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1. Slovo ředitelky 

„Život je stále plynoucí proces, v jehož průběhu se vždy objeví nějaké 

nepříjemné věci – mohou zanechat jizvu, ale život přece plyne, a pokud se 

zastaví, zvětrá stejně jako voda. Jdi statečně kupředu, můj příteli, protože 

každá zkušenost je lekcí.“                                                                                Bruce Lee  

Právě člověčenství, odvaha, statečnost a loajalita jsou slova, která se vryla do dění 

LDN Rybitví v roce 2020. Proč právě tato vybraná slova? Na začátku roku jsme 

plánovali, co všechno nás čeká, jaké změny provedeme, jaká školení pro občany 

provedeme, jaké opravy provedeme. Nikdo nečekal, že naše životy ovlivní Covid-19 do 

té míry, že všechno dění se obrátí naruby. Byl to nesnadný rok plný nepříjemných 

zážitků. 

Zpočátku se všechno točilo okolo prevence, dezinfekce, ochrany a testování 

zaměstnanců a pacientů. Lékaři konzultovali léčbu pacientů, informovali se o nové 

infekční chorobě, o symptomatice, o možnostech léčby a prevence. Všichni ostatní dbali 

na dodržování hygienicko epidemiologických zásad, vysokou kvalitu ošetřovatelské 

péče, a hlavně drželi pacienty a klienty tzv. „psychicky nad vodou“. Dlouhodobý zákaz 

návštěv byl prevencí onemocnění Covid-19, ale na druhou stranu mohl být důvodem 

ke zhoršování zdravotních stavů. Jsem opravdu ráda, že jsme dokázali pro pacienty i 

klienty sociálních lůžek nastavovat denní programy tak, že nedocházelo k jejich 

psychickému strádání. Právě tady se ukázalo veliké člověčenství našich zaměstnanců, 

jejich ochota udělat pro pacienty a klienty více, než udávají standardy. 

Největší zkouška pro nás byl podzim roku, kdy velký počet zaměstnanců onemocnělo 

uvedeným onemocněním, museli jsme bez pomoci dobrovolníků, bez armády dodržet 

úroveň péče. Nebylo to vůbec lehké období, a právě tady se ukázalo, jaký jsme tým. 

Byla jsem pyšná na své kolegy, kteří byli obětaví, nepočítali přesčasové hodiny, služby 

navíc brali dobrovolně za své kolegy, kteří na tom zdravotně byli hodně špatně. Přes 

všechno zlé, to byl vlastně koncert dobré vůle a kolegiality.  

Když se vrátím k provozním podmínkám, tak rok 2020 byl založený jen na dění okolo 

Covid-19 onemocnění. Všechny finance směřovaly na dezinfekce, zdravotnický 

materiál, ochranné materiály a léky. Navíc výnosy ze zdravotních pojišťoven díky 

sníženému počtu pacientů a klientů klesly o miliony. Díky tomu jsme nedodrželi plán 

údržby, plán obnovy přístrojů atd. Přesto se podařilo dokončit II. etapu EPS, kdy 

stavební změny v léčebně znamenají obrovský posun dopředu. Dokončila se 

rekonstrukce kotelny, pracujeme na změnách v projektové dokumentaci novostavby 

v areálu LDN. Život se nezastavil, šel dál i přes všechny infekce a nemoci. A my se 

musíme přizpůsobit dění stůj co stůj, i když už nemůžeme. My jsme to dokázali, 

neskončili jsme v červených číslech, a víme, že se na sebe vzájemně můžeme 

spolehnout. 

Děkuji všem, kteří nám držíte palce, zkuste to vydržet dál, potřebujeme Vás. 
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Mgr., Bc. Jana Tomšů  

2. Statistika léčebné péče 

 
Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví v roce 2020 přijala celkově 543 pacientů. 

Menší počet pacientů je z důvodu Covid onemocnění a uzavření lůžek pro stavební 

činnost v budově LDN. Využití lůžkového fondu je 87 %.  

