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Vážení čtenáři,

ve svých rukách právě držíte výroční zprávu Thomayerovy 
nemocnice za rok 2016. Nebyl to rok jednoduchý, což je 
v oblasti našeho zdravotnictví spíše konstantní stav, 
ale rovněž se nám povedla řada zajímavých věcí, 
které naši nemocnici posunuly opět dále, ať už z hlediska 
zkvalitnění péče pro pacienty anebo zlepšení podmínek 
našeho personálu.

Předně bych chtěl vyzdvihnout, že se vedení nemocnice 
i přes různá výdajová opatření, jako bylo například tarifní 
navýšení mezd zaměstnanců anebo nutné opravy areálu, 
podařilo v roce 2016 udržet vyrovnaný rozpočet. Díky dotač-
ním prostředkům na investice od Ministerstva zdravotnictví 
ČR se nám podařilo zrekonstruovat části pavilonů A2, A4, 
H i U. Rekonstrukce přinesla jak efektivnější využití interi-
érů, tak zejména snížení energetické náročnosti budov. 
V oblasti energetiky pak došlo i k výraznému snížení nákla-
dů díky tomu, že od září 2016 zajišťuje nemocnice výrobu 
tepla vlastní činností. Nebudu Vás zatěžovat informacemi 
o počtu hospitalizací či ambulantních výkonů, což jsou 
informace, které se dočtete na stránkách této výroční zprávy.

Co se týče rekonstrukcí, zmínit chci nově zrekonstruované Revmatologické a rehabilitační oddělení v pavilonu 
A2. Oddělení je druhým samostatným lůžkovým revmatologickým oddělením v Čechách a rekonstrukce zásadním 
způsobem zkvalitnila naše služby v tomto medicínském odvětví a přinesla mnohem větší komfort pro pacienty 
z Prahy a středních Čech. Jednalo se o další z řady postupných rekonstrukcí našeho areálu, které přinesly naší 
nemocnici zajímavé možnosti do budoucna. Pevně věřím, že se podobné projekty podaří i v dalších letech.

Mé velké poděkování patří všem dárcům a sponzorům, bez kterých si v dnešní době neumím fungování nemoc-
nice představit. Nemusí se zdaleka jednat jen o finanční dary, za které samozřejmě velmi děkuji, ale velkou radost 
máme i například z hraček, dětského oblečení anebo pleny pro děti v našem Dětském centru.

Poděkování patří také všem spolupracovníkům, zdravotníkům i provozním zaměstnancům, za práci, kterou pro 
nemocnici každodenně odvádějí. Cenná je pro nás také práce dobrovolníků v rámci občanského sdružení Lékořice.

Velmi touto cestou děkuji také Ministerstvu zdravotnictví ČR a všem našim partnerům, zdravotním pojišťovnám 
a institucím státní správy.

Pevné zdraví všem

doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.
ředitel Thomayerovy nemocnice

Úvodní slovo



 
V roce 2016 dosáhla Thomayerova nemocnice vyrovnaného hospodaření s mírným ziskem ve výši 314 tis.Kč.

Název účtu
Skutečnost (v tis. Kč)

2013 2014 2015 2016 2016/2015
Spotřeba materiálu (bez léků) 205 802 199 154 213 574 224 691 105,2%
Léky 345 223 385 635 432 712 475 020 109,8%
Prodané zboží 104 815 106 401 113 707 128 263 112,8%
Spotřeba energií 94 465 85 434 80 941 56 918 70,3%
Služby 188 007 193 887 181 952 192 051 105,6%
Osobní náklady 1 143 411 1 160 898 1 231 641 1 294 735 105,1%
Ostatní náklady a daně 37 833 36 184 27 607 34 583 125,3%
Odpisy 125 384 108 981 102 121 92 058 90,1%
Náklady celkem 2 244 940 2 276 573 2 384 255 2 498 321 104,8%

Tržby ZP 1 607 102 1 784 327 1 915 100 2 017 664 105,4%
Tržby mimo ZP 159 925 168 432 139 115 130 546 93,8%
Tržby zboží 130 185 135 359 144 827 163 963 113,2%
Dotace 122 988 114 810 123 875 115 728 93,4%
Granty vč. spolupříjemců 13 699 12 865 11 752 13 738 116,9%
Ostatní výnosy 55 475 61 044 49 869 56 996 114,3%
Výnosy celkem 2 089 374 2 276 836 2 384 539 2 498 635 104,8%

HV -155 566 263 284 314 110,6%

V oblasti nákladů došlo zejména k nárůstu osobních nákladů o 63 mil. Kč, který odráží tarifní zákonné 
navýšení mezd od 1. 1. 2016. Do zvýšení v položce Ostatní náklady a daně se promítlo nově uzavřené 
pojistné majetku a odpovědnosti. Zároveň došlo k úspoře nákladů za energie, TN od září 2016 zajišťuje 
výrobu tepla vlastní činností.
Zvýšené náklady byly pokryty zejména doúčtováním úhrad za vyšší objem zdravotní péče v roce 2015 

a navýšenými úhradami od zdravotních pojišťoven. Výnosy od zdravotních pojišťoven byly v roce 2016 
rozhodující položkou výnosů, která tvořila více než 80% celkových výnosů. Největším partnerem Thomay-
erovy nemocnice zůstala VZP s podílem 52,5% na všech výnosech TN, druhým největším partnerem byla 
s 11,8% podílu na výnosech TN Oborová zdravotní pojišťovna.
Mimo oblast zdravotního pojištění se aktivní obchodní politikou veřejné lékárny podařilo meziročně zvýšit 

výnosy za prodané zboží o 19,1 mil. Kč (13%) a na základě aktivního čerpání provozních dotací a aktivní 
činností při realizaci podporovaných projektů v oblasti vědy a výzkumu byly udrženy i výnosy v položce dotace 
a granty.

Ekonomické ukazatele



V roce 2016 TN získala dotační prostředky na investice od MZ ČR, díky kterým se podařilo rekonstruovat 
pavilon A2, A4, H, U. Tyto objekty byly dlouhodobě v havarijním stavu a rekonstrukcí se dosáhlo nejen lepšího 
vyžití vnitřních prostor, ale i snížení energetické náročnosti budov.

V oblasti produkce došlo u některých ZP k poklesu výkonnosti hospitalizační péče, a to zejména z důvodu 
nedostatku sester a s tím souvisejícími krátkodobými uzávěrami lůžek. Počet ambulantních vyšetření naopak 
meziročně vzrostl.

2013 2014 2015 2016 Změna
Počet hospitalizací na akutních lůžkách 34 893 35 351 33 854 32 240 -1 614
Počet hospitalizací na lůžkách LDN 1 953 1 930 1 621 1 389 -232

2013 2014 2015 2016 Změna
Počet ambulantních vyšetření 685 764 695 929  701 563  713 969 12 406
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V Thomayerově nemocnici praco-

valo v roce 2016 v průměru 2 160 
zaměstnanců. Z celkového počtu  
tvořili zdravotničtí pracovníci 83,5 %.

Nejpočetnější zastoupení (38,4%) 
tvořily všeobecné sestry a porodní 
asistentky společně s lékaři (16,6%).

V roce 2016 byl průměrný měsíční 
příjem zaměstnance Thomayerovy 
nemocnice 36 664 Kč, což před-
stavuje nárůst o 5,8 % oproti roku 
2015.
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V roce 2016 bylo v Thomayerově nemocnici řešeno 7 výzkumných projektů financovaných AZV MZČR, 

2 výzkumné projekty grantové agentury GAČR, 1 projekt z Nadace ČEZ, 1 projekt v programu implementace 
švýcarsko - české spolupráce, 2 projekty financované Norskými fondy v rámci grantového programu CZ11 
a 2 projekty hrazené z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“, 3 projekty finan-
cované ze zahraničí a institucionální podpora. Celkově bylo v TN na vědecké projekty v roce 2016 vynaloženo 
26 mil. Kč.

TN byly poskytnuty provozní dotace na Dětské centrum, Národní onkologický registr, zajištění LPS, 
příspěvek na chráněné zdravotnické pracoviště KO17 a Rezidenční místa. Dále bylo v rámci TN úspěšně 
realizováno 12 projektů podpořených dotací MZ ČR ve výši celkem 3,3 mil. Kč.

 
Thomayerova nemocnice se snažila i v roce 2016 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, Švýcarských fondů, sponzorů, nadací, firem i soukromých 
osob. I díky těmto prostředkům se podařilo například zrekonstruovat některá oddělení a ambulance, nakou-
pit přístroje pro péči o pacienty a další investice.

Všem, kteří v roce 2015 poskytli naší nemocnici finanční i věcné dary, děkujeme.

 
Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím bylo podáno 11 žádostí o informace.  

Na všechny žádosti o informace byly zaslány odpovědi.

Granty a projekty a dotace
 

Poděkování sponzorům
 

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím


