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o společnosti
Nemocnice Pardubického kraje (dále také NPK) vznikIa
31-. prosince 2014 sloučenÍm pěti největších nemocnic
akutnŕ lůŽkové péče v regionu Pardubického kraje'
S ročním obratem více neŽ 4'4 miliardy korun a se
zhruba 47oo zaměstnanci se řadí mezi desÍtku
největších nemocničnÍch zaŕízení v zemi. Společnost
stavÍ na dobrém jménu jednotliých nemocnic,
regionalitě a tradici. Je nejen jejich pokračovatelem, ale
také garantem vzájemné spolupráce a využití
odborného potenciálU. Nemocnice Pardubického kraje

Uvodní slovo

YáŽené dámy, váŽení pánové,

jsem rád, Že i s dalším ročnĺm odstupem mohu
zopakovat, že společnost Nemocnice Pardubického
kraje je jako celek ekonomicky stabilní, zdravá a nemá
finančnÍ problémy' Její ekonomická soběstačnost, Kerá
nebýá běŽným standardem, Vede k tomu, Že náš jediný
akcionář, Ker.ým je Pardubický kraj, můŽe své volné
finanční prostředky investovat do rozvoje jednotliuých
areálů nebo modernizace přĺstrojového zařízení'
Z tohoto přÍstupu vlastníka těŽí jak pacienti, tak
zaměstnanci. A určitě je třeba Pardubickému krĄi za
jeho kroky poděkovat'

Rozvoj jednotlirnlch lokalit je však důležité chápat také
V kontextu regionu, v němŽ se nacházejí' Jako největší
poskytovatel zdravotnické péče v Pardubickém krajĺ se
snaŽíme, abychom své sluŽby nabízeli v dŮstojných
podmínkách a v přijemném prostředí' ţśaŽdé
zdravotnické zařízení Nemocnice Pardubického kraje
bude mít vlastní plán rozvoje areálu, tzv. generel. Tento
materiál zohlední dlouhodobé strategické ci]e a bude
klást dťsraz na dostupnost zdravotnické péče.
Spovděkem kvituji' Že se nám Vtomto směru dařŕ
komunikovat i s místními samosprávami'

Stejně jako v předchozích letech i v roce 2018 se
investovalo do rozvoje budov, vybavení klinik a oddělenÍ
a v neposlední řadě také do přÍpravy důležitých
stavebních projektů. V ÚstÍ nad orlicÍse zahájila stavba
prvního ze dvou centrálnÍch urgentních přumů'
v Chrudimi se postavilo tolik potřebné parkoviště,
Litomyšlská nemocnice dokončila tři roky trvající
rekonstrukci interního pavilonu, Svitavy rekonstruují

je jednotný celek s dŮvěrou vyhledávaný iak
spokojenými pacienty, tak zaměstnanci, a v současné
době ji společně tvořÍ Pardubická' Chrudimská'
orlickoÚstecká' Litomyšlská a Svitavská nemocnice'

Jedĺným akcionářem společnosti je
Pardubický kraj.

rehabilitaci a Pardubice postupně rozgiŕu1í prostory pro
radiodiagnostiku a vyĺepšily porodnici. Stavební ruch je
v našich nemocnicích všudypřítomný.

Nelehká situace na pracovníln trhu se pľojevuje i Ve
zdravotnictví. Nedostatek personálních kapacit je dnes
běžný téměř všude. Naše společnost však podniká řadu
kroků k tomu, aby byla personálnísituace stabilizovaná.
RozšÍřili jsme náborové aktivity o nová média, vytvořili
jsme novou webovou prezentaci kariérnÍch stránek
a podporujeme absolventy' Důsledkem těchto našich
dlouhodobých snah je i nauýšenÍ původniho počtu
lékařů o třináct procent. V případě nelékařského
zdravotnického personálu je situace komplikovanější'
ačkoli i tam můŽeme říct, Že se nám podařilo zastavit
dlouhodobý propad.

Za zmínku rozhodně stojĺ' Že se nemocnici daří také na
mezinárodní úrovni. Dva z našich lékařů obdrŽeli
v minulém roce prestiŽní evropská ocenění' jednotlivá
oddělení a kliniky dlouhodobě spolupracujĺ s kolegy ze
zahranićí a na tradičních odborných konÍerencích, které
pořádálne, je mezinárodnĹ účast téměř pravidlem.

MUDr.
geneľální ředitel a

Nemocnice Pardubického kraje se stává respektovanou
institucí, která stavĺ na tradici původních nemocnic,
a zároveň pevnou součástÍ našeho regionu. V této
by nebyla bez přispění zaměstnanců a já bych ji
velmi ľád poděkoval za všechnu odvedenou
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Statut ârnî orgâny spol eč n osti

PŘeosľłvENsTvo
MUDľ. Tomáš Gottvald
předseda predstavenstva

lng. Petr Rudzan
místopředseda představenstva (do 3o. 9. 2018)

MUDr. Vladimír Ninger' Ph'D'
člen představenstva

DozončÍ RADA

MUDľ. Vítězslav Novohĺadský' Ph.D.
předseda dozorčí rady

lng. Ladislav Valtr, MBA
místopředsed a dozorćÍ rady

Mgr. Věľa Uhli7ová
člen dozoĺčĺ ľady

lng. Miroslav Gregor
člen dozorčí rady
(do 30. 9. 2018)

Mgr. Bc. Pavel čech
člen dozorčí rady
(od 30.9. 2018)

Změny ve sloŽení dozorčí rady

lng. Miroslav Gregor
Den vzlriku členství
3!. 12.20L4
Den zálriku členství
30. 9.2018

Mgľ. Bc. Pavel Cech
Den vzniku členství
30. 9.2018

Mgr' Jana Svojanovská
člen dozorčí rady
(do 30. 9. 2018)

MUDr. Aleš Vrbacţ
člen dozorčí rady
(od 30. 9. 2018)

Bc. Marek Sĺsler
člen dozorčĺ rady

Mgr. Jana Svojanovská
Den vzniku čĺenství
19.3. 2015
Den zánĺku členství
30.9. 2018

MUDr. Aleš Vľbacký
Den vzniku člelrství
30.9. 201_8
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PoradnÍ orgán dozorčí rady

VÝson PRo AUDlT

lng. Pavel Špaček
předseda ýboru

lng. Miroslav Gľegor
člen rnlboru

Bc' Běla Šafářová Pelikánová
člen u/boru

ProfiI společnosti

Název společnosti
Nemocnice Pardubického kľaje, a. s.

Sídlo společnosti
Kyjevská 44,532 03 Pardubice

Zápis v obchodním ľejstřiku
Krajskýsoud v Hradci Králové, oddíl B' vloŽka2629

Datum zápisu do oR
25.7.2OO7.t,izeke dni 31. 72.2074

Právníforma
akciová společnost

Akcionář
Pardubický kľaj'
Komenského nám. 125, 532 77 Pardubice

tco, olc
27520536. C227520536

Adresa
Kyjevská 44,532 03 Pardubice

TeleÍon
4660111-7L,467 43L7It

lnternetová adresa
www.nempk.cz

lD schránka
eieÍkcs
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Předmět činnostl

Předmět činnosti je souhľnně zapsán v obchodním
rejstříku. Nejvýznamnějším předmětem činnosti je
poskytován í zdravotních služeb.

Nemocnice Pardubického kľaje poskytuje zdravotnĺ
sluŽby ve Všech pěti následujících nemocnicích:

Pardubická nemocnice

Chľudimská nemocnice

Litomyšlská nemocnice

Svitavská nemocnice

oľlickoústecká nemocnice

Mise - Naše přátelská nemocnice, Vaše trvalá jistota

Vize - Společnost Nemocnice Pardubického kraje je
jednotný celek s dĺ]věrou vyhledávaný spokojenými
pacienty i zaměstnanci, je garantem vzájemné
spolupráce a vyuŽití odborného potenciálu.

Hodnoty - Důvěra a respekt, odboľnost a kvalita,
Týmová spolupráce, Efektĺvita' Komunikace - DOTEK

Nemocnice Paľdubického kraje nemá orgąnizačnísloŽku podniku v zahraničí.

organizaćní sloŽka v zahraničí

Hodnoty, Vize a mise spoIečnosti

Nemocnice Pardubického kľaje poskytuje komplexní
ambulantní a lůŽkovou péči ve všech základních,
specializovaných i vysoce specializovaných oboľech,
provozuje lůŽkovou následnou péči' domácí péči'
základní i specializovanou diagnostickou péči a lékârny.

Paľdubická nemocnice je součástí komplexních
kardiovaskuláľních centeľ, iktoých center a center
Vysoce specialĺzované onkologické péče pro dospělé'
Litomyšlská nemocnice je součástí iKových center.
NPK je také uýukovou základnou Fakulty zdÍavotnicĘch
studií Univerziţ Pardubice' Střední zdľavotnické školy
Pardubice, NárodnÍho centra ošetřovatelství
a nelékařsĘch zdravotnicţŕch oborů a Lékařské fakulţ
U n iverzity Ka rlovy H radec Krâlové.

Pět nemocnic' jeden tým _ Nemocnice Pardubického
krąje
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ZâRladn í orga n izaěn í stru ktu ra

V roce 2018 došlo k drobným zménâm v organizačnístruktuře společnosti, kteľé však neměly zásadnĺvliv na organizać,ní
stľuktuľu klinických pracovišťa provozních úseků NPK.

Základní organizační struktura Nemocnice Pardubického kraje k 31. Ĺ2. 2ota

Valná hľomada

Představenstvo Dozoľčí rada

ělen představenstva
geneľální ředitel

člen představenstva člen představenstva
zdľavotnicĘ segment provoznáekonomiclaý segment

manaž'er
ošetřovatelské péče

ředitel Pardubické
a Chrudimské nemocnice

řed itel orlickoústecké,
Litomyšlské a Svitavské
nemocntce

ústavní
epidemiolog

Usek
ředitele lCT

Usek personálnÍho
ředitele

Úsek ekonomického
ředitele

Úsek provozně-technického

pľojektový
manaŽer

oddělení inteľního auditu
a procesního managementu

oddělení
řízení kvality

oddělení komunikace
a marketingu

pověřenec pro ochranu
osobních údajů

odboľ právní
a orţanizaćní

odbor bezpečnosti
a krizového managementu

odboľ investĺc
a veřejných zakâzek
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M a nagement společnosti

Vedení společnosti Nemocnice Pardubického kraje

k31,.12.201.8

předseda představenstva, generální ředitel
MUDr. Tomáš Gottvald

m ístopředseda představenstva pľo provozně-ekonomicĘ segment
lr1g. Petr Rudzan (do 30. 9. 2018)

člen představenstva pro zdĺavotnicĘ segment
MUDr. Vladimír Ningeľ' Ph.D.

ředitelka Paľdubické a Chrudimské nemocnice
N/UDr. Štěpánka Fraňková

ředitel orlickoústecké' Litomyšlské a Svitavské nemocnice
MUDľ. Tomáš.Julínek, MBA (do 8. 6. 2018)

ředitel Ekonomického úseku
lng. JiříTvrdk' MBA (do 3' t2.2ot8)

ředitel PersonálnÍho úseku
Mgr. Tomáš Krejčík

ředitel Úseku lCT
lng. Martin Coufal

ředitel Provozně-technického úseku
lng. Jaroslav Junek (od 1.6. 4.2Ot8)
lng. Petr Plaček (do 31. 3. 2018)

manaŽerka ošetřovatelské péče
Mgr. Gabriela Medunová, MBA
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YÝznamné události ľoku 2018

Leden

Prvním dítětem narozeným v roce 2018 v porodnicích
Nemocnice Pardubického kraje byl chlapeček Adam,
ktery se narodil v orlickoústecké nemocnici na Nový ľok
minutu před druhou hodinou ranní.

Do babyboxu v orlickoústecké nemocnici byl 2. ledna
odloŽen čerstvě narozený chlapec' Stal se tak čtvrtým
dítětem odloŽeným v této speciální schránce za dobu
její existence.

V suterénu Poľodnicko-glnekologĺcké kliniţ
Pardubické nemocnice byla otevřena nově vybudovaná
tělocvična. )e využívána pľo těhotenský tělocvik a také
pľo cvičení zaměĺené na posilování pánevního dna
a prevenci močové inkontinence.

JiŽ XVl. celostátnÍ kongres České společnosti pro léčbu
ran s mezinárodní účastí zaméŕený na mezioboľovou
spolupľáci při léčbě ran a kożních defektú se konal
25. aŽ 26. ledna v kongľesovém centru Univeľzity
Pardubice. Spolupořadateletn akce bylo Geľiatrĺcké
centíum Pardubické nemocnice a sešlo se na ní více
neŽ 11oo účastnfuů.

V Chrudimské nemocnici bylo dokončeno
a zkolaudováno parkoviště, což se pozitivně projevilo
v nauýšení kapacity parkování.

Únor

6. února 2oLa byl vyhlášen zákaz návštěv na všeclr
pracovištĺch NPK z důvodu počínajĺcí chřipkové
epidemie. Toto opatřenítrvalo až do 16. března.

8. února pľoběhlo slavnostní předání nového íetálního
monitoru STAN pro sledování plodu v průběhu
těhotenstvía při poľodu od zástupců Nadačního fondu
S námi je tu lépe! na Gynekologicko-porodnické
oddělenÍ orlickoústecké nemocnice. Zároveřl by|

vyhlášen nový projekt nadačního fondu na pořízení
stabilometrické plošiny pro oddělení tamn í rehabilitace.

Přání pomoci druhým přivedlo dárce krve v ľámci
náborové akce ,'Kdo miluje' daruje krev" do
orlickoústecké nemocnice. V pátek 12. února se jich
zde sešlo celkem 66, z nichŽ 25 osob darovalo krev
vúbec poprvé.

L2. února byly znovu otevřeny ambulance Urologického
oddělení Pardubické nemocnice, které prošly
rekonstrukcí. Stavební náklady ve ýši 2,3 milionu
kclrun hradil Pardubický kraj, sama nemocnice pak na
pracoviště pořídila nové vybavení za necelý půlmilion
korun.

L2' a L5' Února se na Transfuzním oddělení Pardubické
nemocnice konaly sedmé Valentýnské odběry krve
zaměřené na nábor nových dárců. Akce se zúčastnilo
celkem 14o lidĹ z toho 30 bylo pľvodárců.

Ve veřejných prostorách Svitavské nemocnice byly od
února do března vystaveny obrazy z tvorby mladých
umělců z uskupení Follow The Art. Zakoupením
některého zobrazŮ podpořil nový majitel nákup nového
vybavení pro vybraná oddělení'

Březen

oRL klinĺka Pardubické nemocnice se jiŽ tradičně
připojila ke Světovému dni sluchu a 3.bŕezna nabídla
preventivn í vyšetřen í sluchu pro veřejnost'

V Paľdubĺcké nemocnici byla dokončena rekonstľukce
Kaľdiologického aRadiodiagnostického oddělení.
V první části projektu ,,Realizace úspor energie, aľeál
Paľdubické nemocnice _ budova kardiologie
a propojovacÍ krček" se jednalo o zateplení. Stavební
náklady ve v1iši 8,69 milionu korun byly hrazeny
z opeľačního programu Životní pľostředí 2ol4-2o2o
a z Pardubického kľaje. Následná druhá část projektu
řešĺla vnitřní Úpravy prostor druhého nadzemního
podlaŽí propojovacího krčku. Vznikly zde dvě nové šatny
pro peľsonál a tři lékařské pokoje včetně sociálního
zaŕîzení' Přistavěna byla nová, prosklená spojovací
chodba. Náklady na tuto část projeKu ve ţši bezmála
5,3 milionu korun hradil PardubicĘ kraj, do noqich
pľostor bylo ještě z vlastnÍch zdrojŮ pořízeno vybavení
za necelých 700 tisíc korun'

Litomyšlská nemocnice pořádala 22. bŕezna konÍerenci
na téma "Hojení chronických ran, trvalá ýzva pro
zdĺavotníky''. Posláním konÍerence bylo seznámit
zdravotnky z nemocnic, ambulancí i jiných
zdravotnicĘch zaŕízení s léčbou chronických ran, ke
Keým se řadí mj. vředy a dekubity (proleŽeniny).
Účastníci akce tak měli možnost porovnat své postupy
s praxí na jiném pracovišti.

Dvanáctý ročník semináře Sanační a rekonstrukční
chirurgie středního ucha pľo oRL lékaře se konal
22'-23. března ve Svitavské nemocnici. Kurz pro
operatéry a ambulantní oRL lékaře se skládal ze dvou
částí - teoretických přednášek a praktických ukázek
opeľace střednĺho ucha, Kerě byly promĺtány pomocí
videopřenosu z operačního mikroskopu z právě
probíhající ope race do před náškové m ístnosti.

28' bŕezna došlo k dohodě mezi zaměstnavatelem
a zástupci odboro{ch organizací vjednání o nové
kolektivní smlouvě. Součástĺ dohod bylo naĘšení
mzdovych tariÍů lékařů a nelékařských zdľavotnických
pracovnků o deset procent a nezdravotnků o pět
procent s platností od 7' února. Zároveń došlo
k diÍerenciovanému nárůstu sazeb u dohod o pracovní
činnosti, jejichŽ prostřednictvím jsou zajišťovány ústavní
pohotovostní sluŽby, o 10 a více procent s platností od
1. ledna. V rámci beneÍitů zůstalo zachováno čerpání
placeného studijního volna po přesčasové práci a bylo
přidáno pojištěn í zaměstnanců pro právn í ochranu.



Duben

Tento měsíc se nesl v duchu třetÍho vyľočí projektu
Přátelská nemocnice. Myšlenka pÍojektu Vznĺkla Ve
spolupráci vedenÍ společnosti Nemocnice
Pardubického kraje se zástupci kraje. Jde o společné
speciÍikování oblastĺ, ve kteých by se naše nemocnice
mohly rozvíjet i dalšími směry mimo svtých odborností.

Společný dispečink Zdravotnĺcké dopravní sluŽby
Nemocnice Pardubického kraje pro orlickoústeckou,
Litomyšlskou a Svitavskou nemocnici byl spuštěn do
provozu 3. dubna. Tato změna v plánování dopravy
zt47šila efektivnost zdľavotnické dopĺavní sluŽby, a to
kumulacÍ pacientů do jednoho Vozu se stejným cílem
cesty.

Ve dnech 5' a 6. dubna pořádala Chirurgická klinĺka
Pardubické nemocnice informační kampaň Vědět víc,
která byla zaméŕenâ na podporu prevence kaľcinomu
prsu. Pľojekt měl dvě části _ veřejnou a odbornou. Na
odbornou konferenci se do Východočeského divadla
v Pardubicích sjelo téměř dvě stě odborníkŮ z celé
České republiţ, nechyběli ani účastníci ze zahraničí.

Kardiologické oddělenÍ Pardubĺcké nemocnice ve
spolupráci s Fakultní nemocnicí Hradec Kĺálové
a Lékařskou fakultou Univerzity Karlow Hradec Kĺálové
pořádalo lll' interdisciplinární mezikrajslĺý seminář.
Konal se 10. dubna v aule Univerzity Pardubice.

Den zdravíve Svitavské nemocnici, kteý se uskutečnil
24' dubna, patřil zejména žákŮm druhého stupně
zâkladních škol a niŽších ľočníků gymnázia. Během
dopoledního pľogramu si vyzkoušeli nácvik
kardiopulmonální resuscitace a podĺvali se do prostor
Psychiatrického oddělenĹ kde pľo ně byl v klubovně
připraven program, cl'lený na seznámení
s psychiatrickymi onemocněnĺmi.

27' dubna se konala 2. Malá pardubická Live a Video
Suľgery. odborné setkání očních lékařů, které pořádalo
oční oddělení Pardubické nemocnice, V pľogl.amu
nabídlo i živé přenosy třĺ operací'

Všech pět pracovišť Centrálních sterilizací v Nemocnici
Pardubického kraje Úspěšně absołvovalo audit
certiÍikačního orgánu dle nové normy pro sterilizaci
zdravotnickych prostředkŮ' Ceľtifikát dle noľmy ČSN EN
lso !3485:2ot2 již dříve získaly Pardubická
a Svitavská nemocnice. Na přelomu ĺoku 2077 a 2oI8
se jim podařilo naplnit požadavky nové rozšĺ7ené normy.
Do dubna pak úspěšně pľoběhly certifikace i v ostatních
třech nemocnicích.

Květen

ll. multioborové setkání odbornků zabývajících se
problematikou pánevního dna se konalo
Io. a 7I' května v kongresovém centru GolÍ & Spa
Resortu Kunětická Hora v DřÍtči' Pořadatelem
konference chirurgů, rynekologů a urologů byla
Pardubická nemocnice. Pozvání pořadatelri přuali
přední odborníci z Česka, ltálie a Německa.

Patologicko-anatomĺcké oddělení Pardubické
nemocnice pořádalo 2. krajský klinicko-patologický

seminář nazvaný ,,Patologie napřič obory"' Konal se
14' května.

18' a 19. května se konala společná oRL konference
Paľdubického a Královéhradeckého kraje. odborná
akce probíhala v EA Hotelu Kraskov a její program byl
zaměřen na dvě stěŽejní témata, na spánkovou
medicínu a na krvácení po tonzilektomii a tonzilotomii.

