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1) PODNIKATELSKÉ AKTIVITY
Hlavním předmětem podnikání korporace INC, a.s. bylo v roce 2020 provozování Centra zdravotní
péče Jirny a s tím související poskytování zdravotních služeb v rozsahu uděleného oprávnění.
Zdravotní služby byly poskytovány pro:
- pacienty, kterým je poskytnutá zdravotní služba hrazena z prostředků veřejného zdravotního
pojištění,
- občany států Evropské unie, kterým je poskytnutá zdravotní služba hrazena z prostředků
zdravotního pojištění na základě předpisů EU,
- pacienty, kteří nejsou účastni veřejného zdravotního pojištění a poskytnutou zdravotní službu
si plně hradí,
- smluvní korporace v rámci pracovně lékařských služeb.

a) Výkony hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění
Společnost dosáhla při poskytování zdravotních služeb následujících ročních výkonů:

Rok
2011
2012
2013
2014
2015

Výkony
28 259 883
33 104 984
36 002 497
38 907 737
42 680 289

Rok
2016
2017
2018
2019
2020

Výkony
48 547 656
52 810 221
57 384 171
59 910 306
56 156 754

Z důvodu objektivity porovnání jsou údaje u odborností všeobecného praktického lékařství,
praktického lékařství pro děti a dorost a zubního lékařství uvedeny v českých korunách, údaje u
ambulantních specialistů, komplementu a fyzioterapie v bodech.
Za rok 2020 korporace docílila a zdravotním pojišťovnám vyúčtovala výkony ve výši 56 156 754 bodů,
což představuje ve srovnání s rokem 2019 pokles o 6,265 %.
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Dosažené výkony byly v letech 2018 – 2020 v jednotlivých měsících rozloženy následovně:

Z přehledu celkových výkonů je patrno, že k poklesu došlo zejména v období březen - květen a říjen listopad, kdy probíhaly jednotlivé vlny onemocnění virem SARS-CoV-2, pacienti odkládali plánované
návštěvy a řešení zdravotních problémů vyžadujících ambulantní specializovanou péči. V měsících
červenec a srpen je výše výkonů ovlivněna rozložením čerpání zákonné dovolené, na výkony za měsíc
prosinec má vliv počet státních svátků, které připadly na pracovní dny.
Korporace INC, a.s. má uzavřeny Smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se všemi
zdravotními pojišťovnami, které jsou v České republice oprávněny v rámci veřejného zdravotního
pojištění působit.
V roce 2020 v Centru zdravotní péče Jirny bylo provedeno 115 429 ošetření, což ve srovnání s rokem
2019 (122 060 ošetření) představuje pokles o 5,433 %. Rozdělení počtu ošetřených pacientů dle
zdravotních pojišťoven je následující:
Pojišťovna
Rok 2018
Rok 2019
Rok 2020
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
65 227
65 460
62 886
Vojenská zdravotní pojišťovna
6 814
7 481
7 068
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
6 241
6 106
5 716
Oborová zdravotní pojišťovna
28 708
28 103
25 856
Zdravotní pojišťovna ŠKODA
760
701
716
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
13 810
14 111
13 091
Revírní bratrská pokladna
110
98
96
Dominantní podíl v počtu ošetřených představují pojištěnci Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR
s 54,448 %, následuje Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
s 22,400 % a Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR s 11,341 %.
Vývoj počtu provedených ošetření (přepočteno na unikátní rodné číslo) od roku 2018 je následující:
Rok 2018
Nárůst o
Rok 2019
Nárůst o
Rok 2020
Pokles o
121 670
7 894
122 060
390
115 429
6 631
[3]

