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1. Úvod
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Rok 2007 byl poznamenán rekonstrukcí chirurgického odd., operačního sálu a JIP. V
říjnu byl uveden do provozu nový operační sál včetně technického zázemí, lékařské pokoje a
na podzim r. 2007 bylo vykročeno do dalšího období rekonstrukce. Byla vymezena část chodby
pro pohyb zdravotního personálu i pacientů, která byla permanentně udržována v čistotě.
Spolupráce se stavebními firmami i funkčnost nově otevřených objektů je dobrá. Omezení
v činnosti operačních sálů a oddělení pracujících na operačních sálech nejsou.
Pro počínající fluktuaci a nestabilitu v počtech středního a nižšího zdravotního personálu,
nespokojenost s platy a hrozícími odchody personálu do výrobní zóny Triangl bylo nutno přikročit
k platové úpravě v těchto skupinách, která začíná lednem r. 2008. Platová úprava bude znamenat
značné zatížení rozpočtu nemocnice v nákladové části.
Byla zřízena sociální lůžka na oddělení Následné péče včetně získání finanční neinvestiční
dotace od MPSV. Od té doby jsou plně obsazena a funkční.
Byla provedena oprava střechy polikliniky na sklonku r. 2007 a zač. r. 2008.
Investice do přístrojového vybavení se neprováděly, řešily se pouze havárie související
s provozem nemocnice.
Proběhly opakované kontroly zdravotních pojišťoven na odděleních, kontroly SUKLu,
bezpečnosti práce, všechny bez zjištěných nedostatků.
Kontrola předpokládaného výhledu na r. 2007 z Výroční zprávy 2006:
Předpoklady, týkající se rekonstrukce chir. odd., stěhování int. odd. nejsou splněny pro
trvání přestavby do r. 2008. Budování nadstandardních pokojů odd. Následné péče a dětského
oddělení nejsou splněny - nemocnice nemá prostředky na investice v takovém rozsahu. Rozšířit
dětské oddělení o 8 lůžek standardní a 2 lůžka novorozenecká – nesplněno, ale zažádáno,
zatím do konce r. 2007 trvají personální problémy - počty lékařů na pediatrii, které trvají od
prvního pololetí 2007.
Realizovat a dokončit NIS a LIS – nesplněno, trvá, osloveny i jiné subjekty k realizaci
NIS.

Děkuji za trpělivost a pracovní úsilí veškerému personálu Nemocnice Žatec o.p.s. Je
nutno poděkovat i Zastupitelům Města Žatec za vstřícný postoj k naší nemocnici a doufám,
že spolupráce mezi Městem a nemocnicí se bude dále prohlubovat, neboť činnost nemocnice
znamená službu obyvatelům regionu.

							
							

MUDr. Zdeněk Bergl
ředitel Nemocnice Žatec, o.p.s.

2. Základní informace o společnosti
Název:			
Sídlo:				

Nemocnice Žatec,o.p.s.
Husova 2796, Žatec 438 01

IČO:				

250 26 259

Právní forma:		

obecně prospěšná společnost

Hlavní činnost:
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poskytování zdravotní péče občanům ve smyslu zák. č.20/1966 o péči a zdraví
lidu ve znění pozdějších předpisů a doplňků
o provozování lékárny základního typu
o

Doplňková činnost:
o
o
o
o
o

ubytovací služby
podnájem nebytových prostor
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje
reklamní činnost
poskytování softwaru

Založení společnosti:
o

2. října 1997

Zakladatel:
o

Město Žatec

Statutární orgán:
o

správní rada

Orgány společnosti:
o
o
o

správní rada
dozorčí rada
ředitel společnosti

3. Složení statutárních orgánů
Správní rada
Správní rada pracovala začátkem roku 2007 v tomto složení :
o Předseda:
Jaroslav Hladký
o Členové:
Ing. Bohuslav Kuneš
Milena Chládková
MUDr. Veronika Škramlíková
Ing. Aleš Stroukal
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Dne 11.5.2007 byli Usnesením č.5 Zastupiteli Města Žatec předseda a členové správní rady
odvoláni a jmenováni noví členové a to v tomto složení:
o Předseda:		
Vladimír Martinovský
o Místopředseda:
Ing. Martin Hanták
o Členové:
MUDr. Vladimír Záhorský
JUDr. Karel Krčmárik
MUDr. Veronika Škramlíková
Martin Štross

Dne 25.6.2007 odstoupil z funkce člena SR Martin Štross, dne 27.6.2007 odstoupila z funkce
člena SR MUDr.Veronika Škramlíková a dne 30.6.2007 odstoupil z funkce předsedy SR
Vladimír Martinovský.
Dne 12.7.2007 byli Usnesením č.7 Zastupiteli Města Žatec jmenováni do správní rady
nemocnice noví členové. Od tohoto data pracovala správní rada v tomto složení:

o

Předseda:

o

Místopředseda:

o

Členové:

•

Ing. Martin Hanták

•

RNDr. René Zugar

•
•
•
•

MUDr. Vladimír Záhorský
JUDr. Karel Krčmárik
Mgr. Erich Knoblauch
Milan Získal

Dozorčí rada
Dozorčí rada pracovala začátkem roku 2007 v tomto složení :
o
o

Předseda:
Členové:

Ing. Jiří Bouda
Ing. Alena Hlávková
Ing. Jan Sulík
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Dne 16.3.2007 odstoupil z funkce předsedy DR Ing. Jiří Bouda. Dne 11.5.2007 byl Usnesením
č.5 Zastupiteli Města Žatec zvolen do funkce člena DR Ing. Petr Dočkal. Dne 6.9.2007
skončilo funkční období Ing. Aleně Hlávkové. Dne 6.12.2007 byl Usnesením č.12 Zastupiteli
Města Žatec zvolen do funkce člena DR Jan Novotný,DiS Od tohoto data pracovala dozorčí
rada v tomto složení:

o

Předseda:

o

Členové:

•

Ing. Petr Dočkal

•
•

Ing. Jan Sulík
Jan Novotný, DiS

Nemocnice Žatec, o.p.s. podala Krajskému soudu v Ústí nad Labem návrh na zápis změn
společnosti do rejstříku obecně prospěšných společností, které se týkaly změn ve správní a
dozorčí radě.

4. Struktura Nemocnice Žatec, o.p.s.
V roce 2007 provozovala Nemocnice Žatec, o.p.s. tato oddělení:
o

Lůžková oddělení
•
•
•
•
•

o

ARO

Komplementární oddělení
•
•
•

RDG (radiodiagnostika)
OKBH (oddělení klinické biochemie a hematologie)
DZS (dopravní zdravotní služba)

o

Lékárna základního typu

o

Ambulantní oddělení
•
•
•
•
•
•
•
•

o
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45 lůžek, z toho 4 lůžka JIP
40 lůžek, z toho 4 lůžka JIP
28 lůžek, z toho 8 porodnice a 3 IMP
28 lůžek, z toho 8 porodnice
50 lůžek

Nelůžková oddělení
•

o

interna 				
chirurgie 				
dětské a novorozenecké		
gynekologicko-porodní
lůžka následné péče		

interní příjmová ambulance na interním oddělení
chirurgická příjmová ambulance na chirurgickém oddělení
chirurgická všeobecná ambulance a mykologická poradna na poliklinice
endoskopická ambulance na chirurgickém oddělení
gynekologická příjmová ambulance na gyn-por. oddělení
dětská příjmová ambulance na dětském oddělení
dětská odborná ambulance na poliklinice
dětská neurologická ambulance na poliklinice

Ostatní provozy - HTS
•
•
•
•
•
•

údržba
poliklinika
sklady
kuchyně
třídírna prádla
ředitelství
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5.Činnost Nemocnice Žatec o.p.s. od srpna do prosince 2007

Dne 20.7.07 jsem nastoupil jako ředitel Nemocnice Žatec o.p.s. a primař ARO. Zjistil jsem jako
základní problémy neřešený vnitřní dluh, značně nízkou platovou úrovní středního a nižšího
zdrav. personálu a personální problémy dětského odd., RDG, AR odd.
Byly provedeny postupně tyto kroky:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

seznámení s nemocnicí
zrušeno nařízení o zákazu přehledů platů v nemocnici – rozdány přehledy platů
pracovníků oddělení jednotlivým primariátům a vrchním sestrám
vytvořen přehled platů zdravotnické i nezdravotnické části nemocnice
potvrzení ve funkci „hlavní sestra“- nyní s názvem metodická sestra
nastavení odměn za chybějící pracovníky na 3 odděleních od září bez zátěže rozpočtu
nemocnice, používáme části platů odchozích lékařů
provedeno výběrové řízení – výběr postelí na odd. NP
převedeno 7 lůžek polohovacích postelí, které byly zakoupeny v minulosti a byly
uskladněny ve sklepě, na odd. int. JIP
provedena 1. primařská schůze, představení, nástin koncepce nemocnice, motivační
příplatky, předány primařům přehledy platů jejich pracovníků – lékařů, sester, nižšího
a pomocného zdrav. personálu
zajištěna inzerce – nábory lékařů na oddělení, žádáno o pomoc jednotlivé primariáty
plně zajištěny služby na ARO s pomocí externistů – Most, Chomutov
zajištěn postupný nárůst pacientů na odd. následné péče - nabídnuta kapacita NP pro
interny, chirurgie, ortopedie Most
domluveno s technickým úsekem maximální péče o vstupní část nemocnice - posekání,
úklid, úprava – dobrý dojem při vstupu do nemocnice
připravována propagace nemocnice ve sdělovacích prostředcích
uskutečněna televizní reportáž a internetový rozhovor on line
rušení některých nevýhodných smluv
návštěva VZP, objasnění požadavků VZP na personální a technický audit
pro opakovaný odchod nastupujících sester zvýšen základní plat přijímaných sester
zajištěna nová orientační tabule ke vchodu do nemocnice
příprava na převzetí LSPP dospělých i dětí a provozování těchto služeb nemocnicí od
1.1.2008 - smlouvy, prostory
domluva - získáni pacienti z chirurugie, ortopedie a interního odd. z nemocnice
Neratovice a Most
rozsáhlé řešení personální otázky
montáže nabíječek telefonů O2 na oddělení za pronájem
Postupně připravován a realizován prodej analyzátoru z OKBH – zisk cca 400.000
Kč
kontakt s pracovníkem ČSOB – návrh zpracování dokumentace pro eurofondy
k získání dotací pro Nemocnici Žatec o.p.s.
je organizován seminář pro lékaře nemocnice a praktické lékaře – hemodialyza
povoleno provozování stánku s prodejem léčivých gelů na poliklinice – nájem 1.000
Kč/měsíc. Tržeb lékárny se to nedotkne.
sepsán a odeslán dopis – email – se žádostí o účast na financování provozu nemocnice
starostům obcí žateckého regionu
provedeno výběrové řízení na vrchní sestru interního odd.
kontrola SUKLu v lékárně – bez závad
kontrola OBP – odd. Následné péče – bez závažných problémů
zprovoznění nového operačního sálu, vyřešení otázky transportu pacientů na oper.
sál v provozu rekonstrukce chir. oddělení

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
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rozdán, sebrán materiál od primariátů, kontrola přístrojů, úvazků, kódů, odesláno na
VZP jako podklady pro nadcházející kontrolu
kontrola, sepsání materiálů, doprovodných dopisů k výběrovému řízení na
zdravotnickou péči v ústeckém kraji
velmi intenzivně řešena personální otázka nemocnice
úspěšně absolvována návštěva náměstka primátora ústeckého kraje ing.Fialy seznámen s historií, současností, chodem nemocnice, ukázána většina oddělení.
Konstatováno, že Nemocnice Žatec o.p.s. je důležitou součástí zdravotnické sítě
ústeckého kraje a jistě není žádoucí omezení zdravotní péče v této nemocnici
vytvořeny, sebrány návrhy rozpočtu pro jednotlivá oddělení nemocnice na rok 2008,
vytvořen rozpočet Nemocnice Žatec o.p.s. na rok 2008
ukončeny pohovory s primariáty a sepsána zpráva o stavu nemocnice a jejích potřeb
pro správní radu
příprava na fungování LSPP dětí a dospělých – úprava prostor, vnitřní vybavení
soupis lékařů, sester, určení vedoucího lékaře LSPP dospělých a dětí
žádost o dotace na nákup techniky pro miniinvazivní operativu kloubů
příjem první části dotace, odeslání žádosti na krajský odbor VZP o možnost vykazování
kódů a ZUM na ortopedickou operativu
obdržení hodnocení zpracování projektů na žádost o účast na fondech EU
kontakt a sepsání smlouvy o spolupráci s Klinlabem Praha o poskytování služeb a
spolupráci
příprava na přechod dle směrnic EU na jednorázové rouškování
příprava na vznik konsignačního skladu chirurgie-traumatologie-hřebování PFN
příprava platové reformy středního a nižšího personálu po odsouhlasení správní
radou, zařazení pracovníků do skupin dle vzdělání a následně do platových tabulek
příprava vánočních odměn pro personál Nemocnice Žatec, o.p.s.
příprava a uvedení do provozu služeb dětského klinického psychologa
příprava na vybírání poplatků od pacientů. Příprava ambulancí na vybírání poplatků,
sdělena metodika primariátům, návrhy na počet pokladen, nápisy na nemocniční
ambulance
metodika vybírání plateb v nemocnici od hospitalizovaných pacientů předána na
primariáty
účast na výběrovém řízení na ministerstvu zdravotnictví
řešení otázky dětského oddělení v Ústí n. Labem s VZP a ostatními pojišťovnami

Samozřejmostí je usilovná spolupráce při rekonstrukcích chirurgické lůžkové části, účast na
některých kontrolních dnech a příprava další části rekonstrukce chirurgických ambulancí a části
RTG oddělení.
Schůze správní rady a ředitele nemocnice s ev. hosty 1x za měsíc
Pracovní schůzky užšího vedení nemocnice 1x za měsíc a častěji dle potřeby
Primařské schůze 1-2x za měsíc
K prosinci 2007 je po zdravotnické stránce nemocnice stabilizována, s vysokou obložností a
vysokými výkony. Oddělení gynekologie, chirurgie, interna pracují na hranicích svých možností.
Mnoho ošetřených pacientů vykazuje pediatrie i oddělení následné péče.
Jsou to vhodné podmínky pro další činnost nemocnice.

							
							

MUDr. Zdeněk Bergl
ředitel Nemocnice Žatec, o.p.s.

6. Zpráva o činnosti za rok 2007 – jednotlivá oddělení
Přehled zpráv o činnosti za rok 2007 těchto oddělení:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Interna
Chirurgie
Dětské a novorozenecké
Gynekologie porodnictví
Lůžka následné péče
ARO
RDG
OKBH
HTS
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6.1

Interní oddělení Nemocnice Žatec, o. p. s.

Výroční zpráva o činnosti za rok 2007

Zpracoval:
MUDr. Jiří Král
Únor 2008

Zpráva o činnosti interního oddělení za rok 2007
o

Primař:

o

Zástupce primaře:

o

Vrchní sestra:

•

prim.MUDr. Jiří Král

•

MUDr. Jiřina Koutná

•

Janka Janíčková

6.1

Interní oddělení bylo v roce 2007 i nadále umístěno společně s oddělením následné
péče v jedné budově. Vzhledem k nedostatku prostoru v budově pro obě oddělení má interní
oddělení i nadále jen 37 lůžek standardní péče a 4 lůžka JIP. Lůžka jsou rozmístěna tak, že
v 2. patře je 35 standardních lůžek a 4 JIP, v 1. patře na oddělení následné péče jsou 2 akutní
interní lůžka. Jeden třílůžkový pokoj ve druhém patře, umístěný vedle JIPu slouží jako pokoj
intermediární péče. I nadále spolu obě oddělení úzce spolupracují a navzájem si vypomáhají
umístěním pacientů, personální pomocí v pracovní době i při nočních a nedělních službách.
Spádová oblast se nezměnila, poskytujeme péči občanům ze spádové oblasti Žatce i Podbořan,
což činí asi 50 000 obyvatel.
Obložnost byla v roce 2007 72,37%, celkový počet ošetřovacích dní byl 10 831, což
je v průměru 29,67 pacienta denně. Tato čísla jsou oproti roku 2006 lehce nižší, způsobeno
je to snížením počtu lůžek oproti loňskému roku o 4 standardní lůžka. S tím souvisí i lehce
nižší obložnost, neboť při menším počtu lůžek na oddělení se hůře plní obložnost, jestliže na
oddělení nejsou k disposici volná lůžka jako přistýlky. Za rok bylo přijato celkem 1581 pacientů
(v roce 2006 to bylo 1577). Průměrně tedy bylo denně, včetně svátků i sobot a nedělí, přijato
4,33 pacienta. Průměrná doba hospitalizace činila 6,85 dne. Jde o další snížení (2006 byla
7,17) a další zkracování je již pro interní oddělení neúnosné (stáří pacientů, četná RTG a jiná
diagnostická vyšetření mimo naše zařízení, charakter interních nemocí). Počet vykázaných bodů
byl 14 627 536. Dosažené číslo je srovnatelné s minulými roky. Interní ambulance v přízemí
pracovala jako dosud, lékaři se v práci na interní ambulanci střídají.
Personální situace v kategorii lékařů byla v roce 2007 slušná, k optimálnímu počtu chybí
dva lékaři. V červnu nastoupil na oddělení MUDr. F. Hlavatý, který se připravuje na atestaci 1.
stupně. Na oddělení interním a oddělení následné péče pracovalo celkem 9 lékařů v úvazku 8,6
lékařského místa. Z toho je 2,6 úvazku na následné péči a 6 na oddělení interním. Lékaři se
v práci na oddělení NP střídají. Vzhledem k plánovanému odchodu Dr. Markvartové v březnu 08
a plánovaným stážím lékařů před atestací bude nutno 2-3 lékaře přijmout. V listopadu ukončila
pracovní poměr vrchní sestra p.Jančíková odchodem do důchodu. Na její místo nastoupila na
podkladě konkurzu p.Janíčková. Staniční sestrou na oddělení se stala p.Jursová. Ke kritickému
stavu počtu sester na oddělení došlo ke konci roku, kdy nám chyběly již tři sestry a další tři
se chystaly odejít do jiného zdravotnického zařízení. Situaci bylo nutno řešit úpravou mezd.
Zhoršování personální stavu se podařilo zastavit. Přesto nyní chybí do minimálního počtu tři
sestry a do optimálního, další dvě až tři sestry (přesčasy, přibývání administrativy, dodržování
doporučených postupů, mateřské dovolené). V kategorii NZP a zřízenců je stav dlouhodobě
neuspokojivý, je zde značná fluktuace, nízké platy, dlouhodobé pracovní neschopnosti, velká
vytíženost při nutných doprovodech po areálu nemocnice i mimo naše zařízení.
Na oddělení již dva roky čekáme na slíbené zřízení nemocničního informačního systému.
Příjmy, propuštění a většinu dokumentace píší lékaři stále na psacích strojích, které jsou staré
již 15-20 let, a jsou velmi poruchové. Na oddělení není dostupný fax ani internet.
Vybavení přístroji je v havarijním stavu. Abychom mohli provozovat JIP po uzavření
MOJIPu, museli jsme si vypůjčit z chirurgického oddělení tři monitory, injektomat a odsávačku.

6.1

Ventilátory nejsou k disposici, odsávačky jsou staré a poruchové. Většina vybavení JIPu je
dnes již patnáct let stará. Také echokardiografický přístroj je již patnáct let starý a dosluhuje. Na
oddělení i v celé nemocnici není funkční spirometr. Již opakovaně jsme žádali o jeho zakoupení,
neboť patří k základnímu vybavení interního oddělení.
Vzhledem k tomu, že je již dlouho plánováno přestěhování interního oddělení do nových
prostor, na oddělení se provádí jen nutná údržba. Nebylo malováno iž šest let, ambulantní
vyšetřovna je nevyhovující, na oddělení není žádná čekárna, příjmy na ambulanci sedí na
chodbách. Tento stav je již dlouhodobý a není možné další prodlužování této situace.
Na oddělení se pořádají odborné semináře lékařů, je pravidelné školení v bezpečnosti
práce a požární ochraně. Jsou pořádány pravidelné provozní schůze. Lékaři i sestry se účastní
seminářů a přednášek v rámci postgraduální výchovy a vzdělávání. MUDr. Markvartová a MUDr.
Macková složily atestaci z interního základu. MUDr. Kyzeková se nadále školí v gastroenterologii,
MUDr. Hlavatý absolvuje stáže v rámci předatestačního školení.
Vzhledem k vybavení a spádové oblasti plánujeme poskytování služeb ve stejném
rozsahu jako dosud.

Prim. MUDr. Jiří Král
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Zpráva o činnosti chirurgického oddělení za rok 2007
o

Primař:

o

Zástupce primaře:

o

Vrchní sestra:

•

prim.MUDr. Jiří Hamous

•

MUDr. Jiří Němec

•

Růžena Srbová

Chirurgické oddělení Nemocnice Žatec, o. p. s. poskytuje léčebně preventivní péči
v oboru chirurgie pro dospělé i děti ve spádové oblasti Žatecko, Podbořansko, Postoloprtsko,
specializovanou péči – mammologie, operativa štítné žlázy pro pacienty z Lounska, Chomutovska
a Mostecka (dle výběru pacientů).
Od ledna 2006 je chir.odd. přestěhováno do rekonstruovaných prostor v přízemí budovy
gynekologicko-porodnického oddělení, budoucích prostor interního oddělení. Přestěhování
oddělení je provizorním řešením do doby ukončení rekonstrukce chirurgického pavilonu.
Rekonstrukce rozdělena do tří etap. První etapou byla rekonstrukce operačního břišního sálu
uprostřed chirurgického pavilonu, který je společný současně pro gynekologickou operativu
a rekonstrukce JIP. Operační sál zprovozněn v listopadu 2007. V druhé etapě rekonstrukce
lůžkové části chirurgického oddělení, která je v současnosti realizována, předpoklad dokončení
polovina roku 2008. Následná třetí etapa rekonstrukce chirurgického pavilonu se týká
ambulantního chirurgického traktu, jehož součástí je i rtg pracoviště. Projektová dokumentace
k třetí etapě připravena. Projektová dokumentace k druhé i třetí etapě byla na podnět vedení
oddělení upravena s tím, že v již probíhající fázi nebylo možné zapracovat všechny požadavky
oddělení. Investorem je vlastník nemocnice – Město Žatec, svými prostředky. Od listopadu 2007
zprovoznění operačního sálu s obnovením operativy, rozšířením počtu a spektra operací. V
současné době funkční 2 operační sály pro chirurgii. Probíhající rekonstrukce lůžkové části
dočasně umožňuje využití obou sálů sádrokartonovým přepažením chodby a oddělením
staveniště.
Situace leden-prosinec 2007 : 4 lůžka JIP + 36 standardních lůžek, z toho 8 lůžek na
nadstandardních pokojích v samostatném traktu budovy, příjmová ambulance, samostatná
převazovna s dočasně umístěným rtg C ramenem, endoskopická ambulance. Po celý rok
2007 do listopadu byla dočasně zrušena operativa kostní, kloubní, z provozních důvodů
nešlo provádět artroskopické zákroky , došlo k redukci počtu operací, všeobecná chirurgická
a gynekologická operativa přeložena na dřívější aseptický kostní sál. Ze standardních pokojů
jsou vyčleněny dva pro septické pacienty s celkem 4 lůžky. Společná sesterna pro sestry JIP
i oddělení. Vedoucím lékařem na JIP odd. byl MUDr.Zasadil. Po ukončení jeho pracovního
poměru v nemocnici je od září 2007 jmenován vedoucím lékařem JIP MUDr.Kolář. Součástí
chirurgie je chirurgická ambulance polikliniky s traumatologickou a mammologickou poradnou,
poradnou dětské a všeobecné chirurgie. Poskytována ambulantní i hospitalizační péče ve
všeobecné chirurgii a traumatologii v rozsahu nemocnice I.typu. Příjmová ambulance chirurg.
odd. s nepřetržitým provozem. Vzhledem k personální situaci sester je po ukončení denní směny
ambulantní sestry provoz na ambulanci zajišťován sestrami chir.oddělení.
Zisk z poskytování nadstandardních pokojů v roce 2007 činil 180 000,-Kč. V dubnu 2007
Chirurgické oddělení pronajalo část prostor České televizi pro natáčení televizního seriálu. Zisk
z několikadenního pronájmu činil 75 630,-Kč.
Celkový počet bodů vykazovaných zdravotním pojišťovnám v roce 2007 činil 23 578 646.
Pro srovnání v roce 2006 tento součet činil 20 134 555 bodů.

6.2

Pracoviště chirurgické ambulance polikliniky ve všední dny:
Po

8:30 - 12:00

Út

Čt

8:30 - 12:00
12:30 - 14:30
8:30 - 12:00
12:30 - 14:30
8:30 - 12:00

Pá

8:30 - 12:00

St

MUDr. Němec

poradna pro dětskou chirurgii
všeobecná chirurgie
MUDr. Dubský
všeobecná chirurgie
MUDr. Hamous
mamologická poradna
MUDr. Kolář
traumatologická poradna
MUDr. Hamous
mamologická poradna
MUDr. Marhefková všeobecná chirurgie
MUDr.Toth
všeobecná chirurgie
MUDr. Zasadil*
traumatologická poradna

*Od září 2007 ordinuje v pátek na chir.amb.polikliniky MUDr.Mikešová, současně
dochází v úterý do mammologické poradny.
V traumatologii rozsah poskytované péče s ošetřením akutních traumat hlavy, hrudníku,
břicha, pohybového aparátu včetně laparoskopické a artroskopické péče, součástí jsou
osteosyntesy končetinového skeletu, operace v oblasti ramenního pletence, AO metody,
OS dlahové i nitrodřeňové dlouhých kostí HK (Hacketal, Kirschner, zevní fixater) na dolních
končetinách OS v oblasti krčku kosti stehenní - aplikace cervicocapitálních endoprotéz stehenní
kosti,OS DHS, Enderova metoda, na bérci UTN, AO zlomenin v oblasti hlezenního kloubu,
plánována OS dle Prevota pro dětskou traumatologii /ESIN/ +PFN hřebování stehenní kosti
po dokončení rekonstrukce operačního sálu. Instrumentarium na obě zmiňované metody jsme
již opatřili formou trvalé zápůjčky. Diagnostické i terapeutické artroskopie kolenního kloubu.
Ošetřování traumat hrudníku, břicha, urologického systému. Od července 2006 dočasně zrušeny
kostní výkony z důvodu rekonstrukce operačního sálu až do listopadu 2007. Břišní operativa
dostala přednost z důvodu četnosti a nezbytnosti výkonů. Ve všeobecné chirurgii dominují
operace břišní, akutní i elektivní. Operace břicha v plném rozsahu, problematika náhlých příhod
břišních ve standardní i laparoskopické technice, operace hernií, nádorů GIT, akutních cevních
uzávěrů, operace varixů DK, chirurgická operativa prsní žlázy. Operativa štítné žlázy nově
od září 2004 1x za 14 dní pod supervizí smluvního lékaře (prof.MUDr. Josef Dvořák DrSc.)
Laparoskopické břišní operace – cholecystectomie, appendectomie, adhaesiolysy, diagnostické
laparoskopie, herniotomie.Opakovaná zápůjčka Harmonického skalpelu od Fi Olympus
Na endoskopické ambulanci rutinně esofagogastroduodenoskopie s odběrem tkání,
opichy, včetně jícnových varixů, kolonoskopie rovněž s diagnostikou a endoskopickou technikou
odstraňováním polypů, nádorů tračníku, dg. biopsií, včetně dispenzarizačních kontrol.

Personální situace

6.2

V současné době 7 lékařů s úvazkem 6.6

lékař

Atestace

MUDr.Jiří Hamous

Funkce

chir.II.stupně
chir.II.stupně

MUDr.Jiří Němec
MUDr.Jana Mikešová
úvazek 0.8
MUDr.Martin Kolář
MUDr.Hynek Dubský

nadstavbová z dět.chir.
specializovaná
způsobilost

úvazek 0,8

MUDr.Katarína
Marhefková
MUDr.Petr Toth

mammologická poradna
endoskopická amb.

primář
zástupce primáře
Vedoucí lékař
op.sálů
sekundární lékař

dětská chirurgická
ambulance
mammologická poradna

chir.II.stupně

staniční lékař

traumatol.ambulance

specializovaná způsobilost
chirurgie

ved.lékař chir.amb.
pol.

nozokomiální n.

chir.I.stupně
v přípravě na získání
specializované
způsobilosti

sekundární lékař

onkologická dokumentace

sekundární lékař

Externisté:
• Prof. MUDr. Josef Dvořák DrSc. – od září 2004 – úvazek 0,1
• MUDr. Vladimír Melč – smluvní lékař chir. odd. – služby, operativa
• MUDr. Vladimír Richter - smluvní lékař chir. odd. – služby, operativa
• MUDr. Stanislav Richter – smluvní lékař chir. odd. – služby, operativa
V září 2007 ukončil pracovní poměr MUDr. Zasadil, současně od září 2007 nástup MUDr.
Mikešové po ukončení mateřské dovolené. Vedoucím lékařem JIP místo MUDr. Zasadila
jmenován MUDr. Kolář.
Střední zdravotní personál a ostatní pracovníci
SZP

z toho nadstavbové
vzdělání
PSS

vrchní sestra
chirurgická ambulance nem.
chirurgická ambulance pol.

1
1
1

chirurgické oddělení

10

1x PSS

operační sály
JIP
Endoskopie

6
5,6
1

4x PSS
1x VOŠ, 1x ARIP

NZP

PSS, stomic.kurz
3 oš.

PZP

10 /4sanitářů+5
uklízeček/
3 (1 sanitář, 2 uklízečky)

Nákup přístrojové techniky v r. 2007
• v lednu nákup nové pálící jednotky k videogastro a kolonoskopu, cena 80 000,-Kč
splátkový kalendář
Plánovaný nákup přístrojové techniky a vybavení v roce 2008
• nákup instrumentaria a základní sady PFN hřebu plánovaný v roce 2007 realizován
v lednu 2008 formou zápůjčky od firem Beznoska a Medin, dohoda o placení pouze
použitých hřebů.
• kanylované šrouby včetně instrumentaria předpokládaná cena 120 tis.
• lineární stapler.
• Harmonický skalpel.

6.2

Struktura operativy odpovídá charakteru chir. oddělení nemocnice I. typu se zachováním
trendů předchozích období. Některé výkony, např. přední nízké resekce recta, totální
thyreoidectomie, reoperace na zažívacím traktu přesahují rámec nemocnice I. typu. Spádová
oblast pro chirurgické odd. v Žatci je 48-50 tis.obyvatel, počet hospitalizovaných v roce 2006
byl 2199. Počet provedených operací 848. V roce 2007 počet hospitalizovaných 1945, počet
operací 781.Vynucená redukce počtu přijatých i operovaných vzhledem k možnosti operativy
pouze na jednom operačním sále.
Struktura operací a počet odpovídá podmínkám v roce 2007.V lednu téměř měsíční uzávěr
operativy z důvodů propadu stropu na převazovně a chodbách chirurgie, omezení příjmů do
vyjádření statika . Pozn. thyreodální operativa prováděna na porodnickém operačním sále lx za
14 dní v pátek, zázemí pro císařské řezy se přesouvá na pomocný vedlejší sálek.
Stanovená strategie struktury operativy po dobu rekonstrukce oper. sálu v roce 2006 a v roce
2007 byla dodržena. Neprovádíme kostní a artroskopickou operativu.

laparoskopické operace žlučníku
diagnostické laparoskopie
Appendectomie laparoskopické
arthroskopie kolenního kloubu
laparoskopické operace kýl
operace celkem

2004
55
4
7
85
0
939

2005
65
4
30
69
5
1056

2006
63
7
16
48
5
848

2007
67
8
18
24
6
781

Počty ošetřených pacientů
Endoskopická ambulance

Kolonoskopie
Gastroskopie

2004
597
546

2005
528
520

2006
459
565

2007
490
544

pokles od roku 2004 - rozšíření gastroenterologické privátní ambulance na poliklinice
Chirurgická ambulance - poliklinika r. 2007
Lékař
MUDr.Dubský Hynek
MUDr.Hamous Jiří
MUDr.Kolář Martin
MUDr.Mikešová Jana
MUDr.Marhefková Kat.
MUDr.Zasadil Bořek
MUDr.Němec Jiří
MUDr.Toth Petr

počet oš.pacientů
962
1607
1272
1210
479
611
1435
629

body
296303
314421
312060
224395
68079
103607
299461
112748

6.2

Příjmová ambulance chir.odd.
Lékař
MUDr.Dubský Hynek
MUDr.Hamous Jiří
MUDr.Kolář Martin
MUDr.Mikešová Jana
MUDr.Marhefková Kat.
MUDr.Zasadil Bořek
MUDr.Němec Jiří
MUDr.Toth Petr

počet oš.pacientů
567
1226
761
72
958
454
1108
1365

body
197743
334749
259086
19529
281924
140070
336390
375006

Obložnost v roce 2007 na srovnatelné úrovni s rokem 2006 Průměrná doba
hospitalizace 1 pacienta v roce 2007 činila 4,4 dne.
V rámci celoživotního vzdělávání sester a k registraci kreditních bodů pod záštitou
ČAS pořádala chirurgie Žatec zastoupená vrchní sestrou pí R.Srbovou 3 konference a jeden
odborný seminář.
• 22.3.2007 – Desinfekce, hygiena a péče o ruce
• 22.5.2007 – Kardiocerebropulmonální resuscitace
• 9.10.2007 – Kompresivní terapie v prevenci a léčbě
• 13.11.2007 – Komplexní ošetřovatelská péče o pacienta se stomií

Plán rozvoje chirurgického oddělení
•
•
•
•
•

rozšíření přístrojového a technického vybavení (dle finančních možností nemocnice) –
prioritou zakoupení harmonického skalpelu
získání akreditace Ministerstva zdravotnictví České republiky
generální rekonstrukce chirurgického oddělení (původních prostor) – v návaznosti na
rekonstrukci operačního sálu , včetně ambulantního traktu
s dokončením rekonstrukce operačního sálu navýšení počtu operačních výkonů a
rozšíření jejich spektra (viz.nákup instrumentárního vybavení)
využití nového externisty – ortopeda - rozšíření spektra ortopedických výkonů,
zaškolení lékařů a navýšení počtu pacientů (nasmlouván od ledna 2008)

Přechodné přemístění chirurgického oddělení do zrekonstruovaných prostor se setkalo
s velmi kladným hodnocením pacientů a veřejnosti, zvýšil se komfort pacientů, mj. zlepšily se
hygienické podmínky, oddělení je vybaveno novým nábytkem, zlepšilo se zázemí lékařů. Pro
optimální provoz chirurgického oddělení a příjmové ambulance jsou však dočasné prostorové
podmínky stísněné.

							

Prim. MUDr. Jiří Hamous
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Dětské a novorozenecké oddělení Nemocnice Žatec, o. p. s.
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Zpráva o činnosti dětského a novorozeneckého oddělení za rok 2007
o

Primař:

o

Vrchní sestra:

•

prim.MUDr. Václav Marek

•

Dagmar Zemanová

V tomto roce pokračovala rekonstrukce chirurgie, proto dětské odd. bylo dál redukováno
na přízemí. S tím souvisí zhoršené pracovní podmínky zaměstnanců, omezený počet lůžek,
nemožnost izolovat průjmová onemocnění atd. Dětské odd.mělo celkem 17 standardních lůžek.
Lůžka JIP byla uzavřena pro nedostatek lékařů.
Na oddělení pracovali tito lékaři:
•

Dr.Marek – II.atestace,

•

Dr.Piačková – bez atestace

•

Dr.Chládková - bez atestace

Obě jmenované lékařky v roce 2008 odchází. Na pohotovostních službách se kromě kmenových
lékařů podílí i externisté:
•

Dr.Polanský /Most/

•

Dr.Šuba /Chomutov/

•

Dr.Köhlerová /Pardubice/

SZP byl v průběhu roku na plných stavech, chybí pouze sestra v odborných ambulancích.
Na oddělení bylo hospitalizováno celkem 883 dětí a 342 matek. Na příjmové ambulanci
bylo ošetřeno 895 dětí. Ambulance neurologická a nefrologická provedly celkem 1783 vyšetření.
Novorozenecké odd. mělo oficiálně 8 lůžek, a narodilo se zde 647 dětí. Část pacientek ležela
na gynekologii, kde docházelo k infekci novorozenců zlatým stafylokokem. Celkem onemocnělo
pemfigem 12 novorozenců, kteří byli přeléčeni antibiotikem. Do Mostu bylo přeloženo 9
novorozenců, zemřel 1 na vrozenou vadu velkých cév, neslučitelnou se životem. U všech dětí
proveden ultrazvuk kyčlí a screening očního zákalu. U většiny narozených dětí byla provedena
sluchová zkouška,kterou provádí Dr.Hlavatá.
Hospodaření oddělení bylo v důsledku uzavřených lůžek JIP a nedostatku lékařů ztrátové.
Sponzoři, kteří přispěli na chod oddělení v roce 2007:
•

BOSS Klášterec            15.000.-

•

Kiwanis klub Louny

•

Agrima Staňkovice

•

dar soukromé osoby skartovačka, žehlička.

•

Koupen kyslíkový set do inkubátoru a ultrazvuková vana na mytí brýlí.

15.000.7.000.-

6.3

Revitalizace dětského oddělení
Dětské lékařství patří mezi základní obory .Jeho přítomnost je nutná pro provoz
novorozeneckého oddělení a konsiliární službu pro chirurgii. Proto při rozhodování o jeho
existenci, je nutné řešit otázku: chci nemocnici nebo ne?
Pediatrie má některé odlišnosti proti ostatním základním oborům. Jedná se o infekční
oddělení, kde maximální obložnost je 80%. Je třeba větší počet menších pokojů k nutné izolaci
průjmů, respiračních insektů a jiných přenosných onemocnění.
Lékaři: v oboru pracují převážně ženy, které nemají zájem o vedoucí funkce eventuelně o
práci v nemocnici, protože zajišťují vlastní rodinu. Mužů je v oboru málo. Ti medicínsky úspěšní
jsou získáváni pro práci na klinikách a velkých nemocnicích. Ti ostatní provozují soukromé
praxe nebo politiku.
Ziskovost: při současných platbách pojišťoven jsou všechna oddělení provozující pouze
standardní péči ztrátová. Zisk tvoří v našich podmínkách intermediální péče, tedy nižší stupeň
JIP. V r.2006 bylo naše oddělení ziskové necelých 0,5 milionu korun.
Dostupnost: zachování dětského odd. v Žatci znamená udržení dostupnosti základní
péče pro všechny děti v okrese.
Řešení: třeba provést velkorysou rekonstrukci oddělení s důrazem na zřízení
nadstandardních pokojů pro matky s dětmi, které by byly použitelné i pro chirurgické pacienty
dorostového věku s televizí a přípojkou internetu.
Použít veškeré dostupné prostředky k získání kvalitních lékařů, kterým zajistíme odborné
vzdělávání s cílem zavést nové vyšetřovací postupy do praxe. Tito lékaři se zaváží povinností
odpracovat předem sjednaný počet let v Žatci. Podporovat stabilizaci lékařů půjčkami na
bytovou výstavbu. Získat zpět 3 lůžka intermediální péče. Získat na polikliniku odborného lékaře
ORL, soukromého, nikoliv zaměstnance MUDr.Hlavaté, který by měl nasmlouvané kódy pro
drobné operace /nosní a krční mandle, odstálé boltce atd/. Tito pacienti by byli hospitalizováni
na dětském odd. Podporovat spolupráci s Dr.Klepišem, neurologem pro dospělé, a zřídit na
poliklinice EEG pracoviště. Pro přístrojové vybavení dětského i novorozeneckého oddělení
hledat finanční podporu u obcí, které využívají našich služeb.
Takto koncipované oddělení by mohlo účinně konkurovat dětskému odd. v Kadani a podílet se
na chodu úspěšné nemocnice „rodinného typu“.
Činnost dětského odd. v 	 r. 2006					
Počet lůžek DO		
14+3					
17
			
novor.		
8					
8
hospitalisace děti		
			
matky		
			
JIP		
			
novor.		
Ambulance příjmová
Lékaři		
			
			
Zisk
Sponzoři

959					
297					
389					
577					
1001					

2007

883
342
0
647
895

II.atestace 2					
I.atestace
0					
bez atestace 2					

1
0
2

celem		

37 000,-

286 000,-				

Prim. MUDr Václav Marek
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6.4

Zpráva o činnosti gynekologicko-porodního oddělení za rok 2007
o

Primař:

o

Zástupce primaře:

o

Vrchní sestra:

•

prim.MUDr. Ján Richnavský, PhD.

•

MUDr. Milan Cihlář

•

as. Alena Razímová

PERSONÁLNÍ SITUACE
o Lékaři s II. atestací:
• MUDr.Cihlář Milan, 1.1.-31.12.2007, úvazek 0,8
• MUDr.Flaška Jan, 1.12.-31.12.2007, úvazek 0,6
• MUDr.Kacerovský Marián, 15.6.07-31.10.07, úvazek 1,0
• MUDr.Richnavský Ján, 1.1.-31.12.2007, úvazek 1,0
• MUDr.Roubalová Monika, 1.1.-31.12.2007, na MD, úvazek 1,0
Lékaři s I. atestací:
• MUDr. Řepková, 1.1.-31.12.2007, úvazek 1,0
Lékaři bez atestace:
• MUDr. Bičíková Veronika, 1.1.-31.12.2007, úvazek 1,0
• MUDr. Petričková Ingrida, 1.1.-31.10.2007, úvazek 1,0
Lékaři pracující na GPO externě (klinické dny, ÚPS):
• MUDr. Houska, MUDr. Kacerovský, MUDr. Vitek

Přehled personální situace lékařů za jednotlivé měsíce roku 2007
Lékaři
2007
bez atestace
I. atestace
II. atestace
celkem
počet úvazek počet úvazek počet úvazek počet úvazek
Leden
2
2
1
1
2
1,8
5
4,8
Únor
2
2
1
1
2
1,8
5
4,8
Březen
2
2
1
1
2
1,8
5
4,8
Duben
2
2
1
1
2
1,8
5
4,8
Květen
2
2
1
1
2
1,8
5
4,8
Červen
2
2
1
1
3
2,8
6
5,8
Červenec
2
2
1
1
3
2,8
6
5,8
Srpen
2
2
1
1
3
2,8
6
5,8
Září
2
2
1
1
3
2,8
6
5,8
Říjen
2
2
1
1
3
2,8
6
5,8
Listopad
1
1
1
1
2
1,8
4
3,8
Prosinec
1
1
1
1
3
2,4
5
4,4

6.4

LÉČEBNĚ-PREVENTIVNÍ PÉČE
o Gynekologicko-porodnické oddělení – nepřetržitý provoz
o Gynekologická ambulance na Poliklinice – provoz 3 dny v týdnu
o Gynekologická ambulance v Postoloprtech – provoz 2 dny v týdnu
OBLOŽNOST A VÝKONNOST ODDĚLENÍ A AMBULANCÍ V ŽATCI

Přehled obložnosti, výkonnosti a hospodářského výsledku v roce 2007
Průměrná
Výkonnost
Hospodářský výsledek
2007
obložnost %
body
v Kč do listopadu 2007
(r.2006)
(r.2006)
(r.2006)
Leden
75,81 (71,77)
1 167 222 (1 034 878)
Únor
82,53 (83,16)
1 173 037 (1 216 785)
Březen
81,91 (79,49)
1 227 274 (1 262 940)
Duben
64,76 (71,55)
1 212 962 (1 123 718)
Květen
76,15 (45,16)
949 837 (871 559)
Červen
74,41 (41,79)
1 369 597 (638 207)
Červenec
64,29 (60,72)
654 459 (959 906)
Srpen
65,67 (66,59)
1 300 993 (1 093 050)
Září
68,21 (77,26)
1 421 253 (788 711)
náklady:
Říjen
71,20 (66,36)
1 164 693 (1 640 146)
9 679 728 (10 617 814)
Listopad
75,24 (70,83)
1 142 075 (1 074 778)
výnosy:
Prosinec
61,17 (68,20)
1 291 981 (1 203 023)
13 056 884 (12 767 330)
Průměr
71,78 (66,9)
1 172 949 (1 075 642)
výsledek:
Celkem
14 075 383 (12 907 701)
3 377 156 (2 149 516)

Hospodářský výsledek GPO v období I.-XI.2007 je o 1 227 640 Kč lepší, než výsledek za celý
rok 2006, co je navýšení o 57 %. Výsledek lze hodnotit jako výborný. (Hospodářský výsledek za
XII.2007 zatím nemám k dispozici.)
VÝKONNOST AMBULANCE V POSTOLPRTECH DO LISTOPADU 2007 (r.2006)
Hospodářský výsledek dosáhl 570 177 Kč (343 000 Kč):
náklady 207 404 Kč (149 975 Kč), výnosy 777 581 Kč (492 975 Kč)
Léčebně-diagnostická péče v Roku 2007
počet přijatých pacientek: 2109 (2004 v r.2006)
Přehled gynekologických výkonů v roce 2007 (r.2006)
Velké
operační
výkony

314
(286)

Laparotomie a vagin. výkony 54,1%

170 (164)

Laparoskopie 37,3 %

117 (105)

Hysteroskopie 8,6 %

27 (17)

Malé operační výkony

789 (786)

V roce 2007 bylo v porovnání s r. 2006 více přijatých pacientek o 5,2 %, velkých operačních
výkonů o 9,8 % a malých výkonů o 0,4 %.
Přehled porodnosti za rok 2007 (r.2006)
Porody
Spontánní porody
Forcepsy
Císařské řezy
Celkem
Porody v epidurální analgézii

počet
498 (457)
23 (18)
123 (105)
644 (580)
42 (41)

%
77,3
3,6
19,1
100
6,5

V roce 2007 byla v porovnání s r. 2006 vyšší porodnost o 64 porodů, co je 11 %-ní nárůst.
Sekčnost se zvýšila o 1 %.

6.4

Nákupy přístrojové zdravotnícké techniky v Roku 2007
• CTG přístroj 260 500 Kč – únor 2007
• CTG přístroj s mobilním stojanem 99 750 Kč – prosinec 2007
• Ruční doppler BABYCARE 2 kusy celkem 25 200 Kč – prosinec 2007
• Obnova porodnického instrumentaria

SPONZORSKÉ DARY v r. 2007
• dar 45 000 Kč od České pojišťovny - inkorporovaný do platby za CTG v únoru 2007
VÝHLED NA ROK 2008
• udržet ekonomické ukazovatele provozu oddělení,
• udržet počet přijatých a operovaných pacientek přibližně na stejné úrovni,
• udržet porodnost přibližně na stejné úrovni,
• obnovit gynekologické operační instrumentarium,
• výhledově zakoupit ultrazvukový přístroj s dopplerem na gyn.-por. oddělení.

Prim. MUDr. Ján Richnavský , PhD.
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6.5

Zpráva o činnosti oddělení lůžka následné péče za rok 2007
o

Primař:

o

Zástupce primaře:

o

Vrchní sestra:

•

prim.MUDr. Jan Červinka

•

MUDr. Alena Nikitinová

•

Lenka Němcová

V roce 2006 bylo na oddělení přijato 507 pacientů – 190 mužů a 317 žen. Zemřelo 112
pacientů. V roce 2007 bylo na oddělení přijato 495 pacientů – 163 mužů a 332 žen. Zemřelo
114 pacientů.
Průměrná obložnost v roce 2007 byla 72%. Na oddělení máme 50 lůžek, z toho od
1.10.2007 5 lůžek sociální péče. V tomto roce bylo vymalováno oddělení žen, byly zakoupeny
nové postele – rovněž na ženské oddělení. Z dotace na sociální lůžka jsem částečně vybavili
2 pokoje, tj.5 lůžek. Rozšířili jsem fysioterapii, byl zřízen samostatný pokoj pro fysioterapii. Pro
další kvalitní a pravidelnou rehabilitaci je nutné získat dalšího fysioterapeuta. Stav personálního
obsazení na oddělení NP je vyhovující.
V následujícím období je nutné zařadit tuto budovu do plánu rekonstrukce, neboť po
odchodu Interního oddělení do zrekonstruované části je v plánu tuto budovu rozšířit o lůžka
následné péče a sociální péče. K tomu je nutné vytvořit přijatelné podmínky pro pacienty a
klienty.
Počty personálu:
vrchní sestra				
SZP					
pomocný personál			

1			
15
16

Prim. MUDr. Jan Červinka
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Výroční zpráva o činnosti za rok 2007

Zpracoval:
MUDr. Zdeněk Bergl
Únor 2008

Zpráva o činnosti ARO oddělení za rok 2007
o

Primař:

o

Zástupce primaře:

o

Vrchní sestra:

•

prim. MUDr. Zdeněk Bergl

•

MUDr. Iva Urbanová

•

Simona Kutnohorská

6.6

ARO nemocnice Žatec je nelůžkové oddělení, které poskytuje komplexní služby pro
potřeby chirurgického, gynekologického oddělení, ale i interního a pediatrického oddělení.
Je schopno podávat celkové anestezie, epidurální anestezie, zavádět epidurální katetry pro
tišení pooperační bolesti i chronické bolesti nebo bolesti způsobenou traumatem, aplikovat
analgosedace a dohled nad pacienty při nepříjemných vyšetřovacích metodách, provádět
komplexní konziliární služby na standardních lůžkách i JIP lůžkách, zavádění subclaviálních
katetrů pro volumotherapii i pro nutrici, návrhy parenterální výživy i komplexní péče o pacienta.
Výkony: Bohužel nemáme srovnání v absolutních číslech s minulými obdobími:
Rok 2007
celkem podáno anestezií
celkových anestezií
epidurálních anestezií
zavedení epidurálního
katetru
výkon nad 2 hodiny
pacienti starší 70 let
anestezie dětí
analgosedace a dohled
analgosedace starší 70 let
epidurálních porodů
sekce epidurálně vedená
sekce v CA
výkony ve službě

2 133
1 943
75
72
178
199
111
424
131
11
41
83
280

Nemohu komentovat jednotlivé počty- nejsou k disposici oficiální absolutní čísla z minulých
let, ale celkový počet anestezií je mírně nižší než v r.2006, jehož důvod je rekonstrukce chir.
oddělení a operačního sálu.
Dle výroční zprávy za rok 2006 byl předpoklad nákupu 2 anesteziologických přístrojů, ale
dle mého zjištění nebyly identifikovány prostředky, za které by se oproti předpokladu z minulých
let nové přístroje nakoupily. Proto se dále pracuje na stávající přístrojové technice, která je již
morálně zastaralá a jen díky maximální péči středního zdrav. personálu je dále funkční.

6.6

Personální situace:
Po odchodu MUDr.Hauswirthové a MUDr.Jarošové k 31.7.07 je personální situace
hraniční – hlavně v kmenových zaměstnancích. Byly opakovaně kontaktováni pracovníci – lékaři
na ARO, ale zatím bez úspěchu. Provoz i služby jsou zajištěny na 100%. Byl by vhodný příjem
minimálně jednoho kmenového zaměstnance - lékaře na ARO.
Lékaři
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MUDr.Zdeněk BERGL – primař, úvazek 1.0 ARO, atestace I.,II.,st. ARO, osvědčení
nutriční odborník, primařská licence ČLK, osvědčení o spec. způsobilosti
MUDr. Iva URBANOVÁ – zástupce primaře, úvazek 1.0 ARO,atest. I.,II.,osvědčení o
odborné způsobilosti
MUDr.Kamila PEŠKOVÁ – atestace I,II ARO, akreditace pro regionální, porodnickou
analgezii, úvazek 0.2
MUDr.Zdeněk MULLER – atestace I,II ARO
MUDr. Jaroslava VODRÁŽKOVÁ – atestace I. ARO
MUDr.Zdeněk NĚMEČEK – atestace I.,II ARO, akreditace pro regionální, porodnickou
analgezii
MUDr.Pavel RUSNÁK – v přípravě na atest. I. ARO
MUDr. Tomáš GRAUS – v přípravě na atest. I.ARO
MUDr. Saša SELČAN – v přípravě na atest. I.ARO
MUDr. Zuzana KOPYTKOVÁ – atest. I.ARO
MUDr. Romana ZÁMEČNÍKOVÁ – v přípravě na atest. I.ARO
MUDr. Kateřina KUNDRÁTOVÁ – v přípravě na atest. I.ARO

Střední zdravotní personál:
• D.S. Simona KUTNOHORSKÁ – vrchní sestra, atestace PSS ARIP
• D.s. Hana JOBOVÁ - atestace PSS ARIP
• D.s. Michaela HRIČOVINYOVÁ – atestace PSS ARIP
• D.s. Hana MACHOVÁ - atestace PSS ARIP
• D.s. Michaela VOTAVOVÁ – v přípravě na atest. PSS ARIP
Pro potřeby nelůžkového ARO je nutno zakoupit:
• 2x anesteziologický přístroj s měřením ventilačních parametrů ETCO2, konc. narkot.
plynů - v cenové relaci kolem 1.000.000 Kč za každý
• 2-3x přístroj k měření saturace
• 1x kardiomonitor /sekční sál/
• 1x přenosný kardiomonitor pro ambulantní anestezii
• výhledově zakoupit videolaryngoskop

6.6

Plánovaný rozpočet na r. 2007 byl plusový. Dle rozboru střediska je HV ztrátový a to ve
výši 2.607.991,-Kč. Spotřeba materiálu je přečerpána o 440.795,-Kč, ale z této částky se nedala
ovlivnit položka DHIM, která činila cca 326.000,-Kč jedná se o majetek pořízený z účelové
dotace. Nejvíce rozpočet ovlivnily mzdové náklady, kde je přečerpáno 1.724.000,-Kč. Již ale
v polovině roku byly mzdové náklady přečerpány o 1.034.016,-Kč. Ve výnosech nejsou plněny
tržby dle plánu – rozdíl činí 580.000,-Kč.
Příjmy se nepodaří ovlivnit, jsme služba ostatním oborům a tedy jsme závislí na množství oper.
výkonů ostatních oborů. Značně stouply ceny plynů a některých léků. Konstatuji, že přechod na
vyrovnané hospodaření střediska bude obtížný.
Je potřeba obměnit technická zařízení na oddělení a dokoupit monitory. Je vhodné
přijmout alespoň 1 kmenového lékaře anesteziologa. Postupně snižovat počty služeb externistů,
tím snad mírně omezit výdaje na mzdy. Jinak situace na oddělení je stabilní.

Prim. MUDr. Zdeněk Bergl
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Zpracoval:
MUDr. Zuzana Nová
Únor 2008

Zpráva o činnosti RDG oddělení za rok 2007
o

Primař:

o

Vrchní laborant:

•

prim. MUDr. Zuzana Nová

•

Soňa Svobodová

6.7

Personální situace
Lékaři:
• MUDr. I . Mullerová - I. atestace současně na MD
• MUDr. R. Petříčková - I. atestace současně na MD
Laboranti:
• K. Lóšková
• J. Tvarůžková
• A. Nebesařová
Administrativní pracovnice:
• D. Chalásová
• I. Hrnčiříková
• P. Skalická

Stav lékařů na odd. RDG je dle tabulek pro naše pracoviště na Poliklinice   3 lékaři a
pro provoz Polikliniky a Nemocnice 4 lékaři. V současnosti od října 2006 tento provoz zajišťuji
téměř sama s výpomocí MUDr. Pavelčíka z Nemocnice Teplice, který jezdí na naše pracoviště
po službě. Ve čtvrtek odpoledne dle telefon. domluvy jezdí popisovat dle potřeby lékař z Mostu.
Lékařky Mullerová a Petříčková jsou na mateřské dovolené. S MUDr. Mullerovou není možné
dále počítat z důvodu stěhování na Moravu. MUDr. Petříčková je nyní ochotna vypomoci v
době mé dovolené. Zatím není možné s ní počítat do provozu.
V současné době máme 4 laboranty. Jejich počet je potřeba posílit vzhledem k předpokládané
akutní péči INT, CHIR a GYN v rekonstruovaném traktu nemocnice a tím i zvýšení počtu pacientů
na těchto odděleních.
Počet vyšetření
o Celkem		
28 346
18 133
• skiagrafie		
• skiaskopie		
119
• mamografie		
3 574
• sonografie		
6 520
Je předpoklad snížení počtu pacientů. V Podbořanech se otevírá nestátní RDG a SONO
pracoviště (prim.Džulová z Chomutova). Screenigové mamografické pracoviště v Chomutově.

6.7

Investice
Vzhledem ke stáří skiagrafických přístrojů (rok 1986) na našem pracovišti je nutné
přemýšlet o obnově. V rámci rekonstrukci CHIR se uskuteční výměna skiagraf. přístroje,
který určen pro akutní péči a traumatologii. Je potřeba uvažovat i o výměně UZ přístroje.
S primařem gynekologie MUDr.Richnavským jsme měli ústní domluvu možného převedení
UZ přístroje z RDG na GYN odd. a možnost zakoupení nového přístroje na RDG s vyššími
technickými parametry.

Statistické srovnání výkonů na RDG oddělení
2005

2006

2007

počet výkonů celkem

30110

28031

28346

skiagrafie

19178

18108

18133

skiaskopie

146

116

119

mamografie

3254

2835

3574

sonografie

7532

6987

6520

								

Prim. MUDr. Zuzana Nová
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OKBH Nemocnice Žatec, o. p. s.

Výroční zpráva o činnosti za rok 2007

Zpracoval:
Ing. Petr Novák
Březen 2008

Zpráva o činnosti OKBH oddělení za rok 2007
o

Vedoucí oddělení:

o

Vedoucí laborant:

•

Personální situace

•

Ing. Petr Novák
Dagmar Šímová

6.8

Středoškolský a nižší zdravotnický personál
Počet SZP zůstává beze změn, na oddělení pracuje osm SZP včetně vedoucí laborantky, jedna
pracovnice z kategorie NZP pracuje nadále jako pomocnice v umývárně skla. Z oddělení odešla
na konci roku stávající úklidová pracovnice, která byla nahrazena úklidovou pracovnicí novou.
Kvalifikační struktura SZP je vyhovující, v průběhu roku beze změn, pracovníci absolvovali
školení v rámci průběžného udržování kvalifikace.
Jiní vysokoškolsky vzdělaní pracovníci
Úvazky vysokoškolsky vzdělaných pracovníků nelékařů zůstávají až na Ing. Petra Nováka
(úvazek snížen z 1,0 na 0,8) během roku 2007 beze změn.
Lékaři
Úvazek MUDr. D. Břešťana byl od 1.11. snížen z původních 0,8 na 0,6. Ke stejnému datu byl
jmenován vedoucím oddělení ing. P. Novák.
Shrnutí: Personální situace na oddělení nadále odpovídá provozním potřebám.
Semináře:
Ing. Petr Novák, Michaela Riedlová a Jitka Fusková se aktivně zúčastnili několika
seminářů v oboru klinické biochemie a hematologie, kde prezentovali vybavení, způsob práce a
výsledky laboratoře. OKBH Nemocnice Žatec pořádalo seminář o správném provedení odběrů
krve, který byl přístupný všem lékařům i SZP z okolí. Zaměstnanci laboratoře se pravidelně
účastní seminářů v rámci celoživotního vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví.
Situace na oddělení
Situace na oddělení je poměrně stabilizovaná a kromě mikroskopu nebylo nutné provádět
nějaké razantní zásahy do jeho provozu a vybavení. Na oddělení byl pořízen nový mikroskop
Leica, neboť stávající mikroskop již absolutně nevyhovoval požadavkům pro mikroskopii krevních
nátěrů. Po zakoupení mikroskopu Leica se značně zlepšila kvalita vydávaných výsledků díky
daleko vyšší kvalitě obrazu mikroskopu. Částečná rekonstrukce oddělení byla odložena na rok
2008, kdy by bylo již nanejvýš vhodné úpravy provést. Jednak z hlediska požadavků SÚKL pro
práci s transfúzními přípravky a jednak z hlediska hygienických norem pro práci biochemických
laboratoří. Stávající stav je nutno vyhodnotit jako naprosto nevyhovující. Velikým problémem
je příliš dlouhá doba splatnosti faktur. Z důvodu zajištění maximální efektivity byla v minulých
obdobích laboratoř orientována na poměrně úzký počet dodavatelů. Tím byl zajištěn úsporný
provoz oddělení, neboť bylo dosahováno vyšších obratů spojených s možností zajímavých slev u
jednotlivých dodavatelů. Bohužel se několikrát musel řešit problém s dlouhodobě nesplacenými
fakturami, kdy nebyl do laboratoře z tohoto důvodu dodán objednaný materiál. Zatím se vždy
podařilo při jednáních s dodavateli tento problém zažehnat, ale někteří z nich se již znovu ohradili
oproti podobnému způsobu spolupráce s OKBH Žatec. Nedodání objednaného zboží by mohlo
mít za důsledek omezení provozu laboratoře a následnou ztrátu klientů z terénu. V terénu, kde
laboratoř má několik klientů, docházelo během roku 2007 k silnému boji s konkurencí, která se
v regionu rozšířila o jeden laboratorní subjekt. Vzhledem k omezeným možnostem laboratoře
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v poskytování různých, nejen laboratorních služeb, došlo ke ztrátě jednoho důležitého klienta.
Na konci roku 2007 bylo obnoveno jednání s tímto klientem o obnovení spolupráce. Pro zajištění
maximálních služeb klientům byla na konci roku podepsána smlouva s laboratořemi Klinlab spol
s r.o. Spolupráce se týká pomoci při zajišťování testů a služeb klientům, které OKBH Žatec
nemůže zajistit sama. V roce 2007 docházelo na oddělení k maximální snaze o zajištění co
největší úspornosti provozu. Byly vyzkoušeny některé alternativy současného vybavení, které by
přinesly finanční úspory a vylepšení stavu jeho biochemické analytiky. Byl zaveden elektronický
přenos výsledků vnitřní kontroly kvality.
Na konci roku 2007 došlo k několika jednáním s Nemocnicí Ostrov o prodeji biochemického
analyzátoru Olympus AU400, který byl na oddělení již delší dobu nevyužitý.
V roce 2007 došlo k mírnému poklesu počtu vykázaných bodů, celkem bylo za oddělení
vykázáno 14 959 447 bodů, což představuje pokles meziročně o 3,6%. Tento pokles je zapříčiněný
ztrátou jednoho z důležitých klientů laboratoře a především regulačními opatřeními zdravotních
pojišťoven, která postihla všechny laboratoře v regionu. Hospodářský výsledek za rok 2007 činil
3 055 227,- Kč, což ve srovnání s minulým obdobím znamená nárůst o téměř 9%. Tento nárůst
efektivity oddělení byl způsoben snížením osobních nákladů oddělení a snahou o maximální
zefektivnění provozu oddělení.
Hematologická ambulance pod vedením MUDr. Strašíkové ošetřila v roce 2007 celkem
325 pacientů. Bylo vykázáno 32 komplexních vyšetření hematologem, 290 cílených vyšetření
a 3 kontrolních vyšetření hematologem. Celkem bylo v hematologické ambulanci vykázáno
123 422 bodů.
Přístrojová technika – pořízení v roce 2007
• 7/07 – uveden do provozu nový laboratorní mikroskop Leica na úseku hematologie
• 12/2007 – na oddělení byl zapůjčen reader proužků pro chemickou analýzu moče,
který by měl po důkladném vyzkoušení nahradit reader dosavadní. Pokud by kvalita
jeho výsledků byla srovnatelná, mělo by v dalším období dojít ke snížení nákladů na
vyšetření moče chemicky až o 30%.
Výhled na rok 2008
• plánováno připojení laboratoře k NIS (???)
• částečná rekonstrukce prostor oddělení
• přestěhování odběrové místnosti do prvního patra polikliniky
• změna odběrového systému – sérové odběry se separačním gelem, orientace na
nejlepší poměr cena/kvalita odběrových systémů
• zasílání výsledků v elektronické podobě – instalace klientů systému MISE u co
největšího možného počtu klientů
• snaha o postupnou expanzi do terénu
• reorganizace oddělení – personální změny a v případě ukončené rekonstrukce i
změny provozní (podle současných trendů a potřeb klientů i samotné laboratoře)

Ing. Petr Novák
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Hospodářsko Technické Středisko Nemocnice Žatec, o. p. s.

Výroční zpráva o činnosti za rok 2007

Zpracoval:
Pavel Koutenský
Únor 2008

Zpráva o činnosti HTS za rok 2007
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Celá hospodářsko-technická správa (HTS) Nemocnice Žatec,o.p.s. je rozdělena na několik
úseků, které zabezpečují plynulý provoz všech zdravotnických úseků a oddělení v areálu
nemocnice.

Tento úsek zabezpečuje také pohotovostní služby nejdůležitějších profesí po celých 24 hodin
tak, aby nebyl ohrožen chod a režim pro zabezpečení lékařských služeb a provozu zdravotního
personálu.
Zabezpečení celého úseku správy je řízeno hlavním technikem, který částečně zabezpečuje
mimo jiné i odpadové hospodářství, energetiku,tepelné hospodářství a správcovství v celém
nemocničním areálu.
HTS se dělí na tyto úseky :
•

vrátnice vč.telef.ústředny + poliklinika (11 zaměstnanců)

•

stravovací provoz vč.rozvozů stravy + dietní sestra (12)

•

třídírna prádla + šijovna vč.úklidu HTS (3)

•

dopravní zdravotní služba + dispečer (6)

•

údržba (8)

•

sklady (1)

•

strážní služba (2)

Některé úseky mají směnný provoz,vybrané profese mají vzájemnou zastupitelnost k zajišťování
více činností a služeb.
HTS se stará také o zajišťování a údržbu celého areálu, vč. parku a zeleně, drobných oprav
budov, investiční a rozsáhlejší akce vč. rekonstrukcí jsou zajišťovány MÚ Žatec.
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V oblasti technického a provozního zabezpečení se v rámci hospodářsko-technických služeb
podařilo v roce 2007 ve spolupráci s MÚ Žatec zabezpečit tyto akce :
•

úprava garážových stání

•

nákup přístrojového vybavení

•

nákup nové telefonní ústředny

•

rekonstrukce operačního sálu a JIPu chirurgie vč. interiérového
vybavení

•

částečná obnova nového telefonního rozvodu pro nový operační sál chirurgie a nový JIP

•

rekonstrukce střechy budovy polikliniky B

•

oprava chodníku před vstupem do areálu nemocnice

•

částečné opravy komunikací v areálu nemocnice

•

úprava vjezdu staré vrátnice

•

zajištění nového připojení silových elektro kabelů pro další etapu rekonstrukce chirurgie
z hlavní rozvodny elektro

•

pravidelná údržba celého areálu vč. zeleně a zabezpečení provozu
a činností nemocnice

•

malování a zednické opravy určených pavilónů,místností a oddělení

•

opravy střešních krytin budov a objektů po areálu nemocnice

Hospodářsko – technická správa nemocnice slouží především jako doplňková služba a činnost
pro všechny oddělení, z tohoto důvodu většina jejich středisek je ztrátových, pouze některé
mají příjmovou stránku (poliklinika – podnájmy, DZS – příjmy od pojiš´toven).V roce 2007 byl
hospodářský výsledek ztrátový v této výši : - 1.400.394,90 Kč.

							

Pavel Koutenský
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Lékárna Na Poliklinice Nemocnice Žatec, o. p. s.

Výroční zpráva o činnosti za rok 2007

Zpracoval:
Pharm.Dr. Vlastimil Novák
Únor 2008
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Zpráva o činnosti Lékárny Na Poliklinice za rok 2007
o

Vedoucí lékárny:

o

Zástupce:

o

Vedoucí laborant:

•

Pharm.Dr. Vlastimil Novák

•

Mgr. Marie Voldřichová

•

Libuše Bernoláková

V roce 2007 vstupovala Lékárna Na Poliklinice do šestého roku své existence v rámci
Nemocnice Žatec o.p.s..
Lékárna je rozdělena na dvě části:
• veřejná - komerční
realizuje výdej léků, ortopedických a léčebných pomůcek na recepty, žádanky a poukazy
soukromých praktických a odborných ambulancí a ambulancí nemocničních oddělení ( mimo
žádanek )
• nemocniční
realizuje výdej léků na žádanky nemocničních oddělení, bez obchodní přirážky a to v objemu
za r. 2007 3.560.000,-Kč (s DPH).
Ve srovnání s r. 2006 došlo k dalším legislativním změnám v oblasti lékárenství,
cenotvorby léků a výši marží. S napětím jsme očekávali vývoj obratů finančních prostředků
vzhledem k neustálému poklesu cen léků, realizovaných na recepty. Ke konci roku 2006 jsme se
pokusili sestavit plán rozpočtu lékárny na r. 2007. Skutečnost, že se připravovaly velmi výrazné
změny v oblasti zdravotnictví (DPH, poplatky za položky na Rp., nová degresivní marže…)
výrazně ovlivnila hospodářský výsledek ve 4. čtvrtletí 2007. Zvýšila se návštěvnost pacientů
v ambulancích lékařů, vzrostl počet Rp. a předpisovaných léků, lidé se výrazně předzásobovali.
Díky i tomuto se nám podařilo splnit plán obratu na r. 2007, a to ve výši 34.000.000,- Kč. Celkový
počet vydaných receptů, poukazů a žádanek byl cca 87.500 Ks.
V personální oblasti došlo k dalšímu úbytku pracovníků, a to o jednu farmaceutickou
asistentku, která odešla na mateřskou dovolenou.
Lékárna měla toto personální obsazení:
2,3 úvazku lékárník asistent
2,0 úvazku farmaceutický asistent (laborantka)
1,0 pomocnice
0,5 uklízečka
Vzhledem k tomu jsme dali požadavek na obsazení 1,0 úvazku farmaceutické asistentky.
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Technické vybavení lékárny stárne, zvláště v oblasti výpočetní techniky, na kterou
jsou kladeny neustále větší nároky vzhledem k legislativě ve zdravotnictví a množství úkonů
v lékárně. Bude nutné do budoucna obnovit počítačovou síť a programové vybavení.
Vzhledem k hraničnímu počtu zaměstnanců, konkurenci 5 lékáren, zkrácené pracovní
době (bez pohotovostních služeb, SO a NE), neustále se snižujícím cenám léků a legislativním
změnám je velmi obtížné neustále zvyšovat obraty a tím i zisk.

							

Pharm.Dr. Vlastimil Novák
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7. Zpráva dozorčí rady za rok 2007

Dozorčí rada Nemocnice Žatec, o.p.s. se v aktuálním složení ujala své funkce ke dni 27.12.
2007, kdy byl zvolen její nový předseda a do funkce byl uveden nový člen dozorčí rady.
Aktuální složení dozorčí rady Nemocnice Žatec, o.p.s.:
Předseda dozorčí rady:
Člen dozorčí rady:
Člen dozorčí rady:

Ing. Petr Dočkal
den vzniku funkce: 27. prosince 2007
den vzniku členství v dozorčí radě: 15. května 2007
Ing. Jan Sulík
den vzniku členství v dozorčí radě: 3. března 2006

Jan Novotný, DiS.
den vzniku členství v dozorčí radě: 18. prosince 2007

Dozorčí rada na svém prvním jednání dne 27.12. 2007 projednala:
1. Doporučení správní radě zajistit k 30.3.2008 nastavení vnitřních účetních pravidel, tak
aby v případě peněžních darů Nemocnici Žatec, o.p.s. byla možná jasná identifikace
použití těchto finančních prostředků.
2. Informaci předsedy dozorčí rady o účetní nepřehlednosti a netransparentnosti využití
prostředků ze sbírky pro Nemocnici Žatec, o.p.s. v letech 2005, 2006.
Situace bude řešena s nástupem nového ekonoma – reálně od června 2008
3. Úkol ve spolupráci se správní radou vyřešit situaci s aktualizací zápisu společnosti
v OR.
Aktualizace zápisu v obchodním rejstříku byla provedena k 1. dubnu 2008

Dozorčí rada dále přezkoumala účetní uzávěrku za rok 2007 a projednala ověření účetní závěrky
auditorem Ing. Lubošem Markem. Dozorčí rada se zprávou auditora souhlasí a doporučuje roční
účetní závěrku schválit.

V Žatci dne 18. dubna 2008

Ing. Petr Dočkal					
předseda dozorčí rady				

Ing. Jan Sulík, Jan Novotný, DiS.
členové dozorčí rady
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8. Předpokládaný vývoj Nemocnice Žatec o.p.s. v horizontu 1 rok –
r. 2008
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

stabilizace dětského oddělení, příjem pediatra, schválení navýšení lůžek, po získání
dalšího pediatra žádost o otevření IM lůžek. Plánování rekonstrukce dětského oddělení,
malování
rozšíření operativy o ortopedické výkony
započetí složitých arthroskopických operací kolenního a možná ramenního kloubu - dle
domluvy s VZP
v případě ukončení mammografického screeningu v Chomutově uvažovat o zřízení
mammografického screeningu pro oblast Mostu, Chomutova, Žatce, Kadaně, možná
Teplic. Mammologickou poradnu máme velmi dobrou a funkční
příprava materiálu k získání dotací z EU fondů- obnovit vybavení zdravotnické i
nezdravotnické části nemocnice a zlepšit tak pracovní prostředí pro zdravotníky i
technické pracovníky
uvažovat a vést první rozhovory o postavení CT – místo máme, možná přestěhovat celé
RTG oddělení z polikliniky
částečná rekonstrukce OKBH
postupně převést int. a chir. JIP do nových prostor se společným personálem a technickým
vybavením
dokončení rekonstrukce chirurgického oddělení, započetí rekonstrukce chirurgických
ambulancí
pokud lze, co nejrychleji přestěhovat interní oddělení do nových prostor
rozšířit oddělení následné péče do prostor po interním oddělení
zachovat výkonnost nemocnice i při pokračující rekonstrukci chir. odd.
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9. Roční účetní uzávěrka a zhodnocení základních ekonomických a
finančních ukazatelů za rok 2007

o
o
o
o
o
o
o
o

Rozpočet na rok 2007
Rozvaha k 31.12.2007
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2007
Příloha k účetní závěrce 2007
Závazky a pohledávky od zřizovatele
Grafy
Hodnocení rozpočtu nemocnice na rok 2007
Výkonnost graf

Uváděné sumy jsou v Kč.

Rozpoþet nákladĤ a výnosĤ Nemocnice Žatec o.p.s. na rok 2007
analyticky þlenČno v tis. Kþ

NÁKLADY
ýíslo úþtu
SE
AE
501

502

504
511

512
518

TEXT
50101
50102
50103
50104
50105
50107
50108
50110
50111
50112
50113
50114
50115
50116
50117
50118
50119
50120
50121
50125
50191
50201
50202
50202
50203
50401
51101
51102
51103
51104
51801
51802
51803
51804
51805
51806
51807
51808
51809
51810
51811
51812
51813

SpotĜeba materiálu
Léky
Krev a krevní výrobky
RDG - materiál
SZM - ostatní materiál
Obvazový materiál
PHM
Potraviny
Knihy, þasopisy, úþetní pomĤcky
Údržba materiálu, náhradní díly
KanceláĜský, þistící, prací materiál
Prádlo, obuv, odČv
Ochranné pomĤcky
Zdravotní technika
Ostatní materiál
Oleje, mazadla
SpotĜ.mat. - automat
Infuze
Plyny
SpotĜeba DHIM do 10 000,-Kþ
SpotĜeba DHIM od 10.ti-40ti tis.Kþ Soc.L.
Obþerstvení
SpotĜeba energie
SpotĜeba energie
SpotĜeba vody
SpotĜeba plynu
SpotĜeba tepla a TUV
Prodané zboží
Prodané zboží - léky
Oprava a údržba
Stavební
Dopravních prostĜedkĤ
Zdravotní technika
Ostatní
Cestovné
Služby materiální a nemateriální povahy
Telefonní poplatky
Poštovní poplatky výkony spojĤ
Ostatní výkony zdravotní
Ostatní výkony materiální povahy
Ostatní výkony nemateriální povahy
Nájemné nebytových prostor
Nájemné leasing
Nájemné ostatní
Praní prádla
Školení
Poplatky
Výpoþetní technika
PĜepravné
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þástka
2007
16 242
2 700
1 200
600
5 000
50
750
2 500
250
150
650
200
50
10
450
15
2
450
900
300
0
15
6 513
2 200
1 100
13
3 200
30 500
30 500
1 420
0
170
1 000
250
150
5 370
570
100
170
0
1 300
250
550
300
1 300
100
150
200
100

Skuteþnost
%
2007
plnČní
20 105
124%
3 234
120%
1 257
105%
541
90%
7 059
141%
74
148%
680
91%
2 464
99%
231
92%
130
87%
674
104%
181
91%
119
238%
1
10%
569
126%
5
33%
1
50%
470
104%
1 170
130%
1 177
392%
55
0%
13
87%
5 866
90%
88%
1 944
933
85%
30
231%
2 959
92%
28 437
93%
28 437
93%
1 841
130%
0
0%
159
94%
1 153
115%
529
212%
117
78%
6 320
118%
432
76%
101
101%
182
107%
0
0%
1 892
146%
347
139%
621
113%
433
144%
1 234
95%
109
109%
118
79%
117
59%
108
108%

51814 Mzdy dodavatelsky
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištČní
52401 Zdravotní pojištČní
52402 Sociální pojištČní
PĜipojištČní zamČstnavatel
DaĖ silniþní

521
524
525
531
ýíslo úþtu
SE
AE
549
551

5..

554
541
543
552

TEXT
Jiné ostatní náklady
54901 Zákonné pojištČní
54902 Ostatní pojištČní
Odpisy dlouhodobého Ne a H majetku
55101 Odpisy dlouhodobého Ne a H majetku
55102 Odpisy drobného dlouhod. Ne a H majetku
Prodaný materiál
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Dary - majetek s PC do 10.000,ZĤstatková cena prodaného HIM
Ostatní provozní náklady
Náklady celkem

Plán výnosĤ

ýíslo úþtu
SE
AE
600
602

604

6..

651
691

60201
60203
60205
60206
60208
60211
60212
60213
60214
602..

TEXT
Tržby od ZP vþ. placených sl.
Tržby z prodeje služeb
Tržby za stravu
Tržby za praní prádla
Tržby za telefonní poplatky
Tržby za automat
Tržby z pronájmu nebytových prostor
Tržby voda
Tržby elektrická energie
Tržby otop
Tržby ostraha
Tržby z prodeje ostatních služeb
Tržby za prodané zboží
Dotace od zĜizovatele
Tržby z prodeje HIM
Provozní dotace - sociální lĤžka
Ostatní pĜíjmy
Výnosy celkem

Plánovaný hospodáĜský výsledek Nemocnice Žatec o.p.s.
Skuteþný hospodáĜský výsledek Nemocnice Žatec o.p.s.

9.1
280
57 000
19 900
5 100
14 800
400
33

626
59 660
20 911
5 377
15 534
560
31

0%
105%
105%
105%
105%
140%
94%

þástka
2007

550
250
300
3 050
2 700
350
0
0
0
0
955
142 083

Skuteþnost
%
2007
plnČní
603
110%
247
99%
356
119%
4 500
148%
3 149
117%
1 351
386%
5
0%
1 925
0%
2 063
0%
12 261
0%
1 626
170%
166 831
117%

þástka
2007
97 800
6 201
550
60
250
3
2 850
310
750
850
100
478
38 000
0
0
0
82
142 083

Skuteþnost
%
2007
plnČní
104 481
107%
5 746
93%
527
96%
48
80%
96
38%
2
67%
2 777
97%
318
103%
709
95%
682
80%
95
95%
492
103%
34 161
90%
0
0%
9 259
0%
193
0%
48
59%
153 888
108%

0
-12 943

9.2

VýĀet položek podle vyhlášky Ā. 504/2002 Sb.
ve znďní vyhášky Ā.476/2003 Sb.

Název, sídlo, právní forma a pĢedmďt
Āinnosti úĀetní jednotky:

R O Z V A H A (Bilance)

Nemocnice Žatec, o.p.s.

ke dni: 31.12. 2007

Husova 2796

(v tisících KĀ)

438 01 Žatec

Iÿ

25026259

AKTIVA

A. Dlouhodobý majetek celkem

Ā.Ģ.
Ģ.2+10+21+29

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

Ģ.3 až 9

1
2

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

3

2. Software

4

3. Ocenitelná práva

5

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

6

5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

7

6. NedokonĀený dlouhodobý nehmotný majetek

8

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

9

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem

Ģ.11 až 20

10

1. Pozemky

11

2. Umďlecká díla, pĢedmďty a sbírky

12

3. Stavby

13

4. Samostatné movité vďci a soubory movitých vďcí

14

5. Pďstitelské celky trvalých porostĪ

15

6. Základní stádo a tažná zvíĢata

16

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

17

8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

18

9. NedokonĀený dlouhodobý hmotný majetek

19

10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

20

III. Dlouhodobý finanĀní majetek celkem

Ģ.22 až 28

21

1. Podíly v ovládaných a Ģízených osobách

22

2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem

23

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

24

4. PĪjĀky organizaĀním složkám

25

5. Ostatní dlouhodobé pĪjĀky

26

6. Ostatní dlouhodobý finanĀní majetek

27

stav k posled. dni
úĀ.období

15 613
526

13 736
526

526

526

44 498

46 974

13 660
26 564

1 459
37 963

3 023

6 739

1 251

813

0

0

-29 411

-33 764

-286

-381

-7 491
-18 910

-7 495
-21 782

-2 724

-4 106

28

7. PoĢizovaný dlouhodobý finanĀní majetek
IV. Oprávky k dlouhodobému majeteku celkem

stav k prvnímu dni
úĀ.období

Ģ.30 až 40

29

1. Oprávky k nehmotným výsledkĪm výzkumu a vývoje

30

2. Oprávky k softwaru

31

3. Oprávky k ocenitelným právĪm

32

4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

33

5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

34

6. Oprávky ke stavbám

35

7. Oprávky k samost. movitým vďcem a souborĪm movitých vďcí

36

8. Oprávky k pďstitelským celkĪm trvalých porostĪ

37

9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvíĢatĪm

38

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

39

11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

40

Ā.Ģ.
B. Krátkobobý majetek celkem
I. Zásoby celkem

Ģ.42+52+72+81
Ģ.43 až 51

41
42

1. Materiál na skladď

43

2. Materiál na cestď

44

3. NedokonĀená výroba

45

4. Polotovary vlastní výroby

46

5. Výrobky

47

6. ZvíĢata

48

7. Zboží na skladď a v prodejnách

49

8. Zboží na cestď

50
51

9. Poskytnuté zálohy na zásoby
II. Pohledávky celkem

Ģ.53 až 71

52

1. Odbďratelé

53

2. Smďnky k inkasu

54

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry

55

4. Poskytnuté provozní zálohy

56

5. Ostatní pohledávky

57

6. Pohledávky za zamďstnanci

58

7. Pohledávky za institucemi socciálního zabezpeĀení a veĢejného
zdravotního pojištďní

59

8. Daě z pĢíjmĪ

60

9. Ostatní pĢímé danď

61

10. Daě z pĢidané hodnoty

62

11. Ostatní danď a poplatky

63

12. Nároky na dotace a ostatní zúĀtování se státním rozpoĀtem

64

13. Nároky na dotace a ostatní zúĀtování s rozpoĀtem orgánĪ
územních samosprávných celkĪ

65

14. Pohledávky za úĀastníky sdružení

66

15. Pohledávky z pevných termínovaných operací

67

16. Pohledávky z vydaných dluhopisĪ

68

17. Jiné pohledávky

69

18. Dohadné úĀty aktivní

70

19. Opravná položka k pohledávkám

71

9.2

stav k prvnímu dni
úĀ.období

stav k posled. dni
úĀ.období

28 941

31 351

6 335

6 393

5 882

3 817

2 206

453
14 005

370
15 401

13 701

15 401

303
1

0
0

0

0

0

0

72

8 591

9 539

1. Pokladna

73

208

176

2. Ceniny

74

3. ÚĀty v bankách

75

8 382

9 363

4. Majetkové cenné papíry k obchodování

76

5. Dluhové cenné papíry k obchodování

77

6. Ostatní cenné papíry

78

7. PoĢízený krátkodobý finanĀní majetek

79

1
10

0
18

9
1

9
9

44 554

45 087

III. Krátkodobý finanĀní majetek celkem

Ģ.73 až 80

80

8. Peníze na cestď
IV. Jiná aktiva celkem

Ģ.82 až 84

81

1. Náklady pĢíštích období

82

2. PĢíjmy pĢíštích období

83

3. Kursové rozdíly aktivní

84

A K T I V A CELKEM

Ģ.1+41

85

Ā.Ģ.

PASIVA

9.2

stav k prvnímu dni
úĀ.období

stav k posled. dni
úĀ.období

Ģ.87+91

86

Ģ.88 až 90

87

9 095
38 168

12 773
54 788

1. Vlastní jmďní

88

38 168

54 788

2.Fondy

89

0

0

0
-29 073

0
-42 015

-4 725
0
-24 348
35 459
0

-12 942
0
-29 073
32 314
0

0
0

0
0

106

0
34 932

0
32 180

1. Dodavatelé

107

28 159

24 685

2. Smďnky k úhradď

108

3. PĢijaté zálohy

109

4. Ostatní závazky

110

5. Zamďstnanci

111

6. Ostatní závazky vĪĀi zamďstnancĪm

112

203
3 699

79
4 301

7. Závazky k institucím socciálního zabezpeĀení a veĢejného
zdravotního pojištďní

113

2 153

2 382

550
135

634
53

33

46

0

0

A. Vlastní zdroje celkem
I. Jmďní celkem

3. Oceěovací rozdíly z pĢecenďní majetku a závazkĪ

90

II. Výsledek hospodaĢení celkem

Ģ.92 až 94

91

1. ÚĀet výsledku hospodaĢení

92

2. Výsledek hospodaĢení ve schvalovacím Ģízení

93

3. Nerozdďlený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

94

B. Cizí zdroje celkem

Ģ.96+98+106+130

I. Rezervy celkem

Ģ.97

1. Rezervy
II. Dlouhodobé závazky celkem

95
96
97

Ģ.99 až 105

1. Dlouhodobé bankovní úvďry

98
99

2. Emitované dluhopisy

100

3. Závazky z pronájmu

101

4. PĢijaté dlouhodobé zálohy

102

5. Dlouhodobé smďnky k úhradď

103

6. Dohadné úĀty pasivní

104

7. Ostatní dlouhodobé závazky
II. Krátkodobé závazky celkem celkem

105
Ģ.107 až 129

8. Daě z pĢíjmĪ

114

9. Ostatní pĢímé danď

115

10. Daě z pĢidané hodnoty

116

11. Ostatní danď a poplatky

117

12. Závazky ve vztahu ke státnímu rozpoĀtu

118

13. Závazky ze vztahu k rozpoĀtu orgánĪ územních samosprávných
celkĪ

119

14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírĪ a podílĪ

120

15. Závazky k úĀastníkĪm sdružení

121

16. Závazky z pevných termínových operací

122

17. Jiné závazky

123

18. Krátkodobé bankovní úvďry

124

19. Eskontní úvďry

125

20. Vydané krátkodobé dluhopisy

126

21. Vlastní dluhopisy

127

22. Dohadné úĀty pasivní

128

19. Ostatní krátkodobé finanĀní výpomoci

129
130

527

134

1. Výdaje pĢíštích období

131

527

134

2. Výnosy pĢíštích období

132

44 554

45 087

IV. Jiná pasiva celkem

Ģ.131 až 133

3. Kursové rozdíly pasivní

P A S I V A CELKEM
Sestaveno dne: 6.3.2007

133
Ģ.86+95

134

VýĀet položek
podle vyhlášky Ā. 504/2002 Sb.
znďní vyhlášky Ā. 476/2003 Sb.

Výkaz zisku a ztráty

Nemocnice Žatec. o.p.s.
Husova 2796
438 01 Žatec

ke dni 31.12.2007
(v tisících KĀ)
Iÿ

25026259
Āíslo
Ģádku

ÿinnosti

hlavní

hospodáĢská

A.

Náklady

I.

SpotĢebované nákupy celkem

2

52 637

1. SpotĢeba materiálu

3

19 727

2. SpotĢeba energie

4

3. SpotĢeba ostatních neskladovatelných dodávek

5

II.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

1

1 771

celkem

378

54 408
20 105

4 474
0

1 393
0

5 867
0

4. Prodané zboží

6

Služby celkem

7

28 436
7 505

0
772

28 436
8 277

5. Opravy a udržování

8

1 682

158

1 840

9

116
0
5 707
79 009

0

116
0

6. Cestovné

III.

9.3

Název, sídlo, právní forma a pĢedmďt Āinnosti
úĀ.jednotky:

ve

7. Náklady na reprezentaci

10

8. Ostatní služby

11

Osobní náklady celkem

12

9. Mzdové náklady

13

10. Zákonné sociální pojištďní

14

11. Ostatní sociální pojištďní

15

12. Zákonné sociální náklady

16

13. Ostatní sociální náklady

17

Danď a poplatky celkem

18

14. Daě silniĀní

19

15. Daě z nemovitostí

20

16. Ostatní danď a poplatky

21

58 013
20 450
0
0

0
614
2 122
1 647
461
0

546
56

0
14
1

31
0
25
5 645

0
0
1
547

1 733
138
0

192

Ostatní náklady celkem

22

17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

23

18. Ostatní pokuty a penále

24

19. Odpis nedobytné pohledávky

25

20. Úroky

26

21. Kursové ztráty

27

22. Dary

28

23. Manka a škody

29

24. Jiné ostatní náklady

30

76
1 635

0
0
0
355

0
0
2 063

0
0
0

6 321
81 131
59 660
20 911
0
0
560
57
31
0
26
6 192
1 925
138
0
0
0
2 063
76
1 990

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv
a opravných položek celkem
25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného
majetku
26. ZĪstatková cena prodaného dlouhodobého
nehmotného a hmotného majetku

31

16 761

5

16 766

32

4 495

5

4 500

33

12 261

0

12 261

27. Prodané cenné papíry a podíly

34

0

0

28. Prodaný materiál

35

29. Tvorba rezerv

36

30. Tvorba opravných položek

37

5
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
5
0
0
0
0
0
0

Poskytnuté pĢíspďvky celkem

38

21. Poskyt.pĢíspďvky zúĀt. mezi organiz.složkami

39

32. Poskytnuté pĢíspďvky

40

Daě z pĢíjmĪ celkem

41

33. DodateĀné odvody danď z pĢíjmĪ

Náklady celkem

42
43

Āíslo
Ģádku
B.
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

Výnosy

44

138 887

46

104 481

2. Tržby z prodeje služeb

47

245

3. Tržby za prodané zboží

48

34 161

Zmďny stavu vnitroorganiĀaĀních zásob celkem

49

0

4. Zmďna stavu zásob nedokonĀené výroby

50

5. Zmďna stavu zásob polotovarĪ

51

0
0

6. Zmďna stavu zásob výrobkĪ

52

7. Zmďna stavu zvíĢat

53

Aktivace celkem

54

8. Aktivace materiálu a zboží

55

9. Aktivace vnitroorganizaĀních služeb

56

10. Aktivace dlouhod. nehmot. majetku

57

9.3
hospodáĢská

45

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

0
5 218

0
166 831

ÿinnosti

hlavní

1. Tržby za vlastní výrobky

5 501

0

celkem

144 388
104 481

5 501

5 746

0

34 161

0

0
0
0

0

0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0

0

0
0
0

0
0
0
0

0

0
43

11. Aktivace dlouhod. hmotného majetku

58

Ostatní výnosy celkem

59

0
43

12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

60

0

13. Ostatní pokuty a penále

61

0

14. Platby za odepsané pohledávky

62

15. Úroky

63

16. Kursové zisky

64

0
2
0

17. ZúĀtování fondĪ

65

0

0
0

18. Jiné ostatní výnosy

66

41

0

41

Tržby z prodeje majetku, zúĀtování rezerv a
opravných položek celkem

67

9 265

0

9 265

19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a
hmotného majetku

68

9 259

0

9 259

20. Tržby z prodeje cenných papírĪ a podílĪ

69

21. Tržby z prodeje materiálu

70

0
6

0
6

22.Výnosy z krátkodobého finanĀního majetku

71

0
0
0

23. ZúĀtování rezerv

72

24.Výnosy z dlouhodobého finanĀního majetku

73

25. ZúĀtování opravných položek

74

PĢijaté pĢíspďvky celkem
26. PĢijaté pĢíspďvky zúĀtované mezi organizaĀními
složkami

0
0

0
0

0

0
0

0
2
0

0

0

0
0

75

0
0
0

0
0
0
0

76

0

0

0

27. PĢijaté pĢíspďvky (dary)

77

28. PĢijaté Ālenské pĢíspďvky

78
79

0
0
0

0
0

Provozní dotace celkem

0
0
193

29. Provozní dotace

80
81

193
148 388

Výsledek hospodaĢení pĢed zdanďním

82

-13 225

0
5 501
283

34. Daě z pĢíjmĪ

83

0
-13 225

0
283

Výnosy celkem
C.

0
161 613

Výsledek hospodaĢení po zdanďní
D.
-12 942

Sestaveno dne:

84

0
0
0

193
193
153 889
-12 942
0
-12 942

9.4

Nemocnice Žatec, o.p.s.

Příloha
tvořící součást účetní závěrky
k 31.12.2007

Sestaveno
dne:

14.3.2008

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

1. Obecné vysvětlivky k příloze

9.4

Tato příloha k účetní závěrce je sestavena v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. v platném
znění a vyhláškou č. 504/2002 Sb. v platném znění.
Peněžní údaje jsou v Kč, pokud není uvedeno jinak.

V příloze jsou uváděny údaje za minulé účetní období, jsou-li srovnatelné s údaji za běžné účetní
období.
Společnost Nemocnice Žatec, o.p.s. je dále jen uváděna pod pojmem „společnost“.

2. Obecné údaje o účetní jednotce
2.1. Popis účetní jednotky
a) Základní údaje
Nemocnice Žatec, o.p.s. je obecně prospěšnou společností zapsanou do
obchodního rejstříku u Krajského obchodního soudu v Ústí nad Labem, oddíl 0
vložka 11 Česká republika, dne 2.října 1997.
IČO:

25026259

DIČ: CZ 25026259
Sídlo: Husova 2796, 440 01 Žatec
Sídlo společnosti se nachází v Žatci. Předmětem činnosti je dle obchodního rejstříku:
poskytování zdravotní péče občanům ve smyslu zákona č. 20/1996 Sb. o péči
o zdraví lidu ve znění pozdějších předpisů a doplňků a předpisů souvisejících.
Společnost provozuje i tzv. doplňkovou činnost, která se skládá z jednotlivých
činností a to:
•
•
•
•
•

Ubytovací služby
Podnájem nebytových prostor
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Reklamní činnost
Poskytování software

b) Popis změn a dodatků provedených v uplynulém účetním období v obchodním
rejstříku, popis organizační struktury účetní jednotky a její zásadní změny
v uplynulém účetním období.
V prosinci roku 2007 žádala společnost o změnu v zápisu do obchodního rejstříku,
a to:
Změna osob ve správní radě. V lednu 2008 – Výzva k doplnění údajů. 15.2.2008
bylo doručeno „Usnesení“ o provedení změn ve správní radě. V lednu 2008 žádala
společnost o změnu osob v dozorčí radě. V březnu 2008 doručeno „Usnesení“ o změně,
které prozatím nenabylo právní moci.

c) Společnost má následující organizační strukturu:
samostatná příloha
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d) Členové statutárních a dozorčích orgánů k 31. prosinci 2007

Dozorčí rada:
Ing. Petr Dočkal
Ing. Jan Sulík
Jan Novotný Dis.
Správní rada:
Ing. Martin Hanták
RNDr. René Zugar
JUDr. Karel Krčmarik
Mgr. Erich Knoblauch
MUDr. Vladimír Záhorský
Milan Získal

funkce:
předseda
člen
člen

předseda
místopředseda
člen
člen
člen
člen

2.2. Zaměstnanci
Průměrný počet zaměstnanců během účetního období, z toho řídících pracovníků,
s uvedením výše osobních nákladů na zaměstnance, z toho na řídící pracovníky,
dále v úhrnu odměny ostatních členů statutárních a dozorčích orgánů:

Náklady na sociální
zabezpečení a
Sociální náklady
Mzdy (tis. Kč)
zdravotní pojištění
(tis. Kč)
(tis. Kč)
Běž. obd. Min. obd. Běž. obd. Min. obd. Běž. obd. Min. obd. Běž. obd. Min. obd.
Zaměstnanci
242,25
267,59
59 660
56 855
20 911
19 962
Z toho řídící pracovníci *)
11,5
11,5
8 419
8 523
2 946
2 976
Statutární orgány
Dozorčí orgány
Celkem
59 660
56 855
20 911
19 962
Průměrný
přepočtený počet

*)

za řídící pracovníky se považují především ředitelé, náměstci a vedoucí organizačních složek

3. Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních
zásadách a způsobech oceňování
3.1. Použité účetní metody mající významný vliv pro posouzení situace
podniku a jejich změny
Společnost používá pouze účetní metody a postupy stanovené vyhláškou č. 504/2002
Sb. v platném znění a Českými účetními standardy pro podnikatele. Společnost
nepoužívá zvláštní metody, které by nebyly popsány níže a měly vliv na posouzení
situace společnosti. Účetní závěrka k datu 31.12.2007 podléhá dle platných norem
auditu.

3.2. Oceňování
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3.2.1. Způsob oceňování nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku vyrobeného vlastní
činností
Nehmotný a hmotný dlouhodobý majetek vyrobený ve společnosti, pokud se aktivuje, je oceněn
vlastními náklady, které zahrnují přímé materiálové a osobní náklady a výrobní režii vztahující se
k výrobě tohoto nehmotného či hmotného dlouhodobého majetku.

3.2.2. Způsob oceňování nakupovaných zásob

Nakupované zásoby jsou oceněny skutečnými pořizovacími cenami s použitím metody
-

FIFO – první cena pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob

Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících
(náklady na přepravu, provize atd.).

3.2.3. Způsob oceňování zásob vytvořených vlastní činností
Vlastní výrobky a nedokončená výroba se oceňují skutečnými ( předem stanovenými ) vlastními náklady.
Vlastní ( předem stanovené ) náklady zahrnují přímé materiálové a osobní náklady a podíl výrobní režie
(správní režie)

3.2.4. Odložená daň
O odložené dani nebylo účtováno.
3.2.5. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně a
pořízeného v průběhu účetního období

Reprodukční pořizovací cena se stanovuje na základě posudku znalce. Reprodukční
pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o
něm účtuje.
3.2.6. Vedlejší pořizovací náklady zahrnované do pořizovacích cen

Druhy nákladů souvisejících s pořízením, které se zahrnují do pořizovacích cen
nakupovaných zásob a zásob vyrobených ve vlastní režii.
Pořizovací cena zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících:
-

clo

-

náklady na přepravu

-

skladné

-

provize
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3.2.7. Podstatné změny ve způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti
předcházejícímu účetnímu období s uvedením důvodů těchto změn a s vyčíslením peněžních
částek těchto změn ovlivňujících výši majetku, závazků a výsledku hospodaření, je-li to reálné
stanovit (viz § 7 odst.5 zákona)

Nedošlo k žádným změnám.

3.2.8. Způsob stanovení opravných položek k majetku, s uvedením zdroje informací pro stanovení
jejich výše

Tvorba opravných položek

Účetní opravné položky se vytvářejí k majetku, u kterého se při inventarizaci zjistí, že
jeho ocenění v účetnictví je vyšší než momentální tržní cena, avšak tato skutečnost je
přechodného charakteru. V případech trvalého znehodnocení majetku je nutno tento
majetek odepsat při respektování platných účetních i daňových postupů.
Směrnice:
a) Opravné položky u dlouhodobého majetku

Pokud nastanou důvody k vytvoření opravných položek, o jejich výši a zúčtování
rozhodne na návrh hlavní inventarizační komise vedení společnosti a podkladem
k zúčtování je zápis z jednání (porady) vedení společnosti.
b) Opravné položky u zásob
Tvorba je závislá na obrátkovosti zásob. Na základě výsledků inventarizace stanoví
tvorbu opravných položek ředitel společnosti.
c) Opravné položky u pohledávek
- jejich tvorba bude v závislosti na lhůtě jejich splatnosti v kombinaci s tvorbou
zákonných položek
Opravné položky k pohledávkám se vytváří k pohledávkám za dlužníky v konkurzním
a vyrovnávacím řízení a k nepromlčeným pohledávkám, které jsou účtovány
v účetnictví.
Návrh tvoření opravné položky na pohledávky je předkládán inventarizační komisi,
která prováděla dokladovou inventuru pohledávek. Podkladem je rozbor pohledávek
po lhůtě splatnosti a podle míry a formy jištění pohledávek.
V roce 2007 nebyly vytvořeny žádné opravné položky.
3.2.9. Způsob stanovení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody

Účetní odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku jsou vypočteny na
základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku.
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3.2.10. Metoda evidence drobného majetku a jeho případného odepisování

Jednotlivé předměty jsou evidovány dle druhů a množství v operativní evidenci
na počítači a podléhají ročně inventarizaci. Vyřazení se provádí na základě
inventarizační komise nebo dle řádně zdůvodněného návrhu (likvidační protokol) Do
evidence jsou zařazovány veškeré předměty tohoto charakteru bez omezení spodní
finanční hranice. Předměty s pořizovací hodnotou nad 10 000 Kč,- jsou odepisovány
po dobu 2 let.
3.2.11. Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu

Majetek a závazky se přepočítávají denním devizového trhu stanoveným ČNB a to
k okamžiku ocenění.

4. Doplňující informace k rozvaze výkazu zisků a ztrát
4.1. Významné skutečnosti, které nelze z účetních výkazů vyčíst, protože v nich
nejsou zahrnuty, nebo jsou kompenzovány s jinými položkami a nejsou vykázány
samostatně
Nejsou žádné významné skutečnosti

4.2. Významné události, které se staly mezi rozvahovým dnem a okamžikem
sestavení účetní závěrky, tj. události, které představují neobvyklé změny ve
stavu aktiv a závazků v okamžiku sestavení účetní závěrky a jejichž neuvedení
by mohlo ovlivnit rozhodování uživatelů účetních informací
Společnost prověřila všechny oblasti určené vnitřní směrnicí a vyplynulo, že mezi
rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky
a) nenastaly žádné významné události

4.3. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
4.3.1. Přírůstky a úbytky dlouhodobého nehmotného majetku
Pořizovací cena
Software
Celkem

Stav k
31.12.05
265

Přírůstky

Převody

Úbytky

261

Stav k
31.12.06
526

Přírůstky Převody Úbytky
0

Stav k
31.12.07
526

4.3.2. Přírůstky a úbytky dlouhodobého hmotného majetku
Pořizovací cena

Stav k
31.12.05
Budovy
13 572
Samost. movité věci 31 736

Přírůstky Převody Úbytky
87
893

3 042

Stav k
31.12.06
13 659
29 587

Přírůstky Převody Úbytky
60
15 318

12 260
203

Stav k
31.12.07
1 459
44 702

4.4. Pohledávky
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4.4.1. Rozbor pohledávek dle splatnosti, výše opravných položek
Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů dle splatnosti:
Termíny splatnosti
Pohledávky z obch. vztahů
před lhůtou splatnosti
Po splatnosti od 0 do 3
měsíců
Po splatnosti od 3 do 6
měsíců
Po splatnosti od 6 do 12
měsíců
Po splatnosti nad 12
Celkem

Brutto hodnota
Běž. obd. Min. obd.
15 143

12 686

32

795

8

0

1
217
15 401

0
220
13 701

Opravná položka
Běž.
Min.
obd.
obd.

Netto hodnota
Běž. obd. Min. obd.

Krátkodobé pohledávky (vazba na rozvahu):
Typ pohledávek
Pohledávky z obchodních
vztahů
Sociální zabezpečení a
zdravotní pojištění
Stát – daňové pohledávky
Krátkodobé poskytnuté
zálohy
Dohadné účty aktivní
Jiné pohledávky
Celkem

Z toho netto hodnota
k podnikům ve skupině
Běž. obd.
Min. obd.

Netto hodnota celkem
Běž. obd.
Min. obd.
15 401
13 701
0
0
0
0
0
15 401

0
0
304
14 005

4.5. Závazky
4.5.1. Rozbor závazků dle splatnosti
Rozbor krátkodobých závazků z obch. styku dle splatnosti
Termíny splatnosti
Závazky před lhůtou splatnosti
Po splatnosti od 0 do 6 měsíců
Po splatnosti od 6 do 12 měsíců
Po splatnosti nad 12 měsíců
Celkem

Ostatní dlouhodobé závazky:
nejsou

Brutto hodnota
Běž. obd.
Min. obd.
7 697
9 098
13 781
6 259
2 905
5 081
302
7 721
24 685
28 159

4.6. Ostatní pasiva
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Výdaje příštích období zahrnují především částku za neplnění ZTP a silniční daň a jsou účtovány do
nákladů v období, s kterým věcně a časově souvisí.

4.12. Mimobilanční údaje
4.12.1. Majetek neuvedený v rozvaze
Druh majetku
Drobný hmotný majetek (operativní evidence)
Celkem

Zpracovala : Holatová Alena

Hodnota (v pořiz.cenách)
Běž. obd.
Min. obd.
7 588
4 530
7 588
4 530

Závazky a pohledávky od zĜizovatele a jejich stav
Stav k 31.10.2007
Aktiva
Za odbČrateli služeb
Za zamČstnanci
Za obyvateli
Peníze v hotovosti
Peníze v bankovním ústavu
Dohadné úþty aktivní
Poskytnuté zálohy
Aktiva celkem

Kþ
15 189 428,77
0,00
0,00
255 665,98
5 994 112,37
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Pasiva
Za dodavateli
Za zamČstnanci (mzdy)
Za finanþním úĜadem (danČ)
Za OSSZ, ZP
PĤjþky
Nevyfakturované dodávky
1 866 804,31 Za zamČstnanci (spoĜení)
PĜijaté zálohy
DaĖ z pĜidané hodnoty
23 306 011,43 Pasiva celkem

Kþ

Platební deficit
Stav k 30.11.2007
Aktiva
Za odbČrateli služeb
Za zamČstnanci
Za obyvateli
Peníze v hotovosti
Peníze v bankovním ústavu
Dohadné úþty aktivní
Poskytnuté zálohy
Aktiva celkem

Kþ
18 147 307,94
0,00
0,00
271 329,00
5 940 938,75

Pasiva
Za dodavateli
Za zamČstnanci (mzdy)
Za finanþním úĜadem (danČ)
Za OSSZ, ZP
PĤjþky
Nevyfakturované dodávky
2 046 558,22 Za zamČstnanci (spoĜení)
PĜijaté zálohy
DaĖ z pĜidané hodnoty
26 406 133,91 Pasiva celkem

-16 031 150,87
Kþ

Platební deficit
Stav k 31.12.2007
Aktiva
Za odbČrateli služeb
Za zamČstnanci
Za obyvateli
Peníze v hotovosti
Peníze v bankovním ústavu
Dohadné úþty aktivní
Poskytnuté zálohy
Aktiva celkem

Kþ
15 401 560,92
0,00
0,00
175 945,00
9 362 961,50

Pasiva
Za dodavateli
Za zamČstnanci (mzdy)
Za finanþním úĜadem (danČ)
Za OSSZ, ZP
PĤjþky
Nevyfakturované dodávky
370 359,97 Za zamČstnanci (spoĜení)
PĜijaté zálohy
DaĖ z pĜidané hodnoty
25 310 827,39 Pasiva celkem
Platební deficit

30 889 971,34
211 885,00
579 787,00
2 264 997,66
0,00
1 601 824,30
3 743 153,00
0,00
45 544,00
39 337 162,30

23 821 271,05
92 087,00
612 096,00
2 336 590,54
0,00
1 762 006,73
4 047 431,00
0,00
37 278,00
32 708 760,32
-6 302 626,41

Kþ

24 685 342,56
78 976,00
633 734,00
2 382 360,00
0,00
0,00
4 113 292,00
0,00
52 617,00
31 946 321,56
-6 635 494,17
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Podíl pĜíjmĤ jednotlivých oddČlení na celkových pĜíjmech za zdravotní péþi
Nákl. stĜedisko
40 - Doprava
1101 - Interna vþ. JIP
1120 - DČtské
1130 - Gyn.-por.
1140 - Chirurgie vþ. JIP
1142 - ARO
1150 - Následná péþe
2991 - OKB
2992 - Lékárna
2995 - RDG
1151 - Sociální lĤžka
2241 - Chirurgická ambul.
1132 - Gynekologická ambul
Celkem

Výnosy za zdravot. péþi
2 840 543,66
16 313 295,87
8 700 441,47
14 720 383,26
19 748 387,82
5 569 154,95
14 840 366,33
13 613 391,78
34 161 234,53
5 587 839,37
259 898,00
1 189 290,46
861 675,83
138 405 903,33

40 000 000,00

35 000 000,00

30 000 000,00

40 - Doprava
1101 - Interna vþ. JIP
1120 - DČtské

25 000 000,00

1130 - Gyn.-por.
1140 - Chirurgie vþ. JIP
1142 - ARO

20 000 000,00

1150 - Následná péþe
2991 - OKB
2992 - Lékárna
2995 - RDG
1151 - Sociální lĤžka

15 000 000,00

2241 - Chirurgická ambul.
1132 - Gynekologická ambul

10 000 000,00

5 000 000,00

0,00
1
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Podíl materiálových nákladĤ
Úþet
50101 - Léky
50102 - Krev
50103 - RDG materiál
50104 - SZM - ostatní materiál
50105 - SZM - obvazový materiál
50108 - Potraviny
50119-Infuze
50120 Plyny
50121 DHIM do 10.000,- Kþ, 50125
50117,50107 - PHM, oleje, mazadla
50110,12 - Liter., kanc.potĜ.,þist. pros.
50111,15 - ND, údr. mat., zdrav. tech.
50113,14 - Prádlo, odČv, obuv, o.p.p.
50116,91 - Ostatní, obþerstvení
Celkem úþet 501

ýástka

3 234 464,44
1 256 712,50
541 478,52
7 059 053,00
74 164,87
2 463 641,74
469 415,64
1 170 331,76
1 232 912,91
684 952,56
904 575,76
130 056,24
300 321,56
583 006,67
20 105 088,17

50101 - Léky
50102 - Krev

1%
1%
4%

3%

50103 - RDG materiál

17%

3%

50104 - SZM - ostatní
materiál

6%
6%
6%

3%

2%

50105 - SZM - obvazový
materiál
50108 - Potraviny
50119-Infuze
50120 Plyny
50121 DHIM do 10.000,Kþ, 50125

12%

50117,50107 - PHM,
oleje, mazadla
0%
36%

50110,12 - Liter.,
kanc.potĜ.,þist. pros.
50111,15 - ND, údr.
mat., zdrav. tech.
50113,14 - Prádlo, odČv,
obuv, o.p.p.
50116,91 - Ostatní,
obþerstvení
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Podíl pĜíjmĤ od jednotlivých zdravotních pojišĢoven vþ. placených služeb
PojišĢovna
111 - VZP
201 - Vojenská
205 - Hutnická
207 - KB oborová
209 -Škoda
211 - ZP MV ýR
213 - Revírní bratrská
217 - Metal Aliance
222 - ýeská národní
Placené služby

PĜíjmy v roce 2007
90 155 556,99
3 971 432,14
6 599,92
2 999 326,32
2 897,90
4 356 049,09
37 689,86
66 947,85
1 631 622,33
1 016 546,40

65%

0%
3%

25%

111 - VZP
207 - KB oborová
213 - Revírní bratrská
Placené služby

201 - Vojenská
209 -Škoda
217 - Metal Aliance
Tržba za prodej lékĤ

3%
0%
2%
1%1%
0%
0%

205 - Hutnická
211 - ZP MV ýR
222 - ýeská národní
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Podíl pĜíjmĤ od jednotlivých zdravotních pojišĢoven vþ. placených služeb
PojišĢovna
111 - VZP
201 - Vojenská
205 - Hutnická
207 - KB oborová
209 -Škoda
211 - ZP MV ýR
213 - Revírní bratrská
217 - Metal Aliance
222 - ýeská národní
Placené služby
Tržba za prodej lékĤ
Celkem pĜíjmy

PĜíjmy v roce 2007
PĜíjmy v roce 2006
Rozdíl 07-06
90 155 556,99
82 596 158,62
7 559 398,37
3 971 432,14
3 780 130,28
191 301,86
6 599,92
2 135,11
4 464,81
2 999 326,32
3 616 704,50
-617 378,18
2 897,90
11 762,12
-8 864,22
4 356 049,09
4 516 505,39
-160 456,30
37 689,86
32 210,88
5 478,98
66 947,85
156 874,51
-89 926,66
1 631 622,33
1 390 190,37
241 431,96
1 016 546,40
770 069,96
246 476,44
34 161 234,53
30 275 869,84
3 885 364,69
138 405 903,33
127 148 611,58
11 257 291,75

160 000 000,00
140 000 000,00
120 000 000,00
100 000 000,00

PĜíjmy v roce 2007

80 000 000,00

PĜíjmy v roce 2006

60 000 000,00

Rozdíl 07-06

40 000 000,00
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Podíl jednotlivých nákladových skupin na celkových nákladech
Úþet

501
502
504
511
512-518
521
524
ostatní 5..
551

SpotĜeba materiálu
SpotĜeba energií
Prodané zboží
Údržba
Služby, cestovné
Mzdové náklady
Odvody, SP, ZP, soc. nákl.
Ostatní náklady
Odpisy majetku
Celkem

Celkem 2007
20 105 088,17
5 866 615,11
28 436 451,80
1 840 420,99
6 437 304,92
59 659 868,00
20 911 235,02
19 073 714,79
4 500 133,16
166 830 831,96

501 SpotĜeba materiálu
502 SpotĜeba energií
504 Prodané zboží

11%
13%

3%

12%

4%

511 Údržba

17%
1%
35%

4%

512-518 Služby,
cestovné
521 Mzdové náklady
524 Odvody, SP, ZP,
soc. nákl.
ostatní 5.. Ostatní
náklady
551 Odpisy majetku
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Podíl jednotlivých nákladových skupin na celkových nákladech
Úþet

501
502
504
511
512-518
521
524
ostatní 5..
551

SpotĜeba materiálu
SpotĜeba energií
Prodané zboží
Údržba
Služby, cestovné
Mzdové náklady
Odvody, SP, ZP, soc. nákl.
Ostatní náklady
Odpisy majetku
Celkem

Celkem 2006
Celkem 2007
Rozdíl 07-06
17 005 461,12
20 105 088,17
3 099 627,05
5 993 962,24
5 866 615,11
-127 347,13
25 244 286,41
28 436 451,80
3 192 165,39
1 560 881,85
1 840 420,99
279 539,14
5 214 365,17
6 437 304,92
1 222 939,75
56 855 099,00
59 659 868,00
2 804 769,00
19 962 305,39
20 911 235,02
948 929,63
3 338 157,50
19 073 714,79
15 735 557,29
2 290 089,70
4 500 133,16
2 210 043,46
137 464 608,38
166 830 831,96
29 366 223,58

70000000,00
60000000,00
50000000,00
40000000,00

Celkem 2006

30000000,00

Celkem 2007
Rozdíl 07-06
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10000000,00
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ýeská národní

Metal Alliance

Revírní bratrská

ZP MV ýR

Škoda ZP

Oborová ZP

Hutnická ZP

Vojenská ZP

VZP

rok

rok
VZP
Vojenská ZP Hutnická ZP
Oborová ZP Škoda ZP
ZP MV ýR
Revírní bratrská Metal Alliance ýeská národní
2003
59 284 494,18 3 357 950,39
1 023,99 1 485 819,44
12 136,43
3 816 262,28
605,98
68 598,87
1 181 073,36
2004
77 822 372,23 3 613 648,01
3 950,24 1 648 399,93
12 317,03
3 455 261,50
13 727,43
97 148,45
2 000 922,48
2005
82 845 332,22 3 746 340,50
10 242,44 2 256 424,97
47 746,37
4 035 759,30
15 832,08
31 754,00
1 626 280,01
2006
82 596 158,62 3 780 130,28
2 135,11 3 616 704,50
11 762,12
4 516 505,39
32 210,88
156 874,51
1 390 190,37
2007
90 155 556,99 3 971 432,14
6 599,92 2 999 326,32
2 897,90
4 356 049,09
37 689,86
66 947,85
1 631 622,33

Vývoj zaúþtovaných tržeb od jednotlivých pojišĢoven od roku 2003 - 2007
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HV za období 1997 - 2007

rok
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

HV

-252 666,44
276 530,55
199 747,46
-1 933 137,84
-10 706 630,01
-6 121 609,93
-6 035 292,34
10 542,59
19 867,90
-4 724 844,97
-12 942 447,98
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9.7

9.7 Hodnocení rozpočtu Nemocnice Žatec o.p.s. na rok 2007
Rozpočet Nemocnice Žatec o.p.s. na rok 2007 byl sestaven jako vyrovnaný.

Co se týká hodnocení nákladové části, je z výsledků zřejmé, že se nepodařilo dodržet
položku 501 – Spotřeba materiálu, která představuje 12 % celkového rozpočtu. Pokud by
bylo hodnoceno rozpočtování jednotlivých nákladových položek, byly v této oblasti překročeny
především léky a to o 534 tisíc Kč, SZM o 2.059 tisíc Kč a DHIM v hodnotě do 10-ti tisíc Kč/ks o
877 tisíc Kč. Zde se jedná o DHIM, který nemocnice získala darem od Města Žatec.
Ve srovnání s rozpočtem nebyla překročena položka 502 – Spotřeba energií.

Nepodařilo se dodržet ani položku 504 – Prodej zboží, která se týká nákladů na prodej
léků a výnosovou položku 604 – Tržby z prodeje zboží (léky). Přesto je zisk z prodeje léků
oproti roku 2006 o 697 tisíc Kč vyšší.

Položka 511 – Opravy a udržování rovněž byla překročena a to o 421 tisíc Kč. Jedná se
o především o pravidelné revize zdravotnické techniky.
Položka 518 – Služby – byla překročena především v ostatních výkonech nemateriální
povahy, kde se účtuje především svoz odpadu, malování.
K nárůstu položky 521- Mzdové náklady došlo k navýšení především zvýšenými průměry,
kdy v předchozím roce byly částečně upravovány platy středního zdravot. personálu. S tímto
souvisí i navýšení položky 524 – Zákonné sociální pojištění.
Velkým zatížením v roce 2007 je položka odpisů. Zde se především opět jedná o věcný
dar získaný od Města Žatec. Nemocnice účtuje (účetní) odpisy do nákladů, na druhé straně
v rozvaze dary navyšují vlastní jmění nemocnice.
Výsledek hospodaření byl ovlivněn velmi výraznou částkou ve výši cca 1.925.000,- Kč a
to vyčíslením úroků z prodlení, které Město vyčíslilo nemocnici za neuhrazené nájemné.
V tomto roce došlo zároveň k prodeji technického zhodnocení budov (gyn.-por.), i tato
položka zhoršila hospodářský výsledek nemocnice. Zůstatková cena, která je účtována do
nákladů činila 12.261.000,- Kč, prodejní cena, která je účtována do tržeb činila 9.259.000,- Kč.

Výkonnost
rok
body akutní péþe
body následná péþe
body celkem

9.8

2003
2004
2005
2006
2007
72 993 045 77 714 280 84 899 523 94 532 750 91 895 285
6 378 410 9 289 060 9 728 005 10 575 140
9 690 845
79 371 455 87 003 340 94 627 528 105 107 890 101 586 130
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k ověření účetní závěrky za rok 2007
obecně prospěšná společnost

Nemocnice Žatec, o.p.s.
se sídlem
Husova 2796, Žatec

PSČ: 438 01
IČ: 250 26 259

Příjemce zprávy:
správní rada , o.p.s.
PKM AUDIT Consulting s.r.o.
auditorská licence č. 454

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským obchodním soudem v Praze, oddíl C
vložka 109482, se sídlem Národní třída 43/365, 110 00 Praha 1

Odpovědný auditor Ing. Luboš Marek

zapsaný v seznamu auditorů
Komory auditorů České republiky pod číslem dekretu 469
za společnost PKM AUDIT Consulting s.r.o.
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Zpráva k účetní závěrce sestavené dle českých účetních předpisů
Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku obecně prospěšná společnost
název:
sídlo:

Nemocnice Žatec, o.p.s.
Husova 2796, Žatec

PSČ:

438 01

IČ:

250 26 259

zápis v OR: Krajský s.v Ústí nad Labem, oddíl O., vložka 11
k 31.12.2007
Zpráva o účetní závěrce

Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku obecně prospěšná společnost Nemocnice Žatec, o.p.s., tj. rozvahu k 31.12.2007, výkaz
zisku a ztráty za období od 1.1.2007 do 31.12.2007 a přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních
metod.
Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku
Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán obecně
prospěšná společnost Nemocnice Žatec, o.p.s. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad
sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo
chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady.
Odpovědnost auditora
Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o
auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky.
V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou
jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených
v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje
významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám,
které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné
auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních
metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.
Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.
Výrok auditora
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace obecně prospěšná společnost
Nemocnice Žatec, o.p.s. k 31.12.2007 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2007 v souladu s českými
účetními předpisy - výrok zní

BEZ VÝHRAD
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Ověřili jsme soulad výroční zprávy s přiloženou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy
je zodpovědné vedení společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko o
souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.
Ověření jsme provedli v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími
aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval
a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené v e výroční zprávě, které
popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných
ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje
přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.
Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě ve všech významných ohledech
v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.
Výrok auditora:

BEZ VÝHRAD

Obchodní firma: PKM AUDIT Consulting s.r.o.
Sídlo: Národní 43/365, Praha 1
Číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorských společností: č. 454
Jméno a příjmení auditora, který jménem společnosti vypracoval zprávu:
Ing. Luboš Marek
odpovědný auditor
Podpis auditora:

…………………………………….
Číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorů: č.469

V Praze, 24.4. 2008

Razítko:

……………………………………………..

