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Žádost o pomoc s financováním mobiliáře (vybavení) interního pavilonu 
 
 
Vážená paní inženýrko, 
 
dovolujeme se na Vás obrátit s žádosti o pomoc při zajištění dotace případně půjčky na pořízení 

nového vybavení rekonstruovaných oddělení interního pavilonu. 

 

Stávající vybavení je v provozu více jak 20 let a jeho stav tomu odpovídá, nevyhovuje zejména 

v oblasti hygieny provozu ambulancí a vyšetřoven lůžkových oddělení. Problémovou oblastí 

jsou především opotřebené povrchy pracovních ploch (viz. foto v příloze č.1).  

 

Tyto závady jsou možným zdrojem při šíření a vzniku nozokomiálních nákaz, což je pro 

zdravotnické zařízení nežádoucí. Nozokomiální  nákazy významně zvyšují finanční náklady na 

léčbu, jsou diskomfortem pro pacienta a mohou vést k mortalitě. Dále i v důsledku dispozičních 

úprav jednotlivých provozů i nevyhovující rozměry stávajícího vybavení, které se do nově 

upravených prostor v mnohých případech nevejde.  

 

V současné ekonomické situci není v silách nemocnice, jak obměnu ufinancovat z vlastních 

zdrojů  a pořízení nového mobiliáře, je nevyhnutelné z pohledu zajištění hygieny provozu tak, 

aby nedocházelo k šíření a vzniku nozokomiálních nákaz. Vybavení v nemocničním prostředí 

by mělo splňovat hygienické požadavky – celistvý a omyvatelný povrch a rovněž by povrchy 

měly být odolné k používání dezinfekčních prostředků. Dalším aspektem je pořízení IP TV na 

pokoje pacientů pro zvýšení komfortu po dobu hospitalizace zejména u pacientů s delší dobou 

hospitalizace (interní, onkologičtí nebo chirurgičtí pacienti). 

 

Náklady  na jedno rekonstruované podlaží představují částku 443 401,- Kč bez DPH  za 

mobiliář a cca. 184 243,- Kč bez DPH za IPTV na pokoje pacientů (částka je odvozena od počtu 

pokojů pro pacienty na podlaží a je variabilní). 

 

 

Vážená paní 
Ing. Soňa Měrtlová 
vedoucí odboru zdravotnictví 
Žižkova 57, 3. 13 D 
587 33  Jihlava 
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Samotná realizace bude rozložena do dvou let s tím, že 3 podlaží budou vybaveny do konce 

roku 2017 a 4 podlaží v roce 2018. Harmonogram čerpání finančních prostředků v čase 

naleznete v příloze č.2 této žádosti. 

 

Celkové náklady v letech 2017-2018 

Období Oddělení Náklady Kč bez DPH 

09-12/2017 
Mobiliář pro 3 podlaží 1 330 203,00 

IPTV pro 3 podlaží 561 932,00 

CELKEM ZA 2017 1 892 135,00 

2/2018 Mobiliář pro 4 podlaží 1 773 604,00 

6/2018 IPTV pro 4 podlaží 700 112,00 

CELKEM ZA 2018 2 473 716,00 

CELKEM 4 365 851,00  

 

 

Předem děkujeme za ochotu a pomoc. 

 

 
S pozdravem 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUDr. Lukáš Velev, MHA 
ředitel Nemocnice Jihlava 
 
 
Příloha:  

1. Fotodokumentace 

2. Harmonogram 
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