22. kvétna se již podeváté v Pardubické nemocnici
konal tradiční Den nemocnice. Novinkou by|

dopolední program pro děti, Keý se těšil ve|kému
zájmu škol'

Nemocnice Pardubického kraje se připojila ke
Světovému dni hygieny rukou a ve všech pěti
nemocnicích uspořádala osvětovou akci pro veřejnost
i vlastní personál. Návštěvníci získali řadu dtlleŽitých
informací týkajících se spľávného mytí a deziníekce
rukou.

čeĺven

V Chrudimské nemocnici byla ľealizována rekonstrukce
lůžkouých ýahů v hlavní budově. lnvestorem akce byl
Pardubicky kraj.

Sdĺ'lení zkušeností a vzájemná inspirace z rŮzných
oblastí zdravotní péče. To bylo hlavním cilem celodenní
mezioborové konÍerence pľo nelékařský zdľavotnicĘ
personál. Tato konference s názvem ,,Pět nemocnic,
jeden tým" se uskutečnila 6. června v Pardubicích
za účasti bezmála 180 úč€stnkŮ zĺad zaměstnancú
Všech pěti nemocnic.

Chirurgická klinika Paľdubické nemocnice
spolupořádala tradiční česko-slovenský kongľes
XVlll. Dny mladých chirurgů prof. MUDr. Stanislava
Cárskeho. Konal se 74. až 15. června v prostorách
Hotelu ]ezerka na Seči.

Dalšĺ ročnk Dne zdraví v Litomyšlské nemocnici, kteryí
se uskutečni| t4. června, se těšil velkému
zâjmu návštěvníků. Uskutečnily se desĺtky
preventivních vyšetření a několik prohlídek oddělení.

18. června navštĺvila Pardubickou nemocnici vládní
deĺegace. Debatovat s vedením Nemocnice
Pardubického kraje, zaměstnanci a zástupci odborrj
přijeli premiér Andrej Babiš, ministr zdľavotnictví
Adam Vojtěch, ministryně financí Alena Šillerová
a ministryně pro místní rozvojţ\lára Dostálová.

Iân

V první polovině září vyšlo první číslo zaměstnaneckého
časopisu DOTEK. Tento interní dvouměsĺčník má b:ŕt
dalším mezičlánkem v přenosu inÍormací směrem
k zaměstnancům společnosti.

Den Orlickoústecké nemocnice přilákal 79' záŕí do
areálu nemocnice přes pět set dětí i dospělých' Na
návštěvnky čtvrtého Dne nemocnice čekal bohatý
program v podobě preventivních vyšetřenĹ prohlídek
oddělení i perníkové chaloupky s programem pro děti.



Den zdravÍ v Chrudimské nemocnici, akci určenou pro
návštěvníky všech věkov17ch generací, poŕâdala
Nemocnice Pardubického kľaje, Chrudimská
nemocnĺce Ve spolupráci s městem Chrudim a jeho
projeKem Zdravé město a místníAgenda 21. Konala se
pod záštitou radního Pardubického kĺaje pro
zdravotnictvíLadislava Valtra a starosty města Chrudimi
Petĺa ŘeznÍčka.

Na celodenní konferenci Rehabilitačního oddělení
orlickoÚstecké nemocnice, která se uskutečnila druhý
ř!notný den' vystoupilo sedmnáct řečníků. Událost
symbolicky završila oslavy 20. ýročí znovuotevření
Rehabilitačn ĺho oddělen í orlickoÚstecké nemocn ice.

Nadace KĺižovaIka předala 4.íţna darem 11 monitoľrj
dechu na Novoľozenecké a dětské oddělení Svitavské
nemocnice a 20 monitoľt] dechu do orlickoústecké
nemocnice. Monitory dechu jsou vyznamným
pomocnkem při prevenci syndromu náhlého úmrtí
kojenců.

17. pracovní schůze sekce dětské ortopedie při České
společnosti pro ortopedii a tľaumatologiĺ se konala
5. a 6. řÚna v kongresovém centľu Golf & Spa Resortu
Kunětická Hora v DřÍtči. Akci' jejímŽ dominantním
tématem byla problematika onemocnění kyčelního
kloubu v dětském věku, pořádalo ortopedické oddělení
Pardubické nemocnice.

Lt- ŕţna se na pardubickém zámku konal 22. krajsky
kardiologický seminář. Konal se v rámci oslayy 20 let
vzniku samostatného Kardiologĺckého oddělení
Pardubické nemocnice.

Nemocnice Pardubického kraje pořádala tzv. kontaktnÍ
den.72. řţna se v sále Jana Kašpara v sídle Kľajského
úřadu Pardubického kraje představila potenciálním
uchazečům o zaměstnání v naší společnosti' Akce se
zúčastnily bezmâla dvě stovky studentů a studentek
středních zdravotnických škol z Pardubického kraje'

V polovině ŕíjnazaćala rekonstrukce budovy H Svitavské
nemocnice, kde sídlí oddělení rehabilitace. Stavební
úpravy se dotkly převážně přízemí budovy. Završením
rekonstrukce bude instalace novych přístrojů na
vodoléčbu a elektroléčbu v roce 2019'

Litomyšlská a Svitavská nemocnice byly 16. října
zapojeny do taktického cvičení s názvem ,,Tunel
Hřebeč", jehoŽ cílem bylo ověření Traumatologického
plánu Paľdubického kraje' Do obou nemocnic bylo
během cvičení postupně převezeno k vyšetření celkem
osm osob.

V druhé polovině řţna se uskutečnila další etapa
ýzdoby oRL oddělení orlickoústecké nemocnice za
přispění Nadace Zdeřĺky Źádnft<ové Volencové. Nové
malby informujÍ děti ijejich rodiče prostřednictvím
pohádkového příběhu o prevencĺ zánětu středouší.

Svitavská nemocnice pořádala 25' řrjna
v Multikulturním centru Fabrika ve Svitavách svoji
Xll' odbornou konÍerenci na téma ,,Prevence násilí
nejen ve zdravotnictví aneb MUSĺME SE V PRÁcl BÁT?"
Akce byla určena pro nelékařský personál Nemocnice
Pardubického kra1e i pro zaměstnance sociálních
sluŽeb, domácí péče a další'

25'-26' ři1na proběhl jiŽ popáté odborný seminář
s názvem Plastiky boltců ve Svitavské nemocnici,
Kerého se zúčastnilo 23 lékařů. Prostřednictvím
videopřenosu z operačního sálu mohli účastníci kurzu
sledovat operace plastiky boltců u pěti dětí ve věku do
deseti let.

MUDr. Martin Pompach z odděĺení uĺazové chirurgie
získal ocenění lnovace roku za souboľný článek
pojednávací o léčbě zlomenin patní kosti pomocĺ
unikátního implantátu, kteý vymyslel. ocenění spolu se
suými kolegy z Univerzitní kliniţ z DĺáŽd'an převzal na
konci ři]na v rámci ýľočního Německého kongľesu
ortopedů a traumatologů v Berlĺně.

Listopad

8. listopadu se na TransÍuzním oddělení Pardubické
nemocnice konal sedmý ročnk náborové akce ,,Daľuj
krev s paľdubickými hokejisty"' jejímž partnerem je
hokejoý klub Dynamo Pardubice' Krev darovalo celkem
89 lidí, z toho 25 prvodárců.

15. listopadu na Světov}i den STOP dekubitům
připravĺla Nemocnice Pardubické kraje akci určenou
všem zájemcům o problematiku prevence a léčby
proleženin. Aby se informace dostaly k co největšímu
počtu lidĹ uskutečnĺla se akce v roce 2018 poprvé
v prostorách oľlickoústecké obchodní galerie'

Pardubická a Chrudimská nemocnice se zapojily do
taktického cvičení LeÎadlo 2oi.a, jehoŽ námětem byla
havárie civilnÍho dopravního letounu na pardubickém
letišti. Akce se konala 15. listopadu a prověřĺla
připravenost všech sloŽek l ntegrovanéh o záchĺanného
systému na mimořádnou událost s větším počtem
zraněných.

27 ' listopadu se v Pardubické nemocnici konal
lV. krajský mezioborovy mikrobiologicko-infektologický
seminář. Jeho tématem bylo racionální podávání
antibiotik a některé novinky v antibiotické léčbě.

Na konci listopadu započaly práce na modernizaci
Centrální sterilizace v Litomyšlské nemocnici.
Předmětem byla rekonstrukce prostor, ýměna myčky
a světla na jednom z operačnÍch sálů a také klíčouých
technologiĹ které umožnÍ napřiklad elektronickou
evidenci přocesu.

Prosinec

oRL klinika Pardubické nemocnice se připojila
k 8. Světovému dni polykání' který se konal
12' prosince, a nabídla veřejnosti Wšetření zaměřené
na obtĺŽe při polykání.

Urologické oddělení orlickoústecké nemocnice získalo
13. prosince od Nadačního fondu MuŽi proti rakovině
nové automatické dělo pro biopsii měkkých tkání
v hodnotě třicet tisíc korun' Dělo slouŽí k odběru
měkkých tkání pod ultrazvukovou kontrolou' Lékařům
urologického oddělení bude pomáhat předevšÍm při

d iagnostice ra kovi ny prostaty.
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zdravotní péče

Kliniky a oddělení

Přehled zdľavotnických oddělenía pracovišť jednotliých nemocnic NPK včetně obsazenívedoucích pozic

Padubická nemocnice

VedenÍ Pardubické nemocnice
řediblka nemocnice
MUDř. Štěpán ka F r ařlkovâ

náměstek léěebně preventivní péěe
MUDr. Roman Michálek, MBA

náměstţně ošetřovatelské péče
Mgr. Kateřina Součková (do 31. 7.201.8)
Mgr. Lucie Jánská (od 1. 8. 2o18)

PensoľÁlNÍ oBsAzENÍ veooucícH Pozlc PKN

Klinika, oĺldělenĹr
pracovlště

lnteľní klinika

lnterní oddělení

Kardiolo$ické oddělení

Centrálnĺ opeľační sály a centĺální
sterilizace

Předncta, pńmáí
vedoucí lékař

Vrchnţ/stan iění sestra,
wchní laboranVasĹstent

MUDr. Petr Voitíšek' csc.

Chiruľ$ická klinika

Chiľuľ$ické oddělení MUDľ. Lukáš Sákra' Ph.D

oddělení úrazové chiruľgie MUDr. Maľtitr Carda

oddělení cévní a plastické chiľurgie MUDr' Tomáš Daněk, Ph.D.

MUDr. Petĺ Vyhnálek' Ph'D

lVlUDr. Jałr Matějka' Ph.D.

doc. MUDr. JiříŠilleř, Ph.D.
(do 20.6.2OI8)
MUDĺ. Lukáš Sákľa' Ph.D.
(od 20. 6.2078 pověřen řízením)

MUDr. Jan Flašaľ
(od 7.6.2078)

MUDĺ. Jiří Matyáš

Lucie Jaľešová

Bc. Petľa Pokorná

Bc. Blanka Hošková

Karolína Kopecká

Monika Bespeĺátová

JlP chiruľgických oboľtj

Mgľ. Gabriela Svatošová



Komplex ambulancí chirurtických
a tľaumatologických

MUDĺ. David Kusý
Emerţency a traumatoloţické ambulance
KACHT
MUDľ. Miloslav Svoboda
Chirurţické ambula nce KACHT

Hana Pešková

Bc. Sabina Slavícková

Bc' Petľa Zajíčkovâ

M$ĺ. Lenka Semencová

Bc' Miĺoslava Slanináková

Jana Remešová

Mgr. Hana Kĺňoulová

Mgľ. Lucie Jánská
(do 37.7.2o!8)
jiřina Spelinová
(od 1.7.2078)

oddělení d ětské chiľuľgie

Poľodnicko-gynekologická klinika

Poľodnicko-gynekolotiické oddělelrí

Neuľolosická klinika

Neurolo$ické oddělení

Klinika otoľinolaľyngolo$ie a chiruľgie
hlavy a kľku

UšnĹ nosní, krční oddělenÍ

oddělení ústní, čelistní a obličejové
chirurgie

LPS stomatologĺcká

ARO

Neurochiruľgické oddělení

Dětské oddělení

LPS pľo děti a dorost

oľtopedické oddělení

oční oddělení

Uľologické oddělení

oddělení klinické hematolosie

Plicní oddělení

lnfekční oddělení

Psychiatrické oddělení

Kožní oddělení

Centrum rehabilitace

oddělení klinické a radiační onkologie

Geľiatrické centrum

Centľum pľacovního lékařství

oddělenÍ kĺinické biochemie
a diagnostiky

MUDr' Zbyněk Hoľák

doc' MUDĺ. Milan Košťál. CSc.

Dr. med. Germund Hensel, Ph.D.

MUDÍ. Petř Geieí

MUDr. Petr Geieľ

MUDr. Jałr Vodička. Ph.D.

MUDr. Kareł Pokorný' Ph.D'

MUDr. Aleš Vrbacký

MUDr' Jiří Pałízek

MUDľ' Tomáš BroŽ

MUDr. Maľiatr Senkeřík' Ph.D.

MUDr' Petľ Hoza

doc. MUDr' Jatr Novák, CSc.

MUDľ. Abdulbaset Hafuda

MUDÍ. olga Erbenová

MUDr. Renata Králová

MUDr. Fľantiśek Sedláček
(do 37. 70.2018)
MUDĺ. Pavel Němec
(od 7. 17. 2078)

MUDľ. Jan Kolomazník

MUDr. David Stuchlík

MUDľ. lvo Jáchym

doc. MUDr.
Jaroslav Vaňásek' CSc.

MUDr' lvo Bureš

MUDĺ. Alexałrdra Eichleľová

Mgĺ. světĺana Pohlová

Mgr. Světlana Pohlová

Bc. Jaroslava Hoľáková

NaděŽda Živná
(do 30.6.2078)
Bc' Michaela Matysková
(od 7.7.2O78)

Kateřina švaľcová

Milosłava Taľanzová

Renata Valachová

Bc' Lenka Kovačíková

Bc' Lucie Faktorová

Monika Fidleľová

Bc' Věľa Koźená
Hana Jetmaľová

o

Mgľ. et Mgr.0ldřich Hošek

Bc. Diana Hanzlíková

Helena Xusinová
(cla 22. 70.2078)
Petĺa Kľahulcová
(od 23. tO.20L8)

su
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Radiodiagnostické oddělení

Tľansfuzní oddělení

MUDľ' Leoš Ungermaĺrn, Ph'D' Bc. Miľoslav Seda

MUDľ. Helena Geierová Bc. lveta Kĺebsová

oddělení klinłcké mikrobioĺogie MUDr. Mgľ. Eva Záĺabská, Ph.D Petľa Soukupová

Bc. Petľa CefelínováPatologicko-anatom ické oddělení MUDľ' Máľia Hácová

oddělení soudního lékařství MUDr' Pavel Toupalík, Ph'D

Nutriční a dietologické oddělení MUDĺ. Zuzana Kala Grofová

Protialkoholn í záchytná sta n i ce MUDľ. Markéta Fialová

Tým klinických psychologů M{ľ' Jałr Batant

obor faľmacie PharmDr. Zdeňka Votrdľáčková

centÍum domácí péče

Zdravotně - sociální oddělení

Vedení Chrudimské nemocnice
ředitelka nemocnicţ
MUDr. Štěpánka Fraňková

náměstek léěebně preventivní péče
MUDr' Tomáš Tomek

ná městlĺyně ošetřovatelské péče
Mgr. Gabriela Medunová, MBA

PensoľÁl_Nĺ oBsAzENí veooucÍcH Poztc cH N

oddělen7pracovlště Primář' vedoucílékař

lnterní oddělení MUDĺ. Tomáš Tomek

Chiruľ$ĺcké oddělení
MUDr.
Vladimíĺ Ninger. Ph'D.

MUDľ. Tomáš PavlíčekPorodnicko-gynekologické oddělení

Neurologické oddělení MUDr. Jan Tomášek

MUDr. Martin Zelnánek

Centľální steľilizace M UDr. Břetislav Zeźulka

Mgř. Marcela Chvojková

Ghrudimská nemocnice

VrchnÍ/stan lěnÍ sestra'
YrchnÍ laboranVaststent

Bc. Jana Sokoĺová

Mgĺ. Monika Poukarová

Baĺbořa Dostálková, DiS

Maĺĺe Svobodová

Bc. Ronrana Chmelíková

VaIerie Šindelářová

Radka MiÍková

(do 37. 5.2078)
Marcela Venclová
(od 7. 6.201-8)

Helena Březinová

Mtĺ. lva Svobodová

Dětské a novorozenecké oddělení 
MUDr' David Kasal

a LPS pĺo děti a dorost



Urologická ambulance

Ambulance nemocí plicních
a tuberkulózy

Rehabilitační oddělení

MUDĺ. lvan Sanda

MUDr. Jana Ve'ivodová

Léčebna dlouhodobě nemocných MUDr' Tomáš Vondľáček

oddělení klinické biochemie Itrs. llona Ročková

Hematologicko-transf uzní oddělení MUDr. Věľa Šebková

RNDľ. Marie Boháčková
(do 28. 2. 2078)
MUDľ' Zdeňka Hľonová
(od 7. 3.2078)

MUDr. Anlra Korcová

MUDĺ. lrena Vyhnánková
(od 7.7.2078)

oddělení klinické mikľobiologie

Patolo$icko-anatomické oddělení

oddělení nukleáľnÍ medicíny

Radiodiagnostické oddělení
MUDr. Zdeněk Sedláček
(od 7.7.2078)

MUDr. Kateřina Bažantová

Vedení Svitavské nemocnice
ředitel nemocnice
MUDr. Tomáš Julínek, MBA ĺdo 8' 6. 2078)

náměstek léčebně preventivnÍ pé-ce

MUDr. Pavel Kunčák

náměstkyně ošetřovatelské péče
Mgr' Pavla Angelová

PensoľÁlNí oBsAzENÍ veooucícH Poztc sYN

oddělenţ/pracovi..ftě Primář' vedoucÍlékař

lnterní oddělení

MUDľ' lvana Kellneĺová
(do 30. 77.2078)
MUDr. Lukáš Rychlovský
(od L.72.2018)

MUDľ. Pavel lngľlnterní JlP

Chirurgické oddělení MUDĺ. Karel Vĺšek

MUDr. Kateľyna Matsko

Bc' Šárka Portyšová, DiS.

Petra Hurtíková

Radka Dostálová

Dana Mašindová

Maľie Stanglová

Bc. Ludmila Moučková

Ladislav Netolický

M$ĺ. lveta Ždímalová

Svitavská nemocnice

Vrchn{/staniění sestra,
Yrchní Iaboranýasbtent

NadéŽda Chĺupová
Dana onderková

Petra Pešlová

Bc' BoŽena Vávrová
(do 30. 4.201,8)
Renata Heĺtlová
(od 7. 5. 2078)
Danieia Karpíšková
(do 37. 3.2078)
Alena Vyskočilová
(od 7. 4.2078)

chiľuľgická JlP



Gynekolo$icko-poľodnĺcké oddělení MUDĺ. Kaľel Zakopal

ARO MUDĺ. Pavel Kunčák

Sárka Prudilová

Milena Pľocházková
- lůŽka
Kamila Batáková
- anestezie

Dětské oddělení
a novoľozenecké oddělení

MUDr' Ludmila Pospĺšilová

Jaĺoslava Hołíková

- dětské
Jitka Kaderková
- novoĺozenecké

Urologické oddělení MUDr' Dmitrij Alešin Miľoslava Bombeľová

oRL oddělení MUDĺ. Lĺbor Sychľa

Psychiatľické oddělenĺ MUDĺ. Zdeňka Kovářová

Léčebna dlouhodobě nemocných

Centrální operační sály
a centľální ste ĺilizace
oddělenĺ klinické biochemie RNDr' Miluše Maľečková

Rehabłlitační oddělení MUDr. VladimíÍ Žák

Vedení LitomyšIské nemocn ice

ředitel nemocnice
MUDr. Tomáš Julínek, MBA (do 8. 6. 2078)

náměstek léčebně preventivnÍ péěe
MUDr. Zdenka Fenclová

náměstlĺyně ošđřovatelské péěe
Mgr. Světlana Jeřábková

PensoľĺÁlNÍ oBsAzENĺ veooucícH Poac LlN

Litomyšlská nemoonioe

Vrchnţ/stan!ění sestra,
Yích ní laboranýaslstent

lľena Bubnová

Maĺie Šauerová

MUDĺ' Fĺantišek Martinů

Hana Tonrancová

M$ľ' Martina Blaževská
(do 30.4.2078)
Simona Hájková
(od 7.5.2078)
Alena Petĺželová

lva SnaidauÍová

A|ena Procházková

Marcela Hartmanová

Zĺjislava Slintäková

Hematologicko-tľansfuzníoddělení MUDr.DagłnarVeselá
oddělení ľadiologie
a zobtazovacích metod MUDí' Dagmar Zezulová

Patolo$icko-anatomickéoddělení MUDr.TomášCížek Lukáš Kolář

Aĺena Felklová

oddělen'y'placovlště

ARO

opeľační sály a centrální sterilizace

Dětské oddělení

Pilmář' vedoucí lékař

MUDr. Juraj Bóna

MUDľ. Jaroslav Bělehĺádek
(do 30.9.2078)
MUDr. Maľek Serbák
(od t. 9. 2Ol8)
MUDľ' Dobromila Filová

MUDr. Libor VylícĺlGynekologické oddělení lva Prusáková



Hematolo$icko-tľansfuzní oddělení

chirurgické oddělení

MUDr. Zdenka Fetrclová

MUDr. Maľek Seľbák

Blanka Preissleľová

Bc. Ctislava Nováková

oddělení infekční diagnostiky MUDr' Jana Jarrečková Lenka Syrová

lnterní oddělení

KoŽnĺ oddělení

MUDĺ' Tomáš Ducháček

MlJDr. Josef Leichter

M$r. Jitka Wayrauchová

Jitka JílkováLéčebna dlouhodobě nemocných MUDľ' Tomáš Ducháček

Mezioboľová
chirurgická JlP

MUDr. Slavoj Lopuchovský

Neuľolotické oddě|ení MUDr. Věľa Doležalová

oční oddělení

oddělení klinické biochemie

oľtopedické oddělení

Radiologické oddělení

Bc. Jana Pechancová
(do 31. 8.20L8)
Lucie Koudelková
(od 7. 9.2018)
Alena Brandýská

MUDr. VładimÍr Líška' Ph.D. MĘĺ. llona Holubová

MUDr' Věra Suková Anna Belová

Miluše Dobiášová

Rehabilitační oddělení

MUDľ' Miroslav Vlach

MUDĺ. ]akub Vykypěl

MUDr. Jan síŮtek

Mgr' Vlasta SpuľnáÚstavní léxárna

VedenÍ or! ickorjstecké nemocn ice

ředitel nemocnice
MUDr. Tomáš Julínek, MBA (do 8' 6.2078)

náměstek lďcebně preventivní péče
MUDr. Zoltán Krall (do 75.6' 2078)
RNDr. Karel Kohoutek (od 78.6.2078)

náměstkyně ošetřo\ratetské péř€
Mgr. Miluše Kopecká

Personální obsazení vedoucích pozic oUN

oddělenţĺpracovlště Prlmář' vedoucĺ lékař

lnteľní oddělení MUDr. Ján Bánik

JlP inteľních oborů MUDĺ. Martĺn Jaľeš, Ph.D.

