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SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA
Vazení akcionaři, vazení kolegove, vazení zamestnanci,
damy a panove!
Rok 2016 byl přo Oblastní nemocnici Nachod řokem investic, coz potvřzuje i tato vyřocní zpřava.
Nemocnice investovala nemale financní přostředky do obnovy přístřoju a řekonstřukcí nekteřych
oddelení. Velkou zmenou přoslo oddelení gynekologicko-pořodnicke v řychnovske nemocnici, lecebna
dlouhodobe nemocnych v Jařomeři, hemodialyzacní středisko a luzkova cast ořtopedie v Nachode.
Nejen vlastní investice zajisťují kvalitu a bezpecí, kteřa je přiořitou v peci o pacienty. Stejne tak financní
přostředky získane z dotací Křalovehřadeckeho křaje a z Evřopskych fondu vyřazne pomahají řealizovat
investicní akce. Nemocnice uspela se vsemi s esti podanymi zadostmi z Integřovaneho řegionalního
opeřacního přogřamu o celkove dotaci přes 230 mil. Kc, přicemz dva přojekty jiz postoupily k řealizaci.
Díky nastavení systemu řízení kvality v minulem řoce se nemocnice zacala připřavovat na akředitaci podle
Spojene akředitacní komise. Implementace akředitacních standařdu mela pozitivní dopad do nastavenych
přocesu v řamci jednotlivych ořganizacních useku. V mnoha případech bylo vysledkem sjednocení
postupu napříc celou Oblastní nemocnicí Nachod a zjednodusení postupu. Vysledkem je nejenom zajistení
bezpecí poskytovane pece přo pacienty, ale v neposlední řade i přo peřsonal na vsech uřovních.
Peřsonalní otazka zustava nasím dlouhodobym přoblemem. Oblastní nemocnice Nachod, stejne jako
ostatní nemocnice v ČR, pociťuje nedostatek veskeřeho zdřavotnickeho peřsonalu, kteřy by zajistil
optimalní a bezpřoblemovy přovoz zdřavotnickeho zařízení. Nicmene situaci sledujeme a snazíme se ji
aktivne řesit. Nabořovymi inzeřaty i osobními schuzkami jak v ceskych zdřavotních skolach, tak i
nabídkami zamestnaní v Polsku, na Slovensku ci vzdalenejsí Ukřajine. Díky temto křokum získala
nemocnice nekolik novych lekařu a fyzioteřapeutu. Za uspesny křok take povazuji podpis Smlouvy o
spolupřaci s vysokou skolou přo fyzioteřapeuty v polske Vřatislavi.
Z duvodu omezeneho přovozu na nekteřych exponovanych luzkovych oddeleních doslo v řoce 2016 k
meziřocnímu poklesu v poskytnute hospitalizacní peci. Toto vzhledem k nastavenym limitum uhřadove
vyhlasky bude mít dopad do financního vyřovnaní.
V nasledujícím řoce bude stezejním ukolem zajistit dostatecne peřsonalní vybavení zdřavotnickymi
přacovníky, uspesne dokoncit přoces akředitace a řealizovat maximum investic financovanych z
Evřopskych fondu.
Na zaveř bych řad podekoval vsem zamestnancum za jejich přofesionalní přaci. Veřím, ze jejich plne
nasazení a inovativní přístup managementu přinese pozitivní vysledky a kvalitnejsí sluzby přo pacienty,
kteřym tímto dekuji za jejich duveřu.

Ing. Zbynek Čhotebořsky
předseda představenstva
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STRUKTURA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVIŠŤ

Střuktuřa nemocnice Nachod
Areál horní nemocnice Náchod
Inteřní oddelení
Přacoviste hemodialyzy
Gynekologicko – pořodnicke oddelení
Detske a novořozenecke oddelení
Oddelení klinicke biochemie a diagnostiky
Rehabilitacní oddelení ambulantní
LPS přo deti a dořost

Areál dolní nemocnice Náchod
Anesteziologicko – řesuscitacní oddelení
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STRUKTURA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVIŠŤ
Čhiřuřgicke oddelení
Ořtopedicke oddelení
Uřologicke oddelení
Usní, nosní, křcní oddelení
Neuřologicke oddelení
Rehabilitacní oddelení luzkove
Oddelení klinicke hematologie a třansfuzní sluzby
Oddelení klinicke imunologie a mikřobiologie
Radiodiagnosticke oddelení
Patologicke oddelení
Oddelení klinicke onkologie
Imunologicko – aleřgologicka ambulance
Infekcní ambulance
LPS přo dospele

Ambulantní pavilon Náchod - ambulance
Čhiřuřgicka
Mamologicka
Ambulance plasticke a esteticke chiřuřgie
Ořtopedicka
Uřologicka
Usní, nosní, křcní
Detska
Neuřologicka
Inteřní
Endoskopicke centřum
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STRUKTURA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVIŠŤ
Radiodiagnosticka
Odbeřova místnost

Jaroměř
Lecebna dlouhodobe nemocnych a Luzka nasledne pece
Přacoviste klinicke biochemie a diagnostiky
Inteřní a diabetologicka ambulance

Nové Město nad Metují
Psychiatřicke oddelení
Ořtopedicka ambulance

Opočno
Oddelení klinicke biochemie a diagnostiky
Přakticky lekař přo dospele Česke Meziřící
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STRUKTURA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVIŠŤ
Střuktuřa nemocnice Břoumov
Inteřní oddelení
Multidisciplinařní JIP
Luzka nasledne intenzívní pece
Luzka nasledne pece
Čhiřuřgicka ambulance
Anesteziologie
Radiodiagnosticke oddelení
Oddelení klinicke biochemie a diagnostiky
Gynekologicky stacionař
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STRUKTURA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVIŠŤ
Střuktuřa nemocnice Rychnov nad Kneznou
Inteřní oddelení
Anesteziologicko – řesuscitacní oddelení
Čhiřuřgicke oddelení
Ořtopedicke oddelení
Gynekologicko – pořodnicke oddelení
Detske a novořozenecke oddelení
Luzka nasledne řehabilitacní pece
Ambulantní řehabilitace
Oddelení labořatořní medicíny
Oddelení klinicke onkologie
LPS přo dospele
LPS přo deti a dořost
Dopřavní zdřavotní sluzba
Přacoviste labořatořní medicíny Tyniste n. O.
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VEDENÍ NEMOCNICE

ING. ZBYNĚK CHOTĚBORSKÝ
PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA

telefon 491 601 640
reditel@nemocnicenachod.cz

ING. LUKÁŠ HARTWICH
MÍSTOPŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA

telefon 491 601 634
hartwich.lukas@nemocnicenachod.cz

ING. ZUZANA BARTOŠOVÁ
telefon 775 563 573
bartosova@zhkhk.cz

ČLEN PŘEDSTAVENSTVA

Namestek lecebne pece

MUDř. Miřoslav Svabl

Hlavní sestřa

Mgř. Renata Duskova

Technicky namestek

Miřoslav Havřan

Vedoucí useku peřsonalního řízení a mezd

Mgř. et Mgř. Lukas Holub

Ekonomicky namestek

RNDř. Bc. Jan Mach

Poveřen vedením useku uhřad zdřavotní pece

Ing. Lukas Hařtwich

Namestek useku IČT

Ing. Jiří Haase, MBA

Vedoucí useku přo komunikaci a mařketing

Hana Vobořníkova
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MODERNIZACE LÉČEBNY DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH V JAROMĚŘI
Jařomeřska lecebna dlouhodobe nemocnych zajisťuje komplexní lecebnou a osetřovatelskou
peci. Nedílnou soucastí je i pece řehabilitacní. V řoce 2016 se uskutecnila modeřnizace obou
pateř oddelení budovy A. Upřavy přobíhaly od 25. 2. do 23. 3. 2016 za omezeneho přovozu a
přisly na temeř 2,7 mil. Kc. Doslo zde k vymene podlahove křytiny na chodbach i na nekteřych
pokojích, k upřave schodiste, k řekonstřukci socialního zařízení přo pacienty a přo sanitaře
upřavy přinesly nove zazemí vcetne socialního zařízení. Přacovny sesteř byly nove zařízeny
přacovními linkami přo ulození spotřebního mateřialu. Kuchynky na obou patřech byly
vybaveny myckami nadobí.

REKONSTRUKCE HEMODIALYZAČNÍHO STŘEDISKA NÁCHODSKÉ NEMOCNICE
Hemodialyzacní středisko Oblastní nemocnice Nachod a.s. ma po řekonstřukci novou upřavnu
vody a hlavní sal s kapacitou sesti luzek. Čelkova řekonstřukce hemodialyzacního střediska
přobíhala za přovozu a stala temeř 6 mil. Kc. Rekonstřukce oddelení byla řozdelena do tří etap,
kteře na sebe vzajemne navazovaly. Za plneho přovozu přobíhala pece o vsechny chřonicke
pacienty vcetne pece o pacienty akutní. Přvní etapa řekonstřukce hemodialyzacního střediska
byla dokoncena dne 7. 3. 2016. Tato etapa zahřnovala vytvoření noveho salku s novou kapacitou
přo pet přípojnych míst. Dale byla vybudovana nova upřavna vody s řeveřzní osmozou,
umoznující hořky přoplach celeho systemu, kteřy zajistí vysokou kvalitu upřavene vody přo
dialyzacní přístřoje. Doslo k vymene oken a podlahove křytiny. Dřuha etapa zacala 8. 3. 2016 a
zahřnovala řekonstřukci infekcního pokoje, pokoje přo akutní dialyzu a přacovnu sesteř. Třetí
etapou byla modeřnizace hlavního hemodialyzacního salu s kapacitou sesti luzek. Ve dřuhe i
třetí etape doslo k vymene podlahove křytiny, sanitařní techniky, obkladu a k nove vymalbe.
Teřmín přubehu třetí etapy byl od 22. 3. do 4. 4. 2016. Do noveho salku i hlavního salu byla dana
nova přacovní linka přo ulození spotřebního mateřialu. Ve vsech zřekonstřuovanych
místnostech bylo polozeno nove potřubí přo napojení na novou upřavnu vody.

20 LET OD ZAHÁJENÍ PROVOZU LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ ARO V NÁCHODSKÉ NEMOCNICI
V ceřvnu 2016 to bylo 20 let od otevření luzkoveho řesuscitacního oddelení Oblastní nemocnice
Nachod a.s. Oddelení ARO poskytuje komplexní řesuscitacní peci, tedy intenzivní peci nejvyssího
stupne, na luzkovem oddelení, kde je přovadena komplexní podpořa selhavajících ořganovych
funkcí. Zabezpecuje take neodkladne řesuscitace v ařealu nemocnice. Dale zajisťuje oblast
komplexní anesteziologicke pece, jedna se o planovane i akutní opeřacní vykony, křatkodobe
anestezie, analgosedace ci anesteziologicky dohled při vysetřeních a vykonech.

AKREDITACE PRO PROVÁDĚNÍ MAMÁRNÍHO SCREENINGU
Mamogřaficke scřeeningove přacoviste RDG oddelení nachodske nemocnice opet uspesne
obhajilo akředitaci přo přovadení mamařního scřeeningu. Tato akředitace platí do 31. 12. 2018.
Akředitaci udeluje Ministeřstvo zdřavotnictví spolecne se Statním ustavem jadeřne bezpecnosti
přacovistím vzdy na dobu jednoho řoku az tří let. Nachodske přacoviste jiz ponekolikate tuto
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akředitaci získalo na nejdelsí moznou dobu, a to na 3 řoky. Mamogřaficke scřeeningove
přacoviste nachodske nemocnice take obdřzelo Repořt o indikatořech kvality ve scřeeningovych
centřech akředitovanych v Nařodním přogřamu scřeeningu kařcinomu přsu za řok 2014. Na
zaklade zaslanych podkladu z přacoviste vytvaří Institut biostatistiky a analyz Masařykovy
univeřzity v Břne vyse zmíneny Repořt.
Vysledky za řok 2014 hodnotí toto přacoviste na 1. míste spolu s dalsími 33 přacovisti v ČR
z celkoveho poctu sledovanych 66 přacovisť. Mamogřaficky scřeening se v nachodske nemocnici
přovadí od řoku 2003 a kazdořocne se zde vysetří kolem 6 500 – 7 500 zen.

PREVENCE VYŠETŘENÍ PRSU
Oblastní nemocnice Nachod a.s. se jiz patym řokem zapojila do celostatního přojektu spolecnosti
AVON Čosmetics „Zeny zenam“. Přojekt je zameřen na podpořu převence vysetření přsu. Tato
akce je uřcena přo zeny, kteře jeste nemají nařok na bezplatne vysetření nebo chtejí podstoupit
vysetření v křatsím nez dvouletem inteřvalu.

NÁCHODSKÁ PORODNICE OTEVŘELA SVÉ DVEŘE
Koncem ceřvna se mohli zajemci z řad veřejnosti jiz dřuhym řokem seznamit s přostředím
pořodních salu, standařdních i nadstandařdních pokoju a s přostořy, kde přobíha pece
o novořozence. Pořodní asistentky a detske sestřy je přovedly celym oddelením. Zajemci meli
moznost vyzkouset si na modelu za asistence detske sestřy řesuscitaci novořozence. Čelkem
oddelení navstívilo asi sedesat zajemcu, z toho dve třetiny tvořily budoucí maminky.

NADACE KŘIŽOVATKA
Nadace Křizovatka předala dařem 20 monitořu dechu na detske oddelení nemocnice v Nachode
a 15 monitořu dechu na detske oddelení nemocnice v Rychnove nad Kneznou, kde budou tyto
přístřoje Babysense hlídat nove nařozene deti ohřozene syndřomem nahleho umřtí kojencu.
Přístřoje byly zakoupeny z financních dařu, kteře poskytly nachodske spolecnosti a spolecnosti
z Rychnovska.

PODPORA KOJENÍ
Oblastní nemocnice Nachod a.s. se připojuje k iniciative na podpořu kojení. Podmínky přo
podpořu kojení na novořozeneckem oddelení jsou nastaveny jiz davno. V řoce 2003 ONN získala
ocenení BFHI, coz znamena nemocnice přatelsky naklonena detem. Vetsina detskych sesteř na
oddelení je dřzitelem ceřtifikatu „Laktacní pořadce“ a ostatní jsou přubezne skoleny. Je
dodřzovano „10 křoku k uspesnemu kojení“, „10 křoku k podpoře Bondingu“ (podle Michaely
Mřowetz), je uplatnovan plny řooming in. Díky podpoře vedení nemocnice ma oddelení kvalitní
pomucky, kteře pomahají při přoblemech s kojením nejen zdřavotníkum, ale hlavne matkam.
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NOVÝ BABYBOX V RYCHNOVSKÉ NEMOCNICI
Novy babybox byl od kvetna 2016 umísten v řychnovske nemocnici. Na zakoupení a instalaci se
podílel Křalovehřadecky křaj castkou 100 tisíc Kc. Jeho celkova cena se pohybuje kolem 300 tisíc
Kc. Rychnovsky babybox je 70. v řepublice. Křome KHK vyznamne přispelo mesto Rychnov nad
Kneznou, Křalovehřadecka lekařna a.s. a fiřma Endeavouř, zapojili se take obce a dalsí
sponzoři. Babybox je zabudovana schřanka, do kteře muze řodic anonymne odlozit sve díte. Je
opatřena dvířky, kteře je mozne otevřít jen jednou. Babybox je vytapen na teplotu 37 °Č. Přo
osobu, kteřa díte do babyboxu odklada, je zde lístek s infořmacemi, co se bude dal dít a jak díte
popřípade získat zpet. Po uzavření dvířek babyboxu se spustí akusticke a vizualní senzořy, coz
přivola odbořny peřsonal. Do minuty je díte v peci lekařu, kteří jej vyjmou dvířky uvnitř objektu.
Odlozene díte tak nepřodlene dostava veskeřou zdřavotní peci a socialní pomoc. Babybox byl
umísten na budovu zachřanne sluzby a jeho zřízení iniciovalo mesto Rychnov n. Kneznou.

ZDRAVOTNÍ KLAUNI V RYCHNOVSKÉ NEMOCNICI
Zdřavotní klaun je neziskova ořganizace s mezinařodní pusobností, kteřa jiz od řoku
2001 přinasí řadost hospitalizovanym detem a geřiatřickym pacientum. Přispíva tím ke zlepsení
jejich psychickeho i celkoveho zdřavotního stavu, a to přostřednictvím navstev specialne
vyskolenych zdřavotních klaunu. Vyvolat smích, vzbudit řadost a chuť do zivota, to je jejich
ukolem a poslaním. Behem navstevy potesili klauni v geřiatřickych kostymech a s ceřvenymi
nosy pacienty na oddelení nasledne pece v řychnovske nemocnici. Hřou na hudební nastřoje a
zpevem lidovych písní tak potesili desítky pacientu. Zdřavotní klauni navstívili i male pacienty
na detskem oddelení.

BAZÁLNÍ STIMULACE
V nachodske nemocnici se uskutecnil dvoudenní „Zakladní kuřz Bazalní stimulace“ přo
fyzioteřapeuty, vseobecne a detske sestřy. Ucastníci kuřzu tak řozsířili pocet přoskolenych
zamestnancu na jiz ceřtifikovanych oddeleních inteřny, řehabilitace, ARO, pediatřie a LDN
Jařomeř.
Jedna se o koncept podpořy, pece a vedení pacienta, kteřy se vyuzíva hlavne u pacientu tezce
nemocnych, po mozkove příhode, při pořanení mozku, v komatu a po tezkych uřazech. Osvedcil
se vsak take při Alzheimeřove demenci a u detí v nejzakladnejsí řovine podpořuje lidske
vnímaní, hybnost a komunikaci.

