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1. Slovo ředitelky 

 

„Tu však jsem náhle viděl, že mohu pro druhého něco znamenat už jenom tím, že tu 

jsem, a že ten druhý je šťastný, protože jsem u něho. Když se to takhle řekne, zní to 
velmi prostě, ale když pak o tom člověk přemýšlí, je to obrovská věc, která vůbec 
nemá konce. Je to něco, co člověka může úplně roztrhat a změnit. Je to láska, a přece 
něco jiného. Něco, pro co lze žít. Pro lásku člověk žít nemůže. Ale pro člověka jistě.“1  
 

Úryvek z díla velkého spisovatele, který jsem pro úvod svého vyjádření použila, je téma, 
které je pro naše zařízení tématem číslo jedna.  

 

Léčíme, ošetřujeme, provádíme fyzioterapii, vedeme kognitivní rehabilitaci, uklízíme, ale 
hlavně, za všemi těmito činnostmi vidíme pacienta a klienta jako člověka. Napříč všemi 
profesemi, které v LDN Rybitví jsou obsaženy, chceme a učíme se jít naproti svým 
pacientům humánnější cestou, vidět své pacienty z hlediska individuálních přístupů. Z tohoto 
důvodu rozšiřujeme a měníme tzv. adaptační proces pacientů na lůžku, nastavujeme 
individuální plány ošetřovatelské péče, žádáme rodinné příslušníky o pomoc v péči, 
zdůrazňujeme jejich důležitost v procesu uzdravování. Chceme svými osobními přístupy 
pro své pacienty něco znamenat. 

 

V životě LDN Rybitví byl rok 2019 opět jako každý rok ve znamení změn a tvořivé aktivity. 
Základní změny jsme očekávali v rámci II. Etapy EPS, což je dobudování chráněných 
evakuačních cest pro budovu A. Tato akce se dočkala uvedení do činnosti až na sklonku 
roku, což pro nás bylo náročné z hlediska ekonomického. Uzavření 30 lůžek z důvodu 
stavební činnosti nás neochromilo, ve druhém pololetí se LDN dokázala finančně připravit 
na uvedené období. Stavební akce pokračuje i v roce 2020, kdy bude předpokládané 
ukončení v měsíci dubnu.  

 

Druhá významná akce je očekávané převedení papírové dokumentace pacientů do podoby 
elektronické. Tím, že provedeme tzv. elektronizaci zdravotní dokumentace, ubyde hodně 
času s „papírováním“ a zbyde více času na pacienty. Součástí je i vytvoření WIFI sítě 
v celém areálu léčebny a možnosti práce s mobilní vizitou. S druhým projektem souvisejícím 
s nemocničním informačním systémem je nastavení nové, kvalitněji zpracované zdravotní 
dokumentace. Nastavování nových formulářů a nových postupů v práci. SPC 
zdravotnického týmu je téma i pro rok 2020… 

 

Ráda bych tímto znovu poděkovala celému týmu LDN Rybitví. Rok 2019 byl velmi náročný, 
ale dokázali jsme, že když budeme všichni fungovat jako jeden tým, že vše společně 
zvládneme.  

 

  

 
1 Erich Maria Remarque 
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2. Statistika léčebné péče 

 
Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví v roce 2019 přijala celkově 579 pacientů. Oproti 

roku předešlému je to menší počet z důvodu vyvolaného uzavřením lůžek pro stavební 

činnost v budově LDN. Využití lůžkového fondu je 92 %, což odpovídá snížení počtu 

obsazených lůžek.  

Počet propuštěných pacientů je téměř 75 % a vždy je závislý na struktuře, závažnosti 

onemocnění a stavu pacientů přijímaných do léčebny.    

 
 

Hospitalizace rok 2019 

počet pacientů přijatých  579 

počet pacientů propuštěných 455 

počet úmrtí 148 

počet ošetřovacích dnů 33 540 

 

 

 

Statistika lůžkového fondu 

Využití lůžkového fondu 92 % 

Průměrná ošetřovací doba 58 dní 

Uzavření lůžek 
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Počet přijatých pacientů 

z nemocnice Pardubice a.s. 454 

z domova 87 

z jiných zdravotnických zařízení 30 

ze sociálních zařízení 5 

ze sociálního lůžka LDN 3 

 

 

 

 

 

Kam propouštíme pacienty 

propuštění domů 187 

překlad do sociálních zařízení 110 

překlad zpět do PKN a.s. 92 

překlad do jiných zdravotnických zařízení 24 

překlad na sociální lůžka LDN 42 
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3. Kvalita a bezpečí v LDN Rybitví 

 

Kvalitou a bezpečím se Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví zabývá systematicky již 

několik let. V léčebně probíhají audity interní i externí, evidujeme a analyzujeme indikátory 

kvality, nežádoucí události. Při zjištění i sebemenších závad, nedostatků hledáme optimální 

řešení a snažíme se o včasnou aplikaci nápravných opatření do praxe. První Certifikát kvality 

a bezpečí jsme získali na základě externího auditu České společnosti pro akreditaci ve 

zdravotnictví v roce 2015 s platností na tři roky. V roce 2018 jsme Certifikát kvality a bezpečí 

úspěšně obhájili a získali tak druhý Certifikát kvality a bezpečí. Naše práce byla v roce 2019 

ohodnocena a získali jsme certifikát „KVALITNÍ A BEZPEČNÁ NEMOCNICE 2019 – 

ABSOLUTNÍ VÍTĚZ PROJEKTU.“ 

 Externí hodnocení kvality a bezpečí je proces, jehož účelem je posoudit podle akreditačních 

standardů organizační úroveň poskytování zdravotních služeb a procesů navazujících na 

kvalitu a bezpečí. Při akreditaci je zdravotnické zařízení posuzováno jako celek. Tento 

proces nás motivuje k zodpovědnosti, stálému se vzdělávání, přijímání nových výzev, 

týmové spolupráci, kde středem pozornosti je lidská bytost se svými právy i povinnostmi. 

 

Plníme 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. 
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Interní audity v roce 2019 probíhaly dle plánu. Jsou nezbytnou součástí správného 

fungování organizace. Interní audity byly vyhodnoceny s výsledkem splněn a s výsledkem 

splněn částečně. Ředitelkou byly vyhlášeny 2 mimořádné interní audity, které byly splněny. 

Vedle interních auditů probíhaly i audity zdravotnické dokumentace a to uzavřené i otevřené. 

 

Indikátory kvality v současnosti monitorujeme tyto:  

Nežádoucí události, pády, dekubity, infekce vzniklé při poskytování zdrav. péče, spokojenost 

pacientů, klientů a zaměstnanců, počet stížností, čekací doby DZS, narušená kontinuita 

plánovaného propuštění.  

V roce 2019 jsme se poprvé zapojili do celorepublikového Systému hlášení nežádoucích 

událostí a odeslali jsme počty a typy nežádoucích událostí za rok 2018 dle metodiky. 

Současně byla manažerka kvality ředitelem ÚZIS ČR jmenována členem Pracovní skupiny 

Poskytovatelů zdravotní péče Systému hlášení nežádoucích událostí. 

Výsledky vybraných indikátorů kvality za rok 2019 jsou uvedeny níže. 
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4. Ošetřovatelská péče v LDN Rybitví 

 

„Zdraví není vším, ale bez zdraví je všechno ničím.“       

                                                                                            Arthur Schopenhauer 

 

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 a v neposlední řadě pracovnice pro kognitivní rehabilitaci. Kognitivní 

rehabilitace se v našem zařízení stala nedílnou součástí péče o pacienta a má pozitivní vliv 

především na psychický stav pacientů. 

Ošetřovatelská péče je poskytována na třech lůžkových stanicích a na jednom oddělení 

sociálních lůžek. Pacienti jsou k nám přijímání s různými nemocemi, s různým stupněm 

nesoběstačnosti. V posledních letech náročnost ošetřovatelské péče stoupá, přesto se 

snažíme pečovat o pacienty individuálně, dbát na jejich aktuální potřeby. Naší společnou 

snahou je, aby byl pacient schopný co největšího stupně sebepéče a tím pádem byl 

propustitelný do domácího prostředí či do sociálního zařízení. Velmi dobré výsledky máme 

v péči o chronické rány, které jsou častým důvodem k přijetí pacienta do našeho zařízení. 

LDN Rybitví poskytuje kvalitní a bezpečnou péči, v roce 2018 jsme již podruhé získali 

certifikát kvality a bezpečí a v roce 2019 nám byl udělen certifikát Kvalitní a bezpečná 

nemocnice 2019 – Absolutní vítěz projektu, který uděluje Česká společnost pro akreditaci 

ve zdravotnictví. 

 

V roce 2019 nám ke zlepšení péče o pacienty pomohl nákup těchto pomůcek: 

▪ Elektrická polohovatelná lůžka pro pacienty 

▪ Teleskopické zástěny pro zachování intimity pacienta 

▪ Odběrové a instrumentální vozíky 

▪ Šatní skříňky pro pacienty 

▪ Pomůcky pro kognitivní rehabilitaci, včetně dovybavení místnosti pro kognitivní RHB 
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5. Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků 

 

Vzdělávání nelekářského zdravotnického personálu je důležité pro udržení nastavené kvality 

péče. Poznatky získané ze vzdělávacích akcích se snažíme využít a implementovat do 

praxe.  

V roce 2019 se personál zúčastnil těchto vzdělávacích akcí: 

▪ Péče o chronické rány 

▪ Spánkový technik 

▪ Kongres Letovice Care 

▪ Kvalifikační kurz – sanitář 

▪ Pardubický den fyzioterapie a ergoterapie 

▪ Interní auditor ve zdravotnictví 

▪ Konference kvalita zdravotní péče a akreditace 

▪ Asertivita a komunikace 

▪ Firemní kultura a týmová spolupráce 

▪ Procedurální standardy v sociálních službách 

▪ Zákon o sociálních službách – přehled aktualit 

▪ Pracovní setkání zdravotně – sociálních pracovníků nemocnic a LDN v Pardubickém 

kraji 

Dále jsme se zúčastnili Gerontologického kongresu v Hradci Králové, kde jsme měli možnost 

prezentovat výsledky péče o naše pacienty. Přednášky byly zaměřeny na kognitivní 

rehabilitaci, nutriční péči, následnou péči v dnešní době a na chronické rány. Naše 

prezentace byly velmi kladně hodnoceny všemi přítomnými. 
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6. Vzdělávání studentů zdravotnických oborů a laické veřejnosti 

 

Nadále trvá spolupráce s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice v oboru 

všeobecná sestra a zdravotně sociální pracovník. Zajišťujeme praktickou výuku i pro 

studenty medicínských oborů. 

Jsme si vědomi potřeby zaměřit naše vzdělávací aktivity i na laickou veřejnost.  

V roce 2019 jsme pro veřejnost připravili tyto akce: 

▪ Den zdraví 

▪ Správné postupy při hygieně rukou 

▪ První pomoc 

▪ Den Stop dekubitům 
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7. Dopravní zdravotní služba v LDN Rybitví 

 

Dopravní zdravotní služba je zajišťována dvěma sanitními vozy. Přeprava pacientů probíhá 

pod dohledem vyškoleného zdravotnického personálu. Samozřejmostí je spojení sanitního 

vozu s LDN a v případě potřeby také s Rychlou záchranou službou. 

Umožňuje přepravu pacientů mezi jednotlivými zdravotnickými zařízeními, na odborná 

vyšetření, převozy do sociálních zařízení či do domácího prostředí. Pacienti a klienti mají 

rovněž možnost v případě potřeby a po souhlasu lékaře využít služeb dopravní zdravotní 

služby za úhradu. Tento způsob přepravy je klientům a pacientům nabídnut například 

k převozu na opuštění zařízení za účelem návštěvy domácího prostředí a s ohledem na 

specifičnost druhu transportu (přeprava pacienta/klienta vleže ze zdravotních důvodů), kdy 

není možný převoz osobním autem. 

V roce 2019 bylo ujeto dopravní zdravotní službou celkem 19 572 km. 
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8. Zdravotně sociální péče v LDN Rybitví 

 

Zdravotně sociální péči zajišťují tři pracovnice. 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. 

▪ 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. 

 

Zdravotně - sociální pracovnice jsou součástí týmu v projektu „Podaná ruka“, kdy odpovídají 

na dotazy občanů, kteří potřebuji poradit při řešení zajištění péče o svou osobu nebo při péči 

o své blízké. Pracovnice odpovídají na dotazy občanů nejen v LDN Rybitví, ale také široké 

veřejnosti na Městské úřadě VII. a to první a třetí čtvrtek v měsíci.  
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Zdravotně - sociální pracovnice se účastní pracovních setkání jako členové skupin 

komunitního plánování sociálních služeb v Pardubicích – ve skupině č.3 „Osoby ohrožené 

sociálním vyloučením a v obtížné životní situaci“ a ve skupině č. 4 „Senioři“. 
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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. Momentálně může pobytové služby využívat 17 osob. Služby jsou 

poskytovány osobám s chronickým onemocněním od 65 let věku a jedno lůžko může být 

využito pro klienty od 45 let věku. V roce 2019 byly sociální pobytové služby poskytnuty 42 

novým klientům. V tomto roce se podařilo ve spolupráci celého týmu pracovníků, rodin 

a terénních sociálních služeb umožnit návrat 4 klientů do domácího prostředí.  

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.  

O klienty sociální pobytové služby pečují vyškolení zaměstnanci – pracovníci v sociálních 

službách. I zde dbáme o neustále vzdělávání personálu. V roce 2019 byly pracovnice 

proškoleny v tématech: specifika péče o klienty s Alzheimerovou chorobou, aktivizace 

a motivace uživatelů sociálních služeb, psychohygiena jako prevence syndromu vyhoření. 

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. Struktura zaměstnanců 

 

Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců 

Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců srovnání od roku 2017 do roku 2019. 

 

Kategorie činností 2017 2018 2019 

PPEPZ* % podíl PPEPZ* % podíl PPEPZ* % podíl 

Lékaři 4,339 5,83 3,473 4,36 3,516 4,17 

Všeobecné sestry, porodní 

asistentky 

19,685 26,46 22,374 28,10 25,201 29,73 

Ostatní zdravotní prac. 

nelékaři s odb. způsobilostí 

4,031 5,41 10,522 13,21 8,527 10,41 

 

Zdravotní prac. nelékaři 

s odb. a spec. způsobilostí 

5,340 7,17 5,433 6,83 4,685 5,55 

Zdravotní prac. nelékaři pod 

odborným ohledem 

22,179 29,86 19,384 24,34 22,945 27,25 

Farmaceuti 0,151 0,20 0 0 0 0 

Jiní odborní prac. nelékaři 

s odb. způsobilostí 

8,532 11,47 7,660 9,61 7,795 9,25 

THP 7,108 9,55 7,795 9,79 8,439 10,00 

Dělníci a provozní 3,016 4,05 3 3,76 3,077 3,64 

CELKEM 74,382 100,00 79,641 100 84,184 100 

* průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců 
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Stav zaměstnanců v roce 2019 činil 89,19 osob.  

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

činnosti bylo dále evidováno za rok 2019 celkem 7,76 (z toho 2,91 lékařů). 

 

Stavy zdravotnických pracovníků v roce 2019 odpovídají „tabulkovým výpočtům“ 

v souladu s předpisy personálního vybavení ve zdravotnictví. 

Zřizovatelem stanovený limit přepočteného počtu pracovníků pro rok 2019 nebyl 

překročen. 
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11. Hospodaření 

 

Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví hospodařila v roce 2019 s kladným 

hospodářským výsledkem ve výši 578 165,54 Kč. Celkové výnosy za rok 2019 činily 

78 074 293,14 Kč, celkové náklady dosáhly 77 496 127,60 Kč.  

Zlepšený hospodářský výsledek k 31. 12. 2019 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. 2019 je uveden v oddíle „VIII. Výkazy 

účetní závěrky“, v účetním výkaze Výkaz zisku a ztráty.  

 

Výnosy 

Celkové výnosy za rok 2019 činily 78 074  tis. Kč. Výnosy ze služeb za rok 2019 byly 

vykázány ve výši 74 466 tis. Kč. Z toho úhrady od VZP dosáhly 59 490 tis. Kč. Úhrady od 

ostatních zdravotních pojišťoven činily 8 360  tis. Kč. Výnosy ze zdravotnické dopravní 

služby činily 851 tis. Kč. Počet ošetřovacích dnů zdravotní péče za rok 2019 činil 33 540 

dnů. 

 

Výnosy za sociální služby ve zdravotnictví v roce 2019, které Léčebna dlouhodobě 

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

činily 4 765 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 2019 

činil 5 422 dnů. 

 

Celková výše poskytnuté dotace na sociální službu v roce 2019 z rozpočtu Pardubického 

kraje po dofinancování činila 2 098 tis. Kč. Dotace byla vyčerpána v plné výši. 

 

Příspěvek na provoz v roce 2019 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 2019 dosáhly 77 496  tis. Kč. Spotřeba materiálových nákladů 

činila 5 105 tis. Kč. Nejvýznamnější položkou byla spotřeba léků a zdravotnického materiálu, 

která dosáhla výše 3 098 tis. Kč. Další významnou nákladovou položkou je spotřeba PHM 

ve výši 102 tis. Kč, potraviny pro pacienty (čaj) včetně potřebné nutriční výživy a byly ve výši 

407 tis. Kč, materiál výpočetní techniky ve výši 328 tis. Kč. Byl pořízen materiál pro opravy 

a údržbu ve výši 274 tis. Kč. Kancelářské potřeby, předplatné, odborná literatura ve výši 153 

tis. Kč, čistící a úklidové prostředky ve výši 133 tis. Kč a materiál DDHM a OE ve výši 291 

tis. Kč. 

 

Náklady na opravy a udržování byly vynaloženy v celkové výši 529 tis. Kč. Z toho opravy 

zdravotnických přístrojů 94 tis. Kč a vozového parku 61 tis. Kč. Ostatní opravy a údržba LDN 

Rybitví dosáhly výše 83 tis. Kč. A nejvyšší výdajovou položkou účtu 511 byly opravy budovy 

ve výši 291 tis. Kč. Jednalo se převážně o natěračské a malířské práce, oprava potrubí. 

Ostatní služby v roce 2019 činily 10 754 tis. Kč, což představuje přibližně stejný náklad jako 

v roce 2018. Strava pacientů a klientů ve výši 5 283 tis. Kč činila podstatnou část této 

nákladové položky. Na praní prádla bylo vynaloženo 825 tis. Kč a likvidace odpadu byla ve 

výši 303 tis. Kč. Revize ze zákona nutné k zajištění provozu příspěvkové organizace činily 

432 tis. Kč, což představuje přibližně stejný náklad jako v roce 2018. Výši nákladů 

v ostatních službách nám ovlivnil úklid, na který  bylo vynaloženo 1 961 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 2019 činil 231 tis. Kč. 

Náklady na energie byly v roce 2019 ve výši 1 535 tis. Kč. 

Náklady na pořízení drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku byly 

vynaloženy v celkové výši 1 515 tis. Kč.  Zdravotnické vybavení bylo pořízeno v celkové 

hodnotě 308 tis. Kč. Jednalo se například o pořízení elektrických lůžek, zástěn na pokoje 

mezi pacienty, noční stolky, toaletní křesla a křesla do sprchy. Ostatní drobný dlouhodobý 

hmotný majetek byl pořízen v celkové hodnotě 993 tis. Kč. Jednalo se o majetek výpočetní 

techniky, nové vybavení místnosti pro kognitivní rehabilitaci, obměna nábytku na 

inspekčních pokojích, pořízení šatních skříní na dvě oddělení pro pacienty, chladničky do 

inspekčních pokojů, myčka nádobí, čerpadlo, kancelářské židle, 
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Mzdové náklady v roce 2019 činily 41 428 tis. Kč, z toho náklady na OON činily 3 497 tis. Kč 

a nemocenské dávky byly ve výši 197 tis. Kč, mzdové náklady – hrubé mzdy byly ve výši 

37 733 881,- Kč.  

 

Vyhodnocení ukazatelů 

Limit prostředků na platy ve výši 38 100 tis. Kč je schválený zřizovatelem jako závazný 

ukazatel a limit OON ve výši 3 900 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 2019. 

 

Hospodaření s fondy 

Hospodaření fondů příspěvkové organizace je uvedeno ve Výkazu účetní závěrky, 

v účetním výkazu Příloha č. 5. 

Fond odměn nebyl v roce 2019 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 2019 je uveden v oddíle (F. d.). Tvorba a čerpání fondu investic 

zobrazuje příloha účetní závěrky v oddíle (F. f.). 

 

Investice v roce 2019 

V roce 2019 nám byl závazným ukazatelem nařízený odvod do rozpočtu zřizovatele ve výši 

371 536,- Kč. 18.1.2019 jsme účtovali na účet 02110 technické zhodnocení budovy ve výši 

8 916 536,51 Kč. Vyřazení investic v roce 2019 bylo ve výši 2 492 845,- Kč. Byla vyřazena 

dvě sanitní vozidla a defibrilátor. 
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12. Dary pro LDN Rybitví v roce 2019 

 

Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví obdržela v roce 2019 finanční dary v celkové výši 

30 000 Kč. Přehled finančních darů včetně dárců je uveden v následující tabulce. 

 

Datum  Dárce Částka  

10.6.2019 
RCD Radiokomunikace spol. s r.o. 

Staré Hradiště 
  10 000,- 

27.9.2019 
M-byt s r.o. 

Pardubice-Trnová 
20 000,- 

 

 

Dárcům i touto cestou velmi děkujeme. 
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13. Tabulková část - výkazy účetní závěrky za rok 2019 
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 27 

14. Rozvaha 
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15. Kontrolní činnost 

 

V roce 2019 byly provedeny mimo předběžné a průběžné řídící kontroly: 

 

Vnější kontroly 

1. Krajský úřad Pardubického kraje odbor zdravotnictví 

Na základě pověření ředitele Krajského úřadu Pardubického kraje č. 2/2019 vykonali 

k 18.1.2019 pracovníci odboru zdravotnictví řádnou kontrolu v samostatné působnosti. 

Předmětem kontroly bylo: 

- Použití finančních prostředků poskytnutých v rámci Dotačního programu ke stabilizaci 

vybraných nelékařských zdravotních pracovníků, v souladu s nařízením vlády č. 

564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 

ve znění pozdějších předpisů: se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

Kontrolované období: rok 2017 

Z Protokolu z této kontroly vyplývá výsledek – nedostatky neshledány. 

 

2. Okresní správa sociálního zabezpečení 

Pracovnice OSSZ Pardubice provedli plánovanou kontrolu plnění povinností 

v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti stanovených zákonem č. 

187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 

582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákonem č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 

Předmět kontroly: 

- Vlastní úhrada pojistného a včasnost této úhrady. 

Kontrolované období: od 1.5.2016 do 30.4.2019 
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Z Protokolu o kontrole č. 780/19/665 vyplývá výsledek – nedostatky neshledány. 

 

3. Krajský úřad Pardubického kraje odbor zdravotnictví 

Na základě pověření ředitele Krajského úřadu Pardubického kraje č. 188/2019 vykonali 

k 9.10.2019 pracovníci odboru zdravotnictví řádnou kontrolu v samostatné působnosti. 

Předmětem kontroly bylo: 

Dodržování příslušných ustanovení zákona č.167/1998 Sb., o návykových látkách 

a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících vyhlášek 

– zejména vyhlášky č. 123/2006 Sb., o evidenci a dokumentaci návykových látek 

a přípravků, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 54/2008 Sb., o způsobu 

předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech 

používání lékařských předpisů, ve znění pozdějších předpisů. 

Kontrolované období: rok 2016 - rok 2018 

Z Protokolu z této kontroly vyplývá výsledek: 

Návykové látky jsou uloženy a zabezpečeny dle § 10 zákona č. 167/1998 Sb. 

Evidence je vedena průkazně v evidenčních knihách. 

Zneškodňování nepoužitelných návykových látek bylo projednáno. 

Metodická konzultace poskytnuta. 

 

4. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích 

Č.j. KHSPA 18827/2019/HV - Pce 

Místo kontroly – výdejna pokrmů 

Kontrola zahájena 9.10.2019 

Kontrolní zjištění: Na místě nebyly shledány žádné závady, provozovna je udržována 

v čistotě a řádném stavu. 
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Interní audity 

Prověření vnitřního kontrolního systému  

Auditor LDN Rybitví na základě plánu interního auditu na rok 2019 provedl čtyři audity, 

které byly zaměřeny na: 

 1) Veřejná zakázka z roku 2018 - dodávka léků a infúzních roztoků 

Cílem auditu bylo ověření postupu zadavatele při zadávání a vyhodnocení veřejné zakázky 

malého rozsahu na dodávku léků a infúzních roztoků. Vyhodnocení postupu zadavatele při 

zadávání veřejné zakázky. Vlastní zjišťování bylo prováděno konzultační formou se 

zaměstnanci LDN Rybitví a nahlížením do předložených podkladů. K nahlédnutí byla 

předložena dokumentace k veřejné zakázce na dodávku léků a infúzních roztoků vč. nabídky 

vybraného dodavatele. 

Závěr: 

V předložené dokumentaci k veřejné zakázce na dodání léků a infúzních roztoků 

nebyly zjištěny žádné formální ani věcné nedostatky. 

 

2) GDPR 

Vyhodnocení správného nastavení a dodržování směrnice Léčebny dlouhodobě nemocných 

v Rybitví „GDPR – směrnice o ochraně osobních údajů“. Směrnice je evidována jako vnitřní 

norma SM_22, která nabyla účinnosti dne 10.10.2018.Vlastní zjišťování bylo prováděno 

konzultační formou se zaměstnanci LDN Rybitví a nahlížením do předložených podkladů. 

Závěr: 

Kontrolovaná Směrnice LDN Rybitví, která je evidována jako vnitřní norma SM_22, 

není v rozporu s platnou legislativou. V předložených dokumentech nebyly zjištěny 

formální nedostatky.  

 

3) Fond kulturních a sociálních potřeb 

Cílem auditu bylo vyhodnocení nastavení a dodržování směrnice LDN Rybitví „O fondu 

kulturních a sociálních potřeb“. Směrnice je evidována jako vnitřní norma SM_12, která 
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nabyla účinnosti dne 1.4.2019.  

Závěr: 

Směrnice LDN Rybitví „O fondu kulturních a sociálních potřeb“, která je evidována 

jako vnitřní norma SM_12, není v rozporu s platnou legislativou. V předložených 

dokladech nebyly zjištěny formální nedostatky. Na základě interního auditu nebyla 

navržena žádná konkrétní opatření. 

 

4) Hospodaření s majetkem, odpisování dlouhodobého majetku 

Vyhodnocení správného nastavení a dodržování směrnice Léčebny dlouhodobě nemocných 

Rybitví „Hospodaření s majetkem, odpisování dlouhodobého majetku“. Směrnice je 

evidována jako vnitřní norma SM_21, která nabyla účinnosti 1.1.2018. Směrnice je vydána 

za účelem stanovení závazných pravidel pro nakládání s majetkem Pardubického kraje 

v hospodaření příspěvkové organizace LDN Rybitví a jeho odepisování. Vlastní zjišťování 

bylo prováděno konzultační formou se zaměstnanci LDN Rybitví a nahlížením do 

předložených podkladů. Bylo provedeno ověření souladu s doloženou vnitřní směrnicí 

SM_21 „Hospodaření s majetkem, odpisování dlouhodobého majetku“. 

Závěr: 

Nebyly zjištěny závady směrnice SM_21 „Hospodaření s majetkem, odpisování 

dlouhodobého majetku“ v kontextu platné legislativy. V předložených dokladech 

nebyly zjištěny věcné ani formální nedostatky. 

 

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 Zprávy o činnosti a plnění 

úkolů příspěvkové organizace PK, organizace v oblasti poskytování informací za rok 2019.  

 

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 2019 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 2019 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. 
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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 2019 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 

2019, který činil 3,44 osob, bylo skutečné procento plnění 2,98 osoby s odběrem výrobků 

0,46 osob.  
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18. Kontakty 

Ředitelka Léčebny dlouhodobě nemocných  

 

 

Mgr. Jana Tomšů 

mobil:  724 793 298 

e-mail: tomsu@ldn-rybitvi.cz 

 

 

Recepce: 469 779 705  
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