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Nemocnice Jindřichův Hradec – akciová společnost
v roce 2007
Vážené dámy a pánové,
ve výroční zprávě za rok 2007 objektivně informujeme Vás a širokou veřejnost
o dosažených výsledcích naší nemocnice. Výroční zpráva má za úkol poskytnout informace
z nejdůležitějších oblastí naší činnosti.

Hospodaření nemocnice

bylo

v posledních

deseti

letech úspěšné.

Vyrovnaný

hospodářský výsledek a investice, uskutečněné do konce roku 2007, změnily vzhled našeho
zařízení a umožnily rozvoj všech oborů, včetně obslužného hospodářství.
V roce 2007 byla skončena zatím poslední významná investiční akce. Rekonstrukcí
pavilonu B získala nemocnice postupně nové, moderní prostory hemodialyzační stanice, očního
oddělení a porodnice. Ta byla uvedena do provozu 25.února 2007 a nahradila původní havarijní
prostory nadčasovým řešením s vysokým komfortem. Správnost řešení byla potvrzena značným
nárůstem počtu porodů nového oddělení.
Koncem roku byla dopracována objemová koncepční studie dostavby areálu nemocnice,
která řeší nové, zásadní řešení objektů lůžkových oddělení. V příštích letech by měla být
základem konečného řešení areálu nemocnice. V průběhu roku 2007 byl zaznamenán zvýšený
zájem o ambulantní vyšetření a hospitalizaci. Předpokládáme, že se tak projevila naše snaha o
zvýšení kvality poskytované péče pro naše pacienty. V příštím období bychom rádi získali
osvědčení o akreditaci nemocnice SAK ČR.
Vážení čtenáři,
věřím, že Vám tato výroční zpráva poskytne celkový a

nezkreslený obraz

o stabilizované jihočeské nemocnici, jejímž posláním je:
·

poskytovat kvalitní služby našim pacientům v širokém spektru medicínských oborů;

·

zajišťovat komplexní zdravotní péči společnými týmy odborníků;

·

chceme být mezi nejlepšími nemocnicemi v Jihočeském kraji;

·

budeme vytvářet image bezpečné, přátelské a spolehlivé nemocnice;

·

náš úspěch chceme postavit na vzdělaných a motivovaných zaměstnancích;

·

nezbytnou podmínkou našeho rozvoje jsou pozitivní ekonomické výsledky a jejich trvalé
zlepšování.

Ing. Jan Mlčák, MBA
předseda představenstva
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Identifikační údaje společnosti

Obchodní jméno:

Nemocnice Jindřichův Hradec,a.s.

Sídlo společnosti:

U Nemocnice 380/III, 377 38 Jindřichův Hradec
Telefon:
384 376 134
Fax:

384 321 534

e-mail:

sekretariat@hospitaljh.cz

www:

http://www.hospitaljh.cz

IČO:

26095157

DIČ:

CZ26095157

Právní forma:

akciová společnost

Den zápisu:

30.9.2005

Zápis:

v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Českých Budějovicích v oddílu B, vložce číslo 1464

Ostatní skutečnosti:

Akciová společnost byla založena jediným zakladatelem
v souladu s ustanovením § 154 a následně obchodního
zákoníku, v platném znění, a to bez veřejné nabídky akcií
podle ustanovení § 172 obchodního zákoníku, na základě
zaklatelské listiny ze dne 16. 9. 2005, sepsané ve formě
notářského zápisu JUDr. Ivana Kočera, spisová značka
NZ 566/2005.

Základní kapitál:

938 408 000,- Kč

Splaceno:

100 %

Akcionář:

Jihočeský kraj České Budějovice,
U Zimního stadionu 1952/2, PSČ 370 76
Identifikační číslo: 70890650

Předmět činnosti:

komplexní poskytování zdravotnických služeb, pronájem
nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování
jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz
nemovitostí, bytů a nebytových prostor
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Statutární orgán - představenstvo Nemocnice Jindřichův Hradec,a.s.
Předseda představenstva

Ing. Jan Mlčák, MBA

Místopředseda představenstva

MUDr. Jan Kelbl

Člen představenstva

MUDr. Petr Pumpr

Člen představenstva

MUDr. Zdeněk Hejduk

Člen představenstva

Ing. Jan Švejda, MBA

Dozorčí rada k 31.12.2007
Předseda dozorčí rady

Ing. Karel Matoušek

Místopředseda dozorčí rady

Eva Jakešová

Člen dozorčí rady

Ing. Vladislav Blecha

Člen dozorčí rady

Alfréd Němec

Člen dozorčí rady

Ing. Jiří Blížil

Člen dozorčí rady

MUDr. Zdeněk Strnad

Člen dozorčí rady

Ing. František Štangl

Člen dozorčí rady

Dana Kochrdová

Člen dozorčí rady

Rudolf Hájek

Výsledky společnosti v roce 2007
ROK 2007
(v tis. Kč)

UKAZATEL
Výnosy celkem

411 492

Zisk před zdaněním

5 795

Investiční výdaje

9 637

Aktiva (celkem)

984 790

z toho dlouhodobý majetek

861 907

Vlastní kapitál

771 947
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V roce 2007 byly vydány ceniny kmenových akcií.

Ukázka kmenové akcie v hodnotě 100 000 Kč

Předávací protokol kmenových akcií
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Úkoly a cíl nemocnice
Základním úkolem nemocnice je poskytovat obyvatelstvu zdravotní péči a služby
v souladu s koncepcemi příslušných medicínských oborů. Kvalita poskytované péče je
odrazem finanční a ekonomické stability nemocnice.

Nemocnice Jindřichův Hradec,a.s.:
·

Poskytuje

obyvatelstvu

spádového

území

veškerou

základní

Iůžkovou

a dle potřeby i ambulantní péči, obyvatelstvu širšího spádového území specializovanou
a vysoce specializovanou Iůžkovou a ambulantní péči.
·

Lůžkové a ambulantní služby poskytuje dle kapacitních možností i obyvatelstvu
mimo stanovené spádové území v souladu s platnými předpisy.

·

Zajišťuje a organizuje specializované a vysoce specializované zdravotnické
služby ve vybraných oborech.

·

Poskytuje ostatním zdravotnickým zařízením konziliární služby a na základě
dohod s nimi přebírá plnění jejich úkolů ve zdravotnických službách a při dostatečném
materiálním a personálním zajištění případně i péči o určité skupiny nemocných.

·

Je oprávněna poskytovat zdravotní péči za úhradu v souladu s platnými
předpisy.

Cílem nemocnice je poskytnutí kvalifikované odborné a komplexní zdravotní péče
v souladu se zdravotními standardy, s maximálním využitím dostupné moderní zdravotnické
techniky a s laskavým přístupem personálu ke každému pacientovi. Výsledkem veškerého úsilí
zaměstnanců nemocnice je kvalitně léčený a spokojený pacient.
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Historie nemocnice v datech
Historie nemocnice v Jindřichově
Hradci se datuje do 2. poloviny 19. století.
Dne 1. ledna 1893 byla vysvěcena
a předána jindřichohradecké veřejnosti
k užívání nově vybudovaná nemocnice,
postavená na pozemku dosavadní Panské
louky. Sestávala z hlavní budovy s 52
lůžky, budovy infekční s 18 lůžky a budovy
umrlčí. Současně nemocnice získala
parcelu č. 406/III a dům č. 47/III
pro hospodářské zázemí.

Ve třicátých letech 20. století byla
postavena budova dnešní chirurgie, budova
současné správy nemocnice, stravovacího
provozu a vodojem.

V roce 1966 byla zprovozněna nová budova mikrobiologie.V osmdesátých letech
proběhla další etapa výstavby nemocnice. Přibyla kotelna se spalovnou odpadků, trafostanice,
sklady MTZ, autodílna, poliklinika a budova patologie. V této době proběhly též rekonstrukce
a přestavby budov z 19.století a ze třicátých let 20. století.
V roce 1990 byla postavena prádelna a od roku 1994 probíhají opravy a přestavby
dalších budov.
V roce 1997 byla zahájena stavba nového pavilonu akutní mediciny. V květnu 1998 byla
přestěhována transfúzní stanice do nově vybudovaných prostor v posledním podlaží polikliniky,
kde k 1.6.1998 zahájila provoz. Bývalá budova OTS se začala přestavovat na léčebnu
dlouhodobě nemocných, která byla předána do provozu v listopadu 1999.
V říjnu 2001 byl zhájen provoz v pavilonu akutní mediciny. V pavilonu jsou umístěny
operační sály, JIP pooperačních oborů, ARO, akutní příjem, RDG, chirurgická a gynekologická
ambulance.
V listopadu 2001 byla otevřena nová hlavní brána do areálu nemocnice z Vídeňské
ulice. Též byly uvedeny do provozu ostatní provozy pavilonu akutní mediciny, včetně hlavního
vstupu do budovy s recepcí.V roce 2003 bylo do provozu uvedeno nově postavené
hemodialyzační středisko s nefrologickou ambulancí.
Ke dni 1.7.2004 přešla záchranná zdravotnická služba pod správu krajského úřadu.
V červenci 2005 bylo přesunuto oční oddělení do nových prostor zrekonstruovaného přízemí
pavilonu B.
V roce 2006 bylo zrušeno kožní oddělení.
V březnu 2007 bylo po rekonstrukci uvedeno do provozu porodnické oddělení
s moderními porodními sály.
Dne 1.1.2007 se z Okresní nemocnice Jindřichův Hradec - příspěvkové organizace stala Nemocnice Jindřichův Hradec - akciová společnost.
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Organizační struktura
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Profil nemocnice – přehled poskytované péče
Lůžková oddělení
Anesteziologicko-resuscitační oddělení
Primář:

MUDr. Evžen Boček

Staniční sestra:

Iva Kalinová

Anesteziologicko-resuscitační oddělení je strukturováno do 3 částí: Anesteziologie,
Resuscitační lůžkové oddělení, Ambulance pro léčbu bolesti.
Operační sály i lůžkové oddělení se nacházejí v moderním "pavilonu akutní medicíny",
který je v provozu od roku 2001.

Anesteziologie
O pacienty se pečuje na 7 operačních sálech, které jsou vybaveny nejmodernější
technikou umožňující monitoring vitálních funkcí včetně invazivní hemodynamiky, inspiračního a
expiračního monitorování plynů. Tato technika umožňuje provádět anestezii při dodržení těch
nejpřísnějších bezpečnostních standardů, vyhovuje i všem požadavkům na technologické
vybavení ve státech EU.
Celková anestezie je prováděna ve většině případů technikou s nízkým nebo
minimálním průtokem, čímž se minimalizuje zatížení personálu i životního prostředí.
Pacientům jsou podávány vždy moderní anestetika, která představují subjektivně vysoký
komfort anestezie pro pacienta a minimální zátěž pro jeho organizmus.
Anesteziologové provádějí 7 000 anestezií ročně, z toho 2 000 výkonů v regionální
anestezii, na jednoho anesteziologa připadá více než 1000 anesteziologických výkonů ročně.
Pacientům po velkých chirurgických výkonech je zajištěno pooperační tlumení bolesti s využitím
svodné anestezie. Pooperační péče o pacienty je zajištěna na JIP operačních oborů, případně
na lůžkovém oddělení ARO.

Resuscitační lůžkové oddělení
Oddělení provozuje péči o pacienty s onemocněním kardiovaskulárního systému,
s těžkým postižením plic, po cévních mozkových příhodách, polytraumatech. Dále o pacienty
s akutním selháním ledvin, po operacích velkých cév, o chirurgické pacienty se selháním
vitálních funkcí atd.
Oddělení je vybaveno špičkovou technikou. Přístroje pro umělou plicní ventilaci pracující
v tvz. „Closed Loop Systemu“, na těchto zařízeních je pacient ventilován po počítačovém
zpracování s ohledem na okamžitý stav dýchacího systému, tedy šetrně a bezpečně. Oddělení
provádí flexibilní bronchoskopie a péči o dýchací cesty pacientů v kritickém stavu. Přístroj pro
kontinuální náhradu funkce ledvin je používán k péči o pacienty vyžadující dialýzu přímo
na lůžku našeho oddělení. Oddělení je vybaveno nejmodernějším monitorovacím systémem
pro sledování vitálních funkcí pacienta a provází se zde i tzv. „domácí ventilace“. Pacienti
s těžkými formami onemocnění dýchacího ústrojí mohou být ošetřeni ve spolupráci s Agenturou
sester v domácím prostředí.
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Ambulance pro léčbu bolesti
Zajišťuje péči o pacienty s chronickou bolestí v prostředí nemocnice i doma ve
spolupráci a Agenturou sester, formou farmakoterapie či invazivních výkonů.

Dětské oddělení
Primář:

MUDr. Rudolf Střítecký

Staniční sestry:

Eva Sedláková, Jiřina Paulová, Marie Šimánková

Dětské oddělení se prostorově skládá z pěti oddělení. Čtyři oddělení tvoří lůžková část,
jednu všeobecná ambulance dětského oddělení a specializované ambulance .

Pavilon dětského oddělení

Jednotka pro nedonošené děti

Oddělení poskytuje standardní pediatrickou péči , ale i péči speciální zejména v oblasti
diagnostické, částečně i v oblasti terapeutické. Pneumologie a gastroenterologie, dětská
nefrologie, která má nejdelší tradici v Jihočeském kraji a její počátky sahají až do roku 1966 67, dětská kardiologie, dětská endokrinologie a rheumatologie, úzká spolupráce
s Endokrinologickým ústavem (prof. Zamrazil, Dr.Sc), péče o děti a jejich poporodní vývoj, které
prošli nedonošeneckým oddělením, všeobecnou ambulantní pediatrii.
Speciální ambulance pečují i o děti z jiných okresů např. Č.Budějovice, Pelhřimov,
Třebíč, Jihlava, ale není to podstatná část ambulantní speciální péče. V období rekreace však
pediatričtí pacienti z celé republiky tvoří i více než třetinu hospitalizovaných pacientů.

Novorozenecké oddělení
Poskytuje standardní péči o fyziologické novorozence, část dětí tvoří i děti z jiných
regionů (cca 10%).

JIP pro větší děti
Je vybavena tak, že může poskytovat vyšší intenzivní péči a 1 lůžko je vyhrazeno i pro
resuscitační péči. Jednotka byla v minulých letech vyhodnocena jako jedna s nejlepšími
výsledky v Jihočeském kraji (hodnotitel Dr. Fanta, JIP České Budějovice).
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Oddělení pro nedonošené děti a patologické novorozence
Poskytuje nadregionální péči nedonošeným dětem a patologickým novorozencům, které
vyžadují intermediární a resuscitační, či jinou speciální péči (např. diagnostiku vrozených
vývojových vad, metabolických vad, úzce spolupracuje s Centrem pro vrozené metabolické
vady Praha, dr. Šťastná) atd. Oddělení pečuje též o děti z Pelhřimovska a Dačicka, kde jsou
spádově hospitalizované matky a jejich děti z Jihlavska, Třebíčska a Znojemska. V posledních
2 letech úzce spolupracuje s perinatálním centrem v Českých Budějovicích (prim. MUDr. Milan
Hanzl).

Gynekologicko – porodnické oddělení
Primář:

MUDr. Jaroslav Doucek

Vrchní sestra:

Voglová Hana

Staniční sestra:

Jiřina Fiedlerová

Gynekologické oddělení se nachází ve staré zástavbě. Část oddělení slouží jako
pooperační část, část je určena pro pacientky vyžadující konzervativní léčbu ženských
onemocnění. Porodnické oddělení je po rekonstrukci v roce 2007 moderně vybaveno
a po všech stránkách odpovídá trendům moderní medicíny. Součástí porodnického oddělení je
porodní sál, na který navazuje úsek šestinedělí se systémem „rooming in“ a novorozenecký
pokoj pro ošetření novorozenců. Zde se nachází i sonografické pracoviště. Gynekologické
operace se provádějí v pavilonu akutní medicíny na centrálních operačních sálech. Příjmová
ambulance je rovněž umístěna v pavilonu akutní medicíny. Další ambulance se nachází
v přízemí polikliniky, kde 2 x týdně funguje ambulance pro dětskou gynekologii, indikační
a těhotenská poradna.
V souladu s koncepcí oboru je péče zaměřena zejména na diagnostiku a léčbu
onemocnění ženských pohlavních orgánů. Oddělení disponuje moderním přístrojovým
vybavením a operačním instrumentáriem v rámci centrálních operačních sálů. Při operační
léčbě je dosahováno zefektivnění a ekonomických výsledků využitím miniinvazivní
laparoskopické chirurgie.

Porodnictví je zaměřeno na péči o fyziologické a patologické těhotenství, porod a
šestinedělí.
K minimalizaci rizika a snížení perinatální i mateřské morbidity a mortality napomáhá
vybavení kvalitním sonografem s barevným Dopplerem, vysokofrekvenční konvexní a vaginální
sondou. Pro monitorování plodu je využíváno fetálních kardiotokografů a pulsní oxymetrie.
Součástí dětského oddělení je úsek intermediální péče pro předčasné porody od 30. - 32.
týdne gravidity s nadregionální působností. Z tohoto důvodu jsou centralizovány pacientky
s ohroženým těhotenstvím i pro potřeby sousedních regionů (Pelhřimov, Dačice, Třeboňsko,
Veselsko). Laparoskopické operace včetně LAVH,TLH apod. jsou prováděny i u pacientek
z jiných regionů, stejně jako ošetření prekanceroz čípku děložního radiotomem metodou LOOP.
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Porodnice – vyšetřovna SONO

Pokoj na šestinedělí

Chirurgické oddělení
Primář:

MUDr. Jan Kelbl

Staniční sestry:

Olga Kačová, Marie Dvořáková, Marie Kubínová, Hana Veselá

Chirurgické oddělení disponuje 66 lůžky. Toto oddělení je umístěno v pavilonu C.
Jednotka intenzivní péče s 11 lůžky je umístěna v pavilonu E. Chirurgická ambulance
v pavilonu E zajišťuje chirurgickou péči celých 24 hodin. Je vedena kvalifikovaným lékařem.
Ambulance specializované péče je situována na poliklinice spojené s nemocnicí. Je zde
ambulance traumatologická, cévní, mammologická, proktologická a onkochirurgická.
Emergentní příjem pacientů je zajištěn s přímou návazností na diagnostický potenciál (RTG,
sono, CT, angio, endoskopie atd.). Přístrojové a personální vybavení každého lůžka JIP je na
nejmodernější úrovni,stejně tak vybavení ambulancí.
Chirurgické oddělení je zaměřeno na všeobecnou chirurgii, kde v oblasti abdominální
chirurgie je akreditovaným pracovištěm pro miniinvazivní chirurgii, onkochirurgii,
gastroenterochirurgii, cévní chirurgii a traumatologii. V oblasti zejména miniinvazivní a cévní
chirurgie se zde léčí celá řada pacientů z okolních regionů.
Návaznost zdravotní péče je zajištěna zejména v nemocnici České Budějovice
(traumatologické, neurochirurgické, onkologické, gastroenterologické oddělení), dále
na fakultních pracovištích dle zaměření.
Perspektiva chirurgického oddělení je v prohlubování péče zejména o pacienty
s problematikou onkologickou, cévní, traumatologickou, dalším rozvojem miniinvazivní
chirurgie, se zachováním vysokého standardu všeobecné chirurgie.

Interní oddělení
Primář:

MUDr. Jiří Plocek

Staniční sestry:

Jitka Pechová, Eva Jakešová, Jarmila Hulíková,
Libuše Němcová, Miroslava Šťastná

Interní oddělení je největším lůžkovým oddělením nemocnice. Ročně hospitalizuje kolem
3000 nemocných a provede přes 10.000 ambulantních vyšetření.
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Lůžková část je tvořena 91 lůžky. V pavilonu akutní medicíny je situována jednotka
intenzivní péče. Na JIP bezprostředně navazuje jednotka intermediární péče hospitalizující
kardiaky v postakutní fázi. V bezprostřední návaznosti na tyto dvě jednotky je situována funkční
laboratoř poskytující nezastupitelnou diagnostickou péči pacientům hospitalizovaným i
ambulantním. Jedná se zejména o ultrazvukovou diagnostiku srdce a cév, Holterovské
monitorace, zátěžová vyšetření ergometrická a další funkční vyšetření oběhového systému.
Tento komplex služeb zajišťuje i velmi dobrou spolupráci s krajským pracovištěm v oblasti
intervenční kardiologie.
V pavilonu urgentní medicíny je umístěn komplex příjmové ambulance a ultrazvukového
pracoviště. V 1. podlaží je situována příjmová ambulance a vyšetřovna pro abdominální
sonografii. Ve druhém podlaží je situováno endoskopické pracoviště poskytující diagnostické i
léčebné výkony na zažívacím traktu. Kromě standardních postupů je zde používána i laserová
endoskopická léčba, rozvíjí se endoskopická technika vyšetřování a léčby žlučových cest.
Standartní jednotky mužů a žen jsou situovány v pavilonu D, poskytující kompletní
diagnostickou a léčebnou péči v oboru interním jak spádovým pacientům, tak i pacientům
mimorajonním se stoupající tendencí.
Další součástí interního oddělení je kardiologická ambulance situovaná v prvním podlaží
polikliniky, sloužící převážně k záchytu rizikových pacientů, a k péči o převážně komplikované
kardiologické pacienty s výhledem k invazivnímu řešení. Vzhledem k tomu, že převážná část
kardiaků má metabolické poruchy, je naší snahou poskytnout těmto pacientům péči návazně v
diabetologické a perspektivně i v lipidologické ambulanci.

Oddělení ošetřovatelské péče
Primář:

MUDr. Jiří Plocek

Staniční sestra:

Jana Barešová

Oddělení ošetřovatelské péče bylo vybudováno v roce 1999. Poskytuje doléčovací
rehabilitační péči pacientům přeloženým z nemocnice, či přijatým z terénu na doporučení
praktických lékařů. Oddělení je organizačně propojeno s oddělením interním.
Oddělení poskytuje péči pacientům, kteří v průběhu léčení zcela, či částečně ztratili
soběstačnost. Jedná se zejména o pacienty po kardiorespiračním selhání, z neurologické
problematiky zejména o pacienty po mozkových cévních příhodách a mozkových nádorech,
dále o pacienty po těžších ortopedických operacích či chirurgické pacienty po polytraumatech a
rozsáhlých operacích. K rehabilitaci jsou vyčleněny 2 rehabilitační pracovnice. Resocializace
nemocných je řešena v součinnosti oddělení a sociální pracovnice.

Oddělení ošetřovatelské péče
- pracovna sester
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Neurologické oddělení
Primář:

MUDr. Jiří Loučka

Staniční sestra:

Marie Kotrbová

Neurologické oddělení pokrývá potřeby regionu v diagnostice a léčbě nemocných
s onemocněními centrálního a periferního nervového systému a přidruženými chorobami
svalstva a páteře. Zajišťuje diagnostiku a léčbu u pacientů vlastního lůžkového oddělení a
současně poskytuje léčebně preventivní péči v oboru neurologie i ambulantním klientům.
Významnou součástí činnosti jsou služby konziliární ve prospěch ostatních oborů a zajišťování
nepřetržité ústavní pohotovostní služby.
Lůžková část a EMG laboratoř jsou umístěny v přízemí pavilonu A. Poliklinická
ambulance a EEG laboratoř jsou detašované ve 4. patře polikliniky.
Lůžkové oddělení poskytuje komplexní a nepřetržitou péči v plném rozsahu oboru
v souladu s odbornou koncepcí oboru neurologie. Převažují nemocní s cévními onemocněními
mozku a nejrůznější formy onemocnění páteře. Oddělení je standardně vybavené, dostupný je
centrální rozvod kyslíku.
Jeden samostatný 2 lůžkový pokoj je využíván jako izolační, resp. expektační pokoj pro
závažněji nemocné pacienty vyžadující mimořádný režim.
V laboratořích pro EEG a EMG jsou provozovány standardní kvalitní přístroje. Oddělení
denně využívá velmi dobrého přístrojového vybavení oddělení komplementu, zejména RTG
(CT, angiografické vyšetření, ultrazvuk k vyšetřování přívodných mozkových tepen, atd.), ale i
služeb klinické biochemie a lékařské mikrobiologie.
Pracoviště úzce spolupracuje s Nemocnicí v Českých Budějovicích, především
s oddělením neurochirurgie. Samozřejmě v různých specializovaných případech se obracíme
na různá další mimorajonní pracoviště (např. Nemocnice na Homolce - pracoviště Gama-nože,
apod.).

Oční oddělení
Primář:

MUDr. Zdeněk Hotový

Staniční sestra:

Zdena Beranová

Pohled do oční vyšetřovny

Oční oddělení se skládá z lůžkové části a ambulantní části. Ta je rozdělena na
všeobecnou oční ambulanci a ambulanci pro léčení očních vad dětského věku (ortoptickou
stanici). Na všeobecné ambulanci je denně dopoledne a některé dny i odpoledne přítomen lékař
docházející z oddělení. Na oční ambulanci jsou léčena všechna oční onemocnění nevyžadující
hospitalizaci, provádí se dispenzarizace glaukomu a onkologicky nemocných. Oční ambulance
též slouží jako konziliární zařízení pro privátní lékaře z okresu. V ortoptické stanici pracují dva
specialisté, soustřeďující se na dětské oční vady včetně retinopathie nedonošených. V této
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stanici pracuje též dětská sestra – ortoptistka, která v určené dny samostatně
s docházejícími dětmi koná oční cvičení.
Oční oddělení je tvořeno lůžkovou částí, ambulantní a vyšetřovací částí a operačním
traktem. Přístroje na operační sálu jsou z větší části kompletně amortizované včetně
nejdůležitějšího – fakoemulzifikátoru. Odděleně od operačního traktu je umístěn laser.
Sortiment léčených pacientů je velmi pestrý – jsou léčena všechna oční onemocnění
s výjimkou odchlípených sítnic – ty jsou postupována na specializovaná vitreoretinální
pracoviště, zpravidla oční kliniky.
Jsou zde léčeni pacienti z bývalého okresu Jindřichův Hradec a Pelhřimov, z okresu
Tábor (Veselí nad Lužnicí a Soběslav).
Těžiště činnosti oddělení je v operativě – šedé zákaly, šilhání (jsou zde léčení též
pacienti z Jihlavy), konzervativní léčba sítnicových onemocnění, laserové operace diabetiků a
glaukomatiků, v ambulantní činnosti. Jako superkonziliární pracoviště využíváme oční oddělení
nemocnice v Českých Budějovicích, pro vitreoretinální výkony většinou Fakultní nemocnici a
Ústřední vojenskou nemocnici v Praze.

Ortopedicko - traumatologické oddělení
Primář:

MUDr. Jaroslav Altschul

Staniční sestra:

Hana Knoblochová

Ortopedicko-traumatologické oddělení má složku lůžkovou a ambulantní. Oddělení
disponuje jedním sálem v areálu operačních sálů a možností využití septického sálu.
Je umístěno v 1. patře pavilonu D a chodbou přímo souvisí s areálem sálů.
Ambulance je situována v suterénu pavilonu D, má dvě ordinace a odpovídající zázemí.
V případě potřeby využíváme sádrovnu a zákrokový sálek na pavilonu akutní medicíny.
Ambulance je bezbariérově přístupná, poněkud delší je cesta na RDG oddělení-rovněž
bezbariérově.
Oddělení poskytuje veškerou ortopedickou péči o vrozené vady, záněty, degenerativní
onemocnění, nádory a traumata pohybového aparátu.
Výjimku tvoří operativa páteře, některých závažnějších vrozených vad a primárních
zhoubných nádorů. Obdobně jako na jiných ortopedických odděleních je nosným programem
endoprotetika kyčlí a kolen a arthroskopie kolen. V tomto případě tvoří značnou část také
traumatologie pohybového ústrojí, středem zájmu jsou traumata velkých kloubů. Na rozdíl
od některých oddělení jsou operovány často také náhrady ramenních kloubů
a unikompartementální náhrady kolena, traumata acetabula. Oddělení disponuje zkušeným
týmem lékařů i ošetřujícího personálu. Oddělením projde ročně více než 1000 pacientů
a je provedeno kolem 1000 operací, z toho více než 80 TEP kyčlí, 70 TEP kolen a přibližně
150 operací zlomenin krčku stehenní kosti. Na počtech implantací se v posledních letech
nepříznivě projevuje nedostatek financí na implantáty.
Ambulantní péče je rovněž poskytována v celé šíři od preventivního vyšetření dětských
kyčlí, až po dispensarizaci pacientů s implantáty. Na zákrokovém sálku se provádí menší
ambulantní operace. Provoz je zajištěn také ambulanci v Dačicích a v Třeboni jako detašovaná
pracoviště. Mimo pracovním dobu jsou ošetřováni pacienti na ambulanci chirurgické.
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Oddělení léčí pacienty z celého bývalého okresu Jindřichův Hradec. Nad rámec
přicházejí pacienti z Dačicka, kde spád zahrnuje i okrajové části okresů Třebíč, Pelhřimov a
Jihlava. Díky lepšímu spojení přichází také část pacientů z Veselí a Soběslavi. Na některé
výkony, které naše spektrum nezahrnuje, jsou pacienti odesíláni po domluvě pacienty na
ortopedické oddělení České Budějovice, primární nádory na Bulovku, některé dětské vady do
Motola. Často jsou využívány k překladu pacientů LDN Jindřichův Hradec a Dačice.

Urologické oddělení
Primář:

MUDr. Jan Rybka

Staniční sestra:

Renata Jasanská

Urologické oddělení se skládá z lůžkové a ambulantní části. Ta je tvořena ambulancí,
endoskopickým a ultrazvukovým pracovištěm s vlastním ultrazvukovým přístrojem
Na oddělení pracují 3 lékaři, na jeden operační den dochází privátní urolog.
Oddělení poskytuje komplexní urologickou péči pacientům z bývalého okresu Jindřichův
Hradec, k ošetření přichází i část pacientů z hraničních oblastí okresů Tábor a Pelhřimov.
Provádí se zde široké spektrum urologických otevřených i endoskopických operací,
včetně endoskopických výkonů na horních močových cestách. Při řešení méně častých a
specializovaných případů je rozvinuta spolupráce s urologickým oddělením České Budějovice
a FN Motol Praha.
Nemocniční péče o urologické pacienty službou, či formou příslužby je zajištěna 24
hodin denně.
Urologická ambulance je v provozu každý pracovní den v Jindřichově Hradci, jeden den
týdně i v nemocnici v Dačicích a na poliklinice v Třeboni.

Ušní nosní a krční oddělení
Primář:

MUDr. Bohumil Markalous

Staniční sestra:

Jiřina Furtáková

ORL oddělení v počtu 4 lékařů a primáře řeší komplexní léčebně preventivní péči v
ušním, nosním a krčním oboru v jindřichohradeckém okrese. Více než jedna třetina
hospitalizovaných pacientů je zejména z krajů českobudějovického, jihlavského, středočeského
a z Prahy. Na ORL oddělení je ročně je hospitalizováno okolo 1700 nemocných.
Oddělení je profilováno zejména chirurgicky, operuje se denně. Přibližně 98 % operací
je v narkóze.
Z celkového počtu cca 2150 operací za rok se vykoná téměř 300 operací štítné žlázy a
okolo 200 endoskopických operací nosního nitra a vedlejších nosních dutin.

ORL oddělení má 17 lůžek pro dospělé a 4 lůžka pro děti. Pokoje jsou jednolůžkové,
dvoulůžkové a třílůžkové.
Děti jsou hospitalizovány na ORL oddělení od věku 3 let zpravidla společně s matkami.
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Děti do 3 let, které vyžadují ORL léčbu, jsou hospitalizovány na dětském oddělení.
Spektrum operací - všechny základní operace v ORL oboru.
Superspecializované zákroky na štítné žláze a příštítných tělíscích jsou vykonávány
technikou s užitím mikroskopu. Provádějí se mikroinvazivní endoskopické operace pro
onemocnění nosu, nosohltanu a vedlejších nosních dutin. Pomocí ohebných i pevných
endoskopů se vyšetřují dýchací a polykací cesty.
Za pomoci mikroskopu se provádějí operace pro ušní záněty a některé formy
nedoslýchavosti, dále výkony na slinných žlázách a menší operace hrtanu.

Metodami plastické chirurgie se operují ušní boltce i zevní nos a odstraňují se některé
kožní nádory hlavy a krku.
Řeší se také některé superspecializované výkony, jako například endoskopická
dekomprese očnice (u onemocnění štítné žlázy nebo z kosmetických důvodů při vystouplých
očích – exoftalmu) a některé endoskopické operace na lební spodině.
Vykonávají se specializované mikrosutury přerušených hlavových nervů.
Ve spolupráci s očním oddělením se endoskopicky léčí neprůchodnost slzných cest.
Na vyšší pracoviště jsou odesíláni (po vyšetření a stanovení diagnózy) pacienti
s rozsáhlými onkologickými chorobami a nemocní s některými typy převodní nedoslýchavosti.
Jedná se o několik desítek pacientů ročně.
Ambulantně ošetří ORL lékaři lůžkové části ročně okolo 11 000 pacientů.
Lůžkové oddělení zajišťuje v rámci pohotovostních služeb nepřetržitou ambulantní i
konsiliární službu.
Lékaři lůžkové části zajišťují ambulantní provoz na poliklinice 3 až 4 krát týdně a v
Dačicích 3 krát týdně.
Lékaři ORL oddělení jsou aktivní v publikační a přednáškové činnosti.

Nelůžková oddělení
Centrální operační sály
Primář:

MUDr. Michal Cihla

Staniční sestra:

Lenka Beránková
Vybavení operačních sálů

5 centrálních operačních sálů je situováno do 4.podlaží pavilonu akutní medicíny
nemocnice.

Sál č. 1
režim superaseptický – slouží k ortoped.operacím – kloubní náhrady, osteosyntesy...

Sál č. 2
režim aseptický – cévní operace, osteosyntesy, operace prsů, štítné žlázy, plastické
operace, sectio Caesarea…
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Sál č. 3 a 4
režim aseptický – běžná operativa oddělení chirurgického, gynekologicko-porodnického
a urologického

Sál č. 5
režim aseptický – urologické operace a operace chirurgického a gynekologickoporodnického oddělení, případně operace náhlé příhody břišní nejasné příčiny. Ortopedické
septické operace.

Operační sály jsou „montovaného“ typu. Prostředí operačních sálů je ošetřeno
vzduchotechnikou s laminárním prouděním.
Vybavení: laparoskopické a artroskopické sety, C ramena, elektrokoagulační přístroje
ERBE, speciální osteosyntetická instrumentaria, instrumentaria na zavádění kloubních náhrad,
centrální rozvody medicinálních plynů, podtlaku a přetlaku, anesteziologické přístroje JULIAN
firmy Dräger, operační stoly MAQUET, instrumentarium B/Braun – AESCULAP - kontejnerový
systém, kontejnery s teflonovými filtry – hliník, operační lampy dr.MACH, argonová koagulace,
UZ skalpel atd.

Na centrálních operačních sálech bylo v roce 2007 celkem provedeno 3 965 operací.

Centrální sterilizace
Primář:

MUDr.Michal Cihla

Staniční sestra:

Hana Šimečková

Centrální sterilizace je situována po 4.podlaží pavilonu akutní medicíny, tedy
do stejného podlaží jako centrální operační sály. Sterilizační servis provádí pro centrální
operační sály – kontejnerový systém. A pro všechna oddělení a ambulance nemocnice - z části
kontejnery, z části alternativní obaly. Sterilizace se provádí i pro některá jiná pracoviště.
Návaznost centrální sterilizace na centrální operační sály je bezprostřední, a to
aseptickou a nečistou cestou. Čistá a aseptická část centrální sterilizace jsou odděleny
autoklávy a personálním filtrem. Prostředí centrální sterilizace je ošetřeno vzduchotechnikou.
centrální sterilizace je vybavena dvěma parními autoklávy a jedním autoklávem
kombinovaným - pára formaldehyd firmy Gettinge , dvěmi myčkami s ohřevem, úpravnou vody,
svářečkami alternativních obalů atd. V aseptické části centrální sterilizace je sklad sterilního
materiálu.
Centrální sterilizace je úzce provázána s provozem centrálních operačních sálů, a to
i částečně personálně.
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Dialyzační středisko s nefrologickou ambulancí
Primář:

MUDr. Alena Doubravová

Staniční sestra:

Renata Melišíková

Hemodialyzační středisko je umístěno v areálu nemocnice v prvním nadzemním podlaží
budovy B, úpravna vody, sklad a šatna sester jsou umístěny v suterénu budovy B, spojovací
chodbou je oddělení spojeno se všemi budovami v areálu nemocnice včetně polikliniky a
pavilonu akutní medicíny.
Oddělení poskytuje péči pacientům s chronickým a akutním selháním ledvin nejrůznější
etiologie a pacientům s dalším stavy (např. intoxikace), které vyžadují léčbu hemoeliminačními
metodami.
Součástí oddělení je predialyzační a nefrologická ambulance, která zajišťuje prevenci a
dispenzarizaci nemocných s chorobami ledvin, přebírá do péče nemocné v terminální fázi
chronického renálního selhání dispenzarizované v jiných nefrologických ambulancích regionu,
zajišťuje rovněž péči o nekomplikované pacienty po transplantaci ledvin.
Pracoviště dále zajišťuje konsiliární nefrologickou službu pro ostatní oddělení
nemocnice.
Dialyzační středisko provádí tyto intermitentní hemoeliminační metody:
·
·
·
·

hemodialýza
hemodiafiltrace on-line
hemofiltrace on-line
hemoperfuse

Kontinuální hemoeliminační metody
reuscitačním za spolupráce nefrologa.

jsou zajištěny oddělením anesteziologicko-

Dialyzační středisko zajišťuje chronickou péči o pacienty se selháním ledvin v okrese
Jindřichův Hradec, event. v přilehlých oblastech okresů Tábor, Pelhřimov, Jihlava – pokud je
vzdálenost bydliště pacienta od našeho dialyzačního střediska menší než od ostatních
dialyzačních středisek.
Dialyzační středisko rovněž poskytuje „přechodnou“ péči pacitům z kteréhokoliv regionu
v případě přechodného pobytu pacientů zařazených do chronického dialyzačního programu
v regionu Jindřichův Hradec.

Hemodialýza – sál
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Alergologie a klinická imunologie
Vedoucí lékař:

MUDr. Eva Albrechtová

Sestra:

Alena Dvořáková

V alergologické ambulanci jsou vyšetřováni, léčeni a pravidelně sledováni pacienti
s různými alergickými potížemi, s opakovanými a chronickými infekcemi především dýchacích
cest, dále pacienti s autoimunními nemocemi.
Provádí se zde imunologická vyšetření, kompletní alergologické vyšetření včetně
spirometrie a laboratoře s následnou odpovídající léčbou.
Dispenzarizace nemocných - především z našeho okresu a z Pelhřimovska.

Onkologie
Vedoucí oddělení:

MUDr. Pavel Weiner

Vedoucí směny:

Jana Růžičková

Onkologie poskytuje ambulantní péči převážně onkologickým pacientům, v omezeném
množství i pacientům s jinými nemocemi interního charakteru.
Kromě běžných kontrol a vyšetření se zde vyšetřuje EKG a provádějí drobné zákroky,
jako břišní a hrudní punkce.V denním stacionáři je prováděna léčba onkologických pacientů
protinádorovou chemoterapií, ve velmi omezené míře jsou zde prováděny další ambulantní
léčebná opatření, jako transfúze, či vasodilatační a analgetické infuze.
Oddělení má bezprostřední návaznost na ostatní oddělení nemocnice i na jednotlivé
ambulance v prostorách polikliniky, včetně RDG a biochemické laboratoře.
U onkologických pacientů vyžadujících léčbu zářením je návaznost zajištěna
na onkologickém oddělení Nemocnice České Budějovice. Pacienti, kteří vyžadují některé druhy
speciální onkologické léčby jsou odesíláni na onkologické kliniky v Praze, Brně, Hradci
Králové, či Plzni.

Hematologie a krevní transfúze
Primář:

MUDr. Martin Svoboda

Vrchní laborantka:

Jana Fabešová

Oddělení hematologie je umístěno v 5. patře polikliniky. Zabezpečuje 2 discipliny:
§ Hematologii v laboratorní, ambulantní a konziliární formě, vlastní lůžka oddělení
nemá.
§ Transfúzní službu, která obnáší odběry krve a krevní plazmy od dárců, výrobu
transfúzních přípravků, jejich skladování, výdej pro potřeby klinických oddělení
a pro zdravotnickou výrobu, imunohematologická vyšetření dárců krve, krevní
plazmy, pacientů, přípravu krve pro pacienty a konziliární službu.
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Většina pacientů hematologické ambulance
z Pelhřimovska a Jihlavska.

je z

Jindřichohradecka, malá část

Dárci krve a plazmy pocházejí z větší části z Jindřichohradecka, v posledním roce
přibylo dárců z Jihlavska a v malé míře z Pelhřimovska.

Laboratorní část
Úsek hematologie je vybaven analyzátory k vyšetření kompletního krevního obrazu,
koagulometrem a mikroskopy. Úsek imunoseroogie je vybaven k vyšetření krevních skupin,
protilátek a zkoušky kompatibility gelovým systémem DiaMed.
Spektrum prováděných vyšetření: KO, KO+diferenciál, PT, APTT, fibrinogen, TT, AT III,
krvácivost, vyšetření kostní dřeně – odběr a mikroskopické zhodnocení. Krevní skupina včetně
Rh a K, screening nepravidelných protilátek, PAT, zkouška kompatibility. Součástí práce
ve všech laboratořích je denní kontrola kvality a účast v SEKK. Činnost na úseku dárcovství –
evidence, odběry, zpracování je pravidelně kontrolována inspektory SÚKL. Při kontrolách
SÚKL dosahuje oddělení dobré výsledky, stejně tak účast v SEKK je s dobrým výsledkem.
Oddělení má navázanou kvalitní spolupráci s hematologií České Budějovice
a transfúzním oddělením České Budějovice, kromě toho je navázána spolupráce s 1.
Hematoonkologickou klinikou Brno –Bohunice, je tudíž možno problémy operativně konzultovat
a pro pacienty zařídit péči na adekvátní úrovni.

Klinická biochemie

Vedoucí oddělení:

Ing. Václav Šojdel

Vedoucí laborantka:

Jitka Švecová
Analyzátory na klinické biochemii

Oddělení klinické biochemie zabezpečuje provádění rozsáhlého komplexu
biochemických vyšetření. Patří sem vyšetřování vzorků krve, moče, stolice, mozkomíšního
moku a dalších biologických materiálů. Výsledky vyšetření jsou klinicky využívány
ke správnému stanovení diagnózy, sledování průběhu a účinnosti léčby i k preventivnímu
vyhledávání ohrožených osob.
Kromě vlastních vyšetření biologického materiálu poskytuje oddělení klinické biochemie
služby v oblasti indikace a interpretace vyšetření.
Oddělení klinické biochemie má jedno centrální pracoviště, které je umístěné v nové
budově pavilonu akutní medicíny a jedno detašované pracoviště, umístěné v přilehlé budově
polikliniky. Detašované pracoviště je s omezenou paletou vyšetření určeno potřebám
diabetologické poradny a privátním praktickým lékařům polikliniky.
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Díky modernímu technickému vybavení a odborné zdatnosti personálu se na oddělení
provádí vyšetření široké škály substrátů, minerálů, enzymů, hormonů, tumorových markerů,
specifických proteinů, lékových hladin a dalších parametrů pro lůžková a ambulantní oddělení
nemocnice i pro praktické a odborné lékaře okresu a spádové oblasti.
Laboratoř je vybavena výkonnými biochemickými a imunochemickými analyzátory
s přímým napojením na výpočetní systém LIS. Výsledky vyšetření jsou k dispozici týž den, jsou
vydávány v tištěné podobě a na oddělení nemocnice ještě zasílány pomocí nemocničního
informačního systému. Oddělení zajišťuje provádění urgentních vyšetření 24 hodin denně.
V současné době OKB poskytuje vyšetření více než 140 různých parametrů. Informace
o jednotlivých vyšetřeních včetně preanalytických specifikací a referenčních hodnot jsou
k dispozici v Laboratorní příručce OKB dostupné na intranetu nemocnice, kde jsou průběžně
aktualizovány. Dokumentace laboratorního provozu je vedena v souladu s pravidly správné
laboratorní práce a je zpracovávána informačním systémem SLP distribuovaným firmou SEKK.
Úroveň a kvalita práce oddělení je pravidelně ověřována systémem externí kontroly
SEKK organizovaným v ČR i některými mezinárodními programy. Certifikát, který je vydáván
na základě správnosti provedených analýz je dokladem oprávnění k provádění těchto vyšetření
a dokladem návaznosti analytických měření. V zájmu kontinuálního zvyšování kvality
laboratorní práce a plnění požadavků akreditace je oddělení zařazeno do Registru klinických
laboratoří vedeného Společností klinické biochemie ČLS JEP.

Lékařská mikrobiologie
Primář:

MUDr. Blanka Heinigeová

Vedoucí laborantka:

Marie Pánová

Oddělení lékařské mikrobiologie se zabývá klinicko-mikrobiologickou diagnostikou
infekčních nemocí (bakteriologie, sérologie, virologie kromě kultivačních metod, parazitologie,
mykologie) a komplikací v nemocniční, ambulantní a primární péči. Zajišťuje konsiliární služby
zaměřené na jejich léčbu, profylaxi a prevenci. Specializované pracoviště Antibiotického
střediska se zabývá aktivním ovlivňováním kvality používání antibiotik a kontrolou antibiotické
rezistence.
Oddělení poskytuje výše uvedenou činnost zdravotnickým zařízením okresu Jindřichův
Hradec, některým zařízením okresů Pelhřimov, Tábor, Jihlava, České Budějovice a dalších –
dle poptávky.
Náplní práce oddělení je zejména laboratorní diagnostika infekčních nemocí
a komplikací u hospitalizovaných pacientů včetně používání rychlých diagnostických metod,
dále laboratorní diagnostický servis pro terénní praktické lékaře a specialisty. Antibiotické
středisko zajišťuje nepřetržitý servis konzultací racionální léčby antibiotiky pro nemocniční péči
i zdravotnický terén.
Oddělení zajišťuje v rámci spolupráce jednotlivých částí nemocničního komplementu
i vyšetřování dárců krve a krevní plazmy na sledované infekční markery.
Speciální složkou činnosti je diagnostika, terapie a prevence závažných infekčních
komplikací u kriticky nemocných na odděleních intenzivní péče v úzké spolupráci se specialisty
v oboru intenzivní medicíny.
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Oddělení provádí průběžné sledování rezistence k antibiotikům a je začleněno
do národního systému monitorování rezistence k antibiotikům organizovaného Národní
referenční laboratoří pro antibiotika a do systému EARSS (European Antimicrobial Surveillance
Systém).
K dalším činnostem patří epidemiologické analýzy sledující výskyt infekčních komplikací
u hospitalizovaných pacientů a jejich vliv na kvalitu léčebné péče, a s tím úzce související
laboratorní a konzultační činnost v oboru nemocniční epidemiologie a hygiena.
Oddělení zajišťuje i smluvní laboratorní činnost a přípravu diagnostických médií
pro územní pracoviště krajské hygienické stanice v Jindřichově Hradci.

Patologie
primář:

MUDr. Karel Pelikán

vedoucí laborantka:

Dagmar Simonidesová

Oddělení patologie tvoří funkční celek, který se dělí na pracoviště laboratorní, pitevní
a dokumentační. Pitevní pracoviště je tvořeno pitevnou, lednicí pro zemřelé, zarakvovací
místností a dvěma hygienickými filtry (pro lékaře oddělení patologie i klinických oddělení).
Laboratorní pracoviště se skládá z laboratoří bioptických, nekroptických a speciálních.

Činnost oddělení:
§ pitvy zemřelých z nemocnice J.Hradec a Městské nemocnice Dačice
§ provádí bioptická vyšetření pacientů nemocnice a příslušné spádové oblasti, pacientů
Městské nemocnice Dačice a pacientů soukromých lékařů.
§ provádí histologická vyšetření tkání zemřelých - nekroptická vyšetření
§ vede veškerou dokumentaci včetně fotodokumentace
§ pořádá klinicko - patologické semináře v nemocnici v J.Hradci a v Městské nemocnici
v Dačicích.
§ školí svůj střední zdravotnický personál
§ zúčastňuje se konferencí patologů a odborných seminářů.

Spektrum prováděných laboratorních vyšetření:
§
§
§
§
§
§
§
§

zhotovení histologických preparátů a jejich barvení základními barvícími metodami
speciální metody barevné
speciální metody impregnační
vyšetření cytologická/cytobloky,nátěry,cytospin/
vyšetření moče ve fázovém kontrastu
imunofluorescenční vyšetření kožních excisí
imunohistochemické vyšetření nádorů prsu a prostaty
peroperační biopsie zpracované na cryocutu
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Radiodiagnostické oddělení
Primář:

MUDr. Marek Koutný

Vedoucí laborant:

Martin Langer

Oddělení RDG je rozděleno do dvou úseků – centrální a úsek umístěný na poliklinice.
Úsek na poliklinice slouží pouze ke skiagrafickým vyšetřením části ambulantních pacientů.
Centrální úsek je tvořen šesti vyšetřovnami, a to:
·
·
·
·
·
·

skiagrafická vyšetřovna - PHILIPS – BUCKYDIAGNOST TH
skiaskopická vyšetřovna - PHILIPS - DUODIAGNOST
sonografie - HP AGILENT – Image Point HX
mammografie - PHILIPS – MAMODIAGNOST 4000
CT vyšetřovna - PHILIPS - AURA
AG vyšetřovna – MULTIDIAGNOST 4

Centrální úsek RDG se nachází ve druhém patře nového pavilonu akutní medicíny, úsek
polikliniky pak v 1. poschodí budovy polikliniky.

RDG oddělení zajišťuje angiografické a intervenční vaskulární výkony pro tato
zdravotnická zařízení (nemocnice Dačice, nemocnice Znojmo, nemocnice Pelhřimov).

Technické vybavení RDG pracoviště

Rehabilitace
Primář:

MUDr. Karel Bajer

Vedoucí fyzioterapeutka:Marie Škodová

Rehabilitační oddělení zajišťuje ambulantní rehabilitaci a poskytuje
rehabilitační péči pro hospitalizované pacienty na ostatních odděleních nemocnice.
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Poskytuje komplexní rehabilitační péči (i na lůžkách intenzívní a resuscitační péče),
kromě specializované rehabilitační péče o pacienty po těžkých kraniocerebrálních traumatech a
polytraumatech. Většina našich pacientů přichází pro potíže vertebrogenního charakteru, po
traumatech a náhradách kloubů končetin. Je zajišťěna rehabilitační péče o pacienty
s neurologickými potížemi i péči v oblasti geriatrické.
Z fyzikální léčby je poskytováno plné spektrum vodoléčby (bazén, subaquální masáže,
vířivky celotělové i končetinové, perličkové koupele), elektroléčby, ultrazvuk, pulsní
magnetotherapii, laser, krátkovlnnou diatermii, přístrojovou vakuo-kompresní terapii,
mechanoterapii, trakční stůl i Glissonovu trakci. Nedílnou součástí je pochopitelně i možnost
termoterapie parafínem či slatinou. Dále individuální i skupinová LTV, měkké mobilizační
techniky, manuální trakce a další prvky manuální medicíny, segmentální masáže, Vojtova
metodika pro dětské pacienty, použití jogy u vadného držení těla, skolios, vertebropatů
či svalových dysbalancí, možnost léčby vertebropatů metodou dle McKenzie a základní
techniky z metodik dle Klappa, Mojžíšové či Schrottové. Postupně dochází k rozšiřování spektra
péče v oblasti manuální medicíny, v budoucnu ve větším využití Vojtova
či sensomotoriky. Snahou oddělení je dále rozšiřovat okruh léčebných procedur.

principu

Péče oddělení naší nemocnice využívají převážně pacienti ze spádové oblasti okresu
Jindřichův Hradec včetně části Třeboňska a Dačicka, ale i z oblasti Táborska a v letních
měsících i četní turisté.

Dopravní zdravotní služba
Vedoucí dopravy:

Miroslav Pokorný

Dopravní zdravotní služba disponuje 12 vozidly zdravotní služby, které zajišťují dopravu
v našem okresu.
Provádí účelnou přepravu pacientů v rámci zdravotnických zařízení. Zabezpečuje
v plném rozsahu plnění úkolů záchranné služby v případě nadpočetných výjezdů. Udržuje
stálou denní i noční službu a pohotovost tak, aby byla zabezpečena maximální pohotovost
převozů a dosažitelnost léčebné péče.
V rozsahu dopravy se provádějí převozy infekčních pacientů do k tomu určených
zdravotnických zařízení.
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0

5,00

104

119

13

42

166

1320

1825

72,33

ortopedie

25

25

0

0

25,00

1053

21

986

5

88

7552

9125

82,76

1056

urologie

19

19

0

0

19,00

831

34

828

4

36

4472

6935

64,48

728

UNK

21

21

0

0

21,00

1721

18

1721

0

18

4308

7665

56,20

1

2152

oční

15

15

0

0

15,00

1182

8

1183

0

6

3830

5475

69,95

1

897

ošetřovatel.
péče

52

0

52

0

52,00

38

322

252

97

23

17378

18660

93,13

5

3965

centrální
operační
sály

27/55

počet operací

0

104180 140601 74,10

operační sály

883

obložnost v %

předáno na jiné
oddělení

14034 391

lůžková kapacita

zemřelo

883

ošetřovací dny

převzato z jiného
oddělení

14391

52 44

propuštěno

přijato

395,56

lůžka pro děti

prům. stav lůžek

lůžka ošetřovatel.

ROK
2007

stav lůžek ke konci
obd.

Lůžkový fond

7

7014

801

1380
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Přehled vybraných ekonomických ukazatelů

SKUTEČNOST
2007

Ukazatel

PLÁN
2007

% plnění
plánu

5 795

644

899,8

Výnosy celkem

411 492

403 081

102,1

v tom:

365 315
2 372
5 549
38 256

362 088
2 365
4 395
34 233

100,9
100,3
126,3
111,8

15 775

13 550

116,4

8 555
1 215

8 502
600

100,6
202,5

11 316

10 475

108,0

1 395

1 106

126,1

405 697

402 437

100,8

140 988

134 800

104,6

164 232
2 606
57 440
27 548

167 875
2 580
58 070
28 118

97,8
101,0
98,9
98,0

10 373

9 470

109,5

2 510

1 524

164,7

164 232

167 875

97,8

648

655

98,9

21 120

21 358

98,9

Hospodářský výsledek před zdaněním

tržby za zdrav. výkony od ZP
tržby za zdr. výkony mimo ZP
provozní dotace
ostatní výnosy
v tom:
tržby z prodeje
služeb
aktivace krve
úroky
tržby z prod. mater.
a zboží
ostatní

Náklady celkem
v tom:

spotřebované nákupy materiálu,
energií a služeb vč. zkrácení
nároku na odpočet DPH
mzdové náklady celkem
odměny členům orgánů a.s.
zdrav. a sociální pojištění
odpisy dlouhodobého majetku
pořizovací (nákupní) cena prodaného
materiálu a zboží
ostatní náklady

Mzdové prostředky včetně OON = mzdové
náklady celkem
Průměrný evidenční
počet produktivních
pracovníků přepočtený
Průměrný měsíční příjem

osob

Kč
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Struktura výnosů

Struktura nákladů

Vývoj stavu zásob v roce 2007
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Audit
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Rozvaha
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Výkaz zisku a ztáty
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Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31.12.2007

Jindřichův Hradec
03.03.2008
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I. OBECNÉ ÚDAJE
1. Charakteristika účetní jednotky
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. se sídlem Jindřichův Hradec, U Nemocnice 380/III.,
PSČ 377 38 vznikla 30.září 2005. Její identifikační číslo je 26095157 a daňové identifikační
číslo CZ 26095157. Tato akciová společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B, vložce 1464. Byla založena jediným
zakladatelem v souladu s ustanovením § 154 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění, a to
bez veřejné nabídky akcií podle ust. § 172 obchodního zákoníku, na základě zakladatelské listiny
ze dne 16.09.2005, sepsané ve formě notářského zápisu JUDr. Ivana Kočera, spis. zn. NZ
566/2005.
K 01.01.2007 došlo ke zvýšení základního kapitálu vkladem podniku - příspěvkové
organizace Okresní nemocnice Jindřichův Hradec a k tomuto dni akciová společnost Nemocnice
Jindřichův Hradec, a.s. fakticky zahájila svou činnost v předmětu podnikání komplexní
poskytování zdravotnických služeb.
Jediným akcionářem je Jihočeský kraj se sídlem České Budějovice, U Zimního stadionu
1952/2, PSČ 370 76.
Akcie k 31.12.2007:
934 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,-- Kč
43 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě
100 000,-- Kč
1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě
96 000,-- Kč
12 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě
1 000,-- Kč
Základní kapitál:

938 408 000,-- Kč
Splaceno: 100 %

Předmět činnosti: komplexní poskytování zdravotnických služeb
Statutární orgán - představenstvo k 31.12.2007:
předseda představenstva:
Ing. Jan Mlčák, MBA
místopředseda představenstva: MUDr. Jan Kelbl
člen představenstva:
MUDr. Petr Pumpr
člen představenstva:
MUDr. Zdeněk Hejduk
člen představenstva:
Ing. Jan Švejda, MBA
Dozorčí rada k 31.12.2007:
předseda dozorčí rady:
místopředseda dozorčí rady:
člen dozorčí rady:
člen dozorčí rady:
člen dozorčí rady:
člen dozorčí rady:
člen dozorčí rady:
člen dozorčí rady:
člen dozorčí rady:

Ing. Karel Matoušek
Eva Jakešová
Ing. Vladislav Blecha
Alfréd Němec
Ing. Jiří Blížil
MUDr. Zdeněk Strnad
Ing. František Štangl
Dana Kochrdová
Rudolf Hájek
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II. INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH
ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. používala v hodnoceném účetním období účetní metody
stanovené vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou
podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění.
Způsoby oceňování jednotlivých složek majetku a závazků uplatňované u naší a.s. jsou
v souladu s § 25 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, tj:
a)

Dlouhodobý nehmotný majetek - software
Dlouhodobý nehmotný majetek - software se oceňuje v pořizovacích cenách.

