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Profil a identifikace nemocnice
Informace o nemocnici
Název

MMN, a.s.

Sídlo

Metyšova 465

Orgány akciové společnosti (k 31. 12. 2020)
VALNÁ HROMADA MMN, a.s.
Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. V MMN, a.s. ji představují jediní dva
akcionáři společnosti, a to Město Jilemnice a Město Semily, resp. zástupci těchto měst.

514 01 Jilemnice
Právní forma

akciová společnost

IČ

05421888

DIČ

CZ05421888

Bankovní spojení

Komerční banka, a.s., pobočka Jilemnice

Zástupci akcionářů:
Město Jilemnice
Starosta

Mgr. Bc. Vladimír Richter

Místostarosta

Vladimír Vinklář

číslo účtu: 115-3453310267/0100
Základní kapitál

Vlastník nemocnice

750 000 000,- Kč (75 000 ks akcií na jméno v listinné
podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč, splaceno
100 %
Město Jilemnice (65 %)

Město Semily
Starostka

Bc. Lena Mlejnková

Místostarosta

Ing. Tomáš Sábl

Město Semily (35 %)
Datum vzniku

9. října 2016

PŘEDSTAVENSTVO MMN, a.s.

Zahájení činnosti

1. ledna 2017

Telefon

+ 420 481 551 111

Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Společnost zastupuje předseda
představenstva spolu s jedním členem představenstva nebo místopředseda
představenstva spolu s jedním členem představenstva.

Fax

+420 481 541 353

E-mail

predstavenstvo@nemjil.cz

ID datové schránky

2ed4c4t

Město Jilemnice

MMN, a.s. je zapsána v Obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou
značkou B3506.

Předseda představenstva

MUDr. Jiří Kalenský

Místopředseda představenstva

Ing. Alena Kuželová, MBA

Členové představenstva

Ing. Ota Krejčí
Bc. Helena Hejduková
Marie Seifertová (zánik členství k 30. 9. 2020)

Město Semily
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Profil a identifikace nemocnice

Představenstvo
MMN, a.s.

DOZORČÍ RADA MMN, a.s.
Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.

Předseda dozorčí rady

Bc. David Hlaváč

Místopředseda dozorčí rady

Ing. Tomáš Sábl

Členové dozorčí rady

MUDr. Klára Valentová
JUDr. et Ing. Věra Prokůpková
MUDr. Jan Válek
Evžen Malý

Úsek
zdravotnický
Chirurgické
oddělení

Úsek
ošetřovatelský

Úsek provozně
technický

Úsek ekonomický

Úsek investic a
rozvoje

Úsek
představenstva

Hemodialyzační
oddělení

Provozní
oddělení

Ekonomické
oddělení

Oddělení Public
Relations

Sekretariát

Interní oddělení

Oddělení
nukleární
medicíny

Technické
oddělení

Oddělení
zdravotních
pojišťoven

Oddělení kvality,
vnitřní kontroly

Dohlížející osoba
RDG

Gynekologickoporodnické
oddělení

Oddělení
klinických
laboratoří

Obchodní
oddělení

Oddělení
strategií a
rozvoje

Dohlížející osoba
ONM

Dětské a novor.
oddělení

Lékárna

Dohlížející osoba
RIA

Neurologické
oddělení

Anestézie

Kvalifikovaná
osoba krevní
banka

ARO

Oddělení FBLR

Dohlížející osoba
pupečníkové krve

Ortopedické
oddělení

Operační sály a
centrální
sterilizace

BOZP a PO

Oddělení
následné péče

Sanitáři

Pověřenec pro
ochranu
osobních údajů

Oddělení NRP

Ambulantní
složky

Eva Zuzánková
Jana Bezstarostová
Ing. Petra Zollmannová

VÝBOR PRO AUDIT MMN, a.s.
Výbor pro audit je poradním orgánem dozorčí rady.

Předseda výboru pro audit

JUDr. et Ing. Věra Prokůpková

Členové výboru pro audit

Ing. Eva Fialková
Vladimír Hroch

Organizační struktura společnosti MMN, a.s.
Organizační struktura společnosti udává pracovní zařazení
jednotlivých pracovních pozic a určuje vztahy podřízenosti a
nadřízenosti.
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Sociální lůžka

Úvodní slovo předsedy představenstva
Rok 2020 byl ve znamení šíření celosvětové epidemie nemoci Covid-19
způsobené koronavirem SARS-CoV-2, která se nevyhnula ani MMN, a.s.
První vlna se převalila v měsících březen až květen, druhá vlna pak de facto
pokračovala od září až do konce roku. Epidemie měla negativní dopad na
celkové výkony obou nemocnic.
V části akutní lůžkové péče poklesly v Jilemnici počty případů na 91,71 %
v porovnání s referenčním obdobím, v Semilech na 83,12 %, V ambulantní
části poklesly výkony v Jilemnici na 90,07 % a v Semilech na 84,51 %. Celkový
case mix dosáhl v Jilemnici 115,87 % a v Semilech 88,83 %. Relativně malý
propad výkonů vděčí především snaze všech zdravotníků dosáhnout
uspokojení pacientů v naplnění plánové péče v non covidových měsících.
V průběhu jarní vlny se podařilo včas zajistit dostatek ochranných osobních
prostředků, desinfekcí. Byly vytvořeny filtry pro vstupy do nemocnic.
Oddělení nukleární medicíny poskytlo svoje zázemí i prostory i na testování.
Pokoje neurologického oddělení byly přebudovány na tzv. izolační, byly
vybaveny monitorovací a sledovací technikou, byly instalovány prvky
bariérové ochrany na většině pracovišť. Testování obyvatel probíhalo ve
stanu zapůjčeném HZS.
Na začátku podzimní vlny byla na covidové jednotky přebudována
pracoviště interny, ARO a multidisciplinární JIP. Pokoje interny byly taktéž
vybaveny monitorovací, sledovací, ventilační a infusní technikou, jejíž počet
musel být na konci roku ještě doplněn ze správy státních hmotných rezerv.
Následně bylo nezbytné otevřít další covidovou jednotku v Semilech. MMN
v závěru roku provozovala 72 covidových lůžek, což představovalo 34 %
akutní lůžkové kapacity. Další růst čekal na únor 2021, kde celková kapacita
covidových lůžek dosáhla 44 %.