MUDľ. Aleš Siatka

.!án Saksun, DiS.

Marcélâ Králová
Lenka Švábová
Petra Šaldová

0rl ickoústecká nemocn ice

Vrch n ţ/stan lěn í sastra,
YrchnÍ laboranýaslstent

Bc. Hana Maľšíková
manažerka interních oboril
Renata Dytľtová
Iva Fišerová
lvana černá

Mgŕ. Jana Ballová (od t' 7.2078)

Miĺoslava Záleská
manažerka operačních oborůl
Jana Lustyková
Hana Kovářová
Bc. Petr Vanĺček

su
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Ušní, nosní, kľční oddělení MUDľ. JoseÍ Hájek

Uľolo$ické oddělení MUDľ. Martĺn Novák

ARO MUDľ. Miľoslav Kareš

Dětské oddělení MUDr. Luděk Ryba

Neurolo$ické oddělení

Gynekologicko-poľodnické oddělení

Hematolo$icko-tĺansf uzní oddělení
oddélení klinické biochemie
a diagnostiky

oddělení lékařské mikľobiologie

Radiodiasnostické oddělení

Rehabilitační oddělení

Nemocniční lékáĺna

operačnĺ sály a centĺální steľilizace

Tým klinických psychologů

MUDr. Květa Chotěnovská

MUDr. Aleš Jurčík

MUDĺ. Jiří Ŕezníóek

RNDľ' Xaĺel Kohoutek

MUDĺ. Jiřina Jirešová

MUDĺ. Karel Nedvěd

MUDľ. Radmila Dědková

M$ľ. Martina Kostelecká

MUDr. jiří Cihlář
MUDĺ. Jaroslav Kľsička
(pověřen řízením od
7.1_L. 2078)

Mp|r' Molrika 'lanků

Lenka Bílá

Hana Krátká, Dis.
Bc. Linda Cabalková
Věľa Dolečková

Anita Lukeslová

Silvie Zichová
Jana Hovoľková
Hana Nádvorníková
Lenka DoleŽalová
Hana Lžičarová
lveta Fĺajdlová

Bc. Radka Papayová

ošetřovatelská péče

ošetřovatelská péče je nedí|nou součástí Żdravotní
péče. ošetřovatelskou péči v Nemocnici Pardubického
kraje se snažíme poskytovat kvalitně, eÍektivně
a bezpečně. V roce 2018 pokračovalo nastavovánĺ
dilčích procesů s cílem zvyšování kvality poskytované
péče a její bezpečnosti. Nezastupitelnou roli v celém
pľocesu měly Všechny pľofese nelékařských
zdravotniclĺ/ch pracovnků. Náměstkyně ošetřovatelské
péče jednotlirných nemocnic společně pracovaly na
dalšÍm sjednocování ošetřovatelských postupů
a ošetřovatelské dokumentace.

Sledování indikátorů kvality ošetřovatelské péče je jiŽ

naprostou samozřejmostí' D,Ůraz je kladen především
na preventivníopatření. V této souvislosti se NPK v roce
2018 aktivně zapojila 5' května v rámci Dne hygieny
rukou a 15' listopadu v rámci celosvětové výzvy Den
STOP dekubitům. Smyslem pořádání těchto akcí bylo
přiblíŽit jednotlivé problematiky laické veřejnosti
prostřednictvím edukačních materiálů, praktických
ukázek a rad. Novinkou V tomto roce bylo pořádáníakce
Den STOP dekubitům v nákupním centru Nová LouŽe
v Ústí nad orlicí. Cílem bylo přiblížit tuto problematiku co
nejvíce široké veřejnosti.

Bc. Petra Kalousová, DiS

llona Clrudá - CoS
Maľtina Jandrt - CS

Vzdělávání NlŻP
Dne 6. června 2018 se uskutečnil již druhý ročnk
konference nelékařských zdravotnických pľacovnků
s názvem ,,Pět nemocnic, jeden tým", jejímž hlavním
tématem byla kvalitní a bezpečná péče o pacienty
napříč nejrůznějšími odbornostmi' Ve všech
nemocnicích NPK proběhly odborné semináře či
konference. Pozoľnost byla zaměřena také na
vzdélâvání voblasti komunikace, manaŽerských
dovedností a péče o pacienty se zrakoiĺym postižením.
Velký důraz byl věnován specializačnímu vzdělávánÍ
NLZP.

Podpoľa zdravî
Nemocnice Pardubického kraje připravuje pro veřejnost
preventivní programy a organizuje dny otevřených dveří
s cÍlem poskytnout inÍormace a osvětu o smyslu péče
ozdravíazdravém Životním stylu' Nemocnice chce b17t

kvalitním partnerem v prevenci a při řešení zdravotních
potiŻí.



Tým n utľiěních terapeutů
V roce 2018 pracoval tým nutľičních terapeutů hlavně
na sjednocení dietnÍho systému v NPK a tvorbě
edukačních mateľiálů' coŽ se podařilo.

Psychosociální podpoÍa

l v roce 2018 pokračoval ve své práci tým krizových
interventů a peerů v rámci psychosociální pomoci NPK'
Bylo poskytnuto několik hodin krizov3ich intervencí
u různých typů nadlimitně zatěŽujÍcích situacÍ.

Sociální péěe

V rámci zajištění kontinuity ošetřovatelské péče úzce
spolupracují zdravotně sociální pracovníci Nemocnice
Pardubického kľaje s poskytovateli dalších sociálních
sluŽeb. Jedná se především o domácí péči,
pečovateĺskou službu, hospicovou péči či respitní péči,
jejichŽ cílem je zajištění podpory pacientů a jejich
příbuzných v oblasti začlenění se do běŽného života či
důstojného umíránís ohledem na kvalitu Života.

Dobrovolnické oentrum

ProstřednictvÍm dobrovolnických center se snaží NPK
nabídnout pacientům ve všech svých nemocnicích
rťnné dop|ňkové programy a aktivity, napřklad
canisterapii. Dobľovolnické činnosti pro nemocnici se
věnuje přibliŽně 25-30 dobrovolníků, kteří pľavidelně
navštěvujÍ zejména pacienty na |nterním oddělenĹ
Geriatrii, v LDN, na Dětském oddělenÍa dalších.

Náboľ noých kolegů
l v roce 2018 probíhaly náborové aktivity na szŠ, voŠz
a VŠ v rámci celé České ľepubliky' NPK se zapojila také
do jiŽ druhého ročnÍku projektu Pardubického kraje

''ZDRAVohrátky" ' }<rerý ie zaměřen na Žil<y 8. a 9. tříd
zâkladních škol se zájmem o studium na střednÍch
školách se zdľavotnickým zaměřením.

Nově pľoběhl nábor zájemcu o
všeobecné sestry i za hranicemi

pľáci vNPK vpľofesi
ČR, a to na UkĘině'

-AUDITOR-
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LůŽkový fond

Přehled počtu lůžek v jednotlir,ných nemocnicích NPK se stavem R3Ĺ' L2.2oL8

odděleni/pracovlště PKIII CHl{ LlN SYT{ OUN
NPK

celkem

ARO/NrP 8165 572
Dětské oddělenÍ 36 33 33 36 138

Chirurgické oddělenÍ 38 66 47 45 65 261

oddělenÍ ĺlětské chirurgie

Neurochiĺur$cké oddělenÍ

oddělení cévní a plastické chirurgie

Oddělení úrazové chirur$e

Mezioborová JlP

Hematologické oddělenÍ

Gynekolo$cké oddělení 60 19 10 21 2L t3t
Porodnické a novoÍozenecké oddělení 59 36 28 42 165

lnterníoddělení 45 69 88 356

Geriatľické centrum/LDN
DloP/ošetřovatelská péče 70 99 40 23 232

lnfekční oddělení

ţ(ardiologické oddělení

KožnÍoddělení 25

Neurolo$cké oddělenÍ 64 36 30 160

22 20 72ORL

oěníoddělenÍ

ortopedické oddělenÍ 74

L7

Plicníoddělení 36

Psychiatrické oddělenÍ 25

oddělenÍ klinické a radiaění onkologie

oddělení ústnĹ ěelistní
a obliěejové chirurgie

Centru m/oddělení rehabilitace

Urolo$cké oddělení 23 18

932 387 247 324 332 2222

-AUDITOR-
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7âRladní qýkonové a provoznî ukazatele

Ukazatel CHN LITII SYT{ OUN

503385 156234 92379 154865 744544 1, O57 407

PKN NPK
celkem

AmbulantnÍ ošđření
Počty ošetřených
pacientů

poeiy osetrenýcrl
pacientů LPS

Celkem

L2 720 55]1- 775Ą

ĺoĺ aob 94 133

5 062 4852 29 959

516 105 159927 149 396 :L 081 366

Hospltallzace pacientů
Počet hospitalizovaných pacientů

Počet standardních lůŽek

32 3o9 16 505 9 Ą13 I75a2 17 051

306

86 920
aÉ"7 344 221 292 2 030

Počet intenzivnÍch
a resuscitačnĺch lůŽek

VyuŽití lŮŽek (%)

Celkoý počet ošetřovacích dnů

Průměrná ošetřovací doba (dny)

!a8 773 91 659 57 rO7

75 20 tĄ

68.40
^7Ą aa4

75,00

94 71_6

L74

70.35

505 070

Počet plánovaných operacÍ

Počet neplánovaných operacÍ

Celkem

Perinatá|nÍ ukazatelé
Počet porodů

Počet narozených dětí

Gemini(%)

Císařské ŕezy (o/o)

Perinatálnĺ úmrtnost (%o)

Komplement
Počet vyšetřených pacientů

2 725 910 20I
3 580

a4ţf,

3 798

4 !82 2A 673

387 3 901

4 569 32 51"4

1 572

t 544 1- 153

1,751

730

/ sĺJ

0,8

7 240 4 667

L Ż+5 4 7LO

o.4 0,9

18.8 a4

3,6

Ą448L9 28534o 266873 1_35016 357o11 1 489 059

-AUDITOR-
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Vysoce specia l izova ná centra

Centru m vysoce specializované
péěe o pacientys iktem

Pardubická nemocnice a Litomyšlská nemocnice byly
do sítě iktových center zaĺazeny v roce 2oĹo, v prosinci
roku 2015 znovu obhájily statut centra s platností do
konce L2/2O2O.

Věstník Mz ć. 77/2075 z 2L' 7 . 2ot5'

Peľinatolo$cké centrum
intermediámí péče

Pardubická nemocnice má statut perinatologického
centra inteľmediární péče od ľoku 2074. Jeho platnost
trvá do 37.3- 2oL9.

VěstnÍk Mz ć.2/2014 z 29.4.2oĹ4.

Komplexní onkologické centrum
Padubického kľaje ve spolupráci

se společností Multiscan
statut centra vysoce specializované onkologické péče
pro dospělé byl udělen koncem roku 2oI4 a je platný
do konce roku 2019. centrum tvoří dva spolupracující
subjekty Nemocnice Paľdubického kraje-Pardubická
nemocnice a Multiscan

Věstnk Mz ć,. 4/ 2ot5 z 20. 3. 2015.

Centrum Wsoce specializované
on ko$ŕnekologické péře

Statut centra byl Pardubické nemocnici udělen v roce
2015, platnost do 72/2O2O.

Věstnk Mzć. t/2ot6 z 8. 7.2016.

Komplexn í kaľdiovasku lá mí
centrum

statut centra Wsoce specializované komplexní
kardiovaskulární péče pro dospělé udělen v roce 2016,
platnost do 31. L2. 2o2o. Spolupracujícími
poskytovateli jsou Komplexní kardiovaskuláľní centrum
Fakultní nemocnice Hradec Králové a Kardiologické
centrum AGEL.

Věstnik Mzć. 4/20Ĺ6 z 25.3.2ot6

,AUDlT0R.
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Výzkum a vývoj

Klinické studie a vyzkumné projeĘ

Počet klinických studií a vyzkumných pľojektů schválených, pľobíhajících a ukončených vroce 2078 vjednotĺĺých
nemocnicích NPK

Klinické studie

Nemocnlce Ukončené Schvá|ené Zahdjené Pľobíhající
k37. L2.20tA

PKN

CHN

19* 29**)r 7** 83***żk

Ukončené Schválené Zahâjené

t
4

0

SYN

LIN

OUN 22

110Celkem NPK

Pozn.
* z toho 7 klinických hodnocení (dále KH) bylo ukončeno V centru Multiscan a 2 studie byly stornovány před zahájením zadavatelem

** z toho 2 KH byla zahájena V centru Multiscan
*** z toho 4 KH pĺo centrum Multiscanu, 1 KH pro centrum AGEL

**** z toho 15 KH pro Multiscan, 1KH pro AGEL

Nemocnice

Ękumné projekty

ProbíhajÍcí
k37. Ĺ2.2oí.a

PKN 0

o

o

o

CHN 0

0

0

0

2
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Realizované projekw V roce 2oL8

Nemocnice Paľdubického kraje podala v rámci vyzev
ć.54, 26' 10 a 5 lntegrovaného regionálního
opeľačnÍho progl'amu (dále jen 

''lRoP")' Pľiorĺtní osa
2 ,'Żkvalilnění veřejných sluŽeb a podmínek Života pro

výła Název pro|ektu
dle regbtrace MMR

NPK' Pardubická nemocnice, nová
psychiatrie

Jednotný klĺnick'ý informační
systém NPK

26

Regionálnísystém PACS NPK -
zpracování a sdĺlení obľazové
informace pacienta a dalších
specificlĺých obľazoých i nformací
a podpora telemedicíny v
Nemocnici Pardubického kraje

Zajištění celoplošné dostupnosti
vybľaných a zabezpečených
zdravotnických dat oprávněným
zd ravotn ickým su bjektů m
i pacientům, prostřednictvím
implementace integračn í vrstvy,
spojené s technologickou
připraveností vazby na další
projekty eHealth

ochrana pľoti neŽádoucím
aktivitám v síťovém prostředí
elektron ického i nformačn iho
systému Nemocnice
Pardubického kraje

obyvatele regionů" a Prioritní osa 3 ,,Dobrá správa
území a zefektivnění veřejných institucŕ', celkem
šest projektovych Žádosti, v celkové předpokládané
hodnotě 577 7L9 00o Kč.

Regtstla&íđdo
pÍoJektu
dIE MMR

c2.o6.2.56 / O.O / O.O / 76
_048/0004430

c2.06.3.05/o.o/ o.o/ L6

-034l/0005195

c2.06.3.05/0.o/ o.o/ 16
_034/0005808

c2.06.3.05/0.o/ o.o/ 76
_034/OOO65L4

c2.06.3.05/0 .0 / o.o/ t5
_oLt/0006964

c7.06.2.56/ O.O / O.O / 75
_006/0002887

Předpoldádaná
hodnota

(v tis. Kč)

Předpoldádaný
teľmín

ukončení
reallzace

lRoP ě.

54

26

295034 37.6.202L

99 613 31'1.202A

24599 31_.72.20L9

50542 3L.L2022

47 931 3]..7.2020

60 000 30. 6. 2019
Vysoce specializovaná péče
v oblasti onkogrnekologie*

* V rámci tohoto projektu byla mimo jiné poiízena nová modeľnÍ magnetická rezonance 3T

-AUDITOR-
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Yýznamné i nvestiční a kce

Prolekt Termín zaháJení
proJektu

tl/2oĹ7

Termín ukoněení
prdektu

Souhrn

Předpokládané
Ílnanění náklady po
dobu truání prcle!ĺtu

(v tis. Kč)

-AUDITOR-
'ĺ

l.l.(Â

(název)

NPK' Paĺdubická nemocnice, stavební
úpravy pro umístění ma$netické
rezonance 3T, budova č. 14

NPK, Paľdubická nemocnice, výstavba
pavilonu Centľálního ur$entnĺho příjmu
s centralizací akutních provozů

NPK, Paľdubická nemocnice, budova č. 3
vestavba dvou sociálních buněk a vany

NPK, oľlĺckoústecká nemoclrice, výstavba
pavilonu centľáIního příjmu s odboľnými
vyšetřovnami

NPK, Chrudimská nemocnice, parkoviště

NPK, Chľudimská nemocnice,
ľekonstľukce lůžkových výtahů

NPK' Litomyšlská nemocnice, lnteľna
ambulance, úpravy vllitřních pÍostor

NPK' Litomyšlská nemocnice, steľilizace,
stavební úpľavy v souvislosti s pořízením
myčky a sterilizátoĺu

Nemocn ice Pardu bického kraje

- Pardubická nemocnice,
stavební úpľavy pro umístění magnetické ŕezonance

3T, budova č. 14

Předmětem investiční akce jsou stavební úpravy pro
umĺstění magnetické rezonance 3T. .Jedná se
o přístavbu stávajícÍho objektu a částečnou

l nfu rmace k jednotI ivým pľojektům

3/2OL9 28 300

3/2023 Ĺ527 4L3

Ĺ2/2ot8 3 400

Ĺ2/2o2o 408 000

!/2OL8

3/2OL8

3 388

4 5,82

t2/2OL8 2 500*

1-/2oĹ9 3 100

*Fĺnanční prostředky hrazené Nemocnicí Pardubického kraje

rekonstrukci budovy RDG. Přístavba je uvaŽována jako
dvoupodlaŽnĹ v 1. NP je umístěno pracoviště
magnetické rezonance, ve 2' NP seminární místnost
azázemí pro zdravotnický personál' V rámci přístavby
se rovněŽ dokončí rekonstrukce severní části objektu.
Projekt byl schválen přístrojovou komisí Ministerstva
zdravotnĺctví cn a je v souladu s rozvojem
Radiodiagnostického oddělení Pardubi

to/2017

LO/201.8

4/2OL7

7/2oĹ7

a/2ot7

5/2OL7

t2/2Ot8



Nemocnice Pardubického kraje

- Pardubická nemocnice,

ýstavba pavilon u Centrál níh o u ľgentn ího přţ m u

s centralizací akutních provozů

Plánovaná investiční akce řešÍ vystavbu nové budovy
Centrálního uľgentnĺho přÚmu pro spádovou oblast cca
260 tis. obyvatel (okresy Pardubice a Chrudim) pro
základní a specializovanou péči a cca 52o tis. obyvatel
pro superspecializovanou péči' objeK bude umístěn
v blízkosti stávající budovy tzv. velkých chirurgických
oborů a budovy Radiodiagnostického oddělenĹ
s přímou bezbarĺérovou návazností. )ednâ se
o novostavbu se sedmi nadzemními podlaŽími
a heliportem na střeše objektu' V novém pavilonu bude
umÍstěn centrální při]em (bezprahový, vysokoprahoý
a nízkoprahoţ), Centrální operační sály, přípravny,
lůŽkové oddělenĺ ARo' JlP oborů Chirurgické kliniky'
jednotka jednodenní chiruľgie, ambulantní traK
Chirurgické kliniky' oddělení cévní a plastické chirurgie,
Neurochirurgické oddělenĹ včetně recepce a zázemí
pro personál. V podzemní části budovy budou umístěny
technické plovozy, skladové a šatnové prostory. Bylo
realizováno ýběrové ŕízení na zhotovitele projeKové
dokumentace stavby.

Nemocnice Pardubického kraje

- Pardubická nemocnice'
budova č. 3, vestavba dvou sociálních buněk a vany

Jednalo se o vestavbu dvou sociálních zaĺízení přímo
z porodních boxů, instalace ľelaxační Vany na jednom
boxu. Celkoý náklad 3,4 mil. Kč.

