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Úvodní slovo
Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace předkládá hodnocení práce celé
PLP1. Museli jsme dokázat, že strategie PLP, založená na dlouholetých zkušenostech
a na obezřetném řízení finančních rizik a nákladů, byla nastavena správně.
Celý rok 2015 byl protkán nití Reformy péče o duševní zdraví v ČR a proto i Psychiatrická
léčebna Petrohrad, příspěvková organizace se v Ústeckém kraji zapojila do transformace
psychiatrické péče a péče o duševní zdraví. První fáze, ve které se právě nacházíme je diskuze,
tvorba standardů a mapování terénu. Reforma je naplánovaná na několik let a nejvýraznější
změnou, o které se mluví je vznik a rozvoj Center duševního zdraví.
Nebudou se rušit psychiatrické nemocnice a léčebny, avšak CDZ2 by mělo přispět ke zvýšení
místní dostupnosti psychiatrické péče a odlehčení zátěže v lůžkových zařízeních.
To vše v intencích Strategie podpory zdraví a zdravotních služeb zřizovatele na období 2015
- 2020, která v PLP podporuje stabilní ekonomické zázemí pro rozvoj poskytované péče,
lidských zdrojů a investic.
Nadále bojujeme s nedostatkem lékařů, ale podařilo se stabilizovat nelékařské profese
včetně psychologů, rozšířili jsme provoz psychiatrické ambulance a modernizovali vnitřní
prostory léčebny.
Proběhlé opravy v rámci PLP přispěly ke zlepšení pracovních podmínek pro zaměstnance,
zázemí i bezpečí hospitalizovaných pacientů.
Léčebna je zapojena do projektu SUPR3 - Systém ucelené psychiatrické rehabilitace
financovaného z Norských fondů, který sjednocuje psychiatrickou rehabilitaci v ČR.
Duševní onemocnění a psychiatrie nese sebou velké stigma, které často brání lidem, aby
včas vyhledali psychiatrickou pomoc v případě, kdy si neví rady, nebo mají problém, což
může způsobit další zhoršení jejich zdraví. Proto nelze nezmínit, že PLP zvýšila a zkvalitnila
také své aktivity v oblasti propagace a vztahů s veřejností, že usilujeme o zlepšení
komunikace. Na podporu destigmatizace psychiatrie jsme spustili koncem hodnoceného
období facebookové stránky PLP, https://www.facebook.com/plpetrohrad .
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Děkuji jménem vedení léčebny všem zaměstnancům lékařských i nelékařských profesí PLP
za práci, za podněty, které pomáhají zkvalitnit naše služby a efektivně vynakládat prostředky
pro rozvoj léčebny. Důvěra pacientů byla v jejich rukou a dobré výsledky PLP stojí na jejich
odbornosti a pracovním nasazení.
Vyjádřit chci rovněž přesvědčení, že v následujícím období se budeme moci spolehnout na
sílu pracovního kolektivu a na stabilitu PLP jako záruky pro ekonomickou prosperitu,
týmovou práci, a pozitivní léčebné a ošetřovatelské výsledky.
Ing. Ladislav Henlín, ředitel
Obrázek č. 1

Petrohradský dub (Selský dub), dub v háji Petra Bezruče
výška: 28 m
obvod: 900 cm
výška koruny: 20 m
šířka koruny: 19 m
věk: 900 let
Zdroj: PLP
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Základní údaje
Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace
439 85 Petrohrad č. 1
IČ: 00829137
DIČ: CZ 00829137, není plátce DPH
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Pr,
vložka 494
e-mail:
info@plpetrohrad.cz
web:
www.plpetrohrad.cz
https://www.facebook.com/plpetrohrad
Telefon:
415 236 111
Datová schránka ID: pnavb64
Zřizovatelem je Ústecký kraj.
Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada Ústeckého
kraje.
Z podnětu tehdejšího karlovarského psychiatra a později hlavního psychiatra ČSR doc. MUDr.
J. Prokůpka v roce 1952 bylo založeno léčebné psychiatrické zařízení s 200 lůžky. První název
léčebny byl „Státní pracovní psychiatrické středisko“, které tehdy správně spadalo pod okres
Podbořany, kraj Karlovy Vary. Novým územním uspořádáním v roce 1960 se dostalo
pod správu okresu Louny a Severočeského kraje. Po začlenění do OÚNZ Louny se původní
spíše azylové zařízení začalo přeměňovat na rajónní psychiatrickou léčebnu pro okres Louny
a Chomutov.
Po rozpuštění OÚNZ Louny se stala léčebna samostatným právním subjektem, od 1. 1.
1992 příspěvkovou organizací státu.
K 1. 1. 2003 přešla psychiatrická léčebna pod Ústecký kraj. Počet lůžek se nížil a celková
kapacita se ustálila na 150 ti lůžkách následné péče. Od té doby do objektu bylo zřizovatelem
investováno několik desítek miliónů korun, i za pomoci strukturálních fondů z Evropské unie.
V období 2005 až 2010 byla opravena fasáda zámku, došlo k výstavbě víceúčelového hřiště,
dále byly opraveny vstupní prostory, proběhla rekonstrukce špýcharu, obnova příjezdové
komunikace a nově byl postaven sklad nebezpečného odpadu a vrátnice.
Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace, poskytuje zdravotní a sociální
služby v oblasti psychiatrie především pacientům z Ústeckého kraje.
Posláním PLP je usilovat prostřednictvím všech složek péče o stabilizaci, podporu a rozvoj
soběstačnosti pacienta a jeho návrat do přirozeného sociálního prostředí. Cílem je
soustavně prohlubovat kvalitu dodržování standardů poskytované péče s orientací na
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spokojenost a bezpečí pacienta i personálu. Podporovat zvyšování kvalifikace zaměstnanců
tak, aby poskytovaná péče byla vždy na co nejvyšší profesionální úrovni s využitím všech
dostupných léčebných a rehabilitačních prostředků. Budovat a udržovat jednotnou firemní
kulturu v duchu týmové spolupráce založenou na efektivní komunikaci a kvalitní
dokumentaci. Udržovat ekonomickou stabilitu organizace a zajišťovat její další rozvoj.
Organizační členění a řídící vztahy upravuje Organizační řád PLP. Organizace jako samostatný
právní subjekt, je zřízena na dobu neurčitou Zřizovací listinou č. j.: 214/2002.
PLP poskytuje zdravotnické služby v odbornosti psychiatrie a to v oblasti následné lůžkové
zdravotní péče v intencích zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách
jejich poskytování. Vedle této činnosti provozuje psychiatrickou ambulantní zdravotní péči,
dopravní zdravotní službu, ochranné léčení a v oblasti sociální, zvláštní ambulantní péči.
V neposlední řadě provozuje doplňkovou činnost a činnosti nezbytné k zajištění chodu
příspěvkové organizace. K doplňkové činnosti patří praní, žehlení a opravy oděvů, hostinská
činnost, maloobchod, velkoobchod, kurzy a školení. Tato doplňková činnost se realizuje
z důvodu efektivnějšího využití stávajících kapacit za podmínky zlepšení hospodářského
výsledku PLP.
Obrázek č. 2
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Obrázek č. 3 a 4
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Zdravotní služby
V roce 2015 poskytovala PLP komplexní psychiatrickou péči pacientům od 18 let věku.
Péče byla poskytována pacientům nejenom z Ústeckého kraje, ale i mimo tento region, s
ohledem na kulturní odlišnosti a potřeby jednotlivých pacientů. Zdravotní služby byly
poskytovány v nepřetržitém provozu. Průměrná doba hospitalizace pacienta na lůžku byla
111,08 dnů. V průběhu tohoto roku byl počet přijatých do PLP 436 pacientů z toho 234 mužů
a 193 žen. Nedobrovolně hospitalizovaných bylo 128 pacientů.
Tabulka č. 1

