Výroční zpráva 2018
Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví

„Zdraví je vzácná věc, je to vpravdě jediná věc, která zaslouží, abychom úsilí o
ni obětovali nejen čas, pot, námahu, jmění, ale i život; tím spíše, že bez něho se
pro nás život stává trápením a strastí. Není-li zdraví, potemní a vyprchají i
rozkoš, moudrost, učenost a ctnost. “
Michel De Montaigne
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1. Úvodní slovo ředitelky
Rok 2018 pro naše zařízení – Léčebnu dlouhodobě nemocných Rybitví, byl velice
úspěšným rokem. Obhájili jsme akreditace, opravili jsme, co jsme plánovali i
neplánovali, finančně jsme ustáli náročné období, proto můžeme říci, rok 2018 byl
skvělý.
Ovšem za úspěšností celého roku stojí vždy práce celého týmu. Nesnadná, poctivá, a
hlavně odborná práce, jak zdravotnického velkého týmu, tak i sociálního týmu,
ekonomického a provozního týmu a nemalou měrou vedení léčebny.
Co se všechno událo v roce 2018. V první linii je to zlepšení péče na zdravotnických
lůžkách v podobě individuálních plánů pro jednotlivé pacienty, vytvoření nového
oddělení – rehabilitace kognitivních funkcí, s novou pozicí krizového manažera jsme
začali budovat týmové role, týmovou spolupráci, zaměřili jsme se na mezioborovou
spolupráci uvnitř týmů. V sociální oblasti jsme vytvořili projekt zaměřený na pomoc
lidem z primární péče, kteří si nevědí rady v situacích, kdy se mají postarat, nebo se již
starají o svého nejbližšího v domácím prostředí a tato péče je spojována s nemalými
problémy a nedostatkem informovanosti.
S obhajobou akreditačních procesů v LDN Rybitví souvisela i nemalá práce všech týmů
napříč profesemi. Na začátku roku obhájila svou akreditaci ambulance Institutu
spánkové medicíny LDN Rybitví, což umožňuje poskytovat péči pacientům z celé
republiky jako centrum diagnostiky a léčby poruch dýchání ve spánku. Prozatím se stále
snažíme o smluvní vztah mezi jmenovaným pracovištěm a zdravotními pojišťovnami,
doposud marně. Druhý akreditační proces probíhal na sklonku roku, týkal se celého
zařízení, byl úspěšně i s pochvalou obhájen. Poděkování patří celému týmu.
Jako každý rok, tak i v tomto roce probíhala velká investiční akce – vybudování systému
EPS a evakuačního rozhlasu včetně vyvolaných stavebních úprav – I. etapa. Cílem bylo
zajistit bezpečné podmínky pro pacienty, klienty i zaměstnance v našem zařízení, které
původně nebylo určeno pro zdravotnické služby a z tohoto důvodu musí projít
stavebními úpravami. S investicí byly spojeny i vícepráce, vyvolané neznámými
podmínkami, které jsou vždy přítomny v budovách starých jako je naše zařízení. Došlo
během stavebních prací k uzavření oddělení, přesto i s finančními problémy, které
uzavírka oddělení s sebou nese, jsme rok 2018 ekonomicky velmi dobře uzavřeli
s kladným hospodářským výsledkem.
Znovu mi dovolte poděkovat celému týmu LDN Rybitví, rok 2018 byl velmi náročným
rokem, ale dokázali jsme, že i přesto, že není vždy atmosféra růžová a problémy jsou
všudypřítomné, dokážeme vidět společný jeden cíl a táhnout za jeden provaz.

