Chrudimská nemocnice, a.s.
Václavská 570, 537 27 Chrudim
IČO: 275 20 561

VÝROČNÍ ZPRÁVA
za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ
OD 1.1.2008 DO 31.12.2008
vyhotovená podle ustanovení § 21 Zákona o účetnictví, v platném znění, která je
předmětem ověření auditora.

Základní informace
Chrudimská nemocnice, a.s., IČO 275 20 561, byla zapsána do obchodního rejstříku,
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2626, dne 25.7.2007.
Sídlo společnosti:
Václavská 570, 537 27 Chrudim.

Charakter společnosti:
Provozování nestátního zdravotnického zařízení

Jediný akcionář:
Pardubický kraj Pardubice, Komenského nám. 125, 532 11, IČO 708 92 822

Akcie:
322 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě
100 000,- Kč omezeně převoditelné.

Základní kapitál:
32 200 000,- Kč, splaceno 100%

Hlavní předmět podnikání:
Poskytování komplexní a nedělitelné ambulantní
specializované diagnostické a léčebné péče

a

lůžkové,

základní

a

Chrudimská nemocnice, a. s. poskytuje akutní lůžkovou a ambulantní péči na
278 lůžkách z toho na 29 lůžkách intenzivní péče v oborech:

Lůžkové oddělení
Oddělení ARO
Chirurgické oddělení
Interní oddělení
Porodnicko-gynekologické oddělení
Dětské a novorozenecké oddělení
Oddělení LDN
Neurologické oddělení

Nelůžkové oddělení
Oddělení klinické biochemie
Mikrobiologie
Patologicko anatomická laboratoř
Hematologie a krevní transfůze
Rehabilitace
Lékárna
TRN, urologická amb., mamologická amb.

Oddělení, která zajišťují komplexní servis pro všechna oddělení s akutní
lůžkovou a ambulantní péči včetně laboratoří

Oddělení hospodářsko-technické správy
Ekonomický odbor
Technický odbor
Odbor léčebné výživy
Odbor informatiky
Provozní odbor

Chrudimská nemocnice, a.s. poskytuje zdravotní péči v plném rozsahu pro tyto
zdravotní pojišťovny:
111
201
205
207
209
211
213
217
222

Všeobecná zdravotní pojišťovna
Vojenská zdravotní pojišťovna
Hutnická zaměstnanecká pojišťovna
Oborová pojišťovna zaměstnanců bank a pojišťoven
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra
Revírní bratrská pokladna
Zdravotní pojišťovna Metal Aliance
Česká národní zdravotní pojišťovna

Chrudimská nemocníce, a.s. je držitelem těchto certifikátů:

Oddělení laboratoří:
Hematologie a krevní transfůze
Klinické biochemie
Mikrobiologie
Patologicko-anatomické laboratoře
Oddělení obstála v auditu dle evropské normy EN ISO 9001:2000, která má status
technické normy. Oddělení splnila všechny požadavky, které tento „Systém
managamentu jakosti“ určuje.

Základní ekonomické ukazatelé
Hospodaření Chrudimské nemocnice, a.s, za období od 1.1.2008 do 31.12.2008
skončilo ztrátou ve výši 13.564 tis. Kč. Tento výsledek je lepší o 14.011 tis.Kč než byl
plán na r.2008 a o 30.629 tis.Kč než byla skutečnost k 31.12.2007 ( příspěvková
organizace 34.392 tis.Kč + akciová společnost 9.801 tis. Kč).

Chrudimská nemocnice, a.s je od 1.10.2007 registrovaná dle § 33 zákona č. 337/92
Sb.o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů k dani z příjmu
právnických osob, k dani z přidané hodnoty, k dani ze závislé činnosti a k dani
silniční. U dani z přidané hodnoty je měsíčním plátcem a to v souvislosti s prodejem
zboží a léčiv z veřejné lékárny a v souvislosti s poskytováním služeb nehrazených ze
zdravotního pojištění. Poskytované zdravotnické služby jsou od daně z přidané
hodnoty osvobozené, odvod DPH je prováděn dle § 76 příslušného zákona 235/2004
Sb. v platném znění.

Chrudimská nemocnice, a.s. zahájila činnost dnem 1.10.2007 přechodem na novou
právní formu z příspěvkové organizace na akciovou společnost. Se vznikem akciové
společnosti se nezměnil systém úhrad od zdravotních pojišťoven.
Na základě dodržování splatnosti faktur za akciovou společnost bylo možné v r.2008
dojednat lepší obchodní podmínky při dodávkách léků, materiálu a služeb. V roce
2008 nebyly od zdravotních pojišťoven Chrudimské nemocnici, a.s. vyúčtovány
žádné výrazné srážky. Vybrané regulační poplatky přinesly v roce 2008 částku 9
mil.Kč.

K 30.6.2008 byl Chrudimské nemocnici, a.s. navýšen základní kapitál o 23.200
tis.Kč.
K 31.12.2008 vykázala Chrudimská nemocnice, a.s. průměrný přepočtený evidenční
počet zaměstnanců ve výši 681.
Plánované náklady a výnosy nemocnice byly splněny.

Spotřeba materiálu byla vykázaná ve výši 89.864 tis. Kč, nejvyšší položku z toho účtu
představují náklady na zdravotní materiál ve výši 26.699 tis.Kč, léky ve výši 18.006
tis.Kč, všeobecný materiál ve výši 5.872 tis.Kč, krev ve výši 5.518 tis.Kč . Náklady na
energie byly ve výši 14.801 tis. Kč, objem prodaného zboží v lékárně byl ve výši
29.638 tis. Kč a je kryt tržbami. Náklady na služby byly ve výši 29.814 tis. Kč z toho
nájem nemovitého majetku byl ve výši 17.327 tis.Kč. Náklady na opravy a údržbu
byly ve výši 11.422 tis.Kč, z toho největší položka byly náklady na údržbu
zdravotnické techniky ve výši 3.899 tis.Kč. Osobní náklady včetně odvodů sociálního
a zdravotního pojištění byly ve výši 236.698 tis.Kč. Odpisy byly ve výši 7.536 tis.Kč.
Ostatní náklady byly ve výši 14.438 tis.Kč (náklady centrální sterilizaci, náklady po
odpočtu DPH, pojistné, školení atd.).
Náklady celkem byly ve výši 438.285 tis.Kč

Podíl jednotlivých druhů nákladů na celkových nákladech k 31.12.2008
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Celkové výnosy k datu 31.12.2008 byly zúčtovány ve výši 424.721 tis. Kč, z toho
tržby za poskytování zdravotní léčebné a ošetřovatelské péče od zdravotních
pojišťoven představují výši 327.311 tis. Kč. Zdravotní služby – tržby mimo
zdravotních pojišťoven byly ve výši 2.813 tis. Kč, tržby lékárny 34.405 tis. Kč. Tržby
za vlastní výroby byly ve výši 707 tis.Kč (za prodej stravy, sterilizování materiálu a
nástrojů pro cizí organizace). Ostatní vykázané tržby, představující aktivaci materiálu,
nájem movitého majetku, jiné provozní a finanční výnosy představují výši 51.254 tis.
Kč.

Podíl jednotlivých druhů výnosů na celkových výnosech k 31.12.2008
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Vývoj HV za rok 2008 v jednotlivých měsících
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Společnost vykázala tyto ekonomické ukazatelé:

Ukazatel
Hospodářský výsledek
Náklady celkem
Z toho

Výnosy celkem
Z toho

Majetek
Z toho
Oběžná aktiva
Zdroje krytí majetku k 31.12.2008
V tom

spotřebované nákupy
služby
osobní náklady
ostatní náklady
odpisy
finanční náklady
tržby z podnikání
aktivace
ostatní výnosy
výnosy z prodeje majetku
dlouhodobý majetek v zůstatkové ceně
nedokončený majetek

vlastní kapitál
cizí zdroje

Pohledávky a závazky z obchodních vztahů
Pohledávky
Závazky

v tis.Kč
-13 564
438 285
134 303
41 392
236 698
17 369
7 538
985
424 721
373 247
5 075
46 375
24
56 514
53 619
2 895
55 113
11 393
103 643

37 057
72 728

Skutečnosti, které nastaly až po skončení rozvahového dne a jsou významné:
V období mezi rozvahovým dnem 31.12.2008 a datem zpracování výroční zprávy
nedošlo k těmto významným událostem pro společnost.

Předpokládaný budoucí vývoj:
Vedení společnosti nepředpokládá zásadní změny v systému hospodaření
nemocnice. Za rok 2009 chce Chrudimská nemocnice, a.s. dosáhnout vyrovnaného
výsledku hospodaření. V systému akutní lůžkové péče Pardubického kraje je
nezastupitelnou nemocnicí a spádové území nemocnice je cca 104 tis.obyvatel.
Chrudimská nemocnice, a.s. v roce 2009 realizuje výstavbu oddělení OCHRIP
s celokrajskou působností a v témže roce zahájí jeho činnost. Oddělení OCHRIP
bude součástí oddělení ARO. Jde o lůžka dlouhodobé resuscitační péče pro
stabilizované pacienty, dependentním na umělé plicní ventilaci. V současné době
není v Pardubickém kraji žádné lůžko tohoto typu.
Ve spolupráci s VZP připravuje zřízení pracoviště DIOP – jde o pracoviště poskytující
intenzivní ošetřovatelskou péči pacientům se závažným, nejčastěji neurologickým

postižením, jejichž stav vyžaduje intenzivní dlouhodobou ošetřovatelskou péči o
dýchací cesty. Pracoviště bude součástí oddělení LDN.
Endoskopické pracoviště Chrudimské nemocnice, a.s. bylo pro rok 2009 zařazeno do
screeningového programu k provádění screeningu kolorektálního karcinomu.
Ve spolupráci se Společností pro klinickou výživu a intensivní metabolickou péči ČLS
JEP jedná Chrudimská nemocnice, a.s. pro rok 2009 s VZP o zřízení regionálního
akreditovaného centra pro enterální a parenterální výživu při Chrudimské nemocnici, a.s.
V roce 2009 bude probíhat příprava pro certifikaci ISO celé nemocnice.
Dle usnesení zastupitelstva PK č.Z/365/08 ze dne 18.9.2008 bylo schváleno zvýšení
základního kapitálu k 31.12.2009 vložením 2 ubytoven, chaty Seč a to včetně
pozemků.

Výdaje na činnost v oblasti výzkumu a vývoje:
Společnost ve sledovaném období nevynaložila na výzkum a vývoj žádné výdaje.

Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztahů:
Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí ve sledovaném období společnost
nevyvíjela.
V oblasti pracovněprávních vztahů byla koncem roku 2008 uzavřena část kolektivní
smlouvy řešící především oblast odměňování. Od počátku roku 2009 se s výborem
ZO dokončují další dohody, vedoucí k uzavření Kolektivní smlouvy v plném rozsahu.

Organizační jednotky v zahraničí:
K datu ověření nebyly zřízeny.

MUDr.Vojtěch N ě m e č e k, v. r.
ředitel nemocnice a člen představenstva
Chrudimské nemocnice, a.s.

Příloha:
1. Účetní závěrka: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Peněžní tok, Změna
kapitálu
2. Zpráva o vztazích
3. Zpráva auditora