2015
POPIS

ZAHÁJILO LÉČBU

Z TOHO
NEDOBROVOLNĚ

UKONČILO LÉČBU

Počet přijatých a propuštěných
pacientů

436

128

435

Z toho ženy

193

41

191

muži

234

87

244

Zdroj: PLP

PLP zajištuje i ústavní ochranné léčení psychiatrické, za dané období bylo 11 hospitalizací.
Tabulka č. 2

2015
POPIS
Ústavní OL4
Zdroj: PLP

4

Ochranná léčba psychiatrická
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Tabulka č. 3

LŮŽKOVÝ FOND – STANDARTNÍ LŮŽKA PSYCHIATRICKÁ VČETNĚ OL
STRUKTURA LŮŽEK
Stanice muži

POČET

VYUŽITÍ V %

32

100

Gerontologická stanice
muži
Stanice ženy

18

102

31

99

Gerontologická stanice
ženy
Stanice muži
dlouhodobá péče
Celkem

19

103

50

90

150

93,75

15

0

Z toho zvláštní
ambulantní péče
Zdroj: PLP
Tabulka č. 4

ZDRAVOTNÍ VÝKONY
OBDOBÍ
Ošetřovací dny celkem

2013

2014

2015

51060

51056

50797

propustky

636

795

893

příjem

298

416

436

propuštění

303

399

425

4

10

10

zemřelo
Zdroj: PLP

Propustky
V rámci hospitalizace na psychiatrickém lůžku je nedílnou součástí i terapeutická propustka.
Celkem propustek v roce 2015 bylo 893, viz graf č. 1 kategorie 0. Po dobu propustky se
pacienti ve svém sociálním prostředí učí neporušovat zásady denního režimu. Chování
pacienta na propustce je dalším podkladem pro plánování léčby.
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Kategorie
Kategorie se vykazuje u všech hospitalizovaných pacientů za každý den hospitalizace kromě
dne ukončení hospitalizace. V daném období byla průměrná hodnota kategorie 3. Jedná se
o psychicky alterovaného pacienta vyžadující zvýšený dohled, případně nutné přechodné
omezení pohybu či farmakologické zklidnění.

KATEGORIE V ÚSTAVNÍ PÉČI

31564

Graf č. 1

muži

KATEGORIE 0 PROPUSTKA

KATEGORIE 1

KATEGORIE 2

KATEGORIE 3

KATEGORIE 4

0

0

583

887

1426

879

0

0

246

627

13783

ženy

KATEGORIE 5

Zdroj: PLP

Psychiatrická ambulance
PLP provozuje dvakrát v týdnu psychiatrickou ambulanci v Podbořanech, která měla také vliv
na zkrácení doby hospitalizace pacientů v léčebně. Došlo ke zlepšení dostupnosti
psychiatrické péče o pacienty především z Podbořanského regionu. Nedaří se stále navázat
smluvní vztah se všemi zdravotními pojišťovnami, dosavadní smluvní vztahy pro ambulanci
a v procentech vyjádřená četnost rodných čísel, viz graf č. 2.
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Graf č. 2
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Zdroj: PLP

Ošetřovatelská péče
Ošetřovatelská péče je v PLP zaměřena na uspokojování potřeb pacientů. Ošetřovatelská
péče je poskytována formou primárních sester, což v praxi znamená, že každý pacient má
svou všeobecnou sestru, což vede k vytvoření úzké spolupráce a důvěry mezi personálem a
pacientem.
Tým nelékařských zdravotnických pracovníků je plánován podle stávajících potřeb PLP,
personál je pravidelně zdokonalován v odborných znalostech. V roce 2015 se vzdělávání
ošetřovatelského personálu orientovalo na hojení ran a prohlubování znalostí a vědomostí
potřebných k řešení návaznosti péče po propuštění pacienta. V tomto směru byl kladem
důraz na schopnost pacientů zvládnout přechod z léčebny do domácího prostředí či jiného
zařízení integrovaného do sítě sociálních služeb v ČR. Dále bylo vzdělávání zaměřeno na
sebeobranu, tento kurz naučil personál bezpečné sebeobraně vůči vlastní osobě, s ohledem
na bezpečnost pacientů.
V našem zájmu zůstaly metody práce s chronicky nemocnými a gerontopsychiatrickými
pacienty, zejména pak udržování jejich přiměřené fyzické a psychické kondice, tj. rozvoj
motoriky a duševní aktivity. Ošetřovatelský personál se v rámci svých kompetencí podílel
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také na poskytování zvláštní ambulantní péče, na provozu psychiatrické ambulance a
zapojení PLP do projektu SUPR5.

Sociální služby
Poskytování sociálních služeb v PLP vychází z individuálních potřeb pacientů. Snaha
personálu je včas reagovat na sociální problémy vzniklé v souvislosti s dekompenzací
duševního stavu a následnou hospitalizací. Zdravotně sociální pracovníci za pomoci a využití
současných metod sociální práce podporují a rozvíjí samostatnost pacientů, motivují je k
činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvání nebo prohlubování nepříznivé situace
a posilují jejich sociální integraci.
Sociální oddělení spolupracuje s vnějšími institucemi státní správy a umožňuje stáže a
exkurze studentům vyšších a středních odborných škol se zaměřením na sociální činnost.
PLP má uzavřenou smlouva o spolupráci s pracovníky centra VIDA Rakovník, kteří pomáhají
pacientům k opětovné integraci prostřednictvím širokého komplexu poskytovaných služeb.
Již několik let sociální oddělení spolupracuje na základě smlouvy o spolupráci s Fokusem
Labe, jejichž posláním je podporovat lidi s duševním onemocněním v návratu a uplatnění ve
společnosti, nalézáním možností pro jejich další osobní a pracovní realizaci se zaměřením na
sociální ekonomiku, komunitní péči a jiné. Do budoucna bychom tuto spolupráci chtěli ještě
více prohloubit. Společně byl vypracován návrh strategie reformy psychiatrické péče a péče
o duševní zdraví v Ústeckém kraji.
Snahou nás všech je najít pro pacienty odpovídající službu, která jim pomůže se sociálním
začleněním do společnosti a podílet se na rozvoji komunitních služeb.