Dosažené roční výkony u jednotlivých odborností jsou rozloženy následovně:
Odbornost
Rok 2019
Rok 2020
Nárůst(+)/Pokles(-)
(001) Všeobecné praktické lékařství
4 278 231
5 232 078
+953 847
(002) Praktické lékařství pro děti a dorost
2 322 387
2 443 271
+120 884
(014) Zubní lékařství
4 417 226
2 967 467
-1 449 759
(101) Vnitřní lékařství
991 852
681 017
-310 835
(104) Endokrinologie
2 266 311
2 299 999
+33 452
(105) Gastroenterologie
4 266 537
5 122 360
+856 049
(107) Kardiologie
4 127 660
4 348 694
+221 034
(201) Rehabilitační a fyzikální medicína
1 527 856
1 837 887
+310 031
(205) Pneumologie a ftizeologie
1 868 832
1 829 836
-38 996
(207) Alergologie a klinická imunologie
676 283
673 186
-3 097
(209) Neurologie
2 776 347
3 052 194
+275 847
(305) Psychiatrie
856 568
0
-856 568
(404) Dermatovenerologie
331 395
343 470
+12 075
(501) Chirurgie
2 496 809
2 554 650
+85 605
(502) Dětská chirurgie
3 017 294
2 575 713
-441 581
(603) Gynekologie a porodnictví
1 483 207
1 759 474
+276 267
(606) Ortopedie
3 780 509
3 450 669
-329 840
(701) Otorinolaryngologie
2 574 523
2 657 602
+83 079
(706) Urologie
1 579 775
1 636 565
+56 790
(809) Radiologie a zobrazovací metody
5 666 076
5 033 145
-632 931
(901) Klinická psychologie
3 817 632
2 526 447
-1 291 185
(902) Fyzioterapie
2 386 996
3 286 776
+899 780
Dosažené průměrné měsíční výkony u jednotlivých odborností jsou rozloženy následovně:
Odbornost
Provoz v měsících
Úvazek
Průměrné výkony
(001) Všeobecné praktické lékařství
12 měsíců
3,0
436 007
(002) Praktické lékařství pro děti a dorost
12 měsíců
1,7
203 606
(014) Zubní lékařství
12 měsíců
1,0
247 289
(101) Vnitřní lékařství
12 měsíců
0,2
56 751
(104) Endokrinologie
12 měsíců
1,0
191 667
(105) Gastroenterologie
12 měsíců
1,3
426 863
(107) Kardiologie
12 měsíců
1,0
362 391
(201) Rehabilitační a fyzikální medicína
12 měsíců
0,8
153 157
(205) Pneumologie a ftizeologie
12 měsíců
1,0
152 486
(207) Alergologie a klinická imunologie
9 měsíců
0,3
74 798
(209) Neurologie
12 měsíců
1,0
254 350
(305) Psychiatrie
0 měsíců
0,0
0
(404) Dermatovenerologie
12 měsíců
0,3
28 623
(501) Chirurgie
12 měsíců
1,0
212 888
(502) Dětská chirurgie
12 měsíců
1,0
214 643
(603) Gynekologie a porodnictví
12 měsíců
0,8
146 623
(606) Ortopedie
12 měsíců
1,6
287 556
(701) Otorinolaryngologie
12 měsíců
0,8
221 467
(706) Urologie
12 měsíců
0,7
136 380
(809) Radiologie a zobrazovací metody
12 měsíců
2,5
419 429
(901) Klinická psychologie
12 měsíců
2,0
210 537
(902) Fyzioterapie
12 měsíců
5,0
273 897
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Na dosažené výkony za rok 2020 měly vliv následující okolnosti:
- v oblasti poskytované primární péče odborností (001) Všeobecné praktické lékařství a odbornosti
(002) Praktické lékařství pro děti a dorost prováděné testování pacientů na průkaz onemocnění
virem SARS-CoV-2 (provádění antigenních testů),
- u odbornosti (014) Zubní lékařství nástup lékařky na mateřskou dovolenou (zdravotní služby byly
poskytovány pouze v rámci jednoho odborného pracoviště),
- u odbornosti (101) Vnitřní lékařství ukončena činnost jedné z lékařek, neboť její působení by
v průběhu covidového období pro vysoký věk znamenalo významné epidemiologické riziko
(zdravotní služby byly poskytovány pouze 1 den v týdnu),
- u odbornosti (105) Gastroenterologie otevření druhého vyšetřovacího sálku (od března 2020 po 3
dny v týdnu otevřeny 2 sálky pro provádění gastroskopických a kolonoskopických výkonů),
- u odbornosti (107) Kardiologie rozšíření počtu provedených holterovských vyšetření,
- u odbornosti (201) Rehabilitační a fyzikální medicína návrat k běžným výkonům (v roce 2019 nižší
výkony z důvodu nemoci lékařky),
- u odbornosti (305) Psychiatrie dočasné uzavření odborného pracoviště z důvodu chybějícího
lékaře,
- u odbornosti (209) Neurologie nárůst indikovaných EEG vyšetření,
- u odbornosti (502) Dětská chirurgie dlouhodobé přerušení školní docházky a volnočasových aktivit
a tím i snížení počtu úrazů u dětí a dorostu,
- u odbornosti (603) Gynekologie a porodnictví navýšení počtu ordinačních hodin a počtu
provedených preventivních vyšetření,
- u odbornosti (606) Ortopedie redukce počtu operací a ostatní elektivní péče a tím i snížení
potřeby následné ambulantní péče po těchto výkonech),
- u odbornosti (809) Radiologie a zobrazovací metody přímá souvislost se snížením péče u
odborností 502 a 606,
- u odbornosti (901) Klinická psychologie nástup klinické psycholožky pro děti a dorost na
mateřskou dovolenou,
- u odbornosti (902) Fyzioterapie navýšení úvazku o 0,5.
Vývoj počtu registrovaných pojištěnců u odborností Všeobecné praktické lékařství (001) a Praktické
lékařství pro děti a dorost (002) byl v období 2018 až 2020 následující:
Odbornost
Rok 2018
Rok 2019
Rok 2020
001
3 182
3 204
3 297
002
1 022
1 000
1 020

