VÝROČNÍ ZPRÁVA
OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD A.S.

ROK 2019

Na základě podkladů z odborných útvarů zpracovala Ing. Alena Prušinovská.
Předkládá RNDr. Bc. Jan Mach, statutární ředitel.
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SLOVO STATUTÁRNÍHO ŘEDITELE
Vážení přátelé,
úvodní slovo pro výroční zprávu za rok 2019 píši v době, kdy se rozvolňují opatření proti šíření
koronaviru SARS-CoV-2 a kdy se naše nemocnice vrací k běžnému chodu, byť za zvýšených hygienických
opatření. Bylo to období, kdy si snad většina z nás více uvědomila nepostradatelnou úlohu zdravotníků
a náročnost jejich povolání. Naši zdravotníci i ostatní spolupracovníci zvládli jarní epizodu koronaviru
na výbornou. Za to jim patří velké poděkování. A jsem velmi rád tomu, že v uplynulém období přicházela
poděkování, cenná podpora, dary, vzkazy, obrázky, občerstvení a mnoho dalších věcí pro naše
zdravotníky od nespočetného množství dárců a podporovatelů, ať už z řad firem, spolků či jiných
institucí, ale také a zejména z řad běžných lidí. Velmi si této podpory vážíme a děkujeme za ni.
Pro pacienta přicházejícího do nemocnice je nejpodstatnější kvalitní péče, která může být poskytována
jen kvalitním personálem. Jsem velmi rád, že se nám podařilo udržet při celorepublikovém nedostatku
zdravotních sester jejich počet v našich nemocnicích, resp. dokonce mírně jejich počet navýšit. Počet
lékařů nepatrně poklesl, na jejich doplnění intenzivně pracujeme. Věříme, že se nám to v novém a
moderním prostředí podaří. Vedle moderního prostřední, kvalitního vybavení a dobrých kolektivů je
třeba zdravotnický personál také adekvátně zaplatit. Těší mne, že nám nárůst úhrad od zdravotních
pojišťoven umožnil i v roce 2019 navýšení mzdových tarifů o 10 % - již potřetí v řadě.
Doslova k navenek viditelné změně došlo v dolním areálu náchodské nemocnice, kde v současné době
probíhají závěrečné venkovní úpravy a vnitřní dodělávky dvou nových pavilonů. Náchodská nemocnice
tak bude moci již počátkem příštího roku nabídnout z velké části nové prostory odpovídající požadavkům
21. století. K rekonstrukci prostor došlo také v nemocnici v Broumově a rozběhla se i příprava
projektové dokumentace nového pavilonu v rychnovské nemocnici. Vedle investic do výstavby nebo
modernizace prostor jsou také velmi důležité investice do obnovy a modernizace vybavení nemocnic, a
to nejen přístrojového. I toto se v poslední době, za významné podpory Královéhradeckého kraje a
Evropské unie, daří a celkové náklady ke konci letošního roku překročí částku 600 mil. Kč. Asi
nejvýznamnější novinkou z počátku letošního roku je pořízení magnetické rezonance pro nemocnici
v Náchodě.
Důležitým prvkem pro stabilitu a rozvoj našich nemocnic je spolupráce s Fakultní nemocnicí Hradec
Králové, Střední odbornou školou sociální a zdravotnickou - Evangelická akademie v Náchodě a Vyšší
odbornou školou zdravotnickou a Střední zdravotnickou školou v Trutnově nejen při vzdělávání
zdravotnického personálu. Tuto spolupráci se budeme snažit dále rozvíjet.
Chceme se také soustředit na prohloubení spolupráce a navazování
kontaktů s městy našeho regionu a jejich obyvateli, protože pro ně
tu jsme.
Vážení přátelé, věřím, že se nám podaří vyjít ze současné
koronavirové krize silnější a zkušenější a dokážeme dále
zabezpečovat zdravotní péči pro všechny obyvatele našeho regionu.
Nezapomínejme, tak jako jsme nezapomínali v uplynulé době,
děkovat našim zdravotníkům za jejich obětavou a náročnou práci.

RNDr. Bc. Jan Mach, statutární ředitel.
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STRUKTURA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVIŠŤ ONN A.S.

Struktura nemocnice Náchod
Areál horní nemocnice Náchod
Interní oddělení
Pracoviště hemodialýzy
Gynekologicko – porodnické oddělení
Dětské a novorozenecké oddělení
Oddělení klinické biochemie a diagnostiky
LPS pro děti a dorost

Areál dolní nemocnice Náchod
Anesteziologicko – resuscitační oddělení
Chirurgické oddělení
Ortopedické oddělení
Urologické oddělení
Ušní, nosní, krční oddělení
Neurologické oddělení
Rehabilitační oddělení lůžkové
Rehabilitační oddělení ambulantní
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STRUKTURA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVIŠŤ ONN A.S.
Oddělení klinické hematologie a transfuzní služby
Oddělení klinické imunologie a mikrobiologie
Radiodiagnostické oddělení
Patologické oddělení
Oddělení klinické onkologie
Imunologicko – alergologická ambulance
Infekční ambulance
LPS pro dospělé

Ambulantní pavilon Náchod - ambulance
Chirurgická
Mamologická
Ambulance plastické a estetické chirurgie
Ortopedická
Urologická
Ušní, nosní, krční
Dětská
Neurologická
Endoskopické centrum
Radiodiagnostická
Odběrová místnost

Jaroměř
Léčebna dlouhodobě nemocných, Lůžka následné péče, Sociální lůžka
Pracoviště klinické biochemie a diagnostiky
Interní a diabetologická ambulance

Nové Město nad Metují
Psychiatrické oddělení
Ortopedická ambulance
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STRUKTURA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVIŠŤ ONN A.S.
Opočno
Oddělení klinické biochemie a diagnostiky
Praktický lékař pro dospělé České Meziříčí

Struktura nemocnice Broumov
Interní oddělení
Multidisciplinární JIP
Lůžka následné intenzívní péče
Lůžka dlouhodobé intenzívní ošetřovatelské péče
Lůžka následné péče, Sociální lůžka
Radiodiagnostické oddělení
Oddělení klinické biochemie a diagnostiky
Specializované ambulance

Struktura nemocnice Rychnov nad Kněžnou
Interní oddělení
Anesteziologicko – resuscitační oddělení
Chirurgické oddělení
Ortopedické oddělení
Gynekologicko – porodnické oddělení
Dětské a novorozenecké oddělení
Lůžka následné rehabilitační péče
Ambulantní rehabilitace
Oddělení laboratorní medicíny
Oddělení klinické onkologie
LPS pro dospělé
LPS pro děti a dorost
Dopravní zdravotní služba
Pracoviště laboratorní medicíny Týniště n. O.
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VEDENÍ OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD A.S.

VEDENÍ SPOLEČNOSTI K DATU SESTAVENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY:

Statutární ředitel ONN a.s.

RNDr. Bc. Jan Mach

Prokurista, vedoucí odboru úhrad zdr. péče

Ing. Lukáš Hartwich

Prokurista, ředitel Nemocnice Rychnov n. Kn.

Ing. Luboš Mottl

Náměstek pro léčebnou péči

MUDr. Ladislav Tichý, MUDr. Miroslav Švábl

Náměstek pro léčebnou péči Nem. Rychnov

MUDr. Marcel Maršík

Náměstek pro ošetřovatelskou péči

Mgr. Markéta Vyhnanovská

Náměstek pro ošetřovat. péči Nem. Rychnov

Mgr. Petra Zimová

Technický náměstek

Miroslav Bůžek

Vedoucí útvaru personálního řízení a mezd

Mgr. Lukáš Holub

Vedoucí útvaru ICT

Ing. Bohuslav Hrabčuk

Vedoucí ekonomického odboru - ekonom

Ing. Veronika Rusová
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KRAJSKÉ NEMOCNICE ŘÍDÍ NOVÉ VEDENÍ SPOLEČNOSTI ZH KHK A. S.
V nemocnicích v rámci Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje, a. s. došlo od
1. 1. 2019 ke strukturní změně vedení. Nově je řídí představenstvo Zdravotnického holdingu,
které se rozrostlo z původních tří členů na sedm. Posílili jej ředitelé jednotlivých nemocnic. Změna
nastala i na úrovni řízení nemocnic, kde jsou zrušena představenstva i dozorčí rady a nemocnici
vede vždy statutární ředitel a správní rada dané nemocnice.

RYCHNOVSKÁ NEMOCNICE MÁ VLASTNÍ VEDENÍ
Od 1. ledna 2019 má nemocnice v Rychnově nad Kněžnou vlastní vedení. Organizační změnu
odsouhlasila Rada Královéhradeckého kraje. Cílem byla personální stabilizace rychnovské
nemocnice, která spadá pod Oblastní nemocnici Náchod, a. s. Vedoucí funkcí prokuristy byl
pověřen Ing. Luboš Mottl. Do nové funkce Ing. Luboše Mottla jmenovalo představenstvo Oblastní
nemocnice Náchod. Vznikla tak samostatně řízená část závodu s názvem Nemocnice Rychnov nad
Kněžnou. Ta má vlastního ředitele, který organizačně spadá pod statutárního ředitele ONN a.s. a
řídí provozy této nemocnice.
Začátkem listopadu 2018 byl jmenován do funkce náměstka pro léčebnou péči pro Nemocnici
Rychnov nad Kněžnou MUDr. Marcel Maršík, primář oddělení ARO, a náměstkyní pro
ošetřovatelskou péči paní Mgr. Petra Zimová.
Nemocnice v Rychnově nad Kněžnou zajišťuje zdravotnickou péči pro spádovou oblast
s minimálně 80 tisíci obyvateli. Do této oblasti spadá také průmyslová zóna Solnice-Kvasiny, kam
dojíždí za prací na 12 tisíc lidí. Královéhradecký kraj i nadále počítá s investičními plány na
přestavbu a modernizaci rychnovské nemocnice.

NÁCHODSKÁ NEMOCNICE MODERNIZOVALA RADIODIAGNOSTICKÉ ODDĚLENÍ
Mimo hlavní výstavbu nového pavilonu v Oblastní nemocnici Náchod a.s. byly dokončeny také
stavební práce na modernizaci prostor pro radiodiagnostické oddělení. To nabízí nejenom lepší
prostředí pro pacienty, ale také kvalitnější diagnostiku díky novým přístrojům. Mezi ně patří i
nový mamograf Planmed clarity, který nemocnice zakoupila z vlastních prostředků za 7 milionů
korun a který zlepší možnosti diagnostiky rakoviny prsu. Dále jde o ultrazvuky za více než
23 milionů korun. Dotace pokryly zhruba 19,5 milionu korun. Těmito přístroji budou vybaveny
jak zrekonstruované prostory, tak i další oddělení nemocnice či nemocnice v Broumově.
Místnosti původního ředitelství v ambulantním pavilonu se přeměnily na ultrazvukové
vyšetřovny a místo původního ultrazvuku je nově skiagraf. Ředitelství se přestěhovalo provizorně
do prostor IT oddělení. V budově D pak v 1. NP došlo k úpravě pracoviště rentgenu na vyšetřovnu
ultrazvuku, nově vzniklo zázemí pro personál a recepce s kartotékou. Stavební práce obnášely
kompletní rekonstrukci, tedy vybourání stávajících příček, podlah i podhledů, provedení nové
instalace vzduchotechniky či nenosných lehkých příček a položení nových podhledů i podlah.
Drobné stavební práce proběhly i v budově B v horním areálu.
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OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD SE DOČKALA MAGNETICKÉ REZONANCE
Těžká nákladní technika včetně jeřábu dopravila 10. 12. 2019 do náchodské nemocnice
pětitunový diagnostický přístroj magnetické rezonance.
Po týdnech stavebních a instalačních prací byl přístroj do konce ledna 2020 ve zkušebním
provozu, první pacienti byli vyšetřeni v únoru 2020.
Magnetická rezonance umožní zkrácení čekací doby na vyšetření, které patří v současné době
mezi nejvyspělejší zobrazovací techniky. Královéhradecký kraj poskytl na nový přístroj včetně
potřebných stavebních prací dotaci 46 milionu korun. Dotace je určena zároveň na sedmiletý
pozáruční servis ve výši téměř osmi a půl milionu korun. Za přístroj a stavební úpravy zaplatila
nemocnice dodavateli Siemens Healthineers 31 415 tisíc korun.
Magnetická rezonance umožňuje vyšetření celého těla, zejména nervové soustavy, měkkých
tkání pohybové soustavy, břicha a pánve. Obrazové rozlišení především měkkých tkání je
vynikající, a proto dnes magnetická rezonance patří u některých onemocnění přímo k základním
lékařským vyšetřením. Oproti rentgenovým vyšetřením včetně výpočetní tomografie (CT) je její
výhodou nepřítomnost rentgenového záření, naopak ale pro mnoho diagnóz zůstává vyšetřením
základním a lépe vypovídajícím právě počítačová tomografie. Obě metody se vzájemně velmi
dobře doplňují. Nevýhodou je zejména delší čas potřebný k vyšetření, který se obvykle pohybuje
od 25 – 45 minut a nemožnost vyšetřit některé pacienty například s implantovaným
kardiostimulátorem.
NÁCHODSKÁ NEMOCNICE MÁ ZREKONSTRUOVANOU CHIRURGICKOU JIP
Oblastní nemocnice Náchod má na svém chirurgickém oddělení nové pracoviště oborové
jednotky intenzivní péče. Propojením standartního a pooperačního pokoje vznikla větší místnost.
Navýšením o dvě lůžka disponuje náchodská chirurgie aktuálně celkem šesti lůžky pro pacienty
potřebující intenzivní péči.
Přestavba dvou místností v jednu a potřebné úpravy včetně nových rozvodů elektroinstalace,
nového osvětlení, rozvodů medicinálních plynů a instalace nástěnné a stropní rampy stála 1 650
tisíc korun a byla financována z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje.
BROUMOVSKÁ NEMOCNICE OTEVŘELA NOVÉ ODDĚLENÍ JIP
První etapu rekonstrukce broumovské JIP dokončil Královéhradecký kraj koncem roku 2017
za více jak 23 milionů korun. Otevřeny byly dva pokoje pro nové oddělení NIP a dva pokoje pro
DIOP. Rekonstrukce se dotkla prvního nadzemního podlaží. Součástí stavebních prací byly nové
rozvody elektroinstalace, vody a vytápění.
Stavební úpravy druhé etapy modernizace JIP v broumovské nemocnici trvaly téměř rok.
Královéhradecký kraj profinancoval více jak 31 milionů korun.
Rekonstrukce se dotkla hlavně druhého nadzemního podlaží, je zde šest nových pokojů, dále
nová vyšetřovna a zázemí pro zaměstnance včetně kanceláří. Součástí stavebních prací byla nová
vzduchotechnická jednotka pro oddělení JIP ve třetím patře, dále sociální zařízení, sklady a
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společenská místnost. Bylo pořízeno také nové lékařské vybavení. V průběhu modernizace
vzniklo multioborové pracoviště, malý zákrokový sál. Jedná se o ambulanci pro více oborů, která
umožnuje provádět drobné lékařské výkony, které poslouží k příjmu a stabilizaci pacienta.
Modernizací JIP a rozšířením služeb o lůžka následné intenzivní péče (NIP) a dlouhodobé
intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP) se broumovská nemocnice stala komplexnější. Zdravotníci
se dokáží o pacienta postarat od hospitalizace a akutní péče, až po péči následnou. To vše s cílem
co nejlépe a nejdříve vrátit pacienta zpět k jeho běžnému životu.
SOCIÁLNÍ LŮŽKA
24. 4. 2019 byla vedení LDN Jaroměř slavnostně předána do užívání nová stanice sociálních
lůžek s dalšími 17 lůžky, která vznikla přebudováním prázdných prostor bývalé nemocnice
v Jaroměři. Provizorně takto sloužila od listopadu 2018 tři lůžka přímo na LDN. Celkem je
v Jaroměři 20 sociálních lůžek. Rekonstrukci prostor financoval Královéhradecký kraj.
Dalších deset sociálních lůžek je umístěno na oddělení lůžek následné péče v broumovské
nemocnici. Celkově je v ONN k dispozici 30 sociálních lůžek pro pacienty, jejichž zdravotní stav už
sice nevyžaduje hospitalizaci, ale nejsou schopni se o sebe doma postarat a nemají ve svém okolí
nikoho, kdo by péči zajistil.
Nedílnou součástí poskytování sociálních služeb je aktivizace seniorů. V rámci individuálního
i skupinového programu aktivit je rozvíjena zručnost klientů, je podporována jemná motorika a
s tím souvisí i udržení psychických funkcí. Pro zajištění aktivit je důležité i vybavení oddělení.
K tomu pomáhají také dárci. Společnost Albi Česká republika a. s. z Červeného Kostelce předala
seniorům na LDN v Jaroměři dárky v podobě omalovánek pro dospělé, pastelky, dřevěné
stavebnice a další. Podobné dárky pomáhají zkvalitnit a zefektivnit péči o klienty v rámci
ergoterapie i volnočasových aktivit.
SPECIÁLNÍ ROBOTICKÉ LŮŽKO NA REHABILITACI V NÁCHODĚ
Rehabilitační oddělení v náchodské nemocnici se může pochlubit novou pomůckou pro
pacienty s těžkými pohybovými potížemi. Jako jedno z mála zařízení v České republice může nyní
Oblastní nemocnice Náchod nabídnout rehabilitace na robotickém lůžku BTS Anymov, které
umožňuje vysoký stupeň náklonu pacienta. Tím dochází k posílení dolních končetin, zvýšení
rozsahu pohybu kloubů, stimulaci základních funkcí a mnoha dalším příznivým procesům během
rehabilitace. Nechodící pacienti se na speciálním lůžku mohou připravovat na opětovný nácvik
chůze a postupné zvyšování zátěže. Pacienti, kterým použití této pomůcky doporučí lékař, mají na
rehabilitačním oddělení k dispozici celkem dvě robotická lůžka BTS Anymov. Budou je využívat
především nemocní, kteří nejsou schopni setrvat ve vzpřímené poloze v důsledku vážné svalové
slabosti, ortostatické intolerance nebo kvůli silné bolesti. Obě lůžka byla pořízena z dotace
z integrovaného regionálního operačního programu.
NÁCHODSKÁ NEMOCNICE MÁ NOVÉ MONITORY VITÁLNÍCH FUNKCÍ
S kontrolami novorozenců v náchodské nemocnici v prvních hodinách po porodu pomáhají
nové monitory vitálních funkcí. Elektronické čidlo na noze dítěte pohlídá všechny jeho životní
projevy a rodina tak může trávit první společné chvíle nerušeně a s pocitem bezpečí. Nové
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přístroje poslouží především pro kontrolu novorozenců v prvních dvou hodinách po porodu,
mohou být ale využity i v jiných případech. Náchodská nemocnice získala tři nové monitory díky
finančnímu daru společnosti Saar Gummi v celkové hodnotě téměř 98 tisíc korun.
MONITORY DECHU OD NADACE KŘIŽOVATKA
Pět nových monitorů dechu si na novorozeneckém oddělení převzali zástupci Oblastní
nemocnice Náchod od ředitelky Nadace Mgr. Štěpánky Pokorníkové. Během prvního roku života
dítěte může dojít k nepravidelnému dýchání nebo dokonce k zástavě dechu. Zpomalení nebo
zástavu dechu může způsobit jak Syndrom náhlého úmrtí kojenců, tak nachlazení, vysoké horečky
či jiný chorobný stav. Při dechové zástavě delší než 20 vteřin nebo při snížení dechové frekvence
pod 10 dechů za minutu upozorní zvukový a světelný signál přístroje personál nemocnice nebo
rodiče, díky čemuž může být dítěti ihned poskytnuta první pomoc.
AMBULANCE ORL NOVĚ VYŠETŘUJE SLUCH U PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ
Oddělení ORL od začátku roku ve svých ambulancích dle pokynů Ministerstva zdravotnictví
provádí nově vyšetření sluchu u všech předškolních dětí. Ty na základě 5 leté prohlídky u svého
praktického dětského lékaře obdrží doporučení na speciální audiometrické vyšetření, tónovou
audiometrii. Cílem je zachytit poruchy sluchu před zahájením povinné školní docházky, aby se
zamezilo možným budoucím problémům při výuce.
ELEKTRONICKÉ PŘEDÁVÁNÍ LÉKAŘSKÝCH ZPRÁV
Elektronické propojování praktických a odborných lékařů v terénu se specialisty v náchodské
nemocnici přispívá ke zkvalitnění péče o pacienty. Informace o zdravotním stavu, žádanky na
vyšetření, laboratorní výsledky nebo závěry odborných vyšetření putují díky elektronickému
systému eZpráva mezi lékařem, nemocnicí a laboratořemi v reálném čase a podobně, jako u emailu je budou mít ošetřující lékaři ihned k dispozici.
JÍDELNA RYCHNOVSKÉ NEMOCNICE MÁ NOVOU STŘECHU
V nemocnici v Rychnově došlo k výměně chátrající střechy jídelny za 1 250 tisíc korun firmou
Lerson s.r.o. z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje.
REGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE NA RYCHNOVSKU
20. 2. 2019 proběhlo v Nemocnici Rychnov nad Kněžnou předání dvou vozů zn. Škoda pro
Záchrannou zdravotnickou službu KHK. Jeden zůstane v Rychnově, druhý půjde pomáhat do
Trutnova. Pro svoz biologického materiálu slouží nová Škoda KAROQ. S předchozím vozem,
kterým byla Škoda OCTAVIA, najeli zaměstnanci nemocnice během dvou let téměř 84 tisíc
kilometrů. Spolupráce se Škoda auto a.s. Česká republika má i další pokračování, a to přes Nadační
fond města Rychnova nad Kněžnou, který byl založen pro podporu zdravotnictví v regionu. Škoda
auto přislíbila poskytnout fondu částku ve výši 1 milion korun pro rozvoj nemocnice.
MEMORANDUM MEZI MĚSTEM NÁCHOD A OBLASTNÍ NEMOCNICÍ NÁCHOD
Úzká spolupráce Města Náchoda a Oblastní nemocnice Náchod byla stvrzena podpisem
Memoranda o porozumění a vzájemné spolupráci mezi městem a nemocnicí, které podepsali
starosta Náchoda Jan Birke a statutární ředitelka ONN a.s. Ing. Ivana Urešová, MBA.
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Memorandum je vyjádřením zájmu o spolupráci obou subjektů na zvýšení kvality
poskytovaných služeb, zajištění personální stability a komfortu při poskytování zdravotní péče
pro obyvatele města Náchoda a celého regionu.
Memorandum bylo schválenou Radou města Náchoda na jednání 28. ledna 2019.
VICEPREMIÉR JAN HAMÁČEK NAVŠTÍVIL S HEJTMANEM NEMOCNICE V NÁCHODĚ A
RYCHNOVĚ NAD KNĚŽNOU
První místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček 14. května 2019 zavítal
u příležitosti návštěvy Královéhradeckého kraje do nemocnic v Rychnově nad Kněžnou a
v Náchodě. Zde se spolu s hejtmanem Jiřím Štěpánem setkali s řediteli a společně mu představili
plány a probíhající modernizace obou nemocnic. Do Rychnova je přislíbena investice státu na
výstavbu urgentního příjmu, v Náchodě již probíhá stavba za více jak 1 miliardu 300 milionů
korun.
Projekt modernizace rychnovské nemocnice počítá s vybudováním multioborového pavilonu
akutní lůžkové a intenzivní péče s centrálním příjmem. Vzniknout by měly i nové operační sály
spolu s lůžkovou částí. Projekt je součástí vládního usnesení č. 97 z února 2015 o podpoře
průmyslové zóny Solnice-Kvasiny a rovněž Memoranda uzavřeného mezi Vládou ČR,
Královéhradeckým krajem a společností Škoda Auto. Aktualizací vládního usnesení z června
2017 vláda přislíbila navýšení investice do rychnovské nemocnice na 300 milionů korun
z rozpočtu státu.
V Oblastní nemocnici Náchod pokračuje výstavba dvou nových multioborových pavilonů. Po
dokončení vnějších stavebních prací pokračuje projekt uvnitř budováním vnitřního vybavení a
energetických sítí. Tyto novostavby jsou největší současnou investicí Královéhradeckého kraje a
budou dokončeny v roce 2020.
NADAČNÍ FOND PRO PODPORU NEMOCNICE V NÁCHODĚ A ZDRAVOTNICKÝ NADAČNÍ
FOND MĚSTA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
Nadační fondy vypsaly stipendijní programy pro absolventy zdravotnických škol. Pro školní
rok 2018/2019 se stipendia vztahovala na obory všeobecná sestra, dětská sestra, porodní
asistentka, fyzioterapeut, zdravotnický laborant, nutriční specialista, zdravotnický záchranář a
praktická sestra.
O ABSOLVENTY ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOL MÁ ONN VELKÝ ZÁJEM
15. února 2019 zavítali do Střední odborné školy sociální a zdravotnické Evangelické akademie
v Náchodě osobně starosta města Jan Birke a ředitelka Oblastní nemocnice v Náchodě Ing. Ivana
Urešová, MBA. Tato střední škola nabízí svým studentům vzdělání mimo jiné v oboru „Praktická
sestra“ (4letý obor zakončený maturitní zkouškou) nebo „Ošetřovatel“ (3letý učební obor
zakončený zkouškou). Podpora žáků ve studiu v těchto oborech a motivace k jejich nástupu do
zaměstnání v náchodské nemocnici bylo hlavním tématem setkání s ředitelem školy Mgr.
Davidem Hanušem, pedagogy a studenty.
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RYCHNOVSKÁ NEMOCNICE NAVAZUJE DALŠÍ SPOLUPRÁCI SE ŠKOLAMI
Vedení Nemocnice v Rychnově nad Kněžnou zavítalo začátkem roku 2019 na střední
zdravotnické školy v blízkém okolí. Cílem bylo představit novinky v nemocnici a navázat užší
spolupráci při praxích studentů. Ředitel s náměstkyní pro ošetřovatelskou péči a ombudsmankou
ONN navštívili i Univerzitu Pardubice – fakultu zdravotnických studií, kde oslovili budoucí možné
zaměstnance.
ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL PRO VÝUKU BUDOUCÍCH SESTER
Po založení Nadačního fondu na podporu náchodské nemocnice, a sérii jednání o podpoře
studentek, se do pomoci s náborem sester zapojila i společnost Batist Medical, a. s.
8. 4. 2019 přivezl pan Tomáš Mertlík, majitel společnosti Batist Medical, a. s., studentkám a
jednomu studentovi prvního ročníku oboru praktická sestra na Střední odborné škole sociální a
zdravotnické Evangelické akademii v Náchodě zdravotnický materiál potřebný pro výuku
v hodnotě 50 tisíc Kč a za účasti starosty Náchoda Jana Birke, ředitelky Oblastní nemocnice
Náchod Ivany Urešové a personálního náměstka Martina Kyntery předal řediteli školy panu
Davidu Hanušovi nejen samotné krabice plné zdravotnického materiálu, ale i symbolický šek.
NÁCHODSKÁ NEMOCNICE PŘIVÍTALA NOVÉ STUDENTY
Dne 4. 9. 2019 nastoupili do nemocnice v Náchodě na svou první odbornou praxi studenti
v oboru praktická sestra ze Střední zdravotnické školy v Trutnově. Zástupci managementu
nemocnice studenty a jejich odborné učitelky přivítali v nemocnici. Seznámili je se základními
informacemi o fungování nemocnice, nabídli pracovní možnosti při studiu, včetně stipendijního
programu. Studenti měli možnost vidět nejenom vizualizaci nové nemocnice, ale i výstavbu
v reálné podobě. Na závěr tohoto setkání si studenti prohlédli zejména oddělení, na kterých budou
vykonávat svou odbornou praxi. Začátkem školního roku 2019/2020 navštívili ONN také studenti
druhého a třetího ročníku oboru ošetřovatel Střední odborné školy zdravotní a sociální
Evangelické akademie Náchod. Studenti a studentky navštívili pracoviště, na kterých bude
probíhat jejich odborná praxe. Na jednotlivých odděleních byli seznámeni se spektrem
poskytované péče a všechna oddělení si mohli před svým nástupem na praxi prohlédnout.
PODĚKOVÁNÍ NEMOCNICI ZA SPOLUPRÁCI PŘI VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
Oblastní nemocnice Náchod je významným subjektem podporujícím vzdělávání a odbornou
přípravu žáků. Poděkování a ocenění Firma škole – škola firmě 2019 nemocnici 15. listopadu
2019 udělila Rada Královéhradeckého kraje a Krajská hospodářská komora. Poděkování si
z rukou zástupců těchto organizací převzala ředitelka nemocnice Ivana Urešová. Nemocnice
dlouhodobě nabízí studentům zdravotních škol praxe i exkurze a zároveň se jim touto cestou
představuje jako vstřícný budoucí zaměstnavatel.
DOBROVOLNÍCI V NEMOCNICI
Léčebna dlouhodobě nemocných v Jaroměři navázala v závěru roku 2018 novou spolupráci
s organizací Královédvorská Arnika, která zaštítila dobrovolnické aktivity. Ty mají dlouhodobě
hospitalizovaným pacientům pomoci se zlepšením psychiky a kvalitou trávení volného času. LDN
hledá dobrovolníky, kteří by část svého volna věnovali místním pacientům. Můžou si s nimi číst,
hrát společenské hry, kde to zdraví dovolí i chodit na procházky, nebo si jen tak povídat.
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V RYCHNOVĚ MĚŘILI ZDARMA ZÁJEMCŮM KREVNÍ TLAK I CUKR
Rychnovská nemocnice podpořila jako garant charitativní akci „Měření diabetu pro veřejnost“,
kterou uspořádal Lions Club Rychnov nad Kněžnou v pátek 12. 4. 2019 v prostorách vestibulu
městského úřadu v Rychnově nad Kněžnou. Během akce byla změřena hladina cukru v krvi a
krevní tlak celkem 110 osobám. Naše nemocnice během akce informovala účastníky o spektru své
péče a plánech do budoucna.
DEN ZDRAVÍ SE SLAVÍ CELOSVĚTOVĚ 7. DUBNA.
Světový den zdraví byl vyhlášen od roku 1950, kdy vznikla Světová organizace zdraví – WHO
(World Health Organization).
V Rychnově nad Kněžnou proběhl 17. dubna 2019 na atletickém stadionu.
30. května 2019 proběhl Den zdraví v Náchodě a v Broumově.
17. KVĚTEN BYL PŘIPOMÍNKOU SVĚTOVÉHO DNE HYPERTENZE
Naše nemocnice pořádají preventivní program v rámci Světového dne hypertenze neboli
vysokého krevního tlaku. Osvětové akce probíhaly dne 15. května 2019 v Broumově a 17. května
2019 v Náchodě a Rychnově nad Kněžnou. Veřejnosti se nabízelo bezplatné změření krevního
tlaku a informace o prevenci, ale i o nástrahách a onemocněních, které jsou spojeny právě
s vysokým krevním tlakem.
DEN PROTI PROLEŽENINÁM
Dne 18. 11. 2019 se zájemci mohli dozvědět více o prevenci a léčbě proleženin v náchodské a
rychnovské nemocnici, které se již tradičně připojily ke Světovému dni proti dekubitům.
Tato diagnóza bývá problémem dlouhodobě ležících nebo nepohyblivých pacientů. Díky
správné výživě a široké škále pomůcek je už dnes boj proti proleženinám mnohem jednodušší
než dříve. Odbornice na tuto problematiku vysvětlovaly veřejnosti, jaká jsou pravidla prevence a
také péče o již vzniklé proleženiny. Zájemci měli také možnost ochutnat doplňky stravy, které
pomáhají vzniku dekubitů předcházet. Informace byly určené především pečujícím o dlouhodobě
nemocné, ležící a nepohyblivé osoby.