Mgr. Bc. Jana Tomšů
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2. Kvalita a bezpečí pro pacienty a zaměstnance LDN Rybitví
Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví se systematicky zabývá sledováním kvality a
bezpečí od roku 2013. Probíhají zde audity interní i externí. Od roku 2015 je léčebna
akreditovaná Českou společností pro akreditaci ve zdravotnictví. Externí hodnocení
kvality a bezpečí je dobrovolný proces, jehož účelem je posoudit podle akreditačních
standardů organizační úroveň poskytování zdravotních služeb a procesů navazujících
z hlediska kvality a bezpečí. Při akreditaci je zdravotnické zařízení posuzováno jako
celek.
V roce 2018 jsme při procesu reakreditace úspěšně obhájili statut akreditovaného
zařízení. Současná certifikace platí do prosince roku 2021.
Evidujeme a analyzujeme indikátory kvality, řešíme nežádoucí události, pravidelně se
scházíme na Radě kvality a vyhodnocujeme závěry z interních auditů. Nastavili jsme
Resortní bezpečnostní cíle dle doporučení Ministerstva zdravotnictví České republiky:
RBC 1 – Bezpečná identifikace pacientů.
RBC 2 - Bezpečnost při používání léčivých přípravků s vyšší mírou rizikovosti.
RBC 3 – Prevence záměny pacienta, výkonu a strany při chirurgických výkonech, je
jediným bezpečnostním cílem, který u nás není uveden do praxe z důvodu typu
poskytované péče.
RBC 4 – Prevence pádů.
RBC 5 - Zavedení optimálních postupů hygieny rukou při poskytování zdravotní péče.
RBC 6 – Bezpečná komunikace.
RBC 7 – Bezpečné předávání pacientů.
RBC 8 - Prevence vzniku proleženin / dekubitů u hospitalizovaných pacientů.
Indikátory kvality jsme rozšířili. V současnosti monitorujeme tyto indikátory kvality:
Nežádoucí události, pády, dekubity, infekce vzniklé při poskytování zdravotní péče,
spokojenost pacientů, klientů a zaměstnanců, počet stížností, čekací doby dopravní
zdravotní služby LDN Rybitví, narušená kontinuita plánovaného propuštění.
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4. Indikátory kvality, rok 2018 – výsledky

Indikátor kvality – počet Nežádoucích událostí
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Indikátor kvality – pády
Pády u pacientů ve vztahu k riziku, přehled dle roků
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Indikátor kvality – dekubity

Dekubity vzniklé u pacientů ve vztahu k riziku vzniku, přehled dle roků
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Indikátor kvality – infekce spojené s poskytování zdravotní péče

Infekce spojené se zdrav. péči, přehled dle roků
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Indikátor kvality – den bez bolesti
Rok 2016
4/16
Závěr: Pacienti netrpí
nesnesitelnou bolestí.
10/16
Nesledováno

Rok 2017
4/17
Závěr: Pacienti netrpí
nesnesitelnou bolestí.
10/17
Závěr: nelze hodnotit, špatně
vyplněný pozorovací arch.

Rok 2017
4/18
Nesledováno
7/18
Závěr: Pacienti netrpí
nesnesitelnou bolestí.
Bolest neovlivňuje běžné
denní aktivity nemocného.
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Indikátor kvality – sledování deficitu kognitivních funkcí
Rok 2017
4/16
Stav zlepšen 57%
Stav zhoršen 24%
Stav stejný 19%
11/2017
Stav zlepšen 66%
Stav zhoršen 17%
Stav stejný 17%

Rok 2018
4/18
Stav zlepšen 66%
Stav zhoršen 15%
Stav stejný 19%
11/18
Výsledky nedodány.

5. Ošetřovatelská péče v LDN Rybitví
Ošetřovatelská péče je poskytována na třech lůžkových stanicích a na jednom oddělení
sociálních lůžek dle zákona č. 108/2006 Sb. Náročnost ošetřovatelské péče v LDN se
neustále zvyšuje. Tato skutečnost je způsobena především skladbou pacientů:
•

