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Úvodní slovo předsedy představenstva 
 
 
Oblastní nemocnice Jičín a. s. vznikla zápisem do obchodního rejstříku vedeného Krajským 
soudem v Hradci Králové v oddíle B pod vložkou č. 2328 dnem 4. prosince 2003.  Od doby 
vzniku do 31.12.2003 nevyvíjela žádnou činnost. V souladu s Rozhodnutím o registraci 
nestátního zdravotnického zařízení Oblastní nemocnice Jičín a. s. a na základě smluv o 
poskytování a úhradě zdravotní péče se zdravotními pojišťovnami došlo k zahájení 
poskytování zdravotní péče od 1. 1. 2004. 
 
Dne 24.5.2004 byla podepsána Smlouva o fúzi sloučením nástupnické společnosti Oblastní 
nemocnice Jičín a.s., IČ 260 01 551 se zanikající společností Novobydžovská nemocnice a.s., 
IČ 260 01 721. Smlouva byla schválena Radou Královéhradeckého kraje dne 7.7.2004 a 
nabyla právní moci (zápis fúze od obchodního rejstříku) dne 30.7.2004. Rozhodným dnem 
fúze byl 1. leden 2004. 
 
V roce 2006 se společnost stala dceřinou společností ZH KHK a.s., který zajišťuje pro 
nemocnici zásobování spotřebním materiálem a zajišťuje pořízení nákladných přístrojových 
investic. 
 
Po ekonomické stránce je hospodaření nemocnice stabilní, problémem je vytvoření zdrojů ke 
krytí odpisů. Rozsah zdravotní péče je zachován a dokladem snahy o neustálé zvyšování 
kvality je zavádění ISŘ. V první polovině roku 2010 by měla společnost získat certifikáty 
ČSN EN ISO 9001:2009 – systém managementu jakost, ČSN EN ISO 14001:2005– systém 
ochrany životního prostředí a ČSN EN ISO OHSAS 18001:2008 – ochrana zdraví a 
bezpečnosti při práci. Z hlediska personálního lze označit situaci v nemocnici jako 
stabilizovanou a to i přes změny ve vzdělávání zdravotnických pracovníků, které přinesly 
většině zdravotnických zařízení problémy. Personální stav na všech odděleních odpovídá 
požadavkům Zdravotních pojišťoven. 
 
Ve druhé polovině roku 2009 došlo k výraznému nárůstu mezd sester, na kterém se podílely 
zvýšené úhrady od zdravotních pojišťoven určené pouze pro tento účel a dále pak provozní 
dotace od Královéhradeckého kraje k částečnému dorovnání rozdílu průměrné mzdy SZP na 
republikovou úroveň. Průměrná mzda SZP za rok 2009 stoupla o téměř 15%. 
 
 
 
 

Ing. Dana Kracíková 
předseda představenstva 

 
 
 

Ing. Josef Kubíček 
místopředseda představenstva 

 
 
 
V Jičíně 11.3.2010 



 4 

Historické údaje 
 

• Oblastní nemocnice Jičín a. s. byla založena v prosinci 2003 upsáním základního kapitálu ve 
výši 2 mil. Kč a zapsána do obchodního rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci 
Králové v oddílu B, vložce číslo 2328 dne 4.12.2003. Jediným akcionářem byl 
Královéhradecký kraj. 

• Činnost Oblastní nemocnice Jičín a. s. byla zahájena k 1. 1. 2004, kdy nabylo platnosti 
rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení. K 1. 1. 2004 byli do Oblastní 
nemocnice Jičín a. s. převedeni pracovníci na základě dohody o delimitaci z Oblastní 
nemocnice Jičín, příspěvkové organizace Královéhradeckého kraje. 

• Dne 24.5.2004 byla podepsána Smlouva o fúzi sloučením nástupnické společnosti Oblastní 
nemocnice Jičín a.s. se zanikající společností Novobydžovská nemocnice a.s. Smlouva byla 
schválena Radou Královéhradeckého kraje dne 7.7.2004 a nabyla právní moci (zápis fúze do 
obchodního rejstříku) 30.7.2004. Rozhodným dnem fúze byl 1.1.2004. 

• V  červnu 2004 byl předán nemocniční areál v Nové Pace vlastníkovi nemovitosti 
Královéhradeckému kraji. 

• Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje usnesením č. 7/338/2005 ze dne 22.9.2005 schválilo 
převod akcií společnosti Oblastní nemocnice Jičín a.s. na základě posudku znalce do 
vlastnictví Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s. za předpokladu jejich 
vložení do základního kapitálu Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s. 
Krajským soudem jmenovaný znalec Česká znalecká a.s., znalecký ústav, stanovila hodnotu 
nepeněžitého vkladu částkou 30.777 tis. Kč. Dne 22.11.2005 byla podepsána Smlouva o 
upsání akcií mezi Královéhradeckým krajem, jako upisovatelem a Zdravotnickým holdingem 
Královéhradeckého kraje a.s. a zároveň dne 28.11.2005 byla stejnými stranami podepsána 
Smlouva o vložení nepeněžitého vkladu. Jediným akcionářem k 31.12.2006 je Zdravotnický 
holding Královéhradeckého kraje a.s.. 

• Na základě usnesení zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. 6/235/2005 v lednu 2006 
obdržela Oblastní nemocnice Jičín a. s. od Královéhradeckého kraje Darovací smlouvou 
movitý majetek v hodnotě 32.547.304,- Kč.  

• V témže období byla podepsána Smlouva o výpůjčce, podle níž může společnost od 1.1.2006 
nakládat s  movitým majetkem Královéhradeckého kraje pořízeného z dotací ze SR v hodnotě 
20.887.766,- Kč. Výpůjčku movitých věcí pořízených z dotací státního rozpočtu schválila 
Rada Královéhradeckého kraje usnesením č. 5/224/2006. 

• V březnu 2006 z důvodů rekonstrukce budovy bývalé chirurgie došlo k  přemístění oddělení 
LDN s 20 lůžky do areálu v Novém Bydžově. 

• Dne 1.8.2006 byla zahájena rekonstrukce objektu bývalé chirurgie na Pavilón interních oborů. 
Akce byla financována z finančních prostředků Královéhradeckého kraje. Předpokládané 
náklady činily 196 mil. Kč. 

• Dne 21.8.2006 byla podepsána Ovládací smlouva mezi řídící osobou Zdravotnického holdingu 
Královéhradeckého kraje a.s. a řízenou osobou Oblastní nemocnice Jičín a.s Dnem 30.8.2006 
byla do Obchodního věstníku pod zn. 3222259-35/06 zveřejněna listina notářského zápisu 
Ovládací smlouvy. 

• S účinností od 1.1.2007 začal platit nový zákoník práce, který zásadně změnil přístup 
k pohotovostním službám, zrušil institut pohotovost na pracovišti a ponechal pouze pracovní 
pohotovost mimo pracoviště, dále snížil práci přesčas na 8 hodin týdně. Tyto zásadní změny 
byly příčinou výrazného nárůstu mzdových prostředků a tím i průměrných mezd, zejména u 
lékařů.  

• Nemocnice v průběhu roku 2007 získala akreditace na vzdělávání lékařů pro obory: 
anesteziologie a resuscitace, lékařská mikrobiologie, otorinolaryngologie, nefrologie, klinická 
biochemie, vnitřní lékařství a rehabilitační a fyzikální medicína. 

• V roce 2007 začala implementace procesně orientovaného nemocničního informačního 
systému MPA. 

• Od 1.10.2007 zajišťuje nemocnice lékařskou službu první pomoci (LSPP) pro dospělé místo 
ZZS KHK. 



 5 

• Od 1.1.2008 společnost realizovala výběr regulačních poplatků podle zákona č. 261/2007 Sb. 
o stabilizaci veřejných rozpočtů. Regulační poplatek za návštěvu je vybírán prostřednictvím 
poukázek nebo hotovostí, ostatní regulační poplatky jsou hrazeny v pokladně nemocnice nebo 
převodem na účet. Výběr poplatků byl zajištěn vlastními kapacitami bez použití automatů a 
bez nárůstu pracovních sil. 

• Začátkem roku 2008 společnost obdržela finanční podporu z Programu CZ 0037 
financovaného z FM EHP/Norska a Královéhradeckého kraje s názvem „Posilování 
sociálních, vzdělávacích a zdravotnických služeb v Královéhradeckém kraji“ve výši 1.664,05 
tis. Kč na nákup 60 ks polohovacích lůžek pro pacienty LDN. 

• V dubnu 2008 společnost podepsala smlouvu o zavádění integrovaného systému řízení (ISŘ), 
která upravuje podmínky směřující k zavedení ČSN EN ISO 9001:2009 – systém 
managementu jakost, ČSN EN ISO 14001:2005 – systém ochrany životního prostředí a ČSN 
EN ISO OHSAS 18001:2008 – ochrana zdraví a bezpečnosti při práci 

• Připravovaný projekt fúze podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností 
a družstev předpokládal fúzi sloučením společností Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Oblastní 
nemocnice Jičín a.s., Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou a.s. a Oblastní nemocnice 
Náchod a.s. s tím, že nástupnickou společností bude Oblastní nemocnice Trutnov a.s. a 
zanikajícími společnostmi budou Oblastní nemocnice Jičín a.s., Oblastní nemocnice Rychnov 
nad Kněžnou a.s. a Oblastní nemocnice Náchod a.s. Očekávala se změna názvu nástupnické 
společnosti na Královéhradeckou krajskou nemocnici a.s. 
Rozhodný den fúze byl stanoven na 1. červenec 2008, z tohoto důvodu byla sestavena 
mimořádná účetní závěrka k datu 30. června 2008. Projekt fúze se neuskutečnil 

• V průběhu roku 2008 byla provedena analýza a následná kastomizace v rámci implementace 
procesně orientovaného nemocničního informačního systému MPA v Novém Bydžově, 
systém MPA v Novém Bydžově je koncem roku 2008 připraven ke spuštění, jemuž bude ještě 
předcházet školení zaměstnanců – uživatelů. 

• V průběhu roku 2008 pokračovala rekonstrukce budovy bývalé chirurgie na Pavilón interních 
oborů, byla započata výstavba spojovacích mostů a změna vstupu do pavilonu RDG. 
Investiční akce byla kompletně ukončena v závěru listopadu 2008 a byla plně financovaná 
z prostředků Královéhradeckého kraje – stavební část v hodnotě 238.953,25 tis. Kč, 
přístrojové investice v hodnotě 22.097,34 tis. Kč. 

• Společnost dne 22.10.2008 slavnostně převzala certifikát Baby Friendly Hospital, který byl 
udělen novorozeneckému oddělení splňujícímu kritéria stanovená Světovou zdravotnickou 
organizací na podporu kojení. Do akreditačního procesu se intenzivně zapojili zaměstnanci 
dětského oddělení ve spolupráci s gynekologií a porodnicí. 

• V prosinci byl ve společnosti zahájen finanční audit let 2004 – 2008 auditorskou společností 
Spica Audit s.r.o. Praha 2. 

 
 
 

Přehled hlavních událostí roku 2009 
• Z rozhodnutí Královéhradeckého kraje s účinností od 1.2.2009 začal kraj hradit formou 

darovacích smluv regulační poplatky za občany, kterým byla poskytnuta zdravotní péče, s níž 
je spojena povinnost hradit regulační poplatky. Za tímto účelem dne 29.1.2009 společnost 
uzavřela s KHK Smlouvu o spolupráci v oblasti hrazení regulačních poplatků. 

• V únoru 2009 byl ukončen finanční audit společností Spica Audit s.r.o. Praha 2 a jeho 
výsledky byly předány Královéhradeckému kraji. Audit konstatoval, že ve společnosti 
nedochází k neoprávněnému nakládání s cizím majetkem, nedochází ke zneužití informací 
získaných z obchodního styku, nedochází ke zpronevěře finančních prostředků a rozhodnutím 
vedení společnosti nebyly poškozeny práva třetích osob. 

• Ve stejném měsíci byly zahájeny činnosti ke zpracování Analýzy fungování ZH KHK a.s. 
společností CoSystém s.r.o. Hradec Králové. 
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• V březnu 2009 došlo k přesunu rehabilitační ambulance z POO do objektu RDG z důvodu 
plánovaného přesunu gastroenterologické ambulance z budovy staré interny. Prostory prošly 
stavebními úpravami a byly přizpůsobeny pro činnost gastroenterologické ambulance. 

• V květnu byla na MPSV ČR podána žádost o poskytnutí dotace z Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost financované z ESF v celkové hodnotě 4.979,42 tis. Kč, jejímž 
cílem je zvýšení kvality zdravotnické péče a adaptability zaměstnanců v Oblastní nemocnici 
Jičín a.s.. 

• Ve druhé polovině roku 2009 došlo k výraznému nárůstu mezd sester, na kterém se podílely 
zvýšené úhrady od zdravotních pojišťoven určené pouze pro tento účel a dále pak provozní 
dotace od Královéhradeckého kraje k částečnému dorovnání rozdílu průměrné mzdy SZP na 
republikovou úroveň. Průměrná mzda SZP za rok 2009 stoupla o téměř 15%. 

• Na RDG byl 23.9.2009 slavnostně zahájen provoz skiaskopicko-skiagrafického kompletu. 
Nový přístroj byl pořízen z finančních zdrojů kraje v rámci programu digitalizace za cenu 19 
mil Kč. Jedná se o víceúčelové zařízení, které zdokonalí diagnostiku a umožní provádět další 
vyšetření, např. zažívacího traktu, páteřního kanálu, cév atd., a to s nižší radiační zátěží. 
Využívání přístroje lékařům na jednotlivých odděleních zlepší přístup k obrazové 
dokumentaci pomoci přenosu a archivace obrazu (PACS). Tento přístroj je jediný v okrese 
Jičín a bude sloužit spádové oblasti 80 tis obyvatel. 

• Ke konci roku 2009 byla ukončena implementace procesně orientovaného nemocničního 
informačního systému MPA ve společnosti, čímž došlo ke sjednocení NIS v areálech v Jičíně 
a Novém Bydžově. 

 
 

Přehled událostí po rozvahovém dni 
• Ve volbách člena dozorčí rady za zaměstnance ve dnech 24.-25.2. 2010 byl zvolen MUDr. 

Lubomír Voltr, primář gynekologicko porodnického oddělení, který nahradí člena DR MUDr. 
Tomáše Mlčocha, jemuž skončilo volební období. 

• V březnu 2010 byla přestěhována gastroenterologická ambulance do stavebně upravených 
prostor v budově POO. 

• 15.3.2010 společnost obdržela od MPSV ČR Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt „Vzdělání – cesta ke kvalitě“ 
CZ.1.04/1.1.02/35.00262 v celkové hodnotě 4.979,42 tis. Kč pro období od 15.3.2010 do 
30.8.2011. 

 
 
Organizační struktura společnosti 
Organizační struktura Oblastní nemocnice Jičín a.s nedoznala v průběhu roku 2009 změn oproti stavu 
z předchozího roku. Jedinými zaměstnanci společnosti vytvářející příslušnou organizační strukturu 
jsou předseda a místopředseda představenstva, kteří jsou v pracovněprávním poměru ke společnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dozorčí rada 

Valná hromada 

Představenstvo 

Ředitel společnosti 
Ing. Dana Kracíková 
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Vrcholové orgány společnosti k 31.12.2009 
Představenstvo ZH KHK a.s. při výkonu působnosti valné hromady společnosti k 9.2.2009 odvolalo 
z představenstva Petra Kuříka a Ladu Štěpánkovou a zvolilo s účinností od 9.2.2009 Jiřího Dršku a 
Mgr. Martinu Berdychovou do funkce člena představenstva společnosti. 
 
Představenstvo: 
Předseda představenstva  Ing. Dana Kracíková   v představenstvu od 25.2.2004 
Místopředseda představenstva  Ing. Josef Kubíček   v představenstvu od 13.12.2006 
Členové představenstva   RSDr. Ing. Otakar Ruml v představenstvu od 4.12.2003 
     Mgr. Táňa Šormová   v představenstvu od 7.7.2004 
     Ing. Josef Táborský   v představenstvu od 1.12.2008 
     Jiří Drška   v představenstvu od 9.2.2009 
     Mgr. Martina Berdychová  v představenstvu od 9.2.2009 
Dozorčí rada: 
Předseda dozorčí rady   Ing. Milan Köstinger  v dozorčí radě od 4.12.2003 
Členové dozorčí rady   Ing. Václav Dobeš  v dozorčí radě od 4.12.2003 
     MUDr. Tomáš Mlčoch  v dozorčí radě od 2.12.2004 
 
Vrcholové orgány společnosti po 31.12.2009: 
 
Ve volbách člena dozorčí rady za zaměstnance ve dnech 24.-25.2. 2010 byl zvolen MUDr. Lubomír 
Voltr, primář gynekologicko porodnického oddělení, který nahradí člena DR MUDr. Tomáše 
Mlčocha, jemuž skončilo volební období.  
6.4.2010 v souladu se stanovami byli na další volební období do DR zvoleni Ing. Milan Köstinger a 
Ing. Václav Dobeš. 
 