Počet propuštěných pacientů je 72 % a vždy je závislý na struktuře, závažnosti 

onemocnění a stavu pacientů přijímaných do léčebny.    

 
 

Hospitalizace rok 2020 

počet pacientů přijatých  543 

počet pacientů propuštěných 390 

počet úmrtí 136 

počet ošetřovacích dnů 31 687 

 

 

 

Statistika lůžkového fondu 

Využití lůžkového fondu 87 % 

Průměrná ošetřovací doba 58 dní 

543
390

136

Hospitalizace rok 2020
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Uzavření lůžek 376 oš. dnů 

Počet přijatých pacientů 

z nemocnice Pardubice a.s. 464 

z domova 47 

z jiných zdravotnických zařízení 20 

ze sociálních zařízení 9 

ze sociálního lůžka LDN 3 

 

 

 

 

 

Kam propouštíme pacienty 

propuštění domů 176 

překlad do sociálních zařízení 85 

překlad zpět do PKN a.s. 64 

překlad do jiných zdravotnických zařízení 26 

464

47 20 9

3

Počet přijatých pacientů
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překlad na sociální lůžka LDN 39 

 

Kam propouštíme pacienty 

 

 

3.   Slovo primáře 

Lékař se celý život musí učit něčemu novému. Pokud chce být dobrým lékařem, musí 

držet tempo s novými směry. Ani u nás, v následné péči tomu není jinak. Ale to, co jsme 

zažívali v loňském roce, se stíhalo stěží. Covid-19 nám převrátil život, poznávali jsme, 

že známé poznatky o nemocech se mění, příznaky jsou nepředvídatelné. Cítili jsme 

vzrůstající dlouhodobé nedostatky ve zdravotnictví, v této době hlavně nedostatek 

lidských zdrojů. Byl jsem rád, že právě tento nedostatek nebyl zásadní v naší léčebně. 

Zde jsme obstáli a jsem vděčný, že právě personalistika je v LDN Rybitví na prvním 

místě. V době krize bylo špatně, ale „bylo kam sáhnout“. 

Přes covidovou dobu jsme se nepřestali snažit zachovávat nastolený trend zlepšování 

léčby a péče o pacienty. Je kladena velká zodpovědnost na naše lékaře, protože 

pacienti k nám přicházejí nedovyšetřeni, nediagnostikováni, a proto z hlediska geriatrie 

je naše práce stále těžší a hlavně nákladnější. 

Dovolte mi poděkovat celému týmu za skvělou práci a také za to, že stále „vidí světlo 

na konci tunelu“. MUDr. Silvestr Zouvala, prímář LDN 

176

85

64

26
39



STRÁNKA 6 

4. Ošetřovatelská péče  
 

Ošetřovatelská péče je v LDN Rybitví zaměřena na individuální potřeby pacienta, na 

jeho spokojenost a tím i jeho spolupráci při léčebně – rehabilitačním procesu. Spočívá 

především v nácviku soběstačnosti, naším společným cílem je, aby byl pacient po 

propuštění schopný co nejvyššího stupně sebepéče. Velmi dobré výsledky máme v 

ošetřování chronických ran, o které pečují převazové sestry s náležitým odborným 

vzděláním. Spektrum rehabilitační péče je rozšířeno o kognitivní rehabilitaci, která je 

pro pacienty/klienty velkým přínosem a v nelehké epidemiologické situaci, kdy jsou 

omezeny kontakty s rodinnými příslušníky, zpestřením denního režimu. 

Na ošetřovatelské péči se podílí všeobecné sestry, praktické sestry, ošetřovatelky, 

sanitářky/sanitáři, zdravotně-sociální pracovnice, fyzioterapeuti, pracovníci pro 

kognitivní rehabilitaci. 

V roce 2020 nám ke zlepšení ošetřovatelské péče pomohla nová elektrická lůžka pro 

pacienty, nové noční stolky, nové invalidní vozíky. Kompletně jsme zrekonstruovali 

inspekční pokoje, kde má nyní personál dostatek úložných prostor pro léčiva a 

dostatečnou pracovní plochu pro přípravné práce.  
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5. Vzdělávání studentů zdravotnických oborů 

 

Spolupráce s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice trvá nadále. V roce 

2020 jsme zajistili praktickou výuku pro obor všeobecná sestra a zdravotně sociální 

pracovník. Zajišťujeme praktickou výuku i pro studenty medicinských oborů a zdravotně 

sociálního oboru. 

6. Dopravní zdravotní služba 

Dopravní zdravotní služba je zajištěna 2 sanitními vozy a náležitě vzdělaným 

personálem. Sanitní vozy jsou vybaveny pomůckami k zajištění první pomoci. DZS je 

určena nejen pro potřeby LDN Rybitví, veřejnost má také možnost služby využít. 

Služby DZS: 

• převoz mezi zdravotnickými zařízeními 

• převoz na odborná vyšetření 

• převoz do domácího prostředí/sociálního zařízení 

V roce 2020 bylo dopravní zdravotní službou najeto 19 133 km. 

 

7. Management kvality 

Poskytování kvalitní a bezpečné péče je jedním z cílů LDN Rybitví. Kontinuální 

zvyšování kvality je proces, do kterého jsou zapojeni všichni zaměstnanci. Pracují dle 

platných vnitřních norem, upozorňují na rizika spojená s poskytováním péče, podílí se 

na interních auditech a na vyhodnocování indikátorů kvality, hlásí nežádoucí události. 

Vnitřní normy jsou pravidelně aktualizovány tak, aby jejich obsah odpovídal platné 

legislativě a provozu LDN Rybitví.  

Interní audity probíhají dle ročního plánu auditů. V tomto roce jsme provedli 23 auditů 

s výsledkem splněn a splněn částečně, souběžně probíhají audity otevřené a uzavřené 

zdravotnické dokumentace. Mimořádný audit byl vyhlášen ředitelkou LDN Rybitví 1x, 

zaměřen byl na problematiku GDPR. 
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Indikátory kvality pro rok 2020 byly stanoveny tyto: 

• nežádoucí události 

• infekce spojené s poskytováním zdravotní péče 

• spokojenost pacientů/klientů, spokojenost se stravou 

• spokojenost zaměstnanců 

• čekací doba DZS 

• narušená kontinuita plánovaného propuštění 

• sledování chronické bolesti 

• úspěšnost kognitivní rehabilitace 

 

Výskyt nežádoucích událostí (NU) za rok 2020 dle typu je uveden v následujícím grafu 

 

 

 

Nejčastější NU jsou pády pacientů a dekubity.  

Pády dělíme na pády bez zranění, s lehkým zraněním, s těžkým zraněním. Všechny 

pády pacientů sledujeme, analyzujeme, nastavujeme nápravná opatření, snažíme se 

minimalizovat rizika pro opakované pády.  
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Dekubity dělíme dle původu na dekubity vzniklé v LDN, v jiném zdravotnickém zařízení, 

v domácím prostředí/sociálním zařízení. 

 

 

Infekce spojené s poskytováním zdravotní péče (HAI) jsou dalším důležitým 

indikátorem kvality poskytované péče. V LDN Rybitví pracuje hygienicko-
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epidemiologický pracovník, který dbá na dodržování veškerých opatření k prevenci 

vzniku HAI. 

Zajišťuje pravidelná školení zaměstnanců v oblasti správných postupů hygieny rukou, 

manipulaci s odpady, zásady bariérového přístupu. Sleduje a analyzuje HAI v celém 

zařízení. 

Počet hlášených HAI dle jednotlivých měsíců je uveden v následujícím grafu 

 

 

V LDN Rybitví probíhá pravidelné setkávání Rady kvality. Rada kvality je poradním 

orgánem ředitelky. Jsou zde hodnoceny výsledky interních auditů, indikátorů kvality, 

navrhují a hodnotí se nápravná opatření, popř. vyhlašují mimořádné audity. 