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ NÁCHODSKÉ NEMOCNICE MÁ NOVÉ HRAČKY
Nemocné děti v náchodské nemocnici dostaly krásné dřevěné hračky. Přivezla je návštěva
z věznice Odolov, kde je v dřevomodelářské dílně vyrobili vězni. Dětské oddělení dostalo kreslicí
tabuli, velké hodiny, vrtulníkovou letku, tahač, hlavolamy a celý pokojíček pro panenky.
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MIKULÁŠ V NÁCHODSKÉ NEMOCNICI
Nemocné děti i dospělé ve společných prostorách oddělení i u lůžek na pokojích navštívil
Mikuláš s celou svou družinou. Kniha hříchů zůstala zavřená, svatá družina se zaměřila na
pozitivní motivaci. Věříme, že každý úsměv pomáhá léčit a každé milé rozptýlení je ozdravné.
VÁNOČNÍ PROGRAM PRO SENIORY V BROUMOVĚ I JAROMĚŘI
Slavnostní atmosféru, zábavný program i radost prožili v prosinci klienti oddělení lůžek
následné péče v Broumově i LDN v Jaroměři.
Vánoční besídka v jídelně broumovské nemocnice se uskutečnila 13. prosince 2019 pod
patronátem Nadačního fondu HOSPITAL BROUMOV a města Broumov. Úvodem se rozezněla
hudba, vystoupilo postupně 15 dětí ze ZUŠ Broumov, v závěru celý sbor. Připraveno bylo pásmo
skladeb a písní, svým skvělým vystoupením děti ZUŠ Broumov navodily krásnou vánoční
atmosféru. Pozdravit přítomné a popřát pěkný adventní čas přišli starosta Broumova Jaroslav
Bitnar, prim. MUDr. Miroslav Švábl, za NF HOSPITAL BROUMOV Eva Blažková a Ida Jenková.
V průběhu odpoledne došlo i na rozdávání vánočních přáníček, vytvořených dětmi z Mateřské
školy Broumov, jablíček od firmy EDA a sprchových gelů, věnovaných městem Broumov. Výborné
občerstvení a výzdobu včetně vánočního stromečku zajistila paní Irena Černá se svým kolektivem.
Klienti LDN v Jaroměři se před Vánocemi sešli hned dvakrát. 9. prosince 2019 si program
předvánočního setkání vzala na starost již tradičně místní ZUŠ F.A. Šporka, která si připravila
vánoční koledy. Později seniorům zpříjemnil adventní čas kouzelník Miloš Malý, který se
specializuje na karetní magii. Triky s kartami doplnil o kouzla s provazy.
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STATISTICKÉ ÚDAJE – POČET LŮŽEK
Počet lůžek dle oddělení k 31. 12. 2019

ODDĚLENÍ / NEMOCNICE

NÁCHOD

interna

66

chirurgie ( v Náchodě vč. ORL )

BROUMOV
31

RYCHNOV

CELKEM

71

168

64

54

118

gynekologie a porodnice

45

30

75

pediatrie a novorozenci

45

30

75

multidisciplinární JIP

5

5

následná intenzívní péče

5

5

dlouhod. intenzívní ošetřov. péče

5

5

ARO

6

5

11

ortopedie

25

25

50

urologie

20

20

neurologie

34

34

rehabilitace

34

34

psychiatrie Nové Město n. Metují

30

30

103

103

LDN Jaroměř
LNP

CELKEM

472

16

64

40

104

110

255

837

STATISTICKÉ ÚDAJE – STRUKTURA PRACOVNÍCH KAPACIT
Přepočtený stav k 31. 12. 2019
Kategorie

stav

Lékaři
Farmaceuti
§5+§6,21b
§8,9,19
§24
§7,10-18,20-21a
§22-28,bez§24
§29-42
JOP§43
THP
Dělníci a provoz. prac.
Pracovníci v sociálních službách
CELKEM

podíl v %

178,45
3,00
567,91
91,89
32,00
12,90
20,88
166,50
4,64
108,93
125,70
13,60

13,45
0,23
42,82
6,93
2,41
0,97
1,57
12,55
0,35
8,21
9,48
1,03

1 326,38

100,00

Lékaři

Farmaceuti

125,70

13,60

§5+§6,21b

178,45

§8,9,19

3,00

108,93

§24
§7,10-18,20-21a

§22-28,bez§24

4,64

§29-42

166,50

JOP§43
THP

20,88

Dělníci a provoz.prac.
Pracovníci v sociálních službách

12,90
32,00

567,91

91,89

§5+§6,21b všeobecná sestra, porodní asistentka, praktická sestra
§8,9,19 zdravotní laborant, radiologický asistent, farmaceutický asistent
§24 fyzioterapeut
§7,10-18,§20-21a radiologický technik, nutriční terapeut, zdravotnický záchranář, ergoterapeut, zdravotně-sociální
pracovník
§22-28,bez§24 odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků, biomedicínský inženýr,
logoped
§29-42 ošetřovatel, laboratorní asistent, sanitář, řidič zdrav. doprav. služby
Pracovníci v sociálních službách podle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách
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STATISTICKÉ ÚDAJE – STRUKTURA PRACOVNÍCH KAPACIT
Oblastní nemocnice Náchod a.s. celkem

Kategorie

průměrný přepočtený
počet za rok 2019

Lékaři
Farmaceuti
§5+§6,21b
§8,9,19
§24
§7,10-18,20-21a
§22-28,bez§24
§29-42
JOP§43
THP
Dělníci a prov.prac.
Pracov.v
sociál.služb.
Celkem

přepočtený počet k
31.12.2019

fyzický počet k
31.12.2019

178,61
3,00
557,59
88,37
35,13
12,13
18,68
175,92
4,56
108,92
105,97

178,45
3,00
567,91
91,89
33,00
12,90
20,88
177,30
4,64
108,93
113,90

220
3
658
96
36
19
24
190
6
109
119

10,35

13,60

15

1299,22

1326,38

1495

Nemocnice Náchod
Kategorie

průměrný přepočtený
počet za rok 2019

přepočtený počet k
31.12.2019

fyzický počet k
31.12.2019

Lékaři
Farmaceuti
§5+§6,21b
§8,9,19
§24
§7,10-18,20-21a
§22-28,bez§24
§29-42
JOP§43
THP
Dělníci a prov.prac.

108,43
2,80
295,18
56,31
23,72
6,72
11,87
82,11
4,56
91,70
18,28

107,26
2,80
300,93
59,45
22,25
6,90
12,98
81,20
4,64
93,28
20,90

131
3
346
63
24
11
16
88
6
94
23

Celkem

701,67

712,57

805
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STATISTICKÉ ÚDAJE – STRUKTURA PRACOVNÍCH KAPACIT
Nové Město nad Metují
Kategorie

průměrný přepočtený
počet za rok 2019

přepočtený počet k
31.12.2019

fyzický počet k
31.12.2019

Lékaři
§5+§6,21b
§22-28,bez§24
§29-42

2,94
10,94
1,00
1,00

2,90
11,30
1,00
1,00

4
12
1
1

Celkem

15,87

16,20

18

Jaroměř
Kategorie

průměrný přepočtený
počet za rok 2019

přepočtený počet k
31.12.2019

fyzický počet k
31.12.2019

Lékaři
§5+§6,21b
§24
§29-42
Dělnící
Pracov.v
sociál.služb.

4,00
26,23
0,17
19,01
7,11

4,00
24,25
0,00
16,60
7,50

4
29
0
18
8

7,10

10,60

12

Celkem

63,61

62,95

71

Nemocnice Broumov
Kategorie
Lékaři
Farmaceuti
§5+§6,21b
§8,9,19
§24
§22-28,bez§24
§29-42
THP
Dělníci
Pracov.v
sociál.služb.
Celkem

průměrný přepočtený
počet za rok 2019

přepočtený počet k
31.12.2019

fyzický počet k
31.12.2019

8,96
0,20
48,00
10,42
0,17
1,29
26,84
2,93
6,92

8,80
0,20
50,10
11,00
0,00
2,00
28,30
2,95
8,50

10
0
57
11
0
2
29
3
9

3,25

3,00

3

108,97

114,85

124
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STATISTICKÉ ÚDAJE – STRUKTURA PRACOVNÍCH KAPACIT
Opočno
Kategorie

průměrný přepočtený
počet za rok 2019

přepočtený počet k
31.12.2019

fyzický počet k
31.12.2019

Lékaři
§8,9,19
§22-28,bez§24

0,20
3,00
0,86

0,20
3,00
0,90

1
3
1

Celkem

4,06

4,10

5

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou
Kategorie

průměrný přepočtený
počet za rok 2019

přepočtený počet k
31.12.2019

fyzický počet k
31.12.2019

Lékaři
§5+§6,21b
§8,9,19
§24
§7,10-18,20-21a
§22-28,bez§24
§29-42
THP
Dělníci a prov.prac.

54,09
177,25
18,63
11,08
5,41
3,66
46,96
14,30
73,66

55,29
181,33
18,44
10,75
6,00
4,00
50,20
12,70
77,00

70
214
19
12
8
4
54
12
79

Celkem

405,04

415,71

472

Průměrná mzda
Rok

2019

2018

19 / 18 v %

Lékaři
Farmaceuti
§5+§6,21b
§7-21a (Díl 1)
§22-28 (Díl 2)
§29-42 (Díl 3)
JOP SŠ a VŠ §43
THP
Dělníci a prov.prac.