5
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Přehled propuštění z PLP, srovnání r. 2014 a 2015
Graf č. 3
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Zdroj: PLP

Zvláštní ambulantní péče
ZAP6 je sociální pobytová služba, která je poskytována v PLP podle § 52 zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách v platném znění. Cílovou skupinou uživatelů ZAP jsou
hospitalizované osoby z PLP s chronickým duševním onemocněním, které již ústavní
lůžkovou péči nevyžadují, ale kterým byla v léčebně doposud takováto péče poskytována.
V hodnoceném období nebyla vykázána na lůžkách ZAP žádná služba. Tato služba není

6
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hlavním posláním PLP, ve zdravotnickém zařízení je ztrátová, ale podporuje potřebu
jednotlivce.

Doprava nemocných
PLP disponuje jedním sanitním vozem, který zajišťuje přepravu hospitalizovaných pacientů
k vyšetření a ošetření na specializovaných pracovištích. V roce 2015 bylo převezeno 238
pacientů a vykázáno 22 648 kilometrů. V případě potřeby dopravu pomáhá zajišťovat externí
dopravní zdravotnická služba.

Psychiatrická rehabilitace
K potřebám psychiatrické rehabilitační péče slouží moderně vybavené rehabilitační centrum,
ergoterapeutické dílny (dřevomodelářská, keramická, pedigová, ale též cvičná kuchyně a
další), skleník a zahrada. Pacienti zde mají možnost provádět velké množství činností a
procvičovat své znalosti z různých oborů. Snažíme se aktivizovat všechny pacienty, proto za
nimi dochází pracovníci terapie na jednotlivé stanice, kde provádějí procvičování kognitivních
funkcí apod. V rámci psychiatrické rehabilitace byla nově zřízena Internetová resocializační
kavárna, která byla v provozu 3x v týdnu. Pacienti mají možnost si na internetu hledat
zaměstnání, bydlení získávají základní dovednosti práce s počítačem. V rámci zkvalitňování
poskytovaných služeb jsme se přihlásili k projektu psychiatrické rehabilitace SUPR7.
Zaměstnanci PLP se aktivně podílí na realizaci tohoto projektu, který je koncipován v duchu
probíhající reformy péče o duševní zdraví a s jehož pomocí bychom měli nastartovat
snadnější přechod pacientů do komunitní péče, tzn. mimo lůžkové zařízení. Pro pacienty
pořádáme různé výlety, zúčastňujeme se s nimi různých kulturních akcí. Našim cílem je
dosáhnout maximální soběstačnosti pacienta a zlepšit jeho kvalitu života. PLP provozuje
v rámci rehabilitace i loutkové divadlo, na kterém se pacienti aktivně podílí. Loutky se vyrábí
na zakázku dle pohádky v ergoterapeutických dílnách PLP.
V roce 2015 prošlo psychiatrickou rehabilitací – z úseku ergoterapie 256 pacientů a na úseku
fyzioterapie 210 pacientů.

7
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Graf č. 4
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Zdroj: PLP

Ergoterapeutické dílny
V současné době máme k dispozici šest ergoterapeutických dílen - dřevomodelářská,
keramická, pedigová, textilní a další. Do ergoterapeutických dílen docházejí pacienti ze všech
oddělení. Zde mohou pod dohledem terapeutů provádět různé činnosti nebo si procvičovat
své znalosti z různých oborů. V tomto roce došlo k modernizaci dílen. Jedna dílna byla
vybavena novým nábytkem, dále byla zakoupena nová keramická pec a dřevoobráběcí stroje
do dřevomodelářské dílny.
Internetová resocializační kavárna
Internetová resocializační kavárna je otevřena třikrát v týdnu. Pacienti zde získávají základní
dovednosti práce s počítačem, seznámí se základními programy, naučí se používat
elektronickou poštu a pracovat s internetem. Poskytujeme zde také rady ve smyslu, jak
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napsat strukturovaný životopis, jak a kde hledat práci, kde sehnat bydlení apod. V současné
době jsou Internetové resocializační kavárně k dispozici dva počítače.
Resocializační kavárna
Pacienti zde pracují ve dvojicích, nebo jednotlivě a jejich úkolem je především obsluha a
servírování nápojů, odnášení použitého skla a nádobí, drobné pochůzky a úklidové práce v
rámci resocializační kavárny. Kavárna je otevřená třikrát v týdnu.
Cvičná kuchyňka
Cílem je zvýšit kompetence účastníků nácviku v přípravě pokrmů, hospodaření s penězi,
organizaci práce, obsluze spotřebičů, tvorbě jídelníčků, nakupování, hygieně při vaření,
úklidu, stolování a mimo jiné nastartovat snadnější přechod pacientů do komunitní péče,
tzn. mimo lůžkové zařízení.
Aktivizační činnost na oddělení
Tuto činnosti zajišťují dvě pracovnice z úseku psychiatrické rehabilitace. Pravidelně dochází
na oddělení za pacienty, kteří z nějakých důvodů (ztížená mobilita, neuspokojivý psychický
stav, apod.) nemohou oddělení opustit. Služby jsou poskytovány sedm dní v týdnu.
Skleník a zahrada
Obrázek č. 5

Pacientům zde nabízíme možnost aktivního zahradničení, pěstování zeleniny a bylinek. Co si
pacienti vypěstují, to si mohou zpracovat v rámci nácviku sebeobsluhy.
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Výlety a společenské akce 2015
Běžnou součástí volnočasových aktivit jsou např. kulturní, sportovní a společenské aktivity
(divadelní představení, soutěže, výstavy, vernisáže, návštěvy památek, pěší výlety,
společenské a kulturní vystoupení) a mnoho dalších. Pomocí těchto aktivit se snažíme našim
pacientům nejenom zprostředkovávat kontakt se společenským prostředím, ale také co
nejvíce zpříjemnit pobyt v Psychiatrické léčebně Petrohrad, p. o.

Přehled výletů a společenských akcí v roce 2015





















20. 1. Západočeské muzeum Plzeň - výstava cestovatele Rudolfa Švaříčka
29. 1. Regionální muzeum K. A. Polánka – Žatec
17.2. Masopust v Petrohradě
25. 2. Národní technické muzeum v Praze
24. 3. Panenský Týnec – prohlídka gotického chrámu
15. 4. Rozhledna Chmelový maják – Žatec
15. 4. Pěší výlet do Stebna – opékání vuřtů
30. 4. Stavění májky a pálení čarodějnic
22. 4. Exkurze - sklárna Moser v Karlových Varech
28. 4. Regionální muzeum Teplice
12. 5. Výletní plavba parníkem - Praha
14. 5. Klášterní zahrada u kapucínského kláštera v Žatci
8. 6. Loutkové představení – Jesenice
20. 6. Zahradní slavnost – PL Petrohrad
10. 7. Cyklistický výlet do Blatna
14. 7. Fantasy golf Plasy
15. 7. Cyklistický výlet do Jesenice
26. 8. Kounovské kamenné řády
27. 8. Exkurze – zámek Konopiště
V rámci celorepublikově vyhlašované akce
TÝDNY DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ uspořádala Psychiatrická léčebna Petrohrad, p. o. dne
17. 9. 2015 Sportovní den a ve spolupráci s Cirkusem paciento, který je společným
projektem neziskové organizace Ledovec a Zdravotního klauna dne 24. 9. společné
cirkusové představení.



30. 9. Regionální muzeum K. A. Polánka – Žatec



3. 10. Jablečný den v Krásném Dvoře - Pacienti PL Petrohrad upekli
v Ergoterapeutické dílně jablečnou specialitu a výsledkem bylo krásné druhé místo
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26. 10. Krásnodvorský park – pěší výlet
19. 11. Regionální muzeum K. A. Polánka – Žatec
11. 11. PETROHRADSKÉ TVOŘENÍ v Chomutově – vernisáž výstavy keramiky, obrazů
a loutek vyrobených v PL Petrohrad, loutkové divadlo Pod kapličkou v rámci
spolupráce s Café Atrium Chomutov
4. 12. Mikulášská besídka ve spolupráci se ZŠ a MŠ Petrohrad.
17. 12. Tradiční vánoční zvyky – předvánoční posezení
20. 12. Adventní koncert klavírní improvizace skladatele a klavíristy Jiřího Pazoura
v PL Petrohrad
23. 12. Vánoční posezení v PL Petrohrad
26. – 28. 12. Výstava betlému v kapli sv. Vavřince v Petrohradě

Obrázek č. 6
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Loutkoherecký soubor Pod kapličkou
V roce 2015 vystupoval náš divadelní spolek na pěti společenských akcích. Soubor obvykle
mívá 5 členů. Všechny loutkové pohádky se hrají s klasickými loutkami. V současné době má
loutkové divadlo 21 loutek, které byly vyrobeny v dílnách léčebny.
Loutkoherecké přestavení v roce 2015






31. 5. loutkoherecké představení v Domově pro seniory v Podbořanech
3. 6. loutkoherecké představení v Domově pro seniory v Podbořanech pro děti ze ŽS
Kryry
20. 6. loutkoherecké představení – XXIII. Zahradní slavnost
11. 11. loutkoherecké představení v Café Atrium Chomutov
4. 12. loutkoherecké představení na Mikulášské besídce v PL Petrohrad v rámci
spolupráce se ZŠ a MŠ Petrohrad.

Obrázek č. 7
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XXIII. Zahradní slavnost
Jednou z největších kulturních akcí, kterou PLP pořádá je Zahradní slavnost. Smyslem této
akce je přiblížit veřejnosti prostředí léčebny a podpořit destigmatizaci psychiatrie. Navázat
spolupráci s organizacemi, které se též zabývají poskytováním služeb pro duševně nemocné.

Obrázek č. 8

Zahradní slavnost se stala tradicí, díky podpoře řady sponzorů a za to jim patří uznání a
obdiv, že přispívají finančně i materiálně. Seznam dárců viz tabulka č. 15.
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Řízení kvality
Kvalita poskytovaných zdravotních služeb a bezpečí pacientů je pro zaměstnance nejvyšší
prioritou. Pro dosažení stanovených cílů je vypracován Plán kvality se zaměřením na
kontinuální zvyšování kvality péče.
Mezi naše vize patří:
- poskytování vysoce kvalitní léčebné a ošetřovatelské péče
- spokojený pacient
- kvalifikovaný a spokojený personál
- dobré jméno organizace
Během několika let jsme vytvořili systém řízení kvality. Byl vytvořen Tým kvality péče, členy
jsou kvalifikovaní zástupci zdravotnických i nezdravotnických provozů. Jejich práci
koordinuje manažerka kvality.
Obrázek: č. 9

Pro poskytování léčebné a ošetřovatelské péče našim pacientům máme definována pravidla
ve vnitřních předpisech a zavádíme systémová opatření, která vedou jak k zajištění vyšší
bezpečnosti našich pacientů, tak i ke kvalitnější péči o ně. Vše zpětně ověřujeme v rámci
auditů, které provádíme ve zdravotnických i nezdravotnických provozech organizace.
Sledujeme a vyhodnocujeme nežádoucí události, na základě jejich analýz přijímáme
preventivní opatření. Zapojili jsme se do celostátního benchmarkingu nežádoucích událostí
ve zdravotnictví.
Ošetřovatelskou péči poskytuje tým kvalifikovaných zdravotnických pracovníků. Snahou
všech je pomocí verbální i neverbální komunikace vytvořit příjemnou atmosféru na daném
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úseku. Snažíme v co nejvyšší možné míře zlepšit komfort pro pacienty změnou vybavení
našich stanic, ergoterapie a i dalších pracovišť.
Velkou pozornost věnujeme vyhodnocení všech stížností jak ze strany pacientů, tak i jejich
rodinných příslušníků. Ke zlepšení poskytovaných služeb využíváme také připomínky a
podněty ze strany zaměstnanců organizace.
Sledování indikátorů kvality péče:
Pády
Průměrný věk pacientů, u kterých došlu k pádu je 58,53 let. Indikátor kvality 0,98 (podíl
zranění na 1000 ošetřovacích dnů), indikátor snížen proti roku 2014 (1,05) 2013, (1,14).
Členění dle stanic
Tabulka č. 5

Stanice
Celkem
GM
GŽ
M1
M2
Ž

Počet pádů
64
13
12
3
24
12

Počet zranění
50
9
11
2
19
9

LZ
44
8
10
2
16
8

STZ
3
1
1
0
1
0

TZ
1
0
0
0
1
0

N
2
0
0
0
1
1

Zdroj: PLP

Legenda: LZ – počet lehkých zranění, STZ – středně těžká zranění, TZ – těžká zranění, N položka zranění nebyla vyplněna, ale v protokolu je vyznačeno, že zranění bylo.
Graf č. 5

Zdroj: PLP
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Stížnosti
V roce 2015 bylo podáno 5 stížností.
1x na zdravotní péči - neoprávněná
2x na chování zaměstnanců - neoprávněné
2x ostatní – neoprávněné z toho jedna oprávněná
Spokojenost pacientů a personálu
Organizace se v letošním roce poprvé zapojila do projektů KVALITA OČIMA PACIENTŮ
zaměřeného na pacienty a KVALITA PRACOVNÍHO ŽIVOTA, který se zaměřuje na kvalitu
pracovního prostředí z pohledu zaměstnanců. Spokojenost zaměstnanců a spokojenost
pacientů jsou spojité nádoby, které obvykle vykazují podobné tendence. Pacienti bývají
spokojeni tam, kde jsou spokojeni i zaměstnanci.
Léčebna dosáhla souhrnné kvality pracovního života přes 68 %. Tento výsledek patří k
nadprůměrným hodnotám dosahovaných v českých zdravotnických zařízeních. Průměrné
hodnocení se pohybuje spíše kolem 65 %, když nejnižší naměřené hodnoty v ČR činí 57,2 %
a nejvyšší 74,4 %. Velmi dobré souhrnné hodnocení se opírá o sběr s vysokou návratností
dotazníků 78%.
V projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ se PLP svou účastí zařadila mezi nejprogresivnější a
k pacientům nejvstřícnější zdravotnická zařízení v České republice. Souhrnná spokojenost se
hned v prvním šetření přiblížila k požadované hranici 75%. Dosažená hodnota 72% je
příslibem rychlého překonání výkonnostního standardu.
PLP se v roce 2015 zapojila též do projektu v Ústeckém kraji. Ocenění, obr. 2, za společenskou
odpovědnost jsme přebírali s pokorou a vědomím, že PLP je na dobré cestě pro rozvoj
v oblasti moderních nástrojů řízení.
Obrázek č. 10
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Personální činnost
Personální politiku lze chápat dvojím způsobem. Za prvé jako systém zásad personální
politiky, kdy organizace řídí a rozhoduje o oblastech dotýkajících se práce a zaměstnanců. Za
druhé, jako opatření, jímž se personální politikou snažíme ovlivnit pracovní výkon
zaměstnance a usměrňovat jeho chování tak, aby to vedlo k efektivnímu využití pracovní síly
a tím k rozvoji PLP.
Obrázek č. 11

Zdroj: PLP

V PLP pracuje k 31. 12. celkem 124 zaměstnanců, z toho 93 zdravotnických pracovníků.
V přepočtu se jedná o 121,4 úvazků ke konci sledovaného období. Během roku ukončilo
pracovní poměr celkem 17 zaměstnanců, z toho:


Do starobního důchodu

7



Ve zkušební době

1



Na žádost zaměstnance

8



Ze zdravotních důvodů

1

Nástup do pracovního poměru průběžně celkem 18 uchazečů:


Dle personálních požadavků zaměstnavatele

17



Návrat po mateřské dovolené

1
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Tabulka č. 6

Pracovní pozice

Plán dle potřeb PLP
v intencích vyhl. č. 99/2012
Sb.

Ředitel

Skutečnost k 31. 12. 2015
přepočtený počet
1

Sekretariát

1

1

Náměstek pro LPP (primář)

1

1

Náměstek pro ošetřovatel. péči

1

1

Náměstek pro ekonomiku a provoz

1

1

Manažer kvality

1

1

Lékaři

6

5

3,5

3,5

Klinický psycholog, psycholog

3

2,5

Psychoterapie

1

1

Psychiatrická rehabilitace

1

1

Fyzioterapie

2

2

Ergoterapie

1

0

Nutriční terapeut

1

1

Prádelna

1

1

Dopravní zdravotní služba

1

1

Sestra pro servisní činnost

1

1

Vrchní sestra

1

1

Všeobecná sestra – s PSS
- bez PSS
Sanitář, ošetřovatel

6
27
34

10
22
34

Uklízečky
Personalista
Vedoucí odborný ekonom

7,5
1
1

8
1
1

Ekonomický úsek

2,5

3

Vedoucí stravovacího provozu

1

1

Kuchař - kuchařka

6

7

Pomocná kuchařka

2

2

Vedoucí technického provozu

1

1

Pracovníci údržby

2

2

Zahradník

1

1

2,4

2,4

Sociální oddělení

Vrátný - vrátná
Zdroj: PLP
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Vzdělávání
Náklady na vzdělávání zaměstnanců činily 379 tisíc Kč. Vzdělávání zaměstnanců je nastaveno
v souladu s programem PLP pro jednotlivé skupiny zaměstnanců. Cílem je udržení kvality
poskytované péče. Systém vzdělávání je nastaven v PLP v souladu s dlouhodobým cílem,
zvyšovat kvalitu personálu. PLP vlastní akreditaci pro vzdělávání psychologů v praktické části.
S využitím ČAS8 pořádáme akreditované semináře pro NLZP9. Podporujeme vzdělávání
nejenom lékařů, psychologů, ale všech ostatních zaměstnanců na různých pozicích.
Důležitou součástí personální politiky je upevňování vztahů mezi zaměstnanci, PLP pořádala
v r. 2015 již třetí ročník soutěže o nejoblíbenějšího zaměstnance. Důležitým aspektem mezi
vztahy zaměstnanců je podpora rovného přístupu při řešení personálních otázek
v organizaci.
Graf č. 6

VZDĚLÁNÍ
60

50

40

30

20

10

0
základní

střední

Zdroj: PLP

8
9

Česká asociace sester
nelékařská zdravotnická povolání
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Přehled o mzdách
Výše prostředků na platy schvaluje Rada Ústeckého kraje a tento limit je pro PLP závazný. Pro
rok 2015 byl plán ve výši 37 500 tisíc Kč. V průběhu roku došlo k úpravě závazného ukazatele
v souladu s usnesením Rady ÚK č. 9/87R/2015 do výše 40 000 tisíc Kč. Vlivem přebytkového
hospodaření mohla PLP vyplatit odměny zaměstnancům za splnění plánu a efektivní
hospodaření v roce 2015. V PLP pracuje celkem 124 zaměstnanců z toho 98 žen a 26 mužů.
Odměňování zaměstnanců (plat) v PLP je stanoven dle Zákoníku práce, hlava III. Ostatní
složky platu jsou garantovány Kolektivní smlouvou a jeho plnění je pod kontrolou Základní
organizace odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Psychiatrické léčebny
Petrohrad a Místní organizací Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů
Psychiatrické léčebny Petrohrad.

Tabulka č. 7

SLOŽKY PLATU
POPIS

V TISÍCÍCH KČ

V%

22 357

54,02

824

1,99

Zvláštní příplatek

1 522

3,67

Osobní příplatek

2 800

6,76

Práce přesčas

1 030

2,48

Příplatky SO, NE, svátky a noční směny

2 350

5,67

Odměny

4 093

9,89

Náhrady platu

4 403

10,63

OON - Ústavní pohotovost

1 836

4,43

169

0,40

41 384

100

Tarifní plat
Příplatek za vedení

Ostatní osobní náklady
CELKEM včetně OON
Zdroj: PLP

Z důvodu nedostatku odborných pracovníků je snahou PLP neustále udržovat vývoj platů
nad průměrem ČR v oblasti zdravotnictví. V léčebně jsou nad průměrem hrubé mzdy dle
ČSÚ následující kategorie zaměstnanců: lékaři, psychologové, všeobecné zdravotní sestry,
sociální pracovníci, a vedoucí zaměstnanci na všech úrovních řízení.
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Tabulka č 8

VÝVOJ PRŮMĚRNÉHO HRUBÉHO PLATU V PLP
OBDOBÍ
Průměrný plat v Kč

2013

2014

2015

24 934

26 125

27 149

Zdroj: PLP

Tabulka č. 9

PRŮMĚRNÉ HRUBÉ MZDY PODLE ČSÚ /PŘEDBĚŽNÉ ÚDAJE/
K 30. 9. 2015

V KČ

Česká republika celkem

26 072

Ústecký kraj

23 411

Zdroj: PLP

Problematika v zajištění personálního obsazení se týká zejména kategorie lékař – psychiatr.
Dle vyhlášky č. 99/ 2012 Sb., která nařizuje minimální obsazení, PLP splňuje požadavky.
V praxi při nepřetržitém provozu za podmínek dodržování ZP však dochází k vysokému
počtu přesčasových hodin u lékařů a je velice obtížné zajistit ÚPS10.

Finanční souhrn
PLP je řadu let ekonomicky stabilní, svou zkušeností řídí náklady a výnosy tak, aby pomáhaly
k rozvoji organizace. Účetní jednotka vykázala k 31. 12. 2015 hospodářský výsledek po
zdaněním v celkové výši + 590 tis. Kč.
PLP v roce 2015 postupovala dle strategického plánu směrem k dalšímu rozvoji organizace,
přičemž kladla důraz na efektivní vynakládání finančních prostředků a provedla řadu
opatření k zajištění provozu.

10

Ústavní pohotovostní služba
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Majetek
PLP hospodaří s majetkem Ústeckého kraje a na opravu a údržbu majetku vynaložila 3 544
tisíc Kč. Rozloha areálu PLP je 4,3 ha a jeho součástí je hlavní budova a šest doplňkových
staveb. K objektům je přilehlá francouzská zahrada s anglickým parkem. Areál a objekty jsou
pod ochranou památkové péče. Do vybavení a zlepšení prostředí bylo investováno
v hodnoceném období 2 303 tis. Kč, z toho 131 tisíc Kč z rozpočtu zřizovatele.
Tabulka č. 10

MAJETEK

V TIS. KČ

Dlouhodobý nehmotný majetek

013

748

Pozemky

031

377

Stavby

021

51 180

Dlouhodobý hmotný majetek

022

14 074

Drobný dlouhodobý nehmotný
majetek PLP
Drobný dlouhodobý hmotný majek
PLP

018

444

028

19 071

Zdroj: PLP

Ekonomická činnost
Rozpočet Psychiatrické léčebny v Petrohradě, p. o. byl pro rok 2015 sestaven v souladu se
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, jako
vyrovnaný. Rozpočtované náklady a výnosy činily 83 360 tisíc Kč. Skutečné náklady činily
82 647 tisíc Kč a výnosy byly vykázány ve výši 83 237 tisíc Kč. PLP se jako v minulých letech
snažila i v roce 2015 o vyrovnané hospodaření, o zvýšení kvality poskytované péče a o údržbu
majetku. Vzhledem k příznivému vývoji na straně výnosů a efektivnímu vynakládání
prostředků na straně nákladů bylo za rok 2015 dosaženo kladného hospodářského výsledku
ve výši 590 tis. Kč z toho 23 tis. Kč z doplňkové činnosti. Proto také PLP nepožádala o
příspěvek zřizovatele na provoz.
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Výnosy v roce 2015, vybrané ukazatele:

Graf č. 7

Výnosy v tisících Kč
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ČINNOST

Zdroj: PLP

Převažující náklady organizace, která není založena za účelem zisku, jsou osobní náklady
včetně odvodů a to ve výši 68,5 % z rozpočtu organizace. Ostatní náklady kopírují potřeby
PLP v daném období dle schváleného plánu. DDHIM 14,9 %, služby 5,1 % a opravy a
udržování 4,3 %.
Skutečné plnění nákladových položek oproti plánu bylo ve výši 99,14% a pohybovalo se
v rozmezí od 93 % do 102%.
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Graf č. 8

Náklady vybraných položek v tisících Kč
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Zdroj: PLP

Skladové zásoby byly k 31. 12. k zajištění provozu ve výši 1 225 tisíc. Kč, z toho:


Léky

174



SZM

139



Potraviny

198



ELTO

240



Všeobecný materiál

474
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Hospodaření v období 2013 - 2015
Graf č. 9
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Závazky a pohledávky
Tabulka č. 11

ZÁVAZKY
2015
Z obchodního styku
Ostatní
Po splatnosti
Zdroj: PLP
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Tabulka č. 12

POHLEDÁVKY

TABULKA Č. 13

2015

V TIS. KČ

Za zdravotními pojišťovnami

12 077

Za pacienty – regulační poplatky

56

Ostatní

0

Zdroj: PLP

Doplňková činnost
Doplňkovou činnost PLP provozuje v souladu se Zřizovací listinou za účelem efektivnějšího
využití zdrojů. V hodnoceném období dosáhla zisku ve výši 23 tisíc Kč.
Tabulka č. 13

DOPLŇKOVÁ ČINNOST 2015
POPIS / V TIS. KČ
Praní prádla, žehlení a opravy

NÁKLADY

VÝNOSY

ZISK

42

48

6

Hostinská činnost

36

41

5

Maloobchod, velkoobchod

36

43

7

2

7

5

Pořádání kurzů a školení
Zdroj: PLP

Aktiva a pasiva
Tabulka č. 14

AKTIVA
POPIS

K 1. 1. 2015

K 31. 12. 2015

Aktiva celkem

74 285

68 426

Stálá aktiva

37 499

37 595

Oběžná aktiva

36 786

30 831

Zdroj: PLP
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Tabulka č. 15

PASIVA
POPIS

K 1. 1. 2015

K 31. 12. 2015

Pasiva celkem

74 285

68 426

Vlastní kapitál

48 176

48 049

Cizí zdroje

26 109

20 377

Zdroj: PLP

Fondy organizace
Investiční fond
Tvorba a čerpání investičního fondu v PLP probíhalo v souladu se schváleným plánem
investic. Celkem bylo z investičního fondu za rok 2015 pořízen majetek v hodnotě 2 303 tis.
Kč z toho 584 tis. z rozpočtu zřizovatele, účelová dotace (Usnesení RUK č. 21/73R/2015) na
nákup interaktivní tabule, jídelního výtahu a částečně na ozvučení sálu. A dále v rámci
Podpory zvýšení komfortu pacientů při poskytování lůžkové péče na území Ústeckého
kraje PLP obdržela dotaci od zřizovatele ve výši 131 tisíc Kč v souladu s Usnesením RUK č.
18/89R/2015. Také byly schváleny investiční prostředky na opravu střechy hlavní budovy ve
výši 29 000 tis. Kč pro nadcházející období.
Konečný stav fondu k 31. 12. je 3 195 tisíc Kč.
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Graf č. 9

Pořízení investic v tis. Kč
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Projekty EU
V hodnoceném období skončila udržitelnost Špýcharu – výstavba ergoterapie, tato investiční
akce byla realizovaná v roce 2010 ve výši 29 798 tisíc Kč z toho 25 918 prostřednictvím
zřizovatele a 3 880 tisíc Kč z vlastních zdrojů. Cílem bylo rozšířit prostory pro psychiatrickou
rehabilitaci a zkvalitnit poskytovanou péči. Psychiatrická rehabilitace je nedílnou součástí
léčby. V neposlední řadě došlo i k zhodnocení kulturní památky.
Dalším objektem investiční výstavby v r. 2010 byl sklad nebezpečného odpadu, závěrečnou
monitorovací zprávou v červnu 2015 byla potvrzena efektivnost a nezbytnost výstavby.