 

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího 
majetku 
 
Předmětem činnosti Oblastní nemocnice Jičín a. s. je provozování zdravotní péče v nestátním 
zdravotnickém zařízení podle zákona č. 160/1992 Sb.; hostinská činnost; činnost účetních 
poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence; masérské, rekondiční a regenerační 
služby, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 
 
1. Základní kapitál akciové společnosti 
Základní kapitál Oblastní nemocnice Jičín a. s. činí 2 000 tis. Kč. V průběhu roku 2009 
nebyla jeho výše měněna. 
 
2. Akcie a akcionáři společnosti 
Základní kapitál ve výši 2 000 tis. Kč je rozvržen na 20 kusů kmenových akcií o jmenovité 
hodnotě 100 tis. Kč, které znějí na jméno. Všechny jsou v listinné podobě a nejsou 
registrované. Jediným akcionářem k 31.12.2009 je Zdravotnický holding Královéhradeckého 
kraje a.s.. 
 
 
3. Výsledky hospodaření 
 
3.1.Výnosy, náklady a hospodářský výsledek 
 
 



 8 

Tab. 1  Souhrnný přehled hlavních ekonomických ukazatelů 
Ukazatel Měrná 

jednotka 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Náklady tis. Kč 432.548 454.937 485.628 501.745 542.389 601.102 
Výnosy tis. Kč 435.645 455.381 474.432 496.906 531.821 601.226 
Hospodářský výsledek ( +, – ) tis. Kč 3.098 444 -11.196 -4.839 -10.568 124 
Nerozdělený zisk minulých let tis. Kč 0 2.874 3.296 3.296 3.296 0 
Neuhrazená ztráta z minulých let tis. Kč -23 0 0 -10.974 -15.813 -22.584 
Prům.přep.evid. stav zaměstnanců osoby 838,82 810,22 815,15 805,35 801,75 827,68 
Dlouhodobý H a N majetek PC tis. Kč 15.848 24.166 59.194 66.508 72.679 100.949 
Dlouhodobý H a N majetek ZC tis. Kč 15.676 20.770 43.353 37.936 33.603 52.355 
Zásoby 
Krátkodobý finanční majetek 

tis. Kč 
tis. Kč 

10.019 
552 

10.981 
11.277 

10.766 
8.178 

11.912 
24.054 

12.675 
32.521 

12.117 
4.912 

Pohledávky z obchodních vztahů tis. Kč 61.263 71.813 64.752 47.180 40.309 77.983 
Závazky z obchodních vztahů tis. Kč 57.694 69.772 62.580 62.548 71.133 66.408 
Rezervní fond tis. Kč 0 200 222 0 0 0 

 
Tab. 2  Vybrané poměrové ukazatele 

Ukazatel Měrná 
jednotk

a 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Průměrná měsíční mzda celkem Kč 15.916 17.248 18.026 19.831 21.779 23.571 
Průměrná měsíční mzda lékaře vč. 
OON 

Kč 33.111 36.417 38.943 46.364 50.152 52.249 

Podíl osobních nákladů na nákladech % 51,30 50,99 50,44 52,88 53,28 53,25 
Výnosy na 1 zaměstnance tis. Kč 519,35 562,05 582,02 617,01 663,33 726,40 
Náklady na 1 zaměstnance/1 den Kč 1.412,8 1.538,4 1.632,2 1.706,9 1.853,4 1.989,7 
Spotřeba energie na 1 kal. den tis. Kč 52,56 54,30 69,15 62,39 83,61 76,64 
Spotřeba léků/lůžkoden Kč 145,43 132,22 181,20 198,77 207,92 192,02 
Spotřeba SZM/lůžkoden (bez impl.a 
sluch.) 

Kč 377,94 339,10 348,70 355,43 400,12 422,59 

Vykázané body vůči ZP/1pr.př.lékaře tis. bodů 3.132,6 3.699,8 3.939,1 4.135,9 4.182,4 4.532,5 

 
Za rok 2009 společnost vykázala zisk ve výši 124 tis. Kč. Rozdělení hospodářského výsledku 
je navrženo v souladu s §15 a §16 stanov akciové společnosti, a předpokládá tvorbu 
rezervního fondu ve výši 5% z čistého zisku a zbývající částí snížit stav na účtu 429 
Neuhrazená ztráta minulých let. 
 
Úhrady od zdravotních pojišťoven byly zajišťovány cenovými ujednáními vyhlášky č. 
464/2008 Sb. na celý rok 2009. Úhradový smluvní dodatek VZP u akutní péče byl sjednán 
v souladu s vyhláškou ve struktuře paušální složka úhrady za hospitalizační péči (IR-DRG), 
úhrada formou případového paušálu (DRG Alfa) a ambulantní složka úhrady s nárůstem 
105%, s regulací počet hospitalizací x index > 98%, počet hospitalizací > 90%, limitem počtu 
bodů za výkony poskytnuté v rámci ambulantní péče alespoň 100% a regulací preskripce. U 
ostatních ZP byla použita globální paušální sazba s regulací na objem péče a preskripcí. 
Následná péče byla hrazena paušální sazbou za OD ve výši 107% sazby náležející v roce 
2008. V průběhu roku většina ZP poskytovala měsíční zálohy, jejichž vyúčtování a konečná 
úhrada je známa do konce 1. pololetí následujícího roku. 
 
V roce 2009 bylo uplatňováno ekonomické řízení zdravotnických i nezdravotnických 
oddělení formou rozpočtů nebo stanovených limitů rozhodujících ukazatelů. Stanovená 
pravidla vytvářela zainteresovanost jednotlivých oddělení na dodržení rozpočtu nákladů a 
přímých výnosů při zachování kvantity a kvality zdravotní péče. Díky tomu byly náklady 
v průběhu roku pod průběžnou kontrolou. 
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3.2. Přehled dotací 
 

Druh dotace 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Neinvestiční dotace celkem (v tis. Kč) 
 
Investiční dotace celkem (v tis. Kč) 
z toho  1) ze SR 
 2) z rozpočtu KHK 

24.786 
 

9.941 
0 

9.941 

7.321 
 

20.793 
6.979 

13.814 

13.200 
 

4.478 
0 

4.478 

22.282,4 
 

2.474,9 
0 

2.474,9 

25.524,05 
 

0 

35.187,9 
 

1.766,5 
 

1.766,5 
 

Dotace 2009 poskytnutí dotace čerpání dotace 
Neinvestiční dotace celkem (v tis. Kč) 
z toho: 
 a) provoz zařízení vč. LSPP (ZH KHK). 
 b) vedení NOR (FN HK) 
 c) Úřad práce v Jičíně – příspěvek 
 d) SR ČR dotační program Rezidenční 
místa 

35.187,9 
 

34.898,5 
69 

207 
13,4 

 

35.187,9 
 

34.898,5 
69 

207 
13,4 

 
 

Investiční dotace celkem (v Kč) 
z toho: 
 a) investiční dotace KHK 
z toho: - 3 ks monitorů pro JIP Nový Bydžov 
 - videogastroskop GIF Q165 
 b) investiční dotace SR 

poskytnutí dotace 

1.766,5 
1.766,5 

970,8 
795,7 

0 

pořizovací hodnota 
1.766,5 
1.766,5 

970,8 
795,7 

 
3.3. Přehled významných darů v roce 2009 

Název / jméno dárce věcný / finanční Hodnota daru (Kč) 
ZH KHK 
Diagnostic Pharmaceuticals 
LPM Jičín 
Dědictví po p. Holmanové 
Heaton 
Heaton 
Anna Hofmanová 

věcný dar (zařízení PIO) 
věcný dar (lékařský monitor RDG) 
finanční dar 
finanční dar 
finanční dar 
finanční dar 
věcný dar (výtvarná díla) 

22.097.338,- 
250.000,- 
186.000,- 
174.391,- 
122.847,- 
117.535,- 

75.050,- 

 
 
4. Zaměstnanci 
 
Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců celkem 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Pracoviště nemocnice Jičín  612,45 584,18 582,21 571,55 571,18 598,32 
Pracoviště nemocnice Nový Bydžov 226,37 226,04 232,94 233,80 230,57 229,36 
Oblastní nemocnice Jičín a.s. 838,82 810,22 815,15 805,35 801,75 827,68 

Z důvodů organizačních změn v roce 2009 byl ukončen pracovní poměr u 1 zaměstnance. 
 
Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců dle kategorií 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Lékaři 98,01 98,96 103 95,78 98,61 98,39 
Farmaceuti 4,85 4,17 4,56 4,82 3,67 5,37 
JVŠ 10,10 9,67 9,93 10,26 10,98 13,13 
JSŠ 21,82 5,75 5,45 4,62 2,60 2,6 
SZP 419,35 412,27 418,94 422,11 414,67 418,83 
NZP 14,50 14,28 14,57 14,46 14,26 15,84 
PZP 98,56 96,34 99,87 100,26 102,59 117,66 
THP 56,57 63,35 62,46 60,30 63,58 64,25 
Dělníci 115,06 105,43 97,08 92,74 90,79 91,61 
celkem 838,82 810,22 815,15 805,35 801,75 827,68 
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K nárůstu zaměstnanců v roce 2009 došlo z důvodů otevření PIO a snahy posílit 
ošetřovatelskou péči pomocným zdravotním personálem. 
 
Přehled o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 

Ukazatel 2005 2006 2007 2008 2009 
Průměrný počet nemocensky pojištěných 948 958 1.090 1.090 1.081 

nemoc 467 378 326 242 196 
pracovní úrazy 6 14 18 10 5 
ostatní úrazy 19 22 24 18 13 

Počet nově 
hlášených případů 

PN 
celkem 492 414 368 270 214 
nemoc 17.647 14.732 14.919 10.504 9.916 
pracovní úrazy 924 601 839 441 142 
ostatní úrazy 504 631 1.113 734 493 

Počet kal.dnů PN 
pro: 

celkem 19.075 15.964 16.871 11.679 10.551 
 
 
 
 
5. Hlavní obchodní partneři podle objemu dodávek 

Dodavatel Druh dodávek 
Lumius Frýdek Místek 
Zdravotnický holding a.s. 

elektřina, plyn 
zdravotnický materiál, čistící, kancelářský,ostatní materiál 

Phoenix Praha 
Gehe Pharma 
Aliance Mnichem 
Siemens Medical Solutions Diagnostics 
ISS Praha 
Sanofi - Aventis 
ICZ Praha 

léky 
léky 
léky 
diagnostika 
úklid 
léky 
implementace MPA, pozáruční servis 

Fakultní nemocnice KV Praha plazma, krevní deriváty 
Linde GAS 
Vodohospodářská obchodní společnost 
BIORAD 

medicinální plyny 
vodné, stočné 
diagnostika 

 
 
 
6. Skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni 
 
1) Ve volbách člena dozorčí rady za zaměstnance ve dnech 24.-25.2. 2010 byl zvolen MUDr. 
Lubomír Voltr, primář gynekologicko porodnického oddělení, který nahradí odstupujícího 
člena DR MUDr. Tomáše Mlčocha. 
2) V březnu 2010 byla přestěhována gastroenterologická ambulance do stavebně upravených 
prostor v budově POO. 
3) 15.3.2010 společnost obdržela od MPSV ČR Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt „Vzdělání – cesta ke kvalitě“ 
CZ.1.04/1.1.02/35.00262 v celkové hodnotě 4.979,42 tis. Kč pro období od 15.3.2010 do 
30.8.2011. 
 
 
7. Předpokládaný vývoj Oblastní nemocnice Jičín a. s. 
 
* Výše výnosů v roce 2010 se bude odvíjet především od úhradové vyhlášky č. 471/2009 Sb., 
která pro rok 2010 předpokládá při splnění dalších podmínek (DRG) nárůst úhrad o 5% u 
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akutní péče a o 7% u LDN oproti referenčnímu roku 2008, to znamená, že v roce 2010 může 
společnost dosáhnout stejných výnosů jako v roce 2009 popřípadě nižších.  
* Výši nákladů ovlivní zejména zvýšení DPH o 1%, zrušení slev na sociálním pojištění a 
nárůst osobních nákladů od 1.7.2010 z titulu sjednocení sazeb za DPČ lékařů zajišťující ÚPS. 
* Cílem je udržet ztrátu max. ve výši odpisů z darovaného majetku ve výši 6.363 tis. Kč. 
* Nemocnice bude realizovat schválený Projekt „Vzdělání – cesta ke kvalitě“ v rámci 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a financovaného z dotace ESF. 
* Nemocnice v polovině roku 2010 předpokládá zavedení systému řízení jakosti podle ČSN 
EN ISO 9001:2009 - Systém managementu jakosti, ČSN EN ISO 14001:2005 – Systém 
ochrany životního prostředí a specifikace ČSN EN ISO OHSAS 18001:2008 – Ochrana 
zdraví a bezpečnosti při práci. 
* Společnost v roce 2010 předpokládá realizaci rekonstrukce stávajícího zdroje tepla 
v kotelně areálu v Novém Bydžově. 
* Společnost připravuje studii ke sjednocení laboratoří a vytvoření jedné centrální laboratoře. 
 
8. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje 
Oblastní nemocnice Jičín a. s. nevyvíjela v  2009 žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. 
 
9. Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí  
Oblastní nemocnice Jičín a. s. nevyvíjela v  2009 žádné aktivity v oblasti životního prostředí. 
V oblastech dodržování limitů emisí v plynových kotelnách, provádění periodických kontrol 
odpadních vod a nakládání s odpady postupujeme v souladu se závaznými předpisy.  
 
 
10. Organizační složka v zahraničí 
Oblastní nemocnice Jičín a. s. nemá organizační složku podniku v zahraničí. 
 
 
11. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou 

• ovládaná osoba: společnost Oblastní  nemocnice Jičín a.s.  
• ovládající osoby:  

- Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. – 100% na základním 
kapitálu Oblastní nemocnice Jičín a.s. 

- Mezi Královéhradeckým krajem a Oblastní nemocnicí Jičín a.s. nadále trvá nájemní 
smlouva ze dne 2.1.2004 o pronájmu nemovitých věcí na dobu neurčitou. Z nájemní smlouvy 
bylo v roce 2009 poskytnuto plnění nájemného ve výši 5.181,46 tis. Kč a náklady na opravu a 
údržbu pronajatého majetku činily 307,06 tis. Kč. Nadále trvá i Smlouva o výpůjčce ze dne 
23.2.2006 o výpůjčce hmotného majetku pořízeného z dotací ze SR. Náklady na opravu a 
údržbu tohoto majetku činily 928,45 tis. Kč. 
- Mezi Zdravotnickým holdingem Královéhradeckého kraje a.s. a Oblastní nemocnicí Jičín 
a.s. je uzavřeno 8 nájemních smluv na nájem movitých věcí – zdravotnických přístrojů, které 
jsou ve vlastnictví ZH KHK. Roční nájemné z těchto smluv činí 1.558,45 tis. Kč vč. 19% 
DPH. V roce 2008 výše nájemného činila 1.488,03 tis. Kč vč. 19% DPH. Dále jsou uzavřeny 
smlouvy o poskytování služeb ekonomického informačního systému FEIS a mzdového a 
personálního programu MS NAV, z nichž roční plnění činilo 350,91 tis. Kč. 
- Mezi organizacemi založenými Královéhradeckým krajem na straně jedné a Oblastní 
nemocnicí Jičín a.s. na straně druhé existují smlouvy uzavřené na základě § 409 zákona č. 
513/1991 Sb., obchodní zákoník, z obchodních závazkových vztahů za ceny obvyklé. Jedná 
se především o kupní smlouvy se Zdravotnickým holdingem Královéhradeckého kraje a.s. na 
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dodávky zdravotnického materiálu v rámci centrálního zásobování nemocnic a Mandátní 
smlouvu ze dne 1.4.2004, na základě které v roce 2009 nevznikl společnosti žádný náklad. 
 
 
 
 

Ing. Dana Kracíková   Ing. Josef Kubíček 
předseda představenstva  místopředseda představenstva 

 
 
 
 
Příloha: Zpráva auditora akcionáři a představenstvu o ověření mimořádné účetní závěrky 
             k 31.12.2009, včetně Rozvahy, Výkazu zisku a ztráty, Přílohy, Přehledu o změnách  

vlastního kapitálu a Přehledu o peněžních tocích. 
 
V Jičíně  11.3.2010 


