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VÝROČNÍ ZPRÁVA 

 Nemocnice Pardubického kraje, a. s.  

za rok 2015 

 

Zakladatelem a vlastníkem Nemocnice Pardubického kraje, a. s. je Pardubický kraj.  

 

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. (NPK) vznikla k 31. prosinci 2014 sloučením pěti nemocnic 

akutní lůžkové péče, jejichž vlastníkem je Pardubický kraj. K tomuto datu z důvodu fúze 

s Pardubickou krajskou nemocnicí, a. s., byly z obchodního rejstříku vymazány Chrudimská 

nemocnice, a. s., Litomyšlská nemocnice, a. s., Orlickoústecká nemocnice, a. s., a Svitavská 

nemocnice, a. s., a veškeré závazky, jmění, práva a povinnosti přešly na nástupnickou společnost 

Nemocnice Pardubického kraje, a. s. 

Vznikem nové společnosti vyvrcholil dlouhodobý proces naplánovaný na základě Scénáře efektivní 

transformace akutní lůžkové nemocniční péče v Pardubickém kraji, který schválili krajští 

zastupitelé. 

Nemocnice Pardubického kraje, a. s. se s ročním obratem více než 3,5 miliardy korun a se zhruba 

4500 zaměstnanci řadí mezi desítku největších nemocnic v zemi. Společnost tvoří pět pracovišť – 

Pardubická nemocnice, Chrudimská nemocnice, Orlickoústecká nemocnice, Litomyšlská 

nemocnice a Svitavská nemocnice. 

 

 

http://www.pardubickykraj.cz/
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1. O společnosti 

1.1 Úvodní slovo  

 

Společnost Nemocnice Pardubického kraje, a. s., která 

vznikla k 31. 12. 2014 sloučením pěti nemocnic akutní 

lůžkové péče ve vlastnictví Pardubického kraje, má za 

sebou první rok své existence. Přinesl nejen mnoho 

změn v řízení nové společnosti, ale také rozsáhlé 

investice a řadu významných projektů 

spolufinancovaných z evropských fondů. Díky nim se 

výrazně zkvalitnilo prostředí všech pěti našich nemocnic 

i jejich přístrojové vybavení. Velké poděkování za to 

patří našemu vlastníkovi, Pardubickému kraji, bez jehož 

přispění by nic z toho nebylo možné. 

V první polovině roku byly dokončeny dvě významné 

stavební investice. V Pardubické nemocnici byl uveden 

do provozu zbrusu nový Multioborový pavilon, do něhož 

se přesunula tři oddělení z již nevyhovujících a zastaralých prostor. Příjemné prostředí 

pro svou léčbu získali pacienti psychiatrického oddělení Svitavské nemocnice, kde proběhla 

rekonstrukce historické budovy bývalého kláštera Redemptoristů a vedle ní vyrostla moderní 

přístavba. 

Svou vnější tvář ale změnily všechny naše nemocnice. Na všech pěti místech se uskutečnily 

projekty Realizace úspor energie. Mnoho budov bylo zatepleno, došlo k výměně oken 

a vstupních dveří a díky novým barevným fasádám získaly přívětivější vzhled. 

Obrovské investice v rozsahu, jaký tady minimálně deset let nebyl, po celý rok proudily 

do obnovy a modernizace zdravotnické techniky a vybavení napříč všemi nemocnicemi. 

Celkově se jednalo o 360 milionů korun. Mohli jsme tak vyřešit nejproblematičtější a leckde 

i kritická místa. Významný kvalitativní posun díky novým přístrojům a technologiím nastal 

zejména v oblasti radiodiagnostiky a intenzivní péče, velkou modernizací prošla i laboratorní 

technika, vybavení operačních sálů, endoskopických pracovišť či lůžková část nemocnic. 

Osobně mě velice těší rozvoj specializované péče. Pardubická a Litomyšlská nemocnice 

obhájily statut iktového centra. V Pardubicích se na přelomu let 2014 a 2015 podařilo 

po dlouholetém úsilí získat komplexní onkologické centrum a následně také statut vysoce 

specializované onkogynekologické péče. To svědčí o kvalitách našeho personálu 

a poskytované péče, zároveň se nám tím otevírají nové možnosti k čerpání významných 

dotací na další modernizaci vybavení. Je to nezbytná nutnost. Chceme poskytovat zdravotní 

péči na úrovni doby a odpovídající současným trendům medicíny, s tím musí být plně 

v souladu i přístrojové vybavení. 

Nechceme však být jen moderní nemocnicí 21. století disponující nejnovějšími technologiemi 

a opravenými pavilony. Zdravotnictví je práce s lidmi, na což se občas zapomíná. A to je 

špatně. Vstřícnost a ochota lékařů a sester jsou velice důležitým aspektem, jenž často 

rozhoduje o spokojenosti pacientů. Chceme jim vytvořit vlídné prostředí pro jejich léčbu. 

Vždyť k nám často přicházejí nejen se zdravotními problémy, ale i s nalomenou psychikou. 

Je důležité, aby u nás našli pozitivní atmosféru a vstřícný přístup. Proto velice vítám vznik 

projektu Přátelská nemocnice, díky němuž by měl nastat posun také v této oblasti 

a v mezilidských vztazích. 
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Samozřejmě si jsem vědom toho, že přátelskou a vstřícnou atmosféru může navodit pouze 

spokojený zaměstnanec. Proto si velmi cením, že jsme v roce 2015 při složitém kolektivním 

vyjednávání s odborovými organizacemi našli shodu, mimo jiné ohledně navýšení mzdových 

prostředků. Naše společnost si svých zaměstnanců váží. Kvalifikovaný a odborně zdatný 

personál považujeme za náš největší kapitál. Zvláště v dnešní době, kdy se mnoho nemocnic 

v zemi potýká s nedostatkem lékařů a sester a některé již musely i omezit provoz. Nemocnice 

Pardubického kraje, a. s. chce být zajímavým a stabilním zaměstnavatelem. Věříme, že se 

investice do našeho personálu vrátí a že to budou cítit zejména naši pacienti a jejich blízcí, 

kteří u nás najdou kvalitní zdravotní péči i vstřícné prostředí. 

Nemocnice Pardubického kraje, a. s. prožila svůj první rok. Jsem přesvědčen, že jsme ho 

společnými silami zvládli se ctí a že jsme novou společnost úspěšně nastartovali do života. 

Za odvedenou práci v roce 2015 patří moje poděkování všem zaměstnancům našich 

nemocnic. 

 

 

 

                                                                                               MUDr. Tomáš Gottvald   

 předseda představenstva a 

         generální ředitel 
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1.2 Statutární orgány společnosti 

 

Představenstvo 

 

MUDr. Tomáš Gottvald   předseda představenstva  

Ing. Petr Rudzan    místopředseda představenstva 

MUDr. Vladimír Ninger, Ph.D.  člen představenstva 

 

Dozorčí rada 

 

MUDr. Pavel Havíř   předseda dozorčí rady 

Ing. Ivan Pilip    místopředseda dozorčí rady 

MUDr. Věra Rybová   člen dozorčí rady 

Ing. Miroslav Gregor   člen dozorčí rady 

Mgr. Jana Svojanovská   člen dozorčí rady (od 19. března 2015) 

Bc. Marek Šisler    člen dozorčí rady (od 19. března 2015) 
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1.3 Profil společnosti 

Název společnosti    Nemocnice Pardubického kraje, a.s. 

Sídlo společnosti    Kyjevská 44, 532 03 Pardubice 

Zápis v obchodním rejstříku  Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 

2629 

Datum zápisu do OR   25. 7. 2007,  

                                                       fúze ke dni 31. 12. 2014 

Právní forma    akciová společnost 

Akcionář Pardubický kraj, Komenského nám. 125,  

 532 11 Pardubice 

IČ, DIČ     27520536, CZ27520536 

Adresa     Kyjevská 44, 532 Pardubice 

Telefon     466 011 111, 467 431 111 

Internetová adresa    www.nempk.cz 

ID schránky     eiefkcs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nempk.cz/
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1.4 Předmět činnosti 

 

Předmět činnosti je souhrnně zapsán v obchodním rejstříku. Nejvýznamnějším předmětem 

činnosti je poskytování zdravotních služeb. 

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. (NPK) poskytuje zdravotní služby ve všech pěti 

následujících nemocnicích:  

 Pardubická nemocnice (PKN) 

 Chrudimská nemocnice (CHN) 

 Litomyšlská nemocnice (LIN) 

 Svitavská nemocnice (SYN) 

 Orlickoústecká nemocnice (OUN) 

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. poskytuje komplexní ambulantní a lůžkovou péči 
ve všech základních, specializovaných i vysoce specializovaných oborech, provozuje lůžkovou 
následnou péči, domácí péči, základní i specializovanou diagnostickou péči a lékárny. 

Pardubická nemocnice je součástí komplexních kardiovaskulárních center, iktových center 
a center vysoce specializované onkologické péče pro dospělé. Litomyšlská nemocnice 
je součástí iktových center. 

Pardubická nemocnice je také výukovou základnou Fakulty zdravotnických studií Univerzity 

Pardubice, Střední zdravotnické školy Pardubice, NCO a NZO a lékařské fakulty UK Hradec 

Králové. 
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1.5 Mise, vize a hodnoty společnosti 

 

Mise společnosti 

 

Naše přátelská nemocnice – Vaše trvalá jistota   

 

JE TO SPOLEČNÁ MISE 

 

 

Vize společnosti 

 

Společnost Nemocnice Pardubického kraje, a.s. je jednotný celek s důvěrou vyhledávaný 

spokojenými pacienty i zaměstnanci, je garantem vzájemné spolupráce a využití odborného 

potenciálu. 

 

JE TO SPOLEČNÁ VIZE 
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Hodnoty společnosti 

 

JE TO SPOLEČNÝ DOTEK 

 

 Důvěra a respekt 

 Odbornost a kvalita 

 Týmová spolupráce 

 Efektivita 

 Komunikace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

   

 

 

 

1.6 Organizační složka v zahraničí 

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. nemá organizační složku podniku v zahraničí. 
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1.7 Základní organizační struktura 

Základní organizační struktura Nemocnice Pardubického kraje, a. s. k 31. 12. 2015. 
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2. Významné události roku 2015 

 

Leden 

 Společnost Nemocnice Pardubického kraje, a.s. vstoupila do prvního měsíce své 

existence jako právní nástupce sloučených nemocnic. 

 V Orlickoústecké nemocnici byla dokončena modernizace 15 pokojů na interním 

oddělení z prostředků Nadačního fondu S námi je tu lépe!  

 Litomyšlská nemocnice se zapojila do projektu „Bezbariérové nemocnice PRO 

NESLYŠÍCÍ" a byl zahájen projekt Cesta k fyzické kondici a duševní svěžesti v profesní 

kariéře.  

 Svitavská nemocnice obdržela v celostátní soutěži ocenění Bezpečná nemocnice 2014 

za projekty Bezpečná péče o seniory. 

Únor 

 Slavnostně otevřen moderní psychiatrický pavilon Svitavské nemocnice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Březen 

 Slavnostně zahájen provoz a otevřen Multioborový pavilon v Pardubické nemocnici.  
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 Pardubická nemocnice ve spolupráci s Multiscanem, s.r.o. získala statut centra vysoce 

specializované onkologické péče pro dospělé. 

 Ve Svitavské nemocnici se uskutečnila IX. celostátní konference pro odborníky 

a seminář Střední ucho. Obrazové přenášení operace s odborným komentářem 

probíhalo živě do zasedací místnosti. 

 

Duben 

 Všechny Nemocnice Pardubického kraje, a.s. mají zaveden systém hodnocení kvality 

a bezpečí Spojené akreditační komise, o.p.s.  

 V Pardubické nemocnici zasedal výbor České onkologické společnosti ČLS JEP.  

 V Litomyšlské nemocnici proběhl seminář Ošetřovatelská péče o invazivní vstupy pro 

nelékařský zdravotnický personál.  

 Ve Svitavské nemocnici byl zahájen provoz telefonní Linky pro odvykání kouření a byl 

uspořádán Den zdraví pro širokou veřejnost a školy.  

 

Květen 

 Pardubická nemocnice pořádala 10. ročník odborné konference Pardubické 

zdravotnické dny, proběhlo zasedání výboru Radiologické společnosti ČSL JEP. 

 Byl uspořádán Den Chrudimské nemocnice pro širokou veřejnost a školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V Litomyšlské nemocnici proběhl seminář Bezpečná infuzní terapie, prevence rizik.  

 Svitavská nemocnice zorganizovala Celostátní setkání odborníků v psychiatrii 

a psychoterapii a odborný psychiatrický seminář: Kam dál v psychiatrické péči v naší 

zemi, kraji, regionu? 
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Červen 

 Proběhl 5. Den Pardubické nemocnice pro veřejnost a školy spojený s večerní filmovou 

projekcí pod širým nebem v areálu nemocnice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V Litomyšlské nemocnici byl zakončen projekt "Realizace úspor energie" 

na rekonstrukci a zateplení budovy interního pavilonu, pediatrie a infekční 

diagnostiky. Uspořádán byl seminář Hojení ran, trvalá výzva pro zdravotníky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Orlickoústecká nemocnice se zapojila do projektu „Bezbariérové nemocnice PRO 

NESLYŠÍCÍ“ a umožnila svým pacientům bezbariérovou komunikaci pomocí on-line 
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tlumočnické službě do znakového jazyka na dálku pomocí tabletu. Uskutečnil se X. 

ročník Ústecké urologické konference. 

 Ve Svitavské nemocnici skončily práce na zateplení budovy akutní medicíny s cílem 

snížení energetické náročnosti budovy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Červenec 

 V rámci dvoudenní návštěvy Pardubického kraje navštívila ministryně pro místní 

rozvoj Karla Šlechtová Pardubickou nemocnici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pardubická nemocnice obhájila statut centra vysoce specializované péče o pacienty 

s iktem. 
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 Do Svitavské nemocnice na oddělení intenzivní péče a operační sály byly pořízeny 

moderní přístroje a technické vybavení z evropských fondů. 

Srpen 

 Pardubická nemocnice uspěla při kontrolním šetření auditorů Spojené akreditační 

komise (SAK). 

Září 

 V Pardubické nemocnici byly zakončeny projekty "Realizace úspor energie", během 

nichž došlo k rekonstrukci a zateplení devíti budov, dokončen projekt obnovy 

a modernizace přístrojového vybavení, který byl spolufinancovaný z evropských 

fondů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V Chrudimské nemocnici byl dokončen projekt spolufinancovaný Evropskou unií 

„Modernizace lůžkového a přístrojového vybavení“. 

 V Litomyšlské nemocnici byl zakončen projekt "Realizace úspor energie", během 

něchž došlo k rekonstrukci a zateplení budovy vrátnice. Proběhl den zdraví pro 

veřejnost a školy. 

 Orlickoústecká nemocnice nainstalovala nový informační e-Kiosek do prostor interní 

ambulance a z prostředků ROP bylo dokončeno zateplení budov A, B, C, D a G. 

 Ve Svitavské nemocnici byly dokončeny práce financované Pardubickým krajem 

na zateplení levého křídla nemocnice, kde se nachází interní a dětské oddělení, 

dokončeny práce na výměně oken a úpravy střechy a zateplení fasády.  

 

Říjen 

 Na valné hromadě společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s. schválili členové 

krajské rady program Přátelská nemocnice.  

 Uskutečnil se Den Orlickoústecké nemocnice pro širokou veřejnost a školy. 

 V Litomyšlské nemocnici byl zakončen projekt "Litomyšlská nemocnice - obnova 

přístrojového vybavení oddělení lůžkové a intenzivní péče", který byl financován 

z ROP SV a během něhož došlo k obnově a pořízení nových zdravotnických přístrojů 
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na ARO, Interní oddělení a Interní JIP. Uskutečnil se seminář s praktickým nácvikem 

na téma Prevence násilí ve zdravotnictví a XI. ročník Mezioborové konference. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Svitavská nemocnice uspořádala IX. odbornou konferenci „Sestry, jak to máme 

s úsměvem?“, jejímž hostem byl profesor Cyril Höschl, ředitel Národního ústavu 

duševního ozdraví a přednosta Kliniky psychiatrie a lékařské psychologie 3. Lékařské 

fakulty Univerzity Karlovy. 

 V přímém přenosu formou videokonference byly prezentovány rozdílné techniky 

operace odstátých ušních boltců.   

 V Chrudimské nemocnici proběhla odborná konference pro nelékařské zdravotnické 

pracovníky. 

Listopad 

 V Pardubické nemocnici prošla radiodiagnostika výraznou modernizací. Vyšetření již 

probíhá na moderních digitalizovaných přístrojích, byl dokončen projekt obnovy 

a modernizace přístrojového vybavení spolufinancovaný Evropskou unií. 
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 Anesteziologicko-resuscitační oddělení Pardubické nemocnice pořádalo 9. ročník 

odborné konference Křivánkovy dny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V Orlickoústecké a Litomyšlské nemocnici se konal Světový den STOP dekubitům. 

 Dokončen projekt parkoviště mezi Svitavskou nemocnicí a městským kinem 

a kanalizace, jehož nedílnou součástí je výsadba nové zeleně. Investorem 

a stavebníkem byl Pardubický kraj. 

 Založen Nadační fond V. O. Ottendorfera spolu s Městem Svitavy. Posláním fondu 

je shromažďovat peníze a následně je využívat mimo jiné i pro zajištění rozvoje 

a kvality zdravotní péče.  

Prosinec 

 Pardubická nemocnice se třikrát v rámci kraje umístila na prvním místě v celostátním 

hodnotícím projektu „Nemocnice ČR 2015“, dokončen projekt modernizace 

přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra spolufinancovaný 

Evropskou unií. Pardubická nemocnice získala statut centra vysoce specializované 

onkogynekologické péče. 

 V Orlickoústecké nemocnici byl dokončen projekt s názvem „Modernizace 

Orlickoústecké nemocnice, a.s.“, který byl spolufinancován Evropskou unií 

z Evropského fondu pro regionální rozvoj. V rámci realizace projektu se uskutečnila 

rozsáhlá rekonstrukce operačních sálů včetně pořízení moderní operační techniky. 
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3. Zdravotní péče 

3.1 Kliniky a oddělení 

 

Přehled zdravotnických oddělení a pracovišť včetně obsazení vedoucích pozic. 

Pardubická nemocnice 

Vedení nemocnice 

Ředitel nemocnice Ing. Ivana Urešová, MBA 

Náměstek LPP MUDr. Roman Michálek 

Náměstkyně oš. péče Mgr. Lucie Mlatečková 

Klinika, oddělení/ 

pracoviště 

Přednosta, primář, 

vedoucí lékař 

Vrchní sestra, 

vrchní laborant/asistent 

Interní klinika 
MUDr. Petr Vojtíšek, CSc. 

pověřen řízením  
  

Interní oddělení  MUDr. Petr Vyhnálek, Ph.D. Lucie Jarešová 

Osteocentrum MUDr. Viktor Hundža   

Kardiologické oddělení MUDr. Petr Vojtíšek, CSc.  Jiřina Špelinová 

Chirurgická klinika doc. MUDr. Jiří Šiller, Ph.D.    

Chirurgické oddělení MUDr. Lukáš Sákra, Ph.D. Bc. Blanka Hošková 

Oddělení úrazové chirurgie 
MUDr. Martin Carda,  

 
Karolína Kopecká 

Oddělení cévní a plastické 

chirurgie 
MUDr. Tomáš Daněk, Ph.D.  Monika Besperátová 

Centrální operační sály 

a centrální sterilizace 
MUDr. Martin Šácha, Ph.D.  Gabriela Svatošová 

JIP chirurgických oborů MUDr. Jiří Matyáš  

Komplex ambulancí 

chirurgických a 

traumatologických 

MUDr. David Kusý 

Emergency a traumatologické 

ambulance  KACHT  
Hana Pešková 

MUDr. Miloslav Svoboda 

Chirurgické ambulance 

KACHT  

Oddělení dětské chirurgie MUDr. Zbyněk Horák Bc. Sabina Slavíčková 

Porodnicko-

gynekologická klinika 
doc. MUDr. Milan Košťál, CSc.   

Porodnicko-gynekologické 

oddělení 
Dr. med. Germund Hensel   Petra Zajíčková 

Neurologická klinika 
doc. MUDr. Edvard Ehler, 

CSc. 
 

Neurologické oddělení MUDr. Petr Geier  Mgr. Lenka Semencová 

Klinika 

otorinolaryngologie 

a chirurgie hlavy a krku 

MUDr. Jan Vodička, Ph.D.  
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Ušní, nosní, krční oddělení MUDr. Karel Pokorný, Ph.D.  Bc. Miroslava Slanináková 

Oddělení ústní, čelistní 

a obličejové chirurgie MUDr. Aleš Vrbacký  

4.   

Jana Remešová 

5.   
LPS stomatologická 

ARO MUDr. Magdalena Fořtová  Mgr. Hana Krňoulová 

Neurochirurgické oddělení MUDr. Tomáš Brož  Lucie Jánská 

Dětské oddělení MUDr. Marian Šenkeřík 

6.   

Mgr. Alena Chovancová 

7.   LPS pro děti a dorost 

Ortopedické oddělení MUDr. Petr Hoza  Bc. Jaroslava Horáková 

Oční oddělení doc. MUDr. Jan Novák, CSc. Naděžda Živná 

Urologické oddělení MUDr. Abdulbaset Hafuda Kateřina Švarcová  

Oddělení klinické hematologie MUDr. Olga Erbenová Miloslava Taranzová 

Plicní oddělení MUDr. Vladimír Molnár Renata Valachová 

Infekční oddělení MUDr. Petr Knížek, Ph.D. Bc. Lenka Kovačíková 

Psychiatrické oddělení MUDr. Jan Kolomazník Bc. Lucie Faktorová 

Kožní oddělení MUDr. David Stuchlík Monika Fidlerová 

Centrum rehabilitace 

  

MUDr. Ivo Jáchym 

  

Bc. Věra Kožená 

Hana Jetmarová 

Oddělení klinické a radiační 

onkologie 

doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, 

CSc. 
Bc. Blažena Beránková 

Geriatrické centrum MUDr. Ivo Bureš Bc. Diana Hanzlíková 

Centrum pracovního lékařství MUDr. Alexandra Eichlerová  Helena Kusínová 

Oddělení klinické biochemie a 

diagnostiky 
PharmDr. Jiří Skalický, Ph.D. Marie Hromádková 

Radiodiagnostické oddělení 
MUDr. Leoš Ungermann, 

Ph.D. 
Bc. Miroslav Šeda 

Transfuzní oddělení MUDr. Helena Geierová Bc. Iveta Krebsová 

Oddělení klinické 

mikrobiologie 

MUDr. Mgr. Eva Zálabská, 

Ph.D. 
Petra Soukupová 

Patologicko-anatomické 

oddělení 
MUDr. Mária Hácová  Petra Čefelínová 

Oddělení soudního lékařství MUDr. Pavel Toupalík, Ph.D. Markéta Týčová 

Nutriční a dietologické 

oddělení 
MUDr. Zuzana Kala Grofová Radka Mifková 

Protialkoholní záchytná 

stanice 
MUDr. Markéta Fialová Alena Kozárová 

Tým klinický psychologů Mgr. Jan Bažant   

Obor farmacie RNDr. Jitka Šťastná Ivana Mikulecká 

Centrum domácí péče   Mgr. Iva Svobodová 

Zdravotně-sociální oddělení   Mgr. Marcela Chvojková 
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Chrudimská nemocnice 

Vedení nemocnice 

Ředitel nemocnice MUDr. Vladimír Kučera 

Náměstek LPP MUDr. Vladimír Kučera 

Náměstkyně oš. péče Mgr. Gabriela Medunová 

Oddělení/ 

pracoviště 

Primář, 

vedoucí lékař 

Vrchní sestra, 

vrchní laborant/asistent 

Interní oddělení  MUDr. Tomáš Tomek Bc. Jana Sokolová 

Chirurgické oddělení MUDr. Vladimír Ninger, Ph.D. Mgr. Monika Poukarová 

Porodnicko-gynekologické 

oddělení 
MUDr. Tomáš Pavlíček Barbora Dostálková, Dis. 

Neurologické oddělení MUDr. Roman Mikan Marie Svobodová  

ARO MUDr. Martin Zemánek Bc. Romana Chmelíková 

Dětské a novorozenecké 

oddělení MUDr. David Kasal  
Jarmila Urbánková 

Bc. Gabriela Licková 
LPS pro děti a dorost 

Urologická ambulance MUDr. Ivan Šanda  

Ambulance nemocí plicních 

a tuberkulózy 
MUDr. Jana Vejvodová  

Léčebna dlouhodobě 

nemocných  
MUDr. Tomáš Vondráček Bc. Šárka Portyšová, Dis. 

Oddělení klinické biochemie  Ing. Ilona Ročková Petra Hurtíková 

Hematologicko – transfuzní 

oddělení 
MUDr. Věra Šebková Radka Dostálová 

Oddělení klinické 

mikrobiologie 
RNDr. Marie Boháčková  Dana Mašindová 

Patologicko-anatomické 

oddělení 
MUDr. Anna Korcová Marie Štanglová  

Rehabilitační oddělení MUDr. Kateřina Bažantová Mgr. Petra Dachovská 
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Litomyšlská nemocnice 

Vedení nemocnice 

Ředitel nemocnice MUDr. Miroslav Vlach 

Náměstek LPP MUDr. Zdeňka Fenclová 

Náměstkyně oš. péče Mgr. Světlana Jeřábková 

Oddělení/ 

pracoviště 

Primář, 

vedoucí lékař 

Vrchní sestra, 

vrchní laborant/asistent 

Anesteziologicko – 

resuscitační oddělení 
MUDr. Juraj Bóna Alena Kotyzová 

Operační sály a centrální 

sterilizace 
MUDr. Jaroslav Bělehrádek Marie Šauerová 

Dětské oddělení MUDr. Dobromila Filová  

Gynekologické oddělení MUDr. Libor Vylíčil Iva Prusáková 

Hematologicko-transfusní 

oddělení 
MUDr. Zdeňka Fenclová Blanka Preisslerová 

Chirurgické oddělení MUDr. Marek Serbák Bc. Ctislava Nováková 

Oddělení infekční diagnostiky MUDr. Jana Janečková Lenka Syrová 

Interní oddělení MUDr. Milan Dunaj Mgr. Jitka Wayrauchová 

Kožní oddělení MUDr. Josef Leichter  

Léčebna dlouhodobě 

nemocných 
MUDr. Tomáš Ducháček Anna Brdíčková 

Mezioborová chirurgická JIP MUDr. Slavoj Lopuchovský Radka Lipavská 

Neurologické oddělení MUDr. Marian Kuchar, Ph.D. Jana Findová 

Oční oddělení MUDr. Vladimír Liška, Ph.D. Mgr. Ilona Holubová 

Oddělení klinické biochemie MUDr. Věra Suková Anna Belová 

Ortopedické oddělení MUDr. Miroslav Vlach Miluše Dobiášová 

Radiologické oddělení MUDr. Jakub Vykypěl Ján Saksun, DiS.  

Rehabilitační oddělení MUDr. Markéta Tušlová 
Marcela Králová;  

Lenka Švábová 



 

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.                    Strana 22 z 54    Výroční zpráva za rok 2015 

Svitavská nemocnice 

Vedení nemocnice 

Ředitel nemocnice MUDr. Pavel Kunčák 

Náměstek LPP MUDr. Pavel Kunčák 

Náměstkyně oš. péče Bc. Pavla Angelová 

Oddělení/ 

pracoviště 

Primář, 

vedoucí lékař 

Vrchní sestra, 

vrchní laborant/asistent 

Interní oddělení 
MUDr. Ivana Kellnerová 

 

Naděžda Chlupová 

Dana Onderková 

Interní JIP MUDr. Jakub Rouchal Petra Pešlová 

Chirurgické oddělení MUDr. Karel Víšek Bc. Božena Vávrová 

Chirurgická JIP 
MUDr. Jaroslav 

Dobrovolný 
Daniela Karpíšková 

Gynekologicko -porodnické 

oddělení 
MUDr. Petr Zakopal Šárka Prudilová 

ARO MUDr. Hanuš Ettl 
Milena Procházková - lůžka 

Kamila Baráková - anestezie 

Dětské oddělení 
MUDr. Ludmila 

Pospíšilová 

Jaroslava Holíková – dětské 

Jitka Kaderková 

 - novorozenecké 

Urologické oddělení 
MUDr. Vítězslav 

Boleloucký 
Miroslava Bomberová 

ORL oddělení MUDr. Libor Sychra Hana Tomancová 

Psychiatrické oddělení MUDr. Zdeňka Kovářová Bc. Martina Blaževská 

LDN MUDr. František Martinů Alena Petrželová 

Centrální operační sály a 

centrální sterilizace 
 Iva Šnaidaufová 

Oddělení klinické biochemie RNDr. Miluše Marečková Alena Procházková 

Hematologicko – transfúzní 

oddělení 
MUDr. Dagmar Veselá Marcela Hartmanová 

Oddělení radiologie a 

zobrazovacích metod 
MUDr. Dagmar Zezulová  Zdislava Slintáková  

Patologicko-anatomické 

 
MUDr. Tomáš Čížek Lukáš Kolář 

Rehabilitační oddělení Vladimír Žák Alena Felklová 
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Orlickoústecká nemocnice 

Vedení nemocnice 

Ředitel nemocnice MUDr. Jiří Řezníček 

Náměstek léčebné péče MUDr. Josef Hájek 

Náměstkyně oš. péče Mgr. Miluše Kopecká 

Oddělení/ 

pracoviště 

Primář, 

vedoucí lékař 

Vrchní sestra/manažerka 

vrchní laborant/asistent 

vedoucí sestra 

Interní oddělení MUDr. Vladimír Šimon 

Hana Maršíková, 

manažerka interních oborů 

Renata Dytrtová, 

Iva Fišerová, Ivana Černá 

JIP interních oborů MUDr. Martin Jareš, Ph.D. 

 

Jana Škávová  

 

Chirurgické oddělení MUDr. Aleš Siatka 

Miroslava Záleská, 

manažerka operačních oborů 

Jana Lustyková, 

Hana Kovářová, Petr Vaníček 

Neurologické oddělení MUDr. Květa Chotěnovská Lenka Bílá 

Gynekologicko-porodnické 

oddělení 
MUDr. Dionýz Zakál  Radka Jiřelová 

Ušní, nosní, krční oddělení MUDr. Josef Hájek  

 
Věra Dolečková 

Urologické oddělení MUDr. Antonín Crha 

 
Anita Lukeslová 

ARO MUDr. Miroslav Kareš 

 
Hana Kopecká, Silvie Zichová 

Dětské oddělení MUDr. Luděk Ryba 

Hana Nádvorníková, 

Lenka Doležalová, 

Hana Lžíčařová, Iveta Frajdlová 

Hematologicko-transfúzní 

oddělení 
MUDr. Jiří Řezníček Bc. Radka Papayová 

Oddělení klinické biochemie 

a diagnostiky 
RNDr. Karel Kohoutek Bc. Petra Kalousová 

Oddělení lékařské 

mikrobiologie 
MUDr. Jiřina Jirešová Dana Fialová 

Radiodiagnostické oddělení MUDr. Karel Nedvěd 

 
Mgr. Petr Pech 

Rehabilitační oddělení MUDr. Radmila Dědková Mgr. Blanka Vanická 

Nemocniční lékárna PharmDr. Hana Hejlová Věra Zábranská 

Operační sály a centrální 

sterilizace 
MUDr. Jiří Cihlář Jaroslava Doležalová 

Tým klinických psychologů Mgr. Renata Stiskálková  
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3.2 Lůžkový fond 

 

Přehled počtu lůžek v jednotlivých nemocnicích NPK se stavem k 31. 12. 2015  

Oddělení/pracoviště PKN CHN LIN SYN OUN 
NPK 

Celkem 

ARO 8 16 5 5 12 46 

Dětské oddělení 36 33 - 33 36 138 

Chirurgické oddělení 38 66 47 45 65 261 

Oddělení dětské chirurgie 25 - - - - 25 

Neurochirurgické oddělení 22 - - - - 22 

Oddělení cévní a plastické 

chirurgie 
24 - - - - 24 

Oddělení úrazové chirurgie 34 - - - - 34 

Mezioborová JIP 18 - 6 - - 24 

Hematologické oddělení 4 - - - - 4 

Gynekologické oddělení 60 19 10 21 21 131 

Porodnické a 

novorozenecké oddělení 
59 36 - 28 42 165 

Interní oddělení 72 82 45 69 88 356 

Geriatrické centrum/LDN   

Ošetřovatelská péče 
70 105 40 23 - 238 

Infekční oddělení 50 - - - - 50 

Kardiologické oddělení 69 - - - - 69 

Kožní oddělení 20 - 5 - - 25 

Neurologické oddělení 64 36 40 - 30 170 

ORL 30 - - 22 20 72 

Oční oddělení 8 - 9 - - 17 

Ortopedické oddělení 44 - 30 - - 74 

Plicní oddělení 36 - - - - 36 

Psychiatrické oddělení 25 - - 55 - 80 

Oddělení klinické a 

radiační onkologie 
46 - - - - 46 

Oddělení ústní, čelistní a 

obličejové chirurgie 
10 - - - - 10 

Centrum/oddělení 

rehabilitace 
26 - 20 - - 46 

Urologické oddělení 34 - - 23 18 75 

LŮŽEK CELKEM 932 393 257 324 332 2 238 
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3.3 Základní výkonové a provozní ukazatelé 

 

 

Ukazatel PKN CHN LIN SYN OUN 
NPK 

Celkem 

Ambulantní ošetření 

Počty ošetřených pacientů 458 043 168 186 117 624 158 270 138 197 1 040 320 

Počty ošetřených pacientů 
LSPP 

4 721 3 937 1 541 5 272 3 749 19 220 

Celkem 462 764 172 123 119 165 163 542 141 946 1 059 540 

Hospitalizace pacientů 

Počet hospitalizovaných 
pacientů 

34 081 17 010 11 056 12 913 18 178 93 238 

Počet standardních lůžek 857 249 227 292 306 1 931 

Počet intenzivních a 
resuscitačních lůžek 

75 39 20 14 26 174 

Využití lůžek (%) 68,4 69,9 73,4 71,36 74,9 71,6 

Celkový počet ošetřovacích 
dnů 

212 157 74 399 66 195 75 246 81 327 509 324 

Průměrná ošetřovací doba 
(dny) 

6,23 4,37 5,99 9,98 4,47 6,21 

Operační výkony  

Počet plánovaných operací  15 885 4 265 3 559 2 527 4 483 30 719 

Počet neplánovaných 
operací 

665 628 299 - 342 1 934 

Celkem 16 550 4 893 3 858 2 527 4 825 32 653 

Perinatální ukazatelé 

Počet porodů 1 547 1 042 - 725 1257 4 571 

Počet narozených dětí 1 581 1 047 - 731 1 265 4 624 

Gemini 34 5 - 6 8 53 

Počet císařských řezů 368 268 - 152 262 1 050 

Perinatální úmrtnost (‰) 2,58 1,9 - 2,76 2,4 2,41 

Komplement  

Počet vyšetření  452 888 259 881 296 928 132 103 372 388 1 514 188 
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3.4 Vysoce specializovaná centra 

 

 

CENTRUM VYSOCE SPECIALIZOVANÉ PÉČE O PACIENTY S IKTEM  

  

Pardubická nemocnice a Litomyšlská nemocnice byly do sítě Iktových center zařazeny v roce 

2010, v roce 12/2015 znovu obhájily statut centra s platností do konce 12/2020. 

Věstník MZ č.11/2015 z 21. 7. 2015. 

 

 

PERINATOLOGICKÉ CENTRUM INTERMEDIÁRNÍ PÉČE 

 

Pardubická krajská nemocnice, a.s. obhájila statut perinatologického centra intermediární 

péče v r. 2014. Statut má platnost do 31. 3. 2019. 

Věstník MZ č.2/2014 z 29. 4. 2014. 

 

KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÉ CENTRUM PARDUBICKÉHO KRAJE VE SPOLUPRÁCI 

S MULTISCANEM  

 

Statut centra vysoce specializované onkologické péče pro dospělé byl udělen koncem roku 

2014 platné do konce 12/2019.  

Centrum tvoří dva spolupracující subjekty Nemocnice Pardubického kraje, a. s. – Pardubická 

nemocnice a Multiscan, s.r.o. 

Věstník MZ č.4/2015 z 20. 3. 2015. 

 

CENTRUM VYSOCE SPECIALIZOVANÉ ONKOGYNEKOLOGICKÉ PÉČE 

 

Statut centra byl Pardubické nemocnici udělen v roce 2015, platnost do 12/2020. 

Věstník MZ č.1/2016 z 8. 1. 2016. 

 

KOMPLEXNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ CENTRUM  

 

Fakultní nemocnice Hradec Králové ve spolupráci tehdy s Pardubickou krajskou nemocnicí, 

a.s. a ve spolupráci s Kardiologickým centrem AGEL a.s. 

Pardubická krajská nemocnice, a. s. spolu se dvěma soukromými subjekty (Artur KOBLITZ, 

s.r.o., Kardio – Troll, s.r.o.) byla jako spolupracující subjekt Fakultní nemocnice Hradec 

Králové zařazena do sítě komplexních kardiovaskulárních center v roce 2009. Věstník MZ 

č.9/2009 z 18. 12. 2009 

V roce 2011 byly všechny tři spolupracující subjekty včetně PKN vyřazeny. 

Věstník MZ č.1/2011 z 1. 1. 2011.  

V roce 2012 bylo mezi komplexní kardiovaskulární centra po splnění všech podmínek zpětně 

zařazeno Komplexní kardiovaskulární centrum Fakultní nemocnice Hradec Králové 

ve spolupráci s Pardubickou krajskou nemocnicí, a. s. a ve spolupráci s Artur KOBLITZ, s.r.o. 

a ve spolupráci s Kardiologickým centrem Agel s.r.o. (dříve Kardio-Troll s.r.o.). Věstník MZ 

č.3/2012 z 27. 4. 2012. 

Pozn. následně došlo ke sloučení KC Agel a Artur Koblitz. Nyní jsou 2 spolupracující subjekty 
– Pardubická nemocnice a Kardiologické centrum Agel. 
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3.5 Akreditace vzdělávacích programů 

Přehled obnovených nebo nově získaných akreditací vzdělávacích programů v roce 2015. 

Pardubická nemocnice 

Název oboru specializačního 
vzdělávání nebo zaměření 
doplňující odborné praxe 

Maximální 
počet 
školících 
míst 

Stav akreditace/žádost  Platnost do 

Dermatovenerologie 3 Akreditováno v roce 2015 21. 5. 2023 

Dětská chirurgie   Odeslána na MZČR 31. 8. 2015 20. 12. 2015 

Dětské lékařství 8 Akreditováno v roce 2015 28. 4. 2023 

Gastroenterologie 2 Akreditováno v roce 2015 16. 3. 2024 

Geriatrie 3 Odeslána na MZČR 15. 9. 2015 12. 12. 2015 

Gynekologie a porodnictví 6 Odeslána na MZČR 24. 6. 2015 19. 10. 2015 

Hematologie a transfúzní 
lékařství 

  Odeslána na MZČR 6. 3. 2015 17. 3. 2015 

Infekční lékařství 3 Odeslána na MZČR 9. 9. 2015 1. 10. 2015 

Kardiologie   Odeslána na MZČR 20. 10. 2015 28. 1. 2016 

Klinická biochemie   Odeslána na MZČR 3. 11. 2015 16. 1. 2016 

Klinická psychologie 4 Akreditováno v roce 2015 31. 10. 2020 

Laboratorní a vyšetřovací 
metody  

2 Akreditováno v roce 2015 16. 2. 2022 

Neurologie 10 Akreditováno v roce 2015 8. 4. 2023 

Oftalmologie   Odeslána na MZČR 24. 3. 2015 2. 4. 2015 

Onkogynekologie   Odeslána na MZČR 7. 12. 2015   

Onkochirurgie  6 Akreditováno v roce 2015 15. 10. 2021 

Ortopedie a traumatologie 
pohybového ústrojí 

  Odeslána na MZČR 1. 6. 2015 26. 6. 2015 

Patologie   Odeslána na MZČR 1. 6. 2015 1. 7. 2015 

Pracovní lékařství - základní obor   Odeslána na MZČR 10. 7. 2015    

Psychiatrie 2 Akreditováno v roce 2015 24. 6. 2023 

Radiologie a zobrazovací metody   Odeslána na MZČR 1. 6. 2015 16. 6. 2015 

Rehabilitační a fyzikální medicína 2 Akreditováno v roce 2015 7. 5. 2023 

Soudní lékařství 3 Akreditováno v roce 2015 8. 4. 2023 

Traumatologie 8 Akreditováno v roce 2015 9. 12. 2023 

Vnitřní lékařství 6 Akreditováno v roce 2015 2. 12. 2023 

Kurzy pro nelékaře 

Specifická oš. péče o chronické 
rány a defekty 

15 Akreditováno v roce 2015 31. 1. 2020 
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Akreditovaný kvalifikační kurz 
pro sanitáře 

40 Akreditováno v roce 2015 31. 10. 2020 

Specializační vzdělávání pro nelékaře 

Porodní asistence 95 Akreditováno v roce 2015 30. 11. 2021 

Perioperační péče - praktická 
část 

20 Akreditováno v roce 2015 31. 11. 2020 

Chrudimská nemocnice 

Název oboru specializačního 
vzdělávání nebo zaměření 
doplňující odborné praxe 

Maximální 
počet 
školících 
míst 

Stav akreditace/žádost  Platnost do 

ARO  Odeslána na MZČR  8. 7. 2015 16. 9. 2015 

Neurologie 4 Akreditováno v roce 2015 18. 9. 2023 

Gastroenterologie  Odeslána na MZČR 16. 1. 2015 

Dětské lékařství  Odeslána na MZČR 31. 3. 2015 

Bakalářské obory pro přípravu 

porodních asistentek 
95 Akreditováno v roce 2015 30. 11. 2021 

Litomyšlská nemocnice 

Název oboru specializačního 
vzdělávání nebo zaměření 
doplňující odborné praxe 

Maximální 
počet 
školících 
míst 

Stav akreditace/žádost  Platnost do 

Chirurgie  Odeslána na MZČR 7. 8. 2015 1. 8. 2015 

RHB  Odeslána na MZČR 22. 9. 2015  

Hematologie   Odeslána na MZČR 8. 7. 2015 28. 7. 2015 

Neurologie  Odeslána na MZČR 1. 9. 2015 21. 9. 2015 

Oftalmologie  Odeslána na MZČR 1. 9. 2015 2. 4. 2015 

Vnitřní lékařství 6 Akreditováno v roce 2015 2. 12. 2023 
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Orlickoústecká nemocnice 

Název oboru specializačního 
vzdělávání nebo zaměření 
doplňující odborné praxe 

Maximální 
počet 
školících 
míst 

Stav akreditace/žádost  Platnost do 

Gastroenterologie  
Odeslána na MZČR  24. 9. 

2015 
6. 5. 2015 

Anesteziologie a resuscitace  Odeslána na MZČR 4. 3. 2015 19. 3. 2015 

Hematologie a transfuzní 

lékařství 
 Odeslána na MZČR 24. 9. 2015 6. 8. 2015 

Dětské lékařství 5 Akreditováno v roce 2015 15. 1. 2024 

Neurologie  Odeslána na MZČR 24. 9. 2015 16. 7. 2015 

Radiologie a zobrazovací 

metody 
 Odeslána na MZČR 24. 9. 2015 16. 6. 2015 

Rehabilitační a fyzikální 

medicína 
 Odeslána na MZČR 24. 9. 2015 30. 5. 2015 

Veřejné lékárenství  Odeslána na MZČR 6. 10. 2015 21. 5. 2014 

Nemocniční lékárenství  Odeslána na MZČR 6. 10. 2015 21. 5. 2014 

Praktické vyučování pro 

přípravu Porodních asistentek 
41 Akreditováno v roce 2015 30. 11. 2021 

Svitavská nemocnice 

Název oboru specializačního 
vzdělávání nebo zaměření 
doplňující odborné praxe 

Maximální 
počet 
školících 
míst 

Stav akreditace/žádost  Platnost do 

Anesteziologie a intenzivní 

medicína 
4 Akreditováno v roce 2015 30. 4. 2023 

Chirurgie  Akreditováno v roce 2015 4. 4. 2024 

Dětské lékařství  Odeslána na MZČR 10. 6. 2015 12. 5. 2015 

Gastroenterologie  Odeslána na MZČR 12. 6. 2015 15. 1. 2015 

Gynekologie a porodnictví 4 Akreditováno v roce 2015 22. 9. 2023 

Vnitřní lékařství 10 Akreditováno v roce 2015 7. 12. 2023 

Psychiatrie   31. 12. 2016 

ORL   12. 12. 2016 
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4. Výzkum a vývoj 

4.1 Klinické studie a výzkumné projekty 

 

Počet klinických studií a výzkumných projektů schválených a zařazených v roce 2015 

v jednotlivých nemocnicích NPK. 

Nemocnice Klinické studie Výzkumné projekty 

PKN 30 6 

CHN 2 - 

SYN 16 - 

LIN 2 - 

OUN 4 - 

Celkem NPK 54 6 

 

4.2 Realizované projekty v roce 2015 

Rok 2015 byl ve znamení rozsáhlých investic do všech pracovišť Nemocnice Pardubického 

kraje, a. s. Celkově byla investována finanční suma ve výši bezmála 850 mil. Kč v rámci 15 

projektů spolufinancovaných Evropskou unií z Regionálního operačního programu 

a z Integračního operačního programu. 

V roce 2015 byla dokončena výstavba Multioborového pavilonu v Pardubické nemocnici 

a modernizace a přístavba psychiatrického oddělení ve Svitavské nemocnici. Ve všech pěti 

nemocnicích došlo k dokončení zateplení řady budov v rámci projektů Realizace úspor 

energie. 

Ve všech pěti nemocnicích se uskutečnila rozsáhlá modernizace a obnova přístrojů a vybavení, 

do zdravotnických technologií bylo investováno celkem 360 mil. Kč. Bylo realizováno 6 

projektů na základě 39. kola 

výzvy ROP NUTS II 

Severovýchod a projekt z IOP 

s názvem „Modernizace 

přístrojového vybavení 

Komplexního onkologického 

centra – Pardubická 

nemocnice“. Díky těmto 

projektům nastal významný 

kvalitativní posun zejména 

v oblasti radiodiagnostiky 

a intenzivní péče, značnou 

modernizací prošla rovněž 

laboratorní technika, operační 

sály, endoskopické či lůžkové 

vybavení. 
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Přehled realizovaných projektů 

 

a) Výzva č. 19 Integrovaného operačního programu, oblast intervence 3.2 Služby 

v oblasti veřejného zdraví. 

Projekt 
Registrační 

číslo projektu 

Termín 

ukončení 

Celkové 

finanční 

náklady  

(tis. Kč) 

Dotace 

IOP  

(tis. Kč) 

Modernizace přístrojového 

vybavení Komplexního 

onkologického centra 

v Pardubické nemocnici 

CZ.1.06/ 

3.2.01/ 

19.09747 

30. 12. 2015 49 883 42 400 

CELKEM (zaokrouhleno)  49 883 42 400 

 

b) Výzva č. 28 Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, prioritní osa – 

2. Rozvoj městských a venkovských oblastí, oblast podpory - 2.2 Rozvoj měst. 

Projekt 
Registrační 

číslo projektu 

Termín 

ukončení 

Celkové 

finanční 

náklady  

(tis. Kč) 

Dotace 

ROP  

(tis. Kč) 

Modernizace a přístavba 

psychiatrického oddělení ve 

Svitavské nemocnici  

CZ.1.13/ 

2.2.00/ 

28.01151 

30. 6. 2015 112 647 91 977 

Multioborový pavilon 

v Pardubické nemocnici 

CZ.1.13/ 

2.2.00/ 

28.01152 

31. 3. 2015 189 000 152 000 

CELKEM (zaokrouhleno)  301 647 243 977 
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c) Výzva č. 39 Regionálního operačního programu ROP NUTS II Severovýchod, prioritní 

osa – 2. Rozvoj městských a venkovních oblastí, oblast podpory – 2.2 rozvoj měst. 

Projekt 
Registrační 

číslo projektu 

Termín 

ukončení 

Celkové 

finanční 

náklady  

(tis. Kč) 

Projekt  

ROP 

(tis. Kč) 

Modernizace lůžkového a 

přístrojového vybavení 

v Chrudimské nemocnici  

CZ.1.13/ 

2.2.00/ 

39.01368 

30. 9. 2015 27 423 27 353 

Obnova přístrojového 

vybavení v Pardubické 

nemocnici 

CZ.1.13/ 

2.2.00/ 

39.01366 

30. 9. 2015 129 405 121 862 

Modernizace Orlickoústecké 

nemocnice 

CZ.1.13/ 

2.2.00/ 

39.01371 

30. 11. 2015 54 901 46 723 

Obnova přístrojového 

vybavení v Pardubické 

nemocnici 

CZ.1.13/ 

2.2.00/ 

39.01364 

30. 11. 2015 14 174 14 174 

Přístrojové a technické 

vybavení ve Svitavské 

nemocnici 

CZ.1.13/ 

2.2.00/ 

39.01367 

31. 10. 2015 23 298 22 174 

Obnova přístrojového 

vybavení oddělení lůžkové 

a intenzivní péče 

v Litomyšlské nemocnici 

CZ.1.13/ 

2.2.00/ 

39.01372 

31. 10. 2015 23 413 21 136 

CELKEM (zaokrouhleno)  272 615 253 423 

 

Finanční rekapitulace předložených a realizovaných projektů v rámci Výzvy č. 39 Regionálního 

operačního programu ROP NUTS II Severovýchod, prioritní osa – 2. Rozvoj městských 

a venkovních oblastí, oblast podpory – 2.2 rozvoj měst. 

 

Nemocnice 
Projekt ROP 

(Kč) 

Celková 

hodnota 

projektu (Kč) 

Pardubická nemocnice - ROP I  121 862 049,95 129 405 762,58 

Pardubická nemocnice - ROP II 14 174 187,88 14 174 187,88 

Chrudimská nemocnice - ROP 27 353 492,62 27 423 480,46 

Svitavská nemocnice - ROP 22 174 183,00 23 298 154,83 

Litomyšlská nemocnice - ROP 21 136 057,17 23 413 735,24 

Orlickoústecká nemocnice - ROP 46 723 925,49 54 901 430,73 

Celkem Nemocnice Pardubického kraje, a.s. 253 423 896,11 272 616 751,72 
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d) Operační program Životní prostředí, prioritní osa - 3 Udržitelné využívání zdrojů 

energie, oblast podpory - 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla. 

Projekt 
Termín 

ukončení 

Celkové 

finanční 

náklady  

(tis. Kč) 

Dotace EU 

(tis. Kč) 

Dotace  

SFŽP ČR  

 (tis. Kč) 

Realizace úspor energie na 

operačních sálech 

Chrudimské nemocnice 

15. 6. 2015 29 551 12 624 742 

Realizace úspor v areálu 

Litomyšlské nemocnice 
16. 6. 2015 18 254 11 376 669 

Realizace úspor energie 

pavilónů A, B a D 

v Orlickoústecké nemocnici 
31. 8. 2015 29 065 18 367 1 080 

Realizace úspor energie 

budov 26 a 26a v 

Pardubické nemocnici 
15. 6. 2015 12 199 3 614 212 

Realizace úspor energie 

v areálu Pardubické 

nemocnice II 
15. 6. 2015 66 851 64 933 1 917 

Realizace úspor energie 

v areálu Svitavské 

nemocnice 
15. 6. 2015 7 562 4 058 238 

CELKEM (zaokrouhleno)  163 482 114 972 4 858 
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5. Kvalita zdravotní péče 

5.1 Oddělení řízení kvality NPK 

Oddělení řízení kvality NPK pracuje od 1. 4. 2015. Oddělení je odpovědné za implementaci, 
kontrolou a rozvoj jednotného integrovaného systému řízení kvality, který v sobě zahrnuje 
naplnění legislativních požadavků, požadavků organizace, požadavků zákazníka a požadavků 
národních standardů a norem aplikovaných v NPK.  
 
V NPK jsou uplatňovány tyto standardy/normy systémů řízení kvality: 
 

 Akreditace Spojenou akreditační komisí, o.p.s. 
 NASKL (Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře).   
 ČSN EN ISO 27001 (Systém řízení bezpečnosti informací ISMS). 
 ČSN EN ISO 13 485:2012 (Systém managementu jakosti pro zdravotnické 

prostředky). 
 Systém certifikace kritických bodů HACCP. 
 Je uzavřena smlouva na Externí klinický audit dle zákona 372/2011 Sb., 

který proběhne v roce 2016.  
 
Oddělení metodicky řídí a koordinuje především tyto činnosti: 
 

1. Nastavení, popis, neustálé zlepšování a kontrola jednotného integrovaného systému 
řízení kvality v souladu s globální strategií a dílčími strategiemi vlastníků jednotlivých 
procesů v NPK.  

2. Koordinace činnosti v souladu se strategií plánovaného předmětu certifikací 
jednotlivých systémů z pohledu organizace s ohledem na legislativní požadavky.  

3. Metodické vedení projektů vedoucích ke zvyšování kvality a jejich koordinace. 
4. Zpracování a prezentace dat z oblasti řízení kvality, interních auditů, indikátorů kvality 

a implementace jednotlivých standardů. 
5. Monitoring nežádoucích událostí, klíčových indikátorů procesů (včetně indikátorů 

kvality), vyhodnocování trendové analýzy a návrh systémových preventivních 
či nápravných opatření.  

6. Návrhy na změny strategie řízení kvality ve spolupráci s představenstvem NPK. 
7. Správa řízených dokumentů. 

 
Procesní tým řízení kvality zajišťuje vazby na lokální nemocnice a jednotlivé procesy: 
  

 Vlastník procesu – vedoucí oddělení řízení kvality NPK. Role: metodická 
a systémová. Pracuje s procesem jako celkem. Metodicky vede a monitoruje jemu 
svěřený proces jako systémový celek. Uplatňuje strategii společnosti do procesu.  

 Procesní manažer - manažeři kvality. Role: manažerská a realizační. Definují 
popis, dokumentaci a implementaci procesu včetně jeho variant a zabezpečují 
standardizaci procesu v rámci lokality a celé společnosti.  

 Další vybraní experti a operativní garanti procesu. Poskytují součinnost při 
řešení odborné problematiky a problematiky přesahující hranici procesu. Konzultují 
vybrané části procesu a jsou nestálými členy Týmu kvality. 

 „Zákazník“ procesu – vlastník navazujícího procesu. Vyjadřuje se k věcnému 

obsahu procesu. Sleduje aktuálnost daných částí procesu a iniciuje změny. 
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5.2 Priority na úseku řízení kvality a bezpečí poskytovaných služeb 

 

Integrujeme současné interní předpisy do kompaktnějších celků na vyšší úrovni. Byla 

zahájena tvorba grafických karet u vybraných postupů. Usilujeme v rámci nově rozšířených 

Resortních bezpečnostních cílů o proaktivní řízení rizik a sjednocení indikátorů těchto 

standardů. Hlavním cílem je dosažení sjednocení procesů a dokumentů na úrovni systémové 

a organizační. Prioritou je udržení a zvyšování kvality a bezpečí poskytovaných služeb 

v souladu se strategií rozvoje standardizovaných systémů řízení kvality NPK. 

 

 

5.3 Interní audit a indikátory kvality 

 

Plošný a vertikální audit je plánován pro období jednoho roku. Audit je v NPK plánován 

vedoucím oddělení řízení kvality a pro jednotlivé nemocnice lokálním manažerem kvality. 

Kritéria auditů byla stanovena dle požadavků řídicí dokumentace, standardů SAK a dalších 

požadavků legislativy. Primárním záměrem auditů je situaci v jednotlivých nemocnicích NPK 

rekognoskovat a identifikovat problémové oblasti a příklady dobré praxe.  

 
Typy systémových vertikálních auditů provedených v NPK v roce 2015 – benchmarking: 
 
 Hygienicko-epidemiologický režim - průměrná úspěšnost auditu byla 88,89 %. 

 Prevence rizika záměny pacienta - průměrná úspěšnost auditu byla 94,07 %. 

 Riziková léčiva   - průměrná úspěšnost auditu byla 90,91 %. 
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Sledujeme vybrané indikátory kvality, které nám poskytují zpětnou vazbu o kvalitě 

nastavených procesů. Mezi sledované indikátory kvality patří: nežádoucí události, 

nozokomiální nákazy, dekubity, incidence pádů a zranění při pádech, spokojenost pacientů, 

spokojenost zaměstnanců a stížnosti. Systémově hodnotíme nežádoucí události vyskytující 

se v rámci provozu NPK, které se svým charakterem a dopadem vymykají a jsou označeny 

za tzv. „výstražné“. Vyhodnocování indikátorů kvality probíhá na lokální úrovni vedení 

nemocnic NPK a výsledky jsou prezentovány manažery kvality klinickým pracovištím. 
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V roce 2015 proběhl průzkum spokojenosti pacientů a na přelomu roku 2015/2016 

i zaměstnanců. Dotazník spokojenosti pacientů nám slouží jako komunikační nástroj 

pro získávání zpětné vazby, který přispívá ke zkvalitňování péče a současně poskytuje data 

pro benchmarking mezi nemocnicemi NPK. V prevalenčním šetření spokojenosti bylo 

hodnoceno celkem 2 777 dotazníků na hodnotící škále 1- 4. 

 
 (1 = nejlepší až 4 = nejhorší) s tímto pozitivním výsledkem: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkové průměrné hodnocení spokojenosti pacientů ve sledovaných 
oblastech v NPK a mezi nemocnicemi NPK 

Nemocnice Porodnice Hospitalizovaní Ambulance 
Celkové 

průměrné 
hodnocení 

PKN 1,5 1,5 1,5 1,5 

CHN 1,3 1,4 1,8 1,5 

SYN 1,3 1,5 1,4 1,4 

LIN - 1,2 1,3 1,25 

OUN 1,3 1,3 1,4 1,33 
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6. Personální a mzdová politika  

 

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. je společností, která si plně uvědomuje, že lidské zdroje 

jsou primárním kapitálem, bez kterého nelze poskytovat náležitou zdravotní péči v patřičné 

kvalitě a očekávatelné podobě. Vytvoření příjemného pracovního prostředí, nastavení 

optimálních podmínek a kvalitní péče o zaměstnance, tak aby mohli dosahovat výborných 

výsledků, je jedním ze základních principů v práci s lidskými zdroji. 

 

Rok 2015 byl zlomový, dopad fúze do oblasti lidských zdrojů znamenal celou řadu kroků 

směřujících ke sjednocení, centralizaci a spolupráci na zajištění základních dokumentů 

společnosti. Úsekem personálního ředitele byla připravena nová organizační struktura, 

organizační řád, pracovní řád, podpisový řád a další dokumenty. Na základě těchto materiálů 

byly realizovány příslušné změny ve struktuře a fungování společnosti. 

 

6.1 Počty zaměstnanců 

a) Fyzický počet zaměstnanců v jednotlivých nemocnicích k 31. 12. 2015.  

 

Nemocnice PKN* CHN SYN LIN OUN 

 Kategorie Počet 
z toho 
ženy 

Počet 
z toho 
ženy 

Počet 
z toho 
ženy 

Počet 
z toho 
ženy 

Počet 
z toho 
ženy 

Lékaři 350 144 110 51 89 45 88 55 119 51 

Farmaceuti 12 10 5 5 4 4 4 4 4 4 

Sestry a PA 781 773 325 321 238 233 220 218 254 253 

Ostatní ZPBD 123 103 36 35 37 32 50 45 64 53 

ZPSZ 46 36 23 22 17 13 13 13 16 16 

ZPOD 324 229 100 64 85 54 90 58 114 81 

JOP 12 12 0 0 3 3 6 6 11 11 

Zdravotníci 
celkem 

1 648 1 307 599 498 473 384 471 399 582 469 

THP 169 123 45 37 31 24 40 27 48 38 

Dělníci 119 73 122 93 121 94 44 23 83 58 

CELKEM 1 936 1 503 766 628 625 502 555 449 713 565 

 

* včetně centrály 

 

legenda zkratek:  
sestry a PA - všeobecné, dětské sestry a porodní asistentky 
ostatní ZPBD - ostatní zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí 
ZPSZ - zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou a specializovanou způsobilostí 
ZPOD - zdravotničtí pracovníci nelékaři pod odborným dohledem nebo přímým vedením 
JOP - jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí 
THP - technicko-hospodářští pracovníci 
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Celkový fyzický počet zaměstnanců v NPK 

 

 

b) Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2015 dle základních skupin kategorií 

v jednotlivých nemocnicích.  

 

Nemocnice PKN* CHN SYN LIN OUN 

Kategorie Počet Počet Počet Počet Počet 

Lékaři 289,18 83,21 74,31 67,60 102,31 

Farmaceuti 8,92 4,30 4,00 4,17 4,00 

Sestry a PA 699,72 301,83 215,38 201,86 238,40 

Ostatní ZPBD 113,23 35,52 36,98 47,34 60,40 

ZPSZ 40,36 22,03 13,69 11,48 13,08 

ZPOD 299,61 93,38 85,25 81,12 107,61 

JOP 8,12 0,00 2,25 6,14 8,87 

Zdravotníci 
celkem 

1 459,14 540,26 431,86 419,71 534,67 

THP 155,36 44,31 29,23 39,96 47,97 

Dělníci 117,69 118,55 107,43 41,58 81,96 

CELKEM 1 732,19 703,12 568,52 501,25 664,60 

 

* včetně centrály 

 

 

Kategorie  Muži Ženy Celkem 

Lékaři 410 346 756 

Farmaceuti 2 27 29 

Sestry a PA 20 1798 1818 

Ostatní ZPBD 42 268 310 

ZPSZ 15 100 115 

ZPOD 227 486 713 

JOP 0 32 32 

Zdravotníci celkem 716 3057 3773 

THP 84 249 333 

Dělníci 148 341 489 

CELKEM 948 3647 4595 
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Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v porovnání za rok 2014 a 2015 v celé NPK 

 

Kategorie 
Průměr v roce 

2014 
Průměr v roce 

2015 
Rozdíl 

Index 

(%) 

 

Lékaři 608,05 616,61 8,56 101,41  

Farmaceuti 24,61 25,39 0,78 103,15  

Sestry a PA 1 666,78 1 657,19 -9,59 99,42  

Ostatní ZPBD 291,08 293,47 2,39 100,82  

ZPSZ 102,55 100,64 -1,91 98,14  

ZPOD 629,74 666,97 37,23 105,91  

JOP 24,98 25,38 0,40 101,60  

Zdravotníci 

celkem 

3 347,78 3 385,64 37,86 101,13  

THP 295,10 316,83 21,73 107,36  

Dělníci 441,43 467,21 25,78 105,84  

CELKEM 4 084,31 4 169,68 85,37 102,09 
 

 

 

 

c) Kvalifikační struktura zaměstnanců v NPK k 31. 12. 2015. 

 

Stupeň vzdělání Počet v NPK 

Základní, 1 letá a 2 letá praktická škola 201 

Nižší střední odborné 31 

Střední odborné s výučním listem 607 

Střední nebo střední odborné bez maturity i výučního listu 47 

Úplné střední všeobecné  38 

Úplné střední odborné s vyučením i maturitou 34 

Úplné střední odborné vzdělání s maturitou  2 084 

Vyšší odborné  223 

Bakalářské 287 

Vysokoškolské 1 022 

Doktorandské  21 

CELKEM 4 595 
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d) Věková struktura zaměstnanců v NPK k 31. 12. 2015. 

 

Kategorie 
Věkové rozpětí 

Celkem 

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-více 

Lékaři 0 247 195 141 127 46 756 

Sestry a PA 52 469 684 378 226 9 1 818 

Ostatní NLZP 148 243 342 274 182 10 1 198 

Nezdravotníci 19 77 218 253 241 14 739 

Celkový 
součet 

219 1 036 1 439 1 046 776 79 4 595 

 

 

 

 

základní, 1-letá a 2-
letá praktická …

nižší střední 
odborné; 31

střední odborné s 
výučním listem; 607

střední nebo stř.odb. 
bez maturity i 
výuč.listu; 47

úplné střední 
všeobecné ; 38

úplné střední 
odborné s 
vyučením i 

maturitou; 34

úplné střední odborné 
vzdělání s maturitou ; …

vyšší odborné ; 223

bakalářské; 287

vysokoškolské; 1 022

doktorské ; 21

Kvalifikační struktura zaměstnanců NPK

základní, 1-letá a 2-letá praktická škola nižší střední odborné

střední odborné s výučním listem střední nebo stř.odb. bez maturity i výuč.listu

úplné střední všeobecné úplné střední odborné s vyučením i maturitou

úplné střední odborné vzdělání s maturitou vyšší odborné

bakalářské vysokoškolské
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6.2 Péče o zaměstnance 

Dohodnuté benefity a výhody pro zaměstnance jsou součástí kolektivní smlouvy. V roce 2015 

byly poskytnuty zaměstnancům příspěvky na penzijní připojištění v celkové výši 8 030 tis. Kč 

a na příspěvky na stravování bylo vynaloženo 3 270 tis. Kč.  

 

6.3 Mzdy 

Celkové osobní náklady v roce 2014 a 2015 v jednotlivých nemocnicích NPK. 

 

Nemocnice rok 2014 rok 2015 Nárůst Index (%) 

PKN* 797 509 048 884 929 390 87 420 342 110,96 

CHN 317 591 348 327 759 195 10 167 847 103,20 

LIN 229 247 356 236 491 750 7 244 394 103,16 

SYN 226 640 793 246 912 369 20 271 576 108,94 

OUN 308 635 528 328 429 398 19 793 870 106,41 

CELKEM 1 879 624 073 2 024 522 102 144 898 029 107,71 

 

* včetně centrály 
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6.4 Vzdělávání 

V roce 2015 věnovala NPK jako každý rok velkou pozornost celoživotnímu vzdělávání, 

prohlubování a doplňování vědomostí a dovedností v příslušném oboru v souladu s rozvojem 

oboru a nejnovějšími vědeckými poznatky. 

  

Specializační vzdělávání - počty atestací v roce 2015  

 

Nemocnice Počet lékařů Počet NZLP 

PKN 12 18 

CHN 2 5 

SYN 1 5 

LIN 2 7 

OUN 2 1 

Celkem 19 36 

 

 

Rezidenční místa 

 

Od roku 2009 spolupracujeme s MZČR na dotačním projektu rezidenčních míst, který je 

zaměřen na zajištění specializační přípravy zdravotnických pracovníků. MZČR poskytuje dotaci 

na část nákladů tohoto vzdělávání.  

V rámci uskutečňování dotačních programů MZ Rezidenční místa jsou zařazeni lékaři 

i nelékařští pracovníci: 

 

Nemocnice Počet lékařů Počet NZLP 

PKN 15 32 

CHN - 2 

SYN - 3 

LIN 5 16 

OUN 4 6 

Celkem 24 59 
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Kurz pro všeobecné sanitáře  

 

V roce 2015 úspěšně absolvovalo akreditovaný kvalifikační kurz pro sanitáře 40 uchazečů. 

Na zajištění průběhu kvalifikačního kurzu, který pořádá NPK se podílí i Střední zdravotnická 

škola Pardubice. Poskytuje prostory odborných učeben a nácvik výkonů základní péče, který 

v těchto učebnách vedou odborné učitelky. 

 

Stáže lékařů a nelékařských pracovníků v NPK 

 

V roce 2015 nabízela NPK na svých akreditovaných pracovištích v rámci celoživotního 

vzdělávání možnost vykonání odborné stáže lékařům i nelékařským zdravotnickým 

pracovníkům.  

 

Zabezpečení odborné výuky a praxe studentů v roce 2015  

 

NPK je nejvýznamnějším partnerem středních zdravotnických škol (SZŠ) Pardubického kraje 

při zajišťování praktické výuky v hodinách ošetřování nemocných (obor Zdravotnický asistent) 

a při odborném výcviku (obor Ošetřovatelství). 

 

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice 

 

NPK byla odbornou základnou pro výuku a plnění blokové praxe studentů Fakulty 

zdravotnických studií (FZS) Univerzity Pardubice. Všeobecné sestry, porodní asistentky 

a radiologičtí asistenti PKN se podíleli v roce 2015 na vedení odborné blokové a individuální 

praxe v rámci bakalářských a magisterských studijních programů.  

 

6.5 Vztahy s odborovými organizacemi 

Ve společnosti bylo otevřeno kolektivní vyjednávání, které se svým rozsahem a především 

stanoveným cílem vymykalo běžným standardům. Po realizované fúzi bylo nezbytně nutné 

sjednotit platné kolektivní smlouvy a systémy odměňování v jednotlivých nemocnicích do 

jednoho společného celku. Kolektivní vyjednávání probíhalo 7 měsíců a zástupci společnosti 

rokovali s reprezentanty 13 odborových organizací. Konečným výstupem byla zcela nová 

Kolektivní smlouva 

aUjednání o odměňování, 

které reflektují změny ve 

struktuře společnosti a 

především upravují 

jednotné zaměstnanecké 

podmínky, platné pro 

všechny nemocnice, 

které jsou součástí NPK. 

Kolektivní smlouva byla 

uzavřena do konce roku 

2017 a především v části 

o odměňování stanovuje 

harmonogram a změny, 

jejichž cílem je postupné 

narovnání rozdílů 
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v odměňování zaměstnanců. 

 

 

 

7. Ochrana životního prostředí 

7.1 Nakládání s odpady 

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. kladla důraz na dodržování ekologických standardů 
v oblasti nakládání s odpady. Třídění odpadů probíhalo přímo v místě vzniku a je umožněno 
i pacientům a návštěvníkům nemocnice. Nově, od roku 2015, je možné do nemocničních 
lékáren všech nemocnic NPK odevzdat kromě nepoužitelných léčiv i ostré předměty, 
především jehly, používané při aplikaci léčivých přípravků pacienty v pohodlí domova. Tyto 
ostré předměty je však nutné přinášet zabaleny dle návodu od výrobce léčiva tak, aby nedošlo 
k poranění druhých osob. 
  
Za rok 2015  NPK vyprodukovala celkem 1 485 t odpadu. Největší podíl odpadů vyprodukovala 
Pardubická nemocnice, a to 752 t odpadu tj. 50,6 % z celkové produkce odpadu. Druhým 
největším producentem odpadu byla Chrudimská nemocnice s 203 t odpadu tj. 13,7 %. Dále 
pak Orlickoústecká nemocnice se 196 t odpadu, tj. 13,2 %, Litomyšlská nemocnice se 176 t 
odpadu, tj. 11,9 % a Svitavská nemocnice se 159 t odpadu, tj. 10,7 %.  
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Z hlediska složení odpadů největší objem tvořil odpad skupiny 18 dle katalogu odpadů - odpad 
ze zdravotnictví, a to 932 t. To je 62,8 % celkové produkce odpadů společnosti NPK.  
Většina odpadu vyprodukovaných NPK tvoří nebezpečné odpady ze skupiny Odpady 
ze zdravotnictví s nebezpečnou vlastností infekčnost. Při nakládání s tímto druhem odpadů je 
dbáno na dodržování všech hygienických a bezpečnostních předpisů s cílem zamezit šíření 
infekčních agens od ukládání odpadů do shromažďovacích prostředků až po proces 
odstraňování odpadu. V souvislosti s tím byly pořízeny nové stojany na pytle na odpad na 
vybraná oddělení NPK, kde se testují jejich provozní vlastnosti. Všechny nově pořizované 
shromažďovací prostředky na odpad jsou konstrukčně a funkčně takové, aby maximálně 
umožňovali třídění a správné uložení odpadu.  
 
 

 
 
 
Třídění využitelného odpadu probíhá především s ohledem na bezpečí pacienta. Celkem bylo 
vytříděno 102 t využitelného odpadu a předáno k dalšímu využití jako suroviny pro výrobu. 
306 t odpadu bylo uloženo na skládky, z čehož 210 t bylo směsného komunálního odpadu, 
část tohoto odpadu byla energeticky využita ve spalovně PKN, dále bylo 19,8 t odpadu 
předáno do kompostárny a 145 t jiného nebezpečného odpadu než odpadu ze zdravotnictví 
bylo předáno oprávněným osobám k dalšímu nakládání. Vyřazená elektrotechnika 
je systémem zpětného odběru předávána odborným firmám ke zpracování.  V recepci PKN je 
umístěn sběrný box na použité baterie pro veřejnost. 
 
Odpady ze zdravotnictví jsou odstraňovány termicky, jakožto nejspolehlivějšího 
dekontaminačního procesu pro odpady s nebezpečnou vlastností infekčnost. Vyjma PKN, kdy 

932; 63%

218; 14%

145; 10%

102; 7%

88; 6%

Složení odpadu (t)

odpady ze zdravotnictví směsný komunální odpad jiné nebezpečné odpady

využitelný odpad jiný ostatní odpad
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je odstraňován spalováním ve vlastní spalovně a vytěžená energie je využita v energetickém 
hospodářství PKN, je odpad ze zdravotnictví ze všech nemocnic odstraňován spálením 
u oprávněných osob.  Odpad, vzniklý procesem spalování ve spalovně PKN, je odbornou 
firmou dále zpracován procesem solidifikace a uložen. 

 

 

7.2 Nakládání s odpadními vodami 

Odpadní vody ze všech nemocnic NPK jsou vypouštěny do městské kanalizace v souladu 

s místním kanalizačním řádem. Kvalita odpadních vod je přezkušována pravidelnými odběry 

a následné laboratorní rozbory autorizovanou laboratoří prokázaly plnění kanalizačního řádu. 

 

7.3 Znečišťování ovzduší 

Hlavními zdroji znečištění ovzduší jsou provozované kotelny jednotlivých nemocnic s kotli na 

zemní plyn. Další významným zdrojem je spalovna nebezpečného odpadu v Pardubické 

nemocnici. Spalovna slouží k odstraňování odpadu vzniklého v souvislosti s činností 

nemocnice při poskytování zdravotní péče. Jako podpůrné palivo je používán zemní plyn, jehož 

pomocí jsou udržovány požadované technologické parametry spalování odpadu. Čištění spalin 

od škodlivin vznikajících při hoření je prováděno suchým a mokrým způsobem, rozklad dioxinů 

je prováděn katalyticky. Množství emisí škodlivých látek produkovaných spalovnou 

je kontrolováno kontinuálním monitoringem od firmy HORIBA, 2x za rok je prováděno 

autorizované měření emisí.  

Všechna zařízení splňují přísné emisní limity dané zákonem č. 201/2012 Sb. a prováděcí 

vyhláškou 415/2012 Sb.  
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8. Ekonomika 

8.1 Účetní informace 

Základní kapitál Nemocnice Pardubického kraje, a.s. k 1. 1. 2015 byl ve výši 309 208 000,- 

Kč. V roce 2015 došlo k navýšení základního kapitálu nemocnice o částku 130 000 000,- Kč. 

Ke dni 31. 12. 2015 byl základní kapitál nemocnice zapsán v obchodním rejstříku ve výši 

439 208 000,- Kč. Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly 

žádné významné události. 

 

Společnost Nemocnice Pardubického kraje, a.s. v období 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015 dosáhla 

výsledek hospodaření ve výši 413 tis. Kč (tj. účetní zisk). Tento výsledek hospodaření 

je tvořen výsledky hospodaření jednotlivých nemocnic, následovně: 

 

 

Položky v tis. Kč PKN CHN SYN LIN OUN 
Celkem 

k 31. 12. 2015 

Výsledek 

hospodaření 
-8 996 -9 291 -46 411 1 638 63 473 413 

 

 

Výsledek hospodaření v jednotlivých nemocnicích byl ovlivněn různými faktory, jedním 

společným bylo plošné navýšení osobních nákladů. 

Hospodaření Pardubické nemocnice bylo přes neplánovanou úhradu od zdravotních 

pojišťoven za minulá období ztrátové zejména vlivem vyšších osobních nákladů a rozšířením 

Ústavní pohotovostní služby.  

V Chrudimské nemocnici se na výsledku hospodaření proti roku předchozím projevily zejména 

výrazně nižší spotřeba materiálu, ale také vyšší náklady na energie a osobní náklady.  

Ve Svitavské nemocnici byly výnosy přibližně v plánované výši, překročeny byly náklady 

zejména ve spotřebě materiálu a osobní náklady a to v souvislosti s rozšířením kapacity 

oddělení psychiatrie.  

Na kladný výsledek hospodaření Litomyšlské nemocnice měly podstatný vliv nižší náklady 

v oblasti spotřeby materiálu a ve výnosech měly kladný vliv zejména úhrady od zdravotních 

pojišťoven a vyšší tržby za prodané léky.  

Ve výsledku hospodaření Orlickoústecké nemocnice se projevilo zejména překročení tržeb 

hrazených zdravotními pojišťovnami za běžné i minulá období proti plánu, náklady byly 

ovlivněny nižším čerpáním spotřebního zdravotnického materiálu (SZM) i ostatních 

materiálových nákladů. 
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Dále jsou uvedeny významné položky z Výkazu zisku a ztrát, které měly vliv na hospodářský 

výsledek za období 1. 1. – 31. 12. 2015: 

 

 

Položky v tis. Kč 
Za období 

1. 1. - 31. 12. 2015 

Náklady celkem 3 798 591 

z toho spotřeba materiálu  933 312 

z toho spotřeba energie 107 247 

z toho služby 323 359 

z toho osobní náklady 2 024 508 

Výnosy celkem 3 799 004 

z toho tržby z prodeje služeb 3 260 936 

z toho tržby z prodeje zboží 258 200 

z toho platby od zakladatele 111 684 

 

 

Přiložené výkazy zisku a ztrát k 31. 12. 2015 uvádí také údaje za minulé období. Velká 

rozdílnost v částkách při porovnání minulého a běžného období je způsobena tím, že minulé 

období je vykazováno za období 1. 7. 2014 až 31. 12. 2014 tj. od rozhodného dne fúze. 

 

 

Dosažený výsledek hospodaření, vykázaný k 31. 12. 2015, významně ovlivnily následující 

položky: 

 rezerva na nevyčerpanou dovolenou  

 rezerva na odměny  

 rezerva na soudní spory  

 rezerva na extramurální péči  
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V období 1. 1. – 31. 12. 2015 proúčtováno do výnosů 111 684 tis. Kč za poskytování veřejné 

služby pro Pardubický kraj. 

 

Položky v tis. Kč PKN CHN SYN LIN OUN 

Celkem 

za období  

1.1. - 31. 12. 2015 

Vyrovnávací 

platba 
60 541 24 564 9 298 7 650 9 631 111 684 

 

 

Porovnání významných položek Rozvahy:  

 

Položky v tis. Kč K 31. 12. 2014 K 31. 12. 2015 
Rozdíl 

Rok 2015-2014 

Aktiva celkem netto 1 198 082 1 263 417 65 335 

z toho z toho 

dlouhodobý majetek  
376 601 383 203 6 602 

z toho oběžná aktiva 783 364 872 194 94 072 

z toho krátkodobé 

pohledávky 
443 194 589 745 146 551 

z toho krátkodobý 

finanční majetek 
284 069 220 305 -63 764 

Pasiva celkem 1 198 082 1 263 417 65 335 

z toho základní kapitál 309 208 439 208 130 000 

z toho rezervy 71 108 95 552 24 444 

z toho dlouhodobé 

závazky 
37 168 380761 -1 593 

z toho krátkodobé 

závazky 
600 343 523 735 -76 608 

 

 Zvýšení oběžných aktiv v roce 2015 proti stavu roku 2014 je z důvodu nárůstu zásob 

materiálu a nárůstem krátkodobých pohledávek z důvodu neproplacených dotací. 

Dotace budou proplaceny v I. pololetí r. 2016. 

 Nárůst základního kapitálu byl způsoben peněžitým vkladem jediného akcionáře 

Pardubickým krajem. Schválilo Zastupitelstvo Pardubického kraje usnesením Z/274/15 
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ze dne 26. 2. 2015 a Rada Pardubického kraje schválila usnesením RA/92/15 ze dne 19. 

3. 2015 rozhodnutí č. 3/2015 Pardubického kraje.  

 Byly vytvořeny rezervy na nevyčerpanou dovolenou, odměny a rezervy na riziko srážek 

od zdravotních pojišťoven.   

 Snížil se krátkodobý finanční majetek a klesly krátkodobé závazky proti 

předchozímu roku – byly doplaceny závazky po splatnosti k 31. 12. 2014 a současně 

probíhaly platby závazků Nemocnice Pardubického kraje, a.s. ve splatnosti v průběhu 

celého roku 2015. 

 

8.2 Investice 

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. v období 1. 1. – 31. 12. 2015 pořídila dlouhodobý majetek 

ve výši, která je podrobněji popsána v následující tabulce:  

 

Položky v tis. Kč PKN CHN SYN LIN OUN 

Celkem  

za období  

1.1. - 31.12. 

2015 

Dlouhodobý 

nehmotný 

majetek - 

software 

9 725 261 294 519 401 11 200 

Dlouhodobý 

hmotný majetek 

– movité věci 

228 120 24 777 24 366 29 353 66 058 372 674 

 

 

8.3 Sponzoři a dárci 

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. v období 1. 1. – 31. 12. 2015 obdržela dary ve výši, 

která je podrobněji popsána v následující tabulce:  

 

Položky v tis. Kč PKN CHN SYN LIN OUN 

Celkem  

za období  

1.1. - 31.12. 

2015 

Dary finanční 1 270 414 105 472 2 414 4 675 

Dary věcné 178  44 208 1 548 89 2 067 
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Nemocnice Pardubického kraje, a.s. všem sponzorům a dárcům za jejich finanční 

a věcné dary srdečně děkuje jménem svým i jménem svých pacientů. 

 

8.4 Dotace a granty 

Finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu a fondů EU v období 1. 1. – 31. 12. 2015 

jsou uvedeny v tabulce níže: 

 

 

 

8.5 Předpokládaný vývoj činnosti účetní jednotky v roce 2016 

Výhled společnosti na rok 2016 je ovlivňován externími vlivy, například podmínkami úhradové 

vyhlášky a také pokračujícím vlivem kurzu CZK majícím dopad na zvyšování cen vstupů. 

Společnost na straně druhé ve svém výhledu předpokládá pokračování interních opatření 

zajišťujících růst efektivity centrálních nákupů a další racionalizaci interních procesů. 

Významným faktorem bude výsledek kolektivního vyjednávání o plošném zvýšení mezd 

a dorovnání mezd.  

Management společnosti očekává, že výnosy celkem v roce 2016 dosáhnou výše 3 815,1 mil. 

Kč. Výnosy od zdravotních pojišťoven podle kvalifikovaných modelů očekává společnost 

ve výši 3 181 mil. Kč. 

Výsledek hospodaření Nemocnice Pardubického kraje, a.s. předpokládá v roce 2016 ztrátu 

ve výši 9,52 mil. Kč. V porovnání s finančním plánem na rok 2015, který byl ztrátou ve výši -

20,0 mil. Kč,  je i přes velmi složité podmínky v předpokládaném výsledku hospodaření lepší 

o 10,4 mil. Kč.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanční prostředky v tis. Kč 

Dotace 294 735 

Granty 684 

Celkem 295 419 
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Okamžik sestavení: 25. 4. 2016 

 

 

 

                MUDr. Tomáš Gottvald 

             předseda představenstva 

                 a generální ředitel 

 

 

 

                     Ing. Petr Rudzan 

           místopředseda představenstva  
a náměstek generálního ředitele pro řízení 

                 a provoz nemocnice 
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9. Přílohy  

 Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2015 

 Rozvaha  

 Výkaz zisku a ztráty 

 Příloha k účetní závěrce  

 Přehled o změnách vlastního kapitálu 

 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami s přílohou 
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zPRÁVA NEzÁVIsLÉHo AUDIToRA
o ověření účetnÍ závěrky a výročnÍ zprávy za rok 2oí5

Nemocnice Pa.dubického kraje, a.s. Pardubice

PřÍemce zprávy: Nemocnice Pardubického kraje, a's'
Kyjevská 44
530 03 Pardubice
|Čo: 27520536

Auditorská spo|ečnosl AV - AUD|T|NG, spo|. s r. o.
Tolarova 317
533 51 Pardubice
|Čo 49285220
oprávněnÍ Komory auditorů ČR č' 0o3

Předmět ověřenÍ: Účetní áVěrka za rok 2015
výroční zpráva za rok 20í5

Počet stran: 3
Počet výtisků: 4 3 x ověřovaný subjeK

1 x auditorská soo|ečnost

Přílohy: Rozvaha
Výkaz zisku a áráty
Příloha k úěetní závěrce
Přeh|ed o změnách vlastního kaoitá|u

Pardubice dne 25.4. 2016

AV AUD|Ť]NG,5po|' 5 Ío', ToIaÍÓvá 3] 7, Pard!bi.e 93] 5l, Česká leoub|]ka
oc  c z49235220 ,o j véd .en iKomoíyaud i l ÓÍú cRč 3 ,  sp  5 ' zn '  K9  H l adé.  (Íá l ÓVé,  odd  c '  v  4404

Te  :+42o46ó05 ]3 l 0 , FaÍ :+42o4ó605 ]3 ]6 ,E -ňa i | : avaud i t i nq@av  audú inqČu
www.Av . AU0 |Ť |NG . c z



AV-AUDITING spol. s r. o., Tolarova 317, Pardubice 533 5'l
op|ávněnl Komory auditorů ČR č. oo3, |Čo 492 85 22o

osvědčenÍ Komory daňových poradců o evidenciv seznamu práVnických osob
obchodnÍ rejslř|k Vedený KÍajským soudem v Hradci Krá|ové' oddiI c, VioŽka 4404

ZPRAVA NEZAVISLEHO AUDITORA
o ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 20í5

ProvedIijsme audit při|oŽené úěetní závěrky spo|eěnosti Némocnice Pardubického
kraje, a's. Pardubice' |Čo 27520536, která se sk|ádá z |ozvahy k31'12'2o,|5,
Výkazu zisku a ̂ rá|y za rok koněící 31',|2'2015 a pří|ohy této účetní záVěrky' která
obsahuje popis pouŽitých podstatných účetnich metod a da|ší Vysvět|ujicí informace'
Udaje o spo|eěnosti Nemocnice Pardubického kraje, a's' Pardubice jsou uvedeny
V č|. I pří|ohy této úěetní záVěrky.

odpovědnost statutárniho orgánu účetní jednotky za účetní závěrku
statutární orgán spo|ečnosti Nemocnice Pardubického kÍaje' a's. Pardubice je
odpovědný za sestavení účetn| závěrky, která podává Věrný a pocti\í'ý obraz V
souladu s českými úěetními předpisy, a za takový Vnitřní kontro|ní systém, kteÚ
považuje za nezbytný pro sestavení účetni závěrky tak, aby neobsahova|a Významné
(materiá|ní) nespráVnosti způsobené podvodem nebo chybou.

odpovědnost auditora
Naší odpovědností je Vyjádřit na zák|adě našeho auditu výrok k této úcetní závěrce.
Audit jsme provedIi v sou|adu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými
standardy a souvisejícími ap|ikaěními do|oŽkami Komory auditoÍů České repub|iky.
V sou|adu s těmito předpisy jsme povinni dodrŽovat etické poŽadavky a nap|ánovat a
provést audit tak, abychom získa|i přiměřenou jistotu' Že úěetní záVěrka neobsahuje
významné (materiá|ní) nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkaznich informací o
částkách a údajích zveřejněných V účetni záVěrce. Výběr postupŮ závisí na úsudku
auditora, zahrnujícím i Vyhodnocení rizik uýznamné (materiálni) nesprávnosti údajů
uvedených v účetni závěrce způsobených podvodem nebo chybou' Při
Vyhodnocování těchto rizik auditor posoudÍ Vnitřní kontÍo|ní systém re|evantní pro
sestavení úěetní závěrky podáVající věrný a poctivý obraz. ci|em tohoto posouzeníje
navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli Vy]ádřit se k úěinnosti Vnitřního
kontro|ního systému účetní jednotky. Audit téŽ zahrnuje posouzení vhodnosti
pouŽitých úěetních metod, přiměřenosti Účetních odhadů provedených vedením i
posouzenÍ ce|kové prezentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, Že důkazní informace, které jsme získa|i' poskytují dostatečný a
vhodný zák|ad pro vyjádření našeho výroku:



výrok auditora
Pod|e našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv
spo|oěnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Pardubice k31' 12.2015 a
nák|adú, výnosů a výs|edku jéjiho hospodaření za rok končicí 31. 12. 2015
v sou|adu 3 ěeskými úěetními předpisy.

Jiné 3kutečnosti

ÚčetnÍ závěrku spo|eěnosti Nemocnice PardUbického kraje, a.s. k91'12'2014
ověřova| jiný auditor, kteý ve své zpráVě ze dne 22.5.20,|5 vyda| k této účetní
závěrce výrok bez výhrad.

ostatní informacé
za ostatní informace se považují informace uvedené Ve výroční zprávě za rok 2015
mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. za ostatnÍ informace odpovídá
statutární orgán spo|ečnosti'
Náš Výrok k účetní závěrce se k ostatnÍm informacím nevztahuje, ani k nim
nevydáváme žádný zv|áštní výrok. Přesto je však součásti našich povinností
souvisejících s ověřením účetni závěrky seznámení se s ostatními informacemi a
zvážen|, zda ostatní informace uvedené Ve výroční zprávě nejsou ve významném
(materiá|ním) nesou|adu s účetní závěrkou či našimi zna|ostmi o účetní jednotce
ziskanými během ovéřování účetni závěrky, zda je výroění zpráVa sestavena V
sou|adu s právními předpisy nebo zda se jinak Mo informace nejeví jako významně
(materiálně) nespÍáVné. Pokud na zák|adě provedených prací zjistíme' že tomu tak
není, jsme povinnizjištěné skutečnosti uvést V našízprávě.
V rámci uvedených postupů isme v obdržených ostatních informacích nic
takového nezjistiIi'

Pardubice dne 25.4.2016
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1'1' základní údaje
1'2' Pňedmět podnikání
1'3. Udaje o 'z|d<ých ó pÉVnickýcn osobáchl keÉ s€ podíéjí 20 ó víe

prc.enty na základnim kaB.tá|u účetníledroťv
1'4' Popis 2měn a dodatk0 pro!€denýd1 v up|rŤu|ém Účetňím období V oR
1'5. Popis organ|začnÍ sbukfury Účetní Jednotky a Fjí zás.dní změny během

up|yňulého účeř'iho období
1'6' lmma a příjmeníěeno statL]támích oEánu k @ahovému dni
1'7. Popis změn . dodatm pro!€den]hh v up|ynu|ém Účetiíín období v

obchodním rejďku
1'8' ob<hodnÍfirma a síd|o GetnÍch j€dnotek, V nichž má úč€tníjednotkó GEí

néŽ 20% podÍl na zák|adním kópná!
1'9' By|y u&Ť€ny oúádací sm|ouw nebo sm|ouw o pňewd<h 'sk!? 'aké

povinnGti z ňich vyplý€jn
1'1o. Póměný přepc1ený pďď amě.řEnco běhém účetniho obdobl 2 bho

počet č|eno řidících oEáno
l''I. osobní ná||ódJ, |\Ieé by|y wna|oŽeny n. uaměsElófte a z roho na.|eFy

noro orqaňo
1'12. osobní náUa4, lteé jsu stáfulámÍň orgárem, č|enom statulámích a

dofudiď ol9án0, ]akď | vÉ wniklýrh nebo sledn.!ó penzi]nich
závlzkŮ bý%|ýcL1č|o0 vyjmend.ný(h olgánů (úhíné udáJe)

r'r3. vý.€ půjče[ .jvěío' s uvedenim úokďÉ sďby a h|ďnich podňinek
poslqt.ut'á 2ajiš!ění a ošatnÍ p|nění(Mď' b.Žp|atná pňedání k uívá.í
o.obÍ]íú automob||o nebo jiný(h moútýďl a némďirých Go,' wužť
s|už€b p6Movanýlh účeb]íjednotkou, jak v peíěžní, tak v népeněbí
fomě o@bám' kteÉ lsou s1ah,táhíň oqárem, č|énúm stafutárních nebo
jiných ídích a dozoÉÍch orgáno včétně bývaým sobám a č|enoň t&to

, ogáno v Úhnné Ýýš| oddě|eně zó jednodre <ategoie osob.

2'1. Áo|ikae obeofth ú&tlÍch zágd
2'2' PoužÉ účďní metody
2.3. způ$by oceňování ó odpisvání
2'4. lnfomace o odchy|ká.h od metod pod]e 5 7 odst' 5 zákonó, jejich v|iv na

majďek a záÝazky, na fimnční s|tuaci á výs|edek hGpodaňeíí Úč€tní
j€dnotky

2'5. zp09b $anowní oprahých po|ožek a opráwk k ňajéRu. zdrcje
infom*í pb stano!€ní vý+ opravný.h po|ožek ó opráEk'

2'6. zBbb upatné' pň pljéoočtJ údójr v cÉich ménáď na ťskou měnu
2.7. zp09b stó@ní Éá|né hodnoty oříUšného n.jeBu a ávazko

3. lÍý'n.míé pokĚky (copiny po|oi.k) 2 ro2v.hy (b.|ané). výr.zu zi.|ot.

3.1' VýŽnamné údaie, keÉ nej$u v úč€tllích výkazech smosťatně Wkázány
3.2. Domělky sp|atné daně z pňjmo E minu|á ftetní období
3'3. Rozp|s od oŽ€nÉ+E daňo\ého ávazku nebo Doh|edáÝkv
3.4. Rozpis rezetu
3.5. Rozpis d|ouhodobkh bankMích ť'GÉ včetně úrckových séb a poplsu

řdjištěníúvěro
3.6. Pňjate dotace nó inv6tióÍa pÓvozní úče|y
3.7. RozpÉ majeth, poh|edáEka áVa2k0
3.8. Pňirrsd9 a úbl/l{.y vknamnkh po|ožek aktiv



.1ff **ms*st
3'9' Poh|€dá!'lq a zýa2ky po |hrtě sp|atnosti
3'l0' Poh|edáúv a áEzky, kteÉ k o'ahovému dni mají dobu 9p|atno6ti de|ší

než 5 Let
3'11. zatÍženÍín4etk! ástavnÍm p.ávém nebo Gcným břemenem
3'12. Př6Edmé n€tlo pos|q'tnute zójlšénÍ
3'13. orcbnýnehmohýa hÍnotnýmójetekneuvedenýv Ďeze
3'14. c|2Í maj€tek uvedený v lolaze, fiaď' majetek v rámd nalatého podni&

nebo jeho čóst
3'15. c€|kďá výše áV.2ků, kteÉ nej$u vrkázány v Ó4aé
3'16. Penzln| ávar'<y, áva'<y Voči účétním jedrctkám v konso|idačníE ce|ku
3.17. Emisní poukálv d]€ s 6

4 výŽn.mné dá|orti, kt.ré .e st.|Y mÍ roEý.hovým dnem á o|omž|k.m
.€.tawní úč.tňÍ ,átĚký pod|é s 19 odst. 5 ákoíá o úóétn|clt,|

5. N.k|adý a ÝýnGY !řoloa|ího vý{€dku ho.pod'ř€ní v druhovém č|Ú.í
6. změíY Y|..tn|ho tápiÉ|u

6.1' oceněnl pod|é & 25 zákona o účetn|c!í
6'2. změnv Dodílo během úč€tního období
6'3' Vlměn|telné d|uhoBÝ nebo podobné enné pápíry nebo páva s

v}znóčeníň JeliÓ pďtu a to&hu práV, ]delá zakládají
6.4. Významné po|oŽ(y zvýš€ní nebo snížení u iednodlvý]Ó složek ýastniho

6.5. strukfuE v|ashiho káD|tá|u oo oĎměně
7. ioBvú tÉeb z prodcdg zboží, výrcbrí a .|d.b

7.1. Pod|e druho činnGt|
7.2. Pod|e zeměpisného omÍstěnÍ uho

a. oop|ňUjíd iífurmaé
8.1' Výše splatných závazk! pojistné+b na so.iá|ním abezpečené a přÍspáÁ!

na stářlí F|idku 2aňklan6ti
8'2' výšé sp|atnýú záva*o reřelného zdÉWbtího pojištění a Výlli

€vidwanfth daňďých n€dop|atko u míshě přÍs|Lšný.h finančních oEáno

8'3' cl.t.tni udáje d|e ustan@ení p@ádě.ÍvÉ|ášky č' 500/2002 sb., s 39

8'4' Infomace o e|kďkh nákladeó na odměny auditoEké spo|ďnooti
8'5. &atnÍ údaje d|e ustanovení zákona o účetn|ctví č. 563/1991 sb' ó

tťovádětí \.ýt'|ášky č' 500/2002 só., ! 39 od*' 14
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t.

oD€.né údaje

1.1 zák|adní údaj€
Nlzev účehíjednotky: Neňoď|icé Padubického kEje/ a.s'
ICO| 27520536
DlČ: cz2752o536
sÍd|o: (ievsu 44, 532 03 Pardubie
PÉVni foma: akciŇá spo|ečnct
Rozhodující předmět ěnmsd: Koíip|exní ómbu|anhí a |ůžkďá |éčebná pé&
oatuň eniku: 25. 7' 200' - záp'E v oR
Roaahďý den: 31'12'2015
sestawní ÚčeE'í zá!ětky É období: 1.1' 3l'l2'2o15

1.2 PHmět podíi}áíí
Podnikání V ob|ósti nakládání s nébezpďďmi odpódy
Tehn|ďo{rganizační činnosti V oHa9ti požámí oÓÉny
ci.nost účetiíÓ poradců, wdení účehicM; !€denídaňové ďidwe
\^ioba, obchod ó íužby nelvedené v oříoz€ l ěž 3 Ž.hostenskeho zákona
s|nióí notoová dop@a
cištění a próní texti|u a oděvo
Poskytování 2ďavotních s|užeb
Pmdej kvósného |ihu, konzumňího |jhu a |ihďin
Postvtotóní s|Užeb v ob|asb bezpďnos!|. o(h6ny zďaú př práci

13 Údai€ o fy'krých . 'rávnickýtň o.oHch, |Geré 3€ podí|ejí 20
a více Přocenty na ák|adním kaPit'á|Ú úč€tn| '€dnottq

hÉno' ná'év podííir'

IČ: 7m 92 a22
Komenského mm. 125' 532 tlPardlbl.e- 100%

1.4 Popis změn a dodátko proved€ných v UP|ynu|ém účétnÍm období
v obchodním Íejstř|tu

. zák|adni k.D|tá|: 439.208.000'- Kč

. sdacáo| 439.208.000'. Kč

. 3032 ks kňenové akcie M jméno V |istinné podobě vé jménryité hodnďě 69'000,. Kč

. 1 ks kmenďé akcle na jínéno V |istinné podobě re jmendlté hodnotě 10o'00o'00o,'

. 1 k5 khenoÉ akie na lňéno v |istinre podobě re jmenďité hodnotě 130'000'000,.
K'

1.5 Popi6 oÍg.nizačni .třukturY úč€ts|í i€dnot|ry á iejí ásadní změnY
během oP|ynu|ého účďního období
obchodiíkolporace se podřídi|a ákonu jako c€|ku postupem podle 5 777 odst' 5 ákona č.
90/2012 sb', o obchodních spo|ečnostech a druž*v€ch.
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l.6 Jí'éna á PřÍ'méní č|eno statulárnÍho oryánÚ k rcY.hovÉmu dnl
Popis organizační strukt]ry účetnl lednotky k @óhMmu dn|:

sl'tutárni oryán - Př.d.t.Ygt3tYo

Poč€t č|enú: 3

Pfu..d. oň.d'taB*tE
l,tutř' Toi,úš @ŤNALD, dáL nar' 28. |istopadu 1972
&atranco V*lkovýó 1030, ze|eňé fuměst'' 530 02 Paícubic€
Den unlku tunk@: 9. ledna 2015
D€n Ýniku č|ensM: 31. prodnce 2014

r|btopňd.d. futawr.tv!
h9. PETR RUDZAN' dat' nar''13. čeMRe 1970
Pórdubická 96, 533 75 Do|ní Redl.e
D€n wniku funkce: 9' |edna 2015
Den Wniku č|sství| 31' pBlnce 2014

MUDi. vtÁDlMÍR NINGE& Ph.D., dat' nar' 29' |edna 1964
spojj|s&á 177, Bíé Pňedmě.tl 53o 03 PBdubie
Dén E|ku funkc€|9' |ednó 2015
0€n Eiku ěenství: 31' prosinc€ 2014

zpo.ob iedíáíí a .po|.óo..

.lH. il-Ell,gsltst

z6tJpují vždy a|€spoň dy. členM
spolďnoGt asfupuje k.žď ěen

Pň pláwÍch J€d.áních v p'*mné fomě spo|e&Eí
pĎedst.wctva spo|el'É' v GtaElÍch pň'padech
pňedstaveňstva samodótně'

DotoÉí řáda

Před*d. doŽorě.Í-r.d'
MUDi' PAvEl HAVIR, d.t' nar' 21' února 1955
ihd Rybnílem 902/1z Líny, 568 02 svltavy
Den wniku fuňkce: 8' |edna 2015
Den V.niku č|enství: 3i' p6ine 2014

Íí.topř..|..d. tbzoÉí r.d'
h9. IVAN PIuP, dót' mr.4' sPna 1963
vikiora Huga 15/1, smídEv, t50 o0 PÍaha 5
Den Eiku funke: 8. |€óna 2015
Dén vzíiku d€nství: 31. prosh.e 2014



.!H. il"Elf.Pt"ťlsE
Ing. MIROSLAV GREGO& d.t. nar, 16, tistopadu 1956
Na (opci 501, ďé fuměíí 530 03 Pa.dubic€
Den wniku č|ensM: 31. prodne 2014

l'|UDr' VERÁ RYBovA dót' nar' t0' prosin.€ 1959
K' H' Boovského 672, 565 01 ch*eň
Den wniku č|eGtví| 31' Pro6hce 2014

Mgl' lóÉ srcjanovská, dat. n€l' 16' dubna 1963
rfuboEká 188, Hýváty, 562 03 Úíí nód or|icí
Den Wnlk! č|enství: 19' bňffi 20t5, v oR mp6árc 2' dub.a 2ot5

E.. M.re|\ sis|ér, dď' nóř.2. Únř. 1974
ODatoE 166 , 568 02
Den wniku denstÝí:19' března 2015' voRÉFáno2. dubn.2015

l.7 Popb aněí a dodátko prov€dcných v uPlYnu|ém účetním ot,dobí v
obchodním řlj'tíku

změna Y. výš| zárbdního kapitá|o:
V up|ynu|ém účďním období doš|o ke zvýšeni zák|adniho kapliá|u o částku
130.000'000'. Kě |deíý by| splacen ve výši 10o% .2apgíno 22'7'2015

l.a ob.hodní Íirma . síd|o úč€tíích jednot.k' v nichž má účétnÍ '€dnot|o
věltší nď m% Podí| na Jé'|.h ák|.dním kaPitá|u

Podll n. z|( K 31. 12.
2015

K!1.12.2015
Učétii Hv

l.a.l \rýš€ Podi|u ná lák|adním k.Pitá|u tč.hto ob.ňodní.h 3po|.čn6tí

La.2 DohodY n€zi sPo|.čníky' které Žak|ád.jí ]oEhodovací PÍává b.z oh|€du
na výš| podí|u ná ák|.dním káp|tá|u u těď@ obchodních sPo|ečno.d nebo
dnřst€v

1.8.3 \,ýše v|ótního kaPitá|u a lďše účétního výs|.dku hotPodař€ní 'a
poé|.dní účltní oDdobí tě.hto obchodní.h 3!o|€čno.tÍ íebo dnž3t.v
s oh|.d.m na lpo|eh|ivoBl 3rovnát.|no6t' .Ío m|te|n6t a význámnost (5
19 od.t. 6 á}ona o ú&nictví)
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1.9 BYly uzavř.nY ov|ádací .m|ouvY n.Do .m|orÍýy o př€vod€ch zbku?
Ja}é povinnct| z n|ch !.yp]ýY.jí?

l.10 Prúměřný přepočt€íý počet zamě.tnan.ů běhétn účďního ot,dob|.

l.l1 oiobní nák|adY' tt.Í. by|Y vYna|ďsny na zamě'tnanc€.

1.12 o3obní náUadY č|eno .tatulárnícň a dozořčÍch oigáío.

l.l3 výš. po'čeb úvěro, c W€d.n|m úÍokové.azby 6 h|avní podmín€|q
poa|ryts|u!í za'|štění . Gtatni P|nění (např. b€zp|alÍá př.dání k uÍvánÍ
osobnÍ.h automobi|o n€bo iiný.h moviÝch a n€movitýó vě.í' využ|ť .|užéb
pG|rytovaíýlh úňtní '€dnďkou . P|atbY dúchodového př|poiištěno, j.k
péněžní, tak v nep€něžni fo.mě osobiám' ktcÍé 'iou .tabtárním oÍ!án€m,
č|.núm státutárních néboiiných ňd|c|ch a dozo.lÍch oryÉno vč€tnč bývá|ým
oéobÍn . č|€núm tě.hto ořgánů vúhmné Yýši oddě|€ně za 'ednot|ivé
kategoňe osob
stanJtárníňu orgánu spo|eó'osti (tj' všeň čenom př€dsta\Enstva) bvla k ákladu daně
z píjmu ze závis|é čnnos:ti běhém Účehího obdóí přlpďtena za b€Ť|atÉ Dředá.í@bnítE
altomobi|u do uŽlýání finanční částkal

čbnom statváních o.9án0 neby' posMnuty zápůjč|ý ani úvě.y'

u.
Účetní metooy

2.l ^p|itace ob€cných úč€tn|cň 2á.ad
l'Jčenizásadv uo|atlov.né v Np( ó's' jsu v $u|adu s p|atíou Egis|ati@u'

2.2 Použ|té účetní metody
K3l' 12. 20t5 spo|ďnost n€up|atiuje žádné metody, |deré by se |iš|y od Zákmem

- st.ne€n]hh účetríú melod'
.1,:: i
t*$K,

mměmý př.počteíý

t31.12.2015
4.\07,07

lýýš. @bníÓ nánadú

k 31. t2, 2Ol5 Y ti5. lG
2.024.508

k 31. 12. 2015 v ti3. |(č

k 31. 12. 2015 Y t|.. |(č
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a odep|.ováni k 3l.

Po|otoltry v|astní ÝýrobY

DHll !,ýtwfuný v|ashí činnctÍ vlBtnÍ náklaď d|e ka|ku|ace
DNi4 wtlEřenÝ ýaďní čhnoótí

Pří.hovky a přírosd.ý ařat

oceňMní po.bihá v $u|adu s Účetn'mi pňedPsy . p|atnoL |egis|ótiwu. piede!Éim 5 2a . 6

P6tupy slovŤní účehílh odPso d|ouhodotÉho ma]etlu wchá4lÍ7 plánu učetnich odpiso'
U.€tii j€dnouG má stanoven |ineární zp09b odeosďání' Daň@É odpisy up|aňu)e u.€tni
jednotka v so!|adu * ákonen o dani z příjmu. D|e Účetní směmlce VI-cs 02 15 NPK ,
plaE'é od t' 1'201' býy 9edn@ny metody odepiwání d|e nás|edujíď tabu|kY:

2.3 zPó5obY oceňování
NeÍnanie postlpujÍ d|e Účétní

12.2015
1.1.2015 VI_CS_02_15_NPK

9 7 o&L s á}ona' jejich Y|iv
výd€dek hoEpodař.ní úč€tnÍ

e zdrMtnÍni polišťovňami jako o
bžby z prcdeje s|užeb/ niko|| lako o

Dlouhodo'ý rehmďný maletek

Techn|cké zhodno.€ňi 5w 36 ňěJtů

D|ouhodobý hmotď maietek
výpočebí teónlka a dkhací přísboje a I 60 měšÍco

zd€rchiďé přísttojq auta, inv€ntiář a da|ší II 96 méíco

PÓwní přísboje/ k|lmatizac€ a da|ší tlI 24o měsíco

Rek€ačí'í aíénl iní'Btruktu.a LE
optickýth vláken a da|ší maietek

24o mésic0

Techniďé Žhodnoc€nl budď proiajaťých
od Pardubiďého kró1e a da|šímaietek

360 mé5ic0

ubytovócí aň,rení' adňinistrďihí budďy
E !4astnict!í nembic a da|ší ma1et€k

1080 mě.íco

2.4 lnformac€ o odchy||ó.h od n€tod pod|.
na maj.t.k a áva'ty' n. fin.nční s|tuac| a
jednotky
spo|ečnost Účt'jje o pňedběžných ÚhÉdách sm|ren*h
výn@ó úétníml lp|sÝ ítlo 3l1 odběEtelé / Da| 602
záÝa2cíú MD 221 bankovní účtV / 0a| 324 pňjate zá|ohy.
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wúčtování po6|9tnute Ždravotní péče a pňis|ušjý ka|sdáříí Ďk je p@áděno v sou|adu
s přÍs|ušnými přávníňi pňedpisy' PÍo bk 2015 se jedná o vyh|ášku Mh|sterstva zdróvďnictvÍ
č. 324120!4 sb'' o stónovení hodnot bodu, Výše úhlad zďavotní pď€ hraéné 2e zdravotního
pojišĚní a regu|ační.h om*ní objm! posMnu!é zdlMřlí pďe prc Ók 2015. výs|edná
p.ušá|ní úhradó ná|ďÍ 7dr.WtnickeŤu ai|'ze.Í ďi sphěFí pň!'uš.ýó podmÍneí' u!€denýé
m|ňo Ji.é v oři|Gnýó bodech této vYh|á.k-y' Nemo(nice vytózuje ýfuny zdlavfuíň
pojiíďnám póběžné d|e p6Movóné pé(e, o t.thto piedoěŽných p|.tbách úó,je až E
(hM]i. My zdravorni polBťovna tyto vlkázané body ltj' počet úsPtó|izaci, pďď'bod0 a
výkmy' DPG) uzná a to v návaznoGti nó Výše otovanou úhr.dovou wh áiku'

2.5 zp&ob stanovéní oPravný.h po|ožék. oPíáv.k k ma'etku' zdroi.
inÍořmac| pro 3tanowní ýš€ opravný€h Po|ožet a oprávék

opÉVné po|ožlv k poh|edlávkáň lsou účtová.y v sou|adu 9é smě.nicí NPK Evidence a
Wmáhání poh|edáVek a aávó'<ů NPK os-NP(-os.ol '
oplavné po|ož|Ý j$u trcňmy v€ výši 1oo% pb poh|edávky víc€ nď 360 dno po sp|atnos!.
V odůvodněnkh přbadšh' kdy je účetníjédnotka *hopna na indfuiduá|ní biá' p@udit
.i'ko!ct kmkre1ní poh|€dávky, |É tÝďt opra!íou po|ďku individuá|ně a Úče|eÍr doGažení
Věrného a po.tiwho obfazu' Ú&tníj€dnotka \.ytvářÍopwné po|ožky ke ýým neuhEEným
poh|edá'ém káaé čbf ť€tí'

stav opřavnkh po|ožek k poh|edálkim k 31.12.2015 ční2'2r41ds. rc'

2.6 zpfuob uP|.tněný Pn pfupočtu údai6 v cizí.ň měná.h na č€skou měnu
V účeř'íiedmtce * ne\.yskytují Úétní pípady, kdy by by|y pouŽ1ýány .|zí máry. Výjimkou
lfuu '.hřdniční oECMi cBly a k|'n cké sfudie. (de p-o ú&|y p:epďtu cizió mén použ.vá
účet1i ]ed.otti denní [JEy cIB' K ofuáhovéíu dni j$u majetB ó uivaz*y wká.ané v dlth
ménách pňepočbený kuEem cNB plab m ]1' 12' 2015'

2.7 zpúsob stanoveíí réá|né hodnoty pfu|ušného n.j€tlu a ávazkó

z'7'l Po|'ž|tÝ oceňovací mod€l pň o.ená|í c€nnýcb papÍřr a de.ivátů

v o.eněnÍ podí|u ekYiv.|.ncí pod|e
zpo.ob jejich záúčtován|

d.Íivát océněn Jeá|nou hodnotou
dovodY . příp.dnou výši oPřáYné

2.7.2 zněny r€iá|né hodnoty Yčďně změn
i€dnď|ivých dřtlho fin.nčního majettu a

2.7.3 Po}ud n€by| c.ntý papír' podí| .
nel'o ekYiva|.ncí' uvede úěets|í jednotka
poIoĚky

lu.
významné po|ďky (skupiny po|oňék) z rozvahy. Yýkeu z|.ku a ztňty

ílffii
ir.-r'r'
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Dá|e Wádíme po|ož|v, ktercu j$upods1Žtné prc ana|ýz! a plo hodnoc€nífiEnóí ó majeťxové
gurace účetni jednod<y a prc hodn@nl ýýs|ed|u lEspodaiení, pokld t]^o infom4e
neÝ1p|ývaÍ piiňo dni nepřímo z ozvahu nebo ýýkďu zs(u . zEáty'

3.1 významné úda'e, kt€É n€'.ou v účelÍích Yýkáze.h 5amo6tátně
vykáánY z€'ména

výt.2 2btu a zt'áv k 3t. 12. 2015
n.! skupina účd aktivace w Výš 77'524 tjs' Kč' llejvětší podí na tě.hto výnos€ch má aktivace
. kre! ve výši 71.427 tÉ. Kč'
l.2. z tďo účet 518 s|užbv re w3| 248' 196 tis' Kč. Ngvětsi pod'l n. těchto s užhi.h ňá náJem
nemďiteto ma]€tru E výši 92'160 us' Kč, nákady nó ú||id dod.ý.!gs|Ci 2r'8o7 tis. kč"
náklady na *rarcvání 23'807 tis' Kč, ctatní s|užby.konbo|y, poh|ídky ŽdráWtní 23.118 tis'
Kc' podpor. 5:W 22'826 tjs' Kč.
B.2ztohoÚčet511-oprawóudÉďání69.512tis'Kč'NejvětšÍpodíln.é.htos|užb.áť.má
údržba zdrawtnické t*hniky 33'856 tis' Kč
c. změna stavu rczed - býy vytvořeny rcze.!.y na ne!.ytePanou dovo|enou, .ez€rvY na soudní
s@rv ó Ezerw E rLlko revizi ze strary zdrfuotníCh pojišťMn' FoŽpis Ť7efo le uEden

w. z toho ú.ď d48. os1at.íptowni ýýíosy l51'lo2 tis' Kč. Největšlpodi|na tÚllo
Ýýncé.h nó vyMévací p|aĎó od Padubic|eho |rale E ýiši l1l.€€4 tis' Kč (Usn*iň
zas1upite|sva P( 2e dne 11.12.2014 č. 4252h4 nizq.ftl Wmei| zdrdNotní služt'v
pbvozované NPK jako služby obemého zÉjmu a pďěř|| NPK provoeáním těchto s|!žéb pro
přís|ušné úaňí lako závar'<em Eřéné s|užby' v sN|ódu s ozhodnltíň Komise EU ze dne
20'12.2011 o po!žitÍ č|.6 odšt. 2 ýn|ouw o fungování EU na stiátní podporu ve foňě
!.ý@náVa.Í p|atby by|a uavřena meŽ PK a NPK sm|owa o posklto.ání veřějné služby a
podňínkách pcMnutí wMávací p|ótby a p|nění 2áv.2ku vefujné služby)' Výnosy , dot.ce
EU 19'220 tls' Kč - n€i.ffitiční čríst 2 dotac€ RoP uEdené v bodě 3'6 !říohv'
!It.2 úĚď 642 . Tržbv z prcdéie mótená|! 50'355 tis' Kč, z toho Výn6ý z prcdeje kde ve
výši 50'249 t|s' Kč.
H' z bho úét 5.a . 6atní pMznÍ náklady ve výš 27.578 tis' Kč' Podstatnou část Échto
nákladů Mí pojišění odpov&nos:tj aměshavatele Krperativa 6.303 t!. (ě ostatní polistné
7',|41 tis' Kč a ostatní DMzní nákladv 6.130 tis' Kč.

výk.2 zisku a áráty k 31'12.2015 Wkaaje w s|oup<i minu|ého obdobní údaje a obdobíod
|'J '2014 aŽ 3I.L2'20L4 E' 2a období od rozhodného dne Ájzé.

R@vóhó k 31. 1z 20t5

cul.a účet 38a . Dohadné účty akdhl ir4.8t0 tjs' (č, z toho dohadné účty náÓk vdči zP É
Výšl 43 800 tis. Kč'
c'ul9 z totÉ Účet 378 . ,] iné poh|edávky 203 '922 tis' Kč, z toho jinde neuv€dené poh|edávky
j$u tvoňeny dotacemi nó vÉavení neínomi@ w výši 162'471 t|s' Kč
D.l.l úét 381 . Náklady přis!"ch období 4.448 tis' Kč čó5oÉ @|išéní náklado' naoř'
pňedp|atné, pojištění, Účastnické pop|atkyl podFra 51t{ doňény

^.lt.2 Gď 4t3 . ost.tní k.pitá ore fondy - 9t.07o tis' Kč jsN tvoňeny finančním| a Věcnýňi

B.l účet 459 R*lw 95.552 tis. Kč, u toho je trcřéna rezefua na ne!'ýierpónou dM|enfu
w výši 28'968 ťs. Kč, dá|e na sudní 9poly v€ VýŠi 15'350 tjs' Kčl E4rua na ziko .évizí
31.100 tis' Kč 2e stÉny 2dravotních pojišťMn
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B.tl z'toho účet 471 - D|ouhodobe uávdky ď|ádajíď a řídíď @ba 31'250 tis' Kč - zbývajícÍ
čásr pojčkv od Pr (viu @d ]'5 teto pň'lohy), úe! 475 - D|ouhodobé přijóÉ zi|ohy ó.5i5 ús'
K. - áva4k z nájmu v UstÍ n'o' \ firmé B Braun
B.ul.l z toho účet 32l . Dodavate|é 294 345 tis' Kč je rvďen zaveky z obchodnlch ýzl'ahů
. neinvEíiĚni dodďate|é 282 564 tis' Kč.záva*y.inv.sDčnídodav.te|é 1178lt|s. Kč
B.tll.2 účet 47l . D|ounodobé zivazkv Ú|ádají!í a ňdici @ba 'mo bs. Kč - zbhajicí Gist
půjčlq od Pk (Mz bod 3'5 iéto příohv)
B.ul.lo - úét 339 Dohadné Účty pasivní 32'602 tis. Kč, 2 boho pňedpoKádané pas|VnÍ
wÚčtovánízP w vÝši 30.0t0 ťs. Kř

ÚčeElí jednďr. eviduje na pod@.hovfuh účt<h:
. kfiajaťý majetek
. Wpůjčený mójetek
. orcbný hmďď mójďek od r'ooo,. Kč do .|o'ooo,. Kč v poňeócí eně'
. Drcbný nehmohý ínajebk od 1.000,. Kč do 60'000,. Kč v poř|zovací ceně.

c.tková hod.ota m.Jod.u Y pod@.hové étidend činí 4.633 n||. KĚ.

významnó .kú.átGE. kEÉ nctze z útetrlarýraú vyňs1 proto:e v nIctr nqroó
''ňří!v pod|e odst 6.7 ! !9 vyh|.:
obrat kompenzae poh|edávek a zlávazko alpďty by|y zdodavate|sko'odbě.ate|skkh

Žaťžeňí majed{ zástavním priáwm nebo

pňe!€dené nebo posk',tnuté ajišteíi

k31'12. 2015oobiha|o 13$udních sro
Ýýdaje n. výÁum ó výrcj účetniho období
rczB! kákodoby1Ó bank@ních úVěro !tet*
úrokových sazeb ó aj|šsní

kontokoPňhíúvěr u KB, a.s' s |imilem 100 mi|.
Kč, ú.očen pohyb|iwu úfokovou $zbou
s|oženou z 1l''l PRIBoR a pevre o&hýky ve výši
0,20% p'ó' zójištění poh|edávkami . vfue

rczpis d|ouhodobÝ.h bankovních úvělo !fuÉ
úokďých $zeb a zaiištĚňí

3.2 Doměrky sP|atné d.ně z přijmú za m|nu|á úě.tÍí období

Neý/<]^!le se v e é Np\ a's'
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3.3 RoEpis od|ožéného daňovÉho ávazku nobo

NEMOCNICE
PARDUB|GXÉHo XRA'|E

poh|.dávty

od|ď€ná daň bMa vypďtena s pomoď nís|edL'í.ích po|ďek:
Dzdíl me|d.ňovimi a účehími zostatkovými enómi odp|so!"ného d|ouhodobého maletku,
dosažňá daňďá 2tráta za o|ý 20t1 ď 2014, wkázaná v daňcťeň pňalání k dani z pň]mo

Pok]ady prc výpo&t od|ožéné daně|

Dzc píooHl4:Kč443.177'701,.. > Úzc pD DHM| Kč = 365.646'369,-

Rozdíl Dzc a Úzc = Kč 77.531,'332,- x szba daně 19 % = Kč 14.730'953,- (daňová
pohledá!*a. polože Dzc > Úzc].

oaňoýá zbáta = Kč .69.179.158,.' x t9% =Kč 13.144'140,- (dóňďá Poh|edá,ka)'

výs|edek| od|ď€ná daňwá pohledáVkn

Vzh|edeÍr k tomu, že jako Výíed€k wcháí od|ožená daňová poh|edávká, nebýo o od|ožené
dani účtováno ! oh|eden B princip opatmosti, p@tože Eni jisÉ, zda bude ňozné
v hJdouoth |etech tuto od|oženou daňovou poh|edávkL up|atnit oprcti d@žitelnánu
základu daně' Jedná se o postup, ktelý le v sou|adu s bodem 3.4. ČÚs p.o podnikáte|e č'3 -

3.4 RozDb Í€zery

$,twiena reefua ve výŠi 28'968 ds. Kč řa íryĚfpanfu dow|enou' Výše @ery je
stan$€na na zák|adě výstupu m2dového 'stemu k 3t.12'2015'
\rytwňeia rczeMa w Výši 15'350 ds' Kč na p.obihajícÍ $udnÍ spory. Na soudnÍsporyt kteE
nej$u kyty poi'štěn'm vytvoíeE EzeM re Ýý$ 1oo %, na sudnispory |íyé polištěním w
výši 30% (ošetňení d'ká' pokú bY pojišťffi odŤida p|něn).
\rytvoňffi rezefua Ýe výši 31'100 tis' Kč na n'ko Bií a exbamuá|ní É&. Podk|adem
k VyMňE$í .eeNy je mde|.ce pbdpokládóných úhlad rcku 2015 v náEzn6ti na produkčňí
dót. jednot|ivkh neínocnic' Mďodika ŽpÉcování mctdel4í ie prc Všechny íÉmooie

3.5 RozPi. d|ouhodobýd| bankovn|.h úč.ú . áPoič.r Yč€tně úrokových
saz€b ! Pop|.u zaiišÉní úvěru

Ú&tníjednodo má od 12' 1. 2015 uavřenfu sn|ouw o kontokoÉnbím úVěru ! (omední
banlv, a.s' s |imitem t00 ml|' Kč, zajišĚní je píosředn|cMm lstavy poh|edáwk. ÚVěr le
Úočen pohyuiwu úÓkovou $zbou s|oženou z lM PRIBoR a pevné odchy|ky ve výš o,2o%
p.a.' V re 2015 nebťl kortokor€ntní úÉr čeroán.

Účétní j€dnotka má od 30.9' 2or1 uďĎenou sln|ouw o pojčce.nezi Pó.dubickým kralem a
Pardubickou k8lskou rÉmďnicíE Výš| 50 ňi|. Kč. Půjčkó by|a p$Mnlta 2a úče]em snižení
záyazko ohrežujícÍlh chod Pardubicke kójské nemocnlce. Pojčka je úrcčena pohyb|lw!



úDkmu 9zbou s pňeď'odnou íxací
p.a'' K 31.12' 2015 áýá sdatit 36,2

NEMOCNICE
PARDUBICXEHO (RAJE

a ma.že v peÍé !ýš| 0,20%

3.6 Dotac. na lnv$tiční . PÍovof,ní účé|y

ÚčeI
1,1,-31,12.2015

Žďolů

24,5,20\330,6,2015 2.483.908 830,614

30,6,20153r.r2.20t5 319.100 319,too

R€gioíá|ního oFráěního pmgr.mu t{l'Is u s€ť€toYý.tEd
dá

účeI

1.1.-31.12,201S

13,11.201430.9.2015 120.ot0.95! 119'ló2.o|9,99

t3,Il.zoL4 30,9.2015 16.611.750 13'rÚ.944'09

L12.20t4 30,9,2015 28.834.r83 25,157.242,8

1.12.201431.r0.20r5 22,174,83 22.174,r43

15,12,201431.r0.2015 21,99t,999,80 2L,136.057,r7

8.12.201410.11.2015 47 'ýa'22a|43 46,J23,925,4

Povodní ozhodnúío elkové částcé dotae by|o změněno vysoutěžením s dodavate|| V ráňcj
výErcVýď' ňlzení na p.oFkty RoP.



.!H. *"."l!,9t"ťls..
oot.6 i||ň|.térstvá :dnYoE||cwÍ (Fovdní) v |G

účel
k31.12,2014 1.1.-3r.12.2015oBobí k 31' 12.2015

4.083.098 z.LtJ.954 {.225,106

0 16.178 223.420

893.705 920.r99 529,501

0 1{.110 za!.a74

otli.kolste.ká nemoie 0 368.833 619,5811

3.7 RoEpis má'etku a áv.zko

Nemocnlce Pardubického klaj€, a.s. evidují v€ wém v|astnictví ténto nemoýtý
majet€k:

. Rékreační stfu|sko sď

. Ubywna pro zaíÉstnance

. 3 b/ty včetně pozemkÓ

. Přístřeš€k prc ďpadové hospodářshl

. Náhradní 2drcj útkove Vody

. Lékárna

. vjezdový systém

. Technicke zhodnocení budov

3.8. Pň]&kY á úbFry významnýGh po|ďer ahiv

PS
k 1,1.20r5

31.12.2015 3r,L2,20r5

IG
k31,12,2015

B,I, r0.929 19,785 t3.7t8 16,996

B.II.1 2.220 0 0 2.2m
B,It,2, 87,119 24,273 2.764 L12,627
B,IT,3, 265,966 137,650 t67.561 231,002

B,II.6. 354 0 354 0



iffi ***s"ltst
B.1Í.7' 10.015 312.674 368,33r 14'35€

8.u.8, 0 0 0 0

ÚteElí 'edmtka nemá ve vlastni.týí jiné než Wedené nemov|toďj v bodě 3'7' íl,limo uE.tené
némwito6ti v bodě 3'7 lsou vš€chny n€mďitosti re v|ósttl|ctví Paldubického krajé a organi*i
lsou ploóajaty nó zák|adě ná]emnÍ smouvy s Padubickým kajem

3.9 Poh|€dávk'. závazky Po |h0!ě.p|atío6ti

závtky a por|bdát|ry : obóodňbh Etahó k31.12.2015
záv!'kt 2 o!€nodní Etahů po |hnÉ .P|.tno.d .e|tem v |(č 3 !ítt lr4
záÝazky 0 . 30 dní po sp|ahosi v (č 2 347 395
áVdky 31 ' 90 dní po sp|atncti v Kč
zivazky 91 . 180 dnÍ po sp|atrosti v Kč 176,O8
zá@zky 18I . 9999 dni po sp|atnosti v Kč 298 897
Poh|.dáv|ry ' ob.hodňkň Et.hó po |h!tě !p|.t'!o.t| .g|k€m
ý|(ě 25 114 221

edávkY 0 ' 30 dní po sp|atnodi v KĚ 13 4p 848
edáVky 31 '90 dnl po splatnostiv K 5 266 530
edáVky 91 ' 180 dnípo sp|óEEíi v Kč 1905473
€dáú<y 181 '9999 dní po splatnos:ti v Kč 4 529 331

3.1o Poh|€dávtY a ávaky' kt€É r řozvahovému dn| mají dobu 3p|atn6ti
d.|ší než 5 |€t

3.r1 zátíž€ní mai€tku á3tavnim p.ávém n€bo věcným bř.m.ném

3.12 Přev.d€né n€bo po3kyrnuté zaiištění

3.13 Drobný n.hmotný a hmott'ý ňajetek n.uY€d€ný v rozv.zc
Učďní jednotk. eMdule d.obď hmořtý a mhnotný maleGk na podrcaahovýrh účtech,
v c€|ko!é hodmĚ 3a0'26o tis' Kč.

3.14 €izi m.'etek uv€dený v 'ozv.z€, naPř. maj.t.k Y rámc| n.'atého
podnku, nebo jeho části

3'15 ce|ková výše áv.zm. kt€ré n.isoo Yyrázány v mzvaé
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úč€tním iednďkáGh Y ton.o|id.čním3.16 PeEijní ávázky, ávazky v6č|

3.l7 Em|.ní pukázky d|€ E 6

tv.
l.ýzn.mné udá|oďi' }t€É s€ sta|y n€zi ]ozvahovým dn€rn . okafižik€m

se.tav€íí účďní závěrk' pod|€ s 19 odst. 5 ákoná o účlbiclvÍ

Me' l(Eahovým dnm a okámákem stávení účetnÍ záÝěi<y ň6asta|y žádné Vhnamné

v.
ltáH.dy a výno6y ptovozního Yýs|€dru hoépod.ření v d]Uhovém č|€íění

vt.
zmáry v|a.bího kap|tá|u t 31.12.2ol5

6.l oc€nění pod|€ s 25 zákona o účétnidÝí
. základní kap|é| spo|ďn6ti je r@dě|en na 3032 ks kmenďÉ akie na jmáo v |istinné

podobé v€ jm€nďite hodnoÉ 69'000,' Kč - ap9áno 8. 2. 20u
. 1 ks kmmoÝé akie nó jňéno v |ist|nné podobě w jmňovité hodnďě loo.ooo'ooo,.

Kč zóp9áno 20. 8. 2014
. l \5 kmenoG akle la Jnéno v |'stinné podobě ve jTmviÉ hodnoté 110'000'000,.

xč - Ž.psdno 2'4'2015

6.2 změny podí|0 Děhem účetního období
Ne/ýyskytule s€, jediným akionáfuín Je Pardubický kEj.

6.3 wměn|te|íé d|uhoPisY n€bo podobné c.nné pápÍřy ne!,o p]áv.
3 vy'načéním jeiich pďtu a mzsahu práÝ kt€rá zát|ádá'|

6.4 významné po|očky zt.ýšen| nebo 3níž€ňí u i€dnodhÍý.fi .|ďe*
Y|asfiÍho kaoitá|u
zvýšéní základního kapiá|u jediďm ak|onářem o čás1ku 13o'ooo'ooo Kč - zapsáno 2.4.2015.

6.s strukura v|astnÍho kapitá|u po Př.měně
Pbdrcbně @€deňo v $mostatrlé přÍlo2e 

"Přéh|€d o změnách úastnlho kap|tá|u
k 31, 12,2015."

,/.Ír+}..'Áv:
'.ť;
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Ro4rh tržéb z p]odejé zboží, ýýrobko . s|už.b

Účetní lednoBa Óz|išuj€ t.žby d|e umísrřií na tu€fiské a ahaniční odběrate|e' o|e dr!h0
č|€ně.í na tÉby a íužby 2. zd.awtni péči, tžby É ostabÍ nezdravotn|cké služby, tÉbY a

7.2 Pod|é z€měDbného umí.tění t.ho
D|é zeměpisného !ňíděňí tó0 onišuje ÚětnÍ Jedmtt<a tdby tuz€mské a ahÉniční
z.hranióí odběróte|é lrcřípoua mlnontní podíl na tÉb]ách, jedná se zejména o Výnos} a
zdravďní!éčl clzíó státních oíslušnk0 ó k|ini.ké st]dlé.

7'1 Pod|€ dluhú činno6ť

PoóobněÉí č|eněn i s| ' 62 . ó4 Je uEdeno v bod. 3'r teto pň]ohy'

vttl.
oop|ňující in'ormac.

8.l \,ýš€ 3p|abých závázkú po'|.tíého na 3o.iá|ní záb.EP.č.ní á
př3pěvku na slátni po|lťtu z.městí.noďi

]edná s€ o so.iá|ní pojiíění É záut|é čhnocti 2a ňěsíc pmdn€. 2015' Tento ziávdek bý
uhró4n v řádném temínu v měsíci |€den 2016.

8.2 výš€ sP|atných áva2k0 véfujného zdÍavďnito PojištěnÍ a výč€
.vidovanýGh daňotď.fi n€dop|átko u mktně pňs|ušný Í|nančn|ch otgánú

U.ď K'
601 o
602 3,260,936

z toho tÉby a zdErctní vý|oný 3.@1.943
z toho tržbv a o6t. s|užbY 162,993

604 258,199
Áldv.ce ňate.iá|u a zboží 62 1J.524

202.046
66 258

Pojistrjé na siá|ní abezp€{Ení a příspě€k na slátní po|itiku

Véfu iné zd.alotní DoiišÉní 17,610
Daň z Dříimů É zivislé.nmsd 15'ó15
Daň DPH 2.608
ostátní dóně - g|mčíi, daň 7 neTwilosti. dón z oň1r0 Dráv'@b
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Jedná e o zdravotnÍ pojištění a dóíě ze závÉ|é č|nno6t|, daně DPH, si|niční daně a á|ohy daně
, přímr právnickýth osb a m*í. pro.ýnec 2015' Tento závaak bý uhraŽ€n v řádném
termínu v měsíc| |ednu 2016.
záVazlv d|e Mu 8'1 a 8.2 přÍlohy by|y uhraÉ.ry v temín! sp|atno6ť' K dafu zpccwání účďní
zá!áky ryy vlpořádány.

8.3 ost.tní údá'c d|e rctanov€ní PÍovádě.í vyh|ášk' č.500'/ 2(x)2 sb., 9 39
- Bpořádán| . ob6áhovÉ vYm€.éní vFvět|ujících . doP|ňu'Íd.h |níonna.í
v ďí|oEé k úč.tsrí ávěíté bod 6
Uvedeno V bodě 3'1teto Dříohv

8.. IíÍorm'.é o ý:tazích k€ 3Přízněným Gobám d|e Ust.nov€ní p.ovád.ci
vyh|áčty č.500/m02 sb.' 939 odst. l0 a)
vztahy s€ spřízněným. osobami jsou UÉvírány v běžný.h tržní.h podmínkách a
v cenách obq/dý€h. Prc značný poč€t spřízněných osob daných charakterem
zakladate|€ účetnÍ lednotky zv€řejňui€me Jé poL]ze ve 4rávě o \.Áazích, tterá Je
so!ěá51í výdní aráÍy a tudiž Je zvefujněna ve stejném dokum€nuJ Jako účeÍ|í

spo|€čno6ti
1l v obdobl

8.6 (hatni úd.j. d|. u.tánovenÍ á}on. o účétnictví č. 563/t99l sb.
p.ováděcí vyh|áčky č. s00/20o2 sb.' 9 39 od't. t{

H6podáň5ký výsledek běžného loku '5k 413 tis' Kč před Ždaněním.

okámžk sesláwní účeřlízáVěrky: 25. .. 2016

B.5 l .ořma.é o ce|kovýct t!.l|ad€ch na odměíý audito]r}é
d|. u.tánoveni pmváděcí vyh|ášky ě500/2002 sb.' g39 odst
1.r. -31.12.2015
Aud.toukou spolďnGtíby|a výakturďána částka zá audit mjmďádÉ účďní
2014 !€ Výši 269 tjs. Kč bez DPH. AuditoEkou spo|ďn6tÍbr4a v\,fakt!rcván.
část .udlfu řádné účetní závělkY a rck 201s !€ VÝši 1oo tis' Kč be DPH.

za stafunámíďqán Nemocn|@ Padubic]<ého kÉje' ó.s'I

Ť------- lt--

předséda př€dstáwnstvó ...ť.h'.
i;;éi{;'

/l
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