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SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA
Vážené dámy, vážení pánové,
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje má za sebou rok doslova nabitý
událostmi. Některé se naštěstí nestávají každý den a není mnohdy úplně snadné se na ně připravit. Přesto musím
s radostí a pokorou všem zaměstnancům, vedení Středočeského kraje a všem ostatním osobám i společnostem,
které se podílely na obnově provozu nemocnice v této době upřímně poděkovat.
Díky efektivní kolektivní spolupráci všech zaměstnanců nemocnice a významné podpoře Středočeského
kraje se podařilo s klidem a rozvahou překonat nelehké období. V době, kdy se personál sžíval
s novým nemocničním informačním systémem, jehož implementace byla těsně dokončena a ladilo
se mnoho detailů, byla hackery napadena počítačová síť nemocnice a její provoz byl vyjma příjmu život
ohrožujících stavů na tři týdny téměř zastaven. Když už se nemocnice tak tak vyrovnávala s následky
kybernetického útoku z listopadu 2019, musela být opět po měsíci obnoveného plného provozu uvedena
do stavu, kdy se připravovala na příjem COVID-19 nemocných pacientů a plánované výkony jsme opět museli
zrušit.
Zvládli jsme to společně velmi důstojně, nedošlo k žádné újmě na zdraví. Díky přístupu majitele nemocnice
se podařilo nemocnici udržet v jejím vynikajícím provozním nastavení s vyrovnaným hospodařením.
Vzali jsme si ponaučení z mnoha stresových a nečekaných situací, takže nyní jsme na případné události
podobného charakteru, které se v současném světě mohou kdykoli opakovat, schopni reagovat výrazně rychleji
a efektivněji. A to je vynikající známka zralosti naší firemní kultury a jednoty našeho kolektivu.
Představenstvo společnosti, jako kolektivní statutární orgán, činilo dle stanov za společnost veškeré právní
úkony, rozhodovalo o všech záležitostech společnosti s výjimkou těch, které jsou dle stanov svěřeny
do výhradního působení dozorčí rady a valné hromady.
Velký dík patří i všem pacientům, kterým se termín plánované operace či jiného výkonu přesunul vícekrát,
za jejich důvěru a trpělivost.
Přes to všechno pokračovala bez jakéhokoli omezení realizace všech zahájených stavebních investic.
Nejvýznamnější stavební akcí bylo zahájení výstavby Komplexního rehabilitačního centra v červnu 2019.
Plánovaný termín dokončení stavby na přelomu srpna a září 2020 bude dodržen. Dále se podařilo dokončit
další fázi rekonstrukce pavilonu nové interny, kde v tuto chvíli zbývá zrekonstruovat 4. patro, v němž je nyní
provozována lůžková rehabilitace.
V roce 2019 se podařilo stabilizovat personál nemocnice na všech úrovních. Oproti loňskému roku došlo
k nárůstu 27 pracovních úvazků zdravotníků. K jejich stabilizaci mimo jiné přispěla budoucí možnost ubytování
v nemovitostech, které byly nemocnici vloženy jediným vlastníkem společnosti. Po jejich částečné rekonstrukci
budou pro potřeby personálu sloužit již v brzké době.
Očekávaný rozvoj nemocnice nepředstavuje jen další rozšiřování léčebných metod, pokračování stavebních
a přístrojových investic, ale také kroky posilující naši energetickou soběstačnost a efektivitu. Zapojujeme
se proto do mnoha rozvojových projektů, a máme další vizi rozvoje nemocnice tak, aby byla personálně stabilní
a maximálně soběstačná.
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Není také možné přerušit započatý trend a nedokončit Generel nemocnice tak, aby prostředí a podmínky
pro pacienty a zdravotnickou záchrannou službu neodpovídali tomu, co je mnohde dávno samozřejmostí.
Budeme-li úspěšní v obhajobě naší vize a bude-li umožněno čerpání financí z Evropské Investiční banky, možná
i jiných zdrojů, které po aktuální pandemii uvolňují peníze do zdravotnictví, do června 2020 představíme
finální verzi. Jen naznačím, že bychom rádi dokončili rekonstrukci 4. patra pavilonu nové interny ihned, jak
se v září odstěhuje rehabilitace do nových prostor. Následně je třeba zrekonstruovat a adaptovat prostory
v bývalém pavilonu Střední zdravotní školy na další prostory pro oddělení následné péče. Upravený pavilon
následné péče bude poskytovat péči žádanou našimi pacienty i zdravotními pojišťovnami a dle předchozích
dohod bude zasmluvněno navýšení o 50 lůžek v tomto oboru.
Dalšími projekty je například vybudování centrálních laboratoří, nebo vybudování velmi chybějící multioborové
jednotky intenzivní péče pro chirurgické obory a s tím i kryté propojení jednotlivých medicínských pavilonů.
Jsme schopni začít s realizací ihned po zajištění finančního krytí. V této době by bylo nerozumné neinvestovat
do budoucnosti, do projektů, jež nemocnici umožní vyjít s personálem, kterým disponuje a naopak právě jemu
více usnadnit práci a zároveň zvýšit bezpečí personálu, pacientů i ostatních osob v areálu nemocnice.
V neposlední řadě provádíme dendrologicko-arboristickou inventarizaci celého rozsáhlého areálu tak, abychom
zachránili maximum vzácné vzrostlé zeleně pro další generace.
Závěrem mi dovolte ještě jednou poděkovat všem našim zaměstnancům za vynikající spolupráci, díky níž
poskytuje naše nemocnice bezpečnou a kvalitní zdravotní péči, a našim pacientům děkuji za důvěru, se kterou
se nám do této péče svěřují.
Díky Vám všem, jsme více než jen nemocnice.