Rezervní fond
Tvorba fondu v daném období ve výši 406 tisíc Kč z toho 274 tisíc ze zlepšeného
hospodářského výsledku a 132 tisíc z darů. Celkem bylo vyčerpáno 132 tis. Kč a konečný
zůstatek k 31. 12. činí 6 753 tisíc Kč.
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Tabulka č. 16

SEZNAM DÁRCŮ
POPIS

V TIS. KČ

REKOS JV s.r.o., Žatec

10

Martin Kubelka, Žatec

15

Šilhánek a syn, a. s., Kryry

15

Obec Petrohrad

50

Korecký Ladislav, Kryry

2

Hurt Jiří, Kryry

3

Město Kryry

10

Petrohradská společnost s. r. o.

20

Marius Pedersen, Hradec Králové

7

Zdroj: PLP

Poskytnuté dary byly čerpány již na 23. Zahradní slavnost pořádanou ve vlastní režii za
účelem resocializace hospitalizovaných pacientů a otevření PLP veřejnosti.
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Fond FKSP
Fond tvořen v souladu s platnými právními předpisy ve výši 1% osobních nákladů PLP.
Tabulka č. 17

FKSP
POPIS

V TIS. KČ

Počáteční stav

135

Tvorba

396

Čerpání

365
Z toho: stravování

111

kultura, tělovýchova a sport

46

peněžní dary

27

penzijní připojištění

181

Konečný stav

166

Zdroj: PLP

Fond odměn
V hodnoceném období nebyly čerpány z fondu odměn žádné prostředky. Pohyb byl jen na
straně tvorby a to z HV ve výši 274 tisíc Kč.
Počáteční stav k 1. 1. 2015

370 tisíc Kč

Stav k 31. 12. 2015

644 tisíc Kč
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Kontrolní činnost
Funkce interního auditu byla nahrazena výkonem veřejnoprávní kontroly ze strany
zřizovatele (Ústecký kraj).
V posledních třech letech ze strany zřizovatele byla provedena veřejnoprávní kontrola ve
dnech 25. 6. 2013 - 30. 7. 2013 veřejnosprávní kontrolu ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č.
320/2001 Sb. Předmětem kontroly bylo hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu
ustanovení § 9 odst. 1 a §11 odst. 4 písm. a) a b) zákona o finanční kontrole za období roku
2012. Kontrolou nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně.

Výsledky kontrol v roce 2013 - 2015.
2013 - Kontrola Okresní správou sociálního zabezpečení v Lounech o plnění povinností v
nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Nebyly uděleny žádné sankce.
Úřad práce ČR – krajská pobočka v Ústí nad Labem v oblasti poskytování sociálních služeb
poskytovaných ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče. Nebyly uděleny žádné sankce.
Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje zaměřené na plnění povinností stanovených k
ochraně veřejného zdraví. Nebylo shledáno porušení ustanovení zákona č. 258/2000 Sb.
2014 - Kontrola Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje zaměřené na plnění povinností
stanovených k ochraně veřejného zdraví. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.
Kontrola Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče ČR. Předmětem kontroly bylo
dodržování § 322 Zákona 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Organizaci bylo
uloženo přijmout opatření k odstranění závad.
2015 - Kontrola Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje zaměřené na plnění povinností
stanovených k ochraně veřejného zdraví, bez závad.
Dne, 18. 5. 2015 bylo zahájeno šetření VZP ČR v souvislosti s revizí správnosti a oprávněnosti
vykázané zdravotní péče (zdravotních služeb) v odbornosti 004 – zvláštní ambulantní péče.
Zjištěné nedostatky ve vykazování zdravotních výkonů byly odstraněny.
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Zpráva nezávislého auditora
Nezávislým auditorem byla provedeno ověření, zda informace uvedené v účetní závěrce roku
2015 podávají věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situaci účetní jednotky.
Na základě uvedených skutečností v účetní závěrce je výrok auditora za období od 01. 01.
2015 do 31. 12. 2015 „bez výhrad“.
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Veřejné zakázky
Tabulka 18
Č. zakázky

Datum
přidělení
čísla VZ

Název

Vybraný uchazeč

Cena plnění bez
DPH

Cena plnění s
DPH

VZ - 13/2015

14.1.2015

Dodávka extralehkého topného oleje - 1/15

SILMETPříbram a.s., Příbram III - 168, 261 01
Příbram, IČ: 26210428

202 514,00 Kč

245 042,00 Kč

VZ - 34/2015

27.1.2015

Dodávka extralehkého topného oleje - 2/15

SILMETPříbram a.s., Příbram III - 168, 261 01
Příbram, IČ: 26210428

196 057,90 Kč

237 230,00 Kč

VZ - 35/2015

27.1.2015

Oprava části stanice geronto ženy a zřízení vzduchotechniky - REKOS-JV s.r.o., Pražská 881, 438 01 Žatec, IČ:
3/15
22774360

967 517,00 Kč

1 170 696,00 Kč

233 855,40 Kč

282 965,00 Kč

293 943,43 Kč

338 034,94 Kč

VZ - 59/2015

10.2.2015

Dodávka extralehkého topného oleje - 4/15

VZ - 60/2015

10.2.2015

Dodávka potravin - koloniál - 5/15

VZ - 78/2015

23.2.2015

Dodávka extralehkého topného oleje - 6/15

VZ - 105/2015

13.3.2015

VZ - 124/2015

30.3.2015

VZ - 160/2015

16.4.2015

VZ - 161/2015

16.4.2015

VZ - 175/2015

23.4.2015

VZ - 193/2015

4.5.2015

240 975,90 Kč

291 580,84 Kč

Dodávka extralehkého topného oleje - 7/15

THERMOIL s.r.o., Kašparova 1844/8, 415 01
Teplice, IČ:60279206

217 650,85 Kč

263 357,53 Kč

Dodávka extralehkého topného oleje - 8/15

THERMOIL s.r.o., Kašparova 1844/8, 415 01
Teplice, IČ:60279206

213 683,74 Kč

258 557,33 Kč

1 676 475,00 Kč

2 028 534,75 Kč

789 403,80 Kč

955 178,60 Kč

221 277,42 Kč

267 745,68 Kč

84 655,00 Kč

102 433,00 Kč

308 160,00 Kč

372 873,60 Kč

126 300,00 Kč

152 823,00 Kč

195 000,00 Kč

235 950,00 Kč

284 850,00 Kč

344 688,50 Kč

167 081,82 Kč

202 169,00 Kč

131 657,00 Kč

152 236,00 Kč

227 702,49 Kč

275 520,00 Kč

228 191,24 Kč

276 111,40 Kč

223 977,50 Kč

271 012,80 Kč

637 550,00 Kč

771 436,00 Kč

228 000,00 Kč

275 880,00 Kč

540 100,00 Kč

653 521,00 Kč

176 080,00 Kč

213 056,80 Kč

90 088,00 Kč

není plátce DPH

145 361,01 Kč

170 847,12 Kč

217 486,96 Kč

263 159,22 Kč

199 213,63 Kč

241 048,49 Kč

194 235,87 Kč

235 025,40 Kč

Laundromat s.r.o., Vinohradská 2165/48, 120 00
Praní a číštění prádla pro Psychiatrickou léčebnu Petrohrad Praha 2 - Vinohrady, IČ: 48266493 - provozovna:
9/15
Osvoboditelů 980, 438 01 Žatec
LP doprava a stavby, s.r.o., Malé náměstí 100, 337
Stavební a zednické práce v roce 2015 - 10/15
01 Rokycany, IČ: 29100721
Dodávka extralehkého topného oleje - 11/15
Dodávka atypických skříní do PL Petrohrad - 12/15
Údržba a servis nemocničního informačního systému 13/15

VZ - 214/2015

18.5.2015

VZ - 256/2015

3.6.2015

Dodávka keramické pece - 14/15

VZ - 347/2015

16.7.2015

Dodávka jídelního výtahu - 15/15

VZ - 411/2015

24.8.2015

Dodávka ložního prádla - 16/15

VZ - 420/2015

25.8.2015

Dodávka 55 ks šatních skříní - 17/15

VZ - 424/2015

28.8.2015

Dodávka polohovatelných lůžek s příslušenstvím - 18/15

VZ - 487/2015

22.9.2015

Dodávka extralehkého topného oleje - 19/15

VZ - 553/2015

14.10.2015

Dodávka extralehkého topného oleje - 20/15

VZ - 584/2015

23.10.2015

Oprava 2 ks hlavních vstupních dveří - výměnou - 21/15

VZ - 585/2015

23.10.2015

Dodávka audiovizuální techniky do PL Petrohrad - 22/15

VZ - 591/2015

27.10.2015

Oprava oplocení areálu PL Petrohrad - 23/15

VZ - 592/2015

27.10.2015

Likvidace odpadů - rok 2016 - 2017 - 24/15

VZ - 602/2015

3.11.2015

Dodávka extralehkého topného oleje - 25/15

VZ - 614/2015

6.11.2015

Malířské práce - 26/15

VZ - 632/2015

11.11.2015

Dodávka SZM do PL Petrohrad na rok 2016 - 2017 - 27/15

VZ - 663/2015

25.11.2015

Dodávka extralehkého topného oleje - 30/15

VZ - 713/2015

9.12.2015

Dodávka extralehkého topného oleje - 31/15

VZ - 748/2015

22.12.2015

Dodávka extralehkého topného oleje - 32/15
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SILMETPříbram a.s., Příbram III - 168, 261 01
Příbram, IČ: 26210428
Makro Cash & Carry ČR s.r.o., Jeremiášova
1249/7, 155 00 Praha 5 - pobočka: Obchodní 33,
362 11 Karlovy Vary - Jenišov, IČ: 26450691
THERMOIL s.r.o., Kašparova 1844/8, 415 01
Teplice, IČ:60279206

THERMOIL s.r.o., Kašparova 1844/8, 415 01
Teplice, IČ:60279206
ALNUS spol., s.r.o., Lva Tolstého 996, 438 01
Žatec, IČ: 46709223
Hippo, spol.s.r.o., Žabovřeská 72/12, 603 00 BrnoPisárky, IČ: 15528561
Krejník Petr, Chýnice 20, 252 17 Tachlovice, IČ:
13162241
Výtahy Petersik s.r.o., Na Březince 930/6, 150 00
Praha 5 Smíchov, IČ: 25010549
SC Professional s.r.o., Na koželužně 614, 345 06
Kdyně, IČ: 61171425
MANUTAN s.r.o., Provozní 5493/5, 722 Ostrava Třebovice, IČ: 25820702
PROMA REHA s.r.o., Riegrova 342, 552 03 Česká
Skalice, IČ: 63219107
PETRONEX s.r.o., Masarykova 750/316, 400 01
Ústí nad Labem, IČ: 25029517
THERMOIL s.r.o., Kašparova 1844/8, 415 01
Teplice, IČ:60279206
BRAM - Milan Brabec, Kolešovice 313, 270 02
Kolešovice, IČ: 43772293
ALVA IT, s.r.o., Staré náměstí 137, 356 01 Sokolov,
IČ: 29120705
TM Jesenice spol. s.r.o., Rošických 604/6, 150 00
Praha 5, IČ: 60732156
Marius Pedersen a.s. sídlo: Průběžná 1940/3, 500
09 Hradec Králové, provozovna: Čeradická 1014,
438 01 Žatec, IČ: 42194920
EG Energie, a.s., Ústecká 396/27, 184 00 Praha 8 Dolní Chabry, IČ: 25680340
Miroslav Kopp, Kadaňská 292, 441 01Podbořany,
IČ: 47788747
Interpharmac s.r.o., Nám. Republiky 1078/1, 110
00 Praha, IČ: 25277961
THERMOIL s.r.o., Kašparova 1844/8, 415 01
Teplice, IČ:60279206
EG Energie, a.s., Ústecká 396/27, 184 00 Praha 8 Dolní Chabry, IČ: 25680340
THERMOIL s.r.o., Kašparova 1844/8, 415 01
Teplice, IČ:60279206
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Závěr
Jak ukázala tato zpráva, PLP i nadále pokračovala v trendu minulých let a naplnila plánované
cíle v roce 2015. Aktivně se zapojila do Reformy psychiatrické péče v ČR. Prohlubuje
spolupráci s organizacemi, které podporují péči o duševně nemocné s cílem zkvalitnit
poskytované služby.
I nadále chce podporovat vzdělávání zaměstnanců pro rozvoj dalších služeb, byť v oblasti
výzkumu a vývoje jsme se nepodíleli na žádných úkolech. Do nadcházejícího období mimo
hlavního poslání chce jít cestou k rozvoji společenské odpovědnosti.
Během následujícího období bude snahou PLP se aktivně zapojit do Reformy psychiatrické
péče v ČR a s využitím prostředků z EU zahájit provoz CDZ v Chomutově ve spolupráci
s FOKUS Labe. Úspěšně dokončit spolupráci na projektu SUPR v rámci Norských fondů.
Očekává však při své činnosti, že nebude jednoduché zajistit odborný personál pro rozvoj
služeb a to bude veliká zátěž na management PLP.
V oblasti investiční výstavby bude snahou podpořit opravu střechy a připravovanou
revitalizaci zahrady, byť tyto akce jsou v gesci zřizovatele.
Nadále chce udržovat tradici a uspořádat Zahradní slavnost, která se bude konat 18. 6. 2016
v areálu PLP.
Cílem této tradice je:
„Změnit pohled na lidi s duševním onemocněním“.

Ing. Ladislav Henlín
ředitel
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