Testování obyvatel bylo umístěno do objektu bývalé oční optiky v sousedství
areálu nemocnice v Jilemnici.
Vynucené náklady na dovybavení a úpravy obou nemocnic, na OOPP,
desinfekce, medicinální plyny, likvidaci nebezpečných odpadů, praní
infekčního prádla, rizikové příplatky či léky používané k léčbě Covid-19
dosáhly mnoha desítek milionů Kč.
Nemocnost zdravotníků dosahovala až 15 %, epidemie by se v MMN nedala
zvládat bez pomoci studentů, dobrovolníků, příslušníků armády ČR a HZS,
bez finanční pomoci řady firem a fyzických osob. Upřímně děkujeme všem!
V závěru roku byly zaměstnancům MMN vyplaceny odměny z dotace MZ ČR,
jejichž náklady činily 36 mil. Kč.
MMN se v průběhu epidemie nevyhnuly snahy o kybernetické útoky. Ve
spolupráci s NÚKIB, ČVUT FIT a dalšími bezpečnostními složkami byly
zahájeny přípravy ke komplexnímu řešení oblasti IT a bezpečnosti, které
bude pokračovat v následujících letech
Hospodaření MMN vykázalo za rok 2020 především díky kompenzační
úhradové vyhlášce kladný výsledek, a to v obou částech.
Jednání o majetkovém vstupu Libereckého kraje do MMN, a.s. se soustředila
na znění akcionářské smlouvy a na úpravy stanov. LK opakovaně deklaroval
zájem na vstupu. Jednání byla z důvodu říjnových voleb do zastupitelstva LK
přesunuta na rok 2021.
Ačkoli některé aktivity MMN byly z důvodu řešení epidemie odsunuty, byla
například vysoutěžena dodávka magnetické rezonance, v souvislosti s tím
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Úvodní slovo předsedy představenstva
byly realizovány přípravy na rekonstrukci RDG pavilonu, byla realizována
výběrová řízení na dodávky kogeneračních jednotek v obou nemocnicích,
na vybudování vlastní prádelny, pokračovaly projekční práce. Byly zahájeny
práce na projektech s možným financováním z programu React EU v letech
následujících, jejichž cílem je posílení systému při zvládání epidemií.
V září ukončila svoji více než 30 letou kariéru ve funkci hlavní sestry a
posléze i členky představenstva Marie Seifertová. Za její dlouholetou
kvalitní práci ji patří veliké poděkování. Valná hromada jmenovala
s účinností od 1. 1. 2021 nového člena představenstva Ing. et Ing. Imricha
Kohúta.
Personální situace kopíruje stav v celé zemi. Dlouhodobě chybí
kvalifikované zdravotní sestry, fyzioterapeuti, radiologičtí asistenti a řada
dalších profesí. Po jarní vlně epidemie opustilo nemocnici několik
kvalifikovaných sester, ve druhé polovině roku pak i šest chirurgů. Zajistit
chod chirurgie se podařilo díky úzké spolupráci a pomoci KNL a některých
privátních chirurgů v regionu.
Pozitivním jevem roku 2020 je absence nové stížnosti či žaloby ze strany
pacientů či příbuzných s požadavkem na náhradu nemajetkové újmy.
Nevyřešená zůstává jedna žaloba z roku 2019.
Dětská skupina, z.ú., která je součástí MMN, i v průběhu roku 2020 velmi
pomáhala rodičům malých dětí při jejich hlídání a MMN umožnila lépe
zajišťovat chod nemocnic. Dotace poskytované MPSV na provoz skupiny
jsou řádně zúčtovány.
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Ambulance-van Doornik-MMN, spol. s r.o., v níž MMN vlastní 50 % podíl,
taktéž zaznamenala nižší objemy výkonů jako MMN. Finanční obrat v roce
2020 činil 13,3 milionu Kč a společnost opětovně vykázala zisk, jehož část
bude rozdělena mezi majitele společnosti.

Jiří Kalenský

Historie a základní informace o nemocnici
MMN, a.s. nemocnice Jilemnice a nemocnice Semily (dále jen MMN)
poskytuje standardní nemocniční péči přibližně 100 tisícům obyvatel své
přirozené spádové oblasti Jilemnicka a Semilska, a dále části Jablonecka,
Vrchlabska, Novopacka a Jičínska. MMN je tak nejvýznamnější
zdravotnické zařízení okresu Semily a jedno ze čtyř nejvýznamnějších
zdravotnických zařízení Libereckého kraje spolu s Krajskou nemocnicí
Liberec, Nemocnicí Jablonec nad Nisou a Nemocnicí s poliklinikou Česká
Lípa.
V roce 2015 zřizovatelé obou nemocnic Město Jilemnice a Město Semily
schválili Memorandum o spolupráci. Memorandum bylo zaměřeno na
vytvoření společné akciové společnosti s cílem spojení obou nemocnic a
jejich ukotvení v páteřní síti nemocnic v Libereckém kraji, posílení
vyjednávacích pozic se smluvními partnery a zdravotními pojišťovnami,

vnitřní stabilizace nemocnic jak po ekonomické a medicínské, tak
personální stránce, a dosažení provozních a finančních synergií. Akciová
společnost MMN, a.s. byla založena 9. října 2016 se zahájením poskytování
zdravotních služeb od 1. ledna 2017 vložením obou závodů zřizovaných
Městy Jilemnice a Semily, tedy Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici
a Nemocnice s poliklinikou v Semilech.
Její hlavní činností je poskytování zdravotnických služeb v segmentech
ambulantní, lůžkové, lékárenské, diagnostické, komplementární a další
zdravotní péče v rozsahu registrace podle zákona č. 372/2011 Sb., o
zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování v platném znění a
v nasmlouvaných oborech se zdravotními pojišťovnami. Nemocnice dále
zajišťuje odbornou výchovu a postgraduální vzdělávání zdravotnických
pracovníků a další související podpůrné technickohospodářské činnosti.
Smluvními partnery podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním
pojištění jsou:
111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (VZP)
201 – Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (VoZP)
205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP)
207 – Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a
stavebnictví (OZP)
209 – Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ)
211 – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZPMV)
213 – RBP, zdravotní pojišťovna (RBP)
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Zdravotnická a nezdravotnická oddělení – stav k 31. 12. 2020
Vedení MMN, a.s.
Lékařský ředitel