MUDr. Roman Mrva
předseda představenstva
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Statut společnosti
Název společnosti

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s.,
nemocnice Středočeského kraje

Sídlo společnosti		
Máchova 400, 256 30 Benešov
IČ				27253236
DIČ				CZ27253236
Bankovní spojení		

2014310033/6000

Datum založení společnosti 15. 6. 2005
Telefon				317 756 111
Fax				317 727 821
E-mail				sekretariat@hospital-bn.cz
Web				www.hospital-bn.cz

Statutární zástupci (představenstvo) od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2010
•

MUDr. Roman Mrva- předseda představenstva

•

Ing. Jiří Švadlena – místopředseda představenstva

•

Pavel Král

•

Mgr. Lukáš Seidl

•

Mgr. Jakub Hostek

Dozorčí rada od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019
•

Ing. Tomáš Beneš – předseda

•

Lenka Bártová

•

Mgr. Jana Pěkná

•

Bc. Hana Babková

•

Marie Krejčová

•

RNDr. Anna Zehnálková
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Dozorčí rada od 1. 7. 2019 do 1. 9. 2019
•

Ing. Tomáš Beneš – předseda

•

Lenka Bártová

•

Bc. Hana Babková

•

Marie Krejčová

•

RNDr. Anna Zehnálková

Dozorčí rada od 2. 9. 2019 do 31. 12. 2019
•

Ing. Tomáš Beneš – předseda

•

Lenka Bártová

•

MUDr. Jana Pěkná

•

Bc. Hana Babková

•

Marie Krejčová

•

RNDr. Anna Zehnálková
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STATISTICKÉ UKAZATELE SPOLEČNOSTI
(stav k 31. 12. 2019)

Celkový počet zaměstnanců

Přepočtené počty pracovníků

Lékaři a zubní lékaři
Farmaceuti a ostatní vysokoškoláci
Nelékařští zdravotničtí pracovníci
THP
Dělníci a provozní pracovníci
Celkem

130,28
15,75
508,05
63,67
100,35
818,10

Počty lůžek podle oddělení dle smlouvy s VZP
Interna
Interna JIP
Dětské
Dětské JIP
Novorozenci
Chirurgie
Chirurgie JIP
Gynekologie
Porodnice
Lůžka ošetřeovatelské péče
Ortopedie
ORL
Neurologie
ARO
Následná rehabilitační péče
Celkem

