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1. Celkové stručné zhodnocení činnosti organizace 
 
 
Fakultní nemocnice Plzeň je samostatnou příspěvkovou organizací v přímé řídící působnosti 
Ministerstva zdravotnictví České republiky. 
 
Fakultní nemocnice Plzeň byla zřízena ke dni 25. listopadu 1990 Zřizovací listinou vydanou Ministrem 
zdravotnictví ČR 25. listopadu 1990 čj. OP-054-25.11.90 ve znění Zřizovací listiny Fakultní nemocnice 
Plzeň ze dne 31. prosince 1999 čj. 48193/99 ve znění zřizovací listiny vydané ministrem zdravotnictví 
dne 10. května 2007 pod čj. MZOR 2942/2007 ve znění zřizovací listiny vydané ministrem 
zdravotnictví dne 29. 5. 2012 pod č. j. 17266-VII/2012. 
 
Fakultní nemocnice Plzeň tvoří jednotný funkční, organizační a hospodářský celek. V právních 
vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z nich vyplývající. Fakultní nemocnice Plzeň má 
právo hospodaření k majetku vymezenému Zřizovací listinou. 
 
Zdravotní péči a služby poskytuje FN v souladu s platnými právními předpisy v lékařských oborech, 
které tvoří přílohu č. 1 Statutu. FN Plzeň je vybraným zdravotnickým a vzdělávacím zařízením 
zřízeným MZ.  
 
FN Plzeň je zřízena za účelem poskytování zdravotních služeb, tj. poskytuje zdravotní péči ve formě 
lůžkové a ambulantní péče. Dále poskytuje zdravotní služby v rozsahu činnosti odběrových zařízení 
nebo tkáňových zařízení, zdravotní služby v rozsahu činnosti zařízení transfúzní služby nebo krevní 
banky, sociální služby dle ustanovení § 52 odst. 1 a 2 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, 
konziliární služby pro ostatní zdravotnická zařízení a lékařskou pohotovostní službu v řadě oborů pro 
pacienty města Plzně, ale i okolních okresů. 
 
Akreditovaná centra FN Plzeň: 

 Traumacentrum pro dospělé 

 Traumacentrum pro děti a dorost 

 Komplexní kardiovaskulární centrum 

 Komplexní onkologické centrum 

 Hematoonkologické centrum 

 AIDS centrum 

 Centrum vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii 

 Centrum pro screening nádorů prsu 

 Centrum pro transplantaci krvetvorných buněk 

 Centrum pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění 

 Komplexní cerebrovaskulární centrum 

 Centrum pro léčbu bolesti 

 Centrum vývojové péče 

 Centrum pro cestovní medicínu a vakcinaci 

 Diabetologické a nutriční centrum 

 Osteocentrum 

 Transplantační centrum (orgánové) 

 Centrum pro screeningovou kolonoskopii 

 Centrum asistované reprodukce 

 Centrum vysoce specializované zdravotní péče o pacienty s cystickou fibrózou 

FN Plzeň zajišťuje zdravotní péči nejen v Plzeňském kraji, ale i pro obyvatele přilehlých regionů, 
zejména jižních a severních Čech, Karlovarska a části středních Čech. V oblastech transplantací 
kostní dřeně, operací jater, prostaty či ledvinových nádorů je rozsah péče celorepublikový. 

 
FN Plzeň je zdravotnickým a vzdělávacím zařízením, jehož odborná pracoviště jsou výukovými 
základnami LF UK a výukovými základnami pro specializační vzdělávání všeobecných lékařů, zubních 
lékařů, farmaceutů, nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve 
zdravotnictví. 
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Podílí se dále na odborné praxi studentů nelékařských zdravotnických povolání v rozsahu stanoveném 
dohodou mezi FN Plzeň a středními, vyššími odbornými a vysokými školami. 
 
FN Plzeň je výzkumnou organizací, provádí základní a aplikovaný výzkum, zavádění a ověřování 
nových metod, podílí se na klinickém hodnocení léčiv a ověřování prostředků zdravotnické techniky 
s cílem prokázat jejich účinnost, bezpečnost a jakost. Získané výsledky šíří prostřednictvím výuky 
a publikováním. Případný zisk z vědecké a výzkumné činnosti a souvisejících činností je reinvestován 
zpět do těchto činností. 

 
FN Plzeň zajišťuje činnost ekonomickou, provozní, technickou, investiční, administrativní, činnost 
svých pomocných a obslužných provozů v rozsahu potřebném pro naplnění účelu svého zařízení. Je-li 
zajištěna povinnost využívání kapacit pomocných a obslužných provozů optimálním způsobem i jejich 
externích realizacích, jedná se o činnost hlavní, pokud není vykonávána za účelem dosažení zisku. 

K 31. 12. 2019  bylo ve FN Plzeň provedeno 1 049 429 ambulantních vyšetření a 3 221 porodů. Počet 
hospitalizací dosáhl hodnoty 68 974  při celkovém počtu lůžek 1 740. Veškerá zdravotní péče byla 
zajišťována 4 828 zaměstnanci. 