79 248
56 706
39 837
36 908
36 805
23 118
28 190
36 342
19 396

73 219
47 852
35 119
33 747
34 274
20 414
27 845
31 325
17 803

108,23
118,50
113,43
109,37
107,39
113,24
101,24
116,01
108,95

Celkem

40 462

36 700

110,25
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STATISTICKÉ ÚDAJE – STRUKTURA PRACOVNÍCH KAPACIT
Kvalifikační struktura
Fyzický stav zaměstnanců k 31. 12. 2019
Dosažené vzdělání

stav

VŠ
VOV
SŠ s maturitou
SO bez maturity
Učební obor
Základní vzdělání
CELKEM

66

146

podíl v %
420
90
716
57
146
66

28,09
6,02
47,89
3,81
9,77
4,41

1 495

100,00

VŠ

420

57

VOV

SŠ s maturitou

90

SO bez maturity

Učební obor

Základní vzdělání

716
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STATISTICKÉ ÚDAJE – VÝKONOVÉ UKAZATELE
Základní kapacitní a výkonové ukazatele
ROK
2018

ROK
2019

VÝKONY V TISÍCÍCH BODECH
nemocnice Náchod a Broumov
nemocnice Rychnov nad Kněžnou
CELKEM

708 805
224 746
933 551

720 085
237 756
957 841

PRŮMĚRNÝ POČET LŮŽEK
nemocnice Náchod a Broumov
nemocnice Rychnov nad Kněžnou
CELKEM

582
255
837

582
255
837

POČET OŠETŘOVACÍCH DNŮ
nemocnice Náchod a Broumov
nemocnice Rychnov nad Kněžnou
CELKEM

137 773
51 090
188 863

131 974
51 156
183 130

18 543
10 351
28 894

19 123
10 633
29 756

181 283
70 647
251 930

177 944
70 649
248 593

4 610
3 101
7 711

4 577
3 114
7 691

952
574
1 526

957
538
1 495

POČET HOSPITALIZOVANÝCH
PACIENTŮ
nemocnice Náchod a Broumov
nemocnice Rychnov nad Kněžnou
CELKEM
POČET AMBULANTNÍCH OŠETŘENÍ
nemocnice Náchod a Broumov
nemocnice Rychnov nad Kněžnou
CELKEM
POČET OPERACÍ
nemocnice Náchod
nemocnice Rychnov nad Kněžnou
CELKEM
POČET PORODŮ
nemocnice Náchod
nemocnice Rychnov nad Kněžnou
CELKEM
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STATISTICKÉ ÚDAJE – VÝKONOVÉ UKAZATELE
Počty vybraných výkonů
ROK 2018

ROK 2019

HEMODIALÝZA
nemocnice Náchod
HEMODIAFILTRACE

3 233

3 463

nemocnice Náchod
CELKEM

3 697

3 448

nemocnice Náchod

6 930

6 911

344
416
760

329
437
766

221
245
466

200
269
469

123
171
294

129
168
297

nemocnice Náchod
MAMOGRAFICKÁ VYŠETŘENÍ CELKEM

6 408

6 618

nemocnice Náchod
CT

7 569

7 717

nemocnice Náchod

8 463

8 654

OPERACE NA ORTOPEDICKÝCH ODDĚLENÍCH ENDOPROTÉZY
nemocnice Náchod
nemocnice Rychnov nad Kněžnou
CELKEM
-

KYČELNÍ KLOUBY

nemocnice Náchod
nemocnice Rychnov nad Kněžnou
CELKEM
-

KOLENNÍ KLOUBY

nemocnice Náchod
nemocnice Rychnov nad Kněžnou
CELKEM
MAMOGRAFICKÝ SCREENING
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STRUKTURA NÁKLADŮ A VÝNOSŮ
Struktura nákladů v roce 2019
(v tis. Kč)
%
Léky

56 877

3,88

Krev

12 881

0,88

SZM

172 494

11,77

Ostatní materiál + prodané zboží

36 516

2,49

Energie

29 589

2,02

Opravy a údržba

16 595

1,13

8 881

0,61

Nájemné

38 337

2,62

Úklid

21 602

1,47

Praní prádla

14 528

0,99

Stravné

20 989

1,43

Odpady

3 010

0,21

Ostraha

2 871

0,20

Ostatní služby

38 946

2,66

Osobní náklady

963 477

65,74

26 459

1,81

1 578

0,11

1 465 630

100,00

Revize

Odpisy
Ostatní náklady
NÁKLADY CELKEM
26 459

1 578

56 877
12 881
172 494

36 516
29 589
16 595
8 881

21 602
963 477

38 337

14 528

3 010
2 871
38 946
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20 989

Léky
Krev
SZM
Ost. Materiál + prodané zboží
Energie
Opravy a údržba
Revize
Nájemné
Úklid
Praní prádla
Stravné
Odpady
Ostraha
Ostatní služby
Osobní náklady
Odpisy
Ostatní náklady

STRUKTURA NÁKLADŮ A VÝNOSŮ
Struktura výnosů v roce 2019
(v tis. Kč)
%
Tržby od zdravotních pojišťoven

1 275 534

85,93

Tržby za úhrady od pacientů

12 308

0,83

Tržby z prodeje služeb

10 957

0,74

Tržby za nájem

7 604

0,51

Tržby z prodeje materiálu

6 557

0,44

147 177

9,91

Provozní dotace ostatní

10 973

0,74

Ostatní

13 281

0,89

1 484 391

100,00

Provozní dotace KHK – vyrovnávací platba

VÝNOSY CELKEM

Tržby od zdravot. pojišťoven
Tržby za úhrady od pacientů

147 177
10 957

7 604

6 557

Tržby z prodeje služeb

10 973

Tržby za nájem
Tržby z prodeje materiálu

12 308

Provozní dotace KHK -vyrovn.platba
Provozní dotace ostatní

1275 534
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ZPRÁVA STATUTÁRNÍHO ŘEDITELE O PODNIKATELSKÉ
ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU
K 31. 12. 2019
Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Purkyňova 446
547 01 Náchod
IČ 26000202
Činnost Oblastní nemocnice Náchod a.s. byla zahájena k 1. 1. 2004, kdy nabylo platnosti
rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení. K 1. 1. 2004 byli do Oblastní
nemocnice Náchod a. s. převedeni pracovníci na základě dohody o delimitaci z Oblastní nemocnice
Náchod, příspěvkové organizace Královéhradeckého kraje.
Oblastní nemocnice Náchod a.s. je od roku 2006 po Fakultní nemocnici Hradec Králové největší
nemocnicí Královéhradeckého kraje, která k 31. 12. 2019 disponovala 837 lůžky, zaměstnávala
1 495 zaměstnanců a působila na území dvou okresů.

VZNIK ÚČETNÍ JEDNOTKY
Oblastní nemocnice Náchod a. s. byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného u Krajského
soudu v Hradci Králové v oddílu B, vložce číslo 2333 dne 12. 11. 2003.

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ:







poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
hostinská činnost
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

ZÁKLADNÍ KAPITÁL, AKCIONÁŘSKÁ STRUKTURA
Základní kapitál k 31. 12. 2019 činil 68.366.000,- Kč a byl rozvržen na 1.057 kusů kmenových akcií
na jméno ve jmenovité hodnotě 48 tis. Kč, 6 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě
480 tis. Kč, 140 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100 tis. Kč a 15 kusů
kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 50 tis. Kč.
Akcie byly upsány jediným akcionářem společnosti. Základní kapitál byl plně splacen. Jediným
akcionářem společnosti je Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, a.s.

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK SPOLEČNOSTI ZA OBDOBÍ 2019
Hospodářský výsledek běžného účetního období činí k 31. 12. 2019 :
- před zdaněním

18.761 tis. Kč

- po zdanění

18.761 tis. Kč
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ZPRÁVA STATUTÁRNÍHO ŘEDITELE O PODNIKATELSKÉ
ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU
K 31. 12. 2019
Společnost navrhla vypořádání zisku běžného účetního období převodem na neuhrazenou ztrátu
minulých let.

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ NÁKUPY PŘÍSTROJŮ:
Mezi nejvýznamnější nákupy přístrojů patří:
Skiagrafický RTG YSIO MAX za 5.018 tis. Kč, přístroj mamografický PLANMED za 4.376 tis. Kč,
skiagrafický RTG AGFA DR 400 za 3.480 tis. Kč, věž laparoskopická LOGIC HD za 1.635 tis. Kč, skříň
sušící a skladovací pro endoskopii za 1.209 tis. Kč, 2x automobil PEUGEOT BOXER po 876 tis. Kč,
přístroj koagulační VIO 3 za 725 tis. Kč, přístroj ultrazvukový SAMSUNG za 715 tis. Kč, dezinfektor
endoskopů SOLUSCOPE za 500 tis. Kč.

ZÁSOBY
Největší objem zásob k 31. 12. 2019 představoval nespotřebovaný materiál na odděleních v částce
23.958 tis. Kč, nespotřebované léky na odděleních za 6.782 tis. Kč a krev a krevní výrobky za 3.717
tis. Kč. Celkový stav zásob k 31. 12. 2019 činil 34.752 tis. Kč.

KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY
Společnost měla k 31. 12. 2019 celkem 122.384 tis. Kč krátkodobých pohledávek.

PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY
K 31. 12. 2019 měla společnost peněžní prostředky v objemu 64.355 tis. Kč, z toho byly peníze
v hotovosti 482 tis. Kč a prostředky na běžných bankovních účtech 63.873 tis. Kč.
V roce 2016 společnost uzavřela dodatek ke smlouvě o kontokorentním úvěru s navýšeným
rámcem 75.000 tis. Kč. K 31. 12. 2019 byl tento úvěr čerpán ve výši 67 tis. Kč.

KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY – CELKEM 249.012 TIS. KČ
Závazky z obchodních vztahů byly k 31. 12. 2019 ve výši 98.063 tis. Kč.
Závazky po lhůtě splatnosti byly k 31. 12. 2019 ve výši 39.177 tis. Kč.
Společnost nemá evidovány po splatnosti žádné daňové nedoplatky u místně příslušného
finančního úřadu, ani žádné nedoplatky pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.
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ZPRÁVA STATUTÁRNÍHO ŘEDITELE O PODNIKATELSKÉ
ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU
K 31. 12. 2019
VLASTNÍ KAPITÁL
Společnost měla k 31.12.2019 vlastní kapitál ve výši 61.699 tis. Kč. Z toho činí základní kapitál
68.366 tis. Kč, ostatní kapitálové fondy 130.700 tis. Kč (z toho nepeněžní dary 81.211 tis. Kč,
základní kapitál nezapisovaný ve výši 6.065 tis. Kč a dary peněžní 1.424 tis. Kč, základní kapitál
při fúzi k 1. 1. 2013 zanikající Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou a.s. 42.000 tis. Kč),
rezervní fond 4.619 tis. Kč, sociální fond 287 tis. Kč, nerozdělený zisk minulých let 0 tis. Kč,
neuhrazená ztráta minulých let (-) 161.034 tis. Kč a výsledek hospodaření běžného účetního
období zisk 18.761 tis. Kč.
K 31. 12. 2018 bylo Usnesením jediného akcionáře schváleno použití ostatních kapitálových fondů
na snížení neuhrazené ztráty minulých let - došlo tak k přeúčtování použitých finančních a
věcných darů (ostatní kapitálové fondy) ve prospěch neuhrazené ztráty minulých let ve výši 540
tis. Kč a dále k přeúčtování zužívaných věcných darů od Královéhradeckého kraje (ostatní
kapitálové fondy) ve prospěch neuhrazené ztráty minulých let ve výši 6.416 tis. Kč.

NEINVESTIČNÍ DOTACE – CELKEM 158.230 TIS. KČ
Královéhradecký kraj poskytl v roce 2019 společnosti celkem 147.177 tis. Kč jako vyrovnávací
platbu za poskytování závazku veřejné služby.
Královéhradecký kraj dále poskytl pro rok 2019 dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje v
rámci individuální dotace na administraci projektů a administraci veřejných zakázek
realizovaných v rámci čerpání prostředků z Integrovaného operačního programu. Dotace byla
Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje schválena na řádném zasedání v lednu 2019. Dotace
byla čerpána ve výši 578 tis. Kč.
Královéhradecký kraj poskytl v roce 2019 také neinvestiční dotaci na vybudování sociálních lůžek
ve výši 522 tis. Kč.
Obec Adršpach poskytla dotaci na podporu nemocnice v Broumově ve výši 30 tis. Kč.
Na úhradu provozních nákladů za vedení registru onkologických pacientů (NOR) v roce 2019
společnost obdržela od FN HK provozní příspěvek ve výši 80 tis. Kč.
Ze státního rozpočtu byla přijata dotace na rezidenční místa ve výši 4.014 tis. Kč.
V roce 2019 Oblastní nemocnice Náchod a.s. poskytovala také sociální službu dle § 52 zák. č.
108/2006 Sb., o sociálních službách. Na provoz služby obdržela od Královéhradeckého kraje
provozní dotaci ve výši 5.581 tis. Kč.
V rámci Integrovaného operačního programu obdržela společnost provozní dotaci na nákup
dlouhodobého drobného majetku od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 15 tis. Kč.
V rámci operační programu Zaměstnanost obdržela společnost dotaci od MPSV ve výši 233 tis. Kč.
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ZPRÁVA STATUTÁRNÍHO ŘEDITELE O PODNIKATELSKÉ
ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU
K 31. 12. 2019
INVESTIČNÍ DOTACE - CELKEM 54.155 TIS. KČ
Společnost v roce 2019 z rozpočtu Královéhradeckého kraje obdržela dotaci na vybudování
sociálních lůžek ve výši 4.677 tis. Kč. Dále obdržela dotaci v rámci Integrovaného operačního
programu z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 49.478 tis. Kč na pořízení zdravotnických
přístrojů. Dotace byla poskytnuta ve výši 85 % způsobilých výdajů.

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ÚČETNÍHO OBDOBÍ 2019
Dne 20. 12. 2018 byly do sbírky listin založeny nové stanovy společnosti Oblastní nemocnice
Náchod a.s., kdy důvodem pro změnu stanov je změna řízení společnosti z dualistického na
monistický systém řízení s platností od 1. 1. 2019.
Oblastní nemocnici Náchod a.s. byla odňata dotace v rámci výzvy č. 31 Integrovaného operačního
programu „Zvýšení kvality návazné péče“. V rámci činností spojených s administrací projektů,
prováděla přípravu a zpracování podkladů pro podání žádosti o poskytnutí dotace a následně
zajišťovala samotné podání žádosti o podporu společnost Centrum evropského projektování, a.s.,
jejíž jediným akcionářem je Královéhradecký kraj, IČ: 708 89 546 Pivovarské náměstí 1245/2,
500 03 Hradec Králové. Jedná se tedy o spřízněnou osobu. Oblastní nemocnice Náchod a.s. klade
za vinu této společnosti odnětí dotace a bude žádat po společnosti finanční náhradu.

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY MEZI ROZVAHOVÝM DNEM A OKAMŽIKEM SESTAVENÍ
ZPRÁVY STATUTÁRNÍHO ŘEDITELE
Pro rok 2020 byla Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje schválena pro Oblastní nemocnici
Náchod a.s. neinvestiční dotace – vyrovnávací platba ve výši 114.125 tis. Kč.
V důsledku šíření onemocnění COVID-19 došlo v prvním pololetí roku 2020 k nárůstu nákladů
v souvislosti se zabezpečením všech nutných epidemiologických a hygienických opatření. Zvýšené
náklady společnost odhaduje na min. 10 000 tis. Kč. Dále došlo v návaznosti na Opatření obecné
povahy vydaného Ministerstvem zdravotnictví České republiky Č. j.: MZDR 12066/20201/MIN/KAN k omezení provádění zdravotních výkonů v rámci plánované péče podle § 5 odst. 1
písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon
o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, na míru nezbytně nutnou při zohlednění
zdravotního stavu pacientů, u kterých byly tyto zdravotní výkony plánovány, a to za účelem
zajištění dostatečné kapacity (personální, věcné a technické) pro léčbu pacientů s onemocněním
COVID-19. V důsledku tohoto opatření klesl objem poskytovaných zdravotních služeb, což by, dle
platné Úhradové vyhlášky, mělo výrazný dopad do hospodaření společnosti. K datu sestavení
účetní závěrky společnost odhaduje pokles příjmů o cca 47.370 tis. Kč.
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ZPRÁVA STATUTÁRNÍHO ŘEDITELE O PODNIKATELSKÉ
ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU
K 31. 12. 2019
MODERNIZACE NEMOCNICE A INVESTICE
Po celý rok 2019 probíhala první etapa modernizace Oblastní nemocnice Náchod. Stavbu za 1,344
miliardy korun provádí konsorcium společností Geosan Group, a. s. a BAK stavební
společnost, a. s. Práce běží za plného provozu. Probíhá tak výstavba dvou nových nemocničních
objektů J a K, které jsou na sebe napojeny a budou tvořit srdce areálu nemocnice. Následuje stavba
objektu pro zdroje medicinálních plynů a nadzemního koridoru mezi budovami A a K. Bylo
rozhodnuto o rozšíření stavby o vybudování logistického krčku spojující stávající budovy
nemocnice s novými pavilony, o podzemním koridoru spojující pavilony A a K a dále o vybudování
parkoviště s kapacitou cca 180 míst. Zároveň se vybudují chodníky a přístupové komunikace.
Cílem celé modernizace je sestěhování horního areálu nemocnice a sjednocení všech provozů do
dolního areálu.
Dále byla dokončena druhá etapa rekonstrukce v nemocnici v Broumově. V rámci této etapy
vznikly nové pokoje pro JIP, dohledové pracoviště, vyšetřovna, hygienické zázemí, hovorna,
zázemí pro zaměstnance, toalety a sklady, nové pracovny pro lékaře, místnosti pro administrativu.
Součástí rekonstrukce bylo i otevření multioborové ambulance, tzv. malý zákrokový sál.
Proběhla v pořadí již třetí veřejná zakázka na pořízení magnetické rezonance. Jeden z dodavatelů
se proti postupu nemocnice ve výběrovém řízení odvolal na ÚOHS, který musel celé řízení
prozkoumat. Postup byl ale dle závěrů ÚOHS správný. Hodnotící komise pak po zhodnocení
doručených nabídek doporučila vybrat ekonomicky nejvýhodnější nabídku od dodavatele
Siemens. Proti tomuto rozhodnutí se již žádný z účastníků neodvolal. Společnost tedy doplnila
všechny potřebné dokumenty a došlo k podpisu smlouvy a zahájení výstavby. Magnetická
rezonance byla v průběhu února 2020 úspěšně předána k užívání. Dotace ve výši 46 milionů korun
na tuto investici zahrnovala stavební část, vlastní přístroj MR, doplňkové SW vybavení a sedmiletý
servis. Financování akce bylo plně kryto dotací KHK.
Hematologická laboratoř dostala nové přístroje i prostory. Její personál se tak po propojení tří
malých místností, vybudování klimatizace a osazení nově vzniklého prostoru moderní
přístrojovou linkou, dočkal příjemnějších pracovních podmínek.
V druhé polovině roku 2019 byla ukončena rekonstrukce neurologické ambulance, která
umožnila vznik nové vyšetřovny a tím odlehčila lůžkovému oddělení. Pacienti přivezení sanitkou
i část neobjednaných pacientů s akutními potížemi byli totiž v době před rekonstrukcí přijímáni
právě na lůžkovém oddělení. Teď jsou vyšetřováni v nově vzniklé ambulanci.
Rychnovská nemocnice vyřešila dlouhotrvající problém s chátrající střechou jídelny a po výměně
střešní krytiny tak už do budovy nezatéká.
Byla předána studie na opravu vzduchotechnické jednotky a vybudování zákrokových sálků
v budově DIGIP na podlaží porodnice.
Byly zahájeny projekční práce na akci vybudování pavilonu Urgentního příjmu. Cílem tohoto
projektu je vytvoření kompaktní, moderní nemocnice v rámci jednoho monobloku.
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V rámci dotace z Integrovaného operačního programu, výzva č. 31 "Zvýšení kvality návazné péče",
podala Oblastní nemocnice Náchod a. s. ke schválení dvě projektové žádosti:
Projekt č. 1: "Pořízení zdravotnického přístrojového vybavení" - předpokládaná výše plánované
investice 54.203.000,- Kč vč. DPH.
Do tohoto projektu je zařazeno přístrojové vybavení pro nemocnice v Broumově a Náchodě. Jedná
se např. o RTG pro Broumovskou nemocnici, chirurgické a gynekologické operační stoly, infuzní
techniku, nebo zařízení na bázi MALDI TOF díky kterému bude výrazné urychlení vyhodnocování
biologického materiálu v mikrobiologické laboratoři.
Projekt č. 2: "Pořízení zdravotnického vybavení nemocnice Rychnov nad Kněžnou" předpokládaná výše plánované investice 31.665.000,- Kč vč. DPH.
Tento projekt je určen výhradně pro vybavení nemocnice v Rychnově. Pro nemocnici bude
pořízena například laparoskopická věž, operační stoly, inkubátory, infuzní technika, ultrazvukové
přístroje pro využití v gastroenterologii či kardiologii, rehabilitační vany a vybavení pro
endoskopii.
Naplněním projektů získají nemocnice moderní přístrojové vybavení, které přispěje ke zlepšení
diagnostiky a obnově zastaralých a poruchových přístrojů za moderní a umožní rovněž významné
zlepšení léčebných výsledků a rozšíření terapeutických možností. Zároveň dojde k významnému
rozšíření přístrojového vybavení nemocnic tak, aby v tomto ohledu dosáhly odpovídající
technické úrovně.