 

Jsme držiteli Certifikátu kvality a bezpečí, který jsme v roce 2018 získali již 

podruhé s platností na 3 roky.  
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8. Kognitivní terapie 

 

Kognitivní rehabilitace je v LDN Rybitví součástí léčebného procesu. Po přijetí je s 

každým pacientem proveden vstupní test kognitivních schopností MMSE a je vysvětlen 

princip fungování kognitivních tréninků. Před ukončením hospitalizace se provádí 

výstupní test MMSE a dále se testy provádí dle potřeby, buď na základě vzniklých změn 

u pacienta/klienta nebo z podnětu lékařů či sociálních pracovnic či jiného odborného 

personálu.  

Tréninky kognitivních schopností probíhají skupinově i individuálně, 2x denně, každý 

pacient/klient má možnost účastnit se tréninku 2x – 3x týdně. Skupinový trénink je 

rozdělen podle úrovní kognitivních schopností pacientů/pacientů. Součástí KG RHB je 

trénink krátkodobé i dlouhodobé paměti, podpora slovní zásoby, vyjadřování se, trénink 

logického úsudku a myšlení v souvislostech, koncentrace. Společnými činnostmi 

trénujeme u pacientů i paměť zrakovou, sluchovou, čichovou. Pacienti mají i možnost 

2x týdně trénovat motoriku při ergoterapeutické činnosti – výtvarné činnosti, pečení 

cukroví, perníčků, jablečného závinu, batikování šátků, práce s ručním papírem, vlnou 

a při dalších rukodělných aktivitách.  

Cílem kognitivní rehabilitace je nejen trénink výše uvedených schopností, ale i snaha o 

aktivizaci pacientů/klientů, snaha zpříjemnit a zpestřit čas strávený v LDN, rozšiřovat 

pacientům/klientům možnosti činností, zprostředkovávat nová setkání a podporovat 

sociální vazby a tím se odklánět od sociální izolace. Naší snahou je pacienty/klienty 

motivovat a aktivizovat neformálním způsobem, aktivovat dle individuálních možností a 

schopností, podporovat jejich zájem k činnostem. Při aktivitách se snažíme o uvolněnou 

a příjemnou atmosféru, chceme, aby nám společně bylo dobře.    

V roce 2020, vzhledem k situaci, často probíhali kognitivní tréninky na pokojích 

pacientů/klientů. V době karantény jsme se pacientům věnovali individuálně, například 

i zpíváním lidových písní v doprovodu akordeonu. Přínosem aktivit na pokojích je, že 

se zapojuje více pacientů/klientů. Přesto většina preferuje účast ve společenské 

místnosti, která je spojena se změnou prostředí, změnou spolupracující skupiny a 

možností pestřejší aktivizace (poslech hudby, použití obrazu na PC, použití 

flipchchartu, speciálních pomůcek). Několikrát jsme společně s pacienty slavili výročí 

narození.  
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V roce 2020 proběhly dvě větší skupinové aktivity – koncert žáků Základní školy Svítání 

a vystoupení mažoretek ze Sokola Chrudim a přednáška Krajské knihovny na téma – 

Filmová hudba Karla Svobody. Na začátku adventní doby jsme navštívili pacienty na 

pokojích s mikulášskou nadílkou v převlečení za Mikuláše, anděla a čerta. Pokud to 

situace umožňovala, probíhala v LDN 1x měsíčně mše svatá s pardubickým duchovním 

biskupem J. E. Mons. Josefem Kajnekem. Na základě individuálních žádostí 

pacientů/klientů a v souladu s režimem LDN, poskytoval biskup duchovní podporu u 

lůžka pacienta.  

 

9. Hospodaření 

Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví hospodařila v roce 2020 s kladným 

hospodářským výsledkem ve výši 2 253 056,38 Kč. Celkové výnosy za rok 2020 činily 

91 606 308,81 Kč, celkové náklady dosáhly 89 353 252,43 Kč.  

Zlepšený hospodářský výsledek k 31. 12. 2020 ve výši 2 253 056,38 Kč navrhne 

příspěvková organizace zřizovateli k posílení rezervního fondu příspěvkové organizace. 