Hlavní sestra

Správní ředitel

MUDr. Hubert Waněk

Jana Bezstarostová

Ing. Ota Krejčí

Ředitel ekonomického úseku

Ředitel úseku investic a rozvoje

Ing. et Ing. Imrich Kohút

Ing. Alena Kuželová, MBA

Oddělení nemocnice Jilemnice
Lůžková oddělení

Primář/ka

Vedoucí nelékařský pracovník

Anesteziologicko-resuscitační oddělení

MUDr. Gabriela Pohořalá

Pavla Varvařovská

Dětské a novorozenecké oddělení

MUDr. Michaela Jiřičková

Věra Janoušková

Gynekologicko-porodnické oddělení

MUDr. Zdeněk Vocásek

Eva Zuzánková

Chirurgické oddělení

MUDr. David Havel

Dagmar Uxová

Interní oddělení

MUDr. Jan Stach

Mgr. Hana Hájková

Neurologické oddělení

MUDr. Jan Waishaupt

Lenka Pilařová

Nelůžková oddělení

Primář/ka

Vedoucí nelékařský pracovník

Hemodialyzační oddělení

MUDr. Dana Kudrnáčová

Klára Šupová

Oddělení nukleární medicíny

MUDr. Lenka Tylová

Ing. Petra Zollmannová

Radiodiagnostické oddělení

MUDr. Ivana Mašková

Dana Šubrtová (zastupující za MD)

Rehabilitační oddělení

MUDr. Irena Jarešová

Bc. Kateřina Jáklová

Oddělení centrálních operačních sálů a sterilizace

MUDr. David Havel

Vlasta Mejsnarová

Oddělení centrálních laboratoří

Ing. Barbora Gottwaldová

Ladislava Doležalová

Lékárna

Mgr. Milan Oláh
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Zdravotnická a nezdravotnická oddělení – stav k 31. 12. 2020
Oddělení nemocnice Semily
Lůžková oddělení

Primář/ka

Vedoucí nelékařský pracovník

Oddělení následné ústavní péče

MUDr. Martina Růžičková

Bc. Olga Kadavá

Oddělení následné rehabilitační péče

MUDr. Lenka Smetanová

Ludmila Koucká

Ortopedické oddělení

MUDr. Lubomír Hruška

Bc. Ilona Podolská

Nelůžková oddělení

Primář/ka

Vedoucí nelékařský pracovník

Anesteziologicko-resuscitační oddělení

MUDr. Klára Valentová

Bc. Ilona Podolská

Radiodiagnostické oddělení

MUDr. Hana Králičková Mildeová

Kateřina Vejnarová, DiS.

Oddělení klinických laboratoří

RNDr. Jiří Jína

Vlasta Hloušková

Rehabilitační oddělení

MUDr. Lenka Smetanová

Bc. Lenka Hladíková

Lékárna

Mgr. Veronika Štreglová

Eva Hübschová

Nezdravotnická oddělení
Správní úsek

Provozní oddělení Jilemnice

Technické oddělení Jilemnice

Provozně technické oddělení Semily

Ing. Ota Krejčí

Jan Honka

Ing. Pavel Simandl

Miroslav Bém

Ekonomický úsek

Finanční účtárna a pokladna

Mzdová účtárna

Personální oddělení

Ing. et Ing. Imrich Kohút

Veronika Kaprasová

Iveta Erlebachová

Miluše Podzimková

Obchodní oddělení

Oddělení zdravotních pojišťoven

Recepce

Hana Vojtíšková

Jana Říhová

Radka Semelová, DiS.

Úsek investic a rozvoje

Oddělení kvality, vnitřní kontroly

Oddělení strategií a rozvoje

Sekretariát nemocnice

Ing. Alena Kuželová, MBA

Mgr. Zdenka Šálková

Mgr. Petr Maralík

Bc. Jana Mašková
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Základní statistické údaje roku 2020
Počet hospitalizovaných pacientů dle jednotlivých primariátů
Nemocnice Jilemnice
Lůžkové oddělení

Počet Počet hospitalizovaných
Počet
lůžek
pacientů*
ošetřovacích
dnů
5
195
2 026
40
1 601
5 204
35
1 808
6 070
40
1 771
6 898
40
2 239
13 041
20
473
2 643
180
8 087
35 882

Počet
lůžkodnů

Počet
lůžkodnů

Oddělení následné ústavní péče
Oddělení následné rehabilitační péče
Ortopedické oddělení
Celkem nemocnice Semily

Počet Počet hospitalizovaných
Počet
lůžek
pacientů*
ošetřovacích
dnů
60
516
15 868
15
272
3 169
24
1 417
4 405
99
2 205
23 442

Celkem MMN, a.s.

279

ARO
Dětské a novorozenecké oddělení
Gynekologicko-porodnické oddělení
Chirurgické oddělení
Interní oddělení
Neurologické oddělení
Celkem nemocnice Jilemnice

2 103
5 199
6 153
6 876
13 172
2 727
36 230

Průměrná
ošetřovací
doba (ve dnech)
10,4
3,3
3,4
3,9
5,8
5,6
4,4

Nemocnice Semily
Lůžkové oddělení

10 292

59 324

16 126
3 164
4 427
23 717

Průměrná
ošetřovací
doba (ve dnech)
30,8
11,6
3,1
10,6

59 947

5,8

* počet pacientů hospitalizovaných na příslušném primariátu, jeden pacient může být hospitalizován postupně na více primariátec h
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Ekonomický úsek

Struktura nákladů v roce 2019

Vývoj hospodářského výsledku
Údaje v tis. Kč
Zisk / ztráta

Skutečnost
2019
484

Skutečnost
2020
13 559

Index
28,01

Rozdíl
13 075

5%

4%

4%

1%
11%
3%

Náklady
Údaje v tis. Kč
Léky
Krev, krevní výrobky
Speciální zdravotnický
materiál
Ostatní materiál
Energie
Prodané zboží
Opravy a udržování
Ostatní služby
Osobní náklady
Odpisy, rezervy
Ostatní náklady
Daň z příjmu, př. účty
Náklady celkem

2%

Skutečnost
2019
18 382
3 592

Skutečnost
2020
27 147
3 963

Index
1,48
1,10

Rozdíl
8 765
371

60 005
22 781
11 721
66 354
13 397
26 329
327 522
25 322
21 515
0
596 920

74 939
21 137
11 981
65 746
13 421
28 718
382 075
35 023
29 195
14 779
708 124

1,25
0,93
1,02
0,99
1,00
1,09
1,17
1,38
1,36
1,19

14 934
-1 644
260
- 608
24
2 389
54 553
9 701
7 680
14 779
111 203

9%

2%

4%
54%

Léky 4%

Krev 1%

SZM 11%

Ostatní materiál 3%

Energie 2%

Prodané zboží 9%

Opravy a udržování 2%

Ostatní služby 4%

Osobní náklady 54%

Odpisy, rezervy 5%

Ostatní náklady 4%

I přes nižší počet hospitalizací v porovnání s předchozím rokem z důvodu omezení plánované péče kvůli pandemii nemoci Covid-19 (pokles o 8 417 lůžkodnů)
celková spotřeba léků, krve a speciálního zdravotnického materiálu stoupla o více než 24 mil. Kč, což představuje meziroční zvýšení nákladů na tento materiál
o 29 %. Největší nákladovou položku každoročně tvoří osobní náklady, v roce 2020 v celkové výši 382 075 tis. Kč. Meziročně tak došlo k nárůstu osobních nákladů
o 54,5 mil. Kč, což je o 32,2 mil. Kč více než v roce 2019. Nemalá část osobních nákladů byla financována z dotace MZ ČR na odměny zaměstnanců v souvislosti
s pandemií Covid-19 (dotace ve výši více než 36,8 mil. Kč). Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a rezervy byly v roce 2020 zúčtovány o
9,7 mil. Kč vyšší než v roce 2019, především z důvodu tvorby rezervy na opravy budov plánované v roce 2022-2023 (oprava střech, výměna podl. krytin, aj).
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Ekonomický úsek
Struktura výnosů v roce 2020
6%

Výnosy

3%

11%

80%
Tržby ZP 80%

Tržby za zboží 11%

Investiční a provozní dotace 6%

Ostatní výnosy 3%

Údaje v tis. Kč
Tržby ZP
Tržby za zboží
Regulační poplatky
Investiční a provozní
dotace
Ostatní výnosy
Výnosy celkem

Skutečnost
2019
490 141
80 347
764

Skutečnost
2020
577 913
79 570
582

Index
1,18
0,99
0,76

Rozdíl
87 772
- 777
- 182

6 979
19 173
597 404

40 389
23 229
721 683

5,79
1,21
1,21

33 410
4 056
124 279

Na straně výnosů došlo meziročně ke zvýšení tržeb od zdravotních pojišťoven o téměř 88 mil. Kč. Výnosy v roce 2020 dosáhly celkově výše 721 683 tis. Kč.
Nemocnice Jilemnice a nemocnice Semily dosáhly celkově tržeb z prodeje služeb 583 712 tis. Kč, z toho byly nejvýznamnější tržby za poskytování zdravotní péče
pojištěncům zdravotních pojišťoven ve výši 577 913 tis. Kč.
V roce 2020 byly hrazeny zdravotní výkony pro zdravotní pojišťovny podle vyhlášky č. 268/2019 Sb., kterou se stanoví hodnoty bodu, výše úhrad zdravotní péče
hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulační omezení pro rok 2020 a dle vyhlášky č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše
úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020. Úhrada poskytnuté zdravotní péče zahrnovala hospitalizační a ambulantní složku úhrady. Hospitalizační složka
byla dále rozčleněna na úhradu formou případového paušálu a úhradu vyčleněnou z úhrady formou případového paušálu. Byly stanoveny regulace
v hospitalizační i v ambulantní složce na objem poskytnuté a uznané péče, a na preskripci léčivých přípravků a zdravotnických potřeb na recepty nebo poukazy
ve srovnání s referenčním rokem 2018.
K datu sestavení účetní závěrky nebylo provedeno vyúčtování se zdravotními pojišťovnami za poskytnuté zdravotní výkony hrazené zálohově. Vyúčtování bude
v souladu s vyhláškou č. 268/2019 Sb. a se smluvními ujednáními zpracováno za celý rok 2020 a mělo by být vypočteno zdravotními pojišťovnami nejdéle do
30. 6. 2021, dle vyhlášky č. 305/2020 Sb. do 31. 8. 2021. O předpokládané regulace, eventuálně doplatky byly upraveny tržby z prodeje služeb pomocí dohadných
účtů aktivních a pasivních.
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Ekonomický úsek
Rozvaha
v tis. Kč
AKTIVA CELKEM
Stálá aktiva celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek
Odpisy dlouhod. nehm. majetku
Dlouhodobý hmotný majetek
Odpisy dlouhod. hmot. majetku
Dlouhodobý finanční majetek
Oběžná aktiva celkem
Zásoby
Pohledávky
Finanční majetek
Časové rozlišení aktiv
PASIVA CELKEM
Vlastní zdroje
Základní kapitál
Ážio a kapitálové fondy
Fondy ze zisku
Výsledek hospodaření minulých let
Výsledek hospodaření
Cizí zdroje
Rezervy
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Časové rozlišení pasiv

Výkaz zisku a ztrát
k 31. 12. 2019
936 206
829 677
52 336
- 14 521
831 529
- 40 227
560
106 529
11 282
53 189
41 467
591

k 31. 12. 2020
980 694
826 421
53 302
- 19 985
848 295
- 55 351
160
154 273
28 028
64 242
60 911
1 092

v tis. Kč
Náklady na prodané zboží
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Služby
Aktivace
Osobní náklady
Odpisy dlouhodobého majetku
Úpravy hodnot pohled. a zásob
Ostatní provozní náklady
Nákladové úroky
Ostatní finanční náklady
Daň z příjmů

k 31. 12. 2019
66 354
104 760
11 721
39 726
- 296
327 522
19 969
8
26 748
666
413
- 671

k 31. 12. 2020
65 746
127 186
11 981
42 139
- 386
382 075
21 058
1 130
41 630
264
522
14 779

936 206
783 106
750 000
115 962
0
- 83 340
484
153 100
5 354
61 196
86 449
101

980 694
796 665
750 000
115 962
0
- 82 856
13 559
184 029
18 189
72 347
92 871
622

Náklady celkem
Tržby od zdravotních pojišťoven
Tržby od samoplátců
Tržby za zboží
Ostatní provozní výnosy
Výnosy z dlouhod. fin. majetku
Ostatní finanční výnosy

596 920
490 141
4 683
80 347
22 225
1
7

708 124
577 913
5 798
79 570
58 238
150
14

Výnosy celkem

597 404

721 683

484

13 559

Výsledek hospodaření
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Zpráva nezávislého auditora
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Zpráva nezávislého auditora
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Personální údaje
Statistika zaměstnanců
Personální politika a péče o zaměstnance je oblastí, na kterou MMN, a.s. klade značný důraz. K 31. 12. 2020 pracovalo v MMN, a.s. nemocnici Jilemnice a
nemocnici Semily průměrně celkem 480,87 přepočtených zaměstnanců. V roce 2020 bylo zaměstnancům umožněno odborné vzdělávání, specializační
vzdělávání, dále účast na stážích, školeních nebo jiných odborných seminářích.
Průměrný přepočtený evidenční počet
Lékaři
Farmaceuti
Nelékařští zdravotničtí pracovníci
(NLZP)
Technicko-hospodářští pracovníci
Dělníci

2019
69,80
8,44
213,30

2020
71,13
8,66
214,10

Index
1,02
1,03
1,00

37,73
50,29

38,39
46,70

1,02
0,93

MMN, a.s. nemocnice Jilemnice
Lékaři
Farmaceuti
NLZP bez odborného dohledu
NLZP pod odborným pohledem
Technicko-hospodářští pracovníci
Dělníci

2019
82 150 Kč
45 404 Kč
39 730 Kč
24 857 Kč
30 001 Kč
24 227 Kč

2020
89 251 Kč
50 508 Kč
47 173 Kč
34 078 Kč
33 608 Kč
27 836 Kč

Index
1,09
1,11
1,19
1,37
1,12
1,15

MMN, a.s. nemocnice Semily
Lékaři
Farmaceuti
NLZP bez odborného dohledu
NLZP pod odborným dohledem
Technicko-hospodářští pracovníci
Dělníci

2019
93 548 Kč
45 777 Kč
34 792 Kč
22 791 Kč
29 059 Kč
18 434 Kč

2020
95 762 Kč
53 025 Kč
37 012 Kč
27 063 Kč
36 890 Kč
21 766 Kč

Index
1,02
1,16
1,06
1,19
1,27
1,18

Průměrná měsíční mzda
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Personální údaje
Zaměstnanecké benefity
Nemocnice MMN, a.s. nabízí pro své zaměstnance velké množství zaměstnaneckých benefitů.
Benefity
Příspěvek na stravování
Týden dovolené navíc
Sick days
Příspěvek dle vlastního
výběru
Příspěvek na pojištění
Studium cizích jazyků
Zvýhodněný tarif
mobilního operátora
Náborový příspěvek
Stipendium
Vzdělávání
Ubytování
Pracovní a životní výročí,
první odchod do důchodu
Dosažení jubilejních
odběrů krve
Účet u Komerční banky
Kulturní a společenské
akce

Závodní stravování v areálu nemocnice Jilemnice a nemocnice Semily pro
všechny zaměstnance, DPP a DPČ za zvýhodněnou cenu
Pro všechny zaměstnance nemocnice
Tři dny placeného volno na krátkou zdravotní dovolenou pro všechny
zaměstnance nemocnice
Příspěvek dle vlastního výběru (sportovní aktivity, rekreace, lékárny
MMN, a.s.) až do částky 2 000 Kč za rok pro všechny zaměstnance
Příspěvek 500 Kč na penzijní připojištění při splnění podmínky: úvazek
1,0, PP na dobu neurčitou, PP min. 3 roky nepřetržitě u MMN, a.s.
Pro všechny zaměstnance nemocnice (anglický a německý jazyk)
Pro všechny zaměstnance nemocnice a jejich rodinné příslušníky
Pro lékaře i nelékaře vybraných oborů
Pro studenty lékařských i nelékařských oborů
Podpora dalšího vzdělávání zaměstnanců formou akreditovaných kurzů
a školení, specializačního vzdělávání, přípravou lékařů k atestaci, aj.
Pro zaměstnance nabízíme ubytování v areálu obou nemocnic
Finanční odměny pro zaměstnance při splnění podmínek daných platnou
Kolektivní smlouvou
Finanční odměny pro zaměstnance při splnění podmínek daných platnou
Kolektivní smlouvou
Pro všechny zaměstnance nemocnice vedení osobního účtu u
spolupracujícího bankovního ústavu Komerční banka, a.s. zdarma
Pro všechny zaměstnance nemocnice
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Vzdělávání v MMN, a.s.
Střední zdravotnická škola v Jilemnici

Dětská skupina při nemocnici, z.ú.

Od 1. září 2019 byl na Gymnáziu, SOŠ a SZŠ v Jilemnici nově otevřen
perspektivní čtyřletý maturitní studijní obor Praktická sestra (KKOV 53-41M/03). Nový koncept vzdělávání zdravotních sester umožní absolventům po
úspěšném složení maturitní zkoušky pracovat jako praktické sestry bez
nutnosti dalšího studia na VŠ. Absolventi se pak mohou uplatnit
v nemocnicích, domovech pro seniory, léčebnách dlouhodobě nemocných,
v soukromých ambulancích apod.

Dětská skupina pomáhá zaměstnancům MMN, a.s. v péči o
jejich ratolesti. Vznik Dětské skupiny při nemocnici, z.ú. je
datován k 25. 10. 2017, samotný provoz byl zahájen 2. 11.
2017 v prostorách bývalé polikliniky Masarykovy městské
nemocnice v Jilemnici (dnes polyfunkční dům). V květnu 2020 byl provoz
Dětské skupiny při nemocnici, z.ú. významně rozšířen vybudováním druhé
dětské skupiny v přízemí budovy ředitelství nemocnice Semily.

Díky podpoře ze strany MMN, a.s. nemocnice Jilemnice a nemocnice Semily
bude žákům umožněno absolvovat odborné praxe přímo v jilemnické
nemocnici. Nemocnice Jilemnice žákům zajistí pro výuku nezbytné učebnice
a pracovní sešity, na praxi pak uniformy včetně možnosti jejich praní a obědy
ve dnech praxe v nemocnici. MMN, a.s. také financuje vybavení nových
odborných učeben v budově jilemnického gymnázia pro teoretickou výuku.

Dětská skupina zajišťuje péči pro děti nejen zaměstnanců MMN, a.s., ale i pro
děti z řad široké veřejnosti. Umístěno zde může být denně až 12 dětí ve věku
od 1,5 do 4 let, příležitostně i starší děti do 6 let. Celková kapacita obou
dětských skupin je tedy denně až 24 dětí. Provozní doba je ve všední dny od
6:30 do 15:30 hodin a pro děti z řad personálu MMN, a.s. je Dětská skupina
v některé dny k dispozici od 6:00 do 18:15 hodin.
Děti jsou přijímány v průběhu celého roku, zájem ze strany rodičů je veliký,
což personál dětské skupiny velmi těší. Dětská skupina nadále spolupracuje
s metodičkou MPSV pro dětské skupiny, která sídlí v Liberci, a pořádá i
vzdělávací semináře pro vedoucí pracovníky dětských skupin. K zajištění
bezproblémového provozu do
doby obdržení dotace nemocnice
MMN, a.s. v předchozích letech
poskytla dětské skupině dvě
bezúročné
půjčky.
V případě
potřeby je MMN, a.s. připravena
finančně vypomoci i v budoucnu.
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Úsek investic a rozvoje
Investiční činnost v roce 2020
V roce 2020 byl v MMN, a.s. pořízen majetek v celkové hodnotě 21 159 tis. Kč. Z vlastních zdrojů bylo pořízeno vybavení a technická zhodnocení za 18 594 tis.
Kč. Ostatní zdroje financování majetku tvoří pak dary od Krajského úřadu Libereckého kraje. Finanční ve výši 350 tis. Kč na pořízení laboratorního přístrojového
vybavení k testování na přítomnost viru SARS-CoV-2 a věcný dar v podobě 3 ks termokamer AT3003X Fever Screening Losung a 8 ks filtroventilačních jednotek
MedicAer v celkové hodnotě 643 tis. Kč. Dalším zdrojem pořízení nového majetku byly finanční a věcné dary od soukromých subjektů v celkové hodnotě 1 572
tis. Kč.

Majetek společnosti
Společnost MMN, a.s. měla k 31. 12. 2020 dlouhodobý majetek v zůstatkových cenách ve výši 826 421 tis. Kč. Z toho byl dlouhodobý nehmotný majetek ve výši
33 317 tis. Kč, pozemky v hodnotě 16 227 tis. Kč, stavby celkem za 671 539 tis. Kč, hmotné movité věci a jejich soubory v hodnotě 98 389 tis. Kč, poskytnuté
zálohy na dlouhodobý majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek za 6 184 tis. Kč, ostatní dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 605 tis. Kč a finanční
majetek ve výši 160 tis. Kč.
Další údaje o majetku jsou uvedeny v Příloze v účetní závěrce k 31. 12. 2020, která je formou přílohy na CD součástí této Výroční zprávy MMN, a.s. za rok 2020.
Sponzoři (fin. a věcné dary nad 10 000 Kč)

Částka

Účel

Marie Francová, Semily

16 000,- Kč Provozní potřeby, ortopedické oddělení nemocnice Semily

Ambulance van Doornik – MMN, spol.s r.o.,
Jilemnice

10 000,- Kč Na pořádání IX. Zdravotnického plesu konaného dne 29. 2. 2020 v KD Jilm v Jilemnici

Jiří Školník, Městec Králové

20 000,- Kč Přístrojové vybavení, chirurgické oddělení nemocnice Jilemnice

MBQ s.r.o., Praha

16 500,- Kč 200 ks respirátorů KN95, nemocnice Jilemnice

Máška – izolace, s.r.o., Praha

39 083,- Kč Klimatizační jednotka 2,5kW vč. instalace, ortopedické oddělení nemocnice Semily

Solvent ČR s.r.o., Šestajovice

48 000,- Kč 160 ks slevových kuponů na vlasovou péči, nemocnice Jilemnice

Boehringer Ingelheim, spol. s r.o., Praha

20 000,- Kč Pulzní oxymetry na měření saturace O2, interní oddělení nemocnice Jilemnice

CZECHOSLOVAK OCEAN SHIPPING, s.r.o.,
Praha

53 276,- Kč Pohotovostní vozík s držákem kyslíkové láhve, interní oddělení nemocnice Jilemnice
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CZECHOSLOVAK OCEAN SHIPPING, s.r.o.,
Praha
Liberecký kraj

27 290,- Kč Rotoped INSPORTLINE, interní oddělení nemocnice Jilemnice
380 542,- Kč 3 ks termokamery AT3003X Fever Screening Losung

Jiří Machek – HYDROMA, Jilemnice

25 000,- Kč Vybavení pro dětský koutek, dětské oddělení nemocnice Jilemnice

Miroslav Prchlík, Jilemnice

30 000,- Kč Přístrojové vybavení, interní oddělení nemocnice Jilemnice

Liberecký kraj
Liberecký kraj

262 812,- Kč 8 ks filtroventilačních jednotek MedicAer, nemocnice Jilemnice
73 080,- Kč Kompenzace ztráty za PCR testování samoplátců, nemocnice Jilemnice

BTL Medical Technologies s.r.o., Praha

594 594,- Kč 5 ks plicních ventilátorů BTL-606, nemocnice Jilemnice

E M B A, spol. s r.o., Paseky nad Jizerou

10 ks pacientských monitorů iMEC 10 vč. příslušenství, interní oddělení nemocnice
250 000,- Kč Jilemnice

DS Logistic s.r.o., Libštát

35 000,- Kč Elektrokardiograf EDAN SE-1201, interní oddělení nemocnice Jilemnice

Suchánek & Walraven, s.r.o., Horka u Staré
Paky

50 000,- Kč 5 ks odsávaček Aspira GO 30, interní oddělení nemocnice Jilemnice

Devro, s.r.o., Jilemnice

2 ks pacientských monitorů vč. příslušenství pro invazivní měření a centrální monitorace,
250 000,- Kč interní oddělení nemocnice Jilemnice

Martin Schliegsbir, Lánov

15 500,- Kč Automatické espresso DeLonghi ECAM 45.760.W, ARO nemocnice Jilemnice

Ambulance van Doornik – MMN, spol.s r.o.,
Jilemnice

10 000,- Kč Dárky pro dialyzované pacienty, hemodialyzační oddělení nemocnice Jilemnice

Wotan Forest, a.s., České Budějovice

50 000,- Kč 2 ks antidekubitních matrací Linet Air2Care, interní oddělení nemocnice Jilemnice

ARGO-HYTOS s.r.o., Vrchlabí
Ing. Tomáš Mečíř, Jilemnice
Liberecký kraj
MIPAV, s.r.o., Borovnice
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100 000,- Kč 4 ks antidekubitních matrací Linet Air2Care, interní oddělení nemocnice Jilemnice
11 990,- Kč Automatické espresso DeLonghi ECAM 22.360S, interní oddělení nemocnice Jilemnice
Dar na pořízení vybavení pro testování na přít. Viru SARS-CoV-2, oddělení klinických
350 000,- Kč laboratoří nemocnice Semily
10 000,- Kč Provozní potřeby, nemocnice Jilemnice

Provozně technický úsek
Provozní oddělení

Technické oddělení

Provozní oddělení se organizačně skládá z pracovišť údržba a doprava,
stravovací provoz, energetika, prádelna, úklid a archivnictví. V roce 2020
MNN, a.s. investovala v obou nemocnicích do oprav a udržování budov
7 354 tis. Kč.

Technické oddělení se organizačně skládá z pracoviště zdravotnické
techniky a servisu, pracoviště spojovacích prostředků a IT a metrologie.
V roce 2020 MMN, a.s. investovala v obou nemocnicích 6 067 tis. Kč do
oprav a udržování přístrojů, z toho téměř 4 800 tis. Kč do oprav a servisu
zdravotnické techniky.

Pracoviště údržba a doprava, energetika
Provozní oddělení prostřednictví těchto pracovišť
zajišťuje dodávku médií (voda, teplo, plyn,
elektrická energie, medicinální plyny), provoz
výtahů, automatické plynové kotelny, náhradních
zdrojů elektrické energie (tzv. dieselagregátů),
údržbu a opravy budov, jejich vybavení a rozvodů
médií, údržbu a obnovu zeleně, údržbu vnitřních
komunikací a dopravu.

Stravovací provoz
Zajišťuje prostřednictvím samostatných provozů v obou nemocnicích
veškerou výrobu a rozvoz stravy pacientům a zaměstnancům na jednotlivá
oddělení.

Pracoviště zdravotnická technika
a servis, metrologie
Pracoviště se zabývají celkovou správou
zdravotnických prostředků, laboratorní
techniky
a
koncových
zařízení
medicinálních plynů, řízení metrologie.
Stanovují základní postupy v souvislosti
s pořizováním, provozováním a používáním zdravotnických prostředků
přístrojového charakteru při poskytování zdravotní péče v obou
nemocnicích. Zajišťuje obnovu zařízení, jejich servis, revize a opravy.
Spolupracuje s dalšími úseky a odděleními nemocnice při přípravě
podkladů pro výběrová řízení na nákup zdravotnické a další úzce související
techniky.

Prádlo a prádelna, úklid

Pracoviště spojovacích prostředků a IT

Zajištění těchto tzv. „hotelových služeb“ je nyní z větší části zajišťováno
externími smluvními partnery. Z důvodu další modernizace a rozvoje
nemocnice bude v roce 2021 rozšířena vlastní činnost v této oblasti
vybudováním vlastní prádelny v areálu nemocnice Semily. Prádelenské
služby budou nabídnuty i dalším zdravotnickým zařízením a lékařům
v regionu.

