


�

Vedení nemocnice 
Ředitel
MUDr. Vít Němeček, MBA

Náměstek hospodářsko-technické správy
Ing. et Mgr. Milan Trpišovský, MBA

Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči
Mgr. Jitka Řehořová, MBA

Rada nemocnice
Předseda
Ing. Petr Beitl
(primátor statutárního města Jablonec nad Nisou)

Členové
MUDr. Ivo Jörg
(primář interny Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.)
MUDr. Marek Řehoř
(lékař gastroenterologie Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.)
Ing. Miroslava Zajdová
(Preciosa, a. s.)
Mgr. Soňa Paukrtová/Mgr. Pavel Svoboda
(náměstek primátora statutárního města Jablonec nad Nisou)

Informace o nemocnici
Název Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.
Právní forma příspěvková organizace
Zřizovatel statutární město Jablonec nad Nisou
Adresa Nemocniční 15
 466 60 Jablonec nad Nisou
IČ, DIČ 008�9838, CZ008�9838
Telefon +4�0 483 345 111
E-mail nemjbc@nemjbc.cz
 www.nemjbc.cz

Údaje o nemocnici

Kontrolní a poradní orgány
Etická komise pro klinické hodnocení léčiv
Předseda: MUDr. Ota Feldman

Komise účelné farmakoterapie
Předseda: MUDr. Lubomír Mourek

Komise pro sledování nozokomiálních infekcí
Předseda: MUDr. Michal Nesvadba

Stravovací komise
Předsedkyně: Miroslava Reczaiová

Inventarizační komise
Předseda: Ing. et Mgr. Milan Trpišovský, MBA

Škodní komise
Předseda: Ing. et Mgr. Milan Trpišovský, MBA

Investiční komise
Předseda: Ing. et Mgr. Milan Trpišovský, MBA
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Organizační struktura

Zdravotnická oddělení
název primář/ka vedoucí
  nelékařský pracovník

ARO – anesteziologicko-resuscitační oddělení MUDr. Martin Bartoň Bc. Irena Petráková
Centrální operační sály a centrální sterilizace MUDr. František Zasche Eva Gregová
Centrum doléčování a rehabilitace (LDN) MUDr. Jitka Čulíková Ivana Krtičková/
  Mgr. Jitka Řehořová, MBA
Gastroenterologie MUDr. Vladimír Nosek Pavla Bašová
Gynekologie a porodnice MUDr. Bohumil Svoboda Hana Appeltová
Chirurgie MUDr. Michael Vraný Mgr. Simona Vachková
Interna MUDr. Ivo Jörg Bc. Jaroslava Benešová
Onkologie MUDr. Libor Hanuš Věra Tymichová
OKBH – laboratoř Ing. Eva Podzimková Eva Hořejší
Ortopedie MUDr. Petr Žák Jana Hujerová
ORL – ušní, nosní, krční MUDr. Robert Toscani Bc. Jaroslava Novotná
Pediatrie MUDr. Pavel Rota Jana Jírů
Patologie a ordinariát soudního lékařství MUDr. Pavel Srna Pavlína Milfaitová
Radiodiagnostika MUDr. Jaromír Frydrych Filip Rasocha, DiS.
Rehabilitace a fyzikální medicína MUDr. Alena Svárovská Věra Seibothová
  PhDr. Petr Šifta, PhD./
  Štěpánka Hrušková
Urologie MUDr. Jaroslav Všetička, PhD. Marcela Haufová/
  Lucie Novotná

Nezdravotnická oddělení
název/vedoucí/pracoviště

Ekonomický odbor
Ing. Mária Hartychová
finanční účtárna; mzdová účtárna; pokladna
Odbor technického zabezpečení
Ing. Jaroslav Pivrnec/
Ing. Petr Mašek
oddělení biomedicínského inženýrství;
investiční oddělení a inventarizace majetku;
oddělení telekomunikačního provozu
Odbor provozu a správy majetku
Bc. Daniel Maděra
provozní oddělení; velín; prádelna; stravovací provoz
Oddělení dopravní zdravotnické služby
Hana Šimková
Personální oddělení
Mgr. Pavel Kureš
personální oddělení, oddělení PaM
knihovna a spisovna
Oddělení zdravotních pojišťoven
Ing. Lenka Kurková
Lékárna
Mgr. Lenka Tomíšková
Oddělení zásobování a obchodu
Bc. Ondřej Šimek
Referát managementu kvality;
referát pro styk s veřejností 
Mgr. Petra Hybnerová, MBA