SVĚTOVÝ DEN HYGIENY RUKOU
Svetovy den hygieny řukou připomínaly 5. kvetna 2016 v nachodske, řychnovske a břoumovske
nemocnici přacovnice oddelení nemocnicní hygieny ve spolupřaci se studenty, kteří jsou
v Oblastní nemocnici Nachod a.s. na přaxi. Spolecne přochazeli oddeleními a ptali se
zdřavotnickych přacovníku na 3 jednoduche otazky, kteře se tykaly dodřzovaní spřavneho
postupu při hygiene řukou. Za spřavne odpovedi byla přo kazdeho připřavena mala pozořnost.
Pozvaní na akci přijali i nekteří vyřobci dezinfekcních přostředku a zastupce distřibutořa. Jejich
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infořmacní stanky byly v přostořu infocentřa v ambulantním pavilonu nachodske nemocnice.
Zde si zamestnanci mohli vyzkouset dezinfekci řukou s naslednou kontřolou pod UV lampou.
Oddelení nemocnicní hygieny ONN připřavilo přo lekaře a nelekařske zdřavotnicke přacovníky
anketu. Ta obsahovala 10 otazek na tema hygieny řukou. Ze spřavnych odpovedí byla vylosovana
jedna vítezna, kteřa byla odmenena vecnou cenou. Dalsí dva vylosovane tymy obdřzely dřobne
odmeny. Čílem akce bylo připomenout, ze spřavna hygienicka dezinfekce řukou je zakladním a
nezbytnym opatřením v převenci vzniku a síření infekcí spojenych se zdřavotní pecí a zařoven
převencí vzniku přofesionalních nakaz.

PROJEKT „DARUJ KREV S ČESKÝM ROZHLASEM“
Oblastní nemocnice Nachod a.s. se teto akce ucastní jiz podřuhe. Osvetova kampan ma přilakat
do třansfuzních stanic lidi, kteří jeste nikdy křev nedavali. Muzou tak řozsířit řady přavidelnych
dařcu.

DEN SENIORŮ
Staří si zaslouzí uznaní a řespekt. Ke dni seniořu se na oddelení luzek lecebny dlouhodobe
nemocnych v Jařomeři a na oddelení luzek nasledne pece v Břoumove a Rychnove n. Kneznou
připojila i ONN. Behem nekolika dní shledli hospitalizovaní pacienti techto oddelení velmi
zdařila kultuřní vystoupení.

SVĚTOVÝ DEN STOP DEKUBITŮM
Akce STOP dekubitum se v Oblastní nemocnici Nachod a.s. konala 16. listopadu 2016. Byla
zameřena nejen na pořadenství v oblasti převence vzniku dekubitu, infořmovala o zpusobech
polohovaní, případnych moznostech lecby ale i o vyzive, kteřa je nedílnou soucastí pece
o řizikove pacienty. Zajemci meli moznost navstívit infořmacní stanek, kde jim odbořny peřsonal
ochotne poskytl potřebne infořmace a zodpovedel případne dotazy. Na akci se podíleli zastupci
fiřem Přomedica, Nutřicia a Přoma Reha.

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI MEZI OBLASTNÍ NEMOCNICÍ NÁCHOD A VYSOKOU ŠKOLOU
FYZIOTERAPIE SE SÍDLEM VE WROCŁAWI
Za účasti starosty Náchoda Jana Birke byla v pondělí 21. listopadu 2016 v budově Městského úřadu
Náchod podepsána Smlouva o vzájemné spolupráci, inovování a zdokonalování efektivity vzdělávání
pro potřeby současného trhu práce mezi Oblastní nemocnicí Náchod a.s. a Vysokou školou
fyzioterapie se sídlem ve Wrocławi.

CELOSTÁTNÍ PROJEKT NEJLEPŠÍ NEMOCNICE 2016 HEALTHCARE INSTITUTE
Oblastní nemocnice Náchod a.s. v rámci Královéhradeckého kraje obsadila 2. místo ve spokojenosti
hospitalizovaných pacientů a 2. místo ve spokojenosti ambulantních pacientů.
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UDÁLOSTI ROKU 2016
MINIKNIHOVNA
Mezi vestibul pavilonu E dolního ařealu nemocnice v Nachode a cekařnu RDG byla umístena
miniknihovna, kteřa je k dispozici vsem zajemcum. Knihy jsou volne přístupne 24 hodin denne
a lze je buď na místo vřatit, nebo je odnest s sebou a dat do obehu na jinem míste. Vybřane knihy
se take mohou zapojit do přojektu Knihobezník. Přo takovou vařiantu jsou jiz vybaveny
identifikacním kodem. Miniknihovna byla vybavena dařovanymi knihami a bude přubezne
doplnovana. Pokyny k uzívaní knihovny jsou vylepeny přímo na skřínce s knihami.

PŘEDVÁNOČNÍ NÁVŠTĚVY
Mikulas se svojí dřuzinou navstívil velke i male pacienty, kteří byli v tento cas hospitalizovani
v Oblastní nemocnici Nachod. Kazdy řok se na oddeleních uskutecní řuzna kultuřní vystoupení.
Členove divadelního spolku Kaspař přazskeho Divadla v Čeletne přo male pacienty na detskych
luzkovych oddeleních zahřali divadelní představení o Medvídku Nebojsovi. Křajska Dobřoteta
paní Eva Kolařova spolecne se zastupkyní maminek z nachodskeho Mateřskeho centřa
Hopsacek přivezly přo novořozenatka a nejmensí pacienty nachodskeho detskeho oddelení
pelísky Neobed, přo ty vetsí vstupenky do zabavního pařku v Hřadci Křalove a mnoho dalsích
křasnych dařecku. V břoumovske nemocnici zase zaznely zname koledy. Navsteva mladych
hudebníku z Police Symphony Ořchestřa je jiz po nekolik let peknou třadicí, kteřa jiste pokazde
potesí a zpříjemní pobyt pacientum, kteří musí třavit vanocní dny v nemocnici.

NADAČNÍ FOND HOSPITAL BROUMOV
V Polici nad Metují se konala koncem letních přazdnin beneficní akce „Kdyz se v Polici setmí“,
kteřa přilakala na namestí stovky lidí. Veceř plny hudby, zpevu, tance, divadla, ciřkusu, akřobacie
a svetelnych efektu se konal přo dobřou vec, přotoze dobřovolne vstupne bylo venovano
Nadacnímu fondu HOSPITAL BROUMOV, kteřy vytezek z akce venoval na nakup matřací a
řehabilitacních pomucek na oddelení luzek nasledne pece v břoumovske nemocnici.
Břoumovska nemocnice získala přostřednictvím NF HOSPITAL BROUMOV v hodnote temeř
570 tis. Kc nove vybavení, uřcene zejmena přo oddelení luzek nasledne pece, jednalo se o
antidekubitní matřace, podlozky pod aktivní antidekubitní matřace, kařdiacka křesla
s podnozníky, infuzní stojany a bezpecnostní kuřtovací pasy. Dale byly do nemocnice dodany
řehabilitacní pomucky (chodítka, toaletní stolky, koupací a toaletní zidle) v hodnote cca 133 tis.
Kc. Oddelení jednotky intenzivní pece obdřzelo televizní přijímace s dřzaky na jednotlive pokoje
v hodnote cca 44 tis. Kc, dale spřchovací toaletní vozík a podlozku přo přesun pacienta z luzka
na luzko.
Nadacní fond financuje take jiz nekolik let naklady přacovnic, kteře pecují o pacienty luzek
nasledne pece v řamci volnocasovych aktivit a aktivizacních cinností. Do nemocnice dochazejí
ctyři přacovnice nekolikřat tydne na oddelení luzek nasledne pece a snazí se v řamci mozností
zpříjemnit cas pacientum aktivní tvořivou cinností, cvicením jemne motořiky, dřobnym
nakupem, dobřym slovem, hudbou a zpevem. Tato cinnost stojí fond řocne cca 100 tis. Kc.
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UDÁLOSTI ROKU 2016
NADAČNÍ FOND PRO PODPORU NÁCHODSKÉ NEMOCNICE
Zastupitelstvo mesta Nachoda schvalilo na svem jednaní 12. 12. 2016 zalození Nadacního fondu
přo podpořu nachodske nemocnice. Zacatkem řoku 2017 přobíhal přoces řegistřace Nadacního
fondu a jmenovaní clenu spřavní a dozořcí řady. Oblastní nemocnice Nachod a.s., uspořadala jiz
17. ledna 2017 divadelní představení v Mestskem divadle dř. J. Čízka s nazvem „Splasene nuzky“
v nastudovaní heřcu Divadla Kalich autořa Paula Pořtneřa. Soucastí přogřamu bylo představení
noveho Nadacního fondu přo podpořu nachodske nemocnice a take to byla jedna z přvních
mozností, jak přostřednictvím dobřovolneho vytezku z teto akce cinnost fondu podpořit.

POŘÍZENÍ MAGNETICKÉ REZONANCE
Pořízení magneticke řezonance přo nachodskou nemocnici potvřdila Rada KHK a bylo schvaleno
i Komisí přo posuzovaní řozmístení přístřojovych zdřavotnickych přostředku, kteřa pusobí
v řamci Ministeřstva zdřavotnictví. Křajska řada KHK schvalila poskytnutí dotace Oblastní
nemocnici Nachod a.s. ve vysi 46 milionu kořun na pořízení a vybudovaní přovozu magneticke
řezonance, vcetne investic vyvolanych v souvislosti s přesunem stavajících přovozu a k
přovedení nezbytnych stavebních upřav a zajistení technologickych castí nutnych přo přovoz
přístřoje.
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STATISTICKÉ ÚDAJE – POČET LŮŽEK
POČET LŮŽEK DLE ODDĚLENÍ K 31. 12. 2016
ODDĚLENÍ / NEMOCNICE
inteřna
chiřuřgie
gynekologie a pořodnice
pediatřie a novořozenci
multidisciplinařní JIP
nasledna intenzívní pece
ARO
ořtopedie
uřologie
neuřologie
řehabilitace
psychiatřie Nove Mesto n. M.
LDN Jařomeř
LNP
CELKEM

NÁCHOD
66
64
45
45

BROUMOV
31

RYCHNOV
71
54
30
30

5
5
6
25
20
34
34
30
103

5
25

64
105

472

15

40
255

CELKEM
168
118
75
75
5
5
11
50
20
34
34
30
103
104
832

STATISTICKÉ ÚDAJE – LIDSKÉ ZDROJE
Přepočtený počet zaměstnanců k 31. 12. 2016
THP
115,15

Dělníci
116,72
Lékaři
180,25

JOP SŠ a VŠ §43
1

Farmaceuti
3

§29-42 (Díl 3)
191,7

§7-21a (Díl 1)
97,44
§5+§6
527,2

§22-28 (Díl 2)
45,33

PŘEPOČTENÝ POČET ZAMĚSTNANCŮ K 31. 12. 2016
STAV [přepočtený počet]
Lekaři
Fařmaceuti
§5+§6
§ 7-21a (Díl 1)
§ 22-28 (Díl 2)
§ 29-42 (Díl 3)
JOP SS a VS § 43
THP
Delníci
CELKEM

180,25
3,00
527,20
97,44
45,33
191,70
1,00
115,15
116,72
1 277,79

PODÍL [%]
14,11
0,23
41,26
7,63
3,55
15,00
0,08
9,01
9,13
100,00

§5+§6 všeobecná sestra, porodní asistentka
§7-21a radiologický asistent, zdravotní laborant, nutriční terapeut, zdravotnický záchranář, ergoterapeut
§22-28 fyzioterapeut, odborný pracovník v laborator. metodách a v přípravě léčivých přípravků, biomedic.
inženýr
§29-42 zdravotnický asistent, ošetřovatel, laboratorní pracovník, sanitář
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STATISTICKÉ ÚDAJE – LIDSKÉ ZDROJE
STRUKTURA PRACOVNÍCH KAPACIT - OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD A.S. CELKEM
KATEGORIE
Lekaři
Fařmaceuti
§5+§6
§7-21a (Díl 1)
§22-28 (Díl 2)
§29-42 (Díl 3)
JOP SS a VS §43
THP
Delníci
CELKEM

PRŮMĚRNÝ PŘEPOČTENÝ
POČET ZA ROK 2016
178,22
3,00
540,75
95,40
44,65
194,78
1,21
107,49
104,54
1270,04

PŘEPOČTENÝ POČET
K 31. 12. 2016
180,25
3,00
527,20
97,44
45,33
191,70
1,00
115,15
116,72
1277,79

FYZICKÝ POČET
K 31. 12. 2016
213,00
3,00
584,00
100,00
49,00
202,00
1,00
116,00
121,00
1389,00

PODÍL ŽEN
V%
44,60
66,67
99,66
91,00
81,63
72,28
100,00
74,14
80,17
82,07

STRUKTURA PRACOVNÍCH KAPACIT - NEMOCNICE NÁCHOD
KATEGORIE
Lekaři
Fařmaceuti
§5+§6
§7-21a (Díl 1)
§22-28 (Díl 2)
§29-42 (Díl 3)
JOP SS a VS §43
THP
Delníci
CELKEM

PRŮMĚRNÝ PŘEPOČTENÝ
POČET ZA ROK 2016

PŘEPOČTENÝ POČET
K 31. 12. 2016
110,90
3,00
277,68
55,80
24,08
84,20
0,00
80,25
28,60
664,51

107,45
3,00
279,71
54,08
24,69
83,15
0,21
75,74
22,43
650,46

FYZICKÝ POČET
K 31. 12. 2016
131
3
311
58
26
91
0
81
30
731

STRUKTURA PRACOVNÍCH KAPACIT – NEMOCNICE NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ
KATEGORIE
Lekaři
§5+§6
§22-28 (Díl 2)
§29-42 (Díl 3)
CELKEM

PRŮMĚRNÝ PŘEPOČTENÝ
POČET ZA ROK 2016

PŘEPOČTENÝ POČET
K 31. 12. 2016
3,90
11,80
1,00
1,00
17,70

3,22
12,08
1,00
1,00
17,30
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FYZICKÝ POČET
K 31. 12. 2016
5
12
1
1
19

STATISTICKÉ ÚDAJE – LIDSKÉ ZDROJE
STRUKTURA PRACOVNÍCH KAPACIT – NEMOCNICE JAROMĚŘ
KATEGORIE
Lekaři
§5+§6
§7-21a (Díl 1)
§22-28 (Díl 2)
§29-42 (Díl 3)
JOP SS a VS §43
THP
CELKEM

PRŮMĚRNÝ PŘEPOČTENÝ
POČET ZA ROK 2016

PŘEPOČTENÝ POČET
K 31. 12. 2016
3,80
21,90
4,00
1,00
12,50
1,00
13,10
57,30

3,90
24,22
3,92
1,00
14,34
1,00
8,73
57,11

FYZICKÝ POČET
K 31. 12. 2016
4
25
4
1
13
1
13
61

STRUKTURA PRACOVNÍCH KAPACIT - NEMOCNICE BROUMOV
KATEGORIE
Lekaři
§5+§6
§7-21a (Díl 1)
§22-28 (Díl 2)
§29-42 (Díl 3)
THP
Delníci
CELKEM

PRŮMĚRNÝ PŘEPOČTENÝ
POČET ZA ROK 2016

PŘEPOČTENÝ POČET
K 31. 12. 2016
7,60
40,60
8,40
3,00
32,80
4,80
6,38
103,58

8,19
41,49
8,40
2,35
34,19
4,91
3,49
103,02

FYZICKÝ POČET
K 31. 12. 2016
8
44
8
3
33
5
7
108

STRUKTURA PRACOVNÍCH KAPACIT – POLIKLINIKA OPOČNO
KATEGORIE
Lekaři
§5+§6
§7-21a (Díl 1)
§22-28 (Díl 2)
CELKEM

PRŮMĚRNÝ PŘEPOČTENÝ
POČET ZA ROK 2016

PŘEPOČTENÝ POČET
K 31. 12. 2016
1,00
2,00
3,00
1,00
7,00

1,02
2,00
3,00
1,00
7,02

18

FYZICKÝ POČET
K 31. 12. 2016
1
2
3
1
7

STATISTICKÉ ÚDAJE – LIDSKÉ ZDROJE
STRUKTURA PRACOVNÍCH KAPACIT - NEMOCNICE RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
KATEGORIE
Lekaři
§5+§6
§7-21a (Díl 1)
§22-28 (Díl 2)
§29-42 (Díl 3)
JOP SS a VS §43
THP
Delníci
CELKEM

PRŮMĚRNÝ PŘEPOČTENÝ
POČET ZA ROK 2016

PŘEPOČTENÝ POČET
K 31. 12. 2016
53,05
173,22
26,24
15,25
61,20
0,00
17,00
81,74
427,70

54,44
181,25
26,00
14,61
62,10
0,00
18,11
78,62
435,13

FYZICKÝ POČET
K 31. 12. 2016
64
190
27
17
64
0
17
84
463

PRŮMĚRNÁ MĚSÍČNÍ MZDA – OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD A.S.
KATEGORIE
Lekaři
Fařmaceuti
§5+§6
§7-21a (Díl 1)
§22-28 (Díl 2)
§29-42 (Díl 3)
JOP SS a VS §43
THP
Delníci
CELKEM

2015
55 673
40 366
25 696
25 509
25 333
15 410
16 705
25 578
12 783
27 559
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2016
62 004
42 545
27 158
26 598
27 223
16 515
18 943
27 303
13 842
29 257

MEZIROČNÍ ZVÝŠENÍ
11%
5%
6%
4%
7%
7%
13%
7%
8%
6%

STATISTICKÉ ÚDAJE – LIDSKÉ ZDROJE

Zaměstnanci dle dosaženého vzdělání k 31. 12. 2016
Učební oboř
SO bez maturity
152
24

Základní vzdělání
44
VŠ
379

VoŠ
70

SŠ s matuřitou
720

KVALIFIKAČNÍ STRUKTURA
DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
VS
VoS
SS s matuřitou
SO bez matuřity
Ucební oboř
Zakladní vzdelaní
CELKEM
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STAV [fyzický počet]

PODÍL [%]

379
70
720
24
152
44
1 389

27,29
5,04
51,84
1,73
10,94
3,17
100,00

STATISTICKÉ ÚDAJE – ZÁKLADNÍ KAPACITNÍ A VÝKONOVÉ UKAZATELE

VÝKONY OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD A.S. (V TIS. BODECH)
ROK 2015
654 011
229 909
883 920

Nemocnice Nachod a Nemocnice Břoumov
Nemocnice Rychnov nad Kneznou
CELKEM

ROK 2016
665 239
228 687
893 926

VÝKONOVÉ UKAZATELE OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD A.S.
PRŮMĚRNÝ POČET LŮŽEK
Nemocnice Nachod a Nemocnice Břoumov
Nemocnice Rychnov nad Kneznou
CELKEM

ROK 2015
586
262
848

ROK 2016
585
255
840

POČET OŠETŘOVACÍCH DNŮ
Nemocnice Nachod a Nemocnice Břoumov
Nemocnice Rychnov nad Kneznou
CELKEM

148 607
60 010
208 617

147 841
59 100
206 941

POČET HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ
Nemocnice Nachod a Nemocnice Břoumov
Nemocnice Rychnov nad Kneznou
CELKEM

20 083
12 035
32 118

19 163
11 653
30 816

POČET AMBULANTNÍCH OŠETŘENÍ
Nemocnice Nachod a Nemocnice Břoumov
Nemocnice Rychnov nad Kneznou
CELKEM

194 834
67 778
262 612

185 072
72 102
257 174

POČET OPERACÍ
Nemocnice Nachod a Nemocnice Břoumov
Nemocnice Rychnov nad Kneznou
CELKEM

4 492
3 172
7 664

4 575
3 176
7 751

POČET PORODŮ
Nemocnice Nachod a Nemocnice Břoumov
Nemocnice Rychnov nad Kneznou
CELKEM

924
581
1 505

882
622
1 504
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STATISTICKÉ ÚDAJE – ZÁKLADNÍ KAPACITNÍ A VÝKONOVÉ UKAZATELE

POČTY VYBRANÝCH VÝKONŮ OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD A.S.
HEMODIALÝZA
Nemocnice Nachod a Nemocnice Břoumov
Nemocnice Rychnov nad Kneznou
CELKEM

ROK 2015
2 931
2 931

ROK 2016
3 009
3 009

HEMODIAFILTRACE
Nemocnice Nachod a Nemocnice Břoumov
Nemocnice Rychnov nad Kneznou
CELKEM

3 867
3 867

3 703
3 703

ORTOPEDICKÉ OPERACE – ENDOPROTÉZY
KYČELNÍHO A KOLENNÍHO KLOUBU
Nemocnice Nachod a Nemocnice Břoumov
Nemocnice Rychnov nad Kneznou
CELKEM

309
328
637

306
318
624

ORTOPEDICKÉ OPERACE – KYČELNÍ KLOUBY
Nemocnice Nachod a Nemocnice Břoumov
Nemocnice Rychnov nad Kneznou
CELKEM

187
209
396

174
192
366

ORTOPEDICKÉ OPERACE – KOLENNÍ KLOUBY
Nemocnice Nachod a Nemocnice Břoumov
Nemocnice Rychnov nad Kneznou
CELKEM

122
119
241

132
126
258

MAMOGRAFICKÝ SCREENING
Nemocnice Nachod a Nemocnice Břoumov
Nemocnice Rychnov nad Kneznou
CELKEM

6 743
6 743

6 564
6 564

MAMOGRAFICKÁ VYŠETŘENÍ CELKEM
Nemocnice Nachod a Nemocnice Břoumov
Nemocnice Rychnov nad Kneznou
CELKEM

7 665
7 665

7 464
7 464

CT VYŠETŘENÍ
Nemocnice Nachod a Nemocnice Břoumov
Nemocnice Rychnov nad Kneznou
CELKEM

8 505
8 505

8 850
8 850
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY – NÁKLADY V TIS. KČ

Aktivace
mateřiálu a
zboží
-17 292

Struktura nákladů v roce 2016
Odpisy
23 617

Ostatní náklady Léky Krev
11 469
54 947 12 906

SZM
164 895

Ost. mateřiál
31 270

Energie
27 493
Opřavy a údřžba
24 088
Osobní náklady
688 329

Nájemné
24 012
Přaní přádla
11 364

Ostatní
služby
38 880

Úklid
13 315
Střavné
19 465

NÁKLADY OBLASTNÍ NEMONICE NÁCHOD A.S.
DRUH NÁKLADU

TIS. KČ

Leky
Křev
SZM
Ost. mateřial
Eneřgie
Opřavy a udřzba
Najemne
Přaní přadla
Uklid
Střavne
Odpady
Ostřaha
Ostatní sluzby
Osobní naklady
Odpisy
Aktivace mateřialu a zbozí
Ostatní naklady
CELKEM

54 947
12 906
164 895
31 270
27 493
24 088
24 012
11 364
13 315
19 465
2 782
1 565
38 880
688 329
23 617
-17 292
7 122
1 128 758
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PODÍL [%]
4,87
1,14
14,61
2,77
2,44
2,13
2,13
1,01
1,18
1,72
0,25
0,14
3,44
60,98
2,09
-1,53
0,63
100,00

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY – VÝNOSY V TIS. KČ

Přijaté dařy
1 153
Třžby z přodeje
mateřiálu
6 462
Třžby za nájem
6 169

Struktura výnosů v roce 2016
Přovozní dotace
KHK
69 923

Ostatní
13 773

Třžby za úhřady
poplatků LPS
2 888

Třžby od zdř.
pojišťoven
1 017 455

VÝNOSY OBLASTNÍ NEMONICE NÁCHOD A.S.
DRUH VÝNOSU

TIS. KČ

Třzby od zdřavotních pojisťoven
Třzby za uhřady poplatku lekařske pohotovostní sluzby
Třzby za najem
Třzby z přodeje mateřialu
Přijate dařy
Přovozní dotace od Křalovehřadeckeho křaje za zavazek veřejne sluzby
Ostatní
CELKEM

24

1 017 455
2 888
6 169
6 462
1 153
69 923
13 773
1 117 823

PODÍL [%]
91,02
0,26
0,55
0,58
0,10
6,26
1,23
100,00

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI
SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU K 31. 12. 2016
Činnost Oblastní nemocnice Nachod a.s. byla zahajena k 1. 1. 2004, kdy nabylo platnosti řozhodnutí o
řegistřaci nestatního zdřavotnickeho zařízení. K 1. 1. 2004 byli do Oblastní nemocnice Nachod a. s.
převedeni přacovníci na zaklade dohody o delimitaci z Oblastní nemocnice Nachod, příspevkove
ořganizace Křalovehřadeckeho křaje.
Oblastní nemocnice Nachod a.s. je od řoku 2006 po Fakultní nemocnici Hřadec Křalove nejvetsí nemocnicí
Křalovehřadeckeho křaje, kteřa k 31. 12. 2016 disponovala 832 luzky, zamestnavala 1 389 zamestnancu
a pusobila na uzemí dvou okřesu.

VZNIK ÚČETNÍ JEDNOTKY
Oblastní nemocnice Nachod a. s. byla zapsana do obchodního řejstříku vedeneho u Křajskeho soudu
v Hřadci Křalove v oddílu B, vlozce císlo 2333 dne 12. 11. 2003.

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ




poskytovaní zdřavotních sluzeb podle zakona c. 372/2011 Sb., o zdřavotních sluzbach
cinnost ucetních pořadcu, vedení ucetnictví, vedení danove evidence
vyřoba, obchod a sluzby neuvedene v přílohach 1 az 3 zivnostenskeho zakona

ZÁKLADNÍ KAPITÁL, AKCIONÁŘSKÁ STRUKTURA
Zakladní kapital k 31. 12. 2016 cinil 63.366.000,- Kc a byl řozvřzen na 1.057 kusu kmenovych akcií na
jmeno ve jmenovite hodnote 48 tis. Kc, 6 kusu kmenovych akcií na jmeno ve jmenovite hodnote 480 tis.
Kc, 90 kusu kmenovych akcií na jmeno ve jmenovite hodnote 100 tis. Kc a 15 kusu kmenovych akcií na
jmeno ve jmenovite hodnote 50 tis. Kc.
Akcie byly upsany jedinym akcionařem spolecnosti. Zakladní kapital byl plne splacen.
Jedinym akcionařem spolecnosti je Zdřavotnicky holding Křalovehřadeckeho křaje, a.s.
Spolecnost jako osoba řízena uzavřela dne 28. 8. 2006 se Zdřavotnickym holdingem Křalovehřadeckeho
křaje a.s. ovladací smlouvu. Ovladací smlouva byla publikovana v Obchodním vestníku dne 30. 8. 2006.
Ovladací smlouva byla Dohodou o ukoncení ovladací smlouvy ukoncena k 31. 12. 2010.
Spolecnost nema uzavřenu smlouvu o převodech zisku.

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK SPOLEČNOSTI ZA OBDOBÍ 2016
Hospodařsky vysledek bezneho ucetního období ciní k 31. 12. 2016:


před zdanením

-10.935 tis. Kc



po zdanení

-10.935 tis. Kc
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DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK (V TIS. KČ)
ÚČET*
Pořizovací cena k 1. 1. 2016
Přířustky
Ubytky
Pořizovací cena k 31. 12. 2016
Opřavky k 1. 1. 2016
Opřavky k 31. 12. 2016
Zustatkova ucetní cena k 1. 1. 2016
Zustatkova ucetní cena k 31. 12. 2016
*

013

021

0223000

0224000

0225000

27 718
7 288
279
34 727
23 662
26 645
4 056
8 082

19 522
19 529
139
38 912
4 201
5 490
15 330
33 422

5 720
1 694
7 414
1 723
2 065
3 997
5 349

12 913
976
13 889
10 551
11 925
2 362
1 964

209 121
34 854
7 557
236 418
154 039
162 112
55 074
74 306

013

softwaře

021

budovy, stavby

022.3000

eneřgeticke a hnací střoje

022.4000

přacovní střoje a zařízení

022.5000

zdřavotnicka a ostatní technika

PŘEHLED NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH PŘÍRŮSTKŮ POŘÍZENÝCH Z VLASTNÍCH ZDROJŮ (V TIS. KČ)
NÁZEV

ČÁSTKA V TIS. KČ

SW Micřosoft Windows Remote Desktop

2 148

Přístřoj ultřazvukovy TOSHIBA

1 863

Čentřalní diskove pole DELL STORAGE

1 618

RTG s „Č“ řamenem

1 606

Vez lapařoskopicka

1 545

System signalizacní a komunikacní pacient-sestřa

1 191

System signalizacní a komunikacní pacient-sestřa

1 182

Videogastřoskop GIF-H180 J

1 150

Čentřifuga velkoobjemova ČRYOFUGE

1 137

System signalizacní a komunikacní pacient-sestřa

1 105

Spolecnost ceřpala v období 2016 investicní dotace od Křalovehřadeckeho křaje ve vysi 538 992,52 Kc.
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DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK
K datu 31. 12. 2016 spolecnost nevlastnila zadny dlouhodoby financní majetek.

ZÁSOBY
Stav zasob k 31. 12. 2016 v tis. Kc:
- mateřial na sklade MTZ-obaly

2

- nespotřebovane leky na oddelení

11.387

- nespotřebovany mateřial na oddelení

16.829

- křev a křevní vyřobky

3.325

- přacovní teřapie

7

- medicinalní plyny

32

- potřaviny

319

- přadlo ustavní a zamestnanecke

85

- ostatní

20

Zasoby celkem

32.006

DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY
V řamci jinych dlouhodobych pohledavek je vykazovana kauce ve vysi 128.200,- Kc poskytnuta
v souvislosti s najmem nebytovych přostoř přo administřativu nemocnice a najmem sluzebního bytu a
dale osobní naklady na poskytnuty stabilizacní příspevek zamestnancum ve vysi 927.200,- Kc, kteřy jim
byl poskytnut fořmou zalohy před vznikem nařoku na nej. Vybřanym zamestnancum vznika nařok na
stabilizacní příspevek po odpřacovaní 18 mesícu.

KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY
Spolecnost mela k 31. 12. 2016 celkem 115.770 tis. Kc křatkodobych pohledavek.

POHLEDÁVKY KE SPŘÍZNĚNÝM OSOBÁM K 31. 12. 2916:
Zdřavotnicky holding Křalovehřadeckeho křaje a.s.

325 tis. Kc

Křalovehřadecka lekařna a.s.

878 tis. Kc

Čentřalní zdřavotnicka zadavatelska s.ř.o.

29 tis. Kc

Oblastní nemocnice Třutnov a.s.

7 tis. Kc

Mestska nemocnice Dvuř Křalove nad Labem a.s.

1 tis. Kc
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KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK
K 31. 12. 2016 mela spolecnost křatkodoby financní majetek v objemu 60.925 tis. Kc, z toho jsou peníze
v hotovosti 539 tis. Kc a přostředky na beznych bankovních uctech 60.388 tis. Kc.
V řoce 2016 spolecnost uzavřela dodatek ke smlouve o kontokořentním uveřu s navysenym řamcem
75.000 tis. Kc. K 31. 12. 2016 byl tento uveř ceřpan ve vysi 75.000 tis. Kc.

VLASTNÍ KAPITÁL
Spolecnost mela k 31.12.2016 vlastní kapital ve vysi 148.828 tis. Kc (k 1. 1. 2016 ve vysi 150.013 tis. Kc).
Z toho ciní zakladní kapital 63.366 tis. Kc, ostatní kapitalove fondy 146.958 tis. Kc (z toho nepenezní dařy
96.209 tis. Kc, zakladní kapital nezapisovany ve vysi 6.065 tis. Kc a dařy penezní 2.684 tis. Kc, zakladní
kapital při fuzi k 1. 1. 2013 zanikající Oblastní nemocnice Rychnov nad Kneznou a.s. 42.000 tis. Kc),
řezeřvní fond 4.619 tis. Kc, socialní fond 287 tis. Kc, neřozdeleny zisk minulych let (+) 2.037 tis. Kc,
neuhřazena ztřata minulych let (-) 57.504 tis. Kc a vysledek hospodaření bezneho ucetního období
(ztřata) -10.935 tis. Kc.
V řoce 2016 doslo nejpřve ke snízení zakladního kapitalu o 58.084 tis. Kc, a to Usnesením jedineho
akcionaře za ucelem snízení ztřaty minulych let. Nasledne byl Usnesením jedineho akcionaře zvysen
zakladní kapital o 9.750 tis. Kc.
Ze zisku Oblastní nemocnice Nachod a.s. za řok 2015 ve vysi 3.163 tis. Kc bylo převedeno do neuhřazenych
ztřat minulych let 3.004 tis. Kc a do řezeřvního fondu 158 tis. Kc.
K 31. 12. 2016 bylo Usnesením jedineho akcionaře schvaleno pouzití ostatních kapitalovych fondu a
jineho vysledku hospodaření minulych let na snízení neuhřazene ztřaty minulych let - doslo tak
k přeuctovaní pouzitych financních a vecnych dařu (ostatní kapitalove fondy) ve přospech neuhřazene
ztřaty minulych let ve vysi 34.892 tis. Kc, dale k přeuctovaní zuzívanych vecnych dařu od
Křalovehřadeckeho křaje (ostatní kapitalove fondy) ve přospech neuhřazene ztřaty minulych let ve vysi
62.346 tis. Kc a k přeuctovaní jineho vysledku hospodaření ve přospech neuhřazene ztřaty minulych let
ve vysi 3.525 tis. Kc.

DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY – ODLOŽENÁ DAŇ Z PŘÍJMŮ
Přo vypocet odlozene dane byly zvazeny vsechny docasne řozdíly mezi danovymi zaklady aktiv a pasiv
a jejich ucetními hodnotami přo ucely financních vykazu.
Titulem přo vypocet odlozene dane je v danem případe:




řozdíl mezi účetní zůstatkovou cenou odpisovaného dlouhodobého majetku a jeho daňovou
zůstatkovou cenou - vzhledem k přeřušení daňových odpisů převyšuje daňová zůstatková cena
zůstatkovou cenu účetní;
neuplatněná daňová ztřáta.

Z obou uvedenych titulu je vysledkem odlozena danova pohledavka, kteřa není vzhledem k nejistote jejího
budoucího uplatnení vykazovana.
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DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY – OVLÁDANÁ NEBO OVLÁDAJÍCÍ OSOBA
V řamci dlouhodobych zavazku vykazuje spolecnost zavazek z titulu přijate penezite zapujcky od
mateřske spolecnosti ve vysi 1.576 tis. Kc, splatky zapujcky splatne v řoce 2017 v celkove vysi 1.012 tis.
Kc jsou vykazovany v řamci křatkodobych zavazku vuci ovladající osobe. Čelkova vyse nesplacene jistiny
zapujcky tak k 31. 12. 2016 ciní 2.588 tis. Kc. Zapujcka byla poskytnuta ve vysi 4.990 tis. Kc za ucelem
financovaní nakupu přístřojove techniky. Zapujcka bude splacena v 60 mesícních splatkach v období
od 7/2014 do 6/2019, uřokova sazba ciní 3 %.

ZÁVAZKY SE ZŮSTATKOVOU DOBOU SPLATNOSTI DELŠÍ NEŽ 5 LET
Zavazky se zustatkovou dobou splatnosti delsí nez 5 let spolecnost nema.

KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY – CELKEM 214.678 TIS. KČ
Zavazky z obchodních vztahu byly k 31. 12. 2016 ve vysi 72.374 tis. Kc.
Zavazky po lhute splatnosti byly k 31. 12. 2016 ve vysi 25.423 tis. Kc.

Závazky z obchodních vztahů ke spřízněným osobám:
Zdřavotnicky holding Křalovehřadeckeho křaje a.s.

6.315 tis. Kc

Křalovehřadecka lekařna a.s.

13.528 tis. Kc

Čentřalní zdřavotnicka zadavatelska s.ř.o.

16.933 tis. Kc

Spolecnost mela k 31. 12. 2016 zavazky k zamestnancum ve vysi 36.521 tis. Kc, zavazky z pojistneho na
socialní zabezpecení a příspevku na statní politiku zamestnanosti v objemu 13.518 tis. Kc, zavazky k
veřejnemu zdřavotnímu pojistení ve vysi 6.224 tis. Kc, jedna se o zavazky vyplyvající z vyplat zamestnancu
za přosinec 2016, kteře byly uhřazeny v lednu 2017.

V řamci řadku řozvahy Č.II.8.5 - Stat danove zavazky a dotace jsou vykazovany:
-

danovy zavazek - dan ze zavisle cinnosti ve vysi

- danovy zavazek - sřazkova dan ve vysi
Čelkem

5.954 tis. Kc
37 tis. Kc
5.991 tis. Kc

Spolecnost nema evidovany po splatnosti zadne danove nedoplatky u místne příslusneho financního
uřadu, ani zadne nedoplatky pojistneho na socialní zabezpecení a zdřavotní pojistení.

NEINVESTIČNÍ DOTACE – CELKEM 70.711 TIS. KČ
Křalovehřadecky křaj poskytl v řoce 2016 spolecnosti neinvesticní dotaci celkem ve vysi 69.922.821 Kc
za poskytovaní veřejne sluzby. Z toho na uhřadu veřejne sluzby přo bezne ucetní období ve vysi
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58.972.091 Kc a mimořadnou vyřovnavací platbu ve vysi 10.950.730 Kc na castecne vyřovnaní řozdílu
mezi naklady za plnení zavazku veřejne sluzby v řoce 2011.
Neinvesticní dotace byly v řoce 2016 plne vyceřpany.
Na uhřadu přovozních nakladu za vedení řegistřu onkologickych pacientu (NOR) v řoce 2016 spolecnost
obdřzela od FN HK přovozní příspevek ve vysi 230 tis. Kc.
Ze statního řozpoctu byla přijata dotace na řezidencní místa ve vysi 558 tis. Kc.

INVESTIČNÍ DOTACE - CELKEM 539 TIS. KČ
Spolecnost v řoce 2016 z řozpoctu Křalovehřadeckeho křaje ceřpala investicní dotaci v objemu
538.992,60 Kc na řealizaci snízení eneřgeticke nařocnosti budovy nemocnice v Břoumove (objekt A, B, Č),
v Rychnove nad Kneznou (objekt Č a objekt jídelny).

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ÚČETNÍHO OBDOBÍ 2016 – OBCHODNÍ REJSTŘÍK
Na zaklade Usnesení jedineho akcionaře ze dne 23. 6. 2016 doslo ke snízení zakladního kapitalu o
58.084.000,- Kc za ucelem uhřady ztřaty spolecnosti minulych let. Do OR zapsano dne 20. 7. 2016.
Čelkovy zakladní kapital spolecnosti byl snízen na 53.616.000,- Kc. Do OR zapsano dne 20. 7. 2016.
Na zaklade Usnesení jedineho akcionaře ze dne 29. 6. 2016 doslo ke zvysení zakladního kapitalu o
9.750.000,- Kc. Do OR zapsano dne 17. 8. 2016.
Čelkovy zakladní kapital spolecnosti je 63.366.000,- Kc. Do OR zapsano dne 17. 8. 2016.

OSTATNÍ VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ÚČETNÍHO OBDOBÍ 2016
Spolecnost obdřzela mimořadnou vyřovnavací platbu ve vysi 10.950.730 Kc na vyřovnaní řozdílu mezi
naklady za plnení zavazku veřejne sluzby v řoce 2011.

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY MEZI ROZVAHOVÝM DNEM A OKAMŽIKEM
SESTAVENÍ ZPRÁVY PŘEDSTAVENSTVA
Mezi řozvahovym dnem a okamzikem sestavení zpřavy představenstva nedoslo k zadnym udalostem,
kteře by mely vyznamny vliv na tuto zpřavu.
Přo řok 2017 byla Zastupitelstvem Křalovehřadeckeho křaje schvalena přo Oblastní nemocnici Nachod
a.s. neinvesticní dotace ve vysi 45.016.067,- Kc.
Na březnovem jednaní Zastupitelstva Křalovehřadeckeho křaje byla schvalena mimořadna vyřovnavací
platba za plnení zavazku veřejne sluzby přo Oblastní nemocnici Nachod a.s. na dokřytí ztřaty v letech 2011
a 2012 ve vysi 13.318.747,- Kc.

MODERNIZACE NEMOCNICE
V řoce 2016 Oblastní nemocnice Nachod a.s. zajistila uspesne nekolik akcí, kdy jako nejdulezitejsí je
mozne uvest řekonstřukci oddelení pořodnice a přvní doby pořodní v nemocnici Rychnov nad Kneznou
v řozsahu 5,8 mil. Kc, řealizaci vymeny podlah v řamci ambulance chiřuřgie s řozsahem nakladu 120 tis.
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Kc a opřavu dopřavního znacení v hodnote 21 tis. Kc. V neposlední řade byla přovedena řegeneřace a
přořezaní chřanene lipove aleje, kompletní ařbo udřzba střomove vegetace, vycistení pomocneho
pařkoviste a kompletní sanace zalozních třavnatych ploch. Na useku střavovaní lze vyzdvihnout
opakovane uspesne absolvovaní HAČČAPu. Ojedinelou investicí byla havařijní nahřada konvektomatu.
Uspesne se technicky usek dokazal vypořadat s havařiemi, kteře mohly zasadne ovlivnit chod nemocnice
jako např. ucpaní hlavního řadu kanalizace, uplny kolaps přovzdusnení na cisticce ČOV a bez nasledku
byla vyřesena i havařie UPS.
V řamci cele ONN doslo k vymene lavic na oddeleních chiřuřgie, pořodnicko-gynekologickem, detskem,
ořtopedie a odbeřech OKB v Břoumove za nove s plastovymi sedaky v nakladu 790 tis. Kc.
V nemocnici Nachod bylo řozmísteno nove dopřavní znacení v hodnote 121 tis. Kc, přobehla
řekonstřukcní opřava schodu v ařealu hořní nemocnice v hodnote 12,6 tis. Kc, dale přobehla řekonstřukce
chiřuřgickeho oddelení 1. patřo v hodnote 170 tis. Kc a byly pořízeny nove vstupní automaticke dveře do
ambulantního pavilonu v hodnote 120 tis. Kc. Dale byla přovedena řekonstřukce luzkove casti ořtopedie
v řozsahu novych podlah, maleb, polepu a oznacení dveří, opeřacních salu chiřuřgie, hemodialyzacního
oddelení (jeden novy pokoj, řekonstřukce dvou pokoju, sesteřny a upřavny vody), řekonstřukce kuchynky
na JIP neuřologickeho oddelení, novy VZT na VIP pokojích a poopeřacním pokoji na pořodnickem
oddelení, byla pořízena nova signalizace pacient sestřa na oddeleních detskych, uřologie, chiřuřgie a
inteřních ambulancích.
V nemocnici Jařomeř byly v obou patřech LDN vymeneny podlahy na chodbach, zřekonstřuovano bylo
socialní zařízení, kuchynky, sesteřny a kamenne schodiste.
V nemocnici Břoumov přobehla řekonstřukce místnosti přo videokonfeřence (novy střop, akusticke steny,
osvetlení a zaluzie na okno), dale bylo pořízeno nove oplocení. Byla zajistena přojektova dokumentace
v řamci spolupřace s KHK vcetne přípřavy přo soutez veřejne zakazky na řekonstřukci JIP, NIP a DIOP přo
řok 2017.
K vyznamnym přístřojovym vybavením patří RTG přístřoj s Č řamenem, monitořy vitalních funkcí, plicní
ventilatořy přo nemocnici Břoumov, UZ přístřoj přo nemocnici Nachod a Břoumov, desinfektořy
endoskopu a obnova přístřojoveho vybavení endoskopickeho centřa v nemocnici Nachod, lapařoskopicka
vez a mycí automat přo gynekologicke oddelení v nemocnici Nachod, nemocnicní luzka, matřace a nocní
stolky přo LDN Jařomeř, manipulacní vozíky.
V řoce 2016 bylo pořízeno nove datove centřum přo přovoz nemocnicních infořmacních systemu.
Čentřum vyuzíva modeřní technologie viřtualizace, kteřa umoznuje přovoz vetsího mnozství viřtualních
seřveřu na nekolika fyzickych střojích. Díky tomu zajistí vysokou dostupnost systemovych přostředku přo
vsechny klientske pocítace v lokalitach Nachod, Břoumov, Nove Mesto nad Metují, Jařomeř, Opocno a
Rychnov nad Kneznou. V nove pořízenem datovem centřu jsou přovozovany taktez nekteře seřveřove
systemy přo ostatní nemocnice ZH KHK.
Dale byl modeřnizovan vozovy pařk o 4 sluzební vozidla Skoda Octavia a 2 uzitkova vozidla Peugeot Boxeř,
kteřa jsou uřcena přo svoz odpadu a řozvoz střavy v nemocnici Rychnov nad Kneznou. Dopřavní
zdřavotnicka sluzba ONN přo nemocnici Rychnov nad Kneznou převzala dař od KHK sanitní vozidlo VW
T5 od ZZS KHK, u kteřeho doslo k přestavbe inteřieřu, dovybavení a kompletnímu novemu polepu
oznacení vozidla.
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SMLUVNÍ VZTAHY S PLÁTCI ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ
V řoce 2016 přobíhalo uzavířaní dodatku ke Smlouvam o poskytovaní a uhřade zdřavotní pece dle
Vyhlasky c.273/2015 Sb., kteřa stanovila hodnoty bodu a vysi uhřad přo cely řok 2016. Refeřencním
řokem z pohledu uhřady a přodukce byl řok 2015.
Uhřada se přimařne řozdeluje na ambulantní a hospitalizacní slozku. Ambulantní pece je hřazena
vykonove, s hodnotou bodu dle vyhlasky, dle odbořnosti přacoviste. Vysledna uhřada za ambulantní
slozku je uhřazena maximalne do vyse 103% uhřady řoku 2015.
V hospitalizacní slozce je segment individualne sjednane slozky uhřady vybřanych skupin případu.
V případe Oblastní nemocnice Nachod jde o totalní endopřotezy kycle a kolene. Jejich uhřada je
zastřopovana na 103% uhřady v řoce 2015.
Dalsím segmentem jsou případy vyjmute z případoveho pausalu, coz jsou pořody a novořozenci. Jejich
uhřada je navysena o 6% přoti uhřade řoku 2014. Jsou hřazeny bez limitu.
Zbyvající cast hospitalizacních případu je hřazena individualní pausalní uhřadou ve vysi 103% uhřady
řoku 2015. Individualní pausalní sazba je pomeřne snízena, pokud není dosazeno 99% řefeřencní
přodukce.
Od dosazene uhřady ve vsech segmentech je odecítana vyzadana extřamuřalní pece u jinych
poskytovatelu.
Vysledna uhřada přo nemocnici je souctem uhřad v jednotlivych skupinach. Uhřada nasledne a
dlouhodobe pece přobíhala i nadale pausalní sazbou za osetřovací den dle kategořie pacienta ve vysi
stanovene dle uhřadove vyhlasky.
Čelkove vyuctovaní řoku 2015 přobehlo dle uzavřenych dodatku v ceřvnu a ceřvenci 2016. Po přvním kole
vyuctovaní se podavaly namitky na vsechny zdřavotní pojisťovny.
Přozatímní hodnota dopadu vyuctovaní řoku 2015 za veskeřou poskytnutou zdřavotní peci je
+36,4 mil. Kc. Stale není definitivne dořesena uhřada za VZP a VoZP. U ZPMV přobehlo smířcí řízení.
Uhřadova vyhlaska i nadale podminovala vysi uhřady v labořatořním komplementu získaním osvedcení
Auditu II – NASKL. V řoce 2016 přobehl řeaudit biochemicke labořatoře v Rychnove n. Kneznou, Tynisti
n. Ořlicí a hematologicke labořatoře v Nachode a Rychnove n. Kneznou.

REGULAČNÍ POPLATKY
Čelkem bylo za řok 2016 zaevidovano 30 618 řegulacních poplatku a 90 Kc v celkove vysi 2 755 620 Kc.
Regulacní poplatky za ambulantní osetření (ve vysi 30,-Kc) a za hospitalizaci (ve vysi 100,-Kc) jiz nebyly
pacienty hřazeny. Přo nemocnici jsou kompenzovany ze střany zdřavotních pojisťoven v řamci uhřady.

AKREDITACE
Dne 7. 4. 2016 vydalo Ministeřstvo zdřavotnictví ČR řozhodnutí o udelení akředitace přo specializacní
vzdelavaní lekařu přo oboř „Vnitřní lekařství“ v nemocnici Rychnov nad Kneznou na 8 let.
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Dne 9. 5. 2016 vydalo Ministeřstvo zdřavotnictví ČR řozhodnutí o přodlouzení akředitace přo
specializacní vzdelavaní lekařu přo oboř „Ořtopedie a třaumatologie pohyboveho ustřojí“ v nemocnici
Nachod na dalsích 9 let.
Dne 18. 5. 2016 vydalo Ministeřstvo zdřavotnictví ČR řozhodnutí o udelení akředitace přo specializacní
vzdelavaní lekařu přo oboř „Ořtopedie a třaumatologie pohyboveho ustřojí“ v nemocnici Rychnov nad
Kneznou na 9 let.
Dne 2. 6. 2016 vydalo Ministeřstvo zdřavotnictví ČR řozhodnutí o přodlouz ení akředitace přo
specializacní vzdelavaní lekařu přo oboř „Vnitřní lekařství“ v nemocnici Nachod na dalsích 8 let.
Dne 12. 10. 2016 vydalo Ministeřstvo zdřavotnictví ČR řozhodnutí o přodlouzení akředitace přo
specializacní vzdelavaní lekařu přo oboř „Psychiatřie“ na dalsích 8 let.
Dne 13. 10. 2016 vydalo Ministeřstvo zdřavotnictví ČR řozhodnutí o přodlouzení akředitace přo
specializacní vzdelavaní lekařu přo oboř „Anesteziologie a řesuscitace“ v nemocnici Nachod na dalsích 8
let.
Dne 30. 11. 2016 vydalo Ministeřstvo zdřavotnictví ČR řozhodnutí o udelení akředitace přo specializacní
vzdelavaní lekařu přo oboř „Gynekologie a pořodnictví“ v nemocnici Rychnov nad Kneznou na 10 let.
Dne 22. 12. 2016 vydalo Ministeřstvo zdřavotnictví ČR řozhodnutí o přodlouzení akředitace přo
specializacní vzdelavaní lekařu přo oboř „Radiologie a zobřazovací metody“ na dalsích 8 let.

AKTIVITY V OBLASTI PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ
V řoce 2016 byla uzavřena nova Kolektivní smlouva, jejíz soucastí je i Mzdovy předpis, kteřy upřesnuje
system odmenovaní zamestnancu. Vyplatní teřmín je nove stanoven na 15. kalendařní den. Vymeřa
dovolene ciní minimalne pet tydnu v kalendařním řoce přo vsechny zamestnance.
Nemocnice poskytuje zamestnancum v přacovním pomeřu buď příspevek na penzijní připojistení se
statním příspevkem nebo příspevek na zivotní pojistení az do vyse 600 Kc mesícne. Podmínkou
poskytnutí příspevku 600 Kc je, ze zamestnanec se na svem pojistení sam podílí nejmene castkou 300 Kc.
V případe, ze se zamestnanec na svem pojistení podílí castkou nizsí, příspevek zamestnavatele bude
dvojnasobkem castky zamestnance. Zamestnanec ma nařok na příspevek zamestnavatele jiz po ukoncení
zkusební doby a soucasne musí mít sjednan přacovní pomeř minimalne v řozsahu 0,5 uvazku.
Nemocnice poskytuje zamestnanci při odchodu do stařobního duchodu spojeneho se skoncením
přacovního pomeřu odmenu ve vysi 15 000 Kc, v případe, ze ma přacovní uvazek minimalne 0,8 a je
nepřetřzite zamestnan v nemocnici v delce nejmene 5 let k datu vzniku nařoku na stařobní duchod.
Nemocnice nabízí zamestnanci zajistení nebo uhřadu přavních sluzeb v navaznosti na jakekoliv soudní
řízení vedene s ním v souvislosti s vykonem přace přo zamestnavatele. S vyjimkou případu, kdy se
přokaze, ze jednaní zamestnance, kteře je předmetem soudního řízení, bylo umyslnym třestnym cinem,
nebo ze zamestnanec pořusil sve přacovní povinnosti zavinene nebo jednal pod vlivem navykove latky.
Nabídka samozřejme neplatí, pokud se jedna o soudní řízení mezi zamestnancem a vlastním
zamestnavatelem.
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Nemocnice vyplací příspevek az 3 000 Kc mesícne zamestnancum zdřavotnickych přofesí, kteří nastoupí
po mateřske nebo řodicovske dovolene dle pozadavku zamestnavatele před dovřsením tří let veku
příslusneho dítete. Podmínkou vyplacení je ceřpaní minimalní doby dvou mesícu mateřske nebo
řodicovske dovolene s příslusnym dítetem. Dalsí podmínkou je přacovní uvazek minimalne 0,5.
Dale nemocnice poskytuje a nasledne ctvřtletne nabíjí benefitní kařty hodnotou 500 Kc zamestnancum,
kteří mají v nemocnici sjednan přacovní pomeř minimalne v řozsahu 0,5 uvazku a soucasne v příslusnem
kalendařním ctvřtletí řoku 2016 cinila u konkřetního zamestnance doba docasne přacovní neschopnosti,
kařanteny, mateřske nebo řodicovske dovolene, doba osetřovaní dítete mladsího nez 10 let nebo jineho
clena domacnosti v případech podle § 39 zakona o nemocenskem pojistení a doba pece o díte mladsí nez
10 let z duvodu stanovenych v § 39 zakona o nemocenskem pojistení (§ 191 zakoníku přace) maximalne
14 kalendařních dnu. Benefitními kařtami lze platit v siřoke síti obchodu v oblasti: kultuřa, spořt, zdřaví,
řekřeace a vzdelavaní.
Nemocnice vyplací stavajícímu zamestnanci odmenu za získaní noveho zamestnance – zdřavotníka dle
specifickych podmínek přo jednotlive přacovní kategořie získaneho zamestnance.
Nemocnice přefeřuje u zdřavotnickych přofesí uzavířaní smlouvy na dobu neuřcitou v případe, ze přaní
zamestnance není jine.
Nemocnice dale podpořovala zvysovaní a přohlubovaní kvalifikace fořmou přípřavy na získaní
specializovane zpusobilosti u lekařu, fořmou specializacního vzdelavaní u vseobecnych sesteř a
zdřavotních labořantu a fořmou kuřzu u sanitařu a odbořnych přacovníku v labořatořních metodach dle
pozadavku Vyhlasky c. 99/2012 Sb. o pozadavcích na minimalní peřsonalní zabezpecení zdřavotních
sluzeb.
Od 1. 1. 2016 doslo k navysení mzdovych tařifu o 5% v zavislosti na objemu financních přostředku, kteře
byly na toto navysení v řamci uhřadove vyhlasky poskytnuty, dale byl řozdelen financní objem ve vysi 1%
mzdovych tařifu na vybřana oddelení dle nařocnosti fořmou mesícního vykonnostního příplatku.
Dale od 1. 7. 2016 doslo k dalsímu navysení mzdovych tařifu o 5% v kategořii nelekařskych
zdřavotnickych přacovníku.

POČTY LÉKAŘŮ
K 31. 12. 2016 přacovalo v nemocnici 148 lekařu se specializovanou zpusobilostí, 31 lekařu s ceřtifikatem
o absolvovaní zakladního kmene příslusneho specializacního obořu a 34 lekařu s odbořnou zpusobilostí.

AKTIVITY V OBLASTI BOZP A PO
V oblasti bezpecnosti přace a pozařní ochřany byl zřealizovan přechod na e-leařningovou fořmu skolení,
coz přineslo zefektivnení přace a hlavne komfořtní řesení přo tuřnusove zamestnance, kteří tvoří velkou
cast peřsonalu ONN.
V řamci přípřavy na SAK musel technicky usek řealizovat jak příme ořganizacní zmeny střuktuřy useku,
tak i zmeny v oblasti systemu přace, zejmena v casti vytvoření a doplnení předpisu a nasledne kontřolní
cinnosti.
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AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V řamci odpadoveho hospodařství bylo zajisteno plnení dle vyhl. c. 83/2016 Sb. o nakladaní s odpady, a
to předevsím v oznacovaní nadob na odpad a pytlu s nebezpecnym odpadem v řamci cele Oblastní
nemocnice Nachod a.s. V řoce 2016 vypřodukovala ONN celkem 433 tun odpadu, z cehoz 255,5 tun tvořil
nebezpecny zdřavotnicky odpad. Naklady na likvidaci cinily více nez 2 mil. Kc.
Byla přovedena opatření, vcetne auditní cinnosti, ke zlepsení stavu implementace pozadavku a
přohloubení přocesu třídení a evidence odpadu v řamci cele ONN. Dale přobíha přohlubovaní a
sjednocovaní přocesu tykajících se odpadoveho hospodařství.
Přobehla opřava zastařalych castí cistířny odpadních vod přo lokalitu nemocnice Rychnov řekonstřukcí
na system diskoveho přovzdusnení. Toto bylo řealizovano z přostředku KHK. Předmetnym zasahem doslo
ke zkvalitnení přocesu cistení.
Nemocnice na zaklade poskytnute dotace z přostředku KHK řealizovala take přojekty zateplení tří budov
ONN. Na zaklade techto přojektu podal KHK zadosti o dotace na zateplení budov.
V jednotlivych ařealech dale přobíhala udřzba zelene, vcetne kultivace neudřzovanych castí. Přobehly
přořezy a udřzba střomu ve vsech lokalitach, tak aby neohřozovaly pohybující se osoby a maximalne
zkvalitnily stav zelene.
Nemocnice přacuje na přípřave zadostí o dotaci na ozelenení ařealu. Tato akce dale zkvalitní přostředí
v ařealech a přispeje take ke zkvalitnení zivotního přostředí v jednotlivych mestech.
Nemocnice přo budovy ve vsech lokalitach vypřacovala legislativou pozadovane eneřgeticke audity budov.

AKTIVITY V OBLASTI KVALITY A BEZPEČNOSTI ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB
V souvislosti s přípřavou ONN na akředitaci Spojenou akředitacní komisí doslo v řoce 2016 k řozsíření
tymu přacovníku Odbořu řízení kvality. V soucasne dobe zde přacuje 1 lekař a 3 nelekaři. ONN nadale
pokřacuje v elektřonickem systemu hlasení nezadoucích udalostí, vystupy jsou zpřacovava ny ve
ctvřtletních inteřvalech a vysledky přavidelne zveřejnovany na Intřanetu. U zavaznych nezadoucích
udalostí je vzdy přovedena kořenova analyza.
V řoce 2016 se ONN připojila k ankete Nejlepsí nemocnice 2016. V kategořii „Hospitalizovaní pacienti“ a
„Ambulantní pacienti“ se ONN v řamci Křalovehřadeckeho křaje ONN umístila na dřuhem míste a
v kategořii „Zamestnanci“ zvítezila. V mesících přosinec 2016 az leden 2017 přobehlo elektřonickou
fořmou inteřní sledovaní spokojenosti ambulantních a hospitalizovanych pacientu.
Přo veřejnost i přo zamestnance byl zaveden Přogřam podpořy zdřaví. V řamci tohoto přojektu byly
ořganizovany dny venovane vybřane přoblematice - přo veřejnost: Den hypeřtenze, Den diabetu, Den
melanomu, Den seniořu, Tyden kojení a přo zamestnance: Den hygieny řukou.
V řamci přípřavy řeakředitace přacovisť přacujících s Konceptem bazalní stimulace přobehl v listopadu
ceřtifikovany kuřz Bazalní stimulace, kteřeho se zucastnilo 24 zamestnancu. Vlastní řeakředitace byla
naplanovana na leden 2017.
Zamestnanci ONN se zucastnili skolení zameřenych na zlepsení kvality osetřovatelske pece: převence
dekubitu, řehabilitacní osetřovaní, hygienicka dezinfekce řukou, řezořtní bezpecnostní cíle,
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kařdiopulmonalní řesuscitace, pouzití omezovacích přostředku, uskalí přeanalyticke faze labořatořního
vzořku.
Od ledna řoku 2016 přobíha vstupní skolení nove nastupujících zamestnancu. Vzdy přvní přacovní den
v kazdem mesíci absolvují seznamení s jednotlivymi přovozy ONN a skolení nezbytna přo zahajení vykonu
přace.
V přubehu dřuheho pololetí byla dokoncena přípřava zadosti o akředitaci přakticke casti vyuky
Pomatuřitního specializacního vzdelavaní v obořu: Intenzivní pece (odbořny modul c. 5) a ve spolupřaci
s Evangelickou akademií Nachod byla zahajena přípřava akředitace kvalifikacního kuřzu Sanitař.
Za ucelem zkvalitnení pece o hospitalizovane pacienty byla oddelení - chiřuřgicke, inteřní, LDN Jařomeř,
neuřologicke, ORL a uřologicke vybavena novymi luzky a pacientskymi stolky. Na vytipovana přacoviste
byly dale nakoupeny převazove, lekove vozíky, instřumentacní stolky, sedacky a lehatka přo pacienty,
křesla a dalsí vybavení.

AKTIVITY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE
V Oblastní nemocnici Nachod a.s. přobíhala v řoce 2016 klinicka hodnocení humanních lecivych
přípřavku v souladu se zakonem c. 378/2007 Sb., o lecivech v platnem znení.
V Oblastní nemocnici Nachod a.s. se přovadí přes 12 klinickych hodnocení leciv ve spolupřaci s
Křalovehřadeckou lekařnou a.s. Čelkem se na nich podílí okolo 25 přacovníku.
Klinicka hodnocení leciv, kteřa se přovadí, jsou převazne zameřena na onkologickou, neuřologickou a
kařdiologickou přoblematiku.
Oblastní nemocnice Nachod a.s. díky přogřesivnímu a autonomnímu přístupu vedení
nemocnice podpořuje přovadení klinickych hodnocení, neboť se jedna o medicínsky přínos přo pacienty,
kteřy přinasí nove poznatky a zařoven vyzaduje zodpovednou přaci od kazdeho clena tymu. V neposlední
řade se jedna o financní přínos, díky přesnemu sledovaní a evidenci mame moznost vyuzít financní
přostředky zpetne.

INFORMACE O NABYTÍ VLASTNÍCH AKCIÍ
Oblastní nemocnice Nachod a.s. nenabyla vlastní akcie.

ZAHRANIČNÍ POBOČKA NEBO JINÁ ČÁST OBCHODNÍHO ZÁVODU
Oblastní nemocnice Nachod a.s. nema v zahřanicí zadnou pobocku nebo jinou cast obchodního zavodu.
V Nachode dne 25. 5. 2017

Ing. Zbynek Čhotebořsky

Ing. Lukas Hařtwich

předseda představenstva

místopředseda představenstva
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SMLUVNÍ STRANY - VYMEZENÍ PROPOJENÝCH OSOB
Královéhradecký kraj se sídlem Pivovařske namestí 1245, 500 03 Hřadec Křalove, IČ: 70889546
– nepřímo ovladající osoba, jediny akcionař spolecnosti Zdřavotnicky holding Křalovehřadeckeho křaje
a.s.,
Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a. s. se sídlem Pospísilova 365, 500 03 Hřadec Křalove,
IČ: 25997556, zapsany v obchodním řejstříku vedenem Křajskym soudem v Hřadci Křalove v oddílu B,
vlozka 2321
– jediny akcionař spolecnosti Oblastní nemocnice Nachod a.s., přímo ovladající osoba od 28. listopadu
2005
a
Oblastní nemocnice Náchod a. s. – ovladana osoba a zpřacovatel zpřavy,
se sídlem Puřkynova 446, 547 69 Nachod, IČ: 26000202, zapsana v obchodním řejstříku vedenem
Křajskym soudem v Hřadci Křalove v oddílu B, vlozka 2333,
a ostatní osoby ovladane stejnou ovladající osobou:
Královéhradecká lékárna a.s., se sídlem Veveřkova 1343/1, Přazske Předmestí, 500 02 Hřadec Křalove,
IČ: 27530981, zapsana v obchodním řejstříku vedenem Křajskym soudem v Hřadci Křalove v oddílu B,
vlozka 2721,
Oblastní nemocnice Trutnov a. s., se sídlem M. Gořkeho 77, 541 21 Třutnov, IČ: 26000237, zapsana
v obchodním řejstříku vedenem Křajskym soudem v Hřadci Křalove v oddílu B, vlozka 2334,
Oblastní nemocnice Jičín a. s., se sídlem Bolzanova 512, 506 43 Jicín, IČ: 26001551, zapsana
v obchodním řejstříku vedenem Křajskym soudem v Hřadci Křalove v oddílu B, vlozka 2328,
Městská nemocnice Dvůr Králové a.s., se sídlem Vřchlickeho 1504, 544 01 Dvuř Křalove nad Labem, IČ:
25262238, zapsana v obchodním řejstříku vedenem Křajskym soudem v Hřadci Křalove v oddílu B, vlozka
1584,
Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o., se sídlem Pospísilova 365, 500 03 Hřadec Křalove, IČ: 281
81 662, zapsana v obchodním řejstříku vedenem Křajskym soudem v Hřadci Křalove v oddílu Č, vlozka
28241.
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VYMEZENÍ UZAVŘENÝCH SMLUV A POSKYTNUTÝCH PLNĚNÍ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI
Královéhradecký kraj:
Najemní smlouva ze dne 1. 10. 2010 na dobu neuřcitou mezi Křalovehřadeckym křajem (přonajímatel) a
Oblastní nemocnicí Nachod a.s. (najemce). Předmetem najmu je nemovity majetek specifikovany
v přílohach smluv a upřaveny dodatky. Čelkove najemne za řok 2016 ciní 11 606 tis. Kc.
S Křalovehřadeckym křajem byla uzavřena v Hřadci Křalove dne 17. 2. 2016 Smlouva o zavazku veřejne
sluzby a podmínkach poskytnutí vyřovnavací platby za plnení zavazku veřejne sluzby. Platnost smlouvy
je do 31. 12. 2025.
S Křalovehřadeckym křajem byla dale uzavřena dne 25. 10. 2016 Smlouva o poskytnutí mimořadne
vyřovnavací platby za plnení zavazku veřejne sluzby v letech 2010 - 2015 ve vysi 10 950 730,- Kc.
Mimořadna vyřovnavací platba byla schvalena Zastupitelstvem KHK dne 3. 10. 2016.
Oblastní nemocnice Nachod a.s. obdřzela od Křalovehřadeckeho křaje neinvesticní dotace v celkove vysi
69 923 tis. Kc. Z toho ciní mimořadna vyřovnavací platba castku ve vysi 10 951 tis. Kc na castecne
vyřovnaní řozdílu mezi naklady za plnení zavazku veřejne sluzby v letech 2010 - 2015. Neinvesticní
dotace byly v řoce 2016 plne vyceřpany.
V období řoku 2016 přijala Oblastní nemocnice Nachod a.s. od Křalovehřadeckeho křaje investicní dotace
ve vysi 601 tis. Kc. Investicní dotace nebyly v řoce 2016 plne vyceřpany. Vyceřpano bylo 539 tis. Kc, 62 tis.
Kc bylo vřaceno.
Dohoda o centřalním zadavaní mezi Křalovehřadeckym křajem (centřalní zadavatel) a Oblastní nemocnicí
Nachod a.s.. (zadavatel) ze dne 18. 10. 2016. Předmetem dohody je zajistení nejvyhodnejsího
poskytovatele pevnych telekomunikacních sluzeb.
S Křalovehřadeckym křajem byly uzavřeny dale dne 5. 8. 2015 Dohody o centřalním zadavaní na uzavření
řamcove smlouvy na poskytovaní mobilních telekomunikacních sluzeb a dale na poskytovaní tiskovych
sluzeb.
Ze dne 29. 6. 2015 Dohoda o centřalním zadavaní na přovedení zadavacího řízení a zadaní veřejne
zakazky, kde předmetem je zavazek Čentřalního zadavatele (Křalovehřadeckeho křaje) na dodavku
elektřicke eneřgie a zemního plynu přo řok 2016 a 2017.
Smlouva ze dne 29. 7. 2016 o pařtneřství za ucelem přípřavy přojektu „Nemocnicní infořmacní system
Křalovehřadeckeho křaje“ uzavřena s Křalovehřadeckym křajem, Zdřavotnickym holdingem
Křalovehřadeckeho křaje a.s. a jím ovladanymi nemocnicemi a Čentřem investic, řozvoje a inovací za
ucelem spolupřace při přípřave a zpřacovaní Studie přoveditelnosti a Přojektu. Platnost smlouvy na dobu
uřcitou, maximalne do 30. 6. 2017.
Smlouva ze dne 3. 11. 2016 o pařtneřství za ucelem řealizace přojektu „Nemocnicní infořmacní system
Křalovehřadeckeho křaje“ uzavřena s Křalovehřadeckym křajem, Zdřavotnickym holdingem
Křalovehřadeckeho křaje a.s. a jím ovladanymi nemocnicemi a Čentřem investic, řozvoje a inovací za
ucelem spolupřace při řealizaci a udřzitelnosti Přojektu. Platnost smlouvy je do doby naplnení předmetu
smlouvy.
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Smlouva ze dne 30. 12. 2016 o pařtneřství za ucelem přípřavy přojektu Rozvoj datoveho skladu a BI
Křalovehřadeckeho křaje uzavřena s Křalovehřadeckym křajem, Zdřavotnickym holdingem
Křalovehřadeckeho křaje a.s. a jím ovladanymi nemocnicemi a Čentřem investic, řozvoje a inovací za
ucelem spolupřace při přípřave podkladu a zpřacovaní Studie přoveditelnosti Přojektu a zadosti o
podpořu Přojektu. Platnost smlouvy je do doby naplnení předmetu smlouvy, maximalne do 31. 12. 2017.
Smlouva o postoupení přav k přojektove dokumentaci NIP, DIOP, JIP, LNP Břoumov s Křalovehřadeckym
křajem a INS spol. s ř.o. ze dne 8. 11. 2016.
Smlouva o poskytnutí dotace z řozpoctu KHK ze dne 11. 4. 2016 ke snízení eneřgeticke nařocnosti budov
a Dodatek c. 1 ze dne 25. 10. 2016 k teto Smlouve, kde předmetem je snízení eneřgeticke nařocnosti
nemocnice Břoumov a Rychnov nad Kneznou.
Smlouva s Křalovehřadeckym křajem ze dne 30. 6. 2016 o uhřade nekteřych nakladu vzniklych
v souvislosti s přípřavou investicní akce Oblastní nemocnice Nachod – I. etapa modeřnizace a vystavby.
Smlouva s Křalovehřadeckym křajem o vypujcce hmotneho majetku ze dne 18. 12. 2007.
Smlouva s Křalovehřadeckym křajem ze dne 30. 7. 2015 o vypujcce luzkovych monitořu, telemetřickych
vysílacu a centřalního monitořu JIP na dobu neuřcitou.
Dodatek c. 4 ze dne 3. 5. 2016 ke Smlouve o vypujcce ze dne 30. 7. 2015, kteřy obsahuje novou podobu
přílohy s inventuřním soupisem dlouhodobeho a dřobneho majetku.
Smlouva o vypujcce s Křalovehřadeckym křajem ze dne 11. 5. 2016 na hmotny majetek dle příloh.
Dodatek c. 1 ke Smlouve o vypujcce ze dne 11. 5. 2016, kde dochazí ke zmene předmetu vypujcky.
Smlouva o vypujcce s Křalovehřadeckym křajem ze dne 16. 9. 2016 na dlouhodoby a dřobny majetek dle
příloh. Platnost do 31. 12. 2019.
Kupní smlouva s Křalovehřadeckym křajem ze dne 11. 5. 2016 na hmotny majetek – vybavení opeřacních
salu.
Dařovací smlouva s Křalovehřadeckym křajem ze dne 24. 5. 2016 na sanitní vozidlo VW Třanspořteř.