do LDN přicházejí především mladší věkové kategorie

•

náročnější na péči a léčbu, těžce nemocní, není výjimka Dg. AIDS

•

znají, co mají po nás vyžadovat

•

chtějí internet

•

chtějí TV na pokoji

•

na druhou stranu je mnoho pacientů bezdomovců

•

sociálně propadlých případů v síti poskytovatelů sociálních služeb

•

agresivních případů, z důvodů bezmocnosti a opuštěnosti

•

přibývá zadlužených seniorů, je jich mnoho na sociálních dávkách

U pacientů se setkáváme s různorodými chorobami, které jsou často ve stádiu chronicity
s četnými komplikacemi. Ke každému pacientovi se snažíme přistupovat individuálně,
reagujeme na jeho aktuální potřeby, snažíme se, aby byl schopný co nejvyššího stupně
sebepéče a tím pádem propustitelný do domácího prostředí či do sociálních zařízení.
V roce 2018 nám ke zlepšení péče o pacienty pomohl nákup těchto pomůcek:
Polohovací pomůcky pro pacienty v riziku vzniku dekubitů
Invalidní vozíky
Geriatrická křesla
Glukometry
Oxymetry
Digitální teploměry
Odběrový vozík
Pomůcky pro kognitivní rehabilitaci
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V Léčebně dlouhodobě nemocných v Rybitví poskytuje ošetřovatelskou péči
kvalifikovaný nelékařský zdravotnický personál. Ošetřovatelský tým tvoří všeobecné
sestry, praktické sestry, fyzioterapeutky, ošetřovatelky, sanitářky a sanitáři, zdravotně –
sociální pracovnice, pracovníci v přímé péči. Rozšířili jsme řadu pracovníku pro
kognitivní rehabilitaci, která se těší velké oblibě mezi pacienty. Nově jsme přijali
pracovníky pro ošetřovatelskou rehabilitaci.
Naší společnou snahou je poskytovat kvalitní a bezpečnou péči. V prosinci roku 2018
byla tato snaha oceněna úspěšným procesem akreditace, kdy LDN Rybitví podruhé
získala certifikát kvality a bezpečí s platností na 3 roky.

6. Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků
Abychom dokázali držet krok s novými trendy v oblasti ošetřovatelství, dbáme na
kontinuální vzdělávání ošetřovatelského personálu. V roce 2018 se personál zúčastnil
těchto vzdělávacích akcí:
Sociální zabezpečení pro osoby se zdravotním postižením – změny v roce 2018
Základy odpovědnosti při poskytování zdravotních služeb se zaměřením na
odpovědnost občanskoprávní
GDPR pro manažery
Kvalifikační kurz – řidič dopravy nemocných a raněných
Kvalifikační kurz – sanitář
Pardubický den fyzioterapie a ergoterapie
Týmové role, týmová spolupráce
Právní úprava zdravotnické dokumentace po novele vyhlášky o zdravotnické
dokumentace
Úvod do problematiky inkontinence
Komunikace v ošetřovatelském týmu
Prevence dekubitů
Pohybová intervence
Veškeré teoretické poznatky ze vzdělávacích akcí se snažíme implementovat do praxe.
Vzdělávání studentů nelékařských zdravotnických oborů
V roce 2018 nadále pokračovala spolupráce s Fakultou zdravotnických studií Univerzity
Pardubice v praktické výuce studentů oboru všeobecná sestra a zdravotně sociální
pracovník. Spolupráce probíhala i ve výzkumných částech bakalářských a diplomových
prací. Získané poznatky z výzkumu se snažíme aplikovat do praxe.
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Vzdělávání laické veřejnosti
V roce 2018 jsme ve spolupráci s JHS centrem organizovali kurzy pro rodinné pečující.
Možnost zúčastnit se kurzu měli všichni ti, kteří projevili zájem postarat se o své členy
rodiny v domácím prostředí. Kurzy zahrnovaly část teoretickou i praktickou a byly
zaměřeny na tyto oblasti:
Jak fungují sociální služby
Prevence proleženin, polohování
Inkontinence a hygiena
Stravování nemocných
Komunikace s osobami s demencí
Vedle teoretické části jsme zabezpečili i praktické stáže přímo na oddělení, kde si mohli
účastníci vyzkoušet obslužnou práci u lůžka nemocného.

7. Dopravní služba v LDN Rybitví
Dopravní služba je zajišťována dvěma sanitními vozy. Umožňuje přepravu pacientů
mezi jednotlivými zdravotnickými zařízeními, na odborná vyšetření, převozy do
sociálních zařízení či do domácího prostředí.
Přeprava pacientů probíhá pod dohledem vyškoleného zdravotnického personálu.
Zajištěno je spojení sanitního vozu s LDN a v případě potřeby také s Rychlou záchranou
službou.