 



STRÁNKA 13 

Komentář vybraných výnosů a nákladů (v tis. Kč) je uveden v následujícím textu. 

Přehled všech nákladových a výnosových položek k 31. 12. 2020 je uveden v oddíle 

„Tabulková část – výkazy účetní závěrky za rok 2020“, v účetním výkazu Výkaz zisku a 

ztráty.  

Výnosy 

Celkové výnosy za rok 2020 činily 91 606 tis. Kč. Výnosy ze služeb za rok 2020 byly 

vykázány ve výši 79 448 tis. Kč. Z toho úhrady od VZP dosáhly 62 988 tis. Kč. Výnosy 

ze zdravotnické dopravní služby činily 871 tis. Kč. 

Výnosy za sociální služby ve zdravotnictví v roce 2020, které Léčebna dlouhodobě 

nemocných Rybitví provozuje na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, činily 4 993 tis. Kč. Částka mimo jiné představuje úhrady příspěvků na péči a 

úhrady hrazené klienty sociálních služeb. 

Celková výše poskytnuté dotace na sociální službu v roce 2020 z rozpočtu 

Pardubického kraje činila 2 300 tis. Kč. Dotace byla vyčerpána v plné výši. 

Příspěvek na provoz v roce 2020 činil celkem 11 273 tis. Kč, z toho prostředky 

z rozpočtu zřizovatele představovaly 2 108 tis. Kč. Prostředky státního rozpočtu 

dosáhly 9 165 tis. Kč – jednalo se převážně o účelově poskytnuté dotace v souvislosti 

s řešením epidemie COVID-19. Příspěvek byl vyčerpán v plné výši.  

Náklady 

Celkové náklady za rok 2020 dosáhly 89 353 tis. Kč. Spotřeba materiálových nákladů 

činila 4 319 tis. Kč. Nejvýznamnější položkou byla spotřeba léků, která dosáhla výše 1 

720 tis. Kč. Ze zdravotnického materiálu představuje nejvyšší položku spotřeba rukavic 

v částce 521 tis. Kč. 

Náklady na opravy a udržování byly vynaloženy v celkové výši 446 tis. Kč. Z toho 

představovaly opravy zdravotnických přístrojů 78 tis. Kč a vozového parku 38 tis. Kč. 

Ostatní opravy a údržba LDN Rybitví dosáhly výše 50 tis. Kč. Nejvyšší výdajovou 

položkou nákladů na opravy a udržování byly opravy budov ve výši 280 tis. Kč. Jednalo 

se zejména o opravu vzduchotechniky, elektroinstalační práce, malířské a natěračské 

práce, úpravu vodovodního řádu a čištění kanalizace. 
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Náklady na ostatní služby v roce 2020 činily 11 381 tis. Kč. Strava pacientů a klientů 

ve výši 4 948 tis. Kč představovala nejvyšší část této nákladové položky. Na servis a 

podporu IT bylo vynaloženo 2 129 tis. Kč, za úklid bylo zaplaceno 1 761 tis. Kč a za 

praní a drobné opravy prádla bylo vydáno 672 tis. Kč. 

Náklady na energie byly v roce 2020 ve výši 1 529 tis. Kč. Nejvyšší položkou byla 

spotřeba tepla v částce 833 tis. Kč, za spotřebu elektrické energie bylo vydáno 492 tis. 

Kč, náklady na vodné, stočné a srážkovou vodu představovaly částku 204 tis. Kč. 

Náklady na pořízení drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 

byly vynaloženy v celkové výši 2 036 tis. Kč.  Zdravotnické vybavení bylo pořízeno 

v celkové hodnotě 1 155 tis. Kč, jednalo se zejména o nákup elektrických lůžek, nočních 

a jídelních stolků. 

Nejvýznamnější nákladovou položkou byly v roce 2020 mzdové náklady, které 

v souhrnu činily 50 558 tis. Kč, hrubé mzdy představovaly částku 41 392 tis. Kč, OON 

činily 3 529 tis. Kč.  

 

Vyhodnocení ukazatelů 

Všechny zřizovatelem stanovené závazné a hodnotící ukazatele pro rok 2020 byly 

splněny. Jednalo se o limit prostředků na platy ve výši 48 091 tis. Kč, limit OON v částce 

4 500 tis. Kč, limit průměrného přepočteného evidenčního počtu zaměstnanců 

v podobě 95 osob a plán účetních odpisů ve výši 1 500 tis. Kč. 

 

Hospodaření s fondy 

Hospodaření fondů příspěvkové organizace je uvedeno v oddíle „Tabulková část – 

výkazy účetní závěrky za rok 2020“, v účetním výkazu Příloha č. 5. 

Fond odměn nebyl v roce 2020 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 2020 je uveden v oddíle (F.d.). Tvorba a čerpání 

fondu investic zobrazuje příloha účetní závěrky v oddíle (F. f.). 
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10. Struktura zaměstnanců 

 

Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců 

 

Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců – srovnání od roku 2018 do roku 

2020. 

 

Kategorie činností 2018 2019 2020 

PPEPZ* % podíl PPEPZ* % 

podíl 

PPEPZ* % podíl 

Lékaři 3,473 4,36 3,516 4,17 4,4 4,98 

Všeobecné sestry, porodní 

asistentky 

22,374 28,10 25,201 29,73 27,170 30,77 

Ostatní zdravotní prac. 

nelékaři s odb. způsobilostí 

10,522 13,21 8,527 10,41 

 

5,195 5,88 

Zdravotní prac. nelékaři 

s odb. a spec. způsobilostí 

5,433 6,83 4,685 5,55 3,979 4,51 

Zdravotní prac. nelékaři pod 

odborným ohledem 

19,384 24,34 22,945 27,25 24,773 28,06 

Farmaceuti 0 0 0 0 0 0 

Jiní odborní prac. nelékaři 

s odb. způsobilostí 

7,660 9,61 7,795 9,25 8,599 9,74 

THP 7,795 9,79 8,439 10,00 10,352 11,72 

Dělníci a provozní 3 3,76 3,077 3,64 3,831 4,34 

CELKEM 79,641 100 84,184 100 88,298 100 

* průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců 
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Stav zaměstnanců v roce 2020 činil 94,7 osob.  

Přepočtených pracovníků, kteří uzavřeli dohodu o provedení práce nebo dohodu o 

pracovní činnosti bylo dále evidováno za rok 2020 celkem 8,11 (z toho 3,15 lékařů). 

Stavy zdravotnických pracovníků v roce 2020 odpovídají „tabulkovým výpočtům“ 

v souladu s předpisy personálního vybavení ve zdravotnictví. 

Zřizovatelem stanovený limit přepočteného počtu pracovníků pro rok 2020 nebyl 

překročen.  

 

11. Dary pro LDN Rybitví v roce 2020 

Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví obdržela v roce 2020 finanční dary v celkové 

výši 29 000,- Kč.  

Společnost EOP (Elektrárny Opatovice) nám darovala 20 000,- na nákup invalidních 

vozíků – transportních křesel.  

Od fyzických osob jsme prostřednictvím tří darů získali 9 000,- Kč. Všechny finanční 

dary, které během roku obdržíme, směřujeme jen do péče o pacienty a klienty. 

Nakupujeme za ně například pomůcky, které pomáhají imobilním pacientům.  

Všem i drobným dárcům touto cestou velmi děkujeme. 

 

12.  Investice 

V roce 2020 nám byl závazným ukazatelem nařízený odvod do rozpočtu zřizovatele ve 

výši 314 243,- Kč. Dne 1. 4. 2020 jsme účtovali technické zhodnocení budovy ve výši 

966 544,- Kč. Dne 10. 8. 2020 nám byl zřizovatelem v rámci projektu „eHealth – 

Elektronizace zdravotnické dokumentace a navazující služby“ předán majetek 

k hospodaření ve výši 6 884 919,96 Kč. Od zřizovatele jsme dále bezúplatně obdrželi 

termokameru a z vlastních zdrojů jsme pořídili sprchovací lehátko a klimatizační 

jednotku. Byla dokončena II. etapa EPS, která v budově A především byla zaměřena 

na stavební část, kdy se vytvořil nový server, vybudovaly se nové skleněné dveře, 

rozdělující dlouhé chodby na menší oddíly, v části velkých schodišť, které byly 

problémové jak pro pacienty, tak i pro personál z hlediska nebezpečí pádů, se vytvořila 

stavebně oddělená část, řešící tento problém. Veliká pomoc přišla z Pardubického 

kraje, kdy jsme obdrželi dotaci na nákup elektrických lůžek s nočními stolky.  
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13.  Tabulková část – výkazy účetní závěrky za rok    

   2020 
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14.   Kontrolní činnost – interní audity 

Prověření vnitřního kontrolního systému  

Auditor LDN Rybitví na základě plánu interního auditu na rok 2020 provedl čtyři audity. 

  

1) Interní audit 

Cílem auditu bylo vyhodnocení správného nastavení a dodržování směrnice Léčebny 

dlouhodobě nemocných Rybitví „Interní audit“. Směrnice je evidována jako vnitřní 

norma SM_02, která nabyla účinnosti dne 1. 4. 2020. 

Závěr:  

Směrnice Léčebny dlouhodobě nemocných Rybitví „Interní audit“, která je 

evidována jako vnitřní norma SM_02, není v rozporu s platnou legislativou. 

V předložených dokumentech nebyly zjištěny formální nedostatky. 

 

2) Vnitřní normy poskytování sociálních služeb 

Cílem auditu bylo vyhodnocení správného nastavení a dodržování vnitřní normy 

„Sociální standard, Standardy kvality sociálních služeb, Smlouva o poskytování sociální 

služby“ a vyhodnocení správného nastavení a dodržování vnitřní normy „Sociální 

standard, Standardy kvality sociálních služeb, Dokumentace o poskytování sociální 

služby“. Normy nabyly účinnosti dne 1. 1. 2019. 

Závěr: 

Auditované vnitřní normy nejsou v rozporu s platnou legislativou. 

V předložených dokumentech a dokladech nebyly zjištěny nedostatky.  

 

3) Veřejná zakázka – Výroba, dodávání a dovoz celodenní stravy (diet) do Léčebny 

dlouhodobě nemocných Rybitví II 

Cílem auditu bylo ověření postupu zadavatele při zadávání a vyhodnocení veřejné 

zakázky s názvem „Výroba, dodávání a dovoz celodenní stravy (diet) do Léčebny 

dlouhodobě nemocných Rybitví II“ zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle směrnice Léčebny dlouhodobě 

nemocných Rybitví „O zadávání veřejných zakázek“. 

Závěr: 

V předložené dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Výroba, dodávání a 

dovoz celodenní stravy (diet) do Léčebny dlouhodobě nemocných Rybitví II“ 

nebyly zjištěny nedostatky, které by měly vliv na výběr dodavatele. 
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4) Dohody o provedení práce a dohody o provedení pracovní činnosti 

Cílem auditu bylo vyhodnocení správného nastavení a dodržování vnitřní normy 

„Směrnice personální“. Směrnice je evidována jako vnitřní norma SM-01, která nabyla 

účinnosti dne 1. 11. 2019. 

Závěr: 

Směrnice Léčebny dlouhodobě nemocných Rybitví „Směrnice personální“, která 

je evidována jako vnitřní norma SM-01, není v rozporu s platnou legislativou. 

V předložených dokumentech nebyly zjištěny nedostatky.  

 

Na základě provedených auditů interním auditorem nebyly zjištěny nedostatky 

vyžadující přijetí opatření k nápravě.  

 

15. 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 je 

zpracována informace Zprávy o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace PK, 

organizace v oblasti poskytování informací za rok 2020.  

 

1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnut 

í žádosti – § 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb.  

V průběhu roku 2020 LDN 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. 
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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 2020 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.  

Ve srovnání s předchozím rokem je počet písemně podaných žádostí o 100 % nižší. 

 

Naší snahou je plně informovat spoluobčany o dění v organizaci LDN Rybitví. K tomuto 

využíváme sociální toky na WWW stránkách LDN, na sociálních sítích, v tisku a 

zpravodajích po městě Pardubice a obce Rybitví. Zde využíváme ve spolupráci s obcí 

vývěsní skříňky a rozhlas. 

 

16. Naše činnosti směrem k veřejnosti „aneb“ více vnímejme 

generaci seniorů 

 

Uvědomujeme si nutnost propojení generací, hlavně po stránce mezilidských a 

sociálních vztahů, kdy vytváření pocitů blízkosti, pochopení a důvěry s ohledem na 

zajištění zázemí, není vždy snadné. 

Jsme součástí této reality, kdy nahrazujeme buď dočasně nebo dlouhodobě rodinné 

zázemí a našim jediným cílem je udržet a zvyšovat kvalitu lékařské i ošetřovatelské 

péče.  

Tuto erudovanou péči se snažíme doplnit i cestou aktivit, které napomáhají našim 

klientům i jejich rodinným příslušníkům zpříjemnit čas, který je rozděluje. 
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Co se nám v roce 2020 podařilo nastavit, byť dlouhodobé období pandemie 

výrazně zasahovalo právě i do těchto aktivit. 

 

• Opakovaná canisterapie (realizace dle možností vládních nařízení) individuální 
a skupinová, zajištěná spolkem Animal Therapy z Hořic. 

 

 

 

• Hudební vystoupení skupiny Mlima Jua ze Základní školy a Praktické školy 
SVÍTÁNÍ, o.p.s., náš zahradní prostor umožnil krásný koncert většině mobilním 
klientům. 
 

• Partnerství výtvarné soutěže Pardubického kraje Zdravá a nemocná příroda, 
vítězné obrázky dětí zdobí pokoje pacientů a klientů. Obrázek Cesta nás 
inspiroval a bude nás dál provázet. 
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• Získání finančních darů společností Elektrárny Opatovice a. s. (20 000 Kč) a 
Obce Rybitví (30 000 Kč), klientům byly zakoupeny nové invalidní vozíky. 

• FCB a jeho pravidelné příspěvky o činnostech a důležitých informacích z LDN 
byly zdrojem po dobu nouzového stavu hlavně rodinám pacientů a klientů. 

 

Další aktivity a PR podpora  

• Výhledová spolupráce se Střední školou zdravotnickou a sociální v Chrudimi 

(oboustranný zájem o praxi v LDN Rybitví). 

• Pokračující spolupráce se Střední průmyslovou školou chemickou Pardubice, 

studentům zadán projekt Atlasy života pro využití při terapii v LDN. 

• Uvedení LDN Rybitví na on-line burze škol v sekci budoucí zaměstnavatel 

https://burzaskol.online/skola/216 

• Nové informativní letáky LDN Rybitví zahrnující souhrn všech poskytovaných 

služeb. 

• Nový roll-up, fotogalerie, rozpracovaná video smyčka pro budoucí prezentace 

LDN Rybitví. 

•  Aktualizace webu LDN Rybitví. 

• PR v Pardubickém deníku a Zpravodaji Městského obvodu Pardubice VII. 

(Rosice). 

Bohužel rok 2020 byl poznamenám zásahem COVIDU-19 v celé ČR, proto spousta 

aktivit byla pozastavena nebo omezena. Na plánované edukační dny pro veřejnost a 

zaměstnance např. Světový den zdraví, Den hygieny rukou, Den zdravého spánku 

nebo Stop dekubitům se těšíme snad již v dohledné době. 

17.Kontakt 

 

Ředitelka Léčebny dlouhodobě nemocných Rybitví 

Mgr. Bc. Jana Tomšů 

mobil: 724 793 298 

e-mail: tomsu@ldn-rybitvi.cz 

Recepce: 469 779 705  

mailto:tomsu@ldn-rybitvi.cz

