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Laboratoře prošly významnou modernizací 
Investici za zhruba 57 miliónů korun podpoř ila dotací Evropská unie 
 
Centrální laboratoř e Nemocnice České Budějovice, a.s. mají za sebou déle než rok trvající 
rutinní provoz plně automatizované analytické linky v laboratoř i klinické chemie. Tím byl 
ukončen další významný krok k realizaci programu Modernizace vybavení centrálních 
laboratoř í, který byl podpoř en z prostř edků Evropské unie, konkrétně Regionálního 
operačního programu (ROP) Jihozápad. 
Do modernizace technologického vybavení laboratoř í investovala českobudějovická nemocnice 
57 miliónů korun, př ičemž zhruba 90 procent této částky pokryla evropská dotace. 
Pro Nemocnici České Budějovice, a.s. je tento projekt největší technologickou investici do 
centrálních laboratoř í v posledních letech. „V plném proudu je rutinní provoz. Jde o 
významný krok, který nás řadí mezi technologicky nejvyspělejší laboratoře v České 
republice, jež jsou schopny provádět vysoce produktivně a sofistikovaně laboratorní testy 
multioborově. Současně byly zahájeny př ípravy na akreditační ř ízení tak, aby proces 
akreditace mohl být uzavřen do konce letošního roku,“ uvedl ředitel Úseku laboratorních 
oborů Nemocnice České Budějovice, a.s. MUDr. Miroslav Verner. Pro splnění podmínek 
akreditace pro toto pracoviště doinvestovala letos nemocnice z vlastních zdrojů na př ístrojové 
dovybavení dalších pět miliónů korun. 
Vysokou mírou standardizace laboratorních procesů a snížením podílu lidského faktoru, 
znamená zavedení automatizace snížení chybovosti, větší př esnost a rychlost výsledků 
analýz. „Bude možné odebírat menší množství biologického materiálu, čímž budeme také 
šetrnější k pacientům,“ poznamenal MUDr. Miroslav Verner. 
Laboratoř bude schopna poskytovat své služby v rámci specializovaných i vysoce 
specializovaných vyšetř ení též pro další zdravotnická zař ízení v regionu, urgentní analýzy pak 
v režimu nepř etržitého provozu. „Devadesát procent urgentních požadavků jsme schopni 
vyřešit v poměrně krátkém čase. Právě naše rychlost by mohla pomoci zkvalitnit 
poskytované služby i dalších nemocnic na jihu Čech,“ zdůraznil MUDr. Verner.  
Komplexní rekonstrukci centrálního pavilónu laboratoř í dokončila Nemocnice České Budějovice, 
a.s. v  ř íjnu 2005. Celková investice do rozsáhlých stavebních úprav, včetně modernizace 
př ístrojového vybavení, tehdy dosáhla 190 miliónů korun. Umístění laboratoř í pod jednu 



stř echu znamenalo př edevším vytvoř ení základní podmínky pro výrazné zefektivnění jejich 
práce. Díky umístění dř íve roztroušených laboratoř í do jednoho celku se snížil počet 
duplicitní vyšetř ení a zvýšila se rychlost i kvalita vyšetř ení. Nemocnice průběžně pokračuje 
v investicích do př ístrojového a technologického vybavení. 
 
Centrální laboratoře Nemocnice České Budějovice, a.s. jsou nyní nejmodernějším 
laboratorním zdravotnickým zař ízením svého druhu na jihu Čech a v současné době se ř adí 
mezi př ední pracoviště s podobným zaměř ením nejen v ČR, ale i v Evropě. 
Součástí centrálních laboratoř í jsou laboratoř e klinické chemie s pracovištěm klinické a 
soudní toxikologgie, hematologie, imunologie, molekulární biologie a genetiky, lékař ské 
mikrobiologie s pracovišti bakteriologie, virologie, parazitologie a mykologie. 
 
Nemocnice České Budějovice, a.s. patř í se svou lůžkovou kapacitou 1500 lůžek mezi 
největší zdravotnická zař ízení v České republice. Poskytuje základní, specializovanou i vysoce 
specializovanou péči, prakticky ve všech medicínských oborech zejména pro celý jihočeský 
region. Je spádovým stř ediskem nejenom pro celý jihočeský region ale i jeho hraniční 
oblasti. 
V Nemocnici České Budějovice, a. s., jejímž jediným akcionář em je Jihočeský kraj, je ročně 
hospitalizováno okolo 52 tisíc pacientů. Lékař i zde provedou více než 27 tisíc operačních 
zákroků a téměř 610 tisíc ambulantních vyšetř ení a léčebných výkonů. Loni se zde narodilo 
2326 dětí. 
Nemocnice má více než 2500 zaměstnanců a je tedy jedním z největších zaměstnavatelů v 
Jihočeském kraji. 
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