b) Výkony nehrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění
V Centru zdravotní péče Jirny byly poskytovány i výkony, které nejsou hrazeny z prostředků
veřejného zdravotního pojištění. V roce 2020 se jednalo o výkony v oblasti pracovně lékařských
služeb a nadstandardní výkony (služby administrativního charakteru, které jsou s poskytováním
zdravotních služeb spojené).
V oblasti pracovně lékařských služeb se v roce 2020 podařilo udržet všechny dříve uzavřené smluvní
vztahy a nově navázat smluvní vztah s dalšími korporacemi. Celkové roční výnosy činily 3 067 826,Kč.
Za poskytované nadstandardní zdravotní služby (služby administrativního charakteru spojené se
zdravotními výkony) a za zdravotní služby pro samoplátce (pacienty, kteří nejsou zapojeni do systému
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veřejného zdravotního pojištění) včetně odbornosti (014) Zubní lékařství byla za rok 2020 vybrána
hotovost v částce 532 217,- Kč.

c) Výnosy z ostatních činností
V roce 2020 v rámci činnosti podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců byla
zpracovávána personální, účetní a ekonomická agenda pro 1 korporaci. Dále pokračovalo i vedení
spisové služby, kde vedle zdravotní dokumentace jsou uskladněny písemnosti pro 9 korporací.
Celkové příjmy za zpracování personální, účetní a ekonomické agendy činily 65 000 Kč a za archivní
služby 128 500 Kč.

2) ORGANIZACE A ŘÍZENÍ
Při poskytování zdravotních služeb byla nadále preferována jejich kvalita a komplexnost, která
v podmínkách Centra zdravotní péče Jirny znamená:
- širokou škálu jednotlivých odborností, které na sebe navazují a umožňují pacientovi v ambulantní
sféře absolvovat nezbytná vyšetření v rámci jednoho zařízení (z ambulantních zdravotních služeb
chybí v Centru zdravotní péče Jirny pouze odbornosti diabetologie a odbornost oftalmologie),
- kvalifikovaný lékařský a ostatní zdravotní personál - všichni lékaři mají Ministerstvem zdravotnictví
ČR přiznanou specializovanou způsobilost v daném oboru, veškerý ostatní zdravotní personál má
Ministerstvem zdravotnictví ČR uděleno osvědčení pro výkon zdravotnického povolání bez
odborného dohledu,
- nezbytné kvalitní přístrojové vybavení jednotlivých odborných pracovišť a jeho následná obměna.
V roce 2020 bylo odborné pracoviště Gastroenterologie CZP Jirny Ministerstvem zdravotnictví ČR
zařazeno mezi specializovaná pracoviště s právem provádět screening kolorektálního karcinomu
pomocí kolonoskopie.
S ohledem na skutečnost, že nebyly stanoveny legislativní podmínky pro oblast zabezpečení kvality
zdravotní péče v ambulantním sektoru, korporace neusilovala o další akreditační šetření ze strany
Spojené akreditační komise. V oblasti růstu kvality poskytovaných zdravotních služeb byla činnost
jednotlivých pracovišť zaměřena na zavedení stávajících standardů do běžné praxe a vytvoření
předpokladů pro posuzování této kvality podle pravidel mezinárodní certifikační autority.
Jednotlivé standardy jsou podle svého obsahu zařazeny do následujících oblastí:
01 Organizace a řízení
02 Poskytované zdravotní služby, jejich kvalita a bezpečí
03 Péče o pacienty
04 Zdravotnická dokumentace
05 Personální podmínky pro poskytování zdravotních služeb
06 Technické podmínky pro poskytování zdravotních služeb
07 Hygiena poskytovaných zdravotních služeb
08 Zabezpečení dat a práce s informačním systémem
09 Ekonomika poskytovaných zdravotních služeb
10 Specifické standardy (pouze pro stanovená odborná pracoviště)
V roce 2020 nebyla revize standardů prováděna. Nově byly vydány následující standardy:
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a) v oblasti péče o pacienty – 03-004 Poskytování informací o zdravotním stavu, 03-005 Informace a
edukace pacientů o navržených zdravotních službách, 03-007 Sledování spokojenosti pacientů, 03008 Sledování a vyhodnocování nežádoucích událostí,
b) v oblasti zdravotnické dokumentace – 04-001 Zdravotnická dokumentace, 04-002 Obrazová
zdravotnická dokumentace, 04-005 Komunikace s poskytovateli zdravotních služeb,
c) v oblasti hygieny poskytovaných zdravotních služeb – 07-002 Epidemiologická rizika a plán
epidemiologických opatření, 07-006 Činnost na zákrokových sálcích, 07-007 Dezinfekční program
a jeho realizace, 07-008 Zásady sterilizace a jejich realizace.
K přijatým standardům byla vždy vydána příslušná metodika informačního systému pro jednotlivé
moduly IS MEDICUS KOMFORT.
V průběhu roku probíhalo plánované interní auditní šetření. Toto šetření bylo provedeno ve všech
odborných pracovištích v následujících oblastech:
- kvality poskytování zdravotních služeb
- spokojenosti pacientů s poskytnutými zdravotními službami
- vedení zdravotnické dokumentace
- léčivých přípravků a zacházení s nimi
- dodržování hygienického režimu.
V roce 2020 bylo ze strany pacientů podáno 7 stížností. Po provedených šetřeních nebyla shledána
žádná stížnost jako důvodná. Proti rozhodnutí o stížnostech nebyly Krajskému úřadu Středočeského
kraje ani správnímu soudnictví podány žádné opravné prostředky.
Dne 24.6.2020 proběhla řádná valná hromada korporace, která:
- schválila Výroční zprávu a zprávu o propojených osobách korporace za rok 2019,
- schválila řádnou účetní závěrku korporace za rok 2019 a rozhodla o rozdělení hospodářského
výsledku za rok 2019,
- vzala na vědomí vyjádření dozorčí rady ke zprávě o vztazích, k řádné účetní závěrce za rok
2019 a k návrhu představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019,
- vzala na vědomí vyjádření auditora k řádné účetní závěrce za rok 2019 a k výroční zprávě a
zprávě o vztazích (propojených osobách) korporace za rok 2019,
Auditor ve svém výroku konstatoval, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv
korporace INC, a.s. k 31.12.2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za období od
1.1.2019 do 31.12.2019 v souladu s Českými účetními předpisy. Auditor na základě prověrky nezjistil
žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými
osobami korporace INC, a.s. k 31.12.2019. Auditor rovněž zjistil, že výroční zpráva nebyla sestavena
v rozporu s právními předpisy a informace v ní se nejeví jako významně nesprávné.
Na základě rozhodnutí valné hromady byl účetní zisk použit na krytí ztrát předchozích let. Dividendy
akcionářům nebyly vypláceny, tantiémy a odměny členům orgánů nebyly rovněž vypláceny.
Valné hromadě byl rovněž předložen návrh znění smluv o výkonu funkce člena orgánů společnosti.
Tento návrh valná hromada schválila.
Valné hromadě byl předložen návrh nových Stanov korporace INC, a.s.. I když k předloženému
materiálu nebyly uplatněny žádné připomínky, na valné hromadě předložený návrh nezískal potřebný
počet hlasů k jeho schválení.
V roce 2020 se uskutečnilo 6 zasedání představenstva. Vedle rozhodnutí o svolání valné hromady
představenstvo rozhodovalo o otázkách, které jsou mu vyhrazeny Stanovami korporace. Zvýšená
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pozornost byla věnována projednání a schválení standardů, které vymezují jednotlivé oblasti činnosti
Centra zdravotní péče Jirny.
V roce 2020 se uskutečnila 3 zasedání dozorčí rady společnosti. Dozorčí rada zejména přezkoumala
výsledky hospodaření a zpracovala stanovisko k účetní závěrce a k návrhu na rozdělení
hospodářského výsledku. Při přezkoumání výsledků hospodaření dozorčí rada spolupracovala
s auditorem.
V Centru zdravotní péče Jirny byla od roku 2015 zjednodušena organizační struktura, která byla
převzata i v novém organizačním řádu. Struktura má následující podobu:

ŘEDITEL

ÚSEK
ORGANIZACE
A ŘÍZENÍ

x
x
x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x
x
x

ÚSEK
PROVOZNÍ

ODBORNÁ PRACOVIŠTĚ

Mezi vedoucí pracovníky jsou zařazeni: ředitel, manažeři úseku organizace a řízení (pro oblast
správní, pro oblast ekonomickou a pro oblast zdravotních služeb) a manažer úseku provozního.
Vedoucí pracovníci mají stanoveny své kompetence, při řízení a rozhodování vycházejí z obecně
závazných předpisů, standardů, provozních informací a ze závěrů operativních porad.
Odborná pracoviště poskytují zdravotní služby. Počet odborných pracovišť je stanoven podle
odborností, ve kterých jsou zdravotní služby poskytovány, přičemž platí, že každé odborné pracoviště
má přiděleno samostatné identifikační číslo pracoviště (IČP).

3) PÉČE O ZAMĚSTNANCE
K 31.12.2020 korporace INC, a.s. zaměstnávala 107 zaměstnanců, z toho 4 zaměstnanci byli zařazeni
v úseku organizačním, 14 zaměstnanců v úseku provozním (recepce, úklid, údržba), 82 zaměstnanců
na odborných pracovištích (přímo poskytují zdravotní služby) a 7 zaměstnankyň bylo na mateřské
nebo rodičovské dovolené.
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Vedle mzdových tarifů jsou zaměstnanci ze strany zaměstnavatele motivováni následujícími benefity:
- příspěvkem na životní připojištění,
- příspěvkem na penzijní pojištění,
- formou pololetních odměn,
- příspěvkem na stravování,
- bezplatným zajištěním ochranných pracovních pomůcek,
- příspěvkem na osobní vzdělávání,
- možnou účastí na společných kulturních akcích.
Na základě žádosti společnost vysílala zaměstnance na kongresy a vzdělávací akce, pořádané
odbornými společnostmi. Vyslaným zaměstnancům zaměstnavatel hradil účastnický poplatek,
ubytování a dopravu veřejným dopravním prostředkem.
Za období od ledna do prosince 2020 korporace umožnila zaměstnancům formou zakoupení
vstupenek účast na dvou kulturních akcích.

4) EKONOMICKÉ UKAZATELE
K datu 31.12.2020 korporace INC, a.s. vykazuje následující aktiva a pasiva (údaje v tisících Kč):
Aktiva celkem
37 167 Pasiva celkem
37 167
Pohledávky za upsaný základní kapitál
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
Zásoby
Dlouhodobé pohledávky
Krátkodobé pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Časové rozlišení

0
449
28 730
0
0
0
6 494
804
690

Základní kapitál
Kapitálové a ostatní fondy
Výsledek minulých let
Výsledek běžného roku
Rezervy
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Bankovní úvěry a výpomoci
Časové rozlišení

25 000
0
-2 650
147
0
0
14 670
0
0

Ve srovnání se stavem k 31.12.2019 se celková aktiva snížila o 5 057 tis. Kč. V roce 2020 byl u
jednotlivých skupin zaznamenán následující pohyb:
a) Dlouhodobý nehmotný majetek se celkově zvýšil o 260 tis. Kč
- zakoupeny další licence k informačnímu zdravotnickému systému MEDICUS, licence k novému
operačnímu systému WINDOWS server a nové licence poštovního serveru,
- provedeny standardní odpisy,
b) Dlouhodobý hmotný majetek se snížil o 2 705 tis. Kč
- zakoupeny prostředky pro zabezpečovací zařízení a zdravotnický přístroj NIOX,
- provedeny standardní odpisy,
c) Krátkodobé pohledávky se snížily o 2 758 tis. Kč
- snížení vytvořených dohadných položek za zdravotními pojišťovnami,
d) Krátkodobý finanční majetek se zvýšil o 618 tis. Kč
- k rozvahovému dni nebylo třeba čerpat povolené debety bankovních účtů,
e) Časové rozlišení se zvýšilo o 144 tis. Kč
- k rozvahovému dni navýšeny náklady příštích období (materiál ve skladech) a příjmy příštích
období.
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Celková pasiva se při stejném srovnání snížila o 5 057 tis. Kč. V roce 2020 byl u jednotlivých skupin
zaznamenán následující pohyb:
f) Ztráta minulých let se zvýšila o 1 177 tis. Kč
- zaúčtována účetní ztráta roku 2019,
g) Krátkodobé závazky se snížily o 5 204 tis. Kč
- snížení závazků z obchodních vztahů, závazků z nájemních smluv, daňových závazků, závazků
ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění.
Korporace INC, a.s. vykázala za rok 2020 zisk ve výši 146 887,45 Kč. Ve srovnání s rokem 2019 bylo
zaznamenáno zlepšení o 1 324 tis. Kč.
Celkové výnosy dosáhly výše 73 772 803,64 Kč, z toho tržby za poskytnuté služby (vlastní výkony)
dosáhly částky 72 886 228,43 Kč. Ke zvýšení došlo zejména u tržeb za poskytnuté zdravotní služby,
hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění, u tržeb za provedené pracovně lékařské služby
a u tržeb z poskytnutých nadstandardních zdravotních služeb. Členění tržeb za vlastní výkony je
následující:
zdravotní služby hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění
67 364 tis. Kč
zdravotní služby odbornosti 014 hrazené pacienty
532 tis. Kč
pracovně lékařské služby
3 068 tis. Kč
přefakturace nákladů k poskytnutým zdravotním službám
762 tis. Kč
zpracování mezd, vedení účetní agendy
65 tis. Kč
archivace a archivní služby
128 tis. Kč
nájemné a služby s nájmem související
385 tis. Kč
přefakturace dodávky energií
582 tis. Kč
Celkové náklady po zaúčtování daně z příjmů dosáhly částky 73 625 916,19 Kč. Členění nákladů dle
jednotlivých účetních skupin je následující (částky jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty,
neboť ji u zdravotních služeb lze uplatnit pouze koeficientem a DPH je součástí nákladů):
Spotřebované nákupy za účetní období dosáhly výše 7 861 tis. Kč. Z této výše částka 5 890 tis. Kč byla
vynaložena na zdravotnický materiál, který z části ve stanovených případech lze účtovat zdravotním
pojišťovnám jako zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky a z části je zahrnut do
jednotlivých výkonů. Na pořízení drobného majetku pro odborná pracoviště (pořizovací cena do 40
tis. Kč, kterou lze jednorázově odepsat do spotřeby), na úklidové a desinfekční prostředky a na
kancelářské vybavení bylo vynaloženo 356 tis. Kč. Spotřeba materiálu na opravy budov a přístrojů
dosáhla výše 284 tis. Kč. Náklady na spotřebované energie činily 1 331 tis. Kč, z této částky je 582 tis.
Kč předmětem přefakturace ostatním odběratelům.
Na služby byla vynaložena částka 20 956 tis. Kč. Rozhodující výši 15 377 tis. Kč představují podíly
lékařů na vytváření předpokladů pro dosahování zdravotních výkonů a podíly na vytváření
předpokladů pro vyúčtování zdravotních výkonů. Podíly jsou vypláceny na základě příkazních smluv,
uzavřených podle jednotlivých ustanovení občanského zákoníku. V nakupovaných službách jsou dále
zahrnuty náklady za pronájem prostor pro činnost jednotlivých odborných pracovišť ve výši 1 870 tis.
Kč a za služby v oblasti informačních technologií ve výši 554 tis. Kč. Náklady na opravy a udržování
nemovitostí a hmotného majetku (zdravotnických prostředků a prostředků IT technologií) dosáhly za
účetní období výše 409 tis. Kč. V rámci ostatních služeb jsou účtovány částky za služby, prováděné na
základě smluv. Za úklidové a pomocné stavební práce v roce 2020 bylo fakturováno 1 004 tis. Kč, za
právní služby 96 tis. Kč, za odvoz kontaminovaného a komunálního odpadu 208 tis. Kč, za
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organizovaná školení a účast zaměstnanců na školeních a vzdělávání 68 tis. Kč, za výkony zubní
laboratoře 343 tis. Kč (hrazeno pacienty) a za praní zdravotnického prádla částka 353 tis. Kč.
Osobní náklady v účetním období činily 40 469 tis. Kč. V této částce jsou zahrnuty mzdové náklady ve
výši 29 868 tis. Kč, odvody zaměstnavatele na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení ve výši 9 085
tis. Kč, příspěvky zaměstnancům na životní pojištění a penzijní připojištění ve výši 921 tis. Kč a
příspěvky zaměstnavatele na stravování zaměstnanců ve výši 235 tis. Kč.
Odpisy hmotného a nehmotného majetku dosáhly za rok 2020 částky 4 045 tis. Kč.
Nákladové úroky v částce 74 tis. Kč představují výši zaplacených úroků za čerpání povolených debetů,
ostatní finanční náklady v částce 98 tis. Kč představují pojištění nemovitostí, pojištění movitých věcí a
pojištění odpovědnosti za škodu zdravotnického zařízení.

