Výnosy 1 273 817 103 100,00% 
VZP 720 151 247 56,53% 
Ostatní pojišťovny 253 578 307 19,91% 
Samoplátci 7 614 002 0,60% 
Tržby za zboží 76 490 699 6,00% 
Ostatní výnosy 215 982 847 16,96% 

Struktura výnosů

Klinická část / 62,88%

Správní a provozní část / 23,70%

Komplement / 13,28%

Následná péče / 0,13%

VZP / 56,53%

Ostatní pojišťovny / 19,91%

Ostatní výnosy / 16,96%

Tržby za zboží / 6,00%
Samoplátci 

/ 0,60%

IV. Ekonomické ukazatele / Ekonomické informace /

Náklady a výnosy podrobně



IV. Ekonomické ukazatele / Ekonomické informace /

Zpráva o auditu účetní závěrky
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IV. Ekonomické ukazatele / Ekonomické informace /

Zpráva o auditu účetní závěrky
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IV. Ekonomické ukazatele / Personalistika a mzdová oblast / 

Základní údaje     rok 2014
Počet zaměstnanců    1 349
Počet lůžek    662

Kategorie průměrný přepočtený stav k 31.12.2014 průměrný příjem k 31.12.2013

Lékaři 198, 93 68 497
Farmaceuti 3, 25 44 184
Sestry a porodní asistentky 510, 96 26 072
Zdravotničtí pracovníci s odbornou způsobilostí 89, 56 27 626
Zdravotničtí pracovníci s odbornou a specializovanou způsobilostí 39, 89 26 724
Zdravotničtí pracovníci pod odborným dohledem 231, 69 13 332
THP 122, 81 23 773
Dělníci 152, 25 11 405

PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKA 

Karlovarská krajská nemocnice a. s. zaměstnávala v roce 2014 celkem 1349 zaměstnaců (přepočtený 
stav) a průměrný plat dosáhl 28.447, - Kč.  

Personální a platové údaje podle jednotlivých kategorií





Výroční zpráva 2014 - kapitola V.
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V. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami / Vztahy / 

Výroční zpráva 2014 - kapitola V.
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V. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami / Vztahy / 
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V. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami / Vztahy / 
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V. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami / Vztahy / 



59



Karlovarská krajská nemocnice a.s.60

V. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami / Vztahy / 
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V. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami / Vztahy / 
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