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a. s.
Smlouva o upsaní akcií. Zvysení majetkove ucasti spolecnosti Zdřavotnicky holding Křalovehřadeckeho
křaje a.s. ve spolecnosti Oblastní nemocnice Nachod a.s. penezitymi vklady, kdy doslo k navysení
zakladního kapitalu spolecnosti o 9 750 000,- Kc. Uzavření teto Smlouvy bylo schvaleno Usnesením
Představenstva spolecnosti Zdřavotnicky holding Křalovehřadeckeho křaje a.s. ze dne 29. 6. 2016.
Byly uzavřeny najemní smlouvy mezi Zdřavotnickym holdingem Křalovehřadeckeho křaje a.s.
(přonajímatel) a Oblastní nemocnicí Nachod a.s. (najemce) na najem movitych vecí, zdřavotnickych
přístřoju, kteře jsou ve vlastnictví Zdřavotnickeho holdingu Křalovehřadeckeho křaje a.s. Čelkove řocní
najemne ciní 8 251 tis. Kc vc. 21 % DPH.
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Smlouva o zapujcce mezi Zdřavotnickym holdingem Křalovehřadeckeho křaje a.s. (zapujcitel) a Oblastní
nemocnicí Nachod a.s. (vydluzitel) ze dne 10. 6. 2014. Předmetem je penezita zapujcka ve vysi 4 990 tis.
Kc na nakup přístřojove techniky.
Dohoda o ukoncení smlouvy o najmu movite veci (videogastřoskop Olympus) od Zdřavotnickeho holdingu
Křalovehřadeckeho křaje a.s. od 1. 7. 2007 do 1. 4. 2016.
Smlouva o zajistení seřvisní podpořy přovozu IS OpenLims ze dne 30. 3. 2012 od Zdřavotnickeho holdingu
Křalovehřadeckeho křaje a.s. jako dodavatele ode dne 1. 4. 2012 do 31. 3. 2016.
Smlouvy se Zdřavotnickym holdingem Křalovehřadeckeho křaje a.s. ze dne 12. 2. 2015 o vypujcce zbozí
potřebneho k připojení a fungovaní síte WAN a o castecne uhřade nakladu souvisejících s přovozem
přivatní datove síte WAN.
Dodatek c. 1 ke Smlouve o castecne uhřade nakladu souvisejících s přovozem přogřamoveho vybavení
NeOS WIN a NeOS WEB ze dne 10. 11. 2015. Dodatek c. 1 ke Smlouve o uhřade nakladu na zajistení tvořby,
udřzby a distřibuce elektřonickych katalogu labořatořního mateřialu ze dne 10. 11. 2015 s platností do
31. 12. 2016.
Smlouva se Zdřavotnickym holdingem Křalovehřadeckeho křaje a.s. o poskytovaní ucetnickych sluzeb ze
dne 1. 10. 2006 na dobu neuřcitou.
Dodatek c. 1 ze dne 15. 7. 2016 k teto Smlouve, kde předmetem je zmena ceny za ucetnicke sluz by od
1. 7. 2016 v castce 10 000,- Kc + DPH mesícne.
Se Zdřavotnickym holdingem Křalovehřadeckeho křaje a.s. jako poskytovatelem byly uzavřeny Smlouvy o
poskytovaní sluzeb:





ekonomickeho infořmacního systemu FEIS, ucinnost od 1. 1. 2011
mzdoveho a peřsonalního přogřamu MS NAV Webcom, ucinnost od 1. 10. 2010
infořmacního systemu FAMA přo oblast Spřavy zdřavotnickych přostředku, ucinnost od
1. 1. 2011
aplikacního přogřamoveho vybavení LIS, ucinnost od 1. 1. 2011

Smlouva o poskytovaní sluzeb ekonomickeho infořmacního systemu FEIS a mzdoveho a peřsonalního
přogřamu MS NAV, kde je Zdřavotnicky holding Křalovehřadeckeho křaje a.s. jako objednatel, Oblastní
nemocnice Nachod a.s. jako poskytovatel a uzivatele jsou Oblastní nemocnice Třutnov a.s., Oblastní
nemocnice Jicín a.s. a Mestska nemocnice Dvuř Křalove.
Smlouva o centřalizovanem zadavaní ze dne 21. 7. 2015, kde je předmetem upřava vzajemnych přav a
povinností Čentřalního zadavatele (Zdřavotnicky holding Křalovehřadeckeho křaje a.s.) a Poveřujících
zadavatelu (Oblastní nemocnice Nachod a.s.) k třetím osobam a k sobe navzajem v souvislosti
s centřalizovanym zadaním veřejne zakazky na sluzby s nazvem „Logisticke sluzby přo zdřavotnicka
zařízení Křalovehřadeckeho křaje“.
Smlouva o centřalizovanem zadavaní ze dne 23. 5. 2016, kde je předmetem upřava vzajemnych přav a
povinností v souvislosti s centřalizovanym zadaním veřejne zakazky na sluzby s nazvem „Dodavky
medicinalních plynu a technickych plynu“.
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Smlouva o hodnocení kvality a bezpecí poskytovaní zdřavotních sluzeb nemocnic Zdřavotnickeho
holdingu Křalovehřadeckeho křaje a.s., mezi Zdřavotnickym holdingem Křalovehřadeckeho křaje a.s. a
Spojenou akředitacní komisí, o.p.s. ze dne 27. 8. 2015 do 31. 12. 2016. Předmetem je zavazek akředitacní
komise připřavit přovedení a přovest přo jednotlive poskytovatele zdřavotních sluzeb dílo spocívající ve
smyslu § 98 a nasledneho zakona o zdřavotních sluzbach v hodnocení kvality a bezpecí poskytovanych
zdřavotních sluzeb a cinností s tím souvisejících a vydaní ceřtifikatu kvality a bezpecí a zaveřecne zpřavy
nebo písemneho oznamení o nesplnení podmínek přo vydaní ceřtifikatu. Akředitacní komise se zavazuje
přovest exteřní hodnocení kvality a bezpecí nejpozdeji do 31. 12. 2016. Čena plnení ciní 359 000,- Kc bez
DPH.
Smlouva o vykonu funkce clena představenstva ze dne 29. 4. 2015. Odmena clena představenstva ciní
mesícne 35 tis. Kc bez DPH.
Dohoda c. 7 ze dne 9. 4. 2015 o přodlouzení podnajemní smlouvy nebytovych přostoř v Nemocnici
Břoumov do 30. 6. 2016.
Dohoda c. 8 ze dne 1. 11. 2016 o přodlouzení platnosti smlouvy o podnajmu nebytovych přostoř
v Břoumove do 30. 9. 2016.
Dodatek c. 3 ze dne 30. 6. 2016 ke Smlouve podnajemní z 30. 9. 2009, kde předmetem je zmena doby
třvaní podnajmu do 30. 9. 2016.
Dve Smlouvy ze dne 12. 12. 2016 o podnajmu přostoř slouzících podnikaní v Nemocnici Břoumov dle
příloh s platností od 1. 10. 2016 do 31. 12. 2018.

Královéhradecká lékárna a.s.
Ramcova kupní smlouva s Křalovehřadeckou lekařnou a.s. (přodavající) a Oblastní nemocnicí Nachod a.s.
(kupující) na dodavky leciv, zdřavotnickych přostředku a labořatořního mateřialu ze dne 1. 9. 2008.
Čelkovy objem dodavek za řok 2016 ciní 51 481 tis. Kc vc. DPH.
S Křalovehřadeckou lekařnou a.s. byla dne 31. 12. 2012 uzavřena Smlouva o poskytnutí financního
bonusu za nakup zbozí vcetne Dodatku uzavřenych v řoce 2016, kde dochazí vzdy k ukoncení a nahřazení
přílohy.
Smlouva o poskytnutí financního bonusu ze dne 29. 8. 2016, kteřa řusí Smlouvu z řoku 2012.
Smlouva o poskytnutí financního bonusu ze dne 31. 10. 2016.
Dodatek ze dne 1. 1. 2015 ke Smlouve o spolupřaci s Křalovehřadeckou lekařnou ze dne 1. 10. 2012,
předmetem je doplnení, ze příloha c. 3 a 4 se nahřazuje kvařtalne elektřonickou fořmou.
S Křalovehřadeckou lekařnou a.s. byla uzavřena Smlouva o podnajmu ze dne 28. 3. 2014 za ucelem
přovozovaní lekařenske pece v nestatním zdřavotnickem zařízení. Platnost od 1. 4. 2014 do 31. 3. 2024.
S Křalovehřadeckou lekařnou a.s. byla uzavřena Podnajemní smlouva na nebytove přostořy uřcene
k přovozovaní lekařny v Břoumove s ucinností od 1. 12. 2011. Upřaveno Dodatkem c. 1 ze dne
29. 10. 2014 s ucinností od 1. 12. 2014 do 30. 11. 2024.
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S Křalovehřadeckou lekařnou a.s. byla dne 22. 8. 2011 uzavřena Podnajemní smlouva na nebytove
přostořy uřcene k přovozovaní lekařny v Rychnove nad Kneznou. Upřaveno Dodatkem c. 1 ze dne
29. 10. 2014 s ucinností od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2024.
Dařovací smlouva od Křalovehřadecke lekařny a.s., kde předmetem je financní dař na pořízení
dialyzacního přístřoje v castce 137 940,- Kc ze dne 24. 6. 2016.
Kupní smlouva s Křalovehřadeckou lekařnou a.s., kde předmetem je nakup dialyzacního přístřoje v castce
137 940,- Kc ze dne 24. 6. 2016.
Smlouva s Křalovehřadeckou lekařnou a.s. ze dne 19. 10. 2016 o poskytovaní sluzeb při klinickem
hodnocení leciv. Odmena lekařne ciní 1 500,- Kc + DPH za kazdou přijatou zasilku leciva.
Ramcova smlouva s Křalovehřadeckou lekařnou a.s. o zajistení testovaní kvality medicinalního vzduchu
ze dne 1. 5. 2011 na dobu neuřcitou. Dodatek c. 1 k teto smlouve ze dne 22. 12. 2014.
Ramcova smlouva o dílo s Křalovehřadeckou lekařnou a.s. jako objednatel ze dne 11. 6. 2014. Předmetem
je steřilizace mateřialu.
Příkazní smlouva s Křalovehřadeckou lekařnou a.s. jako příkazce ze dne 11. 6. 2014. Oblastní nemocnice
Nachod a.s. zajisťuje zalezitosti související s likvidací nebezpecneho odpadu.
Smlouva s Křalovehřadeckou lekařnou a.s. jako objednatele o umístení přezentacního zařízení ze dne
31. 12. 2013. Dodatek c. 1 k teto smlouve ze dne 31. 3. 2014.

Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o.
Kupní smlouva uzavřena s Čentřalní zdřavotnickou zadavatelskou s.ř.o. na dodavky zdřavotnickeho
mateřialu v řamci centřalního zasobovaní nemocnic v celkovem objemu za řok 2016 ve vysi 92 312 tis. Kc
vc. DPH.
Smlouva s Čentřalní zdřavotnickou zadavatelskou s.ř.o. o centřalizovanem zadavaní ze dne 19. 2. 2014
na dobu neuřcitou.

Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
Nakup křevních vyřobku od Oblastní nemocnice Třutnov a.s. - castka plnení 39 195,- Kc.
Poskytnutí zdřavotních vykonu přo Oblastní nemocnici Třutnov a.s. - castka plnení 21 938,54 Kc.
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Oblastní nemocnice Jičín a.s.
Nakup křevních vyřobku od Oblastní nemocnice Jicín a.s. - castka plnení 14 080,- Kc.
Přodej mzdovych obalek přo Oblastní nemocnici Jicín a.s. - castka plnení 15 798 Kc.
Přodej křevních vyřobku do Oblastní nemocnice Jicín a.s. - castka plnení 49 312,40 Kc.

Městská nemocnice Dvůr Králové a.s.
Přodej křevních vyřobku do Mestske nemocnice Dvuř Křalove nad Labem a.s. - castka plnení 4 931,24 Kc.
Poskytnutí zdřavotních vykonu přo Mestskou nemocnici Dvuř Křalove nad Labem a.s. - castka plnení
1 726,32 Kc.

Spolecnost Oblastní nemocnice Nachod a.s. neucinila zadny dalsí jiny přavní ukon v zajmu přopojenych
osob, ani nepřijala a neuskutecnila zadna ostatní opatření v zajmu nebo na popud přopojenych osob.
Vsechny popisovane smluvní vztahy a třansakce byly uzavřeny za obvyklych smluvních podmínek,
přicemz sjednana a poskytnuta plnení nebo přotiplnení odpovídají podmínkam obvykleho obchodního
styku.

V Nachode dne 31. 3. 2017

Ing. Zbynek Čhotebořsky

Ing. Lukas Hařtwich

předseda představenstva

místopředseda představenstva
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ÚČETNÍ VÝKAZY – ROZVAHA
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ÚČETNÍ VÝKAZY – ROZVAHA
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ÚČETNÍ VÝKAZY – ROZVAHA

25. 5. 2017

47

ÚČETNÍ VÝKAZY – VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
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ÚČETNÍ VÝKAZY – VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

25. 5. 2017
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Oblastní nemocnice Nachod a. s.
Puřkynova 446
547 69 Nachod
IČO 26000202

PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ
ZÁVĚRKY K 31. 12. 2016

Zpracoval: RNDr. Bc. Jan Mach
V Náchodě dne 25. 5. 2017.
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1

Účetní období

Tato řadna ucetní zaveřka byla zpřacovana za ucetní období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.

2

Vznik účetní jednotky

Oblastní nemocnice Nachod a. s. byla zapsana do obchodního řejstříku vedeneho u Křajskeho soudu
v Hřadci Křalove v oddílu B, vlozce císlo 2333 dne 12. 11. 2003.

3

Předmět podnikání:




4

poskytovaní zdřavotních sluzeb podle zakona c. 372/2011 Sb., o zdřavotních sluzbach
cinnost ucetních pořadcu, vedení ucetnictví, vedení danove evidence
vyřoba, obchod a sluzby neuvedene v přílohach 1 az 3 zivnostenskeho zakona

Změny a dodatky provedené v období v zápisu do obchodního rejstříku

Na zaklade Usnesení jedineho akcionaře ze dne 23. 6. 2016 doslo ke snízení zakladního kapitalu o
58.084.000,- Kc za ucelem uhřady ztřaty spolecnosti minulych let. Do OR zapsano dne 20. 7. 2016.
Čelkovy zakladní kapital spolecnosti byl snízen na 53.616.000,- Kc. Do OR zapsano dne 20. 7. 2016.
Na zaklade Usnesení jedineho akcionaře ze dne 29. 6. 2016 doslo ke zvysení zakladního kapitalu o
9.750.000,- Kc. Do OR zapsano dne 17. 8. 2016.
Čelkovy zakladní kapital spolecnosti je 63.366.000,- Kc. Do OR zapsano dne 17. 8. 2016.

5

Představenstvo a dozorčí rada k 31. 12. 2016

Předseda představenstva:

Ing. Zbynek Čhotebořsky

Místopředseda představenstva:

Ing. Lukas Hařtwich

Člen představenstva:

Zdřavotnicky holding Křalovehřadeckeho křaje a.s.

Zdřavotnicky holding Křalovehřadeckeho křaje a.s. zastupuje při vykonu funkce Ing. Zuzana Bařtosova.
Spolecnost zastupuje samostatne předseda nebo místopředseda představenstva.

Předseda dozořcí řady:

JUDř. Miřoslav Antl

Člen dozořcí řady:

Ing. Jiří Hanus

Člen dozořcí řady:

Eva Smolova

Člen dozořcí řady:

MUDř. Leos Vobořník

Člen dozořcí řady:

MUDř. Antonín Housa

Člen dozořcí řady:

MUDř. Mařcel Mařsík
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6

Základní kapitál, akcionářská struktura

Zakladní kapital k 31. 12. 2016 cinil 63.366.000,- Kc a byl řozvřzen na 1.057 kusu kmenovych akcií na
jmeno ve jmenovite hodnote 48 tis. Kc, 6 kusu kmenovych akcií na jmeno ve jmenovite hodnote 480 tis.
Kc, 90 kusu kmenovych akcií na jmeno ve jmenovite hodnote 100 tis. Kc a 15 kusu kmenovych akcií na
jmeno ve jmenovite hodnote 50 tis. Kc.
Akcie byly upsany jedinym akcionařem spolecnosti. Zakladní kapital byl plne splacen.
Jedinym akcionařem spolecnosti je Zdřavotnicky holding Křalovehřadeckeho křaje, a.s.
Spolecnost jako osoba řízena uzavřela dne 28. 8. 2006 se Zdřavotnickym holdingem Křalovehřadeckeho
křaje a.s. ovladací smlouvu. Ovladací smlouva byla publikovana v Obchodním vestníku dne 30. 8. 2006.
Ovladací smlouva byla Dohodou o ukoncení ovladací smlouvy ukoncena k 31. 12. 2010.
Spolecnost nema uzavřenu smlouvu o převodech zisku.

7

Účetní jednotky, v nichž má společnost podstatný nebo rozhodující vliv

K 31. 12. 2016 nemela spolecnost Oblastní nemocnice Nachod a.s. zadnou majetkovou ucast v jine
spolecnosti.

8

Zahájení činnosti

Činnost Oblastní nemocnice Nachod a. s. byla zahajena k 1. 1. 2004, kdy nabylo platnosti řozhodnutí o
řegistřaci nestatního zdřavotnickeho zařízení. K 1. 1. 2004 byli do Oblastní nemocnice Nachod a. s.
převedeni přacovníci na zaklade dohody o delimitaci z Oblastní nemocnice Nachod, příspevkove
ořganizace Křalovehřadeckeho křaje.

9

Popis organizační struktury

Schema ořganizacní střuktuřy je uvedeno v příloze c. 1.

10

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců, výše osobních nákladů, správní náklady
Rok

2016

2015

Lekaři
Fařmaceuti
§5+§6
§7-21a (Díl 1)
§22-28 (Díl 2)
§29-42 (Díl 3)

52

182,89

178,22

3,00

3,00

556,36

540,75

92,86

95,40

42,05

44,65

205,89

194,78
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3,09

1,21

95,29

107,49

77,49

104,54

1.258,92

1.270,04

JOP SS a VS §43
THP
Delníci
Přumeřny přepocteny pocet zamestnancu

§5+§6 vseobecna sestřa, pořodní asistentka
§7-21a řadiologicky asistent, zdřavotní labořant, nutřicní teřapeut, zdřavotnicky zachřanař,
eugoteřapeut
§22-28 fyzioteřapeut, odbořny přacovník v labořatoř. metodach a v přípřave lecivych přípřavku,
biomedic. inzenyř
§29-42 zdřavotnicky asistent, osetřovatel, labořatořní přacovník, sanitař
Rok

2016

2015

Vyse osobních nakladu na zamestnance v tis.
Kc

628,731

686,271

Odmeny clenum představenstva a dozořcí řady byly vyplaceny v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 ve
vysi 2.059 tis. Kc.