5) MAJETEK A INVESTIČNÍ ČINNOST
K datu 31.12.2020 korporace INC, a.s. vykazuje následující majetek (údaje v tisících Kč):
Opravné položky a oprávky
Počáteční
Přírůstky Úbytky Konečný
stav
stav
Počátek
Změna
Konec
Software
1 328
402
0
1 730
1 140
141
1 281
Drobný NHM
204
23
24
203
204
1
203
Drobný HM
1 532
538
0
2 070
1 532
538
2 070
HM – skupina (1)
609
316
0
925
609
105
714
HM – skupina (2)
17 577
262
0 17 839
15 089
280
15 369
HM – skupina (3)
5 195
0
0
5 195
4 374
222
4 596
Stavby – sk.5 (A,C,D)
33 204
60
0 33 264
21 420
790
22 210
Stavby – sk.5 (B)
8 198
0
0
8 198
1 609
279
1 888
Stavby – sk.5 (čp.26)
2 116
0
0
2 116
207
132
359
Stavby – sk.5 (čp.30)
8 281
0
0
8 281
3 990
390
4 380
Stavby – sk.5 (čp.31)
2 024
0
0
2 024
675
108
783
Stavby – sk.5 (446)
102
0
0
102
0
0
0
Stavby – sk.4 (plochy)
101
0
0
101
40
8
48
Stavby – sk.5 (plochy)
506
80
0
586
143
31
174
Pozemky
1 401
0
0
1 401
0
0
0
Umělecká díla
195
0
0
195
0
0
0
Na účtu software je z minulého období evidován zdravotnický informační systém MEDICUS KOMFORT
pro 50 uživatelů, software PACS NEETRAD pro ukládání obrazové dokumentace, software TOMOCON
pro nahlížení do obrazové dokumentace a software pro Holter EKG a Holter ABPM. V roce 2020 byly
do majetku pořízeny další licence informačního systému MEDICUS COMFORT, nový operační systém
WINDOWS server a nové licence poštovního serveru. Žádný software nebyl vyřazen.
Na účtu drobného nehmotného majetku jsou evidenčně vedeny licence antivirového programu ESET
licence Anti-Spamu, licence elektronické pošty (em Client), licence Office, licence NOAH Link pro
telefonickou komunikaci. V roce 2020 došlo k rozšíření o další licence antivirového programu ESET a
softwarového modulu ARC PLUS pro přenos snímků z diagnostických věží. Z majetku byly vyřazeny
prošlé licence antivirového programu (licence již nebylo možno rozšířit).
Dlouhodobá aktiva
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V rámci drobného hmotného majetku jsou evidenčně vedeny zdravotnické prostředky, vybavení
odborných pracovišť a technika informačního systému v pořizovací ceně do 40 tis. Kč za kus. V roce
2020 byl tento majetek rozšířen o nové PC stanice. Žádný majetek nebyl vyřazen.
V majetku skupiny 1 je evidována telefonní ústředna, převodník k této ústředně pro bezdrátovou
komunikaci, WINDOWS server (řízení informačního systému), informační systém MEDICUS
COMFORT, databázový server, server pro obrazovou dokumentaci a server pro pořizování záloh.
V účetním období 2020 byl majetek rozšířen o hardware nového datového uložiště a o nový virtuální
server. Žádný majetek nebyl vyřazen.
V majetku skupiny 2 je evidováno nezbytné technické vybavení jednotlivých odborných pracovišť.
V roce 2020 byly do majetku zakoupeny prostředky pro zabezpečovací zařízení (kamerový systém
s uložištěm) a nový přístroj NIOX. Žádný majetek nebyl vyřazen.
V majetku skupiny 3 je evidována rozvodna elektrické sítě včetně zemních kabelových rozvodů.
Vzhledem k tomu, že rozvodna je umístěna v cizí nemovitosti, je její umístění a právo vstupu pro INC,
a.s. zajištěno věcným břemenem, zapsaným v katastru nemovitostí. Dále korporace v této skupině
eviduje osobní výtah a vzduchotechniku s klimatizací. Žádný majetek nebyl z této skupiny vyřazen ani
do ní nebyl zařazen.
V majetku skupiny 4 je zařazena vodovodní přípojka a kanalizační řád, zabezpečující separaci
splaškové a dešťové vody. Žádný majetek z této skupiny nebyl v účetním období vyřazen ani do ní
nebyl zařazen.
Na majetkových účtech skupiny 5 účetní jednotka eviduje jednotlivé nemovitosti a vnitřní vybavení,
které je s vlastními nebo najatými nemovitostmi spojeno. Vnitřní vybavení u najatých nemovitostí je
evidováno na samostatných analytických účtech. V účetním období bylo u budov s interním
označením A, C, D a u venkovních ploch provedeno technické zhodnocení. Žádný majetek nebyl z této
skupiny vyřazen.
Na účtu pozemků účetní jednotka eviduje majetek areálu Brandýská včetně úpravy zpevněných ploch
v pořizovací ceně 1 397 tis. Kč a pozemek parcelní číslo 446/5 v pořizovací ceně 4 tis. Kč.
Na účtu jiného dlouhodobého hmotného majetku je evidována pořizovací cena originálů obrazů,
umístěných v Centru zdravotní péče Jirny.

6) ZÁVAZKOVÉ VZTAHY
Pohledávky z obchodního styku představují vyfakturovaný pronájem, vyfakturované služby
s pronájmem související, vyfakturované služby za zpracování účetnictví, mezd a daňových přiznání, za
uložení archiválií a za zdravotní výkony, které jsou objednány v rámci pracovně lékařských služeb a
nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. K rozvahovému dni jejich zůstatek činí
626 tis. Kč, pohledávky jsou v obvyklé lhůtě splatnosti.
Na účtu poskytnutých záloh jsou evidovány zaplacené zálohy na odběr elektrické energie (společnost
ČEZ Prodej s.r.o. v částce 108 tis. Kč) a zaplacená záloha na telefonní hovory (společnost Nej.cz,s.r.o.
v částce 11 tis. Kč). Zálohy budou vyrovnány v rámci ročního vyúčtování.
Na účtech ostatních pohledávek jsou analyticky dle jednotlivých zdravotních pojišťoven evidovány
pohledávky za poskytnuté, zdravotními pojišťovnami uznané a k rozvahovému dni neuhrazené
zdravotní služby. Pohledávky jsou za období listopad - prosinec 2020, jejich celková výše dosahuje
částky 3 547 tis. Kč.
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Na dohadných účtech aktivních jsou analyticky dle zdravotních pojišťoven evidovány pohledávky za
zdravotní služby, které přesáhly výši stanovených měsíčních záloh (stanoveny v rámci uzavřených
úhradových dodatků) a staly se předmětem ročního zúčtování v rámci regulačních mechanismů. Dle
úhradové vyhlášky je povinností zdravotních pojišťoven roční vyúčtování předložit poskytovatelům
zdravotních služeb do 30. dubna následujícího období. K rozvahovému dni činí jejich výše 2 202 tis.
Kč.
Společnost k rozvahovému dni eviduje krátkodobé závazky z obchodních vztahů v částce 4 693 tis. Kč.
Závazky k zaměstnancům, závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění představují mzdy
a odvody vzniklé v roce 2020, jejich výše dosahuje částky 4 840 tis. Kč. Závazky vůči státu představují
výši daně z příjmů ze závislé činnosti, výši daně vybírané srážkou a výši daně z příjmů právnických
osob.
Na dohadném účtu pasivním společnost eviduje předpokládané roční vyúčtování elektrické energie,
plynu a poplatků za telefonní služby.
K datu 31.12.2020 korporace neeviduje žádný závazek, plynoucí ze smluv o bankovním či jiném úvěru
ani závazek, který by vyplýval z leasingových smluv. Rovněž tak společnost nevede ani proti ní nejsou
vedeny žádné soudní spory.

7) OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANÉ OSOBY
Korporace INC, a.s. není ve smyslu Zákona o obchodních korporacích ovládána osobou (fyzickou nebo
právnickou), jejíž podíl by převyšoval 40 % základního kapitálu společnosti.
Korporace INC, a.s. vlastní 50 % podíl v Centru sociální péče, o.p.s.. Tato nezisková společnost však
doposud nezahájila činnost.

Ing. Petr Rosecký
předseda představenstva INC, a.s.

Digitálně podepsal
Ing. Petr Rosecký
Datum: 2021.11.07
10:47:10 +01'00'

[13]