72
10
21
4
19
57
11
29
21
78
20
20
28
5
40
435
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NOVINKY V ROCE 2019
NOVÝ PAVILON REHABILITACE ZKRÁTÍ DOBU HOSPITALIZACE A VÝRAZNĚ VYLEPŠÍ
EKONOMIKU NEMOCNICE
Výstavba komplexního rehabilitačního centra v Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. je jednou
z největších investic za poslední roky. Vyjde na 230 milionů korun včetně DPH a začala v březnu 2019
vykácením stromů na svahu proti budově ředitelství a lékárny. Právě tam vznikne do dvou let nový moderní
pavilon. Na stavbu nejvýznamněji přispěje Středočeský kraj jako jediný akcionář nemocnice.
„Vznik moderního pracoviště rehabilitace umožní poskytovat akutní i následnou rehabilitační péči nejen
pacientům z oddělení chirurgie a ortopedie, ale také neurologie a interny. Umožní větší propustnost akutních
lůžek, zkrácení doby hospitalizace a výrazné vylepšení ekonomky,“ uvedl předseda představenstva MUDr.
Roman Mrva. Nové centrum také umožní rehabilitaci klietům ze spádového regionu, kteří nespadají svojí
diagnosou do Rehabilitačního ústavu Kladruby a v současné době nemají nikde v regionu možnost potřebné a
indikované lůžkové rehabilitace.
Předmětem plnění veřejné zakázky budou stavební práce
a dodávky vnitřního vybavení. „Jedá se o výstavbu přízemí
a jednoho patra, ideálně zakomponované do terénu.
V přízemí bude recepce, bazén, vodoléčba, Kneipův
chodník, sauna, elektroterapie, ambulance rehabilitaních
lékařů a fyzioterapeutů, výrazně rozšířený úsek
rehabilitace dětí, lymfodrenáže a další.
V patře budou dvě lůžkové stanice – akutní lůžková
rehabilitace s 15ti lůžky, a následná lůžková rehbilitace s
25ti lůžky, a také jídelna, společenská místnost a zázemí
pro personál.
Na pochozí střeše vznikne prostor například pro
venkovní společné cvičení“ vyjmenoval technický ředitel
PhDr. Jan Kolbaba.
Výstavba pavilonu je nezbytná i pro uvolnění prostor, kam se o 48 lůek rozšíří následná a dlouhodobá
ošetřovatelská péče. Tím nemocnice dokáže vyhovět současnému tlaku na akutní lůžka, především interní a
neurologická. Do konce května 2019 proběhne výběrové řízení na zhotovitele stavby a následně začne vstavba.
Veškeré vybavení stávajících prostor, které v nemocnici nyní slouží pro rehabilitační oddělení, se přemístí do
zcela nové budovy na konci příštího roku.
Vedení nemocnice předpokládá, že se díky novému rehabilitačnímu centru zvýší zisk do rozpočtu nemocnice
– 25 lůžek následné rehabilitace a 15 lůžek akutní rehabilitace přinese ročně zisk 16 mil. Kč. Navýšení výkonu
ambulantního sektoru rehabilitace o 30 % díky přesunu do nových větších prostor Komplexního rehabilitačního
centra přinese ročně zisk 1,5 mil. Kč. Celkový zisk z provozu Komplexního rehabilitačního centra bude 17,5mil.
Kč ročně.
Na výstavbu Komplexního rehabilitačního centra pak přímo naváže další projekt, který bude mít pozitivní efekt
na hospodaření nemocnice. „Po přesunu ambulantního sektoru rehabilitace do nových prostor Komplexního
rehabilitačního centra využijeme stávající prostory ambulantní rehabilitace k otevření dalších 48 lůžek
dlouhodobé lůžkové péče. Tato péče je v regionu dlouhodobě zajištěna nedostatečně, je po ní velká poptávka a
je zisková,“ dodal předseda představenstva MUDr. Roman Mrva.
Navýšení lůžek dlouhodobé lůžkové péče přinese zisk – 4,4 mil. Kč ročně. Investice do výstavby nové rehabilitace
zajistí nemocnici celkové navýšení výnosů o 21,9 milionů korun ročně.
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NABÍZÍME TĚHOTNÝM ŽENÁM NOVOU MOŽNOST PRENATÁLNÍ DIAGNOSTIKY
Gynekologicko-porodnické oddělení benešovské nemocnice nabízí od 1. května 2019 v rámci prenatální
diagnostiky nové vyšetření těhotných žen, a to screening v 1. trimestru těhotenství. Jedná se o unikátní
metodu k zjištění rizika postižení plodu genetickými chorobami, jako je Downův syndrom, Edwardsův
syndrom, Pattaův syndrom, ale i k zjištění vývojových chorob.
Test není invazivní. Rizika se stanovují z kombinace anamnestických údajů matky, biochemických markerů
z krve matky a markerů ultrazvukového vyšetření.
V období mezi 10. až 11. týdnem těhotenství odeberou lékaři ženě krev ke stanovení PAPP A a β-hCG.
Nebude-li mít s sebou aktuální výsledek ultrazvukového vyšetření, provede se UZ vyšetření k přesné dataci
odběru. Následně v období mezi 12. až 13. týdnem se objedná UZ vyšetření, při kterém se vyšetří plod a změří
specifické parametry (zejména šíjové projasnění – NT) a následně pomocí programu Astraia se vypočítá riziko
ze všech získaných hodnot.
Kombinace parametrů ke stanovení rizika dělá tento test velice přesným, s citlivostí přesahující 90%. Bohužel
tento test ještě není zahrnut do standartních vyšetření během těhotenství hrazených pojišťovnou, a proto je
nutné jej částečně hradit. Úhrada dle ceníku nemocnice je 1100 Kč (balíček prvotrimestrálního screeningu).
Budoucí maminka obdrží doklad o zaplacení a většina pojišťoven jí vynaloženou částku vrátí zpět.

TRENAŽER CHŮZE VYVÍJELA NASA, TEĎ POMÁHÁ V NEMOCNICI
Stav bez tíže téměř jako ve Vesmíru zažívají pacienti Oddělení následné rehabilitace v benešovské nemocnici
Rudolfa a Stefanie. Ta díky evropským dotacím pořídila začátkem roku 2019 unikátní antigravitační
trenažer chůze Alter G, který pacientovy nohy nadnáší. Benešov je jednou z mála nemocnic v České
republice, která rehabilitaci na Alter G nabízí.
„Přístroj Alter G, který pracuje na principu rozdílných tlaků, byl původně vyvinut v NASA a byl určen pro
trénink pro pobyt v beztížném prostředí. Je to vlastně běžecký pás, umístěný v plastové nafukovací schránce.
Vzduch vháněný do této schránky pak umožňuje výrazné odlehčení osoby, která ve skořepině trénuje chůzi
nebo běh,“ vysvětlila primářka rehabilitačního oddělení MUDr. Marie Mrvová.
Odlehčení je možné pacientovi postupně plynule
dávkovat od několika málo procent až do 80 procent
celkové tělesné hmotnosti cvičence. Pohyb na tomto
trenažeru podle pacientů připomíná chůzi na Měsíci.
Přístroj umožňuje velmi bezpečnou a snadnou
manipulaci při umísťování pacienta. Nejprve se
obleče do speciálních krátkých kalhot a v nich ho pak
fyzioterapeut zapne do plastové skořepiny. Během
cvičení se může přidržovat postranních pevných
madel. Vidí před sebou na monitor, na kterém
fyzioterapeut ovládá jednotlivé parametry při cvičení
– náklon a rychlost pohyblivého chodníku, intenzitu
odlehčení, a na obrazovce sleduje i své nohy, protože
jsou při pohybu snímány kamerou. Na oddělení jej
využívají především pro trénink přirozené chůze u pacientů, kteří mají ortopedem doporučeno odlehčovat při
chůzi dolní končetiny. Jsou to hlavně pacienti po totálních endoprotézách – náhradách nosných kloubů a po
dalších operacích a zlomeninách dolních končetin a pánve.
Rehabilitací projde ročně více než 23 tisíc pacientů. Nový Alter G pořídila nemocnice z fondů IROP, které
pokryly 85 procent, zbylých 15 procent zaplatil Středočeský kraj.
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OTEVŘELI JSME PRVNÍ DVĚ ZREKONSTRUOVANÁ ODDĚLENÍ
V BUDOVĚ INTERNY
Nově zrekonstruované Interní ambulance a Endoskopické centrum slavnostně otevřela 24. 4. 2019
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje. Nacházejí se ve spodní části
interního pavilonu, který je jedním z nejstarších, a téměř celý projde rekonstrukcí. Modernizace objektu
přinese pacientům a personálu komfort a odpovídající pracovní prostředí.
„Jde o jednu z největších letošních investic do nemocnic spravovaných
Středočeským krajem. Interní pavilon si o ni však už říkal. Kraj bude i
nadále přispívat na rekonstrukce a vybavení nemocnic, protože každá
pomoc, která v důsledku zachrání lidský život nebo přispěje ke zlepšení
zdravotního stavu pacienta, má smysl,“ uvedla hejtmanka Středočeského
kraje Jaroslava Pokorná Jermanová.
„Je to budova, která si rekonstrukci a modernizaci zaslouží nejvíc
vzhledem k ostatním pavilonům v areálu. Budova je stará více než třicet
let, tedy absolutně mimo trendy. Její vybavení bylo za hranicí životnosti a neodpovídalo základním požadavkům
dnešní doby,“ uvedl předseda představenstva MUDr. Roman Mrva.
„Jednoznačně je naším cílem zlepšovat komfort pacientů i lékařů, a tím i kvalitu poskytované péče. Už nyní
se ale pracuje na dalších projektech, a to nejen tady v Benešově, ale i v dalších oblastních nemocnicích,“ uvedl
radní Středočeského kraje pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví JUDr. Robert Bezděk (ANO 2011).
Pavilon má nyní v přízemí nový moderní příjem a ambulance, přívětivější jak pro pacienty, tak pro přijíždějící
vozy záchranné služby. Prostředí je klimatizované a příjemné a odpovídá svou velikostí spádu pacientů z
Benešovska.
Rekonstrukce suterénu, kde je Endoskopické centrum, a přízemí s ambulancemi začala už loni na podzim.
Rekonstrukce ale pokračuje v dalších patrech, a to na neurologii, a dál se bude pracovat na oddělení interny.
Vše by se mělo dokončit v letošním roce.
V budově se provádí kompletní rekonstrukce vody, kanalizace, elektroinstalace, ústředního vytápění, rozvodů
počítačové sítě a medicinálních plynů. Pokoje pro pacienty jsou navrženy jako dvoulůžkové nebo jednolůžkové,
s klimatizací a nově vybavené vlastním sociálním zařízením. Dosud totiž bylo společné vždy pro celé patro.
„Interní oddělení je pro nás velmi důležité. Je to největší lůžkové oddělení u nás, má kolem sto lůžek. Pracovalo
se a pracuje se za provozu, za což patří velký dík za trpělivost a pochopení nejen pacientům, ale i personálu
nemocnice,“ upozornil technický ředitel PhDr. Jan Kolbaba.
Celkové náklady na rekonstrukci interního pavilonu
jsou kolem 70 milionů korun, z toho většinu pokryje
dotace Středočeského kraje. „Jsme velmi rádi, že
náš akcionář, Středočeský kraj, poskytne finance a
pomůže nám zásadním způsobem vyřešit mnoho let
přesouvaný problém velké vybydlenosti této budovy. Po
kompletním dokončení budeme mít moderní centrum
lékařské péče pro pacienty z celého našeho regionu,“
dodal MUDr. Roman Mrva.
Rekonstrukce navazuje na již provedenou modernizaci
dětského oddělení umístěného v pátém patře pavilonu
z roku 2017.
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DALŠÍ PATRO INTERNÍHO PAVILONU JE MODERNÍ
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje ve čtvrtek 20. 6. 2019
slavnostně otevřela zrekonstruované Neurologické oddělení ve třetím patře interního pavilonu. Akce se
zúčastnila vedoucí Odboru zdravotnictví JUDr. Alice Opočenská, MPA a bývalý neurolog a současný radní
pro oblast školství Středočeského kraje prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc. Celkové náklady na investici byly
ve výši 25 milionů korun a akce byla financována z dotace jediného akcionáře nemocnice – Středočeského
kraje.
Lůžkové
oddělení
neurologie
včetně
ambulantních provozů a odborných ambulancí
je nyní zcela moderní. Jeho prostory neprošly
od roku 1989 žádnou výraznou rekonstrukcí
a úpravou, až letos. Například sociální zázemí
sloužilo před rekonstrukcí pro celé patro. Nyní
jsou vždy dva pokoje vybaveny společným
sociálním zařízením. Kapacita Neurologického
oddělení je nyní 24 lůžek. Další potřebná lůžka
jsou pro neurologické pacienty vyhrazena na
multioborové jednotce intenzivní péče (MOJIP).
„Na všech pokojích máme nyní rozvod
medicinálních plynů, nová je elektroinstalace,
vybavení, nábytek. Pokoje jsou maximálně dvoulůžkové,“ přiblížil předseda představenstva MUDr. Roman
Mrva. Před vchodem na lůžkové oddělení vznikly nové ambulance s čekárnou a WC a z druhé strany téhož
patra moderní ordinace EMG (elektromyografie) a EEG (elektroencefalografie). Prostory jsou klimatizované.
„Prostory už dosluhovaly, cílem rekonstrukce bylo maximální zvýšení komfortu pacientů i personálu a uvedení