Díky dlouhodobé ekonomické stabilitě může FN Plzeň investovat do svého rozvoje a nákupu moderní 
zdravotnické techniky. Díky tomu je schopna zajistit pacientům, zejména obyvatelům Plzeňského 
kraje, co nejlepší a dostupnou medicínskou péči. K 31. 12. 2019 byla pořízena zdravotnická technika 
za 168,6 mil. Kč.  V prosinci 2019 vzniklo Centrum robotické chirurgie v operačním traktu 
Chirurgického oddělení, kde byl nainstalován a zprovozněn telemanipulační/robotický systém da Vinci 
Xi v hodnotě  47,7 mil. Kč. V rámci projektu Obnova a modernizace přístrojového vybavení 
perinatologického centra FN Plzeň byla pořízena zdravotnická technika v celkové částce 1,17 mil. Kč. 

V roce 2019 byl ukončen projekt Obnova a modernizace přístrojového vybavení onkogynekologického 
centra FN Plzeň, který se zabýval obnovou a modernizací stávajícího přístrojového vybavení vysoce 
specializovaného onkogynekologického centra, provozovaného především v rámci Gynekologicko-
porodnické kliniky FN Plzeň. Projekt reagoval na trend zvyšování se počtu gynekologických 
nádorových onemocnění a zohledňoval potřeby. V roce 2019 byly z projektu pořízeny infuzní pumpy 
v celkové částce 375 886,50 Kč. Celý projekt byl realizován za 57,9 mil. Kč, včetně vlastních zdrojů 
Fakultní nemocnice Plzeň. 

Nejen do zdravotnické techniky investuje Fakultní nemocnice Plzeň své finanční prostředky. V roce 
2019 byla dokončena rekonstrukce Urgentního příjmu v areálu FN Plzeň Lochotín. Provozy 
Urgentního příjmu byly v původních prostorech od roku 1999 (byly provizorně upravovány) a byly 
určeny pro jiný provoz, přičemž tento stav trval do zahájení rekonstrukce. Roztříštěné uspořádání 
příjmů jednotlivých oborů v nevyhovujících pracovištích neodpovídalo provozním požadavkům 
a přinášelo rozčarování a výraznou nespokojenost zdravotnického personálu s pracovním prostředím, 
provozní problémy, ze kterých pramenily i problémy personální. Pracoviště před rekonstrukcí 
neodpovídalo platným hygienickým, požárním a bezpečnostním předpisům a normám. Nové 
pracoviště Urgentního příjmu po provedené rekonstrukci a přístavbě splňuje platné hygienické, 
požární a provozní normy, poskytuje komplexní, efektivní, odborný a administrativní proces přijímání 
pacientů k plánovaným příjmům i akutnímu ošetření. Koncentrací oborů v rámci pracoviště Urgentního 
příjmu došlo k zefektivnění provozu, byly odstraněny předcházející provozní problémy související se 
zásobováním pracoviště a přepravou pacientů a s tím i související personální a kvalitativní problémy. 
Nápravu bývalého stavu Urgentního příjmu v lochotínském areálu FN Plzeň vyřešila úprava dispozice 
a s ní související nová vzduchotechnika a rozvody dalších instalací a vytvoření prostředí odpovídající 
dnešním legislativním požadavkům. Rekonstrukce a přístavba Urgentního příjmu přinesla zlepšení 
efektivity provozu, snížení čekací doby, efektivní využívání lidských zdrojů a minimalizace rizik, 
zejména možného poranění pacientů i zaměstnanců v bývalých stísněných prostorách. Celá akce byla 
pokryta finančními prostředky, které  byly čerpány ze zdrojů SR a prostředků EU v částce 65,5 mil. Kč, 
z vlastních zdrojů bylo použito 32,5 mil. Kč. 

Pokračuje výstavba nového pavilonu Psychiatrické kliniky a rekonstrukce lékárny v areálu FN Bory. 
Byla zahájena další etapa rekonstrukce stravovacího provozu v areálu FN Plzeň Bory. 
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I nadále je věnována velká pozornost zajištění bezpečnosti pacientů nejen hospitalizovaných, ale i 
v ambulantních traktech. Průběžně probíhá instalace kamerového systému v prostoru čekáren a 
chodeb.  Vstup do lůžkových stanic se mění  pouze na vstup pomocí  přístupového systému na čipové 
karty s napojením na centrální systém. Prohlubuje se vzdělání zdravotnických pracovníkův oblasti 
bezpečnosti a ochrany měkkých cílů. 

 

2. Zdůvodnění hospodářského výsledku 
 
Hospodaření FN Plzeň k 31. 12. 2019 bylo ukončeno s vykázaným kladným výsledkem hospodaření 
ve výši 28 903 574,51 Kč a s vyrovnaným cash flow. Celkové náklady dosáhly výše 7 436 897 697,38 
Kč, meziroční nárůst je v 9 % (abs. 600 mil. Kč). Celkové výnosy dosáhly výše  7 465 801 271,89 Kč, 
meziroční nárůst je 9 % (abs. 620 mil. Kč). Narůst výnosů je ovlivněn úhradovou vyhláškou a doplatky 
za zdravotní péči poskytnutou v minulých letech. Převážná část meziročního navýšení v nákladech je 
dána především nárůstem osobních nákladů (o 401 mil. Kč) a nákladů na léčivé přípravky 
poskytované ve specializovaných lékových centrech (o 94,6 mil. Kč.) 
 