SMLUVNÍ VZTAHY S PLÁTCI ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ
V roce 2019 probíhalo uzavírání dodatků ke Smlouvám o poskytování a úhradě zdravotní péče dle
vyhlášky č.201/2018 Sb., která stanovila hodnoty bodu a výši úhrad pro celý rok 2019.
Referenčním rokem z pohledu úhrady a produkce byl rok 2017.
Úhrada akutní péče se primárně rozděluje na ambulantní a hospitalizační složku. Ambulantní péče
je hrazena výkonově, s hodnotou bodu dle vyhlášky, dle odbornosti pracoviště. Výsledná úhrada
za ambulantní složku je uhrazena při splnění objemu vyprodukované hodnoty péče paušální
úhradou ve výši 112,0% úhrady roku 2017. Paušální částka může být navýšena při nárůstu
objemu nad 103% referenčního období, pokud adekvátně naroste počet globálních unikátních
pojištěnců a nesníží se objem péče v komplementu. Stejně jako v předcházejícím roce je možnost
kompenzovat nedosaženou produkci v hospitalizačním segmentu nárůstem ostatní ambulantní
péče (mimo vyjmenovaných odborností).
V hospitalizační složce jsou případy vyjmuté z případového paušálu hrazeny dle klasifikace DRG
bez limitu. Jedná se o hospitalizační případy klasifikované do skupin porody, novorozenci a
pacienti s HIV. Jejich úhrada je navýšena koeficientem vypočteným z individuální základní sazby
nemocnice v roce 2017 a minimální základní sazby, která je stanovena na 27.000,-Kč.
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Zbývající část hospitalizačních případů je hrazena individuální paušální úhradou, která vychází
z úhrady referenčního roku navýšené koeficientem odvozeným z individuální základní sazby,
minimální základní sazba je 27.000,-Kč.
Individuální paušální sazba je poměrně snížena, pokud není dosaženo 97% referenční produkce.
Od dosažené úhrady ve všech segmentech je odečítána vyžádaná extramurální péče u jiných
poskytovatelů.
Výsledná úhrada pro nemocnici je součtem úhrad v jednotlivých skupinách. Úhrada následné a
dlouhodobé péče probíhala i nadále paušální sazbou za ošetřovací den dle kategorie pacienta ve
výši stanovené dle úhradové vyhlášky.
Stejně jako v roce 2018, je v úhradě stanoven příplatek zvyšující úhradu pro vyplácení směnného
příplatku zdravotním sestrám a ošetřovatelskému personálu. V úhradách je kompenzace
navázána na počet vykázaných ošetřovacích dní v referenčním roce. Pro každý typ ošetřovacího
dne je v příloze vyhlášky stanovena výše kompenzace.
Celkové vyúčtování roku 2018 proběhlo dle uzavřených dodatků v červnu a červenci 2019. Po
prvním kole vyúčtování se podávaly námitky na všechny zdravotní pojišťovny. Celkový dopad
vyúčtování roku 2017 za veškerou poskytnutou zdravotní péči po vypořádání námitek je +30,455
milionů Kč. V doplatku se ve velké míře projevila finální dohoda nad nadprodukcí u VZP za rok
2015.
K dohodě došlo po jednáních v březnu 2019, kdy doplatek produkce za rok 2015 byl vyčíslen na
8.487.486,-Kč. Vzhledem k tomu, že rok 2015 byl referenčním pro roky 2016 a 2017, generuje tato
dohoda doplatek za tyto roky v objemu 15.730.479,-Kč. Částka zároveň vstupuje do referenční
úhrady pro další období.
Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 23. 5. 2019 potvrdil původní rozhodnutí Obvodního
soudu pro Prahu 3 a přiznal v soudním sporu s VZP úhradu za hospitalizace vztahující se k roku
2009 ve výši 4.443.318,97 Kč s úrokem z prodlení ve výši 7,75% p. a., tedy 2.338.423,58 Kč. Proti
rozsudku se VZP dovolává k Nejvyššímu soudu, nicméně toto nemělo odkladný účinek na plnění.
Do konce května 2020 jednání u Nejvyššího soudu nebylo nařízeno.
Úhradová vyhláška i nadále podmiňovala výši úhrady v laboratorním komplementu získáním
osvědčení Auditu II – NASKL. V roce 2019 proběhl úspěšně reaudit pracovišť biochemických
laboratoří v Náchodě, Broumově, Jaroměři, Opočně a dále mikrobiologické a nově imunologické
laboratoře v Náchodě, pracoviště cytologie v Náchodě.
Endoskopické centrum v Náchodě a gastroenterologická ambulance v Rychnově n. Kn. splnily
podmínky pro získání Osvědčení k provádění screeningu nádorů kolorekta na období 2019-2020.

REGULAČNÍ POPLATKY
Celkem bylo za rok 2019 zaevidováno 30 190 regulačních poplatků za pohotovost po 90,-Kč
v celkové výši 2 717 100,- Kč.
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Regulační poplatky za ambulantní ošetření (ve výši 30,-Kč) a za hospitalizaci (ve výši 100,-Kč)
nebyly pacienty hrazeny. Pro nemocnici jsou kompenzovány ze strany zdravotních pojišťoven
v rámci úhrady.

AKREDITACE
Oblastní nemocnice Náchod a.s. získala v roce 2019 akreditace k provádění vzdělávání v níže
uvedených základních kmenech lékařů, dle § 13, odst. 1, písm. a) zákona č. 95/2004 Sb., v platném
znění:
Nemocnice Náchod:
Anesteziologický, platnost od 27.02.2019 do 26.02.2024
Všeobecné praktické lékařství, platnost od 27.02.2019 do 26.02.2024
Psychiatrický, platnost od 10.03.2019 do 09.03.2024
Pediatrický, platnost od 27.03.2019 do 26.03.2024
Urologický, platnost od 14.05.2019 do 13.05.2024
Gynekologicko-porodnický, platnost od 14.05.2019 do 13.05.2024
Neurologický, platnost od 14.05.2019 do 13.05.2024
Ortopedický, platnost od 14.05.2019 do 13.05.2024
Patologický, platnost od 14.05.2019 do 13.05.2024
Radiologický, platnost od 14.05.2019 do 13.05.2024
Interní, platnost od 18.07.2019 do 17.07.2024
Chirurgický, platnost od 09.08.2019 do 08.08.2024
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou:
Pediatrický, platnost od 27.03.2019 do 26.03.2024
Ortopedický, platnost od 04.05.2019 do 03.05.2024
Interní, platnost od 17.07.2019 do 16.07.2024
Gynekologicko-porodnický, platnost od 26.09.2019 do 25.09.2024
Chirurgický, platnost od 26.09.2019 do 25.09.2024

AKTIVITY V OBLASTI PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ
V roce 2019 byla uzavřena nová Kolektivní smlouva, jejíž součástí je i Mzdový předpis, který
upřesňuje systém odměňování zaměstnanců. Výplatní termín je stanoven na 15. kalendářní den.
Výměra dovolené činí minimálně pět týdnů v kalendářním roce pro všechny zaměstnance.
Nemocnice i nadále poskytuje zaměstnancům v pracovním poměru buď příspěvek na penzijní
připojištění se státním příspěvkem, nebo příspěvek na životní pojištění až do výše 600 Kč měsíčně.
Podmínkou poskytnutí příspěvku 600 Kč je, že zaměstnanec se na svém pojištění sám podílí
nejméně částkou 300 Kč. V případě, že se zaměstnanec na svém pojištění podílí částkou nižší,
příspěvek zaměstnavatele bude dvojnásobkem částky zaměstnance. Zaměstnanec má nárok na
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příspěvek zaměstnavatele již po ukončení zkušební doby a současně musí mít sjednán pracovní
poměr minimálně v rozsahu 0,5 úvazku.
Nemocnice poskytuje zaměstnanci při odchodu do starobního důchodu spojeného se skončením
pracovního poměru odměnu ve výši 15 000 Kč, v případě, že má pracovní úvazek minimálně 0,8
a je nepřetržitě zaměstnán v nemocnici v délce nejméně 5 let k datu vzniku nároku na starobní
důchod.
Nemocnice nabízí zaměstnanci zajištění nebo úhradu právních služeb v návaznosti na jakékoliv
soudní řízení vedené s ním v souvislosti s výkonem práce pro zaměstnavatele. S výjimkou případů,
kdy se prokáže, že jednání zaměstnance, které je předmětem soudního řízení, bylo úmyslným
trestným činem, nebo že zaměstnanec porušil své pracovní povinnosti zaviněně, nebo jednal pod
vlivem návykové látky. Nabídka neplatí, pokud se jedná o soudní řízení mezi zaměstnancem a
vlastním zaměstnavatelem.
Nemocnice vyplácí příspěvek až 3 000 Kč měsíčně zaměstnancům zdravotnických profesí, kteří
nastoupí po mateřské nebo rodičovské dovolené dle požadavku zaměstnavatele před dovršením
tří let věku příslušného dítěte. Podmínkou vyplacení je čerpání minimální doby dvou měsíců
mateřské nebo rodičovské dovolené s příslušným dítětem. Další podmínkou je pracovní úvazek
minimálně 0,5.
Dále nemocnice poskytuje čtvrtletně příspěvek na benefitní karty v hodnotě 500 Kč
zaměstnancům, kteří mají v nemocnici sjednán pracovní poměr minimálně v rozsahu 0,5 úvazku
a současně v příslušném kalendářním čtvrtletí roku 2019 činila u konkrétního zaměstnance doba
dočasné pracovní neschopnosti, karantény, mateřské nebo rodičovské dovolené, doba ošetřování
dítěte mladšího než 10 let nebo jiného člena domácnosti v případech podle § 39 zákona o
nemocenském pojištění a doba péče o dítě mladší než 10 let z důvodů stanovených v § 39 zákona
o nemocenském pojištění (§ 191 zákoníku práce) maximálně 14 kalendářních dnů. Benefitními
kartami lze platit v široké síti obchodů v oblasti kultura, sport, zdraví, rekreace a vzdělávání.
Nemocnice preferuje u zdravotnických profesí uzavírání smlouvy na dobu neurčitou v případě, že
přání zaměstnance není jiné.
Nemocnice vyplácí stávajícímu zaměstnanci odměnu za získání nového zaměstnance –
zdravotníka dle specifických podmínek pro jednotlivé pracovní kategorie získaného zaměstnance.
Nemocnice dále podporuje zvyšování a prohlubování kvalifikace formou přípravy na získání
specializované způsobilosti u lékařů, formou specializačního vzdělávání u všeobecných sester a
zdravotních laborantů a formou akreditovaných kvalifikačních kurzů u sanitářů a odborných
pracovníků v laboratorních metodách dle požadavků Vyhlášky č. 99/2012 Sb. o požadavcích na
minimální personální zabezpečení zdravotních služeb.
Od 1. 1. 2019 došlo k navýšení mzdových tarifů o 10 % v závislosti na objemu finančních
prostředků, které byly na toto navýšení v rámci úhradové vyhlášky poskytnuty.
V roce 2019 nemocnice administrovala celkem 16 rezidenčních míst pro lékařské obory. Z toho 6
dotací na rezidenční místo ONN obdržela v roce 2016 (1x interní oddělení, 1x neurologické
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oddělení, 1x ARO, 1x chirurgické oddělení, 1x gynekologicko porodnické oddělení, 1x dětské
oddělení), 4 dotace v roce 2017 (1x interní oddělení, 1x chirurgické oddělení, 1x ARO, 1x
psychiatrické oddělení) a 6 dotací v roce 2019 (4x dětské oddělení Náchod, 1x dětské oddělení
Rychnov nad Kněžnou, 1x všeobecné praktické lékařství).
Celková částka dotace ze státního rozpočtu čerpaná na výše uvedená rezidenční místa v r. 2019
činila 4 014 279,- Kč.
V roce 2017 byl založen Nadační fond pro podporu náchodské nemocnice. V roce 2019 byla
dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na jeho činnost 1.760.000 Kč, která byla určena na
realizaci stipendijních programů pro nelékařský zdravotnický personál s cílem získat do Oblastní
nemocnice Náchod kvalifikované pracovníky. Stipendijní program mohou využít všichni studenti
4. ročníků kvalifikačního studia, zejména zdravotničtí asistenti či praktické sestry nebo studenti
posledního ročníku na Vyšší odborné škole či Vysoké škole. Jedná se zejména o obory: všeobecná
sestra, dětská sestra, porodní asistentka, praktická sestra, zdravotnický záchranář, fyzioterapeut,
ergoterapeut, zdravotnický laborant, radiologický asistent. Získání stipendia je ošetřeno
smluvním vztahem mezi studentem, NF a nemocnicí. Podmínkou získání stipendia je úvazek 1,0 a
nutnost setrvat v nemocnici 3 roky. Pro vybraná oddělení v náchodské nemocnici může student
získat stipendium až 80 tis. Kč.
Zdravotnický nadační fond města Rychnova nad Kněžnou byl založen začátkem roku 2019 za
účelem podpory aktivit zaměřených na rozvoj zdravotnictví ve městě Rychnov nad Kněžnou. V
rámci těchto aktivit mimo jiné podporuje i budoucí zaměstnance poskytovatelů zdravotní péče ve
městě Rychnov nad Kněžnou formou jednorázových i dlouhodobých stipendií. Stipendium až do
výše 80 tis. Kč mohou využít studenti absolventských ročníků 2019 studijního nebo vzdělávacího
programu určeného k získání odborné způsobilosti zdravotnického pracovníka v oborech
všeobecná sestra, dětská sestra, porodní asistentka, praktická sestra, fyzioterapeut. Získání
stipendia je podmíněno setrváním v pracovním poměru v nemocnici Rychnov po dobu nejméně
36 měsíců s minimální velikostí pracovního úvazku 1,0. V roce 2019 stipendium získaly dvě
budoucí všeobecné zdravotní sestry, které mají zájem vykonávat své povolání v nemocnici
Rychnov nad Kněžnou.

AKTIVITY V OBLASTI BOZP A PO
V průběhu roku 2019 probíhalo pravidelné zaškolování zaměstnanců, a to na e-learningové
platformě, která umožňuje maximálně efektivní časově nenáročná školení. Také evidence,
kontrola a plánování proškolování zaměstnanců, a to včetně vydávání patřičných certifikátů je
výrazně efektivnější. Díky automatické notifikaci také adresná.
Od počátku roku byla zahájena spolupráce s panem Petrem Semerákem jako osobou odborně
způsobilou v oblasti PO a BOZP na základě smlouvy na dobu 24 měsíců.

Proběhlo několik kontrol dozorových orgánů BOZP bez závad.
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Dne 29. srpna 2019 proběhl za účasti Hasičského záchranného sboru Broumov plánovaný nácvik
evakuace pacientů multidisciplinární JIP nemocnice v Broumově. Stěžejním cílem nácviku bylo
seznámit zaměstnance nemocnice s postupy při evakuaci jedněch z nejrizikovějších pacientů,
kterými jsou pacienti JIP.
Nácvik zahrnoval vlastní transport pacientů – figurantů, a to jak závislých na přístrojové podpoře
vitálních funkcí, tak i pacientů mobilních. Testovány byly různé evakuační cesty v závislosti na
místě vzniku požáru. V průběhu vlastního nácviku byly také zkoušeny evakuační podložky určené
pro případy, kdy není možné pacienta přemístit na bezpečné místo i s nemocničním lůžkem.
Vlastní součástí cvičení bylo také upevnění znalostí o umístění hlavních uzávěrů vody,
elektrického proudu a medicinálních plynů a umístění shromaždiště, jak pacientů, tak
přístrojového a dalšího vybavení.

AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V rámci odpadového hospodářství bylo zajištěno plnění dle vyhl. č. 83/2016 Sb. o nakládání
s odpady, a to především v označování nádob na odpad a pytlů s nebezpečným odpadem v rámci
celé Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Po vysoutěžení byla uzavřena smlouva o likvidaci odpadu se společností Marius Pedersen na
období 4 let.
V roce 2019 vyprodukovala ONN a.s. celkem 463 tun odpadu, z čehož 338 tun činil nebezpečný
zdravotnický odpad a 125 tun komunální odpad.
V jednotlivých areálech Oblastní nemocnice Náchod a.s. probíhala pravidelná údržba zeleně.
V areálu nemocnice Nové Město nad Metují proběhlo pokácení stromu z důvodu havarijní situace
ohrožující bezpečnost. Důvodem byl špatný stav stromu.
V rámci modernizace nemocnice Náchod připravujeme také revitalizaci zeleně v areálu ONN a.s.

AKTIVITY V OBLASTI KVALITY A BEZPEČNOSTI ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB
V roce 2019 se Oblastní nemocnice Náchod a.s. již tradičně připojila k anketě Nejlepší nemocnice
2019. Svým hlasováním ji hospitalizovaní pacienti umístili nejen jako nejlepší
v Královéhradeckém kraji, ale celorepublikově se pak umístila na 3. místě v kategorii bezpečnost
a spokojenost ambulantních pacientů.
V oblasti kvality soustavně pokračujeme v aktualizaci vnitřních dokumentů a připravujeme se na
reakreditaci společnosti SAK o.p.s., která by měla proběhnout v září 2020. Pokračujeme také v
auditech cílených zvláště na poskytování zdravotní péče a vedení zdravotní dokumentace.
Nemocnice nadále pokračuje v elektronickém systému hlášení nežádoucích událostí, výstupy jsou
zpracovávány ve čtvrtletních intervalech a výsledky pravidelně zveřejňovány na Intranetu. U
závažných nežádoucích událostí je vždy provedena kořenová analýza.
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V rámci programu podpory zdraví byly organizovány dny věnované vybrané problematice - pro
veřejnost: Dny zdraví, Den hypertenze, Den seniorů, Evropský antibiotický den, Den melanomu,
Projekt STOP dekubitům a pro zaměstnance: Den hygieny rukou a Den duševního zdraví. Zdraví
svých zaměstnanců nemocnice dále podpořila možností bezplatného očkování proti chřipce.
ORL oddělení naší nemocnice nově zavedlo dle pokynu MZČR vyšetřování sluchu u předškolních
dětí, jehož cílem je podchytit včas případné sluchové postižení dítěte před zahájením školní
docházky. Pro neslyšící pacienty byla nemocnice vybavena díky společnosti Tichá linka tablety
pro komunikaci s neslyšícími.
Zdravotníci ONN se v průběhu roku zúčastnili školení zaměřených na zlepšení kvality
ošetřovatelské péče: prevence dekubitů, hygienická dezinfekce rukou, rezortní bezpečnostní cíle,
kardiopulmonální resuscitace, použití omezovacích prostředků a rehabilitační ošetřování.
Nemocnice nadále úzce spolupracovala se Střední odbornou školou sociální a zdravotní –
Evangelickou akademií Náchod. V průběhu roku 2019 proběhly dva běhy akreditovaných
kvalifikačních kurzů sanitář, které byly určeny jak pro zaměstnance nemocnice, tak i zájemce z řad
veřejnosti. Ve školním roce 2019/2020 jsme v naší nemocnici přivítali studenty druhého a třetího
ročníku oboru ošetřovatel na odborné praxi a navázali úzkou spolupráci se školou na výuce
studentů nově otevřeného oboru praktická sestra. Nadále také dochází do nemocnice na
odbornou praxi také studentky třetího a čtvrtého ročníku oboru praktická sestra SZŠ Trutnov a
studenti mnoha dalších vysokých a vyšších odborných škol z celé České republiky. Formou
exkurzí se nemocnice několikrát představila jako vstřícný budoucí zaměstnavatel několika
středním a vyšším odborným školám zdravotnického zaměření. Oblastní nemocnice Náchod také
obdržela ocenění v rámci projektu Firma škole – škola firmě od Rady Královéhradeckého kraje a
Krajské hospodářské komory.
V průběhu roku 2019 také proběhl den otevřených dveří na porodnickém oddělení v Náchodě a
od Nadace Křižovatka obdrželo dětské oddělení v Náchodě 5 monitorů dechu. Společnost Saar
Gummi podpořila náchodskou nemocnici nákupem tří monitorů vitálních funkcí v hodnotě téměř
98 000 Kč a nadace Šárky Birke nákupem kočárků. Nemocné děti v naší nemocnici dostaly také
krásné dřevěné hračky vyrobené v dřevomodelářské dílně věznice Odolov. Dětské oddělení i
nadále nabízí a organizuje kurzy předporodní přípravy, kojení a resuscitace novorozence pro
zájemce z řad veřejnosti.
V říjnu 2019 se nemocnice jakožto hlavní partner pořádající firmy Edumed připojila k organizaci
již tradiční akce Náchodské mezioborové dny.
V roce 2019 nemocnice navýšila kapacity takzvaných sociálních lůžek, která jsou určena
pacientům, kteří již nevyžadují lůžkovou zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu
stavu nejsou schopni se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěni ze
zdravotnického zařízení lůžkové péče. Sociální lůžka svým klientům zajištují ubytování, celodenní
stravování, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické a aktivizační
činnosti a zajištění pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
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záležitostí. Dne 24. 4. 2019 Oblastní nemocnice Náchod a. s. otevřela v Jaroměři novou stanici o
kapacitě 17 sociálních lůžek. Nedílnou součástí poskytování sociálních služeb je také aktivizace
seniorů. Pro zajištění těchto aktivit je důležité i vybavení oddělení. Společnost ALBI a.s. věnovala
do začátku dárky v podobě omalovánek pro dospělé, pastelky, dřevěné stavebnice a další. LDN
Jaroměř dále i v průběhu roku 2019 pokračovala ve spolupráci s dobrovolnickým centrem
Královédvorská Arnika a byla zahájena spolupráce také s neziskovou organizací Atelirof.
Na závěr roku přišel 5. 12. 2019 nemocné děti i dospělé navštívit Mikuláš s celou svou družinou a
rok byl zakončen vánočními besídkami na odděleních lůžek následné péče v Broumově pod
patronátem Nadačního fondu HOSPITAL BROUMOV za přispění ZUŠ Broumov a MŠ Broumov.
V Jaroměři před Vánocemi proběhl program hned dvakrát. Předvánočního setkání se ujala již
tradičně místní ZUŠ F. A. Šporka a následně seniorům zpříjemnil adventní čas kouzelník Miloš
Malý, který se specializuje na karetní magii. V nemocnici Rychnov proběhla vánoční besídka
17. 12. 2019.
AKTIVITY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE
V Oblastní nemocnici Náchod a.s. probíhala v roce 2019 klinická hodnocení humánních léčivých
přípravků v souladu se zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech v platném znění.
Interní oddělení Oblastní nemocnice Náchod se v roce 2019 podílelo na mezinárodní klinické
studii AEGIS-II ověřující nový léčebný postup u pacientů po prodělaném infarktu myokardu. Ve
studii je u pacientů hodnocen efekt nitrožilně aplikovaných léků, které jsou podány s cílem
redukovat objem aterosklerotických plátů zejména ve věnčitých tepnách a tak bránit opakování
příhody. Bezpečnost této léčby byla i s naším přispěním ověřena u obdobné skupiny pacientů již
v minulých letech a vzhledem k nadějným výsledkům byl následně zahájen širší výzkum, do
kterého bude celosvětově zařazeno více jak 20 600 pacientů. Díky naší participaci na klinickém
výzkumu můžeme řadě pacientů nabídnout i tyto nejnovější léčebné postupy. Zároveň byly v roce
2019 dokončeny dva několik let trvající mezinárodní projekty (Garfield-VTE a RE-SONANCE NIS),
ve kterých byl hodnocen dlouhodobý efekt léků ovlivňujících krevní srážlivost u pacientů
s hlubokou žilní trombózou či plicní embolií.
INFORMACE O NABYTÍ VLASTNÍCH AKCIÍ
Oblastní nemocnice Náchod a.s. nenabyla vlastní akcie.

ZAHRANIČNÍ POBOČKA NEBO JINÁ ČÁST OBCHODNÍHO ZÁVODU
Oblastní nemocnice Náchod a.s. nemá v zahraničí žádnou pobočku nebo jinou část obchodního
závodu.
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OSTATNÍ DŮLEŽITÉ ÚDAJE A DATA O SPOLEČNOSTI JSOU OBSAŽENY V PŘÍLOZE V ÚČETNÍ
ZÁVĚRCE KE DNI 31. 12. 2019.

V Náchodě dne 22. 6. 2020.

podepsal
RNDr.Bc. Digitálně
RNDr.Bc. Jan Mach
2020.06.24
Jan Mach Datum:
18:59:52 +02'00'

RNDr. Bc. Jan Mach

Ing. Lukáš Hartwich

statutární ředitel

prokurista
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Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Purkyňova 446
547 01 Náchod
IČ 26000202

Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou,
ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka číslo 2333 dne 12. 11. 2003
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Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku
2019
SMLUVNÍ STRANY - VYMEZENÍ PROPOJENÝCH OSOB:

Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ: 70889546
– nepřímo ovládající osoba, jediný akcionář společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého
kraje a.s.,
Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a. s. se sídlem Pivovarské náměstí 1245/2,
500 03 Hradec Králové, IČ: 25997556, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové v oddílu B, vložka 2321
– jediný akcionář společnosti Oblastní nemocnice Náchod a.s., přímo ovládající osoba od 28.
listopadu 2005
a
Oblastní nemocnice Náchod a. s. – ovládaná osoba a zpracovatel zprávy,
se sídlem Purkyňova 446, 547 69 Náchod, IČ: 26000202, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu B, vložka 2333,
a ostatní osoby ovládané stejnou ovládající osobou:
Královéhradecká lékárna a.s., se sídlem Veverkova 1343/1, Pražské Předměstí,
500 02 Hradec Králové, IČ: 27530981, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové v oddílu B, vložka 2721,
Oblastní nemocnice Trutnov a. s., se sídlem M. Gorkého 77, 541 01 Trutnov,
IČ: 26000237, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v
oddílu B, vložka 2334,
Oblastní nemocnice Jičín a. s., se sídlem Bolzanova 512, 506 01 Jičín,
IČ: 26001551, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
v oddílu B, vložka 2328,
Městská nemocnice a.s., se sídlem Vrchlického 1504, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,
IČ: 25262238, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
v oddílu B, vložka 1584,
Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o., se sídlem Pospíšilova 365/9,
500 03 Hradec Králové, IČ: 281 81 662, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Hradci Králové v oddílu C, vložka 28241,
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ostatní propojené osoby - organizace a společnosti zřízené a ovládané Královéhradeckým
krajem:

Centrum evropského projektování a.s., se sídlem Švendova 1282, 500 03 Hradec Králové, IČ:
27529576, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod
spisovou značkou B 2674,
Zdravotnická záchranná služba KHK, se sídlem Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové, IČ:
48145122, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu
Pr, vložka číslo 829, příspěvková organizace, zřizovatel Královéhradecký kraj,
Léčebna dlouhodobě nemocných Opočno, se sídlem Nádražní 521, 517 73 Opočno, IČ:
00191744, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu
Pr, vložka 798,
Vyšší odborná škola zdravotnická, Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie
Trutnov se sídlem Procházkova 303, 541 01 Trutnov, IČ: 13582968, příspěvková organizace byla
zřízena na základě Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR,
Základní škola a Praktická škola, se sídlem Kolowratská 485, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ:
70889546, příspěvková organizace, zřizovatel Královéhradecký kraj,
Praktická škola, ZŠ a MŠ Josefa Zemana Náchod, se sídlem Jiráskova 461, 547 01 Náchod, IČ:
70836418
Domov Dolní zámek, se sídlem náměstí Aloise Jiráska 44, 549 57 Teplice nad Metují, IČ:
71194011, příspěvková organizace, zřizovatel Královéhradecký kraj,
Domovy Na Třešňovce, se sídlem Riegrova 837, 552 03 Česká Skalice, IČ: 71193952, příspěvková
organizace, zřizovatel Královéhradecký kraj,
Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY Rychnov nad Kněžnou, se sídlem Jiráskova 1612,
516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 42886210, příspěvková organizace, zřizovatel Královéhradecký
kraj,
Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, se sídlem Procházkova 818, 541 01 Trutnov,
IČ: 00195201, příspěvková organizace, zřizovatel Královéhradecký kraj.
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Vymezení uzavřených smluv a poskytnutých plnění mezi propojenými osobami:
Královéhradecký kraj:
Společnost užívá movité věci Královéhradeckého kraje na základě smluv o výpůjčce v celkové
hodnotě 33 265 tis. Kč.
S Královéhradeckým krajem byla uzavřena v Hradci Králové dne 17. 2. 2016 Smlouva o závazku
veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby.
Platnost smlouvy do 31. 12. 2025.
Dodatek č. 1 ze dne 30. 12. 2019 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí
vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby ze dne 17. 2. 2016 s účinností od 1. 1. 2020.
Nová příloha obsahuje seznam oddělení: vnitřní lékařství, chirurgie, neurologie, pediatrie,
onkologie, psychiatrie, LPS. Schváleno usnesením Zastupitelstva KHK dne 9. 12. 2019.
Oblastní nemocnice Náchod a.s. obdržela v roce 2019 od Královéhradeckého kraje neinvestiční
dotace v celkové výši 153 858 tis. Kč. Z toho 147 177 tis. Kč jako vyrovnávací platbu za
poskytování závazku veřejné služby.
S Královéhradeckým krajem byl dne 30. 1. 2019 podepsán Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí
dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje ze dne 18. 7. 2017 na pořízení a vybudování provozu
magnetické rezonance, kde došlo k prodloužení doby realizace projektu od 1. 2. 2017 do 30. 9.
2019.
S Královéhradeckým krajem byl dne 27. 9. 2019 podepsán Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí
dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje ze dne 18. 7. 2017 na pořízení a vybudování provozu
magnetické rezonance, kde došlo k prodloužení doby realizace projektu u investiční části projektu
v částce 37 513 060 Kč do 28. 2. 2020 a u neinvestiční části projektu na pozáruční servis v částce
8 486 940 Kč do 28. 2. 2029.
Královéhradecký kraj dále poskytl pro rok 2019 dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje v
rámci individuální dotace na administraci projektů a administraci veřejných zakázek
realizovaných v rámci čerpání prostředků z Integrovaného operačního programu. Dotace byla
Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje schválena na řádném zasedání v lednu 2019. Dotace
byla čerpána ve výši 578 tis. Kč.
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z dotačního fondu KHK na realizaci projektu Podpora
zvýšení kvality návazné péče na částku 2 420 000 Kč. Doba realizace byla od 1. 1. 2018 do 31. 12.
2019.
Dodatek č. 1 ze dne 19. 12. 2019 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z dotačního fondu KHK na
Administraci IROP. Změna se týká doby realizace projektu od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2021.
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V roce 2018 začala Oblastní nemocnice Náchod a.s. poskytovat sociální službu dle § 52 zák. č.
108/2006 Sb., o sociálních službách. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého
kraje ze dne 12. 3. 2019 na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociální
služby ve výši 5 580 860 Kč.
Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu KHK na Vybudování sociálních lůžek v Jaroměři a
Broumově ze dne 19. 12. 2019. Jedná se o účelovou investiční dotaci v částce 4 677 542 Kč a
neinvestiční dotaci v částce 522 458 Kč.
Dodatek č. 1 ze dne 19. 12. 2019 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z dotačního fondu KHK na
Vybudování sociálních lůžek v Jaroměři a Broumově. Změna se týká doby realizace projektu od
1. 1. 2019 do 30. 6. 2020.
Dohoda o centrálním zadávání mezi KHK (centrální zadavatel) a ONN (zadavatel) ze dne 18. 10.
2016. Předmětem dohody je zajištění nejvýhodnějšího poskytovatele pevných telekomunikačních
služeb.
S Královéhradeckým krajem byly uzavřeny dále dne 5. 8. 2015 Dohody o centrálním zadávání na
uzavření rámcové smlouvy na poskytování mobilních telekomunikačních služeb a dále na
poskytování tiskových služeb.
Smlouva s Královéhradeckým krajem o spolupráci při zadávání veřejné zakázky na zdravotnickou
a IT techniku a servisní služby ze dne 14. 10. 2019.
Smlouva s Královéhradeckým krajem o centrálním zadávání veřejné zakázky na zajištění
dodavatele elektrické energie a zemního plynu pro rok 2018 a 2019 ze dne 31. 5. 2017 s platností
do 31. 12. 2019.
Smlouva s Královéhradeckým krajem o centrálním zadávání veřejné zakázky na zajištění
dodavatele elektrické energie a zemního plynu ze dne 29. 5. 2019 s dobou platnosti na neurčito.
Schváleno Radou KHK dne 15. 4. 2019.
Smlouva s Královéhradeckým krajem ze dne 7. 9. 2017 na úhradu nákladů za dočasný náhradní
zdroj tepla za pronájem dočasné výměníkové stanice od společnosti Innogy Energo po dobu
průběhu stavby Oblastní nemocnice Náchod - I. etapa modernizace a dostavby.
Smlouva ze dne 15. 11. 2017 o udělení podlicence Královéhradeckému kraji a zajištění autorského
dozoru. Podlicence se týká užití díla a realizace díla stavbou.
Smlouva ze dne 3. 11. 2016 o partnerství za účelem realizace projektu Nemocniční informační
systém Královéhradeckého kraje uzavřená s Královéhradeckým krajem, ZH KHK, nemocnicemi
ZH KHK a Centrem investic, rozvoje a inovací za účelem spolupráce při realizaci a udržitelnosti
Projektu. Platnost smlouvy do doby naplnění předmětu smlouvy.
Smlouva ze dne 24. 10. 2017 o společném zadávání projektu Nemocniční informační systém KHK
vč. zajištění servisní podpory uzavřená s Královéhradeckým krajem.
Smlouva s Královéhradeckým krajem o spolupráci při zavádění systému hospodaření s energií ze
dne 24. 5. 2017. Uzavření smlouvy bylo schváleno Radou KHK dne 12. 12. 2016.
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Smlouva s Královéhradeckým krajem o výpůjčce hmotného majetku ze dne 18. 12. 2007.
Smlouva s Královéhradeckým krajem ze dne 30. 7. 2015 o výpůjčce lůžkových monitorů,
telemetrických vysílačů a centrálního monitoru JIP na dobu neurčitou.
Dodatek č. 4 ze dne 3. 5. 2016 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 30. 7. 2015, který obsahuje novou
podobu přílohy s inventurním soupisem dlouhodobého a drobného majetku.
Smlouva o výpůjčce s Královéhradeckým krajem ze dne 11. 5. 2016 na hmotný majetek dle příloh.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 11. 5. 2016, kde dochází ke změně předmětu výpůjčky.
Smlouva o výpůjčce s Královéhradeckým krajem ze dne 16. 9. 2016 na dlouhodobý a drobný
majetek dle příloh. Platnost do 31. 12. 2019.
Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a. s.:
Od 1. 8. 2018 jsou nemovité věci (budovy a pozemky) v podnájmu, na základě podnájemní
smlouvy o užívání nemovitých věcí uzavřené dne 31. 7. 2018, od Zdravotnického holdingu
Královéhradeckého kraje a.s. Vlastníkem je Královéhradecký kraj. Celková výše nájemného byla
31 767 179 Kč.
Dodatek č. 1 k Podnájemní smlouvě ze dne 31. 7. 2018 na nemovité věci ze dne 2. 1. 2019
s účinností od 1. 1. 2019. Roční nájemné činí 31 974 250 Kč, měsíční nájemné je 2 664 521 Kč.
Dodatek č. 2 k Podnájemní smlouvě ze dne 31. 7. 2018 na nemovité věci ze dne 24. 4. 2019
s účinností od 1. 5. 2019. Roční nájemné činí 31 156 437 Kč.
Byly uzavřeny nájemní smlouvy mezi Zdravotnickým holdingem Královéhradeckého kraje a. s.
(pronajímatel) a Oblastní nemocnicí Náchod a.s. (nájemce) na nájem movitých věcí,
zdravotnických přístrojů, které jsou ve vlastnictví ZH KHK a.s.
Smlouva o zápůjčce mezi Zdravotnickým holdingem Královéhradeckého kraje a.s. (zapůjčitel) a
Oblastní nemocnicí Náchod a.s. (vydlužitel) ze dne 10. 6. 2014. Předmětem je peněžitá zápůjčka
ve výši 4 990 tis. Kč na nákup přístrojové techniky. Zápůjčka byla doplacena v červnu 2019.
Smlouva o zajištění servisní podpory provozu IS Open Lims ze dne 21. 4. 2017 od ZH KHK a.s. jako
dodavatele ode dne 1. 5. 2016 do 30. 4. 2017, následná smlouva ze dne 30. 6. 2017 s účinností od
1. 5. 2017.
Smlouvy se Zdravotnickým holdingem Královéhradeckého kraje a.s. ze dne 12. 2. 2015 o výpůjčce
zboží potřebného k připojení a fungování sítě WAN a o částečné úhradě nákladů souvisejících
s provozem privátní datové sítě WAN.
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o částečné úhradě nákladů souvisejících s provozem privátní datové sítě
Wan ze dne 12. 2. 2015. Dodatek byl podepsán dne 20. 6. 2019 s účinností od 1. 6. 2019 do 31. 5.
2020. ZH KHK a.s. jako poskytovatel a ONN a.s. jako uživatel.
Smlouva o poskytování služeb mailového serveru IceWarp ze dne 13. 2. 2019 s účinností od 1. 1.
2019 na neurčito. Oblastní nemocnice Náchod a.s. je poskytovatel a ZH KHK a.s. objednatel. Roční
částka činí 4 326 Kč bez DPH.
Smlouva o poskytování služeb datového centra od 1. 1. 2020 na neurčito se ZH KHK a.s. a jeho
dceřinými společnostmi. ONN a.s. jako poskytovatel.
Se Zdravotnickým holdingem Královéhradeckého kraje a.s. jako poskytovatelem byly uzavřeny
Smlouvy o poskytování služeb:
- ekonomického informačního systému FEIS, účinnost od 1. 1. 2011
- mzdového a personálního programu MS NAV Webcom, účinnost od 1. 10. 2010
- informačního systému FaMa + TPIS, účinnost od 15. 3. 2017 do 15. 3. 2021
- aplikačního programového vybavení LIS, účinnost od 1. 5. 2016, následná smlouva od 1. 5. 2017
do 31. 12. 2020.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb, týkajících se aplikačního programového vybavení
LIS ze dne 21. 12. 2018. Částka pro Nemocnici Náchod činí 796 179 Kč bez DPH za rok a pro
Nemocnici Rychnov 273 686 Kč bez DPH za rok.
Smlouva o společném zadávání veřejné zakázky na nákup nových firewallů ze dne 6. 11. 2019.
Smlouva o centralizovaném zadávání ze dne 21. 7. 2015, kde je předmětem úprava vzájemných
práv a povinností Centrálního zadavatele (ZH KHK) a Pověřujících zadavatelů (ONN) k třetím
osobám a k sobě navzájem v souvislosti s centralizovaným zadáním veřejné zakázky na služby
s názvem Logistické služby pro zdravotnická zařízení Královéhradeckého kraje.
Smlouva o společném zadávání veřejné zakázky na provedení auditu ročních účetních závěrek,
konsolidované účetní závěrky a daňového poradenství ZH KHK a. s. a vybraných dceřiných
společností ze dne 17. 10. 2018 na dobu neurčitou.
Smlouva o hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb uzavřená se ZH KHK
a.s. a Spojenou akreditační komisí, o.p.s. dne 21. 6. 2019 s účinností do 31. 12. 2019. Cena plnění
činí 221 960 Kč bez DPH.
Smlouva o úhradě nákladů na zajištění tvorby, údržby a distribuce elektronických katalogů
laboratorního materiálu ze dne 21. 12. 2018 a s účinností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020 v roční
částce 108 269 Kč bez DPH.
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o částečné úhradě nákladů souvisejících s provozem programového
vybavení NeOS WIN a NeOS WEB.
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Smlouva o spolupráci v rámci skupinové registrace k DPH, kde předmětem je spolupráce za
účelem plnění povinností vyplývajících z daňových zákonů. Smlouva je podepsána ONN a. s., ZH
KHK a. s., Královéhradeckou lékárnou a. s., Oblastní nemocnicí Trutnov a. s., Oblastní nemocnicí
Jičín a. s., Městskou nemocnicí a. s. Účinnost smlouvy je od 1. 1. 2018.
Smlouva o uplatňování pravidla skupiny DPH ze dne 20. 3. 2019. ZH KHK a.s. jako prodávající a
ONN a.s. jako kupující. Účinnost od 1. 1. 2018 po dobu trvání skupiny DPH.

Královéhradecká lékárna a. s.:
Rámcová kupní smlouva s Královéhradeckou lékárnou a.s. (prodávající) a Oblastní nemocnicí
Náchod a.s. (kupující) na dodávky léčiv, zdravotnických prostředků a laboratorního materiálu ze
dne 1. 9. 2008. Celkový objem dodávek za rok 2019 činí 56 779 897 Kč.
Smlouvy o poskytnutí finančního bonusu na jednotlivá čtvrtletí roku 2019.
S Královéhradeckou lékárnou a.s. byla uzavřena Smlouva o podnájmu ze dne 28. 3. 2014 za účelem
provozování lékárenské péče v nestátním zdravotnickém zařízení. Platnost od 1. 4. 2014 do 31. 3.
2024.
S Královéhradeckou lékárnou a.s. byla uzavřena Podnájemní smlouva na nebytové prostory
určené k provozování lékárny v Broumově s účinností od 1. 12. 2011. Upraveno Dodatkem č. 1 ze
dne 29. 10. 2014 s účinností od 1. 12. 2014 do 30. 11. 2024.
S Královéhradeckou lékárnou a.s. byla dne 22. 8. 2011 uzavřena Podnájemní smlouva na nebytové
prostory určené k provozování lékárny v Rychnově n. Kn. Upraveno Dodatkem č. 1 ze dne 29. 10.
2014 s účinností od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2024.
Smlouva s Královéhradeckou lékárnou a.s. ze dne 19. 10. 2016 o poskytování služeb při klinickém
hodnocení léčiv.
Rámcová smlouva s Královéhradeckou lékárnou a.s. o zajištění testování kvality medicinálního
vzduchu ze dne 1. 5. 2011 na dobu neurčitou. Dodatek č. 1 k této smlouvě ze dne 22. 12. 2014.
Rámcová smlouva o dílo s Královéhradeckou lékárnou a.s. jako objednatel ze dne 11. 6. 2014.
Předmětem je sterilizace materiálů.
Příkazní smlouva s Královéhradeckou lékárnou a.s. jako příkazce ze dne 11. 6. 2014. ONN zajišťuje
záležitosti související s likvidací nebezpečného odpadu.

Centrální zdravotnická zadavatelská s. r. o.:
Kupní smlouva uzavřená s Centrální zdravotnickou zadavatelskou s.r.o. na dodávky
zdravotnického materiálu v rámci centrálního zásobování nemocnic. Celkový objem dodávek a
služeb za rok 2019 činí 109 105 146 Kč vč. DPH.
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Dodatek č. 1 ze dne 11. 9. 2017 ke Smlouvě ze dne 29. 4. 2013 o centralizovaném zadávání
veřejných zakázek na dodávky materiálů.
Dodatek č. 1 ze dne 11. 9. 2017 ke Smlouvě ze dne 19. 2. 2014 o centralizovaném zadávání
veřejných zakázek na dodávky zdravotnických materiálů a služeb a přístrojové vybavení pro
oblast laboratorních diagnostik a dialýzu.
Smlouva o centralizovaném zadávání veřejných zakázek na dodávky vybraných léčiv do
zdravotnických zařízení pověřujících zadavatelů, kterými je Oblastní nemocnice Náchod a. s.,
Královéhradecká lékárna a. s., Oblastní nemocnice Trutnov a. s., Oblastní nemocnice Jičín a. s.,
Městská nemocnice a. s. Veřejné zakázky se týkají dodávek základních infuzních roztoků a
dodávek speciálních infuzních roztoků. Smlouva byla podepsána dne 18. 12. 2018 na neurčito.
Smlouva o poskytování administrativních služeb a administraci limitů a pozitivních listů ze dne
20. 3. 2019 s účinností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

Centrum evropského projektování a. s.:
Rámcová příkazní smlouva ze dne 21. 11. 2016 na administraci projektu IROP a administraci a
organizaci souvisejících veřejných zakázek.
Dodatek č. 2 k Rámcové příkazní smlouvě ze dne 21. 11. 2016 týkající se administrace projektů ze
dne 12. 4. 2019.
Výpověď Rámcové příkazní smlouvy ze dne 21. 11. 2016, jedná se o ukončení realizace veřejné
zakázky. Výpověď byla podepsána dne 28. 10. 2019.
Příkazní smlouva na organizaci veřejné zakázky Pořízení a instalace magnetické rezonance včetně
stavebních úprav pro ONN a.s. ze dne 20. 8. 2018. Platnost do okamžiku předání veškeré
dokumentace k této veřejné zakázce.
Oblastní nemocnici Náchod a.s. byla odňata dotace v rámci výzvy č. 31 Integrovaného operačního
programu „Zvýšení kvality návazné péče“. V rámci činností spojených s administrací projektů,
prováděla přípravu a zpracování podkladů pro podání žádosti o poskytnutí dotace a následně
zajišťovala samotné podání žádosti o podporu společnost Centrum evropského projektování, a.s.,
jejíž jediným akcionářem je Královéhradecký kraj. Jedná se tedy o spřízněnou osobu. Oblastní
nemocnice Náchod a.s. klade za vinu této společnosti odnětí dotace a bude žádat po společnosti
finanční náhradu.

Oblastní nemocnice Trutnov a. s.:
Smlouva o poskytování služeb na zajištění činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů ze dne
28. 6. 2019. Oblastní nemocnice Trutnov a.s. jako poskytovatel a ONN a.s. jako objednatel.
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Městská nemocnice Dvůr Králové a. s.:
Smlouva o spolupráci ohledně provádění vyšetření bioptických a cytologických vzorků na
pracovišti patologické anatomie v nemocnici v Náchodě s platností od 1. 2. 2017.

Zdravotnická záchranná služba KHK:
Smlouva o podnájmu prostor sloužících podnikání v Nemocnici Rychnov n. Kn. a Broumov pro
provoz ZZS KHK ze dne 31. 12. 2018 s platností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podnájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 31. 12. 2018, týkající
se změny výše nájemného. Dodatek byl podepsán 3. 10. 2019 s účinností od 1. 8. 2019.
Léčebna dlouhodobě nemocných Opočno:
ONN a.s. poskytla LDN Opočno výrobky a služby v celkové částce 518 846 Kč vč. DPH.
Vyšší odborná škola zdravotnická, Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie
Trutnov:
Podnájemní smlouva na využívání prostor šatny pro žákyně školy ze dne 30. 8. 2018. Platnost
smlouvy je od 1. 9. 2018 do 30. 6. 2019. Roční nájemné činí 11 837 Kč. Nájemné za rok 2019 činí
5 918,46 Kč.

Praktická škola, ZŠ a MŠ Josefa Zemana Náchod:
Dohoda o společném užívání dětské herny na dětském a novorozeneckém oddělení ONN a. s. ze
dne 22. 8. 2018.
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PŘEHLED FAKTUROVANÝCH ČÁSTEK ZA ROK 2019
FAKTURY V KČ VČ. DPH
NÁZEV ORGANIZACE

IČO

PŘIJATÉ

VYDANÉ

Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o.

28181662

109 105 145,53

239 580,00

Královéhradecká lékárna a.s.

27530981

56 779 897,14

2 880 342,34

Zdravotnický holding KHK a.s.

25997556

36 755 755,49

1 829 938,72

Centrum evropského projektování a.s.

27529576

1 348 545,00

-

Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

26000237

170 921,16

14 142,22

Oblastní nemocnice Jičín a.s.

26001551

300,00

-

Městská nemocnice a.s.

25262238

-

17 155,58

Zdravotnická záchranná služba KHK

48145122

-

593 966,15

Léčebna dlouhodobě nemocných Opočno

191744

-

518 846,14

Základní škola a Praktická škola, Rychnov n.Kn.

70889546

-

1 321 546,83

Domovy Na Třešňovce, Česká Skalice

71193952

-

41 925,00

Domov Dolní zámek, Teplice nad Metují

71194011

-

35 256,20

VOŠZ, SZŠ a OA Trutnov

13582968

-

5 918,46

195201

-

4 134,57

42886210

-

2 698,25

Sdružení ozdravoven a léčeben okr.Trutnov
DOMEČKY Rychnov n.Kn.

Společnost Oblastní nemocnice Náchod a.s. neučinila žádný další jiný právní úkon v zájmu
propojených osob ani nepřijala a neuskutečnila žádná ostatní opatření v zájmu nebo na popud
propojených osob.
Všechny popisované smluvní vztahy a transakce byly uzavřeny za obvyklých smluvních
podmínek, přičemž sjednaná a poskytnutá plnění nebo protiplnění odpovídají podmínkám
obvyklého obchodního styku a společnosti nevznikla žádná újma. Nepřichází tak v úvahu
posuzování vyrovnání újmy podle § 71 a 72 ZOK.
Výsledkem zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích společnosti Oblastní nemocnice Náchod a.s.
ze vztahů, které jsou předmětem této zprávy, zejména vzhledem ke skutečnosti, že
z nich nevznikla společnosti újma, je zjištění, že převládají výhody a z těchto vztahů neplynou
rizika.

V Náchodě dne 31. 3. 2020

RNDr.Bc.
Jan Mach

Digitálně podepsal
RNDr.Bc. Jan Mach
Datum: 2020.06.24
19:00:29 +02'00'

RNDr. Bc. Jan Mach

Ing. Lukáš Hartwich

statutární ředitel

prokurista
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ÚČETNÍ VÝKAZY
ROZVAHA

Obchodní firma a sídlo účetní jednotky

v plném rozsahu

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

(v celých tisících Kč)

Purkyňova 446

31.12.2019

547 01 Náchod

ke dni:

IČO
26000202

Označení

AKTIVA

a

b

Běžné účetní období

AKTIVA CELKEM
A.

Pohledávky za upsaný základní kapitál

B.

Dlouhodobý majetek

B. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

Minulé úč.obd.

Brutto

Korekce

Netto

Netto

1

2

3

4

596 438

-248 333

348 105

403 403

0

0

0

0

368 806

-247 409

121 397

174 203

39 903

-34 468

5 435

7 146

B. I.

1.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

0

0

0

0

B. I.

2.

Ocenitelná práva

39 903

-34 468

5 435

7 146

B. I.

2. 1.

Software

39 903

-34 468

5 435

7 146

B. I.

2. 2.

Ostatní ocenitelná práva

0

0

0

0

B. I.

3.

Goodwill

0

0

0

0

B. I.

4.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

0

0

0

0

B. I.

5.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

0

0

0

0

B. I.

5. 1.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

0

0

0

0

B. I.

5. 2.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

B. II.

Dlouhodobý hmotný majetek

B. II. 1.

Pozemky a stavby

B. II. 1. 1.

Pozemky

B. II. 1. 2.

Stavby

B. II. 2.

Hmotné movité věci a jejich soubory

B. II. 3.
B. II. 4.

0

0

0

0

328 903

-212 941

115 962

167 057

5 113

-876

4 237

4 477

0

0

0

0

5 113

-876

4 237

4 477

322 285

-212 065

110 220

161 568

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

0

0

0

0

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

0

0

0

0

B. II. 4. 1.

Pestitelské celky trvalých porostů

0

0

0

0

B. II. 4. 2.

Dospělá zvířata a jejich skupiny

0

0

0

0

B. II. 4. 3.

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

0

0

0

0

B. II. 5.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

1 505

0

1 505

1 012

B. II. 5. 1.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

636

0

636

80

B. II. 5. 2.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

869

0

869

932

B. III.

Dlouhodobý finanční majetek

0

0

0

0

B. III. 1.

Podíly - ovládaná osoba nebo ovládající osoba

0

0

0

0

B. III. 2.

Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba

0

0

0

0

B. III. 3.

Podíly - podstatný vliv

0

0

0

0

B. III. 4.

Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv

0

0

0

0

B. III. 5.

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

0

0

0

0

B. III. 6.

Zápůjčky a úvěry - ostatní

0

0

0

0

B. III. 7.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

0

0

0

0

B. III. 7. 1.

Jiný dlouhodobý finanční majetek

0

0

0

0

B. III. 7. 2.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

0

0

0

0
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ÚČETNÍ VÝKAZY
Označení

AKTIVA

a

b

C.

Běžné účetní období

Oběžná aktiva

C. I.

Minulé úč.obd.

Brutto

Korekce

Netto

Netto

1

2

3

4

224 730

-924

223 806

224 498

Zásoby

34 842

0

34 842

36 181

C. I.

1.

Materiál

34 842

0

34 842

36 181

C. I.

2.

Nedokončená výroba a polotovary

0

0

0

0

C. I.

3.

Výrobky a zboží

0

0

0

0

C. I.

3. 1.

Výrobky

0

0

0

0

C. I.

3. 2.

Zboží

0

0

0

0

C. I.

4.

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

0

0

0

0

C. I.

5.

Poskytnuté zálohy na zásoby

0

0

0

0

125 533

-924

124 609

130 773

1 189

0

1 189

926

C. II.

Pohledávky

C. II. 1.

Dlouhodobé pohledávky

C. II. 1. 1.

Pohledávky z obchodních vztahů

0

0

0

0

C. II. 1. 2.

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

0

0

0

0

C. II. 1. 3.

Pohledávky - podstatný vliv

0

0

0

0

C. II. 1. 4.

Odložená daňová pohledávka

0

0

0

0

C. II. 1. 5.

Pohledávky ostatní

1 189

0

1 189

926

0

0

0

0

23

0

23

23

0

0

0

0

C. II. 1. 5. 1. Pohledávky za společníky
C. II. 1. 5. 2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy
C. II. 1. 5. 3. Dohadné účty aktivní
C. II. 1. 5. 4. Jiné pohledávky

1 166

0

1 166

903

C. II. 2.

Krátkodobé pohledávky

124 344

-924

123 420

129 847

C. II. 2. 1.

Pohledávky z obchodních vztahů

121 318

-924

120 394

103 714

C. II. 2. 2.

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

0

0

0

0

C. II. 2. 3.

Pohledávky - podstatný vliv

0

0

0

0

C. II. 2. 4.

Pohledávky - ostatní

3 026

0

3 026

26 133

0

0

0

0

C. II. 2. 4. 1. Pohledávky za společníky
C. II. 2. 4. 2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

0

0

0

0

24

0

24

3 722

C. II. 2. 4. 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy

201

0

201

39

C. II. 2. 4. 5. Dohadné účty aktivní

486

0

486

4 822

C. II. 2. 4. 3. Stát - daňové pohledávky

C. II. 2. 4. 6. Jiné pohledávky

2 315

0

2 315

17 550

C. III.

Krátkodobý finanční majetek

0

0

0

0

C. III. 1.

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

0

0

0

0

C. III. 2.

Ostatní krátkodobý finanční majetek

0

0

0

0

C. IV.

Peněžní prostředky

64 355

0

64 355

57 544

C. IV. 1.

Peněžní prostředky v pokladně

482

0

482

503

C. IV. 2.

Peněžní prostředky na účtech

63 873

0

63 873

57 041

D.

Časové rozlišení aktiv

2 902

0

2 902

4 702

D. 1.

Náklady příštích období

1 808

0

1 808

3 395

D. 2.

Komplexní náklady příštích období

0

0

0

0

D. 3.

Příjmy příštích období

1 094

0

1 094

1 307
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ÚČETNÍ VÝKAZY
Označení

PASIVA

a

b

Stav v běžném

Stav v minulém

účetním období

účetním období

5

6

PASIVA CELKEM

348 105

403 403

A.

Vlastní kapitál

61 699

42 939

A. I.

Základní kapitál

68 366

68 366

68 366

68 366

0

0

A. I.

1.

Základní kapitál

A. I.

2.

Vlastní podíly (-)

A. I.

3.

Změny základního kapitálu

A. II.

Ážio a kapitálové fondy

0

0

130 700

131 710

A. II.

1.

Ážio

0

0

A. II.

2.

Kapitálové fondy

130 700

131 710

A. II.

2.

1.

Ostatní kapitálové fondy

130 700

131 710

A. II.

2.

2.

0

0

A. II.

2.

3.

0

0

A. II.

2.

4.

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací
(+/-)
Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)

0

0

A. II.

2.

5.

Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)

A. III.

0

0

Fondy ze zisku

4 906

4 906

4 619

4 619

287

287

-161 034

-133 161

0

0

-161 034

-133 161

0

0

18 761

-28 882

0

0

286 283

360 344

37 257

25 546

A. III.

1.

Ostatní rezervní fondy

A. III.

2.

Statutární a ostatní fondy

A. IV.

Výsledek hospodaření minulých let (+/-)

A. IV.

1.

Nerozdělený zisk minulých let

A. IV.

2.

Neuhrazená ztráta minulých let (-)

A. IV.

3.

Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)

A. V.

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)

A. VI.

Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)

B. + C.

Cizí zdroje

B.

Rezervy

B. 1.

Rezerva na důchody a podobné závazky

0

0

B. 2.

Rezerva na daň z příjmů

0

0

B. 3.

Rezerva podle zvláštních právních předpisů

B. 4.

Ostatní rezervy

C.

Závazky

C. I.

Dlouhodobé závazky

0

0

37 257

25 546

249 026

334 798

0

0

C. I.

1.

Vydané dluhopisy

0

0

C. I.

1.

1.

Vyměnitelné dluhopisy

0

0

C. I.

1.

2.

Ostatní dluhopisy

0

0

C. I.

2.

Závazky k úvěrovým institucím

0

0

C. I.

3.

Dlouhodobé přijaté zálohy

0

0

C. I.

4.

Závazky z obchodních vztahů

0

0

C. I.

5.

Dlouhodobé směnky k úhradě

0

0

C. I.

6.

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

0

0

C. I.

7.

Závazky - podstatný vliv

0

0

C. I.

8.

Odložený daňový závazek

0

0

C. I.

9.

Závazky - ostatní

0

0

C. I.

9.

1.

Závazky ke společníkům

0

0

C. I.

9.

2.

Dohadné účty pasivní

0

0

C. I.

9.

3.

Jiné závazky

0

0

53

ÚČETNÍ VÝKAZY
Označení

PASIVA

a

b

C. II.

Krátkodobé závazky

Stav v běžném

Stav v minulém

účetním období

účetním období

5

6

249 026

334 798

Vydané dluhopisy

0

0

C. II.

1.

C. II.

1.

1.

Vyměnitelné dluhopisy

0

0

C. II.

1.

2.

Ostatní dluhopisy

0

0

C. II.

2.

Závazky k úvěrovým institucím

C. II.

3.

Krátkodobé přijaté zálohy

C. II.

4.

C. II.

5.

C. II.
C. II.
C. II.

8.

C. II.

8.

1.

Závazky ke společníkům

C. II.

8.

2.

Krátkodobé finanční výpomoci

0

0

C. II.

8.

3.

Závazky k zaměstnancům

47 042

41 814

C. II.

8.

4.

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

26 026

23 267

C. II.

8.

5.

Stát - daňové závazky a dotace

56 151

53 577

C. II.

8.

6.

Dohadné účty pasivní

17 893

16 896

C. II.

8.

7.

Jiné závazky

2 318

4 036

67

80 861

1 466

1 348

Závazky z obchodních vztahů

98 063

112 466

Krátkodobé směnky k úhradě

0

0

6.

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

0

533

7.

Závazky - podstatný vliv

0

0

149 430

139 590

0

0

Závazky ostatní

D

Časové rozlišení pasiv

123

120

D. 1.

Výdaje příštích období

49

50

D. 2.

Výnosy příštích období

74

70

Okamžik sestavení účetní závěrky:

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní
jednotky:

22.6.2020

RNDr.Bc. Jan
Mach

Digitálně podepsal
RNDr.Bc. Jan Mach
Datum: 2020.06.24
19:01:06 +02'00'

Právní forma účetní jednotky:

Předmět podnikání:

akciová společnost

poskytování zdravotní péče
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ÚČETNÍ VÝKAZY
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
druhové členění v plném rozsahu
(v celých tisících Kč)

za období končící:

Obchodní firma a sídlo účetní jednotky

Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Purkyňova 446

31.12.2019

547 01 Náchod

IČO
26000202

Označení

TEXT

a

b

I.

Tržby z prodeje výrobků a služeb

II.

Tržby za prodej zboží

A.

Výkonová spotřeba

A.1.

Náklady vynaložené na prodané zboží

A.2.

Skutečnost v účetním období
běžném

minulém

1

2

1 306 403

1 136 625

66

0

474 116

449 563

46

0

Spotřeba materiálu a energie

308 311

304 423

A.3.

Služby

165 759

145 140

B.

Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)

0

0

C.

Aktivace (-)

-18 344

-19 505

D.

Osobní náklady

963 477

869 852

D.1.

Mzdové náklady

718 323

646 990

D.2.

Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady

245 154

222 862

D.2.1.

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

234 881

213 048

D.2.2.

Ostatní náklady

10 273

9 814

E.

Úpravy hodnot v provozní oblasti

19 751

35 711

E.1.

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

26 459

35 849

E.1.1.

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé

26 459

35 849

E.1.2.

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné

0

0

E.2.

Úpravy hodnot zásob

0

0

E.3.

Úpravy hodnot pohledávek

-6 708

-138

III.

Ostatní provozní výnosy

177 202

204 851

III.1.

Tržby z prodaného dlouhodobého majetku

3

21 907

III.2.

Tržby z prodaného materiálu

6 557

5 848

III.3.

Jiné provozní výnosy

170 642

177 096

F.

Ostatní provozní náklady

25 044

33 649

F.1.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

F.2.

Zůstatková cena prodeného materiálu

F.3.

Daně a poplatky

F.4.

Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období

F.5.

Jiné provozní náklady
*

Provozní výsledek hospodaření (+/-)

55

0

21 907

6 555

5 863

94

131

11 712

605

6 683

5 143

19 627

-27 794

ÚČETNÍ VÝKAZY
Označení

TEXT

a

b

Skutečnost v účetním období
běžném
1

minulém
2

IV.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly

0

0

IV.1.

Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba

0

0

IV.2.

Ostatní výnosy z podílů

0

0

G.

Náklady vynaložené na prodané podíly

0

0

V.

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

0

0

V.1.

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající
osoba

0

0

V.2.

Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

0

0

H.

Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem

VI.

Výnosové úroky a podobné výnosy

VI.1.

Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba

VI.2.

Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy

I.

Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti

J.

Nákladové úroky a podobné náklady

J.1.

Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba

J.2.

Ostatní nákladové úroky a podobné náklady

VII.

Ostatní finanční výnosy

K.

Ostatní finanční náklady
*

Finanční výsledek hospodaření (+/-)

**

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)

0

0

721

129

0

0

721

129

0

0

1 332

976

5

245

1 327

731

0

0

255

241

-866

-1 088

18 761

-28 882

L.

Daň z příjmů

0

0

L.1.

Daň z příjmů splatná

0

0

L.2.

Daň z příjmů odložená (+/-)

0

0

18 761

-28 882

0

0

**
M.

Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)

***
*

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
Čistý obrat za období

Okamžik sestavení účetní závěrky:

18 761

-28 882

1 484 392

1 341 605

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

22.6.2020

RNDr.Bc.
Jan Mach

Právní forma účetní jednotky:

Předmět podnikání:

akciová společnost

poskytování zdravotní péče
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Digitálně podepsal
RNDr.Bc. Jan Mach
Datum: 2020.06.24
19:01:22 +02'00'

ÚČETNÍ VÝKAZY – PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

Oblastní nemocnice Náchod a. s.
Purkyňova 446
547 01 Náchod
IČO 26000202

PŘÍLOHA V ÚČETNÍ
ZÁVĚRCE K 31. 12. 2019

Zpracoval: RNDr. Bc. Jan Mach
V Náchodě dne 22. 6. 2020.
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ÚČETNÍ VÝKAZY – PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
1

Účetní období

Tato řádná účetní závěrka byla zpracována za účetní období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

2

Vznik účetní jednotky

Oblastní nemocnice Náchod a. s. byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci
Králové v oddílu B, vložce číslo 2333 dne 12. 11. 2003.

3

Předmět podnikání:

poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
hostinská činnost
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

4

Změny a dodatky provedené v období v zápisu do obchodního rejstříku

Dne 20. 12. 2018 byly do sbírky listin založeny nové stanovy společnosti Oblastní nemocnice Náchod a.s., kdy
důvodem pro změnu stanov je změna řízení společnosti z dualistického na monistický systém řízení s platností od
1. 1. 2019.
V souvislosti se změnou stanov zanikly funkce členů představenstva společnosti a funkce členů dozorčí rady, a to
k 31. 12. 2018.
1. 1. 2019 vznikla funkce statutární ředitelky Ing. Ivany Urešové, MBA a dále členů správní rady společnosti Ing.
Mariana Tomášika, MBA, MUDr. Jiřího Řezníčka, Ing. Petra Raaba, Ing. Miroslava Procházky, Ph.D., Ing.
Tomáše Slámy, MSc. a Ing. Miroslava Vávry, CSc.
Dne 4. února 2019 byla do sbírky listin zapsána prokura RNDr. Bc. Jana Macha, která ho zmocnila ke všem
právním jednáním, k nimž dochází při provozu obchodního závodu společnosti, i když se k nim jinak vyžaduje
zvláštní plná moc. Prokurista je oprávněn společnost zastupovat samostatně. V prokuře není zahrnuto oprávnění
zcizovat věci nemovité společnosti nebo je zatěžovat.
Dne 4. února 2019 byla do sbírky listin zapsána prokura Ing. Luboše Mottla, která ho zmocnila ke všem právním
jednáním, k nimž dochází při provozu části obchodního závodu společnosti, která je označena jako "nemocnice
Rychnov nad Kněžnou", i když se k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc. Prokurista je oprávněn, ve výše
uvedeném rozsahu společnost zastupovat samostatně. V prokuře není zahrnuto oprávnění zcizovat věci nemovité
společnosti nebo je zatěžovat.

5

Statutární orgán a správní rada k 31. 12. 2019
Statutární ředitelka:

Ing. Ivana Urešová, MBA

Předseda správní rady:

Ing. Marian Tomášik, MBA

Člen správní rady:

MUDr. Jiří Řezníček

Člen správní rady:

Ing. Petr Raab

Člen správní rady:

Ing. Miroslav Procházka, Ph.D.

Člen správní rady:

Ing. Tomáš Sláma, MSc.

Člen správní rady:

Ing. Miroslav Vávra, CSc.
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6

Statutární orgán a správní rada k datu sestavení účetní závěrky

K datu sestavení účetní závěrky je složení statutárního orgánu a správní rady následující:

7

Statutární ředitel:

RNDr. Bc. Jan Mach

Předseda správní rady:

Ing. Marian Tomášik, MBA

Člen správní rady:

MUDr. Jiří Řezníček

Člen správní rady:

Ing. Petr Raab

Člen správní rady:

Ing. Miroslav Procházka, Ph.D.

Člen správní rady:

Ing. Tomáš Sláma, MSc.

Člen správní rady:

Ing. Miroslav Vávra, CSc.

Základní kapitál, akcionářská struktura

Základní kapitál k 31. 12. 2019 činil 68.366.000,- Kč a byl rozvržen na 1.057 kusů kmenových akcií na jméno
ve jmenovité hodnotě 48 tis. Kč, 6 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 480 tis. Kč, 140 kusů
kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100 tis. Kč a 15 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité
hodnotě 50 tis. Kč.
Akcie byly upsány jediným akcionářem společnosti. Základní kapitál byl plně splacen.
Jediným akcionářem společnosti je Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, a.s.
Společnost jako osoba řízená uzavřela dne 28. 8. 2006 se Zdravotnickým holdingem Královéhradeckého kraje a.s.
ovládací smlouvu. Ovládací smlouva byla publikována v Obchodním věstníku dne 30. 8. 2006. Ovládací smlouva
byla Dohodou o ukončení ovládací smlouvy ukončena k 31. 12. 2010.
Společnost nemá uzavřenu smlouvu o převodech zisku.

8

Účetní jednotky, v nichž má společnost podstatný nebo rozhodující vliv

K 31. 12. 2019 neměla společnost Oblastní nemocnice Náchod a.s. žádnou majetkovou účast v jiné společnosti.

9

Zahájení činnosti

Činnost Oblastní nemocnice Náchod a. s. byla zahájena k 1. 1. 2004, kdy nabylo platnosti rozhodnutí o registraci
nestátního zdravotnického zařízení. K 1. 1. 2004 byli do Oblastní nemocnice Náchod a. s. převedeni pracovníci na
základě dohody o delimitaci z Oblastní nemocnice Náchod, příspěvkové organizace Královéhradeckého kraje.

10

Popis organizační struktury

Schéma organizační struktury je uvedeno v příloze č. 1.
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11

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců, výše osobních nákladů, správní náklady
Rok
Lékaři
Farmaceuti
§5+§6
§ 7-21a (Díl 1)
§ 22-28 (Díl 2)
§ 29-42 (Díl 3)
JOP SŠ a VŠ § 43
THP
Dělníci
Pracovník v sociálních službách
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců

2018
185,95
3,00
554,91
101,65
48,15
168,50
4,68
104,57
114,14
0
1.285,55

2019
178,61
3,00
557,59
100,50
53,81
175,92
4,56
108,92
105,97
10,35
1.299,22

§5+§6
§ 7-21a
§ 22-28

všeobecná sestra, porodní asistentka
radiologický asistent, zdravotní laborant, nutriční terapeut, zdravotnický záchranář, ergoterapeut
fyzioterapeut, odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků,
biomedicínský inženýr
§ 29-42
zdravotnický asistent, ošetřovatel, laboratorní pracovník, sanitář
Dle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických
povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů.

Rok
Výše osobních nákladů na zaměstnance v tis. Kč

2018
866.677

2019
961.467

Odměny statutárního orgánu a správní rady byly vyplaceny v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 ve výši
2.010 tis. Kč.
Oblastní nemocnice Náchod a. s. nemá žádné závazky, včetně penzijních, k bývalým členům statutárních a
dozorčích orgánů, s výjimkou závazků vyplývajících z pracovního poměru nebo z výkonu funkce u takových
bývalých členů orgánů společnosti, kteří ve společnosti dále působí.
Správní náklady v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 (v tis. Kč)
osobní náklady
ostatní správní náklady
Celkem

12

83.318
57.013
140.331

Zálohy, závdavky, zápůjčky a úvěry poskytnuté členům řídících, kontrolních a případně správních
orgánů

Oblastní nemocnice Náchod a. s. neposkytla k 31. 12. 2019 žádný úvěr, zápůjčku, zajištění a ostatní plnění jak
v peněžní, tak v nepeněžní formě osobám, které jsou statutárním orgánem, členy statutárních nebo jiných řídících
a dozorčích orgánů včetně bývalých osob a členů těchto orgánů.

13

Informace o použitých obecných účetních zásadách a účetních metodách, způsobech oceňování
majetku a závazků a stanovení úprav hodnot majetku

Oblastní nemocnice Náchod a. s. vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími
v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění, a Českými účetními standardy.
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V období 2019 bylo přistoupeno k účtování ostatní rezervy na nevyčerpanou dovolenou, rezervy na opravy
dlouhodobého majetku, rezervy na úroky z prodlení, rezervy na roční cílové odměny statutárního orgánu a rezervy
na případnou vratku jistiny a úroků z prodlení ze sporu mezi Oblastní nemocnicí Náchod a.s. a Všeobecnou
zdravotní pojišťovnou ČR, ve kterém po rozhodnutí Městského soudu na Praze 3 VZP již plnila, ale odvolala se
k Nejvyššímu soudu.

Dlouhodobý majetek
13.1.1

Dlouhodobý nehmotný majetek

Oblastní nemocnice Náchod a.s. eviduje jako dlouhodobý nehmotný majetek software a jeho technické
zhodnocení, u něhož je ocenění vyšší než 60 tis. Kč a doba použitelnosti delší než 1 rok.
Dlouhodobý nehmotný majetek je oceňován pořizovací cenou.

13.1.2

Dlouhodobý hmotný majetek

Oblastní nemocnice Náchod a.s. eviduje jako dlouhodobý hmotný majetek budovy, stavby, hmotné movité věci,
soubory hmotných movitých věcí a technické zhodnocení tohoto majetku, u něhož je ocenění vyšší než 40 tis. Kč
a doba použitelnosti delší než 1 rok.
Dlouhodobý hmotný majetek je oceňován pořizovací cenou.
Soubor hmotných movitých věci se samostatným technicko-ekonomickým určením sloužící jednotnému účelu se
oceňuje jednou cenou jako celek.
Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je zařazen do třídy majetku dle klasifikace CZ-CPA. Odpisy se účtují
měsíčně. Odpisování je zahájeno v měsíci následujícím po uvedení majetku do užívání.
a)

Nemovitý majetek

Oblastní nemocnice Náchod a.s. nevlastní žádné budovy a stavby. Všechen nemovitý majetek je užíván na základě
nájemních smluv.
Od 1. 8. 2018 jsou nemovité věci (budovy a pozemky) v podnájmu, na základě podnájemní smlouvy o užívání
nemovitých věcí uzavřené dne 31. 7. 2018, od Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s.
b) Movitý majetek
Oblastní nemocnice Náchod a.s. užívá ke své činnosti movitý majetek pořízený z vlastní zdrojů, dále movitý
majetek v celkovém objemu 9 004 tis. Kč na základě nájemních smluv a vypůjčený majetek na základě smluv o
výpůjčce v celkovém objemu 132 446 tis. Kč.
13.1.3

Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

O movitých věcech s oceněním do 40 tis. Kč je účtováno jako o zásobách (náklady na jejich pořízení jsou účtovány
jako spotřeba materiálu). Drobný dlouhodobý hmotný majetek s odhadovanou dobou použitelnosti víc než 1 rok
byl veden v operativní evidenci, a to od pořizovací ceny 750 Kč (od 1. 1. 2020 nově od pořizovací ceny 1000 Kč).
Na podrozvahových účtech je tento majetek evidován od pořizovací ceny 3 tis. Kč.
Náklady na pořízení nehmotného majetku s oceněním do 60 tis. Kč jsou účtovány jako náklady na ostatní služby.
Drobný nehmotný majetek je veden v operativní evidenci.
Celková hodnota drobného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku nevykázaného v rozvaze
k 31. 12. 2019 činila 99 635 tis. Kč a je zachycena na zvláštních podrozvahových účtech.
13.1.4

Dlouhodobý finanční majetek

K datu 31. 12. 2019 společnost nevlastnila žádný dlouhodobý finanční majetek.
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Zásoby
Zásoby krve a vlastních krevních výrobků jsou vedeny v maximálních cenách dle platného sazebníku VZP pro
dané období.
ON Náchod a.s. rozhodla o účtování přímo do spotřeby u následujících materiálů: spotřební materiál, pohonné
hmoty, léky, zdravotní materiál, medicinální plyny, ochranné a pracovní pomůcky.
Při uzavírání účetních knih se počáteční stavy příslušných rozvahových účtů převedou na vrub účtů spotřeby
materiálu a konečný stav zásob k rozvahovému dni zjištěný na základě fyzických inventur se zaúčtuje na vrub
příslušných rozvahových účtů ke sledování materiálu na skladě souvztažně s příslušným účtem nákladů.
Skladová evidence potravin kuchyně v Nemocnici Rychnov nad Kněžnou je vedena v samostatném stravovacím
SW. O těchto zásobách se účtuje metodou A.
Aktivace materiálu (úprava krve a plazmy) se účtuje na vrub příslušných účtů zásob a ve prospěch příslušného
účtu účtové skupiny 58-Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace.
Úvěry
Úvěry jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobých úvěrů, která
je splatná do jednoho roku od data, ke kterému je sestavena účetní závěrka.

Dotace
Dotace k úhradě nákladů se účtují do ostatních provozních výnosů ve věcné a časové souvislosti s účtováním
nákladů na stanovený účel.
Dotace na pořízení dlouhodobého nehmotného nebo hmotného majetku a technického zhodnocení a dotace na
úhradu úroků zahrnovaných do pořizovací ceny snižuje jejich pořizovací cenu nebo vlastní náklady.
Použití odhadů
Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na
vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za
sledované období.
Vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných relevantních
informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů
odlišovat.
Přehled o peněžních tocích
Přehled o peněžních tocích byl sestaven nepřímou metodou. Peněžní ekvivalenty představují krátkodobý likvidní
majetek, který lze snadno a pohotově převést na předem známou částku v hotovosti a u kterého se nepředpokládají
významné změny hodnoty v čase.
Peněžní toky z provozních, investičních nebo finančních činností jsou uvedeny v přehledu o peněžních tocích
nekompenzovaně.
Ostatní
Při transakcích v běžném období nebyla použita cizí měna. Majetek a závazky v cizí měně společnost k datu účetní
závěrky nevlastnila.
K 31. 12. 2018 společnost nevlastnila majetek, který by se podle českých účetních předpisů oceňoval reálnou
hodnotou.
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Při sestavování účetní závěrky byly použity odborné odhady. Na vyúčtování zdravotní péče se zdravotními
pojišťovnami za 1. a 2. pololetí 2019 byly tvořeny dohadné položky ve výši -9.950 tis. Kč (pasivní dohadné
položky).
K 31. 12. 2019 byly vytvořeny opravné položky k pohledávkám na základě posouzení jejich bonity. Obecně jsou
tvořeny 100 % opravné položky k pohledávkám po splatnosti více než jeden rok a 50 % opravné položky
k pohledávkám po splatnosti více než 6 měsíců.

14

Doplňující informace k Rozvaze

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (v tis. Kč)
Účet*
013000
021
PC k 1. 1. 2019
40.431
5.161
Přírůstky
551
0
Úbytky
1.079
48
PC k 31. 12. 2019
39.903
5.113
Oprávky k 1. 1. 2019
33.284
684
Oprávky k 31. 12. 2019
34.468
876
Zůstatková cena k 1. 1. 2019
7.147
4.477
Zůstatková cena k 31. 12. 2019
5.435
4.237
* 013000
software
021
budovy, stavby
022300
energetické a hnací stroje
022400
pracovní stroje a zařízení
022500
zdravotnická a ostatní technika
022600
dopravní prostředky
022700
inventář

022300
10.550
0
0
10.550
3.250
3.975
7.300
6.575

022400
14.436
350
499
14.287
12.628
12.452
1.808
1.835

022500
308.294
19.837
71.861
256.270
174.803
172.814
133.491
83.456

022600
14.026
2.101
0
16.127
8.241
9.523
5.785
6.604

022700
24.949
148
46
25.051
11765
13.301
13.184
11.750

Přehled nejvýznamnějších přírůstků v tis. Kč:
Název

částka

SKIAGRAFICKÝ RTG YSIO MAX

5.018

PŘÍSTROJ MAMOGRAFICKÝ PLANMED

4.376

SKIAGRAFICKÝ RTG AGFA DR 400

3.480

VĚŽ LAPAROSKOPICKÁ LOGIC HD

1.635

SKŘÍŇ SUŠÍCÍ A SKLADOVACÍ PRO ENDOSK.

1.209

AUTOMOBIL PEUGEOT BOXER

876

AUTOMOBIL PEUGEOT BOXER

876

PŘÍSTROJ KOAGULAČNÍ VIO 3

725

PŘÍSTROJ ULTRAZVUKOVÝ SAMSUNG

715

DEZINFEKTOR ENDOSKOPŮ SOLUSCOPE

500

Vyřazován byl majetek zastaralý, dále nevyužitelný, resp. majetek, jehož oprava by byla vysoce nákladná a
nerentabilní.
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Nejvýznamnější úbytky v pořizovacích cenách v tis. Kč:
MAMOGRAFICKÝ PŘÍSTROJ
PŘÍSTROJ RTG PRO SKIAGRAFII

16.463
1.101

ANALYZÁTOR BIOCHEMICKÝ

678

VIDEOBRONCHOSKOP

633

PŘÍSTROJ EMG VIKING

614

Zásoby
Stav zásob k 31. 12. 2019 v tis. Kč:
- materiál na skladě MTZ-obaly
- nespotřebované léky na oddělení
- nespotřebovaný materiál na oddělení
- krev a krevní výrobky
- potraviny

2
6.782
23.958
3.717
394

zásoby celkem

34.752

Dlouhodobé pohledávky
V rámci jiných dlouhodobých pohledávek (rozvahový řádek aktiv C.II.1.5.4) je vykazována kauce ve výši
163 tis. Kč poskytnutá v souvislosti s nájmem nebytových prostor pro administrativu nemocnice a nájmem
služebního bytu a dále osobní náklady na poskytnutý stabilizační příspěvek zaměstnancům ve výši 2.061 tis. Kč,
který jim byl poskytnut formou zálohy před vznikem nároku na něj. Vybraným zaměstnancům vzniká nárok na
stabilizační příspěvek po odpracování 18 měsíců.
14.3.1

Pohledávky se zůstatkovou dobou splatnosti delší než 5 let

Pohledávky s dobou splatnosti delší než 5 let společnost nemá.
14.3.2

Pohledávky, které jsou kryty věcnými zárukami

Společnost neeviduje pohledávky kryté věcnými zárukami.
Krátkodobé pohledávky
Společnost měla k 31. 12. 2019 celkem 122.384 tis. Kč krátkodobých pohledávek.
14.1.1 Rozdělení pohledávek z obchodních vztahů podle splatnosti v tis. Kč

Ve splatnosti
Po spl. do 180 dní
Po spl. 181 – 365 dní
Po spl. více než 1 rok
Po spl. více než 2 roky
Celkem

2018
100.275
3.387
132
367
7.185
111.346

2019
119.541
947
135
241
454
121.318

U vykazovaných pohledávek byly zjištěny důvody pro tvorbu opravných položek ve výši 924 tis. Kč.
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14.1.2

Pohledávky ke spřízněným osobám (v tis. Kč):
obchodní
502
479
29
5
0
0
162

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.
Královéhradecká lékárna a.s.
Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o.
Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
Oblastní nemocnice Jičín a.s.
Městská nemocnice Dvůr Králové nad Labem a.s.
Královéhradecký kraj

14.1.3

z titulu DPH
63
642
0
290
157
0
0

Stát – daňové pohledávky (3.722 tis. Kč)

V rámci řádku rozvahy C.II.2.4.3. - Stát daňové pohledávky je vykázána:
-

daňová pohledávka – přeplatek na silniční dani

14.1.4

24 tis. Kč

Krátkodobé poskytnuté zálohy

Společnost poskytla k 31. 12. 2019 svým dodavatelům zálohy ve výši 224 tis. Kč, jde o zálohy na energie (42 tis.
Kč), CCS kartu (23 tis. Kč) a ostatní služby (159 tis. Kč).
Peněžní prostředky
K 31. 12. 2019 měla společnost peněžní prostředky v objemu 64.355 tis. Kč, z toho jsou peníze v hotovosti
482 tis. Kč a prostředky na běžných bankovních účtech 63.873 tis. Kč.
V roce 2016 společnost uzavřela dodatek ke smlouvě o kontokorentním úvěru s navýšeným rámcem
75.000 tis. Kč. K 31. 12. 2019 byl tento úvěr čerpán ve výši 67 tis. Kč.
Časové rozlišení a dohadné účty aktivní
Řádek rozvahy aktiv D.1. - Náklady příštích období s KZ 1.808 tis. Kč
Z toho:


94 tis. Kč IceWarp server – software maintenance



76 tis. Kč licence systému Knowspread



110 tis. Kč Veeam Availability Suite Enterprise for VMware



98 tis. Kč Basic Support Coverage VMware



273 tis. Kč externí hodnocení kvality SEKK



156 tis. Kč Maintenance ALVAO



106 tis. Kč předplacený nájem Městu Rychnov nad Kněžnou

Řádek rozvahy D.3. - Příjmy příštích období s KZ – 1.094 tis. Kč
Z toho:
-

vyúčtování služeb RDG centrum ve výši 572 tis. Kč

-

vyúčtování ČOV pro Ústav sociální péče pro mládež – Domečky ve výši 195 tis. Kč

-

ostatní zejména vyúčtování energií a služeb
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Řádek rozvahy C.II.2.4.5. – Dohadné účty aktivní s KZ 486 tis. Kč
Z toho:
-

dohadná položka na obratový bonus za 4. Q 2019 od Královéhradecké lékárny ve výši 457 tis. Kč

Vlastní kapitál
Společnost měla k 31.12.2019 vlastní kapitál ve výši 61.699 tis. Kč (rok 2018: 42.939 tis. Kč). Z toho činí základní
kapitál 68.366 tis. Kč, ostatní kapitálové fondy 130.700 tis. Kč (z toho nepeněžní dary 81.211 tis. Kč, základní
kapitál nezapisovaný ve výši 6.065 tis. Kč a dary peněžní 1.424 tis. Kč, základní kapitál při fúzi k 1. 1. 2013
zanikající Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou a.s. 42.000 tis. Kč), rezervní fond 4.619 tis. Kč, sociální
fond 287 tis. Kč, nerozdělený zisk minulých let 0 tis. Kč, neuhrazená ztráta minulých let (-) 161.034 tis. Kč a
výsledek hospodaření běžného účetního období zisk 18.761 tis. Kč.
K 31. 12. 2018 bylo Usnesením jediného akcionáře schváleno použití ostatních kapitálových fondů na snížení
neuhrazené ztráty minulých let - došlo tak k přeúčtování použitých finančních a věcných darů (ostatní kapitálové
fondy) ve prospěch neuhrazené ztráty minulých let ve výši 540 tis. Kč a dále k přeúčtování zužívaných věcných
darů od Královéhradeckého kraje (ostatní kapitálové fondy) ve prospěch neuhrazené ztráty minulých let ve výši
6.416 tis. Kč.
Rezervy
Celkový stav rezerv je k 31. 12. 2019 ve výši 37.257 tis. Kč (rok 2018: 25.546 tis. Kč).
V rámci ostatních rezerv je vykázána rezerva na nevyčerpanou dovolenou ve výši 23.309 tis. Kč (částka vč. odvodů
SP a ZP k 31. 12. 2019). Do nákladů běžného období (řádek výkazu zisku a ztráty F.4) byla zaúčtována meziroční
změna rezervy na nevyčerpanou dovolenou ve výši 3.719 tis. Kč. Dále byla vytvořena rezerva na roční odměnu
statutárního orgánu, rezerva na opravy dlouhodobého hmotného majetku, rezerva na úroky z prodlení a rezerva na
případnou vratku v rámci soudního sporu s VZP, kdy po rozhodnutí Městského soudu podala VZP dovolání
k Nejvyššímu soudu.
Rezerva na daň z příjmů právnických osob nebyla za rok 2019 vytvořena, podle propočtu nevznikne společnosti
povinnost platit daň z příjmů právnických osob.
Dlouhodobé závazky
14.1.5

Odložená daň z příjmů

Pro výpočet odložené daně byly zváženy všechny dočasné rozdíly mezi daňovými základy aktiv a pasiv a jejich
účetními hodnotami pro účely finančních výkazů.
Titulem pro výpočet odložené daně je v daném případě:
rozdíl mezi účetní zůstatkovou cenou odpisovaného dlouhodobého majetku a jeho daňovou zůstatkovou cenou
- vzhledem k přerušení daňových odpisů převyšuje daňová zůstatková cena zůstatkovou cenu účetní;
neuplatněná daňová ztráta;
neuplatněný daňový odpočet na podporu odborného vzdělávání
rezervy nad rámec zákona o rezervách
nezaplacené nákladové smluvní pokuty
opravné položky k pohledávkám
Z výše uvedených titulů je výsledkem odložená daňová pohledávka ve výši 32.256 tis. Kč, která není vzhledem
k nejistotě jejího budoucího uplatnění vykazována.
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14.1.6 Dlouhodobé závazky – ovládaná nebo ovládající osoba
V rámci dlouhodobých závazků byl v období před 31. 12. 2018 vykazován závazek z titulu přijaté peněžité
zápůjčky od mateřské společnosti původně ve výši 4.990 tis. Kč za účelem financování nákupu přístrojové
techniky. Zápůjčka byla splácena v 60 měsíčních splátkách v období 7/2014 do 6/2019, úroková sazba činila 3%.
K 31. 12. 2019 je již tento závazek zcela splacen.
14.9.3 Závazky se zůstatkovou dobou splatnosti delší než 5 let
Závazky se zůstatkovou dobou splatnosti delší než 5 let společnost nemá.
14.9.4 Závazky, které jsou kryty věcnými zárukami
Společnost neeviduje závazky kryté věcnými zárukami.