8. Zdravotně sociální péče v LDN Rybitví
Zdravotně sociální péči zajišťují tři pracovnice. Respektují individualitu každého
pacienta, jeho možnosti, schopnosti i jeho sociální zázemí. Poskytují poradenství
pacientům i jejich rodinným příslušníkům.
Součástí práce zdravotně – sociálních pracovnic je:
Pomoc pacientům v nepříznivé sociální situaci, kteří samostatně nezvládají řešit
vzniklou situaci.
S ohledem na zdravotní stav pomoc vyhledat vhodné řešení v péči o pacienta po
propuštění.
Při propuštění do domácího prostředí poskytnou informace o ambulantních a
terénních službách, např.: domácí zdravotní péče, pečovatelská služba, osobní
asistence, denní stacionář. Dle potřeby pomohou s vyplněním žádostí o příspěvek
na péči, atp.
Poskytnutí poradenství při vybavení domácnosti kompenzačními pomůckami,
předání kontaktů na příslušné organizace, které kompenzační pomůcky poskytují
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Při potřebě zajištění péče v pobytových zařízeních sociálních služeb předají
kontakty na domovy pro seniory, pomohou s vyplněním žádostí do určených
zařízení
Poskytnutí informací, popř. pomoc při vyřizování žádosti o invalidní důchod či
jiných dávek státní sociální podpory
Poskytnutí informací o možnosti dosílky důchodu, poštovních poukázek a další
korespondence pacientovi přímo do LDN.
Poskytují pomoc při řešení nepříznivých sociálních situací u osob bez přístřeší,
včetně pomoci při vyplňování žádostí o dávky sociální podpory, řešení bydlení (
azylové domy, ubytovny, noclehárny, zařízení sociálních služeb ). Při řešení
složitých sociálních situací spolupracují se sociálními pracovnicemi, starosty
příslušných obecních a městských úřadů. Spolupracují s dalšími státními i
nestátními organizacemi a institucemi
Poskytnutí poradenství a bezprostřední podpory pozůstalým, včetně informací o
vystavení pohřbu, zajištění úmrtního listu, dědického řízení, atp. U zemřelých bez
funkčního sociálního zázemí zprostředkují zajištění sociálního pohřbu.

9. Sociální pobytové služby poskytované v LDN Rybitví
Sociální pobytové služby jsou poskytovány osobám, které potřebují pomoc druhé osoby
při každodenních úkonech, a tato pomoc jim z objektivních důvodů nemůže být
poskytnuta v domácím prostředí. Služby jsou poskytovány osobám s chronickým
onemocněním od 65 let věku. V loňském roce bylo zažádáno o výjimku u Krajského
úřadu Pardubického kraje na vyčlenění jednoho lůžka pro osobu mladší věkové
kategorie, a to pro klienty od 45 let věku. Tato výjimka byla udělena. Momentálně může
pobytové služby využívat 17 osob.
Pokoje pro klienty jsou vybaveny standardně, umožňují zachování soukromí každého
klienta. K dispozici mají klienti společenskou místnost, kde se stravují, mají možnost
sledovat televizor, také zde probíhá široká škála aktivizační činnosti zaměřená na
trénování paměti, procvičování jemné motoriky, poslech hudby, zpívání.
Velkým pozitivem je poskytování nepřetržité zdravotní péče, lékař je k dispozici 24
hodin denně, to umožňuje rychle reagovat na případnou změnu zdravotního stavu.
Samozřejmostí je i rehabilitační péče, kterou provádějí fyzioterapeutky a to především
formou nácviku soběstačnosti, nácviku chůze, posazování. Dále je rehabilitace
zaměřena na kondiční cvičení.
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10. Hospitalizace v LDN Rybitví z pohledu primáře a ředitelky
Historické nastavení léčebné péče na následných lůžkách je v dnešním moderním pojetí
medicíny 21. století již dávno překonané. Mění se pohled ministerstva zdravotnictví na
fungování LDN lůžek v komplexu poskytovatelů zdravotní péče? Mění, rok od roku se
mění v podobě úhradové vyhlášky, což znamená nacenění léčebné péče o minimální
nárůst o desetiny procent. Důvodem jsou neustále se zvyšující platy zdravotníků. Nic
proti tomuto, ale následná a dlouhodobá péče potřebuje celkovou rekonstrukci již
několik let. Podstatnou rekonstrukci ve vazbě na zrychlené propouštění pacientů z
akutní péče, zrychlené přesuny do následné péče. To je pochopitelný a logicky
uchopitelný fakt. Ale podívejme se na našeho pacienta, který je jako nově přijatý do LDN.
Přichází s vyřešenou základní diagnózou. Mnohdy s potřebou dořešit mnoho vyšetření,
které musíme zajistit. To je ještě dobré. Ale kde jsou další diagnózy, které jsou doposud
neurčené, nevyřešené, musí je z vlastních řešit následná péče? Je ekonomika LDN
nastavená tak, aby pokrývala ultrazvuková vyšetření, antibiotickou léčbu i.v. cestou,
aplikace drahých léčiv, protože jinak by musel být pacient propuštěn?
Omlouváme se, ale začali jsme pesimisticky. Vždy je v našem léčebném postupu zvolena
taková metoda i vyšetření, která je jediná správná a je ve prospěch pacienta. Jen je
potřeba se zamyslet, kde je ta pomyslná hranice našeho snažení, kam až můžeme dojít
s ekonomikou, kterou máme nastavenou zvenku a máme malý vnitřní prostor
k mechanice ekonomické náročnosti uvnitř.
Nyní konkrétně k pacientům LDN Rybitví-viz grafická část:

Hospitalizace rok 2018
Počet pacientů přijatých

522

Počet pacientů propuštěných

442

Počet úmrtí

75

Hospitalizace rok 2018
75
522
442
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Počet pacientů přijatých z nemocnice Pardubice a.s.

412

Počet pacientů přijatých z domova

85

Počet pacientů přijatých z jiných zdravotnických zařízení

25

Využití lůžkového fondu

94,7 %

Průměrná ošetřovací doba

64 dnů

Kam propouštíme pacienty
propuštění domů

186

překlady zpět do PKN a.s.

86

překlad na sociální pobytové lůžko dle zákona 108/2006 Sb.

37

překlad do sociálního pobytového zařízení

113

překlad do jiných zdravotnických zařízení

20

Kam propouštíme pacienty
37

20

186

86

113
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11. Struktura zaměstnanců
Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců

Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců srovnání od roku 2016 do roku 2018.

Kategorie činností

2016

Lékaři

2017

2018

PPEPZ* % podíl PPEPZ* %
podíl

PPEPZ* % podíl

4,35

5,22

4,339

5,83

3,473

4,36

Všeobecné sestry, porodní asistentky 21,63

25,98

19,685

26,46

22,374

28,10

Ostatní zdravotní prac. nelékaři s odb. 1,00
způsobilostí

1,20

4,031

5,41

10,522

13,21

Zdravotní prac. nelékaři s odb. a 5,75
spec. způsobilostí

6,90

5,340

7,17

5,433

6,83

29,10

22,179

29,86

19,384

24,34

0

0,151

0,20

0

0

Jiní odborní prac. nelékaři s odb. 8,91
způsobilostí

10,70

8,532

11,47

7,660

9,61

THP

7,33

8,80

7,108

9,55

7,795

9,79

Dělníci a provozní

10,08

12,10

3,016

4,05

3

3,76

CELKEM

83,29

100,00

74,382

100,00

79,641

100

Zdravotní
prac.
odborným ohledem
Farmaceuti

nelékaři

pod 24,22
0

* průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců

Stav zaměstnanců v roce 2018 činil 87,39 osob.
Přepočtených pracovníků, kteří uzavřeli dohodu o provedení práce nebo dohodu o
pracovní činnosti bylo dále evidováno za rok 2018 celkem 7,52 (z toho 3,02 lékařů).

Stavy zdravotnických pracovníků v roce 2018 odpovídají „tabulkovým výpočtům“
v souladu s předpisy minimálního personálního vybavení ve zdravotnictví.
Zřizovatelem stanovený limit přepočteného počtu pracovníků pro rok 2018 nebyl
překročen.
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12. Hospodaření
Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví hospodařila v roce 2018 s kladným
hospodářským výsledkem ve výši 525 957,15 Kč. Celkové výnosy za rok 2018 činily
68 086 073,17 Kč, celkové náklady dosáhly 67 560 116,02 Kč.

Zlepšený hospodářský výsledek k 31. 12. 2018 ve výši 525 957,15 Kč navrhne příspěvková
organizace zřizovateli k posílení rezervního fondu příspěvkové organizace.

Komentář vybraných výnosů a nákladů (v tis. Kč) je uveden v následujícím textu. Přehled
všech nákladových a výnosových položek k 31. 12. 2018 je uveden v oddíle „VIII. Výkazy
účetní závěrky“, v účetním výkaze Výkaz zisku a ztráty.

Výnosy
Celkové výnosy za rok 2018 činily 68 086 tis. Kč. Výnosy ze služeb za rok 2018 byly
vykázány ve výši 64 448 tis. Kč. Z toho úhrady od VZP dosáhly 51 329 tis. Kč. Úhrady od
ostatních zdravotních pojišťoven činily 5 066 tis. Kč. Výnosy ze zdravotnické dopravní
služby činily 614 tis. Kč. Počet ošetřovacích dnů zdravotní péče za rok 2018 činil 33 530
dnů.

Výnosy za sociální služby ve zdravotnictví v roce 2018, které Léčebna dlouhodobě
nemocných Rybitví provozuje na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
činily 4 633 tis. Kč. Částka mimo jiné představuje úhrady příspěvky na péči a úhrady
hrazené klienty sociálních služeb. Počet lůžkodnů zdravotní péče na sociálních lůžkách
za rok 2018 činil 5 585 dnů.

Celková výše poskytnuté dotace na sociální službu v roce 2018 z rozpočtu Pardubického
kraje po dofinancování činila 1 690 tis. Kč. Dotace byla vyčerpána v plné výši.

Příspěvek na provoz v roce 2018 činil 1 073 160 Kč, z toho 600 tis. Kč bylo účelově
určeno na odpisy majetku, 473 600 Kč na pokrytí výdajů za energie. Příspěvek byl
vyčerpán v plné výši.
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Náklady
Celkové náklady za rok 2018 dosáhly 67560 tis. Kč. Spotřeba materiálových nákladů
činila
4 390 tis. Kč. Nejvýznamnější položkou byla spotřeba léků a zdravotnického materiálu,
která dosáhla výše 2 426 tis. Kč. Další významnou nákladovou položkou je spotřeba
PHM ve výši 153 tis. Kč, potraviny pro pacienty (čaj) včetně potřebné nutriční výživy a
byly ve výši 380 tis. Kč, materiál výpočetní techniky ve výši 236 tis. Kč. Bylo pořízen
materiál pro opravy a údržbu ve výši 180 tis. Kč. Kancelářské potřeby, předplatné,
odborná literatura ve výši 165 tis. Kč, materiál DDHM a OE ve výši 217 tis. Kč.

Náklady na opravy a udržování byly vynaloženy v celkové výši 733 tis. Kč. Z toho
opravy zdravotnických přístrojů 68 tis. Kč a vozového parku 114 tis. Kč. Ostatní opravy a
údržba LDN Rybitví dosáhly výše 94 tis. Kč. A nejvyšší výdajovou položkou účtu 511 byly
opravy budovy ve výši 458 tis. Kč. Jednalo se převážně o vícepráce, které vyvstaly
v souvislosti se stavební akcí vybudování systému EPS a evakuačního rozhlasu.

Ostatní služby v roce 2018 činily 10 362 tis. Kč, což představuje přibližně stejný náklad
jako v roce 2017. Strava pacientů a klientů ve výši 5 184 tis. Kč činila podstatnou část této
nákladové položky. Na praní prádla bylo vynaloženo 815 tis. Kč a likvidace odpadu byla
ve výši 299 tis. Kč. Revize ze zákona nutné k zajištění provozu příspěvkové organizace
činily 454 tis. Kč, což představuje oproti roku 2017 nárůst100 tis. Kč. Výši nákladů
v ostatních službách nám ovlivnil úklid, na který bylo vynaloženo 2 060 tis. Kč. Tyto
služby nám od roku 2017 zajišťuje dodavatelská firma. Další významnou nákladovou
položkou tohoto účtu je výdaj za laboratorní vyšetření, který v roce 2018 činil 274 tis. Kč.
Náklady na energie byly v roce 2018 ve výši 1 391 tis. Kč.
Náklady na pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku byly
vynaloženy v celkové výši 717 tis. Kč. Zdravotnické vybavení bylo pořízeno v celkové
hodnotě 228 tis. Kč. Jednalo se například o pořízení polohovacích pomůcek, zdravotní
vozíky, nerezové stolky, koncentrátorů kyslíku, glukometrů, Ostatní drobný
dlouhodobý hmotný majetek byl pořízen v celkové hodnotě 489 tis. Kč. Jednalo se o
majetek výpočetní techniky, nové vybavení zasedací místnosti a jídelny pro
zaměstnance, lednice na pokoje oddělení C, kancelářské židle,

Mzdové náklady v roce 2018 činily 35 515 tis. Kč, z toho náklady na OON činily 3
449 tis. Kč a nemocenské dávky byly ve výši 141 tis. Kč.

Vyhodnocení ukazatelů
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Limit prostředků na platy ve výši 34 500 tis. Kč je schválený zřizovatelem jako závazný
ukazatel a limit OON ve výši 4 500 tis. Kč jako hodnotící ukazatel. Oba tyto schválené
limity byly splněny.

Hodnotící ukazatelé plán účetních odpisů a limit průměrného přepočteného
evidenčního počtu zaměstnanců byl dodržen dle zřizovatelem schválených závazných a
hodnotících ukazatelů na rok 2018.

Hospodaření s fondy
Hospodaření fondů příspěvkové organizace je uvedeno ve Výkazu účetní závěrky,
v účetním výkazu Příloha č. 5.
Fond odměn nebyl v roce 2018 tvořen. Tvorba a čerpání fondu kulturních a
sociálních potřeb je uvedeno v příloze účetní závěrky v oddíle (F. a.). Rezervní fond
včetně tvorby a čerpání fondu v roce 2018 je uveden v oddíle (F. d.). Tvorba a čerpání
fondu investic zobrazuje příloha účetní závěrky v oddíle (F. f.).

Investice v roce 2018:
V měsíci dubnu 2018 jsme obdrželi na účet příspěvek od Pardubického kraje ve výši 1 200
tis. Kč na pořízení sanitního vozidla kategorie A2. Na základě výběrového řízení byl
vybrán dodavatel Jiří Souček s.r.o. ,který v měsíci září 2018 dodal sanitní vozidlo Renault.
Pořizovací hodnota sanitního vozidla činila 1 194 273.Nevyčerpané finanční prostředky
ve výši 5 727 Kč jsme vrátili bankovním převodem zpět na účet PK.

Pro zlepšení kvality spisové služby jsme se rozhodli pro její částečnou elektronizaci. Za
tímto účelem jsme pořídili aplikaci Geovap Spisová služba s vazbou na datové schránky,
licence pro 20 uživatelů od firmy Geovap, spol. s r.o. Pardubice v celkové výši 119 669,Kč.
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13. Dary
Dary pro LDN Rybitví v roce 2018
Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví obdržela v roce 2018 finanční dary v celkové
výši
5 000 Kč. Přehled finančních darů včetně dárců je uveden v následující tabulce.

Datum
12.3.2018

Dárce
Šandová Bohumila

Částka
5 000 Kč

Dárci i touto cestou velmi děkujeme.
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14. Tabulková část – výkazy účetní závěrky za rok 2018
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15. Kontrolní činnost
V roce 2018 byly provedeny mimo předběžné a průběžné řídící kontroly:

Vnější kontroly

Kancelář ředitele úřadu – pracovníci odboru majetkového, stavebního řádu a
investic

Na základě pověření ředitele Krajského úřadu Pardubického kraje č. 198/2018 vykonali
k 27.11.2018 řádnou kontrolu v samostatné působnosti.
Předmětem kontroly byla:
-

Kontrola stavu nemovitého majetku a způsob jeho využití
Kontrola využívání nemovitého majetku za účelem prověření jeho potřebnosti
Kontrola stavu kapacity ubytovacích zařízení
Kontrola evidence IS FaMa+, modul evidence nemovitého majetku a modul
evidence smluv
Kontrolované období : rok 2017 a aktuální stav
Z Protokolu z této kontroly vyplývá výsledek bez závad, závady neshledány.

VZP ČR
Kontrola byla provedena pracovnicí VZP ČR dle plánu kontrol za období 1.2.201630.9.2018 dne 29.10.2018
Předmět kontroly:
- Dodržování oznamovací povinnosti
- Stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného
- Dodržování termínů splatnosti pojistného
- Dodržování ostatních povinností plátců pojistného
- Zasílání kopií záznamů o pracovních úrazech
V závěrečném protokolu o výsledku kontroly vyplynulo zjištění: Ke dni kontroly nebyly
zjištěny splatné závazky vůči VZPČR ani jiné evidenční nedostatky.

