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Zřízení organizace 

 Léčebna TRN Janov byla zřízena rozhodnutím ministerstva zdravotnictví ČR jako státní 

příspěvková organizace. 

Léčebna TRN Janov v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost, která z těchto 

vztahů vyplývá.  

Zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2 
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Pohledávky a závazky 

Léčebna se účastní jednoho exekučního řízení, jde o bývalého klienta sociálních lůžek 

s dluhem cca 20 tis. Kč.  

Závazky byly hrazeny po celý rok ve splatnosti, pouze v měsíci prosinci byly hrazeny závazky po 

splatnosti, k 31.12. 2016 byly závazky po splatnosti ve výši 783. tis. Kč. 

 

Dohadné položky 

Za rok 2016 byl do nákladů zaúčtován maloodběr plynu a elektrické energie v bytovém 

hospodářství – cca 705 tis. Kč 

 

Soudní spory 

Léčebna TRN Janov s v současné době nevede žádné soudní spory. 

 

Dlouhodobý majetek 

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek se odepisuje v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů a dle vyhl. č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na podkladě 

účetního odpisového plánu podle ročních odpisových sazeb. Sazba ročních odpisů je stanovena pro 

každý druh majetku. Odpisy se počítají a účtují měsíčně a jsou stanoveny tak, aby odrážely faktický 

stav opotřebení. 

Veškerý majetek léčebny je plně využíván, není předmětem žádných majetkoprávních sporů a slouží k 

zajištění hlavní činnosti a je v souladu se zřizovací listinou a statutem.  

V roce 2016 byl z vlastních prostředků pořízen tento majetek: 

Rekonstrukce topného systému v bytové jednotce  - 1 282 tis. Kč 

Rekonstrukce topného systému v bytové jednotce  -    841 tis. Kč 

 

 

 

Náklady a výnosy 

Rozpočet Léčebny TRN Janov byl pro rok 2016 sestaven v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech jako vyrovnaný s předpokládanými náklady i výnosy ve výši 77 tis. Kč.  

Do nákladů byly zahrnuty provozní potřeby, ve výnosech předpokládaná výše úhrad za zdravotní péči 

při dodržení stávajícího počtu ošetřovacích dnů (cca 90%), očekávané výnosy z pronájmu, a 

rozpočtováno bylo i použití rezervního fondu ve výši 700 tis. Kč na úhradu potřeb nezajištěných 

výnosy. 



Z celkově dosažených nákladů ve výši 73.030 tis. Kč činily největší podíl osobní náklady. Osobní 

náklady částkou  46.436 tis. Kč dosáhly 63,1 %. Oproti předchozímu roku se osobní náklady zvýšily o 

1.520 tis. Kč.  Oproti plánu došlo ke zvýšení  mzdových  nákladů  o 3,43 %. Náklady na energie klesly 

meziročně o  13 %,  jednak poklesem cen a dále vlivem snížené spotřeby. Na opravy a udržování bylo 

použito 1.242 tis. Kč. 

 

Z celkově dosažených výnosů ve výši 71.605 tis. Kč činily tržby za prodej služeb 64.751 tis. Kč, tj. 90,42 

%. Z toho 57.675 tis. Kč od zdravotních pojišťoven a 7.076 tis. Kč od klientů za zvláštní ambulantní 

péči /sociálně zdravotní lůžka.  

Výnosy z pronájmů činily 1.609 tis. Kč a ostatní výnosy včetně čerpání fondů 5.245 tis. Kč. V ostatních 

výnosech je zaúčtována i dotace ve výši 1.143 tis. Kč od Plzeňského kraje, určená na poskytování 

sociálních služeb.  

 

Příspěvky a dotace 

V roce 2016 Léčebna TRN Janov obdržela z Plzeňského kraje vyrovnávací platbu na klienty sociálních 

lůžek ve výši 1.143 tis. Kč.   

 

Hospodářský výsledek 

Hospodářský výsledek za rok 2016 je ztrátový.  Ve srovnání s rokem 2015 bohužel klesla obložnost 

zdravotních lůžek léčebny a to asi o 2,75%,  obložnost na tzv. sociálních lůžkách je na podobné výši 

jako v roce 2015 a to 86%. K vyrovnání byl použit rezervní fond ze zlepšeného hospodářského 

výsledku z r. 2014 ve výši  86 tis. Kč, který byl rozpočtován a použit rezervní fond ve výši 287 tis. Kč na 

nákup drobného hmotného majetku. Byly použity prostředky fondu reprodukce jako doplňkový zdroj 

na opravy a udržování majetku ve výši 722 tis. Kč. Hospodářský výsledek za rok 2016 – ztráta 1.933 

tis. Kč bude uhrazena ze zlepšeného hospodářského výsledku v následujícím roce.  

 

 

V Mirošově dne 26. dubna 2017    MUDr.Roman Mudra 

                Ředitel Léčebny TRN Janov 

 

 

 

 