Oblastní nemocnice Nachod a. s. nema zadne penzijní zavazky k byvalym clenum statutařních a
dozořcích ořganu.

Správní náklady v období od 1. 1. 2016 do
31. 12. 2016
v tis. Kč

11

osobní naklady

42.754

ostatní spřavní naklady

18.864

Čelkem

61.618

Půjčky, úvěry členům statutárních, řídících a dozorčích orgánů

Oblastní nemocnice Nachod a. s. neposkytla k 31. 12. 2016 zadny uveř, pujcku, zajistení a ostatní plnení
jak v penezní, tak v nepenezní fořme osobam, kteře jsou statutařním ořganem, cleny statutařních nebo
jinych řídících a dozořcích ořganu vcetne byvalych osob a clenu techto ořganu.
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Informace o aplikaci obecných účetních zásad, o použitých účetních metodách,
způsobech oceňování a odpisování

12

Oblastní nemocnice Nachod a. s. vede ucetnictví v souladu se zakonem c. 563/1991 Sb.,
o ucetnictví, vyhlaskou c. 500/2002 Sb., kteřou se přovadejí nekteřa ustanovení zakona
c. 563/1991 Sb., o ucetnictví, ve znení pozdejsích předpisu, přo ucetní jednotky, kteře jsou podnikateli
uctujícími v soustave podvojneho ucetnictví, v platnem znení, a Českymi ucetními standařdy.
12.1 Dlouhodobý majetek
Dlouhodoby hmotny a dlouhodoby nehmotny majetek je ocenovan pořizovací cenou.
Ve stalych aktivech vede Oblastní nemocnice Nachod a.s. nehmotny majetek s dobou pouzitelnosti delsí
nez jeden řok a v ocenení vyssím nez 60 tis. Kc.
Samostatne movite veci a soubořy movitych vecí se samostatnym technicko-ekonomickym uřcením,
s dobou pouzitelnosti delsí nez jeden řok a v ocenení vyssím nez 40 tis. Kc jsou vedeny jako dlouhodoby
hmotny majetek.
Nove pořízeny dlouhodoby nehmotny a hmotny majetek je zařazen do třídy dle „SKP“. Odpisy se uctují
mesícne, odpisovaní je zahajeno v mesíci nasledujícím po uvedení majetku do uzívaní.
V souladu s § 56 odst. 3 vyhl. c. 500/2002 Sb., kteřou se přovadejí nekteřa ustanovení zakona c.
563/1991 Sb., o ucetnictví, ve znení pozdejsích předpisu, přo ucetní jednotky, kteře jsou podnikateli
uctujícími v soustave podvojneho ucetnictví ve znení vyhlasek c. 472/2003 Sb., c. 397/2005 Sb., c.
349/2007 Sb., c. 469/2008 Sb., c. 419/2010 Sb., c. 413/2011 Sb., c. 467/2013 Sb., c. 293/2014 Sb. a c.
250/2015 Sb. byla dne 4. sřpna 2016 přovedena aktualizace odpisoveho planu dlouhodobeho majetku
Oblastní nemocnice Nachod a.s. tak, aby ucetnictví podavalo veřny a poctivy obřaz předmetu ucetnictví.
V řamci aktualizace odpisoveho planu přovedeneho přacovníky technickeho useku byla u jednotlivych
polozek dlouhodobeho majetku znovu posouzena jeho zivotnost a dle teto skutecnosti upřavena delka
ucetních odpisu. Jako nejvhodnejsí metoda odepisovaní byla zvolena metoda lineařní.
O movitem majetku, kteřy Oblastní nemocnice Nachod a.s. nabyla dařem od Křalovehřadeckeho křaje
(dařovací smlouvy ze dne 2. 1. 2006, 31. 3. 2006, 30. 12. 2010, 14. 4. 2011 a 31. 10. 2011) je uctovano
podle nasledujících přavidel:
-

Movite veci (soubořy movitych vecí) se znaleckym ocenením (ocenením přovedenym znalcem za
ucelem dařovaní majetku) jednotlive převysujícím 40 tis. Kc se zařazují do dlouhodobeho
hmotneho majetku (ucet 022-Samostatne movite veci a soubořy movitych vecí). Zpusob jejich
ucetního a danoveho odpisovaní se stanoví v souladu s inteřními přavidly platnymi přo nove
pořizovany majetek.

-

Movite veci (soubořy movitych vecí) se znaleckym ocenením, kteře jednotlive nepřevysuje 40 tis.
Kc, se povazují za dřobny hmotny majetek, kteřy je evidovan v opeřativní evidenci. Vzhledem ke
skutecnosti, ze se jedna o majetek vetsího řozsahu, jsou naklady na jeho zařazení do pouzívaní
casove řozlisovany (s pomocí uctu 381-Naklady přístích období), a to po dobu 72 mesícu u
dařovací smlouvy ze dne 2. 1. 2006 a 31. 3. 2006. U dařovaneho majetku ze dne 30. 12. 2010, 14.
4. 2011 a 31. 10. 2011 jsou naklady casove řozlisovany po dobu 60 mesícu. V řoce 2016 byly tyto
naklady ve vysi 189 408,72 Kc. K 31. 12. 2016 jsou jiz vsechny naklady na jeho zařazení
zauctovany v nakladech.
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12.1.1

Drobný hmotný a nehmotný majetek

O movitych vecech s ocenením do 40 tis. Kc je uctovano jako o zasobach (naklady na jeho pořízení jsou
uctovany jako spotřeba mateřialu). „Dřobny“ hmotny majetek je veden v opeřativní evidenci od 3 tis. Kc,
jejíz celkova hodnota (histořicke pořizovací ceny) je zachycena na zvlastních podřozvahovych uctech.
Naklady na pořízení nehmotneho majetku s ocenením do 60 tis. Kc jsou uctovany jako naklady na
ostatní sluzby. „Dřobny“ nehmotny majetek je veden v opeřativní evidenci, jejíz celkova hodnota
(histořicke pořizovací ceny) je zachycena na zvlastních podřozvahovych uctech.
12.1.2

Dlouhodobý finanční majetek

K datu 31. 12. 2016 spolecnost nevlastnila zadny dlouhodoby financní majetek.
12.2 Zásoby
Zasoby křve a vlastních křevních vyřobku jsou vedeny v maximalních cenach dle platneho sazebníku
VZP přo dane období.
Zasoby přakticky veskeřeho zdřavotnickeho mateřialu jsou vedeny zpusobem „B“ z duvodu přímych
dodavek na jednotliva oddelení zajisťovanych Čentřalní zdřavotnickou zadavatelskou s.ř.o., obdobne je
tomu i u leku a jejich dodavek zajisťovanych Křalovehřadeckou lekařnou a.s.
K řozvahovemu dni je přovadena inventuřa nespotřebovanych zasob leku a zdřavotnickeho mateřialu na
jednotlivych oddeleních nemocnice. O stav zjisteny inventuřou je v nakladech ponizovana řocní spotřeba
uvedenych zasob a zvysovan jejich stav na sklade.
12.3 Ostatní
Při třansakcích v beznem období nebyla pouzita cizí mena. Majetek a zavazky v cizí mene spolecnost
k datu ucetní zaveřky nevlastnila.
K 31. 12. 2016 spolecnost nevlastnila majetek, kteřy by se podle ceskych ucetních předpisu ocenoval
řealnou hodnotou.
Při sestavovaní ucetní zaveřky byly pouzity odbořne odhady. Na vyuctovaní zdřavotní pece se
zdřavotními pojisťovnami za 1. a 2. pololetí 2016 byly tvořeny dohadne polozky aktivní ve vysi 9.700 tis.
Kc.
K 31. 12. 2016 byly vytvořeny opřavne polozky k pohledavkam na zaklade posouzení jejich bonity.
Obecne jsou tvořeny 100 % opřavne polozky k pohledavkam po splatnosti více nez jeden řok a 50 %
opřavne polozky k pohledavkam po splatnosti více nez 6 mesícu.
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Doplňující informace k Rozvaze

13
13.1

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (v tis. Kč)

Účet*

013

021

27718

19522

5720

12913

209121

7288

19529

1694

976

34854

279

139

-

-

7557

PČ k 31. 12. 2016

34727

38912

7414

13889

236418

Opřavky k 1. 1. 2016

23662

4201

1723

10551

154039

Opřavky k 31. 12. 2016

26645

5490

2065

11925

162112

Zustatkova cena k 1. 1. 2016

4056

15330

3997

2362

55074

Zustatkova cena k 31. 12. 2016

8082

33422

5349

1964

74306

PČ k 1. 1. 2016
Přířustky
Ubytky

* 013

0223000 0224000

softwaře

021

budovy, stavby

022.3000-1

eneřgeticke a hnací střoje

022.4000-1

přacovní střoje a zařízení

022.5000-2

zdřavotnicka a ostatní technika

Přehled nejvyznamnejsích přířustku pořízenych z vlastních zdřoju v tis. Kc:
nazev

castka

SW Micřosoft Windows Remote Desktop

2148

Přístřoj ultřazvukovy TOSHIBA

1863

Čentřalní diskove pole DELL STORAGE

1618

RTG s „Č“ řamenem

1606

Vez lapařoskopicka

1545

System signalizacní a komunikacní pacient-sestřa

1191

System signalizacní a komunikacní pacient-sestřa

1182

Videogastřoskop GIF-H180 J

1150
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Čentřifuga velkoobjemova ČRYOFUGE

1137

System signalizacní a komunikacní pacient-sestřa

1105

Spolecnost ceřpala v období 2016 investicní dotace ve vysi 538 992,52 Kc. Viz bod 15.1.
Vyřazovan byl majetek zastařaly, dale nevyuzitelny, řesp. majetek, jehoz opřava by byla vysoce nakladna.
Nejvyznamnejsí ubytky v pořizovacích cenach v tis. Kc:
Ultřazvuk GE LOGIČ

1260

Soupřava lapařoskopicka

1156

Automobil sanitní

839

Sestava pacientskych monitořu

816

Přístřoj anesteziologicky GENTLEMAN

614

13.2 Zásoby
Stav zasob k 31. 12. 2016 v tis. Kc:
- mateřial na sklade MTZ-obaly

2

- nespotřebovane leky na oddelení

11.387

- nespotřebovany mateřial na oddelení

16.829

- křev a křevní vyřobky

3.325

- přacovní teřapie

7

- medicinalní plyny
- potřaviny

32
319

- přadlo ustavní a zamestnanecke

85

- ostatní

20

zásoby celkem

32.006

13.3 Dlouhodobé pohledávky
V řamci jinych dlouhodobych pohledavek (řozvahovy řadek aktiv Č.II.1.5.4) je vykazovana kauce ve vysi
128.200,- Kc poskytnuta v souvislosti s najmem nebytovych přostoř přo administřativu nemocnice a
najmem sluzebního bytu a dale osobní naklady na poskytnuty stabilizacní příspevek zamestnancum ve
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vysi 927.200,- Kc, kteřy jim byl poskytnut fořmou zalohy před vznikem nařoku na nej. Vybřanym
zamestnancum vznika nařok na stabilizacní příspevek po odpřacovaní 18 mesícu.
13.4 Krátkodobé pohledávky
Spolecnost mela k 31. 12. 2016 celkem 115.770 tis. Kc křatkodobych pohledavek.
13.4.1 Rozdělení pohledávek z obchodních vztahů podle splatnosti v tis. Kč

2015

2016

90.364

104.830

2.210

608

Po spl. 181 – 365 dní

335

122

Po spl. více nez 1 řok

161

338

7.040

7.086

100.110

112.984

Ve splatnosti
Po spl. do 180 dní

Po spl. více nez 2 řoky
Celkem

U vykazovanych pohledavek byly zjisteny duvody přo tvořbu opřavnych polozek ve vysi 7.502 tis. Kc.

13.4.2

Pohledávky ke spřízněným osobám:

Zdřavotnicky holding Křalovehřadeckeho křaje a.s.

325 tis. Kc

Křalovehřadecka lekařna a.s.

878 tis. Kc

Čentřalní zdřavotnicka zadavatelska s.ř.o.

29 tis. Kc

Oblastní nemocnice Třutnov a.s.

7 tis. Kc

Mestska nemocnice Dvuř Křalove nad Labem a.s.

1 tis. Kc

13.4.3

Krátkodobé poskytnuté zálohy

Spolecnost poskytla k 31. 12. 2016 svym dodavatelum zalohy ve vysi 80 tis. Kc, jde o zalohy na eneřgie
(54 tis. Kc), ČČS kařty (23 tis. Kc) a pařkovací automat (3 tis. Kc).

13.5 Krátkodobý finanční majetek
K 31. 12. 2016 mela spolecnost křatkodoby financní majetek v objemu 60.925 tis. Kc, z toho jsou peníze
v hotovosti 539 tis. Kc a přostředky na beznych bankovních uctech 60.388 tis. Kc.
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V řoce 2016 spolecnost uzavřela dodatek ke smlouve o kontokořentním uveřu s navysenym řamcem
75.000 tis. Kc. K 31. 12. 2016 byl tento uveř ceřpan ve vysi 75.000 tis. Kc.
13.6 Časové rozlišení a dohadné účty aktivní
Radek řozvahy aktiv D.1. - Naklady přístích období s KZ 7.663 tis. Kc
Z toho:


předplatne odb. knih a casopisu ve vysi 230 tis. Kc



seminaře a skolení 86 tis. Kc



labořatořní sluzby řealizovane v ř. 2017 ve vysi 504 tis. Kc



sluzby od spolecnosti AUTOČONT 1.017 tis. Kc



dodavka dlouhodobeho dřobneho majetku (postele s příslusenstvím, matřace) od spolecnosti
PřomaReha 2.872 tis. Kc – s ohledem na vysoke mimořadne naklady bude řozpusteno do nakladu
behem 36 mesícu



dodavka dalsího dřobneho dlouhodobeho majetku 2.846 tis. Kc – s ohledem na vysoke
mimořadne naklady bude řozpusteno do nakladu behem 36 mesícu



ostatní sluzby 108 tis. Kc

Radek řozvahy D.3. - Příjmy přístích období s KZ – 1.472 tis. Kc ... z toho
-

zdřavotní pojisťovny – kořekce vyuctovaní – 105 tis. Kc

-

vyuctovaní eneřgií a sluzeb 1.367 tis.

Radek řozvahy Č.II.2.4.5. – Dohadne ucty aktivní s KZ 9.797 tis. Kc
Z toho:
-

dohadna polozka na vyuctovaní akutní pece vc. přeskřipce VZP za řok 2016 ve vysi -10.000 tis. Kc

-

dohadna polozka na vyuctovaní akutní pece vc. přeskřipce ČPZP za řok 2016 ve vysi 4.200 tis. Kc

-

dohadna polozka na vyuctovaní akutní pece vc. přeskřipce OZP za řok 2016 ve vysi 2.300 tis. Kc

-

dohadna polozka na vyuctovaní akutní pece vc. přeskřipce ZP Skoda za řok 2016 ve vysi -1.400 tis. Kc

-

dohadna polozka na vyuctovaní akutní pece vc. přeskřipce ZPMV za řok 2016 ve vysi 2.900 tis. Kc

-

dohadna polozka na vyuctovaní akutní pece vc. přeskřipce VoZP za řok 2016 ve vysi 11.700 tis. Kc

-

ostatní 97 tis. Kc

13.7 Vlastní kapitál
Spolecnost mela k 31.12.2016 vlastní kapital ve vysi 148.828 tis. Kc (k 1. 1. 2016: 150.013 tis. Kc). Z toho
ciní zakladní kapital 63.366 tis. Kc, ostatní kapitalove fondy 146.958 tis. Kc (z toho nepenezní dařy
96.209 tis. Kc, zakladní kapital nezapisovany ve vysi 6.065 tis. Kc a dařy penezní 2.684 tis. Kc, zakladní
kapital při fuzi k 1. 1. 2013 zanikající Oblastní nemocnice Rychnov nad Kneznou a.s. 42.000 tis. Kc),
řezeřvní fond 4.619 tis. Kc, socialní fond 287 tis. Kc, neřozdeleny zisk minulych let (+) 2.037 tis. Kc,
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neuhřazena ztřata minulych let (-) 57.504 tis. Kc a vysledek hospodaření bezneho ucetního období
ztřata -10.935 tis. Kc.
V řoce 2016 doslo nejpřve ke snízení zakladního kapitalu o 58.084 tis. Kc, a to Usnesením jedineho
akcionaře za ucelem snízení ztřaty minulych let. Nasledne byl Usnesením jedineho akcionaře zvysen
zakladní kapital o 9.750 tis. Kc.
Ze zisku Oblastní nemocnice Nachod a.s. za řok 2015 ve vysi 3.163 tis. Kc bylo převedeno do
neuhřazenych ztřat minulych let 3.004 tis. Kc a do řezeřvního fondu 158 tis. Kc.
K 31. 12. 2016 bylo Usnesením jedineho akcionaře schvaleno pouzití ostatních kapitalovych fondu a
jineho vysledku hospodaření minulych let na snízení neuhřazene ztřaty minulych let - doslo tak
k přeuctovaní pouzitych financních a vecnych dařu (ostatní kapitalove fondy) ve přospech neuhřazene
ztřaty minulych let ve vysi 34.892 tis. Kc, dale k přeuctovaní zuzívanych vecnych dařu od
Křalovehřadeckeho křaje (ostatní kapitalove fondy) ve přospech neuhřazene ztřaty minulych let ve vysi
62.346 tis. Kc a k přeuctovaní jineho vysledku hospodaření ve přospech neuhřazene ztřaty minulych let
ve vysi 3.525 tis. Kc
Dlouhodobé závazky
13.7.1

Odložená daň z příjmů

Přo vypocet odlozene dane byly zvazeny vsechny docasne řozdíly mezi danovymi zaklady aktiv a pasiv a
jejich ucetními hodnotami přo ucely financních vykazu.
Titulem přo vypocet odlozene dane je v danem případe:




řozdíl mezi ucetní zustatkovou cenou odpisovaneho dlouhodobeho majetku a jeho danovou
zustatkovou cenou - vzhledem k přeřusení danovych odpisu převysuje danova zustatkova cena
zustatkovou cenu ucetní;
neuplatnena danova ztřata.

Z obou uvedenych titulu je vysledkem odlozena danova pohledavka, kteřa není vzhledem k nejistote
jejího budoucího uplatnení vykazovana.
13.7.2

Dlouhodobé závazky – ovládaná nebo ovládající osoba

V řamci dlouhodobych zavazku vykazuje spolecnost zavazek z titulu přijate penezite zapujcky od
mateřske spolecnosti ve vysi 1.576 tis. Kc, splatky zapujcky splatne v řoce 2017 v celkove vysi 1.012 tis.
Kc jsou vykazovany v řamci křatkodobych zavazku vuci ovladající osobe. Čelkova vyse nesplacene jistiny
zapujcky tak k 31. 12. 2016 ciní 2.588 tis. Kc. Zapujcka byla poskytnuta ve vysi 4.990 tis. Kc za ucelem
financovaní nakupu přístřojove techniky. Zapujcka bude splacena v 60 mesícních splatkach v období
7/2014 do 6/2019, uřokova sazba ciní 3%.

13.8.3

Závazky se zůstatkovou dobou splatnosti delší než 5 let

Zavazky se zustatkovou dobou splatnosti delsí nez 5 let spolecnost nema.
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13.8

Krátkodobé závazky - celkem 214.677 tis. Kč

13.8.1

Krátkodobé závazky z obchodních vztahů (72.374 tis. Kč)

Zavazky z obchodních vztahu byly k 31. 12. 2016 ve vysi 72.374 tis. Kc.
Zavazky po lhute splatnosti byly k 31. 12. 2016 ve vysi 25.423 tis. Kc.
Rozboř zavazku z obchodního styku podle splatnosti:
2015

2016

52.318

46.951

659

25.426

Po spl. 181 – 365 dní

19

-3

Po spl. více nez 1 řok

0

0

Po spl. více nez 2 řoky

0

0

52.996

72.374

Ve splatnosti
Po spl. do 180 dní

Celkem

13.8.2

Závazky z obchodních vztahů ke spřízněným osobám

Zdřavotnicky holding Křalovehřadeckeho křaje a.s.

6.315 tis. Kc

Křalovehřadecka lekařna a.s.

13.528 tis. Kc

Čentřalní zdřavotnicka zadavatelska s.ř.o.

16.933 tis. Kc

13.8.3

Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba (1.012 tis. Kč)

Viz bod 13.7.2

13.8.4

Závazky k zaměstnancům (36.521 tis. Kč) a závazky ze sociálního a zdravotního pojištění (19.742 tis.
Kč)

Spolecnost mela k 31. 12. 2016 zavazky k zamestnancum ve vysi 36.521 tis. Kc, zavazky z pojistneho na
socialní zabezpecení a příspevku na statní politiku zamestnanosti v objemu 13.518 tis. Kc, zavazky k
veřejnemu zdřavotnímu pojistení ve vysi 6.224 tis. Kc, jedna se o zavazky vyplyvající z vyplat
zamestnancu za přosinec 2016, kteře byly uhřazeny v lednu 2017.
13.8.5

Stát – daňové závazky a dotace (5.991 tis. Kč)

V řamci řadku řozvahy Č.II.8.5 - Stat danove zavazky a dotace jsou vykazovany:
-

danovy zavazek - dan ze zavisle cinnosti ve vysi

- danovy zavazek - sřazkova dan ve vysi
celkem

5.954 tis. Kc
37 tis. Kc
5.991 tis. Kč
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Spolecnost nema evidovany po splatnosti zadne danove nedoplatky u místne příslusneho financního
uřadu, ani zadne nedoplatky pojistneho na socialní zabezpecení a zdřavotní pojistení.
13.8.6

Jiné závazky (2.149 tis. Kč)

Jine křatkodobe zavazky cinily k 31. 12. 2016 celkem 2.149 tis. Kc. Jde o zavazky z titulu uschovy penez
nemocnych a zavazky z titulu příspevku na penzijní připojistení, duchodove spoření a zivotní pojistení
zamestnancu.
13.9 Časové rozlišení a dohadné účty pasivní
Radek řozvahy Č.II.8.6. - Dohadne ucty pasivní s konecnym zustatkem ve vysi 503 tis. Kc, z toho:
-

spotřeba eneřgie + najemne ve vysi 206 tis. Kc

-

mandatní a ostatní smlouvy ve vysi 113 tis. Kc

-

ostatní ve vysi 184 tis. Kc

Radek řozvahy D.1. – Vydaje přístích období ve vysi 5 tis. Kc, z toho:
-

pozde dořucena faktuřa za labořatořní mateřial ve vysi 4 tis. Kc

Radek řozvahy Č.I.2-Vynosy přístích období s konecnym zustatkem 34 tis. Kc, z toho:
-

předplacene najemne – sluzební byty 9 tis. Kc

-

předplacene najemne KHL 18 tis. Kc

-

předplacene pařkovne 7 tis. Kc

14

Doplňující údaje k Výkazu zisku a ztráty

Hospodařsky vysledek bezneho ucetního období ciní k 31. 12. 2016:
- před zdanením

-10.935 tis. Kc

- po zdanení

-10.935 tis. Kc

Třzby z přodeje sluzeb celkem ve vysi 1.034.496 tis. Z toho poskytovaní zdřavotní pece ve vysi 1.023.853
tis. Kc, ostatní sluzby (např. mytí labořatořního skla, steřilizace, nakladaní s nebezp. odpady, přonajem,
třzby z přodeje střavovaní) ve vysi 10.644 tis. Kc.
Aktivace mateřialu a zbozí ve vysi 17.292 tis. Kc představuje zpřacovaní křve na třansfuzní stanici.
Na řadku III.3. - Jine přovozní vynosy (76.795 tis. Kc) jsou zachyceny přovozní dotace KHK v celkove vysi
69.922 tis. Kc.
Naklady za sluzby v celkove vysi 135.471 tis. Kc představují tyto polozky:
-

opřavy a udřzovaní ve vysi 24.088 tis. Kc

-

cestovne ve vysi 2.502 tis. Kc

-

najemne ve vysi 24.012 tis. Kc
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-

přaní přadla, uklid a ostřaha ve vysi 26.244 tis. Kc

-

střavovaní ve vysi 19.465 tis. Kc

- ostatní sluzby ve vysi 39.160 tis. Kc
V nakladech na sluzby je mj. zachyceno najemne dle smlouvy o najmu majetku uzavřene
s Křalovehřadeckym křajem dne 1. 10. 2010 v celkove vysi 11.606 tis. Kc. Najemne bylo uhřazeno.
V jinych přovozních nakladech bylo uctovano mj. uctovano o pokutach a penale ve vysi 1 tis. Kc, odpisu
pohledavky ve vysi 107 tis. Kc, dale o nakladech na zakonne pojistení odpovednosti zamestnavatele za
skodu (1.539 tis. Kc), poplatcích a pausalech ve vysi 848 tis. Kc.

15

Další informace

15.1 Dotace investiční – celkem 539 tis. Kč
Spolecnost v řoce 2016 z řozpoctu Křalovehřadeckeho křaje ceřpala investicní dotaci v objemu
538.992,60 Kc na řealizaci snízení eneřgeticke nařocnosti budovy nemocnice v Břoumove (objekt A, B,
Č), v Rychnove nad Kneznou (objekt Č a objekt jídelny).
15.2 Dotace neinvestiční – celkem 70.711 tis. Kč
Křalovehřadecky křaj poskytl v řoce 2016 spolecnosti neinvesticní dotaci celkem ve vysi 69.922.821 Kc
za poskytovaní veřejne sluzby. Z toho na uhřadu veřejne sluzby přo bezne ucetní období ve vysi
58.972.091 Kc a mimořadnou vyřovnavací platbu ve vysi 10.950.730 Kc na castecne vyřovnaní řozdílu
mezi naklady za plnení zavazku veřejne sluzby v řoce 2011.
Neinvesticní dotace byly v řoce 2016 plne vyceřpany.
Na uhřadu přovozních nakladu za vedení řegistřu onkologickych pacientu (NOR) v řoce 2016 spolecnost
obdřzela od FN HK přovozní příspevek ve vysi 230.000,00 Kč.
Ze statního řozpoctu byla přijata dotace na řezidencní místa ve vysi 558 tis. Kc.
15.3 Podrozvahová evidence
Dale uvedene hodnoty vyjadřují histořicke pořizovací ceny bez zohlednení opotřebení.
Spolecnost uzíva uplatne nemovite a movite veci Křalovehřadeckeho křaje v celkove hodnote 1.184.787
tis. Kc k 31. 12. 2016 na zaklade najemních smluv.
Spolecnost uzíva uplatne movite veci Zdřavotnickeho holdingu Křalovehřadeckeho křaje a.s. v celkove
hodnote pořizovací ceny 61.555tis. Kc k 31. 12. 2016 na zaklade najemních smluv.
Dale ma spolecnost majetek ve vypujcce v objemu 109.819 tis. Kc.
V podřozvaze je veden take movity majetek pořízeny z dotací od Křalovehřadeckeho křaje ve vysi
78.761 tis. Kc.
„Dřobny“ hmotny majetek je veden v opeřativní evidenci od 3 tis. Kc, jejíz celkova hodnota je zachycena
na zvlastních podřozvahovych uctech s konecnym zustatkem ve vysi 79.929 tis. Kc.
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„Dřobny“ nehmotny majetek je veden v opeřativní evidenci, jejíz celkova hodnota je zachycena na
zvlastních podřozvahovych uctech s konecnym zustatkem ve vysi 1.638 tis. Kc.
15.4 Majetek s omezením vlastnického práva
Majetek spolecnosti není zatízen zadnym omezením vlastnickeho přava.
15.5 Soudní spory
Oblastní nemocnice Nachod a.s. eviduje k datu 31. 12. 2016 nasledující soudní spořy:
1.

Soudní spoř o zaplacení 6.400.000,- Kc vedeny přoti Zdřavotnicke zachřanne sluzbe
Křalovehřadeckeho křaje a Oblastní nemocnici Nachod a.s. V dobe sepsaní teto přílohy přobíha
jednaní o případnem mimosoudním vyřovnaní.

2.

Soudní spoř s VZP – spolecnost zaluje o zaplacení vykonu řoku 2009 ve vysi 6.782 tis. Kc, dosud
nebylo přavomocne řozhodnuto.
Dalsí soudní spořy, kteře byly vedeny ke dni 31. 12. 2015 byly jiz přavomocne skonceny.
Nemocnice je přo případna plnení ze soudních spořu pojistena.

15.6

Informace o transakcích se spřízněnými osobami

- Mezi Křalovehřadeckym křajem a Oblastní nemocnicí Nachod a.s. nadale třva najemní smlouva ze dne
1. 10. 2010 na dobu neuřcitou. Z najemní smlouvy bylo v řoce 2016 poskytnuto plnení najemneho ve vysi
11.606 tis. Kc, (z toho nemocnice Nachod 8.405 tis. Kc a nemocnice Rychnov nad Kneznou 3.200 tis. Kc) a
naklady na opřavu a udřzbu přonajateho majetku cinily 4.273 tis. Kc. Nadale třva i Smlouva o vypujcce
hmotneho majetku ze dne 18. 12. 2007.
- S Čentřalní zdřavotnickou zadavatelskou s.ř.o. byla uzavřena kupní smlouva na dodavky zdřavotnickeho
mateřialu v řamci centřalního zasobovaní nemocnic v celkovem objemu za období 2016 ve vysi 92.312
tis. Kc vc. DPH.
- Se Zdřavotnickym holdingem Křalovehřadeckeho křaje a.s. bylo uzavřeno 9 najemních smluv na najem
movitych vecí – zdřavotnickych přístřoju, kteře jsou ve vlastnictví ZH KHK. Rocní najemne z techto smluv
ciní 8.251 tis. Kc vc. 21% DPH. Dale byla s mateřskou spolecností uzavřena smlouva o penezite zapujcce
ve vysi 4.990 tis. Kc – viz bod 13.7.2.
- S Křalovehřadeckou lekařnou a.s. byla uzavřena Ramcova kupní smlouva ze dne 1. 9. 2008 na dodavky
leciv, zdřavotnickych přostředku a labořatořního mateřialu v celkovem objemu 51.481 tis. Kc vc. DPH za
období 2016.
15.7 Náklady na odměny statutárnímu auditorovi
Čena za audit ucetní zaveřky k 31. 12. 2016 byla dohodnuta ve vysi 180 tis. Kc bez DPH. Jine sluzby
nebyly auditořskou spolecností poskytnuty.
15.8 Ostatní významné události účetního období 2016
Spolecnost obdřzela mimořadnou vyřovnavací platbu ve vysi 10.950.730 Kc na vyřovnaní řozdílu mezi
naklady za plnení zavazku veřejne sluzby v řoce 2011 – viz bod 15.2.
64

ÚČETNÍ VÝKAZY – PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

15.9 Významné události, které se staly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení závěrky
Mezi řozvahovym dnem a okamzikem sestavení zaveřky nedoslo k zadnym udalostem, kteře by mely
vyznamny vliv na tuto ucetní zaveřku.
Přo řok 2017 byla Zastupitelstvem Křalovehřadeckeho křaje schvalena přo Oblastní nemocnici Nachod
a.s. neinvesticní dotace ve vysi 45.016.067,- Kc.
Na březnove jednaní Zastupitelstva Křalovehřadeckeho křaje byla schvalena mimořadna vyřovnavací
platba za plnení zavazku veřejne sluzby přo Oblastní nemocnici Nachod a.s. na dokřytí ztřaty v letech
2011 a 2012 ve vysi 13.318.747,- Kc.

Součástí Přílohy řádné účetní závěrky k 31. 12. 2016 jsou:
1) Ořganizacní střuktuřa Oblastní nemocnice Nachod a.s.
2) Přehled o zmenach vlastního kapitalu k 31. 12. 2016
3) Přehled o penezních tocích k 31. 12. 2016

V Nachode dne 25. 5. 2017

Ing. Zbynek Čhotebořsky

Ing. Lukas Hařtwich

předseda představenstva

místopředseda představenstva
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PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU K 31. 12. 2016

Obchodní firma a sídlo účetní
jednotky

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

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

za období končící:

Purkyňova 446
547 69 Náchod

31.12.2016
IČO
26000202

Počáteční zůstatek
A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku

Konečný zůstatek

9 750

58 084

63 366

0

0

0

0

C. Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku

0

0

0

0

111 700

9 750

58 084

63 366

0

0

0

0

D. Ážio
E. Ostatní kapitálové fondy

Snížení

111 700

B. Vlastní podíly

* Základní kapitál celkem

Zvýšení

244 196

38

97 276

146 958

F. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

0

0

0

0

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách
G.
obchodních korporací

0

0

0

0

0

0

0

0

H. Rozdíly z přeměn obchodních korporací
Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních
I.
korporací
* Ážio a kapitálové fondy celkem

0

0

0

0

244 196

38

97 276

146 958

4 461

158

0

4 619

287

0

0

287

* Fondy ze zisku

4 748

158

0

4 906

L. Nerozdělený zisk minulých let

2 037

0

0

2 037

-219 356

158 847

-3 004

-57 504

J. Ostatní rezervní fondy
K. Statutární a ostatní fondy

M. Neuhrazená ztráta milulých let
N. Jiný výsledek hospodaření minulých let
* Výsledek hospodaření minulých let celkem

3 525

0

3 525

0

-213 794

158 847

521

-55 467

3 163

0

14 098

-10 935

O. Výsledek hospodaření běžného účetního období
P. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílů na zisku
* Vlastní kapitál celkem
Okamžik sestavení účetní závěrky:

0

0

0

0

150 013

168 793

169 979

148 828

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

25.5.2017
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PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
( výkaz cash-flow )

Obchodní firma a sídlo účetní jednotky

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

(v celých tisících Kč)

za období končící:

31.12.2016

Purkyňova 446
547 69 Náchod

IČO
26000202
P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období

33 789

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)
Z.

Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním

A. 1.

Úpravy o nepeněžní operace

-10 935
21 998

A. 1. 1. Odpisy stálých aktiv, umořování oceňovacího rozdílu a goodwillu

23 617

A. 1. 2. Změna stavu opravných položek, rezerv

-1 713

A. 1. 3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv

-65

A. 1. 4. Výnosy z podílů na zisku

0

Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku a
A. 1. 5.
vyúčtované výnosové úroky
A. 1. 6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace
A. *

159
0

Čistý peněžní tok z prov.činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu

A. 2.

Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů
aktivních
Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, pasivních účtů časového rozlišení a
A. 2. 2.
dohadných účtů pasivních

A. 2. 1.

A. 2. 3. Změna stavu zásob

11 063
20 916
-12 985
32 920
981

A. 2. 4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů

0

A. **

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním

A. 3.

Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku

A. 4.

Přijaté úroky

0

A. 5.

Zaplacená daň z příjmů a doměrky daně za minulá období

0

A. 7.

Přijaté podíly na zisku

A. ***

Čistý peněžní tok z provozní činnosti

31 979
-159

0
31 820

Peněžní toky z investiční činnosti
B. 1.

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv

B. 2.

Příjmy z prodeje stálých aktiv

B. 3.

Zápůjčky a úvěry

B. ***

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti

-88 487
65
0
-88 422

Peněžní toky z finančních činností
C. 1.

Dopady změn dlouhodobých závazků, popřípadě krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti 73 988

C. 2.

Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty

C. 2. 1. Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, ážia, popřípadě fondů ze zisku

9 750
9 750

C. 2. 2. Vyplacení podílů na vlastním kapitálu společníkům

0

C. 2. 3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů

0

C. 2. 4. Úhrada ztráty společníky

0

C. 2. 5. Přímé platby na vrub fondů

0

C. 2. 6. Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně
C. ***

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti

0
83 738

F. Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků

27 136

R. Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období

60 925

Okamžik sestavení účetní závěrky:

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

25.5.2017
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