Rozpočet nákladů byl překročen o 237 mil. Kč (o 3%). Nejvýznamněji se na překročení podílely osobní 
náklady (o 48,8 mil. Kč), náklady na léčivé přípravky ve specializovaných centrech (o 66,5 mil. Kč), 
náklady na krevní výrobky (10,3 mil. Kč), náklady na opravy a udržování (o 20 mil. Kč) a  náklady na 
pořízení drobného dlouhodobého majetku (o 34,1 mil. Kč).  
 
Rozpočet výnosů byl překročen o 260 mil. Kč (o 4 %). Na nárůst výnosů proti rozpočtu se 
nejvýznamněji podílely obdržené doplatky za poskytnutou zdravotní péči od zdravotních pojišťoven.  
Výnosy z prodeje služeb byly o 180 mil. Kč vyšší, než bylo rozpočtováno. Na základě smluvních 
ujednání mezi FN Plzeň a dodavatelskými firmami se podařilo získat vyšší objem neadresných 
bonusů, než bylo rozpočtováno (o 48 mil. Kč). Z důvodu úspěšného čerpání dotačních akcí, bylo 
možné do výnosů přeúčtovat z transferů o 58 mil. Kč více, než bylo rozpočtováno. 
 
Hospodářský výsledek je o 25,5 mil. Kč vyšší, než bylo rozpočtováno. 

 
Z provozního pohledu ovlivnilo hospodářský výsledek zdravotnického zařízení k 31. 12. 2019 hlavně: 

 
 Úhradová vyhláška platná pro rok 2019 definovala úhradu akutní lůžkové péče formou 

paušální úhrady ve výši cca 111% úhrady v referenčním roce 2017, při minimálním dosažení 
produkce 97% referenčního období. Objem produkce byl měřen pomocí case mixu (suma 
relativních vah) všech případů dle pravidel IR DRG. Mimo paušální úhradu byla hrazena 
oblast porodů, novorozenců a pacientů s HIV, koeficient navýšení úhrady byl také cca 11% 
bez limitace objemu poskytnuté péče. Mimo paušál byla hrazena péče spojená s 
hemofilickými pacienty v plné výši bez omezení. U specializovaných lékových center byly dle 
úhradové vyhlášky stanoveny koeficienty navýšení pro každou skupinu onemocnění zvlášť, 
jedná se přibližně o 6,5% navýšení oproti roku 2017. Úhradová vyhláška kalkulovala s 
výrazným snižováním cen, a proto i koeficienty navýšení byly podstatně nižší než v minulých 
letech, zejména v oblasti Solidních nádorů, Hematoonkologie a Roztroušené sklerózy. 
Bohužel, vyjma Hematoonkologie, očekávaný rozsáhlejší pokles cen léčivých přípravků 
nenastal. V případě Hematoonkologie byl výrazný pokles ceny LP s účinnou látkou Imatinib 
v součtu vynulován vstupem nových nákladných LP do úhrady a rozšiřováním indikačních 
omezení. Obdobně od pololetí poklesly ceny vybraných léčiv v oblasti trávicí soustavy a 
revmatologie, ale na druhou stranu výrazně narostl počet léčených pacientů. V průběhu 
druhého pololetí došlo postupně k jednání s jednotlivými zdravotními pojišťovnami kvůli 
podhodnoceným koeficientům úhrady v úhradové vyhlášce. Všechny zdravotní pojišťovny 
přislíbily navýšení úhrady nad rámec ÚV, u pojišťovny 211 – ZPMV byl vyjednaný limit 
bohužel i tak překročen. Část specializovaných center (HAE, VIR, SYN, SYP) byla jako v 
minulých letech hrazena bez limitace celkové úhrady. Ambulantní složka úhrady byla hrazena 
paušálním způsobem s navýšením 11,2% proti roku 2017 s podmínkou shodné produkce, 
jako v roce 2017. U úhrady ošetřovacích dnů NIP/NVP/DIOP/LDN činil nárůst úhrady cca 5% 
oproti roku 2018. Úhradová vyhláška také zavedla navýšení úhrady za ošetřovací dny, jak v 
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akutní, tak v následné péči. Toto navýšení úhrady bylo určeno na příplatky nelékařského 
zdravotnického personálu pracujícího ve směnném provozu. 

 

 Nárůst mzdových nákladů o dopady změn v novelách nařízení vlády 341/2017 Sb. (některé 

nebyly známy v době tvorby rozpočtu), které se promítly do skutečnosti celého roku 2019: 

 Navýšení tarifních platů dle nových tabulek platných od 1. 1. 2019, 

 U nelékařských zaměstnanců pracujících pod odborným dohledem, kteří pracují 

v třísