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Úvodní slovo představenstva 

Vážení a milí spolupracovníci a přátelé naší nemocnice, 

předkládáme vám výroční zprávu za rok 2019, který byl pro naši nemocnici 

rokem úspěšným, a to nejen po finanční stránce. Při prohlubujícím se perso-

nálním problému zasahujícím celou republiku se jedná o výsledek zvláště po-

těšující. Je to základ, na kterém se bude stavět prosperita naší nemocnice 

v následujících letech.  

Představenstvo nemocnice i její management si velmi váží každého zaměst-

nance. Práce zdravotníků je náročná, spojená nejen s velkou zodpovědností 

a požadavky na výkon, ale i s očekáváním mimořádné míry empatie. Dlouho-

době se snažíme podpořit motivaci zaměstnanců jak v oblasti finanční, tak 

pomocí nabídky různých benefitů. Kvalitní a dostupná zdravotní péče je zajišťována jen díky nesmír-

ně obětavé práci a ochotě zdravotnických pracovníků s podporou nezdravotnických provozů a jejich 

zaměstnanců. Bez spolupráce a souhry nás všech by situace nebyla udržitelná. 

Během uplynulého roku jsme zrealizovali celou řadu opatření k optimalizaci výnosů i nákladů. Z těch 

hlavních bych mohla uvést zprovoznění nového moderně vybaveného oddělení lůžkové péče, rozšíře-

ní ambulantní péče, výstavbu nové lékárny v areálu nemocnice, obnovu technologické infrastruktury 

informačního systému a zavedení systému volnočasových benefitů pro zaměstnance. Uvědomuji si, že 

je čím dál složitější vyrovnat se v současném zdravotním systému s nároky pacientů při omezených 

prostředcích z veřejného zdravotního pojištění. Stále přetrvává nerovnoměrné financování a bez zave-

dení transparentního a spravedlivého systému nelze dosáhnout potřebné efektivity. I přes problémy, 

které se prolínají celým resortem zdravotnictví, se snažíme v nemocnici odvádět kvalitní práci, za kte-

rou vidíme spokojené pacienty.  

Chtěla bych na tomto místě upřímně poděkovat všem zaměstnancům naší nemocnice za profesionální 

pracovní úsilí ve prospěch našich pacientů a zabezpečení chodu celé nemocnice. Poděkování patří 

i všem, kteří městeckou nemocnici podporují, ať už jde o město Městec Králové, sousední obce, sou-

kromé podnikatele, firmy či jednotlivce. Jejich finanční podpora, kterou uvádíme v samostatné kapito-

le této výroční zprávy, je pro nás důležitou motivací a zpětnou vazbou jako pozitivní zhodnocení na-

šich aktivit a kvalitní péče.  

Velmi si vážíme důvěry našich pacientů, děkujeme, a i nadále pro ně budeme dělat maximum. Hlavní 

snahou managementu nemocnice pro rok 2020 bude i nadále udržení vyrovnaného hospodaření, udr-

žení a stabilizace personálu, a to zdravotnického i provozního a realizace investic a oprav, důležitých 

pro udržení kvality péče a pro rozvoj nemocnice. 

S přáním pevného zdraví, ať se vám daří v nastávajícím roce, a s díky za projevenou důvěru. 

 

Romana Švejdová 

Místopředsedkyně představenstva Městské nemocnice Městec Králové a.s. 
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Základní údaje o společnosti 

Městská nemocnice Městec Králové je menší zdravotnické zařízení, které poskytuje zdravotní péči 

v ambulantním a lůžkovém sektoru v oborech: vnitřním lékařství, jednodenní chirurgii, následné inten-

zivní a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péči a v následné péči. Oddělení následné péče jsou určena 

především starším pacientům pro doléčení po akutních stavech. Část lůžek je vyhrazena pro pobytové 

sociální služby a od června 2019 nemocnice nově provozuje také pobytové odlehčovací služby. Vedle 

toho poskytujeme péči ve čtrnácti ambulancích a poradnách, v komplementu (RTG, UZ pracoviště, akre-

ditovaná laboratoř), zdravotnickou dopravní službu a domácí zdravotní péči. V oblasti Královéměstecka 

nabízí nemocnice odbornou zdravotní péči a zároveň je pověstná svojí vstřícnou a rodinnou atmosférou 

se zázemím klidného prostředí s rozlehlým parkem. Součástí nemocnice je Mateřská škola U Ježka s ka-

pacitou 28 dětí, která je otevřena pro všechny děti, ale primárně slouží dětem zaměstnanců nemocnice. 

 

Název:  Městská nemocnice Městec Králové a.s. 

Sídlo:  Prezidenta Beneše 343, 289 03 Městec Králové    

IČO:  26495015 

Vlastnická struktura k 31. 12. 2019: jediný akcionář – Město Městec Králové                       

IČO: 00239437  

 

Složení vrcholných orgánů společnosti k 31. 12. 2019 
 

Statutární orgán – představenstvo  

Předseda představenstva:   Milan Pavlík 

Místopředsedkyně představenstva: MUDr. Romana Švejdová 

Člen představenstva:    MVDr. Oldřich Poříz 

 

Dozorčí rada 

Předseda dozorčí rady:   Mgr. Petr Šorm  

Člen dozorčí rady:    Ing. Luděk Dvořák  

Člen dozorčí rady:    MUDr. Milan Hrubec 

 

 

Management společnosti k 31. 12. 2019 
 

Provozně-ekonomický ředitel:               Ing. Jiří Cimický  

Odborný zástupce:    MUDr. Jan Frič  

Vedoucí úseku ošetřovatelské péče: Bc. Regina Strejčková 
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INTERNÍ ODDĚLENÍ 
 
Primář:   MUDr. David Vencour 
Vrchní sestra:   Hana Peterková 
 

Struktura oddělení 
 

LŮŽKOVÁ ČÁST – 20 lůžek 
 
ODBORNÉ AMBULANCE 

Alergologická ambulance  
Diabetologická ambulance 
Interní ambulance (nonstop 24/7) 
Gastroenterologická ambulance 
Kardiologická ambulance 
Nutriční ambulance a poradna 
Thyreologická poradna 
 

 

 

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ 
 
Vedoucí lékař:   MUDr. Jan Dokoupil  
Vrchní sestra:   Libuše Renská 
 

Struktura oddělení 
 

LŮŽKOVÁ ČÁST – 12 lůžek jednodenní péče na lůžku, která se věnuje plánovaným operačním výko-
nům v rámci jednodenní operativy (žlučník, kýly, varixy, slepé střevo aj.)  
  
 
ODBORNÉ AMBULANCE 

Chirurgická ambulance (kromě víkendů nonstop provoz 24/5) 
Proktologická ambulance 
Ambulance léčby chronických ran 
Cévní poradna  
Poradna pro vlhké hojení ran  

 
 

 

Přehled jednotlivých oddělení nemocnice 
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MOJIP (multioborová jednotka intenzivní péče)  
 
Vedoucí lékař:   MUDr. Jan Frič 
Vrchní sestra:   Hana Kubátová 
 

Struktura oddělení  
 

4 lůžka intenzivní resuscitační péče určená pacientům vyžadujícím intenzivní zdravotní péči. 
 

 

NIP (následná intenzivní péče)  
 DIOP (dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče) 

 
Primář:    MUDr. Maroš Jágerský 
Zástupce primáře a  
vedoucí lékař DIOP:  MUDr. Luboš Zimola 
Vrchní sestra:  Jana Doušová 
 

Struktura oddělení  
 

NIP/NVP (následná ventilační péče) – 16 lůžek 
DIOP – 15 lůžek 

 
 

ODDĚLENÍ NÁSLEDNÉ PÉČE 
 
Primářka:    MUDr. Iva Břečková 
Vrchní sestra:   Bc. Kamila Petrášková, MBA 
Sociální pracovnice:   Bc. Lenka Rosůlková, Lucie Táborská, DiS., Hana Valentová, DiS. 
 