Stanovuje
základní
postupy
v souvislosti
s pořizováním, provozováním a používáním IT
techniky. Zajišťuje obnovu, servis a opravy
počítačové sítě, správu výpočetní techniky a
software.
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Pandemie onemocnění Covid-19 v roce 2020
Koncem roku 2019 se poprvé objevily zprávy z Číny týkající se onemocnění
Covid-19. V prvních měsících roku 2020 se virus SARS-CoV-2 rozšířil do celého
světa a způsobil rozsáhlé ekonomické škody. I když v době zveřejnění účetní
závěrky za rok 2019 vedení MMN, a.s. nezaznamenalo významný pokles
v poskytování služeb, situace se v průběhu roku 2020 neustále měnila a v roce
2021 nadále mění, a proto nelze předvídat budoucí dopady této pandemie na
činnost společnosti. Vedení společnosti bude pokračovat v monitorování
potenciálního dopadu a podnikne veškeré možné kroky ke zmírnění
jakýchkoliv negativních účinků na MMN, a.s. a její zaměstnance.
Nemocnice Jilemnice a nemocnice Semily se jako většina nemocnic v prvních
měsících roku 2020 přeměnila ze dne na den na zařízení, které muselo zajistit
ochranu zdravotnického personálu a současně i ochranu nemocných
pacientů, jimž by onemocnění Covid-19 mohlo výrazně zkomplikovat život
nebo jej dokonce zkrátit. Kroky, které obě nemocnice v prvních dnech
podnikaly, byly koordinovány se všemi páteřními nemocnicemi a pod
zastřešením Libereckého kraje. S odstupem času lze pozitivně hodnotit
především ta přijatá opatření, která předcházela i několik dní tzv.
mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví (zařízení tzv. filtrů pro
příchod osob do nemocnic, přerušení plánované péče, zákaz přítomnosti další
osoby u porodu atd.). MMN navíc okamžitě přerušila všechny činnosti, které
souvisely s přítomností dalších osob (stavební práce, opravy atd.). Obě
nemocnice byly prakticky neprodyšně uzavřeny. Urychleně bylo instalováno
nové značení uvnitř areálů nemocnic. Do obou lékáren byly instalovány
průhledné přepážky atd.
Již na začátku epidemie bylo rozhodnuto, že všichni nemocní s Covid-19
budou soustředěni v liberecké nemocnici. Teprve po vyčerpání kapacit budou
nemocní ošetřováni ve všech čtyřech páteřních nemocnicích. Protislužbou se
stalo přebírání pacientů z liberecké nemocnice, aby měla volné kapacity. Pro
pacienty s podezřením na onemocnění Covid-19, kteří potřebují akutní
lůžkovou péči, bylo v MMN zřízeno tzv. izolační oddělení (z neurologického
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oddělení). Neurologičtí pacienti byli soustředěni na interním oddělení. Na
pracovištích, kde to podmínky dovolily, byly vytvořeny tzv. rotující týmy
bránící potkávání skupin pracovníků. S odstupem bylo upraveno stravování
zaměstnanců.

Samotná nemoc nikoho ze zdravotníků výrazněji neznepokojovala.
Znepokojivé bylo a je způsob šíření viru SARS-CoV-2, které by bez přijatých
opatření mohlo vyčerpat kapacity nemocnic, a nemocní by zbytečně umírali,
jak je tomu v některých zemích ve světě. Vedení MMN se v prvních dnech
snažilo zajistit pro personál ochranné a dezinfekční prostředky. Objednávky
obsahovaly desítky a stovky tisíc kusů prostředků s výhledem na minimálně
tři měsíce trvající stav. Nákupy probíhaly nahodile a rychle. MMN se tak stala
jedou z mála nemocnic, která měla na začátku epidemie dostatek ochranných

prostředků a dezinfekce pro zaměstnance i pacienty. V dalších týdnech byly
ochranné i dezinfekční prostředky distribuovány Libereckým krajem.

vysoké náklady spojené se změnou činnosti obou nemocnic a ztráty spojené
s přerušením veškeré plánované péče budeme umět v budoucnu vyřešit.

Očkování proti onemocnění Covid-19
Na konci roku 2020 bylo v České republice zahájeno očkování proti
onemocnění Covid-19. První dávky očkovacích látek od společností
Biontech/Pfizer a Moderna byly určeny zdravotníkům, k nim se postupně
přidali zaměstnanci všech složek IZS (ZZS, policie, hasiči), řidiči zdravotní
dopravy, zaměstnanci v sociálních službách, klienti z DD a DPS a senioři.
Nejprve senioři starší 80 let, později s odstupem v souvislosti se zvýšením
počtu očkovacích látek již starší 70 let. Dvě výše uvedené očkovací látky
v březnu 2021 doplnila třetí v podobě vakcíny od AstraZenecy a od dubna
2021 se očekává schválení další od společnosti Johnson & Johnson. Očkování
bylo zahájeno ihned od obdržení prvních vakcín v areálech obou nemocnic.
Dne 15. března 2021 byl ukončen provoz očkovacího místa v budově staré
polikliniky nemocnice Jilemnice a otevřeno velkokapacitní očkovací centrum
v jilemnické Sportovní hale.

U zemí, které velmi dobře zvládaly a zvládají epidemii, jsme viděli, že
podstatou zabránění rychlého šíření nemoci je masivní testování obyvatel,
všudypřítomné měření teploty, trasování pohyby nemocných osob, používání
ochranných prostředků (roušky, respirátory, rukavice, dezinfekce) a okamžitá
izolace nemocných. Toho jsme se zpočátku bohužel nedočkali, protože
testovacích souprav bylo v ČR velmi málo a o provedení testu mohli
rozhodovat toliko pracovníci hygieny.
Postupně došlo ke změně názoru a nemocnice Jilemnice připravila druhé
odběrové místo v Libereckém kraji. Navzdory všem opatřením byly desítky
pozitivně testovaných zaměstnanců a zaměstnanců v karanténě, jsou
vytvářeny nové ošetřovací týmy a všichni se snaží dělat maximum. Epidemie
si za těch několik měsíců vyžádala i svoje ekonomické oběti. Pevně věříme, že
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