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích
Kontrola zahájena 15.11.2018
Kontrolní zjištění: Stravovací provoz je udržován v čistotě a dobrém stavu, závady
nebyly shledány.
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Interní audity

Prověření vnitřního kontrolního systému

Auditor LDN Rybitví na základě plánu interního auditu na rok 2018 provedl čtyři
audity, které byly zaměřeny na:

1) Prověření nastavení a používání vnitřní normy pro výběrová řízení
Cílem auditu bylo vyhodnocení správného nastavení a dodržování směrnice Léčebny
dlouhodobě nemocných Rybitví „ O zadávání veřejných zakázek“. Směrnice je evidována
jako vnitřní norma SM_9, která nabyla účinnosti dne 1.9.2017. Ověření průběhu veřejné
zakázky na zajištění úklidových prací pro LDN Rybitví. V předložené dokumentaci
k výběrovému řízení „Zajištění úklidových prací pro LDN Rybitví“ nebyly shledány
žádné formální ani věcné nedostatky.

2) Inventarizace
Vyhodnocení správného nastavení a dodržování pravidel při provádění inventarizace
majetku a závazků dle příkazu ředitelky PŘ_01/2017/Ř „Inventarizace majetku a závazků
v roce 2017“, Příkaz k provedení inventarizace stanoví postupy k provedení
inventarizace za rok 2017, dílčí úkoly a následné vyhodnocení provedení inventarizace,
a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů a vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve
znění pozdějších předpisů. Dále došlo k ověření příloh předmětného příkazu.
Nebyl zjištěn nesoulad příkazu ředitelky s platnou legislativou.

3) Prověření nastavení a používání vnitřní normy pro pokladní služby
Cílem auditu bylo vyhodnocení správného nastavení a dodržování vnitřní normySM_13
tedy směrnice Léčebny dlouhodobě nemocných Rybitví „Pokladní služby“, která nabyla
účinnosti dne 1.1.2018. Vlastní zjišťování bylo prováděno konzultační formou se
zaměstnanci a nahlížením do předložených písemných dokladů. Doložené doklady
nevykazovaly formální nedostatky. Směrnice, která je evidována jako vnitřní norma
SM_13 není v rozporu s platnou legislativou. Nebyla navržena žádná konkrétní
doporučení.

4) Poskytování cestovních náhrad
Vyhodnocení správného nastavení a dodržování směrnice Léčebny dlouhodobě
nemocných Rybitví „Poskytování a účtování cestovních náhrad “.Směrnice je evidována
jako vnitřní norma SM_11, která nabyla účinnosti 1.1.2018. Účelem směrnice je stanovení
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podmínek pro cestovní náhrady, služební cesty a jejich organizaci v LDN Rybitví ve
smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění a souvisejících právních
předpisů. Směrnice není v rozporu s platnou legislativou. V předložených dokumentech
nebyly zjištěny žádné formální nedostatky. Na základě provedeného auditu nebyla
navržena žádná konkrétní doporučení.
Na základě provedených auditů interním auditorem nebyly zjištěny nedostatky
vyžadující přijetí opatření k nápravě.
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16. Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím
V souladu s ustanovením § 18 odst. (1) zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k

informacím, ve znění pozdějších předpisů a čl. 30 Směrnice Pardubického kraje
ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM
ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM č. VN/10/2014 je zpracována tato část
Výroční zprávy o činnosti organizace v oblasti poskytování informací za rok 2017.

1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o
odmítnutí žádosti – § 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb.
V průběhu roku 2018 Organizace neobdržela žádnou žádost o poskytnutí
informace a
Nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její
části – § 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb.
Nebyla podána žádná odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu – § 18 odst. 1 písm. c)
zákona č. 106/1999 Sb.
Soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí
informace.

4. Výčet poskytnutých výhradních licencí – § 18 odst. 1 písm. d) zákona č.
106/1999 Sb.
V roce 2018 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

5. Počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., důvody
jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení – § 18 odst. 1 písm. e)
zákona č. 106/1999 Sb.

Nebyly podány žádné stížnosti.

6. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona – § 18 odst. 1
písm. f) zákona č. 106/1999 Sb.
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Ve srovnání s předchozím rokem je počet písemně podaných žádostí o 100 %
nižší.

Webová stránka organizace (www.ldn-rybitvi.cz) poskytuje občanům velké
množství informací o činnosti organizace vč. všech povinně zveřejňovaných.
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17. Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti
Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví za rok 2018 splnila povinný podíl
zaměstnávání osob se zdravotním postižením, a tudíž nevznikla povinnost odvádět
Úřadu práce ČR odvod za nesplnění povinného podílu osob se zdravotním postižením.
Na povinný podíl v roce 2018, který činil 3,26 osob, bylo skutečné procento plnění 2,02
osoby s odběrem výrobků 2,45 osob.
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e-mail:
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