oddělení do souladu s trendy dnešní doby,“ uvedl technický ředitel PhDr. Jan Kolbaba. Rekonstrukce byla
náročná, vše probíhalo za provozu. „Jsme velmi rádi, že se nám to podařilo, a děkujeme Středočeskému kraji
za poskytnutou dotaci na tak rozsáhlou rekonstrukci,“ dodal předseda představenstva MUDr. Roman Mrva.
Do nového se zdravotníci kompletně přestěhují začátkem července.
Rekonstrukcí Neurologického oddělení je ukončena první fáze rekonstrukce interního pavilonu (Endoskopické
centrum, interní MOJIP, interní ambulance a Neurologické oddělení) a bude neprodleně zahájena druhá fáze
rekonstrukce (obě patra Interního oddělení a suterén).
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RADA KRAJE SCHVÁLILA KOFINANCOVÁNÍ TŘÍ PROJEKTŮ
BENEŠOVSKÉ NEMOCNICE
Středočeský kraj hodlá prostřednictvím individuálních dotací pomoci benešovské nemocnici
s kofinancováním jejích tří projektů, které budou hrazeny z prostředků evropských fondů. „Jedná se
o projekty Modernizace a rozvoj informačního nemocničního systému, Elektronické služby a Zateplení
patologie Nemocnice Rudolfa a Stefanie. Celková výše poskytnutých prostředků by měla činit 13 milionů
korun. Definitivní slovo v poskytnutí dotací však bude mít Zastupitelstvo Středočeského kraje,“ upřesnila
hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011).
Jde o nové projekty, které budou zařazeny do Zásobníku projektů spolufinancovaných z EU/EHP a národních
zdrojů, a nemocnice bude v rámci vyhlášeného operačního programu žádat o jejich spolufinancování. Jedná
se o tyto projekty:
„IT projekty II: Modernizace a rozvoj NIS Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s.“ – návrh
na kofinancování je v maximální výši 4 624 257 Kč, maximálně však ve výši 15 % celkových skutečných
uznatelných finančních nákladů na realizaci projektu. Předmětem projektu je modernizace a rozvoj stávajícího
vnitřního nemocničního informačního systému včetně sjednocení softwarových programů, ve kterých je
vedena zdravotní dokumentace nebo které souvisí s provozem zdravotnických oddělení. Celkový rozpočet
projektu činí 30,8 milionu korun.
„Elektronické služby pro Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s.“ – návrh na kofinancování je
v maximální výši 4 276 292 Kč, maximálně však do 15 % celkových skutečných uznatelných finančních nákladů
na realizaci projektu. Předmětem projektu je modernizace prostředí PACS, a to jak v softwarové, tak hardwarové
části. Dojde ke zrychlení a zlepšení fungování systému PACS v nemocnici a zároveň ke zvýšení bezpečnosti
přenosu pacientských dat ze zdravotnické dokumentace. Celkový rozpočet projektu činí 28,5 milionu korun.
„Zateplení patologie“ – návrh na kofinancování v maximální výši 4 100 000 Kč, maximálně však do 58,6 %
celkových skutečných uznatelných finančních nákladů na realizaci projektu. Předmětem projektu je zateplení
objektu patologie (součástí je zateplení střechy pavilonu) včetně výměny oken a nové fasády, čímž dojde
ke snížení energetické náročnosti pavilonu. Benešovská nemocnice předloží žádost o podporu tohoto projektu
do 121. výzvy Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020.
Předpokládaná výše podpory v rámci tohoto programu je 40 % ze způsobilých výdajů projektu, další peněžní
zdroje vynaloží nemocnice z vlastních prostředků ve výši 100 000 Kč, tj. cca 1,4 % z celkových nákladů projektu.
Celkový rozpočet v tomto případě činí 7 milionů korun.