Dlouhodobým nehmotným majetkem se v Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s. rozumí
nehmotné složky majetku (software) s dobou použitelnosti delší než 1 rok, jejichž ocenění
převyšuje částku 60 000,-- Kč v každém jednotlivém případě.
Při pořízení se tento dlouhodobý nehmotný majetek (software) prostřednictvím účtu 041
převádí na účet 013 - Software.
Nehmotné majetky (software) s pořizovací cenou 60 000,-- Kč a nižší se v naší a.s. neúčtují
v dlouhodobém majetku (třída 0 směrné účtové osnovy) ale účtují se rovnou do nákladů na vrub
účtu 518 - Ostatní služby, a to na Aú 518000 Drobný nehmotný majetek do 60 tis. Kč.
Dlouhodobý nehmotný majetek (software) nad 60 tis. Kč je do nákladů odepisován
postupně formou účetních odpisů. Tyto odpisy v roce 2007 byly podle sestaveného Odpisového
plánu Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. na rok 2007 stanoveny tak, že software se účetně
odpisuje rovnoměrně 48 měsíců (4 roky). Tzn. že roční odpisová sazba činí 25 % z pořizovací
ceny software. Měsíční odpis software se stanoví ve výši jedné dvanáctiny z ročního účetního
odpisu software a je měsíčně zaúčtován do nákladů.
b)

Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek pořízený nákupem se oceňuje v pořizovacích cenách.
Dlouhodobým hmotným majetkem se v naší a.s. rozumí:
· bez ohledu na jejich ocenění a dobu použitelnosti pozemky, stavby, včetně budov, byty
a nebytové prostory vymezené jako jednotky zákonem č. 72/1994 Sb., ve znění
pozdějších předpisů
· samostatné movité věci a soubory movitých věcí se samostatným technicko ekonomickým určením, jejichž doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění
jedné položky převyšuje částku 40 000,-- Kč
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Za dlouhodobý hmotný majetek se považuje i jeho technické zhodnocení od částky
stanovené zákonem o daních z příjmů, tj. od částky 40 tis. Kč a technickým zhodnocením
dlouhodobého hmotného majetku se tedy rozumí výdaje na dokončené nástavby, přístavby
a
stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace hmotného majetku, pokud převýšily
u
jednotlivého hmotného majetku v úhrnu ve zdaňovacím období částku 40 000,-- Kč. Ocenění
jednotlivého dlouhodobého hmotného majetku se zvýší o výdaje na dokončené technické
zhodnocení.
Při pořízení se dlouhodobý hmotný majetek prostřednictvím účtu 042 převádí na účty
účtové skupiny 02 účtové třídy 0 - Dlouhodobý majetek.
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný se do nákladů odepisuje postupně formou
účetních odpisů. Tyto odpisy byly v roce 2007 vypočteny podle sestaveného Odpisového plánu
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. na rok 2007. Dle tohoto plánu je výše účetních odpisů
stanovena na základě roční odpisové sazby z pořizovací ceny dlouhodobého hmotného majetku.
Roční odpisová sazba vyjadřuje skutečnou míru opotřebení dlouhodobého hmotného majetku za
rok a určí se jako procentní podíl ze stanovené doby odpisování. Účetní odpisování se provádí
lineární metodou s rovnoměrným měsíčním účetním odpisem po celou dobu odpisování. Měsíční
odpis se stanoví jako jedna dvanáctina ročního účetního odpisu a je měsíčně zaúčtován do
nákladů.
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí se samostatným technicko ekonomickým určením s dobou použitelnosti delší než 1 rok, jejichž pořizovací cena je
40 000,-- Kč a nižší se v Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s. neúčtují v dlouhodobém majetku
(třída 0), ale považují se za drobný hmotný majetek, o kterém se účtuje jako o zásobách, tj. při
jejich vydání do užívání jsou vyúčtovány do nákladů na vrub účtové skupiny
50 – Spotřebované nákupy, na vrub syntetického účtu 501.
c)

Zásoby
Nakoupené zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami.

d)

Pohledávky
Pohledávky se oceňují jejich jmenovitými hodnotami.

e)

Krátkodobý finanční majetek

Peněžní prostředky (hotovost a vklady na účtech) a ceniny se oceňují jmenovitými
hodnotami.
f)

Závazky
Závazky se oceňují jejich jmenovitými hodnotami.
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III.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE (BILANCI) A VÝKAZU
ZISKU A ZTRÁTY K 31.12.2007

1.

Informace k „minulému účetnímu období“ v rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty
k 31.12.2007

Vzhledem k výše uvedené informaci v oddíle I. Obecné údaje o faktickém zahájení
podnikatelské činnosti dané a.s. k 01.01.2007 jsou, v souladu s § 4, odst. 7 vyhlášky č. 500/2002
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě
podvojného účetnictví, v platném znění, v rozvaze (bilanci) namísto informací za minulé účetní
období uvedeny údaje zahajovací rozvahy po vkladu podniku k 01.01.2007 a ve výkazu zisku a
ztráty se informace za minulé účetní období neuvádějí.
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2.

Rozpis dlouhodobého majetku Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. v roce 2007

Druh dlouhodobého
majetku (DM)

Dlouhodobý nehmotný
majetek - software
CELKEM dlouhodobý
nehmotný majetek
Budovy, haly a stavby
Stroje, přístroje,
zařízení a dopravní
prostředky
Pozemky
Nedokončený DHM
Oceňovací rozdíl
k nabytému majetku
CELKEM dlouhodobý
hmotný majetek
CELKEM
DLOUHODOBÝ
MAJETEK

Pořizovací cena
dlouhod.majetku
(v tis. Kč)

Oprávky k dlouh.
majetku
(v tis. Kč)

k 1.1.

k 1.1.

k 31.12.

k 31.12.

Zůstatková cena
DM
=
(pořizovací cena
DM minus oprávky
k DM) (v tis. Kč)
k 1.1.

k 31.12.

Opotřebovanost
DM
=
(oprávky k DM/
pořizovací cena
DM)
(v %)
k 1.1.
k
31.12.

583

657

- 292

- 452

291

205

50,1

68,8

583
696 551

657
699 993

- 292
- 116
489

- 452
- 125
680

291
580 062

205
574 313

50,1
16,7

68,8
18,0

342 782
3 360
3 137

347 256
3 360
4 012

- 60 057
x
x

- 76 800
x
x

282 725
3 360
3 137

270 456
3 360
4 012

17,5
x
x

22,1
x
x

10 244

10 244

0

- 683

10 244

9 561

0,0

6,7

1 056 074

1 064 86
5

176 546

203 163

879 528

861 702

16,7

19,1

1 056 657

1 065 52
2

176 838

203 615

879 819

861 907

16,7

19,1
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3.

Přehled o stavu zásob materiálu na skladě Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
k 31.12.2007

Druh materiálu
Pohonné látky a mazadla
Léky
Krev a krevní přípravky
Potraviny - maso
- zelenina
- mléčné výrobky
- ostatní
Všeobecný materiál - ostatní
- kancel. potřeby
- zdravot. potřeby
- čistící prostředky
Materiál pro údržbu - ostatní
Materiál pro údržbu - stavební
Materiál pro opravy vozidel
DHM - nábytek a ostatní zařízení
DHM - zdravotnické přístroje a nástroje
DHM - hospodářské nástroje a nářadí
DHM - kuchyňské nádobí a zařízení
DHM - ostatní DHM
Prádlo, oděv a obuv pro pacienty
Ochranné pomůcky, oděvy a obuv pro
zaměstnance
Obvazový materiál
Operační a laboratorní materiál
Lehké topné oleje

CELKEM

Stav zásob
k 31.12.2007
v Kč

Stav zásob
k 01.01.2007
v Kč

Index
31.12/1.1.
v%

4 086,04
209 375,37
789 342,00
73 808,85
4 439,07
36 100,28
297 598,63
154 048,88
296 737,82
198 288,47
8 972,07
63 458,59
1 023,72
85 737,28
1 095,00
19 927,35
103,17
11 280,69
2 122,87
104 630,51

3 821,05
814 936,45
1 302 504,40
43 969,01
3 601,32
21 015,32
280 833,31
549 745,81
402 812,25
427 293,21
20 763,61
70 817,72
1 023,72
93 308,19
3 650,00
24 291,44
117,87
14 300,51
4 890,26
181 020,82

106,9
25,7
60,6
167,9
123,3
171,8
106,0
28,0
73,7
46,4
43,2
89,6
100,0
91,9
30,0
82,0
87,5
78,9
43,4
57,8

262 301,89
272 810,80
530 463,94
224 021,00

351 924,82
698 596,70
1 113 589,63
224 021,00

74,5
39,1
47,6
100,0

3 651 774,29

6 652 848,42

54,9
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4.

Pohledávky

Naše akciová společnost eviduje k 31.12.2007 krátkodobé pohledávky v celkové hodnotě
34 288 tis. Kč, z toho pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši 1 056 tis. Kč. Z celkových
krátkodobých pohledávek téměř 99 %, konkrétně 33 784 tis. Kč, představují pohledávky
z obchodních vztahů. V nich pak rozhodující význam mají pohledávky za zdravotními
pojišťovnami, a to ve výši 30 318 tis. Kč. Konkrétně se jedná o tyto pohledávky:

Zdravotní pojišťovna
111 - VZP
201 - VOZP
205 - Hutnická ZP
207 - OZP zaměst. bank
211 - ZP MV ČR
217 - ZP Metal-Aliance
222 - ČNZP

Pohledávky celkem
k 31.12.2007 v tis. Kč
24 993
2 196
2
473
1 900
17
737

CELKEM

5.

30 318

Závazky

Celkové krátkodobé závazky Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. k 31.12.2007 činily
41 393 tis. Kč, z toho závazky z obchodních vztahů 15 686 tis. Kč, závazky k zaměstnancům
12 640 tis. Kč, závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti 4 936 tis. Kč, závazky veřejného zdravotního pojištění 2 198 tis. Kč a daňové
závazky u místně příslušných finančních orgánů 5 297 tis. Kč.
V současné době jsou již všechny výše uvedené závazky z obchodních vztahů,
k zaměstnancům a institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění zaplaceny.
Pokud jde o daňové závazky u místně příslušných finančních orgánů, tak výše uvedenou
částku 5 297 tis. Kč k 31.12.2007 tvořily:
· ostatní přímé daně - daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti … 2 280 tis. Kč
· daň z přidané hodnoty ………………………………………………… 651 tis. Kč
· daň z příjmů …………………………………………………………… 2 366 tis. Kč
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daň z přidané hodnoty již byly
zaplaceny, a to v zákonem stanovených termínech. Daň z příjmů bude rovněž zaplacena
v zákonem stanoveném termínu.
Naše akciová společnost v současné době nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti.
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6.

Výnosy
Struktura výnosů Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. za rok 2007 byla tato:

Číslo
řádku
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Druh výnosů

tis. Kč
5 521
365 315
2 372
367 687
1 192
355
953
1 557
3 676
8 042
15 775
383 462
8 555
5 795

16
17
18
19

Tržby za prodej zboží - prostředků zdravotnické techniky
Tržby za zdravotní výkony od zdravotních pojišťoven
Tržby za zdravotní výkony mimo ZP
Tržby za zdravotnické služby celkem (řádek 2+3)
Tržby za nezdravotnické služby - stravné zaměstnanci
Tržby za nezdravotnické služby - stravné cizí strávníci
Tržby za nezdravotnické služby - praní prádla pro cizí
Tržby za nezdravotnické služby - ubytovací služby
Tržby za nezdravotnické služby - nájemné
Tržby za nezdravotnické služby - ostatní
Tržby za nezdravotnické služby celkem (řádek 5 až 10)
Tržby za prodej služeb (řádek 4+11)
Aktivace - krve
Tržby z prodeje materiálu
Dotace na provozní účely přijaté od Krajského úřadu ČB na
činnosti nehrazené ze systému zdravotního pojištění
Ostatní provozní výnosy - ostatní
Ostatní provozní výnosy (řádek 15+16)
Výnosové úroky
Ostatní finanční výnosy

20

VÝNOSY CELKEM (řádek 1+12+13+14+17+18+19)

411 492

7.

Významné události, které nastaly po rozvahovém dni
Žádné významné události po datu účetní uzávěrky nevznikly.

IV.

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)
Viz příloha č. 1

V.

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
Viz příloha č. 2
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Příloha č. 1

CASH FLOW Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. k 31.12.2007
Číslo
řádku

Částka v Kč

Text

1

Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.2007

36 318 044,10

2

Hospodářský výsledek (zisk +, ztráta -)

+ 3 980 416,91

3

Odpisy dlouhodobého (investičního) majetku

4

Pořízení dlouhodobého (investičního) majetku

- 9 636 584,99

5

Snížení stavu zásob materiálu a zboží

+ 2 812 073,43

6

Snížení stavu pohledávek

7

Přírůstek ostatních (přechodných) aktiv

8

Zvýšení základního kapitálu

9

Zvýšení stavu ostatních kapitálových fondů - přijaté dary

+ 701 364,34

10

Snížení odloženého daňového závazku

- 587 476,00

11

Zvýšení stavu krátkodobých závazků

12

Přírůstek ostatních (přechodných) pasiv

13

CASH FLOW (PENĚŽNÍ TOK) = zvýšení resp. snížení

+ 10 014 013,97
- 46 941,96
+ 1 200 000,00

+ 11 023 518,19

peněžních prostředků (řádek 2 až 12)
14

+ 27 548 211,00

+ 120 273,98
+ 47 128 868,87

Konečný stav peněžních prostředků k 31.12.2007
83 446 912,97

(řádek 1 + 13)
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Příloha č.2

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU Nemocnice
Jindřichův Hradec, a.s. za rok 2007
v Kč

Položka
vlastního
kapitálu

Základní
kapitál
Ostatní
kapitálové
fondy
Rezervní
fond
Výsledek
hospodaření
minulých let
Výsledek
hospodaření
běžného roku

Vlastní
kapitál
celkem

Počáteční stav
zahajovací
rozvahy
po vkladu
podniku
k 01.01.2007
937 208 000,00

+ 1 200 000,00

-

938 408 000,00

0,00

+ 701 364,34

-

701 364,34

433 462,71

+ 18 225,00

-

451 687,71

- 3 171,69

+ 72 900,99

- 171 664 051,00

- 171 594 321,70

91 125,99

+ 3 980 416,91

- 91 125,99

3 980 416,91

937 729 417,01 + 5 972 907,24

- 171 755 176,99

771 947 147,26

Zvýšení

Snížení

Konečný stav
k 31.12.2007

Komentář k přehledu o změnách vlastního kapitálu v roce 2007
V průběhu roku 2007 došlo celkově ke snížení vlastního kapitálu o 165 782 269,75 Kč. Toto
celkové snížení je výsledkem jednak zvýšení vlastního kapitálu v položkách základní kapitál o
1 200 000,00 Kč, ostatní kapitálové fondy o 701 364,34 Kč. a zisk běžného roku o 3 980 416,91
Kč
a jednak snížení vlastního kapitálu z důvodu prvního účtování o odložené dani v prvém
roce v souvislosti s vkladem podniku k 01.01.2007, kdy částka této odložené daně ve výši
171 664 051,00 Kč byla, v souladu s § 59, odst. 6 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní
jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění,
zaúčtována do vlastního kapitálu.
Zvýšení základního kapitálu o 1 200 000,00 Kč bylo provedeno na základě rozhodnutí
jediného akcionáře akciové společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., kterým je Jihočeský
kraj České Budějovice, při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice
Jindřichův Hradec, a.s. dne 20.11.2007, o zvýšení základního kapitálu akciové společnosti, a to
ve smyslu ust. § 203 obch.zák. upsáním nových akcií, a to akcií kmenových znějících na jméno,
v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, upsané s využitím přednostního práva jediného
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akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě
a byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. Toto zvýšení základního kapitálu bylo
zapsáno do obchodního rejstříku dne 27. prosince 2007.
Ostatní kapitálové fondy jsou tvořeny přijatými dary.
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Zpráva o vztazích
mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami
ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2007 podle § 66 a) odst. 9 Obchodního zákoníku

Ovládaná osoba: Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., U Nemocnice 380/III., PSČ 377 38
Identifikační číslo: 260 95 157

Ovládající osoba: Jihočeský kraj České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2, PSČ 370 06
Identifikační číslo: 708 90 650
Jediný akcionář

Další ovládané osoby:

Nemocnice České Budějovice, a.s.
Nemocnice Tábor, a.s.
Nemocnice Písek, a.s.
Nemocnice Prachatice, a.s.
Nemocnice Strakonice, a.s.
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Jihočeské nemocnice, a.s.
dále „propojené osoby“

Kapitálové vztahy
Ovládaná osoba i další ovládané osoby byly založeny jediným zakladatelem-ovládající osobou.
Dne 1.1.2007 nabylo účinnosti rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, č.j. 7 Cmo 96/2006 - 135
ze dne 24.11.2006 , kterým došlo dnem 1.1.2007 ke zvýšení základního kapitálu ovládané osoby
z 3 796 000,00 Kč na 937 208 000,00 Kč, a to vkladem podniku příspěvkové organizace
Nemocnice Jindřichův Hradec, jejímž zřizovatelem byl Jihočeský kraj – ovládající osoba.
Ovládající osoba je jediným akcionářem ovládané osoby i dalších ovládaných osob. Rada Kraje
– orgán ovládající osoby – vykonává v ovládané osobě i dalších ovládaných osobách působnost
valné hromady a její pravomoc určují Stanovy ovládané osoby.
Dne 20.11.2007 rozhodla ovládající osoba jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné
hromady ovládané osoby o zvýšení základního kapitálu ovládané osoby z částky
937 208 000,00 Kč o 1 200 000,00 Kč na částku 938 408 000,00 Kč , a to ve smyslu ust. § 203
Obchodního zákoníku upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního
kapitálu (počet akcií a jejich jmenovitá hodnota – viz notářský zápis o zvýšení ZK). Akcie jsou
akciemi kmenovými, znějí na jméno, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné –
převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady.
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Smluvní vztahy mezi ovládanou a ovládající osobou :
Datum uzavření

9.11.2007

9.11.2007

20.12.2007
8.10.2007

6.11.2007

6.11.2007

12.9.2007

Předmět

Smlouva o poskytnutí neinvestičního transferu – zajištění provozu
střediska vědeckých informací , LSPP a pohotovostní služby na
ambulancích mimo provozní dobu LSPP - ve výši 4 395 000,00 Kč.
Smlouva o poskytnutí neinvestičního transferu - specializovaná příprava
praktických lékařů v Jihočeském
kraji v roce 2007 - v částce
197 355,00 Kč.
Uzavřena Smlouva o zajištění pojištění a na jejím základě byla
poskytnuta účelová dotace ve výši 956 387,12 Kč.
Uzavřena Dohoda o spolupráci k úspěšnému uskutečnění projektu
„Ekologizace nemocnic v majetku Jihočeského kraje“ v Nemocnici
Jindřichův Hradec,a.s. z Operačního programu Životní prostředí.
Podepsána Smlouva o poskytnutí finanční výpomoci z rozpočtu
Jihočeského kraje SON/OGEI/639/07. Účelem je zajištění
předfinancování projektu „Ekologizace nemocnic v majetku Jihočeského
kraje – Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.“. Výpomoc v celkové výši
276 080,00 Kč.
Podepsána Smlouva o převzetí závazku STO/OREG/749/07 . Touto
smlouvou ovládaná osoba převádí část díla tj. projekt, který je zpracován
pro nemocnici, do vlastnictví Nemocnice Jindřichův Hradec,a.s.. Ta se
touto smlouvou zavazuje převzít závazek zaplatit místo kraje za projekt,
který byl zpracován pro nemocnici a zaplatit zhotoviteli částku
276 080,00 Kč včetně DPH. K transferu finančních prostředků na tuto
úhradu došlo v roce 2008.
S organizací AIG EUROPE,S.A. a Nemocnicí Jindřichův Hradec,a.s.
uzavřena Pojistná smlouva č. 703 703 05348 07 „POJIŠTĚNÍ
ODPOVĚDNOSTI MANAŽERŮ SOUKROMÝCH SPOLEČNOSTÍ“.
Finanční vyrovnání mezi ovládanou a ovládající osobou ve výši
20 895,00 Kč za osoby vyslané ovládající osobou do představenstva
Nemocnice Jindřichův Hradec,a.s.bylo provedeno v roce 2008.

Vztahy mezi ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou

Ovládaná osoba: Nemocnice Tábor,a.s., kpt. Jaroše 2000, PSČ 390 03
Identifikační číslo: 260 95 203

Náklady na školení zaměstnanců v Nemocnici Tábor, a.s.: 3300,00 Kč

Ovládaná osoba: Nemocnice České Budějovice, a.s., B.Němcové 585/54, PSČ 370 87
Identifikační číslo: 260 68 877
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Zpráva nezávislého auditora o ověření údajů výroční
zprávy
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Vize do budoucnosti
Ø vytvářet image bezpečné, přátelské a spolehlivé nemocnice
Ø v žebříčku jihočeských nemocnic být mezi nejlepšími
Ø vytvářet podmínky a motivaci pro profesionální růst veškerého personálu
Ø pokračovat v nastaveném trendu ekonomického vývoje
Ø v roce 2008 získat akreditaci SAK ČR
Ø realizovat obnovu lůžkového fondu v pavilonech C a D

Koncepční studie dostavby areálu – vizualizace – jihovýchodní náhled na nemocnici
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