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Ing. et Mgr. Milan Trpišovský, MBA

Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči
Mgr. Jitka Řehořová, MBA
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Předseda
Ing. Petr Beitl
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Členové
MUDr. Ivo Jörg
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MUDr. Marek Řehoř
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Mgr. Pavel Svoboda
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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
Web www.nemjbc.cz

Údaje o nemocnici

Kontrolní a poradní orgány
Etická komise pro klinické hodnocení léčiv
Předseda: MUDr. Martin Bartoň

Komise účelné farmakoterapie
Předseda: MUDr. Lubomír Mourek

Komise pro sledování nozokomiálních infekcí
Předseda: MUDr. David Semerák

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

Skartační komise
Předseda: MUDr. Vít Mairich
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Organizační struktura

Zdravotnická oddělení
název primář/ka vedoucí
  nelékařský pracovník

ARO – anesteziologicko-resuscitační oddělení MUDr. Martin Bartoň Bc. Irena Matýsková
Centrální operační sály a centrální sterilizace MUDr. František Zasche Jana Feixová
Centrum doléčování a rehabilitace (LDN) MUDr. Jitka Čulíková Mgr. Jitka Řehořová, MBA
Gastroenterologie MUDr. Vladimír Nosek Pavla Bašová
Gynekologie a porodnice MUDr. Bohumil Svoboda Bc. Hana Appeltová
Chirurgie MUDr. Michael Vraný Mgr. Simona Vachková
Interna MUDr. Pavel Lang 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. Zdeněk Kučera Bc. Jaroslava Novotná
Pediatrie MUDr. Petr Rota Jana Jírů
Patologie MUDr. Pavel Srna Bc. Pavlína Milfaitová/
  Monika Neumannová
Radiodiagnostika MUDr. Jaromír Frydrych Bc. Filip Rasocha, DiS.
Rehabilitace a fyzikální medicína MUDr. Alena Svárovská Bc. Věra Seibothová/
  Štěpánka Hrušková
Urologie MUDr. Jaroslav Všetička, Ph.D. Lucie Novotná

Nezdravotnická oddělení
název/vedoucí/pracoviště

Ekonomický odbor
Ing. Mária Hartychová
finanční účtárna; mzdová účtárna; pokladna
Odbor technického zabezpečení
Ing. Petr Mašek
oddělení biomedicínského inženýrství;
investiční oddělení a inventarizace majetku;
veřejné zakázky a dotace;
oddělení telekomunikačního provozu
Odbor provozu a správy majetku
Bc. Daniel Maděra
provozní oddělení; velín; prádelna; stravovací provoz
Oddělení dopravy
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
Ing. 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, kolegyně a kolegové,
uplynulý rok �016 byl pro naši nemocnici rokem úspěšným. Jablonecká nemocnice je nadále personálně stabilní. Díky tomu poskytujeme péči 
bez omezení jejího objemu nebo spektra. Jedním ze základních opatření v personální oblasti byl vyšší růst průměrných mezd než garantovalo 
Ministerstvo zdravotnictví ČR a než hradily zdravotní pojišťovny.

Objem mezd meziročně stoupl téměř o 11 %. Přesto jsme dosáhli čistého provozního hospodářského zisku (před odpisy) ve výši 31 900 tis. Kč. Tento 
výsledek nám spolu s příspěvky našeho zřizovatele, kraje i sponzorů umožnil realizovat investiční akce v objemu 36 770 tis. Kč. 

Splnili jsme plán výkonů na lůžkách i v ambulancích a dosáhli tak na maximální úhrady u všech zdravotních pojišťoven. Přetrvávajícím problémem 
v oblasti kapacit a výkonnosti je nekoordinované omezování péče v některých okolních nemocnicích a přesun akutních pacientů do naší nemocnice. 

Udrželi jsme kvalitu poskytované péče. Mimo jiné jsme získali reakreditaci Spojené akreditační komise na další 3 roky.

Nemocnice uspěla se dvěma projektovými žádostmi a získala dotaci ze strukturálních fondů EU. V letech �017 a �018 tak budeme moci obnovit 
přístrojové vybavení a další techniku v objemu 150 000 tis. Kč.

Přešli jsme na nový klinický informační systém. Tento přechod byl náročný, s řadou provozních problémů. 

Pokračovali jsme v postupné rekonstrukci nemocnice. V roce �016 proběhla revitalizace pediatrického oddělení, části CEDR Tanvald a některých 
dalších pracovišť. 

Z hlavních cílů se nám nepodařil jediný, a to zajistit financování výstavby nového Pavilonu intenzivní medicíny. Z předchozích období přetrvává 
nevyhovující právní forma nemocnice.

Vedení nemocnice děkuje za dosažené výsledky všem zaměstnancům. Děkujeme rovněž za velmi dobrou spolupráci i finanční příspěvek ve výši 
10 000 tis. Kč na investice našemu zřizovateli, statutárnímu městu Jablonec nad Nisou. Poděkování patří i vedení Krajského úřadu Libereckého kraje 
za dotaci ve výši 5 000 tis. Kč na vybudování nového spojovacího krčku. V neposlední řadě děkujeme všem našim sponzorům a podporovatelům..

Základní plán pro rok �017:
• zajistit optimální personální pokrytí,
• splnit vnitřní byznysplán – provozní zisk 30 000 tis. Kč,
• splnit plán výkonů – regulace dle úhradové vyhlášky,
• udržet kvalitu a spektrum zdravotních služeb,
• připravit a vyhlásit výběrová řízení u obou „evropských projektů“, 
 u projektu č. 1 výběrové řízení také dokončit,
• zajistit financování Pavilonu intenzivní medicíny a zahájit realizaci,
• revitalizovat oddělení ortopedie včetně operačního sálu.

  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 2010 – 2016
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

akutní lůžka
průměrná obložnost v % 78,6 75,5 79,3 76,9 76,5 75,9 77,�

průměrná ošetřovací doba (ve dnech) 5,6 5,3 5,� 5,1 5,1 5,0 4,8

počet lůžkodnů 86 �48 8� 699 86 300 83 876 83 791 8� 0�5 85 ��8

nemocnice včetně následné péče
průměrná obložnost v % 8�,1 79,5 81,9 80,7 80,3 79,6 79,0

průměrná ošetřovací doba (ve dnech) 6,9 6,7 6,4 6,3 6,4 6,� 6,1

počet lůžkodnů 110 116 106 544 108 655 107 645 107 583 105 454 108 103

počet hospitalizovaných pacientů 14 861 14 9�0 15 764 15 738 15 503 15 719 17 6�3

počet operací 6 686 6 60� 6 663 6 467 6 777 6 671 6 685

počet porodů 1 36� 1 3�� 1 443 1 417 1 3�6 1 357 1 570

počet vykázaných bodů (v tis.) 501 933 488 514 503 594 510 530 506 809 531 60� 550 951

ambulantní péče
počet ambulantních vyšetření 174 777 178 489 185 417 19� 096 195 484 196 616 ��5 643
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Zdravotnická oddělení

Počty vybraných výkonů
 2015 2016

 
 2015 2016

ARO
počet celkových anestezií 6 455 6 396
počet regionálních anestezií 1 138 1 305
počet porodních analgezií 301 341

Gastroenterologie
gastroskopie � 16� � 391
kolonoskopie � 416 � 604
ERCP 576 605
EUS (endosonografie) 659 696

Gynekologicko-porodnické oddělení
počet operací celkem 417 456
počet výkonů 1 117 1 086

Chirurgické oddělení
počet operací celkem � 517 � 465
traumatologické operace 706 744
cévní operace �01 189
bariatrické operace 95 91

Interní oddělení
počet ambulantních vyšetření 9 400 9 435
UZ štítné žlázy � 794 3 �99
UZ karotid a žil �68 �17
ECHO kardio 1 61� 1 686

Oddělení klinické biochemie a hematologie
počet vyšetření celkem � 976 408 3 075 467
pro lůžková oddělení nemocnice 1 �01 60� 1 118 5�9

Onkologie
počet vyšetření 9 988 13 003
počet podaných chemoterapií 1 667 1 8�1
počet lymfodrenáží 5 016 4 571

ORL
počet operací celkem 611 7�9
adenotomie 16� 189
endoskopické operace v nosní dutině �17 �50
screeningové vyšetření sluchu u novorozenců 1 406 1 560

Ortopedické oddělení
počet operací celkem 86� 877
TEP kyčelních kloubů 118 171
TEP kolenních kloubů 139 1�4

Patologie
počet pitev 101 51
počet biopsií 9 760 9 4�9

Pediatrické oddělení
počet ambulantních vyšetření 7 �46 8 �49
počet narozených dětí 1 363 1 580
počet dvojčat 8 1�

Radiodiagnostické oddělení – počet pacientů
magnetická rezonance 5 74� 6 0�7
CT 7 776 8 4�5
skiagrafie 31 618 31 877
skiaskopie 1 �7� 1 �00
UZ vyšetření 9 598 9 801

Rehabilitace a fyzikální medicína
počet lékařských vyšetření 4 448 4 189
počet výkonů fyzioterapeutů 16� 486 159 415

Urologické oddělení
počet operací celkem 959 978
operace pro inkontinenci 94 7�
onkologické výkony 668 49�

Centrální sterilizace
cykly v parním sterilizátoru 4 0�1 4 168



7

Ošetřovatelská péče

Na úvod mi dovolte, abych poděkovala všem pracovníkům v úseku ošetřovatelské péče, protože 
za poslední rok opět narostly objem i náročnost péče. Ošetřovatelská péče je zaměřená na 
komplexní problémy pacienta. Aby zdravotnický nelékařský personál zvládl zvyšující se nároky práce, 
věnujeme se vzdělávání ve všech odbornostech. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků 
je jednou z priorit a daří se nám udržovat vysoce specializovaný zdravotnický personál na všech 
odděleních nemocnice. 

Intenzivně pracujeme na vytvoření bezpečné a bezkonfliktní pracovní atmosféry na jednotlivých 
pracovištích jablonecké nemocnice. Spokojený zaměstnanec je pro nás další dlouhodobou prioritou. 
Semináře na podporu duševní hygieny a týmové spolupráce vnímáme jako velice důležité, a proto se 
stávají součástí vzdělávacích programů napříč všemi profesemi. Daří se nám udržovat stabilní týmy 
zdravotnických pracovníků.

Jedním z dlouhodobých cílů nemocnice je spokojený pacient. Spokojenost ambulantních 
i hospitalizovaných pacientů sledujeme formou dotazníků v průběhu celého roku. Vedle toho 
provádíme podrobnější šetření zaměřené na 7 oblastí (tzv. Pickerovy dimenze kvality). Tento 
výzkum provádíme 1x ročně v průběhu dvou měsíců. Dotazníky jsou nabídnuty všem propuštěným 
pacientům. Pacienti v tomto roce velice dobře hodnotili dostatek informací od zdravotnických 
pracovníků a péči při propuštění z hospitalizace. Tuto oblast podporujeme organizováním kurzů 
komunikace pro všechny zdravotnické pracovníky a vytvářením informačních materiálů pro pacienty 
i jejich rodinné příslušníky. Dále se nám daří zlepšovat kvalitu hotelových služeb, mimo jiné tím, že 
revitalizujeme všechna pracoviště v nemocnici. Rovněž se zaměřujeme na specifické potřeby našich 
pacientů a jejich nejbližších.

Začátkem roku �016 jsme aktualizovali dotazník spokojenosti s ambulantní péčí. Pacienti mají možnost vyplnit dotazník také on-line na internetu. 
Tištěná verze je k dispozici ve všech ambulantních čekárnách a na informacích. Více jak 90 % pacientů na ambulancích je spokojeno s komunikací 
a chováním zdravotnického personálu a uvádí, že pociťují dostatek soukromí při ošetření. Dobře pacienti hodnotí orientační značení po nemocnici. 
Děkuji všem pacientům, kteří věnovali svůj čas vyplnění dotazníků spokojenosti. Vaše názory jsou pro nás velice důležité, abychom i nadále mohli 
zlepšovat kvalitu zdravotní péče v Nemocnici Jablonec nad Nisou.

  Mgr. Jitka Řehořová, MBA
  náměstkyně pro ošetřovatelskou péči
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Řízení kvality a bezpečí

Řízení kvality v jablonecké nemocnici
Jablonecká nemocnice řadu let pracuje s vlastní strategií kontroly a řízení kvality, která zvyšuje bezpečnost pacientů 
i zaměstnanců. Spolehlivě plníme standardy kvality a bezpečí stanovené zákonem, ministerstvem zdravotnictví i akreditač-
ními standardy. 

Na úrovni statisticko-medicínských parametrů sledujeme práci pomocí Národní sady ukazatelů kvality a je možné je porov-
návat v rámci ČR. V nemocnici sbíráme a analyzujeme další kvantitativní ukazatele a indikátory kvality, které podporují plnění 
našich čtyř základních strategických cílů a přispívají k soustavnému úsilí o zvyšování kvality a bezpečí. Zapojeni jsme také do 
systému sledování nežádoucích událostí dle klasifikace Světové zdravotnické organizace. Hlášení těchto událostí je již delší 
dobu na dobré úrovni, což dokazují statistická data při porovnání s ostatními zdravotnickými zařízeními. Do interních postupů 
jsou implementovány všechny Resortní bezpečnostní cíle MZ ČR. Management kvality je v jablonecké nemocnici zaveden na 
všech odděleních, včetně hospodářsko-technické správy. Funkčnost a dodržování celého systému je ověřováno při interních 
auditech. Stabilní je tým �� interních auditorů.

V roce �016 jsme úspěšně prošli již druhou reakreditací dle standardů 
Spojené akreditační komise, o. p. s. Laboratoře uplatňují systém dle 
specifické normy pro zdravotnické laboratoře ČSN EN ISO 15189:�013. 
Na podzim �016 obhájilo oddělení patologie po dvou letech dozorový 
Audit II od NASKL (Národní autorizační středisko pro klinické labora-
toře). Dozorový audit na OKBH, který zde zajišťuje ČIA (Český institut 
pro akreditaci), proběhl úspěšně v lednu �017. Od roku �014 realizu-
jeme také tzv. interní klinické audity na radiodiagnostickém oddělení. 
V říjnu �016 zde byl proveden externí klinický audit. Ve stravovacím 
provozu je interně udržován systém bezpečnosti potravin a HACCP.

   Mgr. Petra Hybnerová, MBA
   manažerka kvality
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Stavební a investiční akce 2016

Venkovní stavební práce
výstavba nového spojovacího krčku
rekonstrukce hlavního vjezdu
rozšíření parkovacích míst u hřbitova
oprava asfaltových povrchů u dopravy

Stavební práce uvnitř nemocnice
humanizace oddělení pediatrie
humanizace CEDR Tanvald a Jablonec
humanizace ortopedické ambulance
humanizace dámského filtru operačních sálů
rekonstrukce recepce na ambulanci rehabilitace a fyzikální medicíny
humanizace prostor pro fyzikální léčbu

Nový hlavní vjezd do areálu nemocnice Nová ortopedická ambulance Rekonstruovaná sesterna na CEDR Tanvald Nová recepce na oddělení rehabilitace 
a fyzikální medicíny

Rekonstrukce spojovacího krčku
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Ekonomická a hospodářsko-technická část nemocnice

Vážení přátelé,
dostává se Vám do rukou výroční zpráva 
Nemocnice Jablonec nad Nisou p. o. za rok 
�016. Dovolte mi, abych shrnul hospodaření 
a připomněl smysl naší organizace. Jak často na 
tomto místě podotýkám – porozumění a neustálé 
zvyšování kvality poskytování zdravotní péče 
je hlavním smyslem a cílem naší organizace. 
Tato situace je neoddělitelná od financování 
zdravotnických zařízení, která je stále nejen mezi 
odbornou, ale i laickou veřejností diskutována. 
Z mého pohledu je stále velmi aktuálním 
i palčivým tématem a celá naše společnost je na 
tuto skutečnost velmi citlivá. 

Vykázaný účetní hospodářský výsledek:
Celkem ztráta -14 794 671,69 Kč
z toho
ztráta z hlavní činnosti -15 �8� 981,93 Kč
zisk z hospodářské činnosti 488 310,�4 Kč

Naše organizace dosáhla ve srovnání s před-
cházejícím rokem o 7 860 tis. Kč horší účetní 
výsledek hospodaření. Při hodnocení tohoto 
vývoje je třeba přihlédnout k těmto význam-
ným skutečnostem:
•  v roce �016 organizace obdržela 

o 408 tis. Kč více provozních dotací než 
v minulém roce, rovněž rozpuštění inves-
tičních dotací bylo účtováno v částce 
o 959 tis. Kč vyšší,

•  odpisy jsou v roce �016 zúčtovány v celko-
vé výši 51 887 509 tis. Kč,

•  výsledek roku �016 je zatížen daní z pří-
jmů v částce 648 tis. Kč,

•  výsledek roku �015 výrazně pozitivně 
ovlivnila smluvní sankce zaúčtovaná do 
výnosů v částce 7 441 tis. Kč.

Pokud vyloučíme tyto vlivy, výsledek hos-
podaření roku �016 je oproti předchozímu 

roku horší o 9 533 tis. Kč, a to i přesto, že naše 
nemocnice dosáhla meziroční nárůst výnosů 
z prodeje služeb a zboží ve výši 33 453 tis. Kč. 
Hlavním faktorem, který výsledek hospoda-
ření za rok �016 ovlivnil, byl nárůst osobních 
nákladů o 37 117 tis. Kč.

Celkové tržby od zdravotních pojišťoven 
představují za rok �016 částku 675 658 tis. Kč, 
z toho tržby za výkony činily 640 904 tis. Kč, 
tržby za prodej léků 3� 991 tis. Kč a tržby za 
regulační poplatky byly 1 763 tis. Kč. 

Vážení přátelé, rád bych touto cestou poděko-
val všem našim pracovníkům, zdravotnickým 
i nezdravotnickým, a to jak za jejich pracovní 
výkony, tak za nelehkou a obětavou práci. 
Oceňuji jejich ztotožnění s naší nemocni-
cí. K jejich přednostem patří kvalifikovanost, 
vlídnost a lidskost, díky kterým si i nadále 
udržujeme renomé zdravotnického zařízení 
přívětivého k našim pacientům. Přál bych 
si, aby naši pacienti i nadále byli co nejvíce 
s našimi službami spokojeni a abychom si 
získávali jejich důvěru při řešení zdravotních 
problémů. Rovněž si přeji, aby naše nemocni-
ce byla i nadále vyhledávaným zdravotnickým 
zařízením, které je orientováno na občana, 
rodinu a místní komunitu. Hodně úspěchů při 
plnění všech náročných úkolů, které máme 
před sebou.

 Ing. et Mgr. Milan Trpišovský, MBA
  náměstek pro hospodářsko-technickou  
 správu
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Ekonomická a hospodářsko-technická část nemocnice

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
�015 příspěvek na anesteziologický přístroj
 pro ARO na ERCP vyšetření �56 810 Kč
�016 příspěvek na generátor pro operace varixů
 a příslušenství 300 000 Kč

Informace o nadaci jsou zveřejněny na www.nemjbc.cz

Finanční příspěvky a dotace na provoz (v tis. Kč)
 2015 2016

statutární město Jablonec nad Nisou 500 500
Liberecký kraj – pohotovost 1 658 � 306
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 384 537
Ministerstvo zdravotnictví ČR 10� 1�0
dotace – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 449 0
celkem 3 093 3 463

Zdroje na investice (v tis. Kč)
  2016

vlastní zdroje  18 099
Liberecký kraj  5 000
statutární město Jablonec nad Nisou  10 000
grant – ROP NUTS SV  0
finanční dary  941
věcné dary  � 730
celkem  36 770

Sponzoři nemocnice 2016 (finanční a věcné dary od 50 000 Kč)
• Nadace JABLOTRON, Jablonec nad Nisou
• DELIKOMAT s. r. o., Modřice
• Nadace nemocnice v Jablonci nad Nisou
• Jablonecké kulturní a informační centrum, o. p. s., Jablonec nad Nisou
• Konak Vincent Václav, Jablonec nad Nisou
• Mertl s. r. o., Zbiroh
• Nadační fond Kapka naděje, Praha
• Boston Scientific ČR s. r. o., Praha
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Rozvaha
 k 31. 12. 2015 k 31. 12. 2016
 tis. Kč tis. Kč

 AKTIVA CELKEM 901 891 904 491

Stálá aktiva celkem 733 313 717 851

dlouhodobý nehmotný majetek 1� 837 15 9�1

oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku -9 383 -10 146

dlouhodobý hmotný majetek 1 36� 930 1 388 953

oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku -634 067 -677 790

finanční investice, dlouhodobé pohledávky 996 913

Oběžná aktiva celkem 168 579 186 640

zásoby 13 956 13 434

pohledávky, přechodné účty aktivní 64 669 83 8�6

finanční majetek 89 954 89 380

 PASIVA CELKEM 901 891 904 491

Vlastní zdroje krytí 812 546 811 465

jmění a upravující položky 7�3 860 70� 617

fondy 169 066 �04 0��

výsledek hospodaření (celkem) -80 380 -95 174

Cizí zdroje 89 345 93 026

dlouhodobé závazky 11 598 11 617

krátkodobé závazky, přechodné účty pasívní 77 747 81 409

Výkaz zisku a ztrát
 k 31. 12. 2015 k 31. 12. 2016
 tis. Kč tis. Kč

spotřeba materiálu 175 111 175 169

spotřeba energie �� 504 �1 55�

služby 85 771 93 130

osobní náklady 343 498 380 615

ostatní náklady 8 063 8 �89

daně a poplatky 5 6�5 1 1�9

odpisy dlouhodobého majetku 55 315 51 888

 NÁKLADY CELKEM 695 887 731 772

tržby zdravotních pojišťoven 607 795 640 904

tržby ostatní 63 419 63 961

provozní dotace 3 093 9 3�6

ostatní výnosy 14 646 � 786

 VÝNOSY CELKEM 688 953 716 977

 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -6 934 -14 795
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Struktura nákladů a jejich poměr k celkovým nákladům
 rok 2015  rok 2016
 tis. Kč % tis. Kč %

ZUM 3� 50� 4,67 33 0�8 4,51

SZM �1 �51 3,05 �1 754 �,97

léky, prodej léků 61 458 8,83 61 678 8,43

laboratorní a diagnostický materiál 18 488 �,66 18 754 �,56

všeobecný materiál a náhradní díly 7 981 1,15 8 505 1,16

drobný dlouhodobý hmotný majetek 8 333 1,�0 3 943 0,54

potraviny – stravování, prodej zboží 11 �3� 1,61 11 �40 1,54

PHM 1 977 0,�8 1 751 0,�4

ostatní materiál a zboží 8 �73 1,19 14 516 1,98

energie, plyn, voda �� 504 3,�3 �1 55� �,95

služby lékařů 37 801 5,43 40 303 5,51

ostatní služby �0 �04 �,90 17 617 �,41

úklidové služby 7 565 1,09 8 0�3 1,10

telefonní poplatky 714 0,10 639 0,09

opravy �3 103 3,3� �6 548 3,63

mzdy �54 879 36,63 �81 571 38,48

sociální a zdravotní pojištění 84 871 1�,�0 93 650 1�,80

příděl do FKSP 3 748 0,54 4 03� 0,55

pojištění, ostatní finanční náklady 8 063 1,16 8 378 1,14

daně, poplatky, úroky, ostatní náklady 5 6�5 0,81 � 316 0,3�

odpisy, zůstatková cena vyřazeného majetku 55 315 7,95 51 974 7,10

celkem 695 887 100 731 772 100
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Dotace z Evropské unie

Návazná péče – pořízení a modernizace přístrojového vybavení
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. získala v roce �016 dotaci na dva projekty z Inte-
grovaného regionálního operačního programu (IROP), prioritní osa 06.0� Zkvalitnění 
veřejných služeb a podmínek života pro obyvatelstvo regionů, 31. výzvy – Zvýšení 
kvality návazné péče – SC.

Nemocnice Jablonec nad Nisou – návazná péče I.
Registrační číslo projektu: CZ.06.�.56/0.0/0.0/16_043/0001��3

Nemocnice Jablonec nad Nisou – návazná péče II.
Registrační číslo projektu: CZ.06.�.56/0.0/0.0/16_043/0001�07

Hlavní aktivitou předložených projektů je pořízení a modernizace přístrojového vyba-
vení a technologií, které slouží pro poskytování zdravotních služeb v podporovaných 
oborech a metodách dle Koncepce Návazné péče Ministerstva zdravotnictví ČR. Oba 
projekty se zaměřují na obnovu přístrojů sloužících pro diagnostické a zobrazovací 
metody a pro podporu intenzivní, anesteziologicko-resuscitační a operační péče. Tím 
se výrazně zvýší kvalita péče poskytované pacientům tak, aby odpovídala srovnatel-
ným nemocnicím v rámci České republiky.

Celkový objem způsobilých výdajů za projekt Nemocnice Jablonec nad Nisou – návaz-
ná péče I. činí 98 090 589,50 Kč, za projekt Nemocnice Jablonec nad Nisou – návazná 
péče II. 53 108 750,58 Kč. Spoluúčast financování ze strany nemocnice pokryje 10 % 
způsobilých realizovaných výdajů.

Projekty „Nemocnice Jablonec nad Nisou – návazná péče I.“ a „Nemocnice Jablonec 
nad Nisou – návazná péče II.“ jsou spolufinancované Evropskou unií.

Akreditované obory v Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o.
dle zákona č. 95/2004 Sb.
Obor specializačního Typ Platnost Pracoviště
vzdělávání  akreditace

Endokrinologie I. �9. �. �0�0 interna
a diabetologie
(na část vzdělávací
programu Endokrinologie)

Vnitřní lékařství II. 14. �. �0�3 interna

Dětské lékařství II. 11. 1�. �0�1 pediatrie

Rehabilitační I. 19. 5. �0�� rehabilitace
a fyzikální medicína

Chirurgie II. �9. 3. �0�3 chirurgie – operační sály

Anesteziologie I. 6. 11. �0�3 ARO
a intenzivní medicína

Otorinolaryngologie I. �. 3. �0�3 ORL

Radiologie a zobrazovací v plném 11. 6. �0�4 RDG/magnetická rezonance
metody rozsahu

Gynekologie a porodnictví I. 10. 7. �0�� gynekologie-porodnictví

Urologie II. 18. 3. �0�5 urologie

Patologie I. 7. 5. �018 patologie 

Gastroenterologie I. �4. 5. �019 gastroenterologie

Ortopedie I. 30. 1�. �0�0 ortopedie

Traumatologie I. 14. 9. �017 chirurgie – operační sály

Onkochirurgie  7. 4. �0�1 chirurgie – operační sály

Postgraduální vzdělávání
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Personální údaje

Kategorie a počty zaměstnanců celkem 854

Specializace ošetřovatelského personálu celkem 499

Specializace lékařského personálu celkem 144

Všeobecné sestry, porodní asistenky
a zdravotnické asistentky (359)

Sanitáři, ošetřovatelky (140)

Fyzioterapeuti (28)

Dělníci (72)

THP (53)

Zdravotní laboranti (19)

Lékaři,
farmaceuti (149)

Ostatní odborní pracovníci (19)RDG asistenti (15)
Zařazeni do oboru (21)

Se specializovanou způsobilostí (96)

Absolvován
povinný základ (27)

Bez odborného dohledu
se specializovanou způsobilostí (163)

S odborným
dohledem (176)

Bez odborného dohledu (160)

Věková struktura zaměstnanců
věk muži ženy celkem

15–�4 6 30 36
�5–34 47 141 188
35–44 49 �08 �57
45–54 �8 17� �10
55–65 41 97 138
65 a více 10 15 �5
celkem 191 663 854

Průměrný měsíční plat – všechny kategorie
�009 �6 500
�010 �7 700
�011 �8 �00
�01� �8 950
�013 �8 8�0
�014 30 150
�015 31 660
�016 34 �70

(grafy vyjadřují fyzické počty zaměstnanců)
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