Nemocnice Pardubického kraje

- 0rlickotjstecká nemocnice,

ýstavba paviIonu Centrálního přţmu s odbornými
vyšetřovnami

Plánovaná investiční akce řeší vystavbu nové budovy
Centrálního urgentnĺho při]mu pro spádovou oblast
orlickoústecka, Litomyšlska a Svitavska v rámci
specializované asuperspecializované péče. objekt
bude umístěn v blízkosti stávajĺcĺ budovy chirurgických
oborů a operačních sálů s přímou bezbariérovou
návazností na tyto provozy, včetně vybudování nového
energetického zázemí. Bylo realizováno ţiběrové řízení
na zhotovitele projektové dokumentace stavby.

Nemocnice Pardubického kraje

- Chľudimská nemocnice'
paíkoviště

Předmětem investičnÍ akce byla realizace parkoviště
v Chrudimské nemocnici. Kapacita je 7 ! parkovací
míst, z toho jsou čtyři určena pro osoby se zdravotním
a tělesným postiženÍm.

Nemocnice Pardubického kľaje

- Chrudimská nemocnice'
ľekonstĺukce lůŽkotĺých výta h ů

Předmětem investiční akce byla generální ĺekonstrukce
dvou stávajících ltiŽkových vytahů v hlavní budově
monobloku Chrudimské nemocnice.

Nemocnice Pardubického kraje
- Litomyšlská nemocnice'

lnteĺna ambulance, úpravy vnitřních prostor

Předmětem investiční akce je realizace stavebních
úprav a dokončení rekonstrukce dispozice 2. a 3' NP
v budově lnteľnÍho pavilonu, Kerá umoŽnila
přestěhovánÍ LDN z objektu u Sv. Kláry, kteý je mimo
areáĺ nemocnice. Nemocnice dokončila rekonstrukci
instalací dorozumívacího zaŕízení, M+R a telemetrie,
D+M nábytku a vybavení v celkové hodnotě
cca 2,5 mil. Kč

Nemocnice Paľdubického kľaje

- LitomyšIská nemocnice'
steri lizace, stavebn í úpravy v souvislosti s pořízením

myčky a sterilizátoru

.Jedná se o stavební pľáce pro instalace nornlch
technologiĺ v budově monobloku v celkové hodnotě
3,1 mil. Kč včetně oprav havarijních stavů na rozvodech
vody.

-A[IDITOR-
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Kvalita zdravotní ,vpec

odděIe nî ŕízení kva l ity N PK

lnterní audit a indikátory kvaliţ

oddělení ŕízení kvality NPK je odpovědné za
implementaci, kontrolu a rozvoj jednotného
integrovaného systému řízení kvality.

V roce 2oI8 byla schválena zména organizač,ní
struktury oddělení ŕízení kvaliÍy NPK. V kaŽdé lokalitě
byla systémové z(ízena pozice manaźera kvaliţ.
oddělení řÍzení kvality je přímo podřízeno generálnímu
ředitelĺ, manaźeĺi kvality jsou podřízeni vedoucímu
tohoto oddělenÍ.

By|y zahá1eny přípľavy a následně pľoběhl
Recertifikační audit a Mimořádný rozšĺřující dozorový
audit na systém |SMS v rámcĺ posĘĺtování zdravotních
sluŽeb a souvisejících podpr]rných provozů dle čSN EN
lso 27001.

Nadále pľobíhá sjednocování vnitřní ŕídící
dokumentace. V rámci Nemocnice Pardubického kraje

V jednotliých nemocnicích NPK jsou lokálními
manaŽery kvality plánovány interní audity na
vybrané oblasti, kteých bylo provedeno 79o.
Na centrální Úrovni proběhlo sedmnáct auditů.
Nedílnou součástí auditní činnosti je hodnocení
ošetřovatelské a lékařské činnosti, zaměření na
vedenÍ zdravotnické dokumentace, dodrŽování
hygienických baľiérovych reŽimů, zajištění bezpečného
pĺostředí a dodrŽování vnitřních předpisů.
V rámci našich nemocnic provádíme benchmarking
a hledáme jednotná systémová opatřenĺ u zjištěných
neshod.

V NPK proběhl systémový audit dvou oblastí,
viz následující graÍ. Byly sledovány vybrané indikátory
kvality, které nám poskytují zpětnou vazbu o kvalitě
nastavených procesů. Mezi indikátory kvality
patří bezesporu nežádoucí události, nozokomiální
nákazy, dekubity, incidence pádů a zranění přĺ pádech,
spokojenost pacientů' zaměstnanců a pochvaly
a stíŽnosti. Na úrovni klinických pracovišť

bylo dosud sjednoceno celkem 113 vnitřních předpisů
(celkem 447 dokumentů).

V průběhu roku byl úspěšně plněn certifikační cyklus
všech dalšÍch standardů a norem uplatňovaných
systémů řízení kvality:

- Akreditace Spojenou akľeditační komisĹ o. p. s.;

- NASKL (Národní aulorizać,ní středisko pro klinické
laboľatoře);

- čsĺl EN lso 21ooĹ (Systém řízení bezpečnosti
inÍormací lSMS);

- cSN EN lso Ĺ3 485:'2016 (Systém managementu
jakosti pro zdravotnické pľostředky);

- Systém certiÍikace kritĺcĄich bodů ľlACcP;

- Externí klinický audit dle zákona372/2o1"Lsb.

jsou Stanoveny speciÍické indikátory kvality.
V roce 2018 bylo v NPK podáno a řešeno celkem
sto stiŽnostĹ což je o čtyři méně než v roce 2017,
a 341 pochval, coŽ je zvýšená pozitivnĺ zpětná vazba
o 22 podání'
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720

90,6

PKN

Nemocnlce

StíŽnosti oprávněné

Stĺžnosti částečně
oprávnělré
StĺŽnosti
neoprávněné

Stĺžnostĺ
v šetření

Úspěšnost systémového i nteľn ího a ud itu N PK 2018

93,3100
100

80

60

40

20

91,65 93,75
89,27 _

NPI(

89,34
85,55

CHN OUN

l Periferní žilnÍ katetr

PKTTI CHN

86'7 84,5 86'7

SYN LIN

r Zdravotnická dokumentace

OUN

StíŽnosti a pochvalyv roce 20t8

sYt{ LIN NPK

4,2 20,2

34,8 55,8

2

100Celkem 51

Pochvaly 186 341



VÍryoj pochval, oprávněných a částečně oprávněných stíŽnostív
letech

7a rok 2078 bylo v NPK nahlášeno 7 44o netâdoucích
událostí. Nejčastější neŽádoucí událostíjsou pády, které
byly zastoupeny ve 35,4 %. U pacientů hodnotíme riziko
pádu dle jednotné škály. V roce 2018 bylo V NPK
identiÍikováno u 33,6 % hospitalizovaných pacientů

34L

riziko pádu. K pádu došlo v 511 případech, coŽ činí
I,7 %rizikových pacientů. Celkem 5o,4y, pádŮ bylo bez
úrazu, 36,3 % bylo s lehkým zraněním a ve 13 % došlo
k zraněnĺ těŽkému.

400

350

300

250

200

319

295

266

tol 11.5
1.O4

2015 201.6 2011 2018

I Počet stížností Počet pochval +oprávněná + částečně oprávněná

150

100

186;36%

258;57%

r Pády bez zraněnĺ r Pády s lehkým zraněním Pády s těžkým zraněním

42,2

100

Pády dle úrovně poškození (počet aYo) 20t8

67; t3%

37



Průzku m spokojenosti pacientů

V roce 2018 probíhal kontinuální průzkum spokojenosti
pacientů. Celkem bylo odevzdáno 8478 dotazníků'
Pozitivní je zvyšující se náVratnost, kteľá byla o279o
dotazníků vyšší pľoti minulému období' Pacientĺ
vyjadřujĺ svou spokojenost na hodnotící śkále 1'-4

(1 = nejlepšíaŽ 4 = nejhoľši), kdy byla pacĺenty udělena
celková známka 1,11' Mimo standaľdizované otázţ se
mohou pacienti v dotazníku individuálně písemně
vyjádřit a sdělit své podněty, se kterymi NPK dále
pracuJe.

Dotaznĺková
anketa

Ambulance
(vâžený
pľůměr)

Hospltallzace
(vâźený průměr)

Porodnlce
(vâžený
průmě0

7,72

NPK
(vâžený
průměr)

1,15

t-,1-9

r,o7

ilávratnost
(a.č.)

7525

991

L I71

1 039

3 746

8478

PKN

CHN

OUN

SYN

LIN

NPK

4 E)

r,67

1,05

l-,35

t,o4

1,1-3

L1,5

t,o7

7,20

L,O4

Program,,Přátelská nemocnice"

V roce 2o18 se NPK opět zúčastnila celostátnísoutěže
,,Bezpečná nemocnice". Projekt byl zaměřen na kvalitu
předsterilizační přípravy' Celý rok odclělení řízení kvality
NPK pracovalo na přÍpravě edukační knihy pro dětské
pacienty s názvem ,,Co medvědi nevědí aneb KdyŽ
medvídek strjně", která by měla vyjít v první polovině
roku 2019.

Dále byla zahájena spolupráce s českou abilympţskou
asociacÍ (ČM) v mapování bezbaľiérovosti našich
nemocnic. Mapování bylo zahájeno v lokalitě Svitavy
a Pardubice. Zmapované objekty budou kategorizovány
dle jejich přístupnosti a popisy dostupné přes webové
stránky, coŽ umoŽní dobrou orientaci osobám
s handicapem či jejich doprovodu. Další společnou
aktivitou s ČAA;sou zâžiIkové semináře, které mají za
cĺl osobně si vyzkoušet potřeby pacientů se zdravotním
postiŽením.

ProbÍhala realizace projektu TAČR (Technologická
agentura ĎR) s Fakultou zdravotnických studií
Univerzity Pardubice, v němŽ je NPK hlavním aplikačním
garantem. Projektje ci]en na nastaveníkompetence pro
kolrkrétní vykonávanou pozici, proces přidělení
kompetence konkrétnímu pracovníkovi, proces
přehodnocování kompetence v průběhu adaptačnÍho

obdobĹ stabilizačního období a v prr]běhu řízení změn
v pľacovní kariéře pracovnÍka, vše v návaznosti na
vzdélávání a rozvţení kompetencí pracovníků. Bylo
realizováno kvalitativní šetřenĹ uskutečněny čtyři
schůzţ řešitelského týmu a pět schůzek s aplikačnĺmi
garanty. Hlavním výstupem tohoto obdobíje softwaroý
návrh kompetenčního modelu formou,,Specifikace
požadavků na software'''

su
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Peľsonální a mzdová politika

oblast lidských zdrojŮ povaŽuje Nemocnice
Pardubického kraje za jednu z klÍčových oblastí svého
íungovánĹ protoŽe pľávě dobré peľsonální zajištění
přispívá velkou, neli největší měrou k optimálnímu
a kvalitnímu poskytování zdravotní péče.

V roce 2018 společnost pokľačovala v aktivitách, které
se osvědčily při h|edání novych zaměstnanců. Jednalo
se například o posílení náboroých přĺspěvků

i stipendţnÍho programu pro studenty zdravotnichých
oborů, spolu práci se zprostřed kovatelským i a gentu ra m i

a vzdélávacími institucemi či pľezentaci NPK jako
atraktivního zaměstnavatele' Stejný dljraz pak
společnost kladla na péči o stávajícĺzaměstnance, ať uŽ
formou beneÍitů a vyhod' či vytvářením příznivt_ich
podmĺnek pro práci a další osobní ĺozvoj.

Gelkový ţziclĺý poĎď zaměstnanců v NPK

Ženy

Počty zaměstnanců

Kategoŕle Mužl

Lékaři 4].9

38

L750

454

!32

Farmaceuti

Sestry a PA

ostatní ZPBD

zPsz

ZPOD

JOP

ZdravotnÍci celkem

Dělníci

Celkem

202

733

352

3 L55

277

366

3792

357

528

4773

762

981



Fnický počet zaměstn anců
v jednoüivých nemocnicích NPK k 3t. t2.2018

Nemocnlce PKN*

z toho
ženy

CHN**

z toho

SYN LIN oul{

Kategorie

Lékaři

Fanxaceuti

Sestry a PA

ostatní ZPBD

ŻPsz

ZPOD

JOP

Zdravotníci
celkem

THP

Dělnĺcĺ

CELKEM

406 187 720

Počet Poěet
z toho Počet

z toho Počet z tohoPočet zeny zeny zeny zeny

101

4

EA 1-28

5

97 53

18

768

t7

756 797 257 250

232

53

244

Ę

200

44

!61
Â

85

25

73

24 22

40

L726 í-370 645 539 477

JZ

r74

ô23

392

25

9t

508

459

56

552

378

201"

132

754 43 35

80 I32 96

26 44 31_

*

2 059 1 604 82o ô70 436 719 574

včetně centľály
včetně DlMED

VvsvĚruvnv
sestÍy a PA
všeobecné, dětské sestry a porodní asistentky

ostatníZPBD
ostatní zdľavotničtí pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostĹ včetně prakticĘch sesteľ

zËz
zdľavotničtí pľacovníci nelékaři s odbornou a specializovanou způsobilostí

ZFOD
zdravotničtí pracovníci nelékaři pod odboľným dohledem nebo přímým vedením

JOP
jiní odboľní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí

THP
tech nicko-hospodářští pľacovníci

Poznámha od 1. 7. 2018 jsou započítáni zaměstnanci společnosti DlMED, kteľá se stala součástí NPK.



Nemocnlce PKN*

Průměľný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2018
dle základních skupin kategoľiív jednotlivých nemocnicích NPK

CHltl** SYN LIN oul{

Průměr Plůměl Plůměr Průměr

88.79 79,30 73,06 104,39

5,38 3,50 3,92 4,55

274,40 21o,24 182,53 233,1O

55,77 64,83 71,90

22,O7 12.39

Kategoľle

Lékaři

Fannaceuti

Průměr

313,25

14.02

665,08Sestry a PA

ostatní ZPBD

ZPSZ

ZPOD

ZdravotnÍcĺ

200,84

5,r7

t477,3L

186,29

724.12

0,00 0,82 3,30

4L4,95

36,47

45,99

232.86 7 4,OO 70,41

17,34

69,97

523,36

43,26

87.50

l_00,75

702,41

lol,23

100,94

536,75 432,43

42,4L

727,66

31_.1_9

Dělníci

CELKEM

Lékaŕi

Farmaceuti

včetně centrály
včetně DlMED

L01".75 52,47

503,83

*

l-787,72 706,42 565,37 654,L2

Prů měľný pÉpořtený počet za městn a n ců
v porovnáníza roR2OL7 a2oL8 v celé NPK

Průměrv łoeŢĹ7 Průměrv ĺoce 2o18
632,62 +26,27

28,55 109,88

r57a,76 1 569,35 99,40

350,23 467,45 731,,76

!14,66 724,O1" 108,15

638,92 530,44 83,O2

58,5015,88 oto

Sestry a PA

ostatní ZPBD

ZPSZ

ZPOD

3 359,62 3 384,80

-6,59

+25,t8

+8,01

+5,99

+39,19

3s1,55 339,56

487,51 493,50

-AUDITOR-
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CELKEM 4178,68 42L7,87



Kvalifi kačnÍ stru ktu ra zaměstnanců v N PK
k31. Ĺ2.20Ĺ8

Poěet v NPK

792

2A

630

Stupeň vzděIánÍ

Základní, jed n o letá a dvou letá pľa ktická škola

NiŽšístřednÍ odborné

Střední odborné s výučním listem

Střední nebo střední odborné bez lnaturity i výučního listu

Uplné střed ní všeobecné

Úplné středníodborné s vyučeníln i lîaturitou

Úplné střední odborné vzdělání s lnaturitou

Vyšší odborné

Bakalářské

Vysokoškolské

Doktorandské

CELKEM

44

34

24

2 033

255

363

t r45

Kvalif i kační stru ktura za městnanců N PK
Základní,1 letá a 2

letá praktická škola;
L92

NižšÍ střední odborné;
28

4773

Střední odborné s
výučním listem; 630

Doktorandské;25

Vysokoškolské; 1145

Bakalářské;363

Střední nebo střední
odborné bez maturity

i výučního listu; 44

Úplné střední
všeobecné; 34

Úplné střední odborné
s vyučením i

maturitou; 24

Úplné střední odborné
vzdělánís maturitou;

2033

-AUDITOR-

su

Vyšší odborné; 255



lGtegoÍle

Věková struktura zaměstnanců v NPK
k 31. 12.2018

Celkem
6öłŕce

Lél€ři 280 217 166 81 846

77 1778Sestry a PA 329 br)f) 430

ostatní N|ŻP !62 247 329 3]-7 193 t264
NezdravotnÍci 29 101 231 264 233

l-6

23 885

Celkový
součet 259 957 tM3 1,tBt 796

Věková struktura zaměstnanců Y NPK

r Lékaři l Sestry a PA r ostatní NLZP # Nezdravotníci

N
N

35-44 45-54

vĚrovÉ nozpĚľĺ

L37 4773
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Mzdy

tok2OLT

Gelkové osobní nákladyv roce 2017 a20L8
v jednotliých nemocnicích NPK

łoR2o7B Nárůst lndex (%)

1, t40 922 538 L32932588 442,1O

Nemocnlce

PKN'K

CHN**

LIN

SV\

OUN

CELKEM

1 007 989 950

382 ].ga 270

296 760 292

275 L38 298

383 931 484

2346oĹa234

448947 677

302 682 Ar2

325 167 tO4

425 555 625

2643275750

66749 Ą67

5 922 520

50 028 806

41624 t41

777,46

102,00

i-1-8,18

l-10,84

včetně centľály
včetně DlMED

Péče o zaměstnance

BeneÍiţ a uýhody pro zaměstnance jsou přiznávány d|e
platné kolektivní smlouvy. V ľoce 2018 byly poskytnuty
zaměstnancům přÍspěvky na penzijní připojištění

Vzdělávání

V roce 2018 věnovala NPK velkou pozornost získávání
specializované a zvláštní odborné způsobilosti u všech
pracovnků, především lékařů a nelékařských
zdravotnických pracovnků. Umožnila pľohlubování

od roku 2009 NPK využívá moŽnost čerpat finanční
prostředky z dotačních projeKů MZCR ,,Rezidenční
místa", které jsou zaméĺeny na podporu specializačnĺ
přípravy zdravotnických pracovnků' MZČR poskytuje
dotaci na část năkladů tohoto vzdělávání' V rámci

297 257 5t6 t12,67

a doplňkové penzĺjní spoření v ce|kové Vyši
119o5 tis. Kč.

a doplňování vědomostí a dovedností v příslušných
oboľech v sou ladu s rozvojem a n ej novějším i vědeckým i

poznatky.

RezideněnÍ místa

uskutečňování těchto dotačních programů jsou
zaŕazeni lékaĺi i nelékařštÍ zdravotničtí pracovníci'
Přehled aktuálního počtu zaměstnanců na rezidenčních
místech v roce 2018 je uveden v následujícĺta

-AUDITOR-
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Nemocnlce

Kua pro všeobecné sanitáře

V roce 2o18 proběhl akreditovaný kvaliÍikační kuĺz pro
sanitáře, kteď úspěšně ukončilo 63 uchazečů.
Na zajištění průběhu kvalifikačního kurzu
spolupľacovala Střední zdravotnická škola Pardubice.

Stáže lékařů a nelékařslcých zdravotniclĺých
pľacovníků v NPK

V roce 2018 nabízela NPK na s4ich akreditovaných
pracovĺštích v rámci celoŽivotnÍho vzdělávání možnost
vykonání odboľné stáŽe lékařům i nelékařským
zdravotn ickým pracovn ktl m.

Zabezpečení odborné výulĺy a praxe studentů
v řoce 2018

NPK je nejlýznamnějším partnerem středních
zdravotnických škol (SZŠ) Pardubického kraje při
zajišťování praktické výuky v oboru ,,Praktická sestra"
v hodinách ošetřování nemocných a při odborném

II
82

SpeciaIizaěn í wdělává ní
- pořty atestacív řoce 2018

Poěet NZLP

5

4

a

a

2A

Vzdělávací aktiviţ

ýcviku v oboru ,,ošetřovatelství". Praxi v NPK absolvují
i studenti univerzit, vysokých škol a vyšších odborných
škol.

Faku lta zd ravotn iclĺých stud i í
Univeniţ Pardubice

NPK je odboľnou základnou pro pľaktickou ýuku
studentů Fakulty zdľavotnických studií Univerzity
Pardubice. Všeobecné sestry, porodní
asistentky, radiologičtí asistenti, ale i další NLZP NPK se
podÍleli V ľoce 2018 na vedení odborné blokové
a individuální pľaxe v rámcĺ bakalářských
a magisterskych studţních program ů.

Akreditace vzdělávacích programů

Nemocnice Paľdubického kra1e nabízí akreditovaná
pľacoviště pro praktickou část specializačního
vzdělávání lékařů dle platných vzdělávacích programů
zleÍ 2oo5-2o17. oakreditace pro pracoviště dle
novely zákona (67/2oL7) se postupně žádá podle

Počet !ékařů

15

t2

4

Poěď NZLP

Celkem

.-AlrtllT0R'.

KA

suaktuálně vydaných vzdělávacích programů.