NEMOCNICE MŮŽE DÍKY ROZHODNUTÍ KRAJSKÉ RADY VYBUDOVAT ZÁZEMÍ
PRO BUDOUCÍ ZAMĚSTNANCE
Bezplatnou výpůjčku dvou objektů s čísly popisnými 761 a 2046 spolu s dalším pozemkem o výměře 288m²,
kde dříve působila Krajská správa a údržba silnic, umožnili ve prospěch nemocnice Rudolfa a Stefanie na
svém zářijovém jednání středočeští radní.
„Benešovská nemocnice může v budoucnu tyto budovy využít plně pro své potřeby. Po rekonstrukci budou
sloužit jako ubytování pro zaměstnance. Jsem velmi ráda, že se našla koaliční shoda pro tento podpůrný
krok, který umožní nemocnici poskytnout kvalitní zázemí pro potenciální uchazeče o zaměstnání v tomto
zdravotnickém zařízení, a že byl návrh jednomyslně podpořen,“ komentovala rozhodnutí krajské rady
hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011).
Výpůjčka objektů a souvisejících pozemků byla nemocnici schválena na dobu šesti měsíců s možností
automatické prolongace po šesti měsících. Ředitel nemocnice MUDr. Roman Mrva rozhodnutí krajských
radních přivítal s tím, že nemocnice se bude chtít do rekonstrukce budov pustit co nejdříve. „Rádi bychom,
aby se s rekonstrukcí začalo zjara příštího roku,“ dodal MUDr. Roman Mrva.
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NAPADENÍ NEMOCNICE RUDOLFA A STEFANIE BENEŠOV KROK PO KROKU
(NEMOCNIČNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM NAPADL V PROSINCI KRYPTOVIR)

Počítačová síť Nemocnice Benešov byla před útokem ze dne 11. prosince 2019 chráněna standardním
způsobem odpovídajícím vyššímu průměru zdravotnických zařízení a byla připravena v průběhu jara
2020 takřka splnit podmínky kybernetického zákona.
Nemocnice měla nasazené prvky softwarové ochrany jako je firewall a antivirová ochrana (ESET a Defender).
V nemocnici jsou všechny koncové stanice vybaveny operačními systémy, které jsou výrobci podporovány,
a tudíž jsou plně aktuální (žádné windows XP nebo Vista).
Všichni uživatelé v nemocnici jsou proškoleni v rámci práce na PC, včetně bezpečnosti. Nemocnice má
zpracovaný vnitřní předpis, který tato pravidla popisuje. Oddělení IT v rámci svých servisních zásahů na tato
pravidla průběžně upozorňuje.
Nemocnice má zavedený systém, který bezpečnost zvyšuje – změny hesel, sledování logování, pravidelné
aktualizace a restarty systémů, přístupy do sítě jsou hlídány a striktně omezeny. Neexistují žádná přípojná
místa, která by nebyla pod kontrolou nemocnice (například neexistují žádné síťové zásuvky na veřejných
místech, jako jsou chodby pavilonů a podobně).
Nemocnice do své sítě investuje a průběžně zvyšuje její úroveň i úroveň jejího zabezpečení. V tomto roce
získala dotace z EU na nové softwarové vybavení, které zahrnuje i zvýšení bezpečnosti.
Podle prvních závěrů Policie České republiky a NÚKIB nešlo o cílený útok na Nemocnici Benešov, což potvrzují
stejné nebo obdobné problémy jiných společností v celém Středočeském kraji i mimo zdravotnictví.
Při odstraňování situace byla v systému nalezena e-mailová adresa, která byla předána Policii České republiky,
nicméně bez jakéhokoliv návodu k použití nebo požadavku na úhradu jakékoliv částky.
Způsob infiltrace viru do sítě nemocnice je v tuto chvíli předmětem analýzy odborníků z NÚKIB (nelze tudíž
říci jakým způsobem a kým byl virus do sítě vpuštěn), nicméně směr finálního útoku byl lokalizován a okamžitě
zastaven.
Zdravotnické přístroje nebyly virem napadeny. Byly pouze preventivně odpojeny od páteřní sítě a na doporučení
NÚKIB bude preventivně specializovanou firmou přeinstalován jejich operační systém na ovládacích
konzolích. Tyto zdravotnické přístroje (například RTG, CT nebo magnetická rezonance) jsou zabezpečeny
dalšími bezpečnostními branami a jejich přeinslatace je vysloveně preventivním krokem, který je v souladu s
doporučením NÚKIB.
Počítačová síť Nemocnice Benešov je částečně segmentována do logických strukturálních celků. Nebyla tudíž
napadena v celém rozsahu, ale na doporučení NUKIB nahlíží jako na infikovanou.
Od začátku události se nemocnice celé záležitosti plně věnuje a na obnovení systému pracuje s odborníky
z NUKIB a dalšími IT experty. Data, která by mohla vést k dopadení pachatele útoku, jsou dle požadavků
průběžně předávána Policii České republiky.
V této fázi analýzy a obnovy nebyl zjištěn žádný únik dat a ani tomu nic nenasvědčuje.
Způsob obnoveny počítačové sítě probíhá dle doporučení NÚKIB a dalších IT specialistů tak, aby byly
preventivně odstraněny i teoretické hrozby a byla tak navýšena bezpečnost.
V rámci dalšího zvyšování bezpečnosti v návaznosti na tento útok budou upraveny některé vnitřní procesy a
dále bude pokračováno v investicích do IT a kybernetické bezpečnosti.
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STANOVISKO PŘEDSTAVENSTVA
KE ZPRÁVĚ NEZÁVISLÉHO AUDITORA
Představenstvo bylo informováno o zprávě auditora o ověření účetní závěrky
a hospodaření Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice
Středočeského kraje.
Představenstvo projednalo a vzalo na vědomí tuto informaci a konstatuje, že
podaná informace je úplná a srozumitelná a představenstvo nemá námitek.
MUDr. Roman Mrva
předseda představenstva

STANOVISKO DOZORČÍ RADY
KE ZPRÁVĚ NEZÁVISLÉHO AUDITORA
Dozorčí rada byla informována o zprávě auditora o ověření účetní závěrky
a hospodaření Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice
Středočeského kraje.
Dozorčí rada projednala a vzala na vědomí tuto informaci a konstatuje, že
podaná informace je úplná a srozumitelná a dozorčí rada nemá námitek.

Ing. Tomáš Beneš
předseda dozorčí rady
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PODĚKOVÁNÍ

Vedení naší společnosti děkuje všem zaměstnancům, obchodním
partnerům a sponzorům za spolupráci v průběhu uplynulého
hospodářského roku.
Profesionální přístup, snaha přispět k co možná nejlepšímu výsledku
a přizpůsobivost novým požadavkům a trendům je důležitá pro rozvoj
každé moderní společnosti.
Jsme rádi, že ve Vás nacházíme partnery, kteří jsou si tohoto faktu
vědomi a pro každodenní činnost Nemocnice Rudolfa a Stefanie
Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje jsou velkým přínosem.

MUDr. Roman Mrva
předseda představenstva
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