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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 

V měsíci srpnu 2018 bylo ukončeno jedno exekuční řízení, jde o bývalého klienta sociálních 

lůžek s dluhem cca 20 tis. Kč, došlo ke splacení dlužné částky. Do konce roku byly ještě do 

výnosů účtovány úroky z prodlení.  

V účetnictví je zaúčtována pohledávka ve výši 503 tis. Kč za nepojištěné cizí státní příslušníky, 

dlužné částky je obtížné vymáhat, vzhledem k ukončení pracovních poměrů a zároveň i 

ukončení zdravotního pojištění. Od měsíce března 2018 čtvrtletně účtována opravná položka 

k pohledávkám v hlavní činnosti.  

Závazky byly hrazeny po celý rok 2018 ve splatnosti, pouze v měsíci lednu byly hrazeny závazky po 

splatnosti ve výši 804. tis. Kč  

Soudní spory 

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

 

Náklady a výnosy 

Rozpočet Léčebny TRN Janov byl pro rok 2018 sestaven v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech jako vyrovnaný s předpokládanými náklady i výnosy ve výši 79 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 a fondu reprodukce majetku. 

Z celkově dosažených nákladů ve výši 82.153 tis. Kč činily největší podíl osobní náklady. Osobní 

náklady částkou 54.077 tis. Kč dosáhly 65,82 %. Oproti předchozímu roku se osobní náklady zvýšily o 

5.596 tis. Kč.  Na opravy a udržování bylo použito 1.820 tis. Kč.   

Z celkově dosažených výnosů ve výši 82.805 tis. Kč činily tržby za prodej služeb 75.800 tis. Kč, tj. 94,54 

%. Z toho 69 530 tis. Kč od zdravotních pojišťoven a 6.181 tis. Kč od klientů za zvláštní ambulantní 

péči /sociálně zdravotní lůžka.  

Výnosy z pronájmů činily 1.653 tis. Kč a čerpání fondů 823 tis. Kč. V ostatních výnosech je zaúčtována 

i dotace ve výši 1.682 tis. Kč jako vyrovnávací platba za poskytování služeb obecného hospodářského 

zájmu -  sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče.  

 

Dohadné položky 

Za rok 2018 byl do nákladů zaúčtován maloodběr plynu a elektrické energie v bytovém 

hospodářství ve výši 700 tis. Kč 

 

 

 

 



 

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 2018 byl z vlastních prostředků pořízen tento majetek:   

Rekonstrukce kotelny č. p. 501 – 1 034 tis. Kč 

Digitalizace rtg  - 315 300  KČ. 

Žehlící lis  - 660 tis. Kč.   

 

 

Přehled nájemních smluv 

Viz. Příloha 

 

Příspěvky a dotace 

V roce 2018 Léčebna TRN Janov obdržela z Plzeňského kraje vyrovnávací platbu na klienty sociálních 

lůžek ve výši 1.682 tis. Kč.   

Město Rokycany – dotace ve výši 90 tis. Kč na digitalizaci rtg. 

MZ ČR – investiční dotace ve výši  1 675 300,-- Kč na koupi žehlícího lisu.  

 

Tvorba a čerpání fondů 

Byl použit fond reprodukce majetku ve výši 800 tis. Kč na financování oprav a údržby. 

Z rezervního fondu z finančních darů byla použita částka 23 tis. Kč na nákup kuchyňské linky a 

úklidové skříně pro klienty sociálních lůžek. 

 

Přehled provedených kontrol 

V roce 2018 nebyly provedeny žádné kontroly ze stran OSSZ, zdravotních pojišťoven ani FÚ.  

 

 



 

Informace o podaných daňových přiznání                                                                                                       

DPPO – daňové přiznání podáno naším daňovým poradcem, výsledná daň je nulová. 

Daň silniční podána v termínu i uhrazena. 

Daň z nemovitosti podána v termínu a uhrazena dle předpisu. 

 

Hospodářský výsledek 

Hospodářský výsledek za rok 2018 je v zisku 617 tis. Kč v hlavní činnosti a ve vedlejší činnosti je 

v zisku 35 tis. Kč.   Plusový hospodářský výsledek bude použit na úhradu ztráty z roku 2016. 

 

 

V Mirošově dne 26. dubna 2019    MUDr. Roman Mudra 

                Ředitel Léčebny TRN Janov 

 

 

Zpracovala: Jaroslava Kolářová – vedoucí ekonom.  úseku 

 