Vztahy s odborovými organizacemi

Stejnějako v předchozích letech i v ľoce 2018 proběhlo
kolektivn í vy'jed náván Ĺ jehož cílem byla revize stávajícÍ
kolektivní smlouvy, příslušné úpravy a změny, ale
předevšÍm otevřenÍ oLázky úpľav v odměňování
zaměstnanců. Vyjednávací týmy zaměstnavatele
a odboroých organizací se shodly na pľocentuálním

naqíšení mzdoých tarifů pľo rok 2oL9, k vyplacenĺ
příplatků za směnný provoz, přÍplatků za vedení
staničnÍm sestrám, StanovenÍ budgetu pľo navyšení
smluvních mezd a k postupnému naľovnávání uýše
stravovacÍho příspěvku.

su
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ochrana životního prostředí

Nakládání s odpady

Pľodukce odpadů NPK
800

700

600

500

400

300

200

100

0

PKN (47 %) uoN (16,s %)

lzdravotnické odpady

Nemocnice Pardubického kraje je největším
pľoducentem odpadů ze zdľavotnické péče
v Pardubickém kraji. V roce 2oLa vyprodukovala
celkové množství 1 515 tun odpadu. Množství odpadů
je již několik let zhruba stejné.

Produkci odpadů jednotliých nemocnic znázorňuje nĺže
uvedený graf. Největší podÍl odpadů vyprodukovala
Pardubická nemocnice' a to 7L3 tun odpadu,
lj' 47 yo z celkové pľodukce odpadu NPK. Druhý největšĺ
pľoducent odpadů z nemocnic NPK byla
orlickoústecká, která vyprodukovala 250 tun odpadu,
což je 16,5 %. Chrudimská nemocnice vyprodukovala
stejné mnoŽstvÍ odpadu jako v loňském roce, a to
226 tun, tj. 1'4,9 o/o. Litomyšlská nemocnice
vyprodukovala 175 tun odpadu, tj. 11'6 % z celkového
mnoŽství a Svitavská nemocnice 151 tun odpadu,
lJ' 70%o. Produkce odpadů mnoŽstvĺm odpovídá velkosti
nemocntce.

Největší hmotnostnÍ podil z vyprodukovaných odpadů
odpovÍdá hlavní podnikatelské činnosti Nemocnice
Pardubického kraje - posţĺtování zdravotních služeb,
odpad skupiny 18 01 dle katalogu odpadů
(odpad z posĄĺtování zdravotnické péče). Podíl odpadů
z poskytování zdravotní péč,e za rok 2o!8 byl 918 tun,
ţ' 67 yo z celkové produkce odpadů společnosti
Nemocnice Pardubického kĺaje.

LrN (11,6 %)

x další odpady

sYN (10 %)

Celkem bylo vytříděno 103 tun (6,7 %) vyuŽitelného
odpadu a předáno kdalšímu Využitíjako suroviny pro
ţľobu. Směsného komunálního odpadu bylo
vyprodukováno celkem 3o1 tun (2o %) a 20,7 tun
(1'3 %) odpadu bylo předáno do kompostárny.
Nebezpečného odpadu, ktery vyprodukovaly
nezdravotnické provozy nemocnic, bylo 87 tun (5,7 %)
a byl předán oprávněným osobám k dalšímu nakládání.

Největší část tohoto odpadu tvořil odpad ze spalování
vyprodukovaný spalovnou Pardubické nemocnice.

Vyřazená elektrotechnika je systémem zpětného
odběru předávána odborným firmám ke zpracování.

Lékárny pľo veřejnost společnosti NPK plní zákonnou
povinnost sběľu nepouŽitelných léčiv od obyvatelstva
a mnoŽstvÍ odevzdaného odpadu má vzrůstající
tendenci, Za rok2078 bylo v lékárnách NPK odevzdáno
celkem L499kE, zčehož 726kE bylo vybráno
v łékárně pro veřejnost v Pardubické nemocnici.

odpady ze skupiny 18 01 dle katalogu odpadů, odpady
ze zdravotnictvÍ, všech nemocnic jsou odstraňovány
termicky ve spalovnách oprávněných osob. Tímto
způsobem je zajištěno naprosté znĺčení všech

cHN (14,9 %)

l Komunální odpad

-AUDITOR-
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inÍekčních agens obsaŽených v odpadu



Nakládâní s odpadními vodami

Znečišťování ovzduší

odpadní vody ze všech nemocnic NPK jsou vypouštěny
do městské kanalizace v souladu s místním
kanalizaćním řádem. Kvalita odpadních vod je

Hlavními zdroji znečištění ovzduší jsou provozované
plynové kotelny, zejména s kotli na zemní plyn
jednotliv'ých nemocnic. Nemocnice Pardubického kraje
jako provozovatel středních zdrojů znečištění ve sv1ich
nemocnicích pravidelně (Ĺx zatŕi roky) podle zákona č'
2o1'/2ot2 Sb., o ochľaně ovzduší provádí u tepelných
zdrojŮ o jmenovitém přkonu od 1 MW do 5 MV
autorizované měření emisí, jehoŽ cÍlem je stanovení
hmotnostní koncentrace emisního Íaktoľu
a hmotnostního toku znečišťujících látek Co Nox.
Měření slouŽí jako doklad o mnoŽství vypouštěných
znečišťujících látek a zâroveň vypovídá o technĺckém
stavu provozovaného tepelného zd roje.

Celkem Nemocnice Pardubického kraje provozuje ve
svých kotelnách sedm takovýchto zdrojů (Pardubice 3,
Chľudim 2, Svitavy 2). Všechny kotle použÍvají jako
palivo t47hradně zemní plyn z veřejné distribuční sítě.
S tím souvisí i pravidelný servis těchto zaŕízenî
odbornou firmou, kteý se provádí mimo pravidelnou
údržbu minimálně 1x ročně.

DalšÍm qŁnamným zdrojem je spalovna nebezpečného
odpadu v Pardubické nemocnici. Spalovna slouží
k odstraňování odpadu vznikĺého v souvislosti
s činnostÍ nemocnice při poskţování zdravotní péče'

přezkušována. Pravidelné odběry a následné
laboratorn í r ozbory a utoľizova nou la boratořĺ prokázaly
plnění kanalizačniho řádu.

Y roce 2oL8 bylo spáleno 696 tun odpadu, tj. 93 %

kapacity spalovny. 52Ĺ Iun (75 %) odpadů pocházelo
z Paľdubické nemocnice, zbylé by|y dodány
zdľavotnichými společnostmi podnikajícími
v Paľdubicích. Největší skupinu spalovaných odpadů
tvořily odpady ze zdravotnictvĹ a to 87 o/o z celkového
odstraněného mnoŽství odpadů. Jako podpůľné palivo
1e používan zemní plyn, jehoŽ pomocí jsou udľžovány
poŽadované technologické paíametry spalování
odpadu.

Čištěnĺ spalin od škodlivin vznikajících při hořenĺ je
pĺováděno suchým a mokým způsobem, rozklad
dioxinů je prováděn katalyticky. MnoŽství emisí
škodliých látek produkovaných spalovnou je
kontrolováno kontinuálním monitoringem od firmy
HoRlBA' dvakĺát za ĺok je prováděno autorizované
měření emlsí.
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Ekonomika

Účetní informace

Zâkladní kapitál Nemocnice Pardubického kra1e
byl k 31. Ĺ2.2o!8 ve v1iši 439 208 tis. Kč. V roce 2018
nedošĺo ke zméně základního ka pitál u nemocn ice'

Společnost Nemocnice Pardubického kraje v období
mezi 1-' !. - 31. L2. 2oL8 dosáhla vysledku
hospodaření ve výši 1 480 tis. Kč (tj. účetní zisk)'

Výsledek hospodaření za rok 2018 byl mimořádně
ovl ivn ěn zejména násled uj ícím i Íal<tory:

- Pozitivně se na 4isledku hospodaření projevilo
vyúčtování se zdravotnÍmi pojišťovnami, přičemž
nejvyšípodíl na ýnosech měla Pardubická nemocnice.

- Dalším pozitivním íaktorem byly niŽší nák|ady
na elektľickou eneľgii a plyn.

- Kladně se na ýsledku hospodařenÍ projevila
i uskutečněná Íúze se společností DlMED s.ľ.o.

- V ľoce 2018 se opět zýšil objem poskytované
centrové péče a spotřeby léčiv na ni. Tato péče byla

Náklađy celkem

z toho spotřeba materiálu

z toho spotřeba eneľgie

z toho sluŽby

z toho osobnÍ náklady

\łnooy celkem

z tolro trŽby z prodeje s|uŽeb

z toho tržby z pľodeje zboŽí

zároveň 7ooo/o hrazena zdravoÎními pojišťovnami.
Úroveň spotřeby speciálního zdravotnického materiálu
byla o 8'0 % vyšší neŽ v předchozím roce.

- Stejně jako v minulém ľoce měly na
hospodařenÍ negativní vliv zr4išené osobní náklady.
K jejich navyšení došlu v důsledku kolektivního
vyjednávání a následným plněním závazkŮ vyplýajících
z plaÍné kolektivn í smlouvy.

- Yýznamné zatűení v oblasti sluŽeb
představovaly mimořádné náklady spojené s opravami
a údrŽbou v oblastĺ stavebníudrŽby nebo v oblasti oprav
zdravotnické techniky' Stále pak dochâzí k rozšiřování
a zkvalitňování SW vybavení a podpory např. navýšení
počtu licencí office365.

Dále uvádíme významné poloŽţ zYýkazu zisku a ztľát,
které měly vliv na hospodářský {sledek za období
1.1. - 31. L2.207A-

Yrtazzisku a ztrát
za obdobÍ1. 1-. - 31. L2.2oĹ8,vtis. Kč

4 468309

1,O33 291

95 319

289 6\3

2 643 276

4 469 790

3 966 L47

2991,1"8

1-08 253z toho platby od PK



Vyrovnávací pIatba

V období L' t. - 3t. 72' 2oL8 bylo proúčtováno do vynosti 1o8 253 tis. Kč za poskytování veřejné služby pro Pardubický
kraj.

Nemocnlce PKN CHN SYN LIN OUN Celkem za
dané období

PoloŽky (v tis. Kč) 56 307 24 347 IO 2A9 a 275 I 061 108 253

Rołaha k datu
(v tis. Kč)

AKiva celkem netto

zIoho z toho dlouhodobý
majetek

z toho oběŽná aktiva

z toho krátkodobé pohledávky

z toho kľátkodobÝ finančnĺ
lĺajetek

Pasiva celkem

z toho základllí kapitál

zloho rezervy

z toho dlouhodobé závazky

z toho krátkod obé zâvazky

Porovnání ýnamných poloŽek Roaĺahy

3L7:2.201ß Rozdíl mezl
2oL7 a2oĹa

L743047 200vaL

453 70! -78926

3Ĺ.t!2.2oĹ7

1"5823461

472 6277

1- 100 800

527 725

415 609

t52346

439 208

149 600

25 839

809 903

r, 319 936

654 704

496 660

1-783 047

439 208

150 651

79 622

I O77 774

279 t36

726 979

8t- 051

200 701,

o

1 051

,6 277

201 8Ir

Ke sniŽení hodnoty dlouhodobého majetku došlo v ľoce
2ot8 z důvodu vyššÍ hodnoty odpisů majetku, než byla
hod nota zaŕ azeného majetku.

Ke anlšení hodnoty oběŽných aktiv došlo v roce 2018
z důvodu nárůstu zásob materiálu a nárůstu
dlouhodobých pohledávek splatných v dalších letech
Üde se o pohledávky na rezidenčnÍ místa).

K nárůstu hodnoty krátkodobých pohledávek došlo
v roce 2018 z důvodu neuhrazených pohledávek od
zdravotních pojišťoven a neuhrazených předepsaných
dotací.

Byly vytvořeny rezeNy na nevyčerpanou dovolenou,
soudní spory, extramurální péči, klinické studie,

Komentář

preskripce, regulace zdravotních pojišťoven, opravy
majetku, nevyčerpané dary, odměny, prémiové přísliby,
odměny vyplývající zorganizač,ních změn a takové,
které mají za cĺl podpořit stabilizaci na jednotlir4ich
pracoviŠtích.

K poklesu hodnoty dlouhodobých závazkj došlo v roce
2ot8 z důvodu ctvrtletnĺch splátek prijčky získané od
Pardubického kraje.

Zvýšení hodnoty krátkodobých závazkŮ v roce 2018
souvisí se zvyšenou hodnotou oběŽných aktiv v oblasti
zásob. Nemocnice Pardubického kraje hradi

-AţJDlToR-

KA

rok 2ot8 své závazky ve lhůtě splatnosti.



lnvestice

Dlouhodobý majetek
7.1,. - 3I. L2.20L8

FoÍma lnv€stlco (v tis. Kč)

Nemocnice

Dlouhodobý hmotný majetek - movité Věci

Dlouhodobý nehmotný majetek - software

Paľdubického kraje poŕízený v období

Gelkem za období

T2 L64

a] 93r

Nemocnice Pardubického kraje srdečně děkuje všem
sponzorŮm a dárcŮm za 1ejich finanční a věcné dary,
a to jak1ménem svym, tak ijménem svých pacientŮ.

PKt{ cHN sYN ul{ oull Celkem za období

1 815 300 tI6 930 4 890

Sponzoři a dárci

Dary poskytnuté Nemocnici Pardubického kraje
v období1. t' - 31'. L2.2oI8

Forma daru (v tis. Kč)

Dary finanční

Dary věcné 385 57 65 752

Dotace a granty

FinančnÍ prostředky čeľpané Nemocnicí Pardubického krď1e ze státnĺho ľozpočtu a fondů EU v období
1.1. - 31. 12.2078

Forma flnaněních prostřed ků čerpáno (v tis. Kč)

Dotace 20 94Ą

Dotace na investice

-ÄUDNT0R-

Celkem



Před pokláda ný vyvoj či n nosti úěetn í jed notky

v roce 2OLg

Předpoklad vt_lvoje činnosti společnosti v roce 2019
vychází z podmÍnek platných ke konci minulého
účetního období a z objemu produkce vykázané vůči
jednotlivým zdravotním pojišťovnám vreferenčním
období.

Na základě kvalifikovaných odhadů očekává vedení
společnosti, že výnosy od zdravotních pojišťoven
dosáhnou podle platné úhradové vyhlášky hodnoty
4 o91 mil. Kč. V meziročním sľovnání jde o náľr]st
o 376 mil. Kč, tento rozdíl je mimo jiné ovlivněn
nárůstem hodnoţ centroých léčiv.

oć,ekávané celkové náklady budou v roce 2019 ve uýši
4 793 mil. Kč. Uvedená hodnota je v porovnání
s ýsledky z roku 2ot8 nárůstem o 320 mil' Kč. Hlavním
důvodem růstu nákladrj je plošné navýšení osobnÍch
nákladů (o325'3 mi|. Kč), které vyplynulo z koleKivního
vyjednávání. Dalšími ÍaKory jsou očekávané náklady
související s opravami a návaznými investicemi
(spaĺovna, stravovací píovozy atd.), ale také očekávaný
nárůst cen outsourcovaných služeb.

-AUDITOR-

su

KN





Výroěnízpráva ryla v!/tvořena dne 20L9

MUDr. Tomáš Gottl/ald
představenstva a generální ředitel

lng František
m ístopředseda představenstva a ředitel pro provozně-ekonom icĘ

MUDT. Ninger,
člen představenstva a ředitel cký

57



Přílohy
7práva nezávislého auditora o ověřenÍ účetní záVěrky a výroćní zprávy za rok 201'8

Rozvaha

Yýkazzisku a 
^râly

Přiloha v účetní závěrce

Přehled o změnách vlastního kapitálu

ZprávaovzIazích mezi pľopojenými osobami s přilohou

Výkaz cash flow

5U

"A[IDITOR-
'l

$(p.





HZ[onsult ZPRAVA NEZAVISLEHO AUDITORA

pro ukciondře společnosti

Nemocnice Paľdubického kľaje, A.s.

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní zźxěrky společnosti Nemocnice Pardubického kĺaje, a.s.

(dále také ,,Společnost"), sestavené na zźlkladě českých účetních předpisů' která se skládâ z
rozvahy k3I. 12. 2018, výkazu zisku a ztrźúy, přehledu o změnách vlastního kapitálu a
přehledu o peněžních tocích zarok končící 3l. 12.2018 a přílohy této účetní zźwérky,kteŕl
obsahuje popis použitých podstaĘých účetních metod a další vysvětlující informace. Úda3e o

Společnosti jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní zźxěrky.

Podle našeho nźnonl účetní zâvěrkapodźwâ věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti
Nemocnice Pardubického kľaje, a's' k3l. 12' 2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího
hospodaření a peněžních toků za rok končící 3I. IŻ. 2018 v souladu s českými účetními
předpisy'

Zdklad pľo výrok

Audit jsme pľovedli v souladu se zákonem o auditorech a standaľdy Komory auditorů České
republiky pro audit, kte4ými jsou mezináľodní standaľdy pro audit (IsA) případně doplněné a

upľavené souvisejícími aplikačními doložkami' Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy
je podrobněji popsána v oddílu odpovědnost auditora za audit účetní zâvěrky. V souladu se

zźkonem o auditorech a Etickým kodexem přţatým Komorou auditorů České republiky jsme

na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených
předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, kteľé jsme shľomáždili, poskytují dostatečný

a vhodný zźlkl'ad pro vyjádření našeho výroku.

ostatní infoľmace uvedené ve výľoční zpľdvě

ostatními informacemi jsou v souladu s Ş 2 písm. b) zźtkona o auditorech informace uvedené

ve výroční zprźĺvě, mimo účetní zâvěrku a naši zprźxu auditoľa. Za ostatĺí infoľmace odpovídá
představenstvo Společno sti.

Náš výľok k účetní zźĺvěrcę se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí

našich povinností souvisejících s auditem účetní zâvětky seznámení se s ostatními

informacemi a posouzeni, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním)

Hzconsult s.r.o' / audit, daně, pořadenství
KoDAŇSKÁ oFFlcE CENTER, Kodaňská 46, Praha 1 0, PSČ 1oo 1o,r +420272731270, F +420272731275

lČ 256 99 o32,DlČ:CZ25699O3Ż / spol. vedená Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 62248

Č'Ú' 1975034379/0800





nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během
provádění auditu' nebo zda se jinak tyto infoľmace nejeví jako významně (materiálně)
nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních)
ohledech vypľacovány v souladu s příslušnými pľávními předpisy. Tímto posouzením se
rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky pľávních předpisů na foľmální náležitosti a
postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zdapřípadné
nedodľŽení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na zźkIadě
ostatních infoľmací.

Na základě provedených postupů, do míry, jíž đokažeme posoudit, uvâdime, že

o ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou téŽ předmětem zobrazeni v účetní
závěrce,jsou ve všech význarlných (mateľiálních) ohledech v souladu s účetní zâvérkou a

o ostatní infoľmace byly vypľacovĺĺny v souladu s právními předpisy'

Dále jsme povinni uvést, zda na zakladě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme
dospěli při pľovádění auditu, ostatní informace neobsahují výzĺamné (materiální) věcné
nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdľžených ostatních informacích žádné
výzĺamné (materiální) věcné nesprávnosti nezj istili.

odpovědnost představenstva, dozoľčí rady a výboru pro audit Společnosti za účetní zúvěľka

Představenstvo Společnosti odpovídá za sestavení účetní zźxěrky podávající věľný a poctivý
obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který
považuje za ĺezbytný pľo sestavení účetní ztĺvěrky tak, aby neobsahovala významné
(materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní ztlvěrky je představenstvo Společnosti povinno posoudit, zđa je
Společnost schopna nepřetržitě trvat, apokud je to ľelevantní, popsat v příloze účetní zâvěrky
zâležitosti týkajici se jejího nepřetržitého trvání a použiti předpokladu neptetržitého trvĺĺní při
sestavení účetní zźxěrky, s výjimkou případů, kdy představenstvo plánuje zľušení Společnosti
nebo ukončení její činnosti, ľesp. kdy nemá jinou reálnou možnost nežtakučinit.

Za dohIed nad pľocesem účetního výkaznictví ve Společnosti odpovídá dozorčí ruda a výbor
pro audit.

odpovědnost auditoľa za audit účetní zdvěľky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že tĺč,etni zźĺvěrka jako celek neobsahuje významnou
(materiální) nespľávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprźxu auditora
obsahující náš výľok' Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zźtrukou, že
audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní zâvěrce
odhalí případnou exisĘící významnou (materiální) nesprávnost. Nespľávnosti mohou vznikat
v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální)' pokud lze rcâlné
předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhľnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnuti, kteÉl,
uživ atelé úěetní záv ěrky na j ej ím zźlk|adé přij mou.





Při pľovádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat
během celého auditu odborn;ý úsudek a zachovtĺvat profesní skepticismus. Dále je naší
povinností:

Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní zźĺvérky
způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na
tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní infoľmace' abychom na jejich zákLadě
mohli vyjádřit výrok. Riziko' že neođhalime významnou (mateľiální) nespľávnost, k níž
došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení výzĺamné (materiální)
nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou byt tajné dohody
(koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházeni vnitřních
kontrol.

Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v
takovém ľozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na
dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit nźzot na úěinnost jejího vnitřního
kontľolního systému.

Posoudit vhodnost použitých úěetních pravidel, přiměřenost pľovedených úěetních
odhadů a informace, které v této souvislosti představenstvo Společnosti uvedlo v příloze
účetní ztněrky'

Posoudit vhodnost použíti předpokladu nepřetľžitého tľvání při sestavení účetní zźtvěrky
představenstvem a to, zda s ohledem na shĺomážděĺé dtlkazni infoľmace existuje
ýznamĺá, (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, kteľé mohou
významně zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. JestliŽe dojdeme k zźxěru,
že Íakovâ významná (mateľiální) nejistota existuje, je naší povinností upozoľnit v naší
zprźxě na infoľmace uvedené v této souvislosti v příloze účętní zâvěrky, a pokud tyto
informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výľok. Naše závěry týkající se
schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vychźĺzeji z dtlkazních infoľmací, kteľé jsme
získali do data naši zprźĺvy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k
tomu, že Společnostztrati schopnost nepřetrŽitě tľvat.

Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní zźxětky, včetně přílohy, a dále to,
zda iňętní zźxěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, kteý vede k
věrnému zobtazeni.

Naší povinností je infoľmovat představenstvo, dozorčí radu a výboľ pro audit mimo jiné o
plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho
průběhu učinili' věetně zjištěných výzĺamných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Y Praze, dne 15. 3.2019

/łt łr" lu /t ,/ł7z
HZConsult s.ľ.o. Miloš Havránek
Evidenční č. opľávnění KA CR 312
Kodaňská 46
100 10 Pľaha 10

č. opľávnění KA CR 1211





lvlinimální závazný výčet inf ormací
podle Vyhlášky ě 500/2002 sb

ROZVAHA
V plném rozsahu
ke dni 31 .12.2018

(v celých tisĺcích Kč)

rco

27520536

obchodní Íirma nebo jiný název úěetní jednolky

Nemocnice Paľdubického kľaje,
a.s.

sídlo nebo bydliště úěetní jednotky a místo podnikání
lišĹli se od bydliště|

Paľdubičky' Kyjevská 44

Pardubice
532 03

Běžné Účetní obdobíoznačení

a

AKTIVA

b

cĺs

c
Bľutto Korekce

2

Netto

3 4

Minulé účetní
obdobĺ

AKTIVA CELKEIV 1 2821 198 .ĺ 038 í51 1 783 047 í 582 346

B. Dlouhodobý majetek 20 1 489 098 "1 035 397 453 701 472627

B.t. Dlouhodobý nehmotný majetek 30 88 649 .66 466 22183 19 577

8.t.2. Ocenitelná práva 32 88 649 .66 466 22183 í8 488

B.l.2.ĺ Software 33 88 649 .66 466 22183 '18 488

8.1.5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

37 0 0 0 't 089

8.1.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 39 0 0 0 ĺ 089

B.ll. Dlouhodobý hmotný majetek 40 í 400 449 -968 93í 431 51 I 453 050

B'll'ĺ Pozemky a stavby 41 144760 -21 410 ĺ 23 350 121 393

B'll.ĺ.ĺ Pozemky 42 2220 0 2220 2220

B.ll.ĺ.2. Stavby 43 142 540 -21 4'.t0 121 130 119 173

8.il.2. Hmotné movité věci a 1ejich soubory 44 1 244224 -947 521 296 703 307 535

B.ll.4. Ostatni dlouhodobý hmotný majetek 46 265 0 265 265

8.il.4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 49 265 0 265 265

8.il.5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

50 11 200 0 'l í 200 23 858

8.il.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 52 1'12i0 0 11 200 23 858

c. oběżná aktiva 70 I 322 690 -2754 1 3ĺ9 936 1 100 800

c.t. Zásoby 71 86 643 0 86 643 89 043

c.l.ĺ. Materiál 72 64 507 0 64 507 70 60ĺ

c.t.3. Výrobky a zboŽi 74 22136 0 22136 18 442

c.1.3.2. ZboŽi 76 22136 0 22136 't8u2

c.il. Pohledávky 80 739 387 .2754 736 633 596 148

c.ll.ĺ Dlouhodobé pohledávky 81 81 929 0 81 929 68 423

c.11.1.5. Pohledávky - ostatní B6 8í 929 0 8't 929 68 423

c.ll.í.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy BB 144 0 144 144

c.11.1.5.4. Jiné pohledávky ssuoţţ 90 81 785 0 81 785 68 279

c.il.2. Krátkodobé pohledávky 'ę\ 'ĺ00 657 458 -2754 654 704 527 725

c.ll.2.ĺ Pohledávky z obchodnĺch vztah( - AUDITOR- 101 394 039 .2754 391 285 386 28ĺ

c.I.2.4. Pohledávky ostatni
.!\ł ) 104 263 4ĺ9 0 263 4ĺ 9 141 444

ţ{'Ŕ



oznaöení

a

c.l!.2.4.3.

c.1.2.4.4.

c.11.2.4.5.

Stát - daňové pohledávky

c.il.2.4.6.

Krátkodobé poskytnuté zálohy

AKTIVA

c.tv.

c.lV.ĺ

Jiné pohledávky

c.tv.2-

b

D.

Peněżní prostředky v pokladně

D.ĺ.

PeněŽnĺ prostředky na úctech

D.3.

Casové rozliŠenĺ aktiv

Náklady přĺštĺch období

Čĺs.

Brutto Korekce

2

Netto

3 4

0

110 0

125 496 660 0 496 660

0 134032

362 628 4í í 858

130 0 9 4ĺ0

7 343 0

133 0 2067 1 952

Cs

a c

PASIVA CELKEM 200

A. Vlastníkapitál

Základnĺ kapitál

A.l.ĺ

230

^.I.2-
Kapitálové fondy 232

A.ll.2.ĺ Ostatnĺ kapitálové fondy

Oceňovacĺ rozdily z přeceněnĺ při přeměnách obchodnich korporacĺ (+Ĺ)

Fondy ze zisku

Ostatnĺ rezervní fondy

A.IV Výsledek hospodařeni minulých let (+ŕ)

označení

107

BěŽné účetnĺ období

c

Výsledek hospodařeni běŽného účetnĺho období

B.+ C. CIZi ZDROJE

B. Rezervy

8.4.

c. Záuazky

Dlouhodobé závazky

'ĺ08

1

109

A.t

0

1 417

c.t.6.

PASIVA

2í 6 099

126

A.lt.

45 903

127

Základnĺ kapitál

b

0

AŽio a kapitálové fondy

134032

Minulé účetnÍ
období

131

4.t1.2.3.

0

4.ilr.

I 410

0

I 417

A.lll.ĺ

2ĺ 6 099

2067

45 903

0

A.lV.ĺ

5

I 246

A.V

99 800

362 628

Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+Ĺ)

40 394

Stav v běžném
účet. období

4'ĺ5 609

210

7 343

3 751

220

5

221

8 9ĺ9

c.l

ostatni rezervy

I 783 047

6 966

c.r.3.

Stav v minulém
účet. období

597 159

233

439 208

Přijmy přĺštĺch období

Dohadné účĘ aktivnĺ

Peněżni prostředky

ĺ 582 346

439 208

74 608

74 608

91 070

.ĺ 6 462

ĺ6 063

16 063

65 800

í 480

985 342

'149 600

284 150 65ĺ

1 031 336

25 839o

Dlouhodobé přijaté zálohy o 3287 4 383

Záuazky - ouládaná nebo ovládajĺci osoba +ţ

ľţ ľ!

235

6

240

241

250

595 743

251

439 208

260

439 208

270

74 672

280

74672

65 800

91 070

290

-í 6 398

1 181 987

ĺ6 063

296

1 50 65ĺ

, {9ü

16 063

Uffi*

62 040

62 040

19 622

3 759

16 250

ĺ49 600

835 742

21 250



označení

a

PASIVA

b

Čĺs

c

Stav v běŽném
účet. období

5

Stav v minulém
účet. obdobÍ

6

c.t.9. Závazky - ostatni 302 85 206

c.t.9.3. Jiné záuazky 305 85 206

c.ll. Kľátkodobé závazky 310 1 011 714 809 903

c.ll.3. Kľátkodobó přijaté zálohy 315 'ĺ74 503 89 897

c.il.4. Závazky z obchodnich vztahr] 316 301 760 322234

c.il.6. Záuazky - ouládaná nebo ovládajici osoba 318 5 000 5 000

c.il.8. Závazky ostatni 320 530 451 392772

c.il.8.2. Krátkodobé fi nančni výpomoci 322 0 10

c.il.8.3. Závazky k zaměstnancům 323 ĺ30 630 ĺ 19 086

c.1t.8.4. Závazky ze sociálnĺho zabezpečenĺ a zdravotního pojištěnĺ 324 74 488 67 360

c.il.8.5. Stát _ daňové závazky a dotace 325 137 029 136 442

c.il.8.6. Dohadné Účţ pasivní 326 182245 65 655

c.il.8.7 Jiné závazky 327 6 059 4 219

D. Časové rozliŠení pasiv 340 3 90ĺ 1 261

D'ĺ Výdaje přištich období 341 3 901 1 214

D.2- Výnosy přištĺch obdobĺ 342 0 47

-A['DITOR-
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Sestaveno dne: 15. 3. 2019
nebo

Gottvald, Ing.

orgánu účetní
Íyzické osoby'

Právnĺ forma účetní

akciová společnost Provozování nestátního zdravotnického zařizeni

ffiama podnikání





Minimální uáVazný Výčel inÍormacĺ
pod|e Vyhlášky č 500/2002 sb

vÝrnz zlsKu ł zľnÁry
v plném rozsahu
ke dni 31 .12.2018

(v celých tisícÍch Kč)

tco

27520536

obchodní firma nebo iiný název účetní iednotky

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

sídlo nebo bydliště účelnĺ jednolky
a míslo podnikáni lišĹli se od bydliŠtě

Pardubičky, Kyjevská 44
Pardubice

532 03

označení

a

TEXT

b

sledovaném
'ĺ

skutečnost v účetním obdobíCsr

c
minulém

2

t. Tżby z prodeje ţrobkŮ a služeb 'ĺ 3 966 147 3 700 041

il rržby za pĺodejzbożí 2 299 ĺí8 290 594

A. Výkonová spotřeba e 1 715 433 í 659 866

4.1 Náklady vynaloŽené na prodané zbożĺ 4 233 046 225 944

A-2. Spotřeba materiálu a energie 5 'l ĺ28 6ĺ6 1 089 794

4.3. Slużby 6 353 771 344 128

c. Aktivace (-) I 74 331 -75 039

D. osobnĺ náklady I 2 643 276 2371 229

D.í Mzdové náklady 10 1 972 629 1 767 973

D.2. Náklady na sociálni zabezpečenĺ, zdravotní pojištěnĺ a ostatni náklady 11 670 646 603 256

D-2.'l Náklady na sociálni zabezpečenĺ, zdravotnĺ pojištěnĺ 12 655 681 588 ĺ30

D.2.2. Ostatni náklady 1ą ĺ4 965 ĺ5 ĺ26

E. Úpravy hodnot v provoznĺ oblasti 14 90 467 86 914

E.1 Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 15 89 626 87 176

E.1.'l Upľavy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - tľvalé 'ĺ6 89 626 87 176

E.3. Upravy hodnot pohledávek 19 841 -261

ilr. Ostatnĺ provoznĺ výnosy 20 204 141 212229

ilt.1 Tźby z prodaného dlouhodobého majetku 21 295 298

il1.2. Trźby z pĺodaného materiálu 22 48 805 48 870

ilt.3. Jiné provozní výnosy 23 155 042 163 06ĺ

F. Ostatní provozni náklady 24 92 598 ĺ48 048

F.ĺ Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 25 0 3

F.2. Zůstatkovâ cena prodaného materiálu 26 47 537 48 308

F.3. Daně a poplatky 27 475 329

F.4. Rezervy v provoznĺ oblasti a komplexni náklady příštĺch období 28 1 05ĺ 60 624

F.5. Jiné provoznĺ náklady 29 43 536 38 785

* Provozni ţsledek hospodařeni (*Ĺ) 30 I 962 't 1 846

VI ŕ{ţtuVýnosové Úroky a podobné ţnosy 39 383 175

vt.2- ostatní výnosové úroky a podobné v'ýnosy o 41 383 175

J. Nákladové úroky a podobné náklady * 43 397 374

J.2. 0statni nákladové úroky a podobné náklady ĺąs 397 374

Kľ,.



TEXToznačení

a b

minulém
2

47

VII.

K. 468 1 043

-'l 2Ą2

L.

L.ĺ

ostatni finančni uýnosy

í 480

55

Ostatní f nanční náklady

ĺ 480

4 203 039

-A[JDITOR-
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nebo

' Finančnĺ ţsledek hospodáření (+ŕ)

* Výsledek hospodařenĺ před zdaněním (+Ĺ)

Daň z přĺjmů

Daň z přijmů splatná

* Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)

*- Výsledek hospodařenĺ za učetni obdobĺ (+Ĺ)

- Čisý obrat za účetni obdobĺ= |.+||.+l||.+|V.+V.+V|.+V|l.

cís.r

c

Skutečnost v účetním obdobĺ

46

sledovaném

48

49

50

51

0

53

-482

1 480

56

0

0

0

4 469 790

ĺ0 604

ĺ 802

1 802

I 802

I 802

Sestavenodne: 15.3.2019

Právní forma účetní

akciová společnost

ího orgánu
fyzické osoby,

Tomáš Gottvald,

Provozování nestátního zdravotnického zaţizení
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Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

se sídlem Kyjevská 44| 532 03 Paľdubice

lč, zls 20 536

Příloha v účetni závěrce v plném rozsahu
za období 1. 1. - 31. 12. 2018

podle zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví v platném zněnĺ a 939 vyh!ášky 500/2002 sb.
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1.5. Popĺs organizační struktury účetní jednotky a její zélsadní změny během

uplynulého účetního období
1.6. Jména a přljmení členů statutárních orgánu k rozvahovému dni
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3.3. Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky
3.4. Rozpis rezerv
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6.2. Změny podílů během účetního období
6.3. Vyměnitelné dluhopisy nebo podobné cenné papíry nebo práva s

vyznačením jejich počtu a rozsahu práv, která zaklźldají
6.4' Významné položky zýšení nebo snížení u jednotliých složek vlastního
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8. Doplňující informace
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8.3.
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ostatní údaje dle ustanovení prováděcí vyhlášky č. 500/2002 sb., s 39
odst.
Informace o celkoých nákladech na odměny auditorské společnosti
ostatní údaje dle ustanovení zákona o účetnictví č. 5631199I Sb. a
prováděcí vyhlášky č. 500/2002 sb.,5 39 odst. 14
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I.
obecné údaje

1.1 Základní údaje
Názevúčetníjednotky: NemocnicePardubickéhokraje,a.s.
ICo: Ż75 20 536
DIČ: Cz2752O536
Sídlo: Kyjevská 44,532 03 Pardubice
Právníforma: akciová společnost
Rozhodující předmět činnosti : Komplexní ambulantní a lůžková léčebná péče
Datum vzniku: 25' 7. 2007 _ zápis v oR
Rozvahorý den: 31. 12' 2018
Sestavení účetní závěrky za období: 1. 1. - 3L. Lz.20L8

I.2 Předmět podnikání
Podnikánív oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Technicko-organĺzační činnosti v oblasti požární ochrany
Činnost účetních poradců, vedení účetnicWĹ vedenídaňové evidence
Výroba, obchod a služby neuvedené v příloze t až 3 živnostenského zákona
Sĺlniční motorová doprava
Čištěnĺ a praní textilu a oděvů
Poskytován í zd ravotn ích sl užeb
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

1.3 Úaa;e oýzických a právnicĘch osobách' které se podílejí 20
a více procenĘ na základním kapitálu účetní jednotĘ

Změna ve v'ýši základního kapitálu:
Nebyly změny.

1.5 Popis organizační struktury účetní jednotlĺy a její zásadní změny
během upIynulého účetního období
obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle s 777 odst. 5 zákona č.
90l20I2 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

su

o

-A[JDITOR-

100 o/o

Jméno' název podílníka
Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice,
IC:708 92822

t.4 Popis změn a dodatků provedených v uplynulém účetním období
v obchodním rejstříku
Místopředseda představensWa Ing. Petr Rudzan rezignoval na funkci k 30. září2018. odvoláni
z funkce člena dozorčí rady byli Ing. Miroslav Gregor, Mgr. Jana Svojanovská. Jmenováni byli
Mgr. Bc. Pavel Čech, MUDr. Aleš Vrbacký a znovużvolen 

_byl 
Bc. lvlarek šisler.

Den vzniku členstvíl 30. září 20LB
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Základní organizační struktura Nemocnice Pardubického kraje, a. s.
k 31. 12. 2018.
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1.6 Jména a příjmení členů statutárního orgánu k rozvahovému dni
Popis organizační struktury účetníjednotky k rozvahovému dni:

Statutáľní orgán - představenstvo

Předseda představenstva
MUDT. TOMAS GOTWALD
Bratranců Veverkouých 1030, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
Den vzniku funkce: 9. ledna 2015
Den vzniku členství: 31. prosince20t4

čten představenshra
MUDr. VLADIMIR NINGER, Ph.D.
Spojilská t777, Bílé PředměstĹ 530 03 Pardubice
Den vzniku funkce: 9. ledna 2015
Den vzniku členství: 31. prosince2014

Způsob jednání za společnost
Při právních jednáních v písemné formě Společnost zastupují vždy alespoň dva členové
představenstva společně. V ostatních případech Společnost zastupuje každý člen
představenstva samostatně.

Dozorčí rada

Počet členů: 6

Předseda dozoľčí rady:
MUDr. Vítězslav NOVOHRADSKY
Jana Zajíce 984, Studánka, 530 12 Pardubĺce
Den vzniku funkce: 16. února 2017
Den vzniku člensWí: 23. ledna 2017

Místopředseda dozorčí rady:
Ing. Ladislav VALTR, MBA
Ladova 1843,565 01 Choceň
Den vzniku funkce: 31. srpna 2017
Den vzniku členství: 29. května 2017

člen dozorčí ľady:
Mgr. Bc. PAVEL CECH
č.p. 61, 7B3 13 Liboš
Den vzniku člensWí: 30. září 20L8

člen dozoľčí rady:
MUDT. VERA UHLIROVA
K. H. Borovského 672,565 01 Choceň
Den vzniku člensNí: 31. prosince20L4

AuDlŢ0R
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člen dozorčí rady: 
.

MUDr. ALES VRBACICŕ
Počápelská 882, 533 04 Sezemice
Den vzniku člensWí: 30. září2018

člen dozorčí rady:
Bc. Marek SISLER
Opatovec 166, 568 02
Den vzniku členství: 19. března 2015 a znovu zvolen k 30. září 2018

Změna ve v'ýši základního kapitálu:
Nebyly změny.

L.7 FŰlze sloučením se společností DIMED s.ľ.o.

stmi společností DIMED s.r.o., se
29 947, jako zanĺkající společnost[
lem Pardubice, Kyjevská 44, PSc

nástupnickou společností, společnost DIMED
s.r.o. zanikla bez likvidace a její veškeré jmění přešlo na společnost Nemocnice Pardubického
kraje, a.s., která vstoupila do právního postavení zanikající společnosti jako její univerzální
právní nástupce. Rozhodný den frize byl 1' leden 2018 a zápis do obchodního rejstříku 30.
června 2018.

Yýkaz rozvaha a ýkazzisků a ztrát k 3I. 12. 2018 obsahují ve sloupci minulé účetní období
data z konsolidované účetní závěrky a zahajovací rozvahy k 1. 1. 2018 po vyloučení
vzájemných vztahů mezi NPK a DIMEDEM.

L.7.L v'ýše vlastního kapitálu a vlýše účetního výsledku hospodařeni za
poslední účetní období těchto obchodních společností nebo družstev
s ohledem na spolehlivost, srovnatelnost, sľozumitelnost a v'ýznamnost ($
19 odst. 6 zákona o účetnictví)
Nevyskytuje se.

su

"A['EITOR-
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Statutárnímu orgánu společnosti (tj. všem členům představensWa) byla k základu daně
z příjmu ze závislé činnosti během účetního období připočtena za bezplatné předání osobního
automobilu do užívání finanční částka:

k 31. L2,2oL8 v tis. Kč
NPK 314

členům statutárních orgánů nebyly poskytnuty zápůjčky ani úvěry

II.
Účetní metody

2.t Aplikace obecných účetních zâsad
Učetní zásady uplatňované v NPK jsou v souladu s platnou legislativou.

2.2 Použité účetní metody
K 31. t2. 2018 společnost neuplatňuje žádné metody, které by se lišily od zákonem
stanovených účetních metod.

2.3 Způsoby oceňování a odepisování k 31. L2.2oL8
Nemocnice postupují dle Účetní směrnice NPK: OS_NPK-2O-O4

Druhy aktiv ocenění
Materiál Pořizovacícena
Nedokončená rnýroba N ese
Polotovary vlastní r'nŕroby N ese
Výrobky N ese
Zvffata N ese
Ĺbozl Pořizovací cena
DHM wtvořený vlastní činností Vlastní nákladv dle kalkulace
DNM vytvořený vlastní činností Newskytuie se
Cenné papíry NewskWuje se
Maietkové účasti Newskvtuie se
Příchovky a přírůstky zviŕat Newskytuĺe se

oceňování probíhá v souladu s účetnímĺ předpisy a platnou legislativou, především Ş 24 a Ş
25 zákona o účetnictví.