Při nemocnici funguje základní a mateřská škola.
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Vážení spoluobčané,
jako každý rok, i letos najdete v této výroční zprávě základní informace o naší 
nemocnici. Rok �014 byl v pozitivním smyslu slova výjimečný. V ekonomické oblasti 
se nám velmi dařilo, dosáhli jsme čistého provozního zisku téměř 50 mil. Kč, což je 
nejlepší hospodářský výsledek za novodobou existenci nemocnice. Tento výsledek 
nám umožnil vyplatit zaměstnancům odměny v objemu přes �3 mil. Kč, navýšit mzdy 
od 1. 1. �015 a současně realizovat investice v objemu přes 50 mil. Kč.
Investice čím dál tím více směřujeme do stavebně technické části. V areálu nemocnice 
jsme v roce �014 provedli demolici staré vrátnice a kuchyně, rozšířili jsme parkovací 
místa, zrekonstruovali jsme starý vjezd u mateřské školy. Revitalizovali jsme tři operační 
sály, chirurgickou a interní JIP i urologickou ambulanci. V roce �015 bude největší 
investicí obnova CT v ceně přes 38 mil. Kč (včetně DPH a osmileté záruky). Budeme 
pokračovat v revitalizaci interních oddělení, operačních sálů, zrekonstruujeme nový 
vjezd u interny a řadu úprav provedeme v servisních provozech nemocnice. Zásadní 
změnou bude výměna klinického informačního systému. Průběžně připravujeme 
i velké rozvojové projekty – tím prvním a největším je vybudování pavilonu pro lůžkové 
ARO a JIP chirurgických oborů. 
Dalším pozitivem je personální situace, nemocnice má odpovídající počty a strukturu 
pracovníků. Velmi nás těší, že po několika letech stagnace průměrné platy meziročně 
vzrostly na 104,5 %. Současně se navýšil počet zaměstnanců o 14 úvazků.
V oblasti výkonnost a kvality péče je situace rovněž dobrá. Až na výjimky nemocnice 
splnila regulační parametry všech zdravotních pojišťoven. Plnili jsme rovněž kvalitativní 
i kvantitativní ukazatele NRC i zásadní úkoly vyplývající z naší akreditace.
Samozřejmě, vedle uvedených pozitiv existuje i řada problémů, se kterými se naše 
nemocnice potýká. Jsou to zejména nedostatečné finanční zdroje na investice do 
budov, rizika dalšího vývoje v úhradách zdravotní péče a omezené možnosti nemocnic 
čerpat z fondů EU v programovacím období �014 – �0�0.
Na závěr dovolte, abych poděkoval všem zaměstnancům nemocnice za odvedenou 
práci, našemu zřizovateli i zastupitelstvu města za spolupráci a našim sponzorům za 
dlouhodobou podporu.

  MUDr. Vít Němeček, MBA
  ředitel Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.

Úvodní slovo ředitele
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Léčebná a preventivní péče

Statistika výkonnosti v letech 2009 – 2014
 2009 2010 2011 2012 2013 2014

akutní lůžka
průměrná obložnost v % 79,8 78,6 75,5 79,3 76,9 76,5

průměrná ošetřovací doba (ve dnech) 5,7 5,6 5,3 5,� 5,1 5,1

počet lůžkodnů 87 736 86 �48 8� 699 86 300 83 876 83 791

nemocnice včetně následné péče
průměrná obložnost v % 8�,9 8�,1 79,5 81,9 80,7 80,3

průměrná ošetřovací doba (ve dnech) 7,0 6,9 6,7 6,4 6,3 6,4

počet lůžkodnů 111 37� 110 116 106 544 108 655 107 645 107 583

počet hospitalizovaných pacientů 14 801 14 861 14 9�0 15 764 15 738 15 503

počet operací 6 443 6 686 6 60� 6 663 6 467 6 777

počet porodů 1 3�1 1 36� 1 3�� 1 443 1 417 1 3�6

počet vykázaných bodů (v tis.) 488 540 501 933 488 514 503 594 510 530 506 809

ambulantní péče
počet ambulantních vyšetření 173 040 174 777 178 489 185 417 19� 096 195 484
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Zdravotnická oddělení

Počty vybraných výkonů
 2013 2014

 
 2013 2014

ARO
počet celkových anestezií 5 781 6 086
počet regionálních anestezií 1 447 1 48�
počet porodních analgezií 313 �93

Gastroenterologie
gastroskopie � 016 � �47
kolonoskopie � 116 � 559
ERCP 534 541
EUS (endosonografie) 609 650

Gynekologicko-porodnické oddělení
počet operací 454 505
počet výkonů 1 159 1 1�8

Chirurgické oddělení
počet operací celkem � 345 � 48�
traumatologické operace 685 703
cévní operace 18� �11
bariatrické operace 96 88

Interní oddělení
počet ambulantních vyšetření 7 439 7 �11
UZ štítné žlázy � 781 � 730
UZ karotid a žil 5�� �83
ECHO kardio + jícen 1 959 1 606

Oddělení klinické biochemie a hematologie
počet vyšetření celkem � 836 �11 � 898 571
pro lůžková oddělení nemocnice 1 188 416 1 177 870

Onkologie
počet vyšetření 9 1�4 10 3�7
počet podaných chemoterapií 1 �30 1 615
počet lymfodrenáží 5 605 5 6��

ORL
počet operací 617 6��
adenotomie 196 �1�
tonzilektomie 89 8�
screeningové vyšetření sluchu u novorozenců 1 6�9 1 481

Ortopedické oddělení
počet operací 715 774
TEP kyčelních kloubů 11� 119
TEP kolenních kloubů 1�7 1�8

Patologie a ordinariát soudního lékařství
počet pitev 397 �90
počet biopsií 8 63� 9 193

Pediatrické oddělení
počet ambulantních vyšetření 7 713 8 047
počet narozených dětí 1 433 1 3�7
počet dvojčat 17 5

Radiodiagnostické oddělení – počet pacientů
magnetická rezonance 5 11� 5 309
CT 7 45� 7 58�
skiagrafie �9 803 30 431
skiaskopie 1 1�1 1 ��8
UZ vyšetření 1� 736 9 118

Rehabilitace a fyzikální medicína
počet lékařských vyšetření 3 495 3 5��
počet výkonů fyzioterapeutů 190 813 158 �04

Urologické oddělení
počet operací 1 0�� 998
operace pro inkontinenci 85 80
onkologické výkony �18 �78

Centrální sterilizace
cykly v parním sterilizátoru � 847 4 034
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Ošetřovatelská péče

Vážení přátelé,
na úvod mi dovolte, abych poděkovala všem pracovníkům úseku ošetřovatelské péče za jejich práci a péči o naše pacienty v roce �014.
Na počátku roku �014 jsme v týmu sester upravily ošetřovatelskou dokumentaci, tak aby sestry prováděly záznamy v dokumentaci pouze jednou 
a zápisy byly přehlednější. Správné vedení ošetřovatelské dokumentace nesmí být podceňováno, ale zároveň musí být časově nenáročné. Sestry 
musí zaznamenat všechny činnosti, které u pacienta provádějí. Aby byly zápisy validní, musí mít sestra přehled o péči o pacienta a musí spolupracovat 
se všemi členy týmu, kteří se o pacienta starají. Kontinuita péče je velice důležitá, protože s rozšiřujícím se množstvím kvalifikací nelékařských 
profesí, pečuje o jednoho pacienta více zdravotníků najednou. Musíme si tudíž předávat veškeré informace o pacientovi a nezanedbat žádné 
doporučení kolegy.
Velká pozornost byla v roce �014 věnována rizikům, která mohou pacientovi v průběhu hospitalizace hrozit. Snažíme se zajistit co nejbezpečnější 
prostředí a péči o pacienta. Proto rizika typu pádu, dekubitů, zhoršené výživy, soběstačnosti nebo sociálních podmínek zjišťujeme již při příjmu 
pacienta, provádíme preventivní opatření a přehodnocujeme je v případě změny zdravotního stavu pacienta. Jiné sledování rizik je u pacientů, kteří 
jsou hospitalizování krátkodobě a jiné je sledování rizik u pacientů dlouhodobě ležících v naší nemocnici.
Průběžně po celý rok �014 jsme sledovali spokojenost hospitalizovaných i ambulantních  pacientů pomocí ankety spokojenosti, kterou pacienti 
mohou vepsat do nabízených dotazníků. Jednorázově v měsíci březnu opět proběhlo hloubkové šetření spokojenosti hospitalizovaných pacientů, 
které již sledujeme třetí rok a můžeme porovnávat vývoj výsledků na jednotlivých odděleních v čase. Spokojenosti hospitalizovaných pacientů 
sledujeme v sedmi dimenzích, jako je příjem pacienta, hotelové služby, dostatek informací, dostatek soukromí pacienta, zájem a znalost lékaře, 
zájem sester a propuštění pacienta. S výsledky posléze pracujeme a provádíme nápravná a preventivní opatření. Tímto bych chtěla poděkovat našim 
pacientům za to, že napíší svůj názor a připomínky do dotazníků a svěřují se do péče zdravotníků jablonecké nemocnice. Věřím, že i v nadcházejícím 
roce bude naše nemocnice pacienty vyhledávána a pacienti i jejich rodinní příslušníci budou spokojeni se zdravotní péčí.
Chceme, aby byli pacienti v naší nemocnici spokojení. Proto věnujeme velkou pozornost vzdělávání zdravotnických pracovníků, a to nejen v jejich 
odbornosti a kvalifikaci, ale také v tzv. měkkých dovednostech, jako je komunikace a duševní hygiena. Další vzdělávání všech pracovníků budeme 
podporovat i v roce �015 a budeme usilovat o zajišťování bezpečného prostředí v péči o pacienty i v pracovních podmínkách zaměstnanců 
nemocnice Jablonec nad Nisou.

  Mgr. Jitka Řehořová, MBA
  náměstkyně pro ošetřovatelskou péči

Nelinka Nováková, 5 let, pacientka dětského oddělení
(základní a mateřská škola při nemocnici)
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Systém managementu kvality

Systém řízení kvality je v jablonecké nemocnici zaveden od roku �007. Od té doby jsme absolvovali řadu externích 
auditů. Akreditováni jsme dle Národních akreditačních standardů SAK. V roce �014 prošlo oddělení klinické 
biochemie a hematologie úspěšně dozorovým auditem ČIA dle normy ČSN EN ISO 15189:�007. V témže roce 
absolvovalo také oddělení patologie dozorový audit NASKL. Ve druhé polovině roku jsme se začali intenzivně 
připravovat na certifikaci systému bezpečnosti potravin dle normy ČSN EN ISO ��000:�006, která je plánovaná na 
začátek roku �015. 
Kontinuální zvyšování kvality je nedílnou součástí řídících činností. Odpovědnost za plnění jeho cílů je pracovní 
povinností na všech úrovních řízení i každého zaměstnance. V nemocnici působí manažer kvality, dále má každé 
oddělení svého zástupce manažera kvality, který se spolu s vedoucími pracovníky podílí na dílčích činnostech 
k identifikaci rizikových oblastí, nastavení opatření a průběžném zlepšování. 
Součástí užšího týmu pro řízení kvality jsou interní auditoři. Postupně se podařilo tento tým stabilizovat. Auditoři 
z řad lékařů, nelékařských zdravotnických pracovníků i zaměstnanců hospodářsko-technické správy jsou znalí 
jednotlivých procesů v nemocnici, orientují se v základních legislativních normách a jsou schopni vnímat činnosti 
v návaznosti na další postupy. Někteří z auditorů se začali zaměřovat na vybrané specifické oblasti s cílem hlubší 
znalosti příslušné problematiky. Součástí systému je také kontrola uzavřené dokumentace a kořenové analýzy 
k potencionálním či vzniklým nežádoucím událostem.
V roce �014 jsme se hlouběji zaměřili na faktory, jež pozitivně i negativně ovlivňují postoje zaměstnanců na význam 
provádění auditů a k auditorům všeobecně. Usilujeme o to, aby auditoři byli zaměstnanci vnímáni jako kolegové, 
kteří jsou nositeli informací pro bezpečnou praxi, minimalizaci rizik v péči o pacienta, samotných zaměstnanců 
a celé organizace.
Program zvyšování kvality navazuje na čtyři hlavní strategické cíle jablonecké nemocnice: spokojený pacient, 
spokojený zaměstnanec, vysoká odborná úroveň a ekonomická stabilita organizace. V jablonecké nemocnici je 
program zvyšování kvality a bezpečí poskytovaných služeb pravidelně aktualizován pomocí cílů a indikátorů 
kvality. Nastaveny a pravidelně aktualizovány jsou na úrovni vedení nemocnice i na všech odděleních.
Kvalita zdravotní péče, bezpečnost jejího poskytování a předcházení možným rizikům je jedním za základních 
pilířů stability nemocnice.

  Mgr. Petra Hybnerová, MBA
  manažerka kvality
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Stavební akce 2014

Venkovní stavební práce
demolice staré vrátnice a skladu zdravotnického odpadu
výstavba nového parkoviště pro veřejnost na místě po bývalé 
vrátnici (14 míst)
stavební úpravy vjezdu z ulice �8. října
demolice staré kuchyně
výstavba nového parkoviště pro zaměstnance na místě po staré 
kuchyni (�0 míst)
úprava parkovacích ploch nad mateřskou školou
zateplení fasády, střechy a výměna oken na provozní budově (H0�)
zpevnění povrchů u CEDR Tanvald

Stavební práce uvnitř nemocnice
humanizace tří operačních sálů
humanizace JIP chirurgického oddělení
humanizace urologické ambulance
humanizace 3. patra interního oddělení (JIP a A1)
humanizace interiérů provozní budovy 

Stavební práce po demolici staré kuchyně Výstavba parkoviště pro veřejnost na místě po 
bývalé vrátnici

Rekonstrukce operačních sálů Chirurgická JIP po rekonstrukci

Jeden z operačních sálů po rekonstrukci



10

Ekonomická a hospodářsko-technická část nemocnice

Vážení přátelé,
dostává se vám do rukou výroční zpráva Nemocnice Jablonec nad Nisou, 
p. o. za rok �014, která podává základní přehled o tom, jak si naše nemocnice 
v uplynulém roce  vedla v oblasti zdravotní péče, ekonomiky, ale také rozvoji 
a realizovaných investic včetně plánů a výhledů do roku �015.

Vzhledem k značné medializaci některých problémových okruhů týkající se 
zdravotnictví (např. financování akutní péče, práva pacientů, informovaný 
souhlas pacienta apod.) je žádoucí, aby se zlepšila informovanost 
a komunikativnost všech zainteresovaných osob. Doufám, že naše výroční 
zpráva k zlepšení dané situace alespoň z části přispěje. Dále je nutné 
přijmout skutečnost, že k celé řadě složitých problémů a otázek dilematické 
povahy je třeba hledat zcela nový přístup nebo novelizovat současný 
celospolečenský konsensus.

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. usiluje o maximální nákladovou 
efektivitu při zajištění široké dostupnosti vybrané bazální a specializované 
zdravotní péče. Za vedení účetnictví, jeho správnost, úplnost, průkaznost, 
srozumitelnost, přehlednost a způsob zaručující trvalost účetních záznamů 
odpovídá statutární orgán účetní jednotky. Na základě vyhodnocení 
použitých auditorských postupů nebyly účetním auditem zjištěny žádné 
významné skutečnosti, které by naznačovaly, že údaje uvedené ve výroční 
zprávě účetní jednotky by byly zkresleny a nepodávaly věrný a poctivý obraz 
předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

Účetní hospodářský výsledek včetně odpisů:
zisk 7 351 409,28 Kč
z toho
z hlavní činnosti – zisk 6 647 396,7� Kč
z hospodářské činnosti – zisk 704 01�,56 Kč

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. dosáhla ve srovnání s předchozím 
rokem o 19 359 tis. Kč lepší výsledek hospodaření. Při hodnocení tohoto 
vývoje je třeba přihlédnout k těmto významným skutečnostem:
•  v roce �014 obdržela nemocnice o 648 tis. Kč méně provozních dotací, 

než v minulém roce, investiční dotace byly naopak zúčtovány v částce 
o 196 tis. Kč vyšší,

•  odpisy jsou v roce �014 zúčtovány v částce o 1 047 tis. Kč vyšší než v roce 
�013,

• výsledek roku �014 je zatížen daní z příjmů v částce 4 87� tis. Kč,
• ve výnosech roku �014 je zaúčtována smluvní sankce ve výši 3 759 tis. Kč.

Pokud vyloučíme tyto vlivy, výsledek hospodaření roku �014 je oproti 
předchozímu roku lepší o �1 970 tis. Kč, a to i přesto, že nemocnice 
zabezpečila meziroční nárůst osobních nákladů o �5 057 tis. Kč (včetně 
dohadné položky) a byly provedeny opravy v částce o 3 66� tis. Kč vyšší, 
než v minulém roce. Základem tohoto pozitivního vývoje jsou zvýšené 
tržby z prodeje služeb (o 69 43� tis. Kč), přičemž nárůst spotřeby materiálu 
a nákladů byl výrazně nižší, v případě spotřeby energie došlo dokonce 
k úspoře. Marže z prodeje zboží poklesla oproti roku �013 o 1 907 tis. Kč.

Rád bych na tomto místě poděkoval všem našim zaměstnancům, kteří se na 
výše uvedených výsledcích podíleli, za jejich úsilí, odpovědnou a svědomitou 
práci. Děkuji také našemu zřizovateli statutárnímu městu Jablonec nad 
Nisou a všem našim sponzorům za jejich vstřícnost a empatii.

  Ing. et Mgr. Milan Trpišovský, MBA
  náměstek hospodářsko-technické správy
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Nadace nemocnice
Nadace byla založena v roce 1993. Jejím účelem 
je zajištění finančních prostředků na  pořízení 
a obnovu zdravotnické techniky v Nemocnici Jablo-
nec nad Nisou, p. o. Nadace rovněž poskytuje finanční 
prostředky zařízením a organizacím zajišťující péči 
o nemocné a postižené v Jablonci nad Nisou. 

Zřizovatelé nadace
• Československá obchodní banka, a. s.
• Komerční banka, a. s.
• Nadace PRECIOSA, Jablonec nad Nisou
• statutární město Jablonec nad Nisou
• TRW Automotive Czech, s. r. o.

Příspěvky nadace nemocnici
�008 příspěvek na defibrilátor 107 646 Kč
 příspěvek na monitor životních funkcí 1�9 115 Kč
 příspěvek na EKG přístroj 35 739 Kč
�009 příspěvek na � operační svítidla 313 100 Kč
�010 příspěvek na operační svítidlo 189 08� Kč
�011 příspěvek na digitální RTG přístroj 110 664 Kč
�01� příspěvek na cytoskop, �x monitor,
 pojízdný RTG přístroj, fibroskop 398 �41 Kč
�013 příspěvek na vyšetřovací sestavu pro ORL �10 000 Kč
�014 příspěvek na sonoendoskop pro gastro �76 475 Kč

Informace o nadaci jsou zveřejněny na www.nemjbc.cz

Finanční příspěvky a dotace na provoz v roce 2014
činily celkem 4 030,5 (v tis. Kč)
 2013 2014

statutární město Jablonec nad Nisou 1 150 500
Liberecký kraj 1 653 1 653
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 60 �7�,5
Ministerstvo zdravotnictví ČR 1 11�
dotace – OP VK 1 �39 1 605
celkem 4 103 4 142,5

Finanční zdroje na investice (v tis. Kč)
 2013 2014

vlastní zdroje 19 93� 44 147
statutární město Jablonec nad Nisou 17 �44 4 770
finanční dary � �46 � 0�0
celkem 39 422 50 937

Sponzoři nemocnice 2014 (finanční dary od 50 000 Kč)
• Bayer s. r. o., Praha
• DELIKOMAT s. r. o., Modřice
• International Metal Plast spol. s r. o., Jablonec nad Nisou
• JABLOTRON ALARMS a. s., Jablonec nad Nisou
• Konak Vincent Václav, Jablonec nad Nisou
• Nadace nemocnice v Jablonci nad Nisou
• Nadace PRECIOSA, Jablonec nad Nisou
• TECHNOLOGY s. r. o., Praha
• TRW Automotive Czech, s. r. o., Jablonec nad Nisou
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Rozvaha
 k 31.12.2013 k 31.12.2014
 tis. Kč tis. Kč

 AKTIVA CELKEM 868 611 894 499

Stálá aktiva celkem 697 848 701 521

dlouhodobý nehmotný majetek 9 406 11 9�8

oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku -7 463 -8 38�

dlouhodobý hmotný majetek 1 �53 607 1 �98 �79

oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku -558 931 -600 83�

finanční investice, dlouhodobé pohledávky 1 ��9 1 158

Oběžná aktiva celkem 170 763 192 978

zásoby 11 ��� 1� �45

pohledávky, přechodné účty aktivní 97 431 7� 188

finanční majetek 6� 110 108 545

 PASIVA CELKEM 868 611 894 499

Vlastní zdroje krytí 799 708 809 945

jmění a upravující položky 687 994 689 40�

fondy 19� 510 193 988

výsledek hospodaření (celkem) -80 796 -73 445

Cizí zdroje 68 903 84 554

dlouhodobé závazky � 411 4 033

krátkodobé závazky, přechodné účty pasívní 66 49� 80 5�1

Výkaz zisku a ztrát
 k 31.12.2013 k 31.12.2014
 tis. Kč tis. Kč

spotřeba materiálu 164 793 17� 440

spotřeba energie �4 736 �� 054

služby 77 7�� 87 786

osobní náklady 307 364 3�9 961

ostatní náklady 4 44� 7 �1�

daně a poplatky 37� 5 �44

odpisy dlouhodobého majetku 45 540 46 598

 NÁKLADY CELKEM 624 969 671 295

tržby zdravotních pojišťoven 5�6 586 603 514

tržby ostatní 59 50� 59 955

provozní dotace 4 103 4 143

ostatní výnosy �� 771 11 034

 VÝNOSY CELKEM 612 962 678 646

 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -12 007 7 351
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Struktura nákladů a jejich poměr k celkovým nákladům
 rok 2013  rok 2014
 tis. Kč % tis. Kč %

ZUM �9 804 4,77 3� 835 4,89

SZM 19 5�� 3,1� �0 069 �,99

léky, prodej léků 58 674 9,39 59 019 8,79

laboratorní a diagnostický materiál 17 913 �,87 18 61� �,77

všeobecný materiál a náhradní díly 8 113 1,30 8 39� 1,�5

drobný dlouhodobý hmotný majetek 6 008 0,96 8 165 1,��

potraviny – stravování, prodej zboží 10 068 1,61 11 001 1,64

PHM � �80 0,36 � �68 0,34

ostatní materiál a zboží 1 136 0,18 7 �6� 1,08

energie, plyn, voda �4 735 3,96 �� 054 3,�9

služby lékařů 36 897 5,90 37 5�8 5,59

ostatní služby �5 �66 4,04 19 704 �,94

úklidové služby 7 01� 1,1� 7 060 1,05

telefonní poplatky 840 0,13 690 0,10

opravy 19 14� 3,06 �� 804 3,40

mzdy ��8 7�� 36,60 �47 490 36,87

sociální a zdravotní pojištění 76 ��6 1�,�0 8� 471 1�,�9

příděl do FKSP � 179 0,35 3 5�8 0,53

pojištění, ostatní finanční náklady 4 51� 0,7� 8 501 1,�7

daně, poplatky, úroky, ostatní náklady 37� 0,06 5 �44 0,78

odpisy, zůstatková cena vyřazeného majetku 45 548 7,�9 46 598 6,94

celkem 624 969 100 671 295 100
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Dotace z Evropské unie

Vzdělávací projekt pro pracovníky ve zdravotnictví
V roce �014 jsme pokračovali v realizaci vzdělávacího projektu z OP VK. Tento projekt, 
který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České 
republiky, je zaměřen na vytvoření nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky ve zdra-
votnictví v Libereckém kraji. Celková částka činí 4 376 388,– Kč. Projekt s registračním 
číslem: CZ.1.07/3.�.01/04.00�0 má název „Zvýšení konkurenceschopnosti pracovníků 
ve zdravotnictví v Libereckém kraji“. V roce �014 se uskutečnily následující vzdělávací 
programy: počítačová gramotnost, komunikační dovednosti pro nelékaře, komunikač-
ní dovednosti s problémovým pacientem, protistres, syndrom vyhoření, emoční inte-
ligence, zdravotnické právo, ekonomické minimum a finanční gramotnost. Výstupem 
programů jsou nejen samotné kurzy, ale také výukové materiály pro příslušnou oblast 
a zprávy účastníků o zhodnocení přínosu v profesním i osobním životě. V oblasti počí-
tačové gramotnosti (tzv. produkt s komponentou ICT) vypracovali účastníci praktický 
výstupní úkol. Do konce roku �014 bylo v projektu dosud podpořeno �54 osob, z toho 
úspěšně �13. Ukončení projektu je plánováno v březnu �015. Informace k projektu 
jsou zveřejněny na stránkách nemocnice www.nemjbc.cz

  Mgr. Petra Hybnerová, MBA
  manažerka projektu

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. – zateplení fasády, střechy 
a výměna oken na objektu H02
Operační program Životní prostředí (OPŽP) – 60. Výzva

dotace EU  � 671 775,�5 Kč
dotace ČR  157 163,00 Kč
celkové náklady  5 650 027,00 Kč

Žádost o dotaci byla předložena statutárním městem Jablonec nad Nisou v dubnu 
�014. Předmětem projektu je snížení energetické náročnosti administrativního 
objektu H0�. V rámci realizace došlo k demolici přístavků, zpevňujícím stavebním 
úpravám, zateplení fasád a střechy budovy, ke kompletní výměně oken a vchodových 
dveří a výměně hromosvodné soustavy. Na jaře roku �015 bude realizováno venkovní 
betonové schodiště a rampa, zateplení soklu včetně finální omítky, ocelová markýza 
nad vstupem. V roce �014 již město obdrželo na účet projektu � �00 031,�0 Kč z EU 
z Fondu soudržnosti a 1�9 413,39 Kč ze Státního fondu Životního prostředí.
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Personální údaje

Kategorie a počty zaměstnanců celkem 823

Specializace ošetřovatelského personálu celkem 478

Specializace lékařského personálu celkem 133

Sestry a porodní asistenky (358)
Sanitáři, ošetřovatelky (120)

Fyzioterapeuti (30)

Dělníci (86)

THP (51)

Zdravotní laboranti (18)

Lékaři (133)

Ostatní odborní pracovníci (14)RDG laboranti (13)
Zařazeni do oboru (20)

Se specializovanou způsobilostí (91)

Absolvován
povinný základ (22)

Bez odborného dohledu (155)

S odborným dohledem (12)

Zdravotniční asistenti (21)

Pod přímým vedením (120) Bez odborného dohledu
  se specializovanou
   způsobilostí (170)

Věková struktura zaměstnanců
věk muži ženy celkem

15–�4 8 �7 35
�5–34 51 130 181
35–44 40 �00 �40
45–54 39 163 �0�
55–65 46 106 15�
65 a více 3 10 13
celkem 187 636 823

Průměrný měsíční plat – všechny kategorie
�009 �6 500
�010 �7 700
�011 �8 �00
�01� �8 950
�013 �8 8�0
�014 30 150

(Grafy vyjadřují fyzické počty zaměstnanců.)
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