Struktura oddělení 
 

Oddělení následné péče s kapacitou 140 lůžek je rozděleno do 4 stanic. Na každé stanici pracuje staniční 
sestra, zdravotní sestry, ošetřovatelky, zřízenci a pomocnice.  
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OSTATNÍ ODBORNÉ AMBULANCE 

 
 
Ordinace praktického lékaře 
Geriatrická ambulance  
Rehabilitační ambulance 
Ortopedická ambulance 
Fyzioterapie (tělocvična) 
 
 
 

 
 

KOMPLEMENTÁRNÍ A OSTATNÍ SLUŽBY 
 

Laboratoř – OKBH 
Vedoucí:                                       RNDr. Markéta Junová (do 15. 9. 2019)  
                                                      Ing. Jaroslava Salavová (od 16. 9. 2019) 
Vedoucí zdravotní laborantka:  Bc. Zdeňka Aronová 
 

Radiodiagnostické oddělení 
Primářka:      MUDr. Eva Moravcová 
Vedoucí asistentka:    Kateřina Doušová, DiS. 
 

Zdravotnická doprava  
Dispečer:      Dana Myšková 
 

Domácí zdravotní péče  
Vedoucí:     Šárka Jilemnická 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

OSTATNÍ ODDĚLENÍ 
 

Vedoucí správy budov:      Martin Myška 

Zdravotní pojišťovny, marketing a PR:    Mgr. Lucie Drobík Kolářová 

Úsek ZT a ZP:       Ing. Libuše Hamplová  

Personální oddělení:      Bc. Petra Jiroutová 

Hlavní účetní:       Ing. Eva Řeháková 

Správa IT:        David Schneider 

Stravovací úsek:       Věnceslava Janatová  

Mateřská škola:       Bc. Olga Eliášová 
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 Od ledna 2019 došlo k rozšíření provozu ortopedické ambulance, která nově započala 

provádět vyšetření kyčlí u kojenců. Toto povinné vyšetření do té doby nebylo v blízkém 

okolí k dispozici. 

 V červnu 2019 se rozšířilo portfolio sociálních služeb provozovaných nemocnicí, a to 

o odlehčovací pobytovou službu, která pomáhá rodinám zajistit péči o osoby, které jsou 

zcela závislé na péči druhé osoby.  

 Během prvního pololetí roku 2019 byla dokončena rekonstrukce prostor bývalého ředi-

telství s cílem rozšíření poskytované péče v oblasti lůžek následné intenzivní a dlouhodo-

bé intenzivní ošetřovatelské péče (NIP/NVP/DIOP). V červnu 2019 byl vydán kolaudač-

ní souhlas s užíváním stavby. Příprava na zprovoznění nového oddělení byla během let-

ních měsíců koordinována se zahájenou rekonstrukcí prostor pro účely pronájmu lékárny. 

K otevření nového moderního oddělení NIP/NVP/DIOP došlo v září 2019. Uvolněné 

prostory po přestěhování byly do konce roku provozně a technicky upraveny pro využití 

oddělením následné péče. 

 Poradna pro vlhké hojení ran rozšířila od června 2019 své ordinační hodiny a poskytla 

péči celé řadě nových pacientů. V problematice vlhkého hojení byly během roku proško-

leni lékaři nemocnice.  

 Tým našich chirurgických lékařů posílil výraznějším úvazkem na konci roku 2019      

MUDr. Aleksei Vostrov. Diplom ze Saratovské státní lékařské univerzity získal v roce 

2004. Zkušenosti v oboru chirurgie získal kromě své vlasti také v Nemocnici Nymburk.   

 Ordinace praktického lékaře registrovala k 31. 12. 2019 celkem 1 615 pacientů a pokra-

čovala v intenzivním poskytování služeb. Personálně byl tým lékařů na jaře 2019 posílen 

o MUDr. Lucii Dvorskou. Nemocnice má akreditaci na vzdělávání lékařů v oboru prak-

tického lékařství a čerpá dotaci MZ ČR na 1 školence v této oblasti.  

 Díky významné finanční podpoře od okolních obcí a měst Středočeského kraje bylo 

v druhém pololetí roku 2019 poř ízeno 17 moderních elektr icky polohovatelných lů-

žek pro oblast pečovatelství a zdravotní péče. Celkem přispělo 32 obcí a měst, z toho 13 

ve formě poskytnutí dotace a 19 prostřednictvím finančního daru, přičemž celková částka 

těchto příspěvků dosáhla 475 500 Kč. Seznam přispěvatelů je uveden v samostatné kapi-

tole této Výroční zprávy.  

 V prosinci 2019 byla v areálu nemocnice nově otevřena lékárna společnosti BENU Čes-

ká republika a.s. fungující v režimu pronájmu v rekonstruovaných prostorách bývalé 

vrátnice a dispečinku RZS, která usnadňuje klientům nemocnice vyzvedávání léků a dal-

ších zdravotnických pomůcek. 

 Od prosince 2019 byl ve spolupráci se společností Edenred CZ s.r.o. zaveden nový bene-

fitní systém pro zaměstnance. Internetový portál tzv. kafeterie, do kterého má přístup 

každý zaměstnanec, nabízí široký výběr volnočasových benefitů (oblast zdravotní péče, 

kultury, vzdělávání, sportu a rekreace), ze kterého mohou zaměstnanci vybírat svoji mi-

mořádnou odměnu a hradit ji pomocí několika platebních metod včetně benefitní platební 

karty.   

Shrnutí hlavních událostí roku 2019 
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LŮŽKOVÝ FOND 2017   

Oddělení Počet lůžek Počet OD 
Využití 

(obložnost) 

ONP + sociální lůžka 140 44 364 87 % 

Interna 20 4 895 67 % 

Chirurgie (JPL) 24 247 3 % 

MOJIP 4 926 63 % 

DIOP 10 3 773 103 % 

NIP / NVP 12 4 621 106 % 

Nemocnice celkem 210 58 826 77 % 

LŮŽKOVÝ FOND 2018   

Oddělení Počet lůžek Počet OD 
Využití 

(obložnost) 

ONP + sociální lůžka 140 44 185 86 % 

Interna 20 4 777 65 % 

Chirurgie (JPL) 12 174 4 % 

MOJIP 4 984 67 % 

DIOP 15 3 235 59 % 

NIP / NVP 16 5 101 87 % 

Nemocnice celkem 207 58 456 77 % 

Výkonost, efektivita a hlavní ekonomické ukazatele nemocnice  

LŮŽKOVÝ FOND 2019   

Oddělení Počet lůžek Počet OD 
Využití 

(obložnost) 

ONP + sociální lůžka 140 42 584 83 % 

Interna 20 4 286 59 % 

Chirurgie (JPL) 12 187 4 % 

MOJIP 4 963 66 % 

DIOP 15 3 387 62 % 

NIP / NVP 16 5 257 90 % 

Nemocnice celkem 207 56 664 75 % 
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POČET OŠETŘENÍ A VÝKONŮ 
    

Pracoviště 2017 2018 2019 

Interní ambulance 7 777 7 175 4 944 

Kardiologická ambulance 4 744 4 518 5 132 

Gastroenterologická ambulance 506 582 546 

Závodní lékař 507 189 521 

Praktický lékař 1 097 7 290 11 054 

Alergologie a klinická imunologie 957 1 043 1 043 

Thyreologická poradna 1 821 1 651 1 504 

Interní ambulance příjmová 605 726 597 

Diabetologická ambulance 2 810 2 957 3 369 

Nutriční poradna 1 025 1 058 886 

INTERNÍ OBORY 21 849 27 189 29 596 

Rehabilitační ambulance 2 652 3 067 2 860 

Fyzioterapeuti – tělocvična 10 698 12 150 12 155 

Ortopedická ambulance 1 552 1 595 2 144 

REHABILITAČNÍ OBORY 14 902 16 812 17 159 

Chirurgická ambulance 7 453 7 474 7 963 

Proktologická ambulance 627 688 767 

Ambulance léčby chronických ran 577 478 552 

Cévní poradna - 309 315 

Poradna vlhkého hojení ran -  - 944 

Chirurgická ambulance příjmová 164 202 219 

CHIRURGICKÉ OBORY 8 821 9 151 10 760 

Anesteziologie 245 192 315 

OKBH 21 234 19 024 18 521 

RTG 5 842 5 694 5 814 

DZS 5 690 3 143 3 474 

Geriatrická ambulance 1 083 1 208 1 314 

Sociální služba 899 901 890 

Domácí zdravotní péče 571 1 881 1 760 

MNMK CELKEM 81 136 85 195 89 603 
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UNIKÁTNĚ OŠETŘENÍ PACIENTI 
 

  2017 2018 2019 
poměr 

2019/2018 

Ambulantní péče 23 709 25 298 25 901 102 % 

závodní a praktický lékař 277 1 085 1 275 118 % 

interní lékařství 3 897 4 092 3 644 89 % 

diabetologie 788 788 910 115 % 

gastroenterologie 265 325 292 90 % 

geriatrie 337 367 381 104 % 

kardiologie 1 686 1 596 1 739 109 % 

rehabilitační lékařství 1 617 1 795 1 737 97 % 

alergologie 386 424 446 105 % 

chirurgie 2 760 3 006 3 299 110 % 

ortopedie 654 680 1 044 154 % 

ARO 128 110 119 108 % 

OKBH 5 674 5 584 5 471 98 % 

RTG 3 269 3 383 3 519 104 % 

tělocvična 941 1 009 983 97 % 

domácí péče 9 37 46 124 % 

doprava 1 021 1 017 996 98 % 

CELKEM UOP 9 943 10 279 10 601 103 % 

  PODÍL ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN NA TRŽBÁCH  

 
 

  2017 2018 2019 

ZP 111 Všeobecná 77,1 % 75,0 % 71,7 % 

ZP 201 Vojenská 4,5 % 5,6 % 4,6 % 

ZP 205 Česká průmyslová 2,8 % 3,0 % 5,0 % 

ZP 207 Oborová 2,5 % 3,8 % 4,3 % 

ZP 209 ŠKODA 3,2 % 4,0 % 3,7 % 

ZP 211 MV ČR 9,9 % 8,2 % 10,7 % 

ZP 213 Revírní bratrská 0,0 % 0,4 % 0,0 % 

ZP Celkem 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
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PŘEHLED HLAVNÍCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ 
    

(v tis. Kč) 2017 2018 2019 

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT 

Tržby – zdravotní výkony 152 912 171 078 185 643 

Ostatní výnosy 9 184 7 821 11 452 

Výnosy celkem 162 096 178 899 197 095 

Osobní náklady -116 017 -125 322 -136 211 

Ostatní náklady -53 598 -52 310 -56 169 

Náklady celkem -169 615 -177 632 -192 380 

HV po zdanění -7 520 1 267 4 716 

ROZVAHA 

Dlouhodobý majetek 77 419 76 730 74 676 

Zásoby 1 681 1 359 1 285 

Pohledávky 14 164 11 206 12 283 

Krátkodobý finanční majetek 8 871 8 978 6 889 

Časové rozlišení 1 078 1 156 1 884 

Aktiva celkem 103 212 99 428 97 017 

Základní kapitál 52 500 52 500 52 500 

Kapitálové fondy a fondy ze zis-
ku 1 765 7 765 7 765 

HV minulých let a běžného obdo-
bí -6 125 -4 858 -142 

Dlouhodobé závazky 17 129 11 316 8 445 

Krátkodobé závazky 37 715 32 691 27 583 

Časové rozlišení 227 14 865 

Pasiva celkem 103 212 99 428 97 017 

    

  
     

 2017 2018 2019 

POČET ZAMĚSTNANCŮ 

Evidenční stav na konci roku 267 275 270 

Průměrný přepočtený evidenční 
stav za období 

255,3 254,0 252,6 
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Ze života nemocnice 

 

10. ledna 2019 jsme ve spolupráci 

s Kardiocentrem FN Královské Vinohrady 

a 3. Lékařskou fakultou UK uspořádali odbor-

ný kardiologický seminář. Nejaktuálnější 

trendy v kardiologii přilákaly dvě desítky 

praktických a dalších lékařů z blízkého okolí. 

Odbornou garanci poskytli MUDr. Vencour 

a Doc. MUDr. Toušek, Ph.D. 

Tradiční Den zdraví proběhl 4. dubna 2019 nad rámec 

očekávání – s velmi pestrým programem (zapojení celé 

řady externích hostů) a s nebývalou účastí ze strany veřej-

nosti. Některé aktivity se spustily již dopoledne (pro školy 

a školky), protože na nemocničním prostranství byla celý 

den k dispozici tzv. Bosá stezka. Po poledni se postupně 

přidalo cca 14 dalších „stanovišť“. Akce se zdařila mimo 

jiné i díky finanční podpoře ze strany Středočeského kraje 

(Humanitární fond – program Zdravotnictví a Zdraví 

2020) a příhodnému počasí.   
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V rámci zvelebování nemocničního parku a ve snaze doplnit stromy, 

které se musely kvůli napadení kůrovcem v minulých letech vykácet, 

jsme spolu s organizací „Sázíme stromy“ vysadili v průběhu roku 

2019 celkem 20 nových stromů (10 v rámci jarního sázení 18. dub-

na a 10 v rámci podzimní sázení 17. října).  

Výsadbu provedli dobrovolníci z řad zaměstnanců nemocnice, stro-

my darovaly: klinika Armandi Therapy Clinic a firma Wood & Ri-

sen. Bezvadné metodické vedení zajistil pan Adamec ze Sázíme 

stromy. Smysluplný teambuilding a něco pro dobro naší planety 

v jednom! 

12. června 2019 jsme se slavnostně rozloučili s pracovní kariérou emeritního primáře MUDr. Josefa Vl-

ka, který věnoval královéměstecké nemocnici od svého nástupu v r . 1960 celou pracovní kar iéru. 

Od r. 1979 vedl oddělení interny a do poslední chvíle se věnoval závodní péči o zaměstnance nemocnice. 

Slavnostní rozloučení s hudebním doprovodem, předáním originálního daru a občerstvením si nenechaly 

ujít téměř tři desítky zaměstnanců.  

21. května 2019 jsme obdrže-

li mimořádný dar od společ-

nosti Parker Hannifin s.r.o., 

a to profesionální rehabilitač-

ní přístroj Motren Bed slouží-

cí pacientům na následné in-

tenzivní péči, kde zdravotní 

stav brání aktivní rehabilitaci. 
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Na začátku září 2019, s novým školním rokem, přibyl 

další herní prvek na prostranství před Mateřskou ško-

lou U Ježka, a to dřevěný domeček. Děti pak v prosinci 

během Adventu opět ručně vyrobenými ozdobami 

okrášlily strom před nemocniční kioskem.  

Předvánoční čas zpestřily se 

svým čertím vystoupením 

v druhé půlce prosince 

děti z MŠ U Ježka také pa-

cientům následné péče. De-

sítky jich musí během vá-

nočních svátků zůstat na 

oddělení, proto je pro ně 

taková návštěva milým 

zpestřením.   

Neustále zdokonalujeme také svoji 

„mediální“ tvář – v informovanosti veřej-

nosti a podpoře dobrého jména nám pomá-

hají různé typy regionálních tiskovin, kde 

pravidelně publikujeme, a nemocniční face-

book. Na konci roku byly také spuštěny no-

vé webové stránky www.nemmk.cz – na-

bízejí lepší zabezpečení a přehlednost infor-

mací. 
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Poděkování dárcům a  ostatním finančním přispěvatelům 

V této části Výroční zprávy bychom rádi poděkovali všem níže uvedeným obchodním partnerům a dalším 

společnostem, které v roce 2019 poskytly finanční či věcný dar naší nemocnici (řazeno v abecedním 

pořadí): 

Medical a.s.  –  DMA Praha s.r.o.  –  Chronicare s.r.o.  –  KUTIFEL 

s.r.o.  Mediform, spol. s r.o.  –  Mirakulum s.r.o.  –  NÁSTROJÁR-

NA PŇOV s.r.o.  –  ORTOSERVIS s.r.o.  – Parker-Hannifin s.r.o.   

POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s. 

 

Podpora okolních obcí a měst 

Díky významné finanční pomoci od 32 okolních obcí a měst Středočeského kraje v podobě poskytnutých 

dotací a finančních darů bylo v druhém pololetí roku 2019 pořízeno 17 moderních elektricky polohovatel-

ných lůžek pro oblast pečovatelství a zdravotní péče naší nemocnice. 
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Příspěvek města Městec Králové 

 

Náš vlastník finančně přispěl v podobě poskytnutí dotace na provoz vlastní mateřské školy provo-

zované nemocnicí.  
 

 

Naše poděkování v neposlední řadě dále patří rovněž celé řadě individuálních dárců 

(fyzických osob), kteř í v minulém roce přispěli na provoz a rozvoj nemocnice (řazeno opět dle 

abecedy): 
 

paní Al Sharua – paní Andrlíková – pan Brezai – paní Dömová   

paní Drobík Kolářová – pan Dzwinczuk – paní Hejdrychová  

pan Holý – paní Hriňová – pan Charvát – pan Jeník  

paní Johanidesová – paní Kracíková – paní Krejčová – pan Mašát   

pan Rezek – pan Schmid – pan Svoboda – pan Stanislav   

paní Šlezová – paní Tamchynová – paní Tománková – pan Udržal    

paní Uhlířová – paní Vaňková – paní Víchová – paní Vlčková  

pan Vundra – pan Zadrobil 

 

VŠEM PŘISPĚVATELŮM TÍMTO  

DĚKUJEME! 
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Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti 

Účetní závěrka  

Příloha účetní závěrky 

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 

Zpráva dozorčí rady 

 

Přílohy 
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R O M A N   M I N A Ř Í K 
* 28. 10. 1987 † 24. 3. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V neděli 24. března 2019 ve večerních hodinách Roman zemřel.  

Téměř na den 9 let pracoval jako IT pracovník v Městské nemocnice Městec Králové. 

Při návratu z volejbalového zápasu v Pardubicích do svého domova v Selmicích se stal 

obětí tragické dopravní nehody. Obětí v tomto případě doslova a do písmene – šlo o čelní 

náraz s protijedoucím předjíždějícím vozidlem. Zraněním podlehl okamžitě. Všichni, kdo 

se o této události den poté dozvěděli, ji nejprve považovali za hloupý vtip. Kéž by tomu 

tak bylo. 

Ještě dlouho se budeme s velkým smutkem dívat na prázdnou židli u stolu pokrytého    

kabely, monitory a klávesnicemi.  R.I.P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alej deseti stromů vysazených v dubnu 2019 před hlavní budovu nemocnice  

nese jméno našeho zesnulého kolegy a kamaráda. 

 

 