5u

Postupy stanovení účetních odpĺsů dlouhodobého majetku vycházejíz plánu účetních odpisů.
Učetní jednotka má stanoven lineární způsob odepĺsování. Daňové odpisy uplatňuje účetní
jednotka v souladu se zákonem o dani z příjmu. Dle Učetnísměrnice NPK OS_NPK-20-04 byly
sjed noceny metody odepisová ní d le násled uj ící tabu l ky:

-A[lnlŢ0R-
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Software
Metoda

Technické zhodnocení SW
lineární

Dlouhodobý hmotný maietek

lineární

Výpočetní technika a dýchací přístroje a
dalšímaietek

Odois.skuoina

Zdravotnické přístroje, auta, inventář a další
maietek

Metoda

Provozní přístroje, klimatizace
maietek
Rekreační zaYízení, infrastruktura bez
optických vláken a dalšímaietek
Technické zhodnocení budov pronajaých
od Pardubického kraie a další maietek

lineární 60 měsíců

il 96 měsíců

Ubţovací zařízení, administrativní budovy
ve vlastnictví nemocnic a další majetek

ilI

Odpis.skupina

N

PARDuBlcKÉHo KRAJE

V

VI

a

2.4 Informace o odchylkách od metod podle $ 7 odst. 5 zákona, jejich vliv
na majetek a závazĘ, na finanční situaci a v'ýsledek hospodaření účetní
jednotĘ
Společnost účtuje o předběžných úhradách smluvených se zdravotními pojišťovnami jako o
r,ninosech účetními zápisy MD 311 odběratelé l Dal 602 tržby z prodeje služeb, nĺkoli jako o
závazcích lĄD 22t bankovní účţy l Dal324 přijaté zálohy'

další

I

Vyúčtování poskytnuté zdravotní péče za příslušný kalendářní rok je prováděno v souladu
s příslušnými právními předpisy. Pro rok 2018 se jedná o vyhlášku MinistersWa zdravotnĺcWí
č. 353/2017 sb., o stanovení hodnot bodu, rnýše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního
pojĺštění a regulačních omezení objemu poskţnuté zdravotní péče pro rok 2018. Výsledná
paušální úhrada nélleží zdravotnickému zařízení přĺ splnění příslušných podmínek, uvedených
mimo jiné v příslušných bodech této vyhlášky. Nemocnice vykazuje ýkony zdravotním
pojišťovnám průběžně dle poskytované péče, o těchto předběžných platbách účtuje až ve
chvíli, kdy zdravotní pojišťovna ţto vykázané body (tj. počet hospitalizací, počet bodů za
r'nikony, DRG) uzná, a to v návaznosti na ýše citovanou úhradovou vyhlášku.

Doba odpisování
60 měsíců
36 měsíců

lineární

Doba odpisování

lineární

lineární

240 měsíců

lineární

lineární

2.5 Způsob stanovení opravných položek a opľávek k majetku. Zdľoje
informací pro stanovení výše opravných položek a opľávek

opravné položky k pohledávkám jsou účtovány v souladu se směrnicí NPK Evidence a
vymáhání pohledávek a závazkťl NPK os_NPK-05 01.
opravné položky jsou Wořeny ve uýšĺ 100 % pro pohledávky více než 360 dnů po splatnosti.
Vodůvodněných případech, kdy je účetní jednotka schopna na individuální bázi posoudĺt
rizikovost konkrétní pohledávky, lze Wořit opravnou položku individuálně za účelem dosažení
věrného a poctivého obrazu. Učetníjednotka vywáří opravné položky ke sr,ným neuhrazeným
pohledávkám každé čWrtletí.

Stav opravných položek k pohledávkám k 31. 12. 2018 činí 2.754 tĺs. Kč.

2.6 Způsob upIatněný při přepočtu ridajů v cizích měnách na
V účetníjednotce se nevyskytují účetní případy, kdy by byly používány cizí m*

nsu

men

KA

'10

240 měsíců

360 měsíců

1080 měsíců



NEMOCNICE
PARDuBICKÉHo KRAJE

jsou zahraniční pracovní cesţ a klinické studie, léčivé prostředky do laboratoří a lékáren,
speciální laboratorní vyšetření, kde pro účely přepočtu cizích měn používá účetní jednotka
denní kurzy cNB. K rozvahovému dni jsou majetek a závazky vykázané v cizích měnách
přepočteny kurzem črua platn,im 31. 12. 2018.

2.7 Způsob stanovení reálné hodnoĘ příslušného majetku a závazků
Nevyskytuje se.

2.7.l Použit'ý oceňovací model při ocenění cenných papírů a derivátů
ľeálnou hodnotou
Nevyskytuje se.

2.7.2 Změny reálné hodnoty včetně změn v ocenění podílu ekvivalencí podle
jednotliv'ých druhů finančního majetku a způsob jejich zaúčtování
Nevyskytuje se.

2.7.3 Pokud nebyl cenný papír, podíl a deľivát oceněn reálnou hodnotou
nebo ekvivalencí, uvede účetní jednotka důvody a případnou v'ýši opravné
položky
Nevyskytuje se.

III.
Významné položĘ (skupiny položek) z ľozvahy a v'ýkazu zisku a ztrâţ

Dále uvádíme položky, které jsou podstatné pro analýzu a pro hodnocenífinančnía majetkové
situace účetní jednotky a pro hodnocení ýsledku hospodařenç pokud ţ1to informace
nevypl,ývají přímo ani nepřímo z rozvahy nebo ýkazu zisku a ztráţ.

3.1 Významné ridaje' které nejsou v účetních v'ýkazech samostatně
vykázány zejména

Yýkaz zisku a ztráĘ k 31. 12. 2018
A.3. služby _ z toho účet 518 - ostatníslužby ve ýši 289.613 tis, Kč. Největší podíl na těchto
službách má nájem nemovitého majetku ve lnýš 94.131 tis. Kč, náklady na dodavatelslcý úklid
30.643 tis. Kč, náklady na stravování pacienti 23.525 tis. Kč, ostatní služby-kontroly, prohlídky
zdravotní 43.554 tis. Kč, podpora sW 32.840 tis. Kč.
A.3' služby - z toho účet 511 - opravy a udržování 58.103 tis. Kč. Největší podíl na těchto
službách má údržba zdravotnické technĺky 23.244 tis. Kč, údržba ostatní L4.646 tis. Kč.
C. aktivace ve výši _74.33t tis. Kč. Největší podíl na těchto rrynosech má aktivace - krev ve
Vyši - 73.400 tis. Kč.
F.4. rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštího období účet 554 ve ýši 1.051 tis.
Kč. Největší podíl na těchto rezervách rnají rezervy na nevyčerpanou dovolenou, rezervy na
soudní SPořY, rezervy na opravy a rezervy na riziko revizí ze strany zdravotních pojišťoven.
Podrobný celkorný rozpis rezerv je uveden v bodě 3.4 přílohy.
F.5. jiné provoznínáklady - z toho účet 548 - ostatní provozní náklady ve ýši 39.776 tis. Kč.
Podstatnou část těchto nákladů wořípojištění odpovědnosti zaměstnavatele Kooperatĺva 8.302
tis. Kč, ostatnípojistné L7.024 tis. Kč, školení6.405 tis' Kč.
III.2. tržby z prodaného materiálu ve rnŕši 48.804 tis. Kč - z toho výnosy z prodeje krue ve

su

-AUDITOR-

\^ýši 48.802 tis. Kč.

11



NEMOCNICE
PARDuBlcKÉHo KRAJE

III.3. jiné provozní ýnosy _ z toho účet 648 ostatní provozní ýnosy ve ýši 154.948 tis.
Kč. Největší podíl na těchto rnýnosech má vyrovnávací platba od Pardubického kraje ve r'nýši

108.253 tis. Kč (Usnesením zastupitelstva PK ze dne tL.I2.2oL4 č.zlŻ52lL4 zřizovatel vymezil
zdravotní služby provozované NPK jako služby obecného zájmu a pověřil NPK provozováním
těchto služeb pro příslušné území jako závazkem veřejné služby. V souladu s rozhodnutím
Komise EU ze dne 20.L2'2011 o použití čl. 6 odst. 2 Smlouvy o fungování EU na státní podporu
ve formě vyrovnávací platby byla uzavřena mezi PK a NPK Smlouva o poskytování veřejné
služby a podmínkách poskytnutívyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby).

Rozvaha k 31. 12. 2018

Aktiva
c.il.l. dlouhodobé pohledávkY _ z toho účet analytĺka 37810400 - Jiné pohledávky jinde
neuvedené vyúčtování v dalších letech 81.785 tis. Kč - pohledávky za rezidenčními mísţ
splatné v letech 2019_2023.
c.II.2.4.5. dohadné účţ aktivní 216.099 tĺs. Kč _ z toho dohadné účty nárok vůči ZP ve r,nýši

208.400 tis. Kč - nevyúčtované aktualizované dohadné položky z roku 2015, 20t6, 20L7 a
vyWořené dohadné položky za rok 2018.
D.1. náklady příštích období 7.343 tis. Kč - časové rozlišení nákladů, např. předplatné,
pojištění, účastnické poplatky, podpora SW domény.

Pasiva
A.II.2. kapitálové fondy _ 74'608 tis. Kč jsou tvořeny finančními a věcnými dary.
B. rezervy ve ýši 150.651 tis. Kč - z toho je tvořena rezerva na nevyčerpanou dovolenou ve
wši42.256 tis. Kč, dále na soudnísporyveýši 24.4Bt tis. Kč, rezerva na riziko revizí36.800
tis. Kč ze strany zdravotních pojišťoven, rezerva na opravy 20.000 tis. Kč. Podrobný celkoý
rozpĺs rezerv je uveden v bodě 3.4 přílohy.
c.I.3. dlouhodobé přijaté zálohy 3.287. tis. Kč _ závazekz nájmu v Ústín. o. k firmě B Braun.
c'I.6. závazky ovládaná nebo ovládající osoba 16.250 tis. Kč _ zbyvající část půjčky od
Pardubického kraje (viz bod 3.5 této přílohy).
c.II.3. krátkodobé přijaté zálohy - z toho ljčet324 - Přijaté zálohy ZP L73.248 tis. Kč - přijaté
zálohy za neukončené vyúčtování zdravotní péče za roky 20L5,2016 a 20L7.
c.II.4. závazky z obchodních vztahů - z toho účet 321 - závazky neinvestiční dodavatelé
275.t72 tis. Kč, závazky - investĺční dodavatelé 22.694 tis. Kč.
c.II.6. závazky ovládaná nebo ovládající osoba účet - závazky splatné v následujícím roce
5.000 tis. Kč _ zbyvající část půjčky od Pardubického kraje (viz bod 3.5 této přílohy).
c.II.8.6. dohadné účţ pasivní 182.245 tis. Kč, z toho předpokládané pasivní vyúčtování ZP
ve ýši L77.520 tis. Kč.

Podrozvahová evidence
Účetní jednotka eviduje na podrozvahorných účtech :

. Pronajaý majetek

. Vypůjčený majetek

. Drobný hmotný majetek od 1.000, - Kč do 40.000, - Kč v pořizovacíceně

. Drobný nehmotný majetek od 1.000, - Kč do 60.000, - Kč v pořizovacíceně

. odpis pohledávek

Celková hodnota majetku v podrozvahové evidenci činí 4.820 mil. Kč.
Celková hodnota odepsaných pohledávek v podrozvahové evidenci činí 1
Kč.

12



NEMOCNICE
PARDUBIGKÉHo KRAJE

3.2 DoměrĘ splatné daně z příjmů za minulá účetní období

Důvod doměrku Zdaňovací období Výše doměrku
se v celé NPK

3.3 Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávĘ
Vzhledem k tomu, že jako ýsledek vychází odložená daňová pohledávka, nebylo o odložené
dani účtováno s ohledem na princip opatrnosti, protože neníjisté, zda bude možné v budoucích
letech tuto odloženou daňovou pohledávku uplatnit oproti dosažitelnému základu daně. Jedná
se o postup, kteý je v souladu s bodem 3.4. cUS pro podnĺkatele č.3 - odložená daň.

3.4 Rozpis rezerv
K 31. 12. 2018 byla vytvořena rezerva na nevyčerpanou dovolenou ve r,nýši 42.256 tis. Kč. Výše
rezervy je stanovena na základě ýstupu mzdového systému k 31. 12' 2018. Dále byla
vyWořena rezerva na náklady na odměny, prémiové přísliby a odměny související
s organizačními změnami a stabilizacemi ve ýši 22.200 tis. Kč a na opravy majetku ve ýši
20.000 tis. Kč, rezerva na probíhající soudní spory byla vytvořena Ve výši 24'48t tis. Kč. Ve
výšĺ 36'800 tis. Kč byla vyWořena rezerva na extramurální péči, preskripce a regulace
zdravotních pojišťoven. Podkladem k vytvoření rezervy je modelace předpokládaných úhrad
roku 2018 v návaznostĺ na produkční data jednotlĺých nemocnic. Metodika zpracování
modelacíje pro všechny nemocnice jednotná. Dále byly vytvořeny rezervy na nevyčerpané
dary ve \^ýši 3.314 tis' Kč a na klinické studie ve rnýši 1.600 tis. Kč.

v'ýznamné skutečnosti, které nelze z účetních výkazů vyčíst, pľotože v nich nejsou
zahrnuĘ podle odst. 6 a 7 5 39 vyhl.:

obrat kompenzace pohledávek a závazkŮ a
jejich rozpis

zápočţ by|y z dodavatelsko-odběratelských
vztahů.

zatížení majetku zástavním právem nebo
břemenem

Není

převedené nebo poskytnuté zajištění nenl
penzijní závazky nejsou
probíhající soudní spory k 31.12. 2018 probíhalo 28 soudních sporů
vnýdaje na ýzkum a vyvoj účetního období nelsou
rozpis krátkodobých bankovních úvěrů včetně
úrokoých sazeb a zajištění

- revolvingoý úvěr u KB, a.s. s limitem 100 mil.
Kč, úročen pohyblivou úrokovou sazbou složenou
z 1M PRIBOR a pevné odchylky ve ýši 0,20 o/o p.
a. zajištění pohledávkami - v roce 2018 nečerpán,
Smlouva uzavřena k 22' 9. 20t7

rozpĺs dlouhodobých bankovních úvěrů včetně
úrokornŕch sazeb a zaiištění

nent
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u V tis. Kč

REZERVY ľezerv v ľoce
2018

Newčerpaná dovolena 36 940 42256
Extramurální péče,
preskripce. reoulace ZP

16 000
0,00

Soudní spory

1 051

odměny

Stav
k31. L2.2017

Stav
k 31. L2.20L8

Nečerpané dary
Opraw maietku
Klinické studie

Celkem

3.5 Rozpis dlouhodobých bankovních úvěrů a zápůjček včetně úľokov'ých
sazeb a popisu zajištění úvěru

Účetníjednotka k22.g.2OI7 uzavřela Smlouvu o revolvingor,ný úvěr u KB, a.s. s limitem 100
mil. Kč, zajištěníje prostřednictvím zástavy pohledávky. Úřer je úročen pohyblivou úrokovou
sazbou složenou z lM PRIBOR a pevné odchylky ve uýši 0,20 o/o p. a. V roce 2018 nebyl
revolvingoý úvěr čerpán.

Účetníjednotka má od 30. 9. 2OII uzavYenou Smlouvu o půjčce mezi Pardubickým krajem a
Pardubickou krajskou nemocnicí ve ýši 50 mĺl. Kč. Půjčka byla poskytnuta za účelem snížení
závazkŮ ohrožujících chod Pardubické krajské nemocnice. Půjčka je úročena pohyblivou
úrokovou sazbou s přechodnou fixacísloženou z 3M PRIBOR a marže v pevné ýši 0,20 o/o p.
a. K 31. t2.20t8zbyvá splatit 2L.250 tis. Kč, z toho 5 mil. Kč je evidovánov rołtazev C'II'6.
na závazcích - ovládaná nebo ovládající osoba - vyúčtovaných v následujícím roce a částka
16.250 tis. Kč je evidována v rozvaze vC.I.6. na dlouhodobých závazcích - ovládaná nebo
ovládajícíosoba, poslední splátka bude v 6ĺ2023.

NEMOCNICE

Tvorba a čerpánĺ

PARDUBIGKÉHo KRAJE

41 600
28 960
26 100

0,00

5 316

149 600

-4 800
-4 479
-3 900
3 314
4 000
1 600

36 800
24 48t

3 3t4
20 000

1 600
150 651

-A[JDITOR-

5u

KA14

22200



NEMOCNICE
PARDuBlcKÉHo KRAJE

3.6 Přijaté dotace na investiční a provozní účely

dotace v Kč

Přijaté dotace Ministerstrĺa zdľavotnictví v Kč

Dotace Ministerstva pro místní ľozvoj v Kč

*x Jde o předpis dotace na základě rozhodnutí o registraci dotace. Plnění včetně finančních

su

.A['DlT0t.

Účel Nemocnice
Datum

schválení

Datum
ukončení
proiektu

Přijatá dotace
v období

1.1.-31.12.2018

Rehabilitační přístroj Chrudimská
nemocnice

t2.7.2018 t2.7.20t8 227.202

Pořádání celostátní
konference
Karcinom prsu

Pardubická
nemocnice 31.8.2018 30.9.2018 43.000

Pořádání celostátní
konference
Karcinom prsu

Pardubická
nemocnice

10.5.2018 31.8.2018 s0.000

Nadační příspěvek _
setkání odborníků
pánevní dno

Pardubická
nemocnice

27.4.20t8 31.7.2018 57.000

ZT Pardubice
urologie

Pardubická
nemocnice

30.7.2018 31.3.2019 3.000.000

Účel
Přijatá dotace

1.1.-31.12.2018

Rezidenční místa Pardubická nemocnice 9.37t.255

Rezidenční místa Chrudimská nemocnice 4.076.r3L

Rezidenční místa Svitavská nemocnice 3.473.167

Rezidenční místa Lĺtomyšlská nemocnice 1.009.3s8

Rezidenční místa orlickoústecká nemocnice 2.554.474

Celkem rezidenční místa 20.484.385

Účel
Předpis dotace
k3L. 12.20t7

Proúčtováno
v období

1.1.-31.12.2018

Zůstatek do dalšího
období

k 31. 12. 2018
Vysoce specializovaná péče
v oblasti onkogynekologie
Pardubická nemocnice xx

s1.000.000 0 s1.000.000

Nová psychiatrie Pardubĺcké
nemocnice xxx 0 6.0s6.266 0

prostředků proběhne v následujícím roce
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'(xx Hodnota projektu rnýstavba Nové psychiatrie Pardubické nemocnice dle rozhodnutí o
poskytnutí dotace je ve ýši 259.034 tis. Kč a předpokládané ukončení realizace projektu je
3t. 12.2oŻz. Výše př'tjaté dotace V roce 2018 byla 6.056.266,- Kč.

3.7 Rozpis majetku a závazků

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. eviduje ve svém vlastnictví tento nemoviý
majetek:

. Rekreačnístřediska Seč

. Ubytovna pro zaměstnance

. 3 byty včetně pozemků
o Přístřešek pro odpadové hospodářství
. Náhradnízdroj užitkové vody
. Internát
. Lékárna
. Vjezdoý systém
o Technické zhodnocení budov
. Právo stavby

3.8. PřírůstĘ a úbytky v'ýznamných položek aktiv

11 200

KS k 31.12.2018
66 466

15 2t 409
40 952 947 521

.î
o.

Ţ0R-

Dlouh. nehmotný majetek
Pozemky

Název

Hmotné mov. věci a jejich
soubory
Jĺný dlouhodobý maietek
Nedokončený dlouh.
nehm. majetek
Nedokončený dlouh.
hmot. maietek

Pořízení aktiv - ú v tisících Kč

Název
Dlouh. nehmotný maietek

-u

Hmotné mov. věci a jejich
soubory

Přírůstek

r 2t6 461

Ubytek

78 552

v tisících Kč

13 252
2220

136 495 6 056

Z položky hmotné movité věci a jejich soubory činil největší objem přírůstků - zdravotnická a
laboratornítechnika ve r,nýši 42'92I tis. Kč, ýpočetnítech
prostředky ve ýšĺ 8.807 tis. Kč. Největší objem úbytkrl v
soubory byla zdravotnická technĺka ve ýši 28.196 tis. Kč.

1 089
26s

Budow, stavby

0

Počáteční stav
k 1.1.2018

Konečný stav
k 31.12.2018

Budow, stavbv T2 I42 539
66 75r r 244 224

0 0

87 93t

PS k 1.1.2018 Ubvtek
60 064 I 557
17 322

23 858

3 155

L2 t63

0

38 988

908 92s

Přírůstek

13 252

88 649

100 589

2 220

4 t02
79 s48

265

3 155

16
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Účetní jednotka nemá vevlastnicwí jiné než uvedené nemovitosti v bodě 3.7. Mimo uvedené
nemovitosti v bodě 3.7 jsou všechny nemovitosti ve vlastnictví Pardubického kraje a organizaci
jsou pronajaty na základě nájemnísmlouvy s Pardubickým krajem.

3.9 PohledávĘ a závazky po lhůtě splatnosti

Závazky a pohledávky z obchodních vztahů k 31. 12. 2018
Závazky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti ceIkem v Kč 3.307.015
závazky 0 - 30 dní po splatnostĺ v Kč 2.689.445
závazky 31 - 90 dní po splatnosti v Kč 515.538
závazky 91 - 180 dní po splatnosti v Kč 42.894
závazkv 181 - 9999 dní po splatnosti v Kč s9.138
PohledávĘ z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti celkem
vKč 42.759.34L
pohledávky 0 - 30 dní po splatnosti v Kč 33.781.356
pohledávky 31 - 90 dní po splatnosti v Kč 1.322.6t7
pohledávky 91 - 180 dní po splatnosti v Kč 1.389.866
pohledávky 181 - 9999 dní po splatnosti v Kč 6.265.502

3.10 PohledávĘ a závazĘ, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti
delší než 5 Iet
Nevyskţuje se.

3.11 Zatiženi majetku zástavním právem nebo věcným břemenem
Nevyskytuje se.

3.L2 Převedené nebo poslrytnuté zajištění
Nevyskytuje se.

9.13 Drobný nehmotný a hmotný majetek neuvedený v rozvaze
Učetní jednotka eviduje k 31. L2. 2018 drobný hmotný a nehmotný majetek na
podrozvahorných účtech, v celkové hodnotě 4.820 mil. Kč.

3'L4 Cizi majetek uvedený v rozvaze, např. majetek v rámci najatého
podniku, nebo jeho části
Nevyskytuje se.

3.15 Celková výše závazktl, které nejsou vykázány v ľozvaze
Nevyskytují se.

3.16 Penzijní závazĘ, pohledávky a závazĘ vůči účetním jednotkách
v konsolidačním celku
Nevyskţujíse.

3.L7 Emisní poukázĘ dle Ş 6
Nevyskytují se.

su

-A[JDITOT-
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IV.
Významné události, které se staIy mezi ľozvahorĺ'ým dnem a okamžikem

sestavení účetní závěrĘ podle s 19 odst. 5 zákona o účetnictví
Ke dni 9' března 2019 byl zapsán do obchodního rejstříku noý člen představenstva:

Ing. FRANTIšrr rcšuĺĺoÁr
Holubova 2507l24, Smíchov, 150 00 Praha 5
Den vzniku členství: 1. března 2019

V.
Náklady a v'ýnosy provozního v'ýsledku hospodaření v druhovém členění

Nevyskytují se.

W.
Změny vlastního kapitálu k 31. 12. 2018

6.1 ocenění podle Ş 25 zákona o účetnictví
Základní kapitál společnosti je rozdělen na 3.032 ks kmenové akcie na jméno v listinné
podobě ve jmenovité hodnotě 69.000, - Kč - zapsáno 8. 2. 2011
1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovĺté hodnotě 100.000.000, -
Kč - zapsáno 20' B.20L4
1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 130.000.000, -

Kč - zapsáno 2. 4.20t5

6.2 Změny podílů během účetního období
Nevyskytuje se, jediným akcionářem je Pardubický kraj.

6.3 Vyměnitelné dluhopisy nebo podobné cenné papíry nebo práva
s vyznačením jejich počtu a rozsahu práv, kteľá zakládají
Nevyskytuje se.

6.4 Významné položĘ zrnýšení nebo snížení u jednotlivrých složek
vlastního kapitálu
Nebyly změny.

6.5 Struktura vlastního kapitálu po přeměně
Podrobně rozvedeno v samostatném ýkazu ,,Přehled o změnách vlastního kapitálu
k 31. 12.2018."

VII.
Rozvrh tržeb z prodeje zboźi, v'ýrobků a služeb

Účetníjednotka rozlišuje tržby dle umístění na tuzemské a zahraniční odběratele. Dle druhů
členění na tržby za služby za zdravotní péči, trźby za ostatní nezdravotnické služby , tržby za
prodej zboží'

18
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7.l Podle druhů činnosti
sou V tisících Kč

Podrobnější členění sk. 64 je uvedeno v bodě 3.1 této přílohy.

7.2 Podle zeměpisného umístění trhů
Dle zeměpisného umístění trhů rozlišuje účetní jednotka tržby tuzemské a zahraniční.
Zahraniční odběratelé netvoří podíl na tržbách, jedná se zejména o ýnosy za zdravotní péči
cizích státních příslušníků ve ýši 4'658 tis. Kč a klinické studie ve r'nýši 23.076 tis. Kč.

WII.
Doplňující informace

8.1 výše splatných závazkű pojistného na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

v tis. Kč

Jedná se o sociální pojištění ze závislé činnosti za měsíc prosinec 2018. Tento závazek byl
uhrazen v řádném termínu v měsíci leden 2019.
K 31. 12. 2018 nevykazovala ričetníjednotka žádnézávazky dle bodu 8.1 po splatnosti.

8.2 Výše splatných závazkű veřejného zdravotního pojištění a výše
evidovaných daňovych nedoplatků u místně příslušný finančních orgánů

v tĺs. Kč

Jedná se o zdravotní pojištěnía daně ze závislé činnosti, DPH a silniční daň za měsíc prosinec
2018. Tento závazek byl uhrazen v řádném termínu v měsíci lednu 2019.
Závazky dle bodu 8.1 a 8.2 přílohy byly uhrazeny v termínu splatnosti. K datu zpracování účetní
závěrky byly vypořádány'
K 31. 12. 2018 nevykazovala účetníjednotka žádnézávazky dle bodu 8.2 po splatnosti.

ţrs u

-A['DITOR"

Druh činnosti Učet v tĺs. Kč
Tržby za vlastní ýrobky 601 0
Îržbv z prodeje služeb: 602 3.966.r47

z toho tržbv za zdravotní uŕkony 3.875.931
z toho tržby za ost. služby 90.215

Tržbv z prodeie zbozl 604 Ż99.Lt7
Jiné ostatní vtłnosv 64 204.14I
Finanční rnŕnosy 66 383

Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti

51.430

Veřejné zdravotní poiištění 23.0s8
Daň z přŕimů ze závislé činnosti 22.929
DPH 4.181
ostatní daně - silniční daň 15
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8.3 ostatní údaje dle ustanovení prováděcí vyhlášky č.500/2002 sb.' s 39
- uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací
v příloze k účetní závěrce bod 6
Uvedeno v bodě 3.1 této přílohy

8.4 Informace o vztazích ke spřízněným osobám dle ustanovení prováděcí
vyhlášĘ č.500/2002 sb'' 539 b odst' 6 i)
Vztahy se spřízněnými osobami jsou uzavírány v běžných tržních podmínkách a v cenách
obvyklých. Pro značný počet spřízněných osob daných charakterem zakladatele účetníjednotky
je zveřejňujeme pouze ve zprávě o vztazích, která je součástí r,nýroční zprávy, a tudíž je
zveřejněna ve stejném dokumentu jako účetní závérka.

8.5 Informace o celkových nákladech na odměny auditoľské společnosti
dIe ustanovení prováděcí vyhlášĘ č.500/2002 sb., 539 c odst. 2 v období
1.1. - 31. 12. 2018
Auditorskou společnostíbyla vyfakturována částka za audit řádné účetní závěrky za rok20t7
ve uýši 228 tis. Kč včetně DPH. Auditorskou společností byla vyfakturována částka za první
část auditu řádné účetní závěrky za rok 2018 ve \^ŕši 98 tis. Kč včetně DPH. Auditorskou
společností byla vyfakturována částka ve ýšĺ 211 tis' Kč včetně DPH za konsolidovanou účetní
závěrku, audit účetnízávěrky a fúzi NPK s firmou DIMED.

8.6 ostatní údaje dle ustanovení zákona o účetnicwí č. 563/1991 Sb. a
prováděcí vyhlášky č. 500/2002 sb., s639 b odst. 6 e

Výsledek hospodaření běžného roku - vykázán zisk 1.480 tis. Kč před zdaněním. Zisk bude
účetně převeden do vykázaného zisku z minulých let. Společnost předpokládá, že zlsk
z minulých let bude ponechán na účtu 428.
Vykázaný zisk ve \^ŕši 3.759 tis. Kč za rok 2017 byl převeden na nerozdělený zisk minulých let
na základě rozhodnutí jediného akcionáře č. 10/2018 ze dne 25.6.2018.

okamžik sestavení účetnízávěrky: 15. 3. 2019

Za statutárníorgán Nemocnice Pardubického kraje, a.s.:

Dr. Tomáš Gottvald Ing. František Lešu
předseda představensWa místopředseda
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Zpracováno v sou|adu s
VyhláŠkou č' 500/2002 sb

PŘEHLED o zMĚNÁcH
vnsrruĺno xłplrÁlu

k31.12.2018
( v celých tisících Kc )

obchodní firma nebo jiný název úöetní
jednotky

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

lco zzszosss
Sídlo' bydliště nebo místo podnikání účetnĺ
jednotky

Kyjevská 44
532 03 Pardubice

5u

Komentář ke změnám

Z nerozděleného zisku z minulých let byla uhrazena ztrâtaz minulých let

Z nerozděleného zisku z minulých let byla uhrazena ztrâtaz minulých let

J.

K

"A[lDlŢ0R,.

Počáteční
zůstatek

Zv'ýšenĺ Snížení Konečný zůstatek

Zâkladni kapitál zapsaný v obchodnĺm reistřĺku 439 208 0 0 439 208
B Zâkladni kapitál nezapsaný v obchodnĺm reistříku 0 0 0 0

součet A +Ĺ B 439 208 0 0 439 208
D Vlastnĺ akcie a vlastní obchodní podĺly 0 0 0 0

Součet A +/- B +Ĺ D 439 208 0 0 439 208
E Emisní áŽio 0 0 0 0
F Rezervní fondv 'ĺ6 063 0 0 16 063
ţ' ostatnĺ fondv ze zisku 0 0 0 0
H Kapitálové fondv 74 672 0 64 74 608

Rozdĺlv z ořecenění nezahrnuté do hoso. vÝsledku 0 0 0 0
J Zisk minulÝch účetních období (428 a 431) 62 040 3 759 0 65 800
K Ztráta minulých účetních obdobĺ (429 a 43'ĺ) 3 759 0 3 759 n

L Zisklztrâta za účetnĺ období po zdanění 0 1 480 0 1 480
Celkem vlastnĺ kapitál 595 743 5 239 3 823 597 159

r organ
Dr Tomáš

15 3 2019

sestaVení Statutární orgán Nemocnice Pardubického kraje' a s .

lng František Lešundák
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ovládaná osoba:

Nemocnice Pardubického kraje, a. s' se sídlem Kyjevská 44,532 03 Pardubice,

Zpráva o vztazich mezi propojenými osobami

sestavená k 31. 12' 2018 za účetní období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

akciové společnosti Nemocnice Pardubického kraje' a.s.

Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Kyjevská 44,532 03 Pardubice . tel.: +420 466 011 III,.+420 467 43I 111 . fax: +420 466 650 536
oR: vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629 . IČ 275 20 536 . DlČi cz2752o536 . Č.b.ú.: 28ol23725lo3oo

email: info@nempk.cz . http: www.nempk.cz

Çŕránka l z 6



ovládaiící osoba:

Pardubický kraj, se sídlem Komenského náměstí t25, 532 11 Pardubĺce je jediným akcionářem

ovládané osoby a vlastní 100 o/o akcií.

ostatní propojené osoby ovládané stejnou ovládající osobou (zřizovatelem či
zakladatelem je PardubicĘ kraj) s nimiž má ovládaná osoba vztahy:

NEMOCNICE

Albertinum, oLU Żamberk, Za Kopečkem 353, 5642L Zamberk, společnost sr.o'založená Pk

PARDUBICKÉHo KRAJE

Dětské centrum Svitavy, U Kojeneckého ústavu 52012,568 02 Svĺtavy, Po zřízená Pk

Dětské centrum Veská, Veská ŻI, 533 04 Sezemice, Po zlízená Pk

Domov na rozcestíSvitavy, T. G. Masaryka 9133,568 02 Svitavy, Po zřízená Pk

Domov pod Kuňkou, Ráby 162, Staré Hradiště, Po zřízená Pk

Domov sociálních služeb Slatiňany, Klášterní 795, Slatiňany, Po zřízená Pk

Domov u fontány, Libušina 1060, Přelouč, Po zřízená Pk

Domov u studánky, Anenská Studánka 41, Lanškroun, 563 0, Po zřízenáPk

Gymnázium a Středníodborná škola Přelouč, obránců míru 1025, 535 01 Přelouč, Po zřízená Pk

Gymnázĺum Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110, Po zřízená Pk

Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim, olbrachtova 29L, Po zřízená Pk

Gymnázium, Pardubice, Mozaftova 449, Po zřízená Pk

Integrovaná střední škola Moravská Třebová, Brněnská 1405, 571 01 Moravská Třebová, Po zřízená
PK

Léčebna dlouhodobě nemocných Rybiwç Činžovních domů 14o, 533 5a Rybiwç Po zřízená Pk

Nemocnice následné péče Moravská Třebová, Svitavská 25, Moravská Třebová , Po zYízená Pk

obchodní akademie a Vyššíodborná škola ekonomická Svitavy, T. G. Masaryka 20,568 02

zŕízená Pk

borný léčebný ústav Jevíčko, Jevíčko 508, 569 43 Jevíčko, Po zřízená Pk

bilitační ústav Brandýs nad orlicí, Lázeňská 58, Brandýs nad orlicĹ Po zřízená Pk

Speciální mateřská, základní a praktická škola Pardubice, Do Nového 1131, 532 03 Pardubice,

Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Kyjevská 44,532 03 Pardubice . tel.: +420 466 011 LII, +42O 467 43I 111 . fax: +42o 466 650 536
oR: vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vloŽka 2629 . lČ'' 275 20 536 . DIČi cz2752o536 . Č.b.ú.: 28ol23725lo3oo

email: info@nempk.cz . http: www.nempk.cz

KÂ
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(Pozn.: Po zřĺzená Pk znamená: přĺspěvková organĺzace zřĺzená Pardubĺckým kĘem)

Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Kyjevská 44,532 03 Pardubice . tel.: +420 466 011 LII, +4Ż0 467 43Ĺ 111 . fax: +4Ż0 466 650 536
oR: vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 26 9 . IČ 275 20 536 . DlČ: CZ2752O536 . Č.b.ú.: ŻBol237Ż5lo3oo

email: info@nempk.cz . http: www.nempk.cz

Po zřízená Pk

Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Ústí nad orlicç Lázeňská 206, 562 01 Ústí
nad orlĺcí, Po zřízená PK

Spoftovní gymnázĺum, Dašická 268, Pardubice, Po zřízená Pk

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, Pardubice, Po zřízená Pk

Středníodborná škola a Středníodborné učiliště obchodu a služeb, čáslavská 2O5,537 01 Chrudim,
Po zřízená PK

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice, Karla IV. 13,
530 02 Pardubice, Po zřízená PK

Střední průmyslová škola chemická Pardubice, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice II, Po zřízená PK

Středníškola automobilní Ústí nad orlicĹ Dukelská 313, Ústí nad orlicí, Po zřízená Pk

Středníškola zahradnická a technĺcká Litomyšl, T. G. Masaryka 659, 570 13 Litomyšl, Po zřízena Pk

Středníškola zdravotnická a sociální Chrudim, Poděbradova ul. 386, 537 01 Chrudim , Po zřízená Pk

Střední zdravotnická škola, Průmyslová 395, 531 21 Pardubice, Po zřízená Pk

Střední zdravotnĺcká škola, Purkyňova 25619,568 02 Svitavy, Po zřízená Pk

Východočeská galerie v Pardubicích, Zámek 3, Pardubice, Po zřízená Pk

Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek 2, Pardubĺce

Vysokom'itská nemocnice, Hradecká 167, 566 23 Vysoké Myto, Po zřízená Pk

Vyšší odborná škola a středníškola zdravotnĺcká a sociální Ústí nad orlĺcĹ Smetanova 838, Ústí nad
Orlicí 562 01, Po zřízená PK

Zdravotnická záchranná služba PK, Průmyslová 450, 532 03 Pardubice, Po zřízená Pk

-AUDITOR-

Ír5u
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Struktuľa vztahů mezi oľopojenými osobami

Doplnění informace dle Ş82, odst. 3 zákona č.90l20LŻ: ,,Nemá-li statutárníorgán potřebné informace

pro Vypracování zprávy ovztazkh, tuto skutečnost ve zprávě s vysvětlením uvede''.

Jsou uvedeny propojené osoby známé statutárnímu orgánu společnosti.

smlouw:

a) Usnesením zastupitelsWa PK ze dne II. L2. 2014 č,. zl252lt4 zakladatel vymezil zdravotní

služby provozované NPK jako služby obecného zájmu a pověřil NPK provozováním těchto služeb

pro příslušné územíjako závazkem veřejné služby. V souladu s rozhodnutím Komise EU ze dne 20.

12.20It o použití čl. 106 odst' 2 Smlouvy o fungování EU na státní podporu ve formě vyrovnávací

platby, byla uzavřena mezi Pardubickým krajem a Nemocnicí Pardubického kraje, a.s. Smlouva

o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku

veřejné služby a to dne 3t' L2.20t4.

Na základě uvedené smlouvy byla pro rok 2018 schválena vyrovnávací platba za splnění závazku

veřejné služby usnesením zastupitelstva Pardubického kraje zl2l8l18 ze dne 26.6.2018 ve ýši
98.851.479,- Kč.

b) Následně byla pro rok 2018 upravena a schválena vyrovnávací platba za splnění závazku

veřejné služby usnesením zastupitelsWa Pardubického kraje Z1267118 ze dne 16. 10. 2018

v konečné \^ýši 108.253.187,- Kč.

c) Dohoda o započtení ze dne 4.7.2018 - předmětem dohody je zápočet závazkü a pohledávek

mezi Pardubickým krajem a Nemocnicí Pardubického kraje, a.s. vypl,ývající z pojistné smlouvy

včetně dodatků č. 8053114128 ve \^ýši 1'348.923,- Kč a Nájemní smlouvy včetně dodatků

sloÎÝ1ĺ22l5ĺo7ĺKš ve ýši 74.t57.556,- Kč a Smlouvou o poskytování veřejné služby ze dne 31.

L2.20L4 Kč pro rok 2018 ve výši 98.851.479,- Kč.

d) Dodatek č. 1 k Dohoda o započtení ze dne 26. 10. 2018 - předmětem dohody je zápočet

závazkŮ a pohledávek mezi Pardubickým krajem a Nemocnicí Pardubického kraje, a.s. vypl'ývající

z pojistné smlouvy včetně dodatků č' 8053114128 ve \^ýši 1.348.9Ż3,- Kč a Nájemní smlouvy

- Äu ĐlT0R"
+ązo ks

včetně dodatků slol.Ąl22l5ĺ07lKs ve uýšĺ 74'5II.30L- Kč a Smlouvou o

služby ze dne 3L' t2' 20t4 pro rok 2018 ve ýši 108.253'187,- Kč.

Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Kyjevská 44,532 )3 Pardubice . tel.: +420 466 011 ILI,-+420 467 43I I
oR: vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddĺl B, vlożka 2629 . IČ'' 275 20 536 . ĐIČi cz2752o536.

email: info@nempk.cz . http: www.nempk.cz
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e) Nájemní smlouva sloÎv1l22l5lo7lKš ze dne 3I. 12.2014 včetně dodatků č. I až6 pro rok 2018

ve uýši 74.511.301,- Kč.

f,) Pojistná smlouva č. 8053114128 včetně dodatků pro rok 2018 ve \ŕ,ýši 1.348.923,- Kč.

g) Smlouva o nájmu souboru movĺých věcí č. ozlt5l23293 ze dne 14. 9. 2015 pro rok 2018

ve ýši 770.257,- Kč bez DPH.

h) Usnesením zastupitelstva PKzedne 15.9.2011 č.zl336lLI byla schválena Smlouva o půjčce

mezi Pardubickým krajem a Pardubickou krajskou nemocnicíve ýši 50 mil. Kč ze dne 30. 9. zOtL.

Půjčka byla poskytnuta za účelem snížení závazkü ohrožujících chod Pardubické krajské

nemocnice. Půjčka je úročena pohyblivou úrokovou sazbou s přechodnou fixací složenou z 3M

PRIBOR a marže v pevné \ŕ,ŕši 0,20 o/o p.â. Podmínky smlouvy NPK, a.s. plní, k 3t. 12',2018 je

zůstatek půjčky 21.250.000,- Kč.

Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Kyjevská 44,532 03 Pardubice . tel.: +420 466 011 ].1t, +420 467 43L 111 . fax: +420 466 650 536
oR: vedený Krajským soudem V Hradci Králové, oddíl B, vloŽka 26 9 . IĆ 275 20 536 . DIČi cz2752o536 . Č.b.ú': Ż8oLŻ3725lo3oo

email: info@nempk.cz . http: www.nempk.cz
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ostatní vztahv s propojenými osobami: ostatní vztahy s propojenými osobami jsou uvedeny

v příloze č. 1 ostatní vztahy s propojenými osobami, která je nedílnou součástí této Zprávy o vztazích.

Příloha uvádívztahy s propojenými osobami na základě smluvních vztahů za oblast nákladů a r,nýnosů.

Zdrojem dat uvedených v příloze jsou účetnídata za rok 2018.

Pľávní úkony učiněné v zájmu ovládající osoby:

Kromě ýše popsaných skutečností nebyly další úkony tohoto ţpu za obdobíod 1. 1. 2018 do 3I' 12

2018 učĺněny.

ooslední účetní závěrkvl

Taková jednání nebyla za období od 1. 1. 2018 do 3L. L2.2018 učiněna'

V Pardubicích dne 15. 3. 2019

Statutární orgán ce Pardubického kraje, a.s.

r. Tomáš Gottvald Ing. František
místopředsedapředseda představenstva

Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Kyjevská 44,53Ż 03 Pardubice . tel.: +420 466 011 ItI, +420 467 43t 111 . fax: +42o 466 650 536
oR: vedený Krajshim soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka Ż629 . IČ 275 20 536 . ĐĺČi cz2752o536 . Č.b.ú.: 28oL23725lo3}o

email: info@nempk.cz . http: www.nempk,cz

Çŕránka ß z ß

-A[lBlŢ0R-

sLl

K&