Krátkodobé závazky - celkem 249.012 tis. Kč
14.1.7

Krátkodobé závazky z obchodních vztahů (98.063 tis. Kč)

Závazky z obchodních vztahů byly k 31. 12. 2019 ve výši 98.063 tis. Kč (k 31. 12. 2018: 112.466 tis. Kč).
Závazky po lhůtě splatnosti byly k 31. 12. 2019 ve výši 39.177 tis. Kč (k 31. 12. 2018: 52.463 tis. Kč).
Rozbor závazků z obchodního styku podle splatnosti (v tis. Kč):
2018
Ve splatnosti
60.003
Po spl. do 180 dní
52.026
Po spl. 181 – 365 dní
0
Po spl. více než 1 rok
437
Po spl. více než 2 roky
0
Celkem
112.466

14.1.8

Závazky ke spřízněným osobám

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.
Královéhradecká lékárna a.s.
Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o.
Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
Oblastní nemocnice Jičín a.s.
Městská nemocnice Dvůr Králové nad Labem a.s.
Královéhradecký kraj

14.1.9

2019
58.886
38.815
2
0
360
98.063

obchodní
2.850
10.132
26.453
15
0
0
0

z titulu DPH
63
642
0
290
157
0
0

Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba mimo závazky z obchodních vztahů

Společnost neměla k 31. 12. 2019 závazky vůči Zdravotnickému holdingu Královéhradeckého kraje a.s. jiné, než
výše uvedené obchodní závazky.
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14.1.10 Závazky k zaměstnancům (47.042 tis. Kč) a závazky ze sociálního a zdravotního pojištění (26.026
tis. Kč)
Společnost měla k 31. 12. 2019 závazky k zaměstnancům ve výši 47.042 tis. Kč, závazky z pojistného na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v objemu 17.736 tis. Kč, závazky k veřejnému
zdravotnímu pojištění ve výši 8.290 tis. Kč, jedná se o závazky vyplývající z výplat zaměstnanců za prosinec 2019,
které byly uhrazeny v lednu 2020.
14.1.11 Stát – daňové závazky a dotace (56.151 tis. Kč)
V rámci řádku rozvahy C.II.8.5 - Stát daňové závazky a dotace jsou vykazovány:
-

daňový závazek - daň ze závislé činnosti ve výši

8.600 tis. Kč

-

daňový závazek - srážková daň ve výši

-

daň z přidané hodnoty skupinu DPH, kde společnost je zastupujícím členem skupiny; členové skupiny jsou:
Oblastní nemocnice Jičín a.s., Oblastní nemocnice Náchod a.s., Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Městská
nemocnice a.s., Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. a Královéhradecká lékárna a.s.

49 tis. Kč

638 tis. Kč
-

nevyčerpaná část dotace na projekt Pořízení magnetické rezonance pro Oblastní nemocnici Náchod a.s. a
vybudování provozu magnetické rezonance, včetně investic vyvolaných v souvislosti s přesunem stávajících
provozů, realizace nezbytných stavebních úprav a zajištění technologických částí nutných pro provoz
magnetické rezonance v areálu Oblastní nemocnice Náchod a.s. na adrese Purkyňova 446, 547 01 Náchod od
Královéhradeckého kraje
45.049 tis. Kč

-

nevyčerpaná část neinvestiční dotace od Královéhradeckého kraje na podporu zvýšení kvality návazné péče
1.099 tis. Kč

-

nevyčerpaná část dotace na vybudování sociálních lůžek poskytnutá od Královéhradeckého kraje
716 tis. Kč
56.151 tis. Kč

celkem

Společnost nemá evidovány po splatnosti žádné daňové nedoplatky u místně příslušného finančního úřadu, ani
žádné nedoplatky pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.
14.1.12 Jiné závazky (2.305 tis. Kč)
Jiné krátkodobé závazky činily k 31. 12. 2019 celkem 2.305 tis. Kč. Jde zejména o závazky z titulu úschovy peněz
nemocných a závazky z titulu příspěvků na penzijní připojištění, důchodové spoření, životní pojištění zaměstnanců
a exekuce sražené z mezd.
Časové rozlišení a dohadné účty pasivní
Řádek rozvahy C.II.8.6. - Dohadné účty pasivní s konečným zůstatkem ve výši 17.893 tis. Kč, z toho:
-

dohadná položka na vyúčtování akutní péče vč. preskripce VZP za rok 2018 ve výši 6.550 tis. Kč

-

dohadná položka na vyúčtování akutní péče vč. preskripce ZPŠ za rok 2018 ve výši 1.650 tis. Kč

Řádek rozvahy D.1. – Výdaje příštích období ve výši 49 tis. Kč, z toho:
-

v lednu 2020 přijatá faktura za stravenky ve výši 49 tis. Kč
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Řádek rozvahy D.2 - Výnosy příštích období s konečným zůstatkem 74 tis. Kč, z toho:
-

předplacené nájemné KHL 18 tis. Kč

-

předplacené parkovné 46 tis. Kč

15

Doplňující údaje k Výkazu zisku a ztráty

Hospodářský výsledek běžného účetního období činí k 31. 12. 2019:
- před zdaněním

18.761 tis. Kč (rok 2018: -28.882 tis. Kč)

- po zdanění

18.761 tis. Kč (rok 2018: -28.882 tis. Kč)

Tržby z prodeje služeb celkem ve výši 1.306.403 tis. Kč. Z toho poskytování zdravotní péče hrazené zdravotními
pojišťovnami ve výši 1.275.534 tis. Kč, ostatní služby (např. léčení cizinců, úhrady pohotovostních poplatků, mytí
laboratorního skla, sterilizace, nakládání s nebezp. odpady, pronájem, tržby z prodeje stravování) ve výši
30.869 tis. Kč.
Aktivace materiálu a zboží ve výši 18.344 tis. Kč představuje zpracování krve na transfúzní stanici.
Na řádku III.3. - Jiné provozní výnosy (170.642 tis. Kč) jsou zachyceny provozní dotace KHK v celkové výši
153.858 tis. Kč.
Náklady za služby v celkové výši 165.759 tis. Kč představují zejména tyto položky:
-

opravy a udržování ve výši 16.595 tis. Kč

-

cestovné ve výši 1.045 tis. Kč

-

nájemné ve výši 38.337 tis. Kč

-

praní prádla, úklid a ostraha ve výši 39.001 tis. Kč

-

stravování ve výši 20.989 tis. Kč

V nákladech na služby je mj. zachyceno nájemné dle smlouvy o nájmu nemovitého majetku uzavřené se
Zdravotnickým holdingem Královéhradeckého kraje a.s. Celková výše nájemného je 31.767 tis. Kč. Nájemné bylo
uhrazeno.
V jiných provozních nákladech bylo účtováno mj. o zmařených investicích ve výši 36 tis. Kč, o odpisu pohledávek
ve výši 2.522 tis. Kč, dále o nákladech na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele dle vyhl. č. 125/1993
Sb., v platném znění (2.858 tis. Kč) a nákladech minulých let ve výši 47 tis. Kč.

16

Další informace

Dotace investiční – celkem 54.155 tis. Kč
Společnost v roce 2019 z rozpočtu Královéhradeckého kraje obdržela dotaci na vybudování sociálních lůžek ve
výši 4.677 tis. Kč. Dále obdržela dotaci v rámci Integrovaného operačního programu z Ministerstva pro místní
rozvoj ve výši 49.478 tis. Kč na pořízení zdravotnických přístrojů. Dotace byla poskytnuta ve výši 85 %
způsobilých výdajů.
Dotace neinvestiční – celkem 158.230 tis. Kč
Královéhradecký kraj poskytl v roce 2019 společnosti celkem 147.177 tis. Kč jako vyrovnávací platbu za
poskytování závazku veřejné služby.
Královéhradecký kraj dále poskytl pro rok 2019 dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje v rámci individuální
dotace na administraci projektů a administraci veřejných zakázek realizovaných v rámci čerpání prostředků
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z Integrovaného operačního programu. Dotace byla Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje schválena na
řádném zasedání v lednu 2019. Dotace byla čerpána ve výši 578 tis. Kč.
Královéhradecký kraj poskytl v roce 2019 také neinvestiční dotaci na vybudování sociálních lůžek ve výši
522 tis. Kč.
Obec Adršpach poskytla dotaci na podporu nemocnice v Broumově ve výši 30 tis. Kč.
Na úhradu provozních nákladů za vedení registru onkologických pacientů (NOR) v roce 2019 společnost obdržela
od FN HK provozní příspěvek ve výši 80 tis. Kč.
Ze státního rozpočtu byla přijata dotace na rezidenční místa ve výši 4.014 tis. Kč.
V roce 2019 Oblastní nemocnice Náchod a.s. poskytovala také sociální službu dle § 52 zák. č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách. Na provoz služby obdržela od Královéhradeckého kraje provozní dotaci ve výši 5.581 tis. Kč.
V rámci Integrovaného operačního programu obdržela společnost provozní dotaci na nákup dlouhodobého
drobného majetku od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 15 tis. Kč.
V rámci operační programu Zaměstnanost obdržela společnost dotaci od MPSV ve výši 233 tis. Kč.
Podrozvahová evidence
Oblastní nemocnice Náchod a.s. sleduje na podrozvahových účtech skutečnosti, o kterých se v souladu s účetními
předpisy neúčtuje na rozvahových účtech, ale jsou důležité pro posouzení její majetkoprávní situace. Jedná se
zejména o najatý nebo vypůjčený majetek, majetek pořízený z dotace, drobný majetek účtovaný při pořízení na
vrub nákladů a odepsané pohledávky.
Dále uvedené hodnoty vyjadřují historické pořizovací ceny bez zohlednění opotřebení.
Na základě smluv o výpůjčce s Královéhradeckým krajem užívá společnost movité věci v celkové hodnotě
33.265 tis. Kč.
Na základě smluv o výpůjčce se Zdravotnickým holdingem Královéhradeckého kraje a.s. užívá společnost movité
věci v celkové hodnotě 7.108 tis. Kč a na základě nájemních smluv movité věci v celkové hodnotě 6.550 tis. Kč.
Dále na základě podnájemní smlouvy užívá ke své činnosti nemovité věci v celkové hodnotě 1.267.850 tis. Kč.
Od různých externích subjektů užívá společnost na základě smluv o výpůjčce movité věci v celkové hodnotě
92.073 tis. Kč.
Na podrozvahových účtech je dále sledován movitý majetek pořízený z dotací obdržených od Královéhradeckého
kraje ve výši 79.766 tis. Kč a dotací obdržených z EU ve výši 98.940 tis. Kč. Jedná se zejména o zdravotnické
přístroje a zařízení.
Drobný hmotný majetek je veden v operativní evidenci od 3 tis. Kč, celková hodnota je zachycena na samostatném
podrozvahovém účtu s konečným zůstatkem ve výši 98.417 tis. Kč.
Drobný nehmotný majetek je veden v operativní evidenci, celková hodnota je zachycena na samostatném
podrozvahovém účtu s konečným zůstatkem ve výši 1.218 tis. Kč.
Majetek s omezením vlastnického práva
Majetek společnosti není zatížen žádným omezením vlastnického práva.
Soudní spory
Oblastní nemocnice Náchod a.s. eviduje k datu 31. 12. 2019 následující soudní spor:
Soudní spor s VZP – společnost žalovala VZP o zaplacení výkonů roku 2009 ve výši 6.782 tis. Kč. V roce
2019 Městský soud pravomocně rozhodl a potvrdil rozsudek Obvodního soudu. Společnosti byla přiznána
částka ve výši 6.884 tis. Kč (vč. úroku z prodlení). Proti rozhodnutí Městského soudu podala VZP dovolání
k Nejvyššímu soudu. Společnost vytvořila rezervu pro případ neúspěchu u Nejvyššího soudu ve výši 50 %
přiznané částky.
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Nemocnice je pro případná plnění ze soudních sporů pojištěna.
Informace o transakcích se spřízněnými osobami
S Centrální zdravotnickou zadavatelskou s.r.o. je uzavřena kupní smlouva na dodávky zdravotnického materiálu
v rámci centrálního zásobování nemocnic a poskytování služeb v celkovém objemu za období 2019 ve výši
109.105 tis. Kč vč. DPH.
Se Zdravotnickým holdingem Královéhradeckého kraje a.s. bylo uzavřeno 9 nájemních smluv na nájem movitých
věcí – zdravotnických přístrojů, které jsou ve vlastnictví ZH KHK. Dále podnájemní smlouva na nemovitý majetek
(budovy sloužící k provozování zdravotních služeb). Celková přijatá plnění byla ve výši 36.756 tis. Kč. Poskytnutá
plnění ve výši 1.830 tis. Kč byla zejména v souvislosti s podnájemní smlouvu za přefakturaci nákladů spojených
s opravami nemovitostí.
S Královéhradeckou lékárnou a.s. byla uzavřena Rámcová kupní smlouva ze dne 1. 9. 2008 na dodávky léčiv,
zdravotnických prostředků a laboratorního materiálu v celkovém objemu 56.780 tis. Kč za období 2019.
Účetní jednotka, která sestavuje konsolidovanou účetní závěrku nejužší skupiny účetních jednotek
Konsolidovanou účetní závěrku sestavuje společnost Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.,
Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové.
Náklady na odměny statutárnímu auditorovi
Cena za audit účetní závěrky k 31. 12. 2019 byla dohodnuta ve výši 87 tis. Kč bez DPH. Jiné služby nebyly
auditorskou společností poskytnuty.
Ostatní významné události účetního období 2019
Oblastní nemocnici Náchod a.s. byla odňata dotace v rámci výzvy č. 31 Integrovaného operačního programu
„Zvýšení kvality návazné péče“. V rámci činností spojených s administrací projektů, prováděla přípravu a
zpracování podkladů pro podání žádosti o poskytnutí dotace a následně zajišťovala samotné podání žádosti o
podporu společnost Centrum evropského projektování, a.s., jejíž jediným akcionářem je Královéhradecký kraj,
IČ: 708 89 546 Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové. Jedná se tedy o spřízněnou osobu. Oblastní
nemocnice Náchod a.s. klade za vinu této společnosti odnětí dotace a bude žádat po společnosti finanční náhradu.
Významné události, které se staly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení závěrky
Pro rok 2020 byla Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje schválena pro Oblastní nemocnici Náchod a.s.
neinvestiční dotace ve výši 114.125 tis. Kč.
V důsledku šíření onemocnění COVID-19 došlo v prvním pololetí roku 2020 k nárůstu nákladů v souvislosti se
zabezpečením všech nutných epidemiologických a hygienických opatření. Zvýšené náklady společnost odhaduje
na min. 10 000 tis. Kč. Dále došlo v návaznosti na Opatření obecné povahy vydaného Ministerstvem zdravotnictví
České republiky Č. j.: MZDR 12066/2020-1/MIN/KAN k omezení provádění zdravotních výkonů v rámci
plánované péče podle § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, na míru nezbytně nutnou při zohlednění
zdravotního stavu pacientů, u kterých byly tyto zdravotní výkony plánovány, a to za účelem zajištění dostatečné
kapacity (personální, věcné a technické) pro léčbu pacientů s onemocněním COVID-19. V důsledku tohoto
opatření klesl objem poskytovaných zdravotních služeb, což by, dle platné Úhradové vyhlášky, mělo výrazný
dopad do hospodaření společnosti. K datu sestavení účetní závěrky společnost odhaduje pokles příjmů o cca
47.370 tis. Kč.
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Vypořádání zisku běžného účetního období
Společnost navrhla vypořádání zisku běžného účetního období převodem na neuhrazenou ztrátu minulých let.
Ztráta společnosti vykázaná za rok 2018 byla po schválení valnou hromadou převedena na neuhrazenou ztrátu
minulých let.
Předpoklad nepřetržitého trvání účetní jednotky
Společnost má uzavřeny smlouvy se zdravotními pojišťovnami do 31. 12. 2020 s výjimkou Všeobecné zdravotní
pojišťovny, se kterou má uzavřenu smlouvu do 31. 12. 2023 a Zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda, se kterou má
uzavřenu smlouvu na dobu neurčitou.
Společnost má uzavřenu Smlouvu o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění
závazku veřejné služby s Královéhradeckým krajem na dobu určitou, a to do 31. 12. 2025.
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo na svým zasedáních vyrovnávací platbu pro rok 2020 dle výše
uvedené smlouvy pro společnost ve výši 114.125 tis. Kč.
Na krytí přechodného nedostatku finančních prostředků má společnost sjednán kontokorentní úvěr do výše
úvěrového limitu 75.000 tis. Kč.
Součástí Přílohy v účetní závěrce k 31. 12. 2019 jsou:
Organizační struktura Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31. 12. 2019
Přehled o peněžních tocích k 31. 12. 2019

V Náchodě dne 22. 6. 2020

RNDr.Bc.
Jan Mach

Digitálně podepsal
RNDr.Bc. Jan Mach
Datum: 2020.06.24
19:01:49 +02'00'

………………………….
RNDr. Bc. Jan Mach
statutární ředitel
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PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

Obchodní firma a sídlo účetní jednotky

Oblastní nemocnice Náchod a.s.
(v celých tisících Kč)

za období končící:

Purkyňova 446
547 01 Náchod

31.12.2019
IČO
26000202

Počáteční
zůstatek
A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku

Zvýšení

Snížení

Konečný zůstatek

68 366

0

0

68 366

B. Vlastní podíly

0

0

0

0

C. Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku

0

0

0

0

68 366

0

0

68 366

* Základní kapitál celkem
D. Ážio

0

0

0

0

131 710

0

1 010

130 700

F. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

0

0

0

0

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních
G.
korporací

0

0

0

0

H. Rozdíly z přeměn obchodních korporací

0

0

0

0

I. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací

0

0

0

0

131 710

0

1 010

130 700

4 619

0

0

4 619

287

0

0

287

4 906

0

0

4 906

E. Ostatní kapitálové fondy

* Ážio a kapitálové fondy celkem
J. Ostatní rezervní fondy
K. Statutární a ostatní fondy
* Fondy ze zisku
L. Nerozdělený zisk minulých let

0

0

0

0

M. Neuhrazená ztráta milulých let

-133 161

1 009

28 882

-161 034

0

0

0

0

N. Jiný výsledek hospodaření minulých let
* Výsledek hospodaření minulých let celkem

-133 161

1 009

28 882

-161 034

O. Výsledek hospodaření běžného účetního období

-28 882

47 643

0

18 761

0

0

0

0

42 939

48 652

29 892

61 699

P. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílů na zisku
* Vlastní kapitál celkem

Okamžik sestavení účetní závěrky:

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

22.6.2020

RNDr.Bc.
Jan Mach

Právní forma účetní jednotky:

Předmět podnikání:

akciová společnost

poskytování zdravotní péče
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Obchodní firma a sídlo účetní jednotky

Oblastní nemocnice Náchod a.s.
(v celých tisících Kč)

za období končící:

Purkyňova 446
547 01 Náchod

31.12.2019
IČO
26000202

Počáteční
zůstatek
A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku

Zvýšení

Snížení

Konečný zůstatek

68 366

0

0

68 366

B. Vlastní podíly

0

0

0

0

C. Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku

0

0

0

0

68 366

0

0

68 366

* Základní kapitál celkem
D. Ážio

0

0

0

0

131 710

0

1 010

130 700

F. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

0

0

0

0

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních
G.
korporací

0

0

0

0

H. Rozdíly z přeměn obchodních korporací

0

0

0

0

I. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací

0

0

0

0

131 710

0

1 010

130 700

4 619

0

0

4 619

287

0

0

287

4 906

0

0

4 906

E. Ostatní kapitálové fondy

* Ážio a kapitálové fondy celkem
J. Ostatní rezervní fondy
K. Statutární a ostatní fondy
* Fondy ze zisku
L. Nerozdělený zisk minulých let

0

0

0

0

M. Neuhrazená ztráta milulých let

-133 161

1 009

28 882

-161 034

0

0

0

0

N. Jiný výsledek hospodaření minulých let
* Výsledek hospodaření minulých let celkem

-133 161

1 009

28 882

-161 034

O. Výsledek hospodaření běžného účetního období

-28 882

47 643

0

18 761

0

0

0

0

42 939

48 652

29 892

61 699

P. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílů na zisku
* Vlastní kapitál celkem

Okamžik sestavení účetní závěrky:

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

22.6.2020

RNDr.Bc.
Jan Mach

Právní forma účetní jednotky:

Předmět podnikání:

akciová společnost

poskytování zdravotní péče
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