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Úvodní slovo
Vážení čtenáři,

po roce se Vám opět dostává do rukou výroční zpráva 
Fakultní Thomayerovy nemocnice s poliklinikou, tento-
kráte za rok 2010. 

Z ekonomického hlediska lze konstatovat, že uplynulý 
rok byl pro naši nemocnici spíše hubeným. Zásadní ale 
je, že jsme navzdory nepříliš dobré ekonomické situaci 
dokázali poskytovat našim pacientům zdravotní péči i 
nadále na vysoké odborné a lidské úrovni. Přitom jsme 
již čtvrtý rok po sobě dosáhli kladného hospodářského 
výsledku.

Také v roce 2010 jsme realizovali několik investičních 
akcí, které přispěly ke zvýšení kvality péče a komfortu 
pro pacienty i zaměstnance. Mezi největší investice patří 
nákup fokusovaného ultrazvuku navigovaného magne-
tickou rezonancí a pořízení druhého lineárního urychlo-
vače. Celková hodnota nové přístrojové techniky je téměř 174,5 milionu.

Provedli jsme i některé opravy a rekonstrukce. Příznivější pohled ale mají pacienti i zaměstnan-
ci onkologického oddělení, kde byl otevřen nový onkostacionář, Pneumologické kliniky, kde byly 
upraveny některé ambulance, či urologického oddělení, které otevřelo novou JIP. Celkový rozsah 
prací je bohužel limitovaný dostupnými finančními prostředky. Vzhledem k fyzické opotřebovanosti 
celého areálu a jeho infrastruktury, je nutno tyto postupné kroky drobných obnov vnímat jako zcela 
nedostatečné. 

Chci na tomto místě poděkovat všem, kteří i navzdory nepříznivé ekonomické situaci přispěli 
k dobrým výsledkům. Dík patří především našim zaměstnancům, bez jejichž úsilí a invence by-
chom nezvládli zhola nic. Dále za podporu děkujeme všem sponzorům, kteří podpořili obnovu 
nemocnice, jak v přístrojové, tak ve stavební části. Samozřejmě se sluší poděkovat i našemu zři-
zovateli, Ministerstvu zdravotnictví, za podporu a poskytnuté investiční dotace. V neposlední řadě 
za podporu děkuji i všem našim partnerům z ostatních nemocnic, zdravotních pojišťoven, státní 
správy a dalších institucí. I práce dobrovolníků z občanského sdružení Lékořice nám pomáhá 
při vytváření dobré atmosféry.

Věřím, že se nám i v příštích letech bude dařit úspěšně naplňovat naše poslání v oblasti zdravotní 
péče, výuky a výzkumu, navzdory obecně nepříliš dobré ekonomické situaci.

MUDr. Karel Filip, CSc., MBA
ředitel FTNsP



Ekonomické ukazatele
Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou dosáhla v roce 2010 kladného hospodářského 

výsledku ve výši 1,635 mil. Kč po zdanění. 

Název účtu
Skutečnost (v tis. Kč)

2005 2006 2007 2008 2009 2010
Spotřeba materiálu (bez léků) 171 318 211 255 233 273 249 643 241 902 211 594

Léky 80 854 100 006 195 991 242 049 280 055 310 851

Prodané zboží 179 939 159 717 128 990 144 040 156 026 134 415

Spotřeba energie 54 244 69 628 64 354 82 085 99 223 75 533

Služby 189 055 150 869 117 699 144 002 209 276 229 726

Osobní náklady 735 305 855 958 881 562 948 718 1 026 285 1 060 243

Ostatní náklady 39 151 91 914 80 154 56 245 70 809 43 613

Odpisy 82 389 94 964 99 333 97 006 113 965 116 501

Náklady celkem 1 532 255 1 734 311 1 801 359 1 963 787 2 197 539 2 182 476

Tržby ZP 1 135 967 1 228 542 1 386 749 1 486 910 1 663 359 1 693 546

Tržby - mimo ZP 20 992 107 488 64 480 139 266 156 699 151 473

Tržby zboží 215 886 188 243 156 773 167 850 179 378 156 673

Ost. výnosy 130 389 110 412 145 490 119 027 139 711 122 171

Dotace provozní 42 981 389 760 45 623 57 061 52 448 55 775

Granty 2 037 4 956 8 581 1 973 6 975 4 473

Výnosy celkem 1 548 253 2 029 402 1 807 696 1 972 087 2 198 570 2 184 111

HV před zdaněním 15 998 295 090 6 338 8 300 1 031 1 635

Daň z příjmu - 13 66 417 - 10 099 - 50 611 - 2 445 0

HV po zdanění 16 011 228 673 16 436 58 911 3 476 1 635



Náklady byly v roce 2010 vynaloženy ve výši 
2 182 476 tis. Kč, což je o cca 15 mil. Kč méně 
než v roce 2009. Nejvýznamnější položkou 
nákladů jsou osobní náklady, na jejichž ná-
růst má vliv také zákonné navýšení mezd 
pro zdravotnické i nezdravotnické pracovníky, 
které proběhlo v roce 2009. Meziroční nárůst 
v osobních nákladech činí pro celou FTNsP 
66 mil. Kč, tj. 5,6 procent. K významnému 
nárůstu došlo ve spotřebě léků. Jedná se 
převážně o léky podávané v centrech. Jejich 
spotřeba se meziročně zvýšila o 42 mil. Kč. 
V položce spotřeba energie se FTNsP po-
dařila úspora nákladů ve výši cca 24 mil. Kč, 
tj. celkem 23,8 % oproti roku 2009.

Tržby od zdravotních pojišťoven dosáhly 
v roce 2010 částky 1 693 546 tis. Kč, což je 
cca o 30 mil. Kč více než v roce 2009, tj. me-
ziroční nárůst o 1,8 %. 

Investiční dotace přidělené ze státního 
rozpočtu celkem ve výši 92 401 tis. Kč byly 
použity především na rozšíření přístrojové 
techniky (vybudování nového pracoviště 
Magnetické rezonance) a přístrojové vybave-
ní onkologického centra (lineární urychlovač 
a terapeutický RTG ozařovač).
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Personální statistiky

Z celkového počtu 2 167 zaměstnanců v roce 2010 jsou více než čtyři pětiny zdravotničtí zaměst-
nanci. Z nich více jak dvoutřetinovou skupinu tvoří lékaři a sestry.

Třetina zaměstnanců nemocnice má vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání. To je oproti 
roku předešlému více zhruba o tři procenta. Přibylo především sester s bakalářským a magister-
ským vzděláním.

V roce 2010 se podařilo ve FTNsP dosáhnout průměrného měsíčního příjmu na jednoho zaměst-
nance 29 655,-Kč, což představuje více než sedmiprocentní meziroční nárůst. 
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Poděkování sponzorům
Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou se snaží zlepšovat nemocniční prostředí, areál 

nemocnice i vybavenost pracovišť jak z financí uvolněných ze státního rozpočtu ČR, tak i z financí 
poskytnutých formou grantů, projektů Evropské unie, Norských fondů, sponzorů, nadací, firem 
i soukromých osob.

I díky těmto prostředkům se podařilo například zrekonstruovat JIP a ambulancí Pediatrické kli-
niky, nakoupit přístroje pro péči o onkologické pacienty, monitor vitálních funkcí během anesteze 
pro Magnetickou rezonanci.

Všem, kteří v roce 2010 poskytli naší nemocnici finanční i věcné dary, děkujeme.


