
Stručná roční zpráva hospodaření DPN Velká Bíteš za rok 2019. 

Dětská psychiatrická nemocnice 

U Stadionu 285 

595 01 V e l k á  B í t e š  

IČO: 00842052 

Poštovní adresa : DPN, U Stadionu 285, 595 01 Velká Bíteš 

Telefonické spojení: 566 531431, 566 531433 Fax : 566 531434 

E -mail: reditel@dpn-velkabites.cz 

Internetové stránky : www.vbites.cz /dpi/ 

Zřizovatel - název : 

Ministerstvo zdravotnictví 

Palackého náměstí ě. 4 128 

01 P r a h a  2 

IČO: 024341 

Organizaění struktura k 31.12.2019. 

Dětská psychiatrická nemocnice ve Velké Bíteši je státní příspěvkovou organizací v 

přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví a je samostatným právním 

subjektem, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z nich 

vyplývající. 

Organizace je odborným léčebným ústavem, poskytujícím následnou specializo-

vanou léčebně preventivní péči v oboru dětské psychiatrie s nadregionální působností 

(pro pacienty z kraje Vysočina, Jihomoravského kraje i ostatních krajů ČR). 

K ústavnímu léčení přijímá pacienty ve věku od 3 - 18 let. Úzce spolupracuje s 

rodinami pacientů, odesílajícími ambulantními odborníky, zdravotnickými 

zařízeními a institucemi z oblasti sociálních věcí a školství. 

Od 1.5.2012 byla při Dětské psychiatrické nemocnici ve Velké Bíteši zřízena psychiatrická 
ambulance pro děti a dorost 

Organizace je zřízena na dobu neurčitou. 
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Vedoucím organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr 

zdravotnictví. 

Ředitel je statutárním orgánem organizace a je oprávněn jednat jejím jménem ve 

všech záležitostech. V době jeho nepřítomnosti jej v plném rozsahu práv a 

povinností zastupuje primář zařízení a po stránce ekonomické správce zařízení. 

Ředitel zřizuje své poradní orgány, jejichž činnost je upravena jednacími řády. 

Podrobné organizační členění a řídící vztahy upravuje organizační řád, který vydává 

ředitel. 

e) Zařízení využívá majetek v pořizovací ceně 25.434 tis. Kč, z toho majetek v PC v 

hodnotě 19.687 tis.-, který je pravidelně odepisován v souladu se zákonem č. 

563/ 1991 Sb. o účetnictví, dále vyhl. č. 410 / 2009 Sb. a zákonem č. 239 / 2012 

Sb. a ČÚS 708. 

Při odepisování majetku je používán program EMA, firmy Gordic Jihlava. 

Přehled rozepsaných závazných ukazatelů v roce 2019. 

 

1 - Rozpočtová opatření nebyla provedena. 

2 - Výnosy zařízení v hlavní činnosti v roce 2019 činily 44.981 tis. 

3 - Dotace na vybrané činnosti ze státního rozpočtu od zřizovatele byly v roce 

2019 čerpány ve výši 697.460 tis. na náhradní napájení zálohový zdroj. 

4 - Rozpočet mzdových nákladů a ostatních nákladů s nimi souvisejících 

činil 28.998 tis. Kč. Čerpáno 28.998 tis. 

5 - Granty, ani další projekty nebyly realizovány. 

6 - Dotace a návratné finanční výpomoci jsme neposkytovali. 

7 - Zařízení nečerpalo žádné finanční prostředky na programy a projekty z EU. 

8 - Spolupráce se zahraničním nebyla uskutečněna.  

Ukazatel Rozpočet schválený 

Rozpočet po změnách 

Skutečnost v tis. Kč 

náklady - výnosy 

a 1 2 3 
Rozpočet 46.689 46.689 46.767 45.330 

 



- 1.437.387,5,- Kč po zdaň. 

56.700,- Kč 

9 - Žádné finanční náklady s účastí na mezinárodních konferencích a služebních 

cestách se nerealizovaly. 

10 - V hlavní činnosti činil ztráta za rok 2019 
V jiné činnosti činil zisk za rok 2019 

Průměrný evidenční přepočtený počet pracovníků k 31.12.2019 59,51. 

Průměrná hrubá mzda v zařízení 33.429,- Kč. 

11- V jiných činnostech jsme vykonávali dle ZL tyto služby : 

poskytování stravování bývalým zaměstnancům a lékařům z Polikliniky 

Velká Bíteš a ZŠ při DPN. 

13 - V roce 2019 byla ekonomická situace na poli smluv se ZP stabilizovaná.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velká Bíteš, dne 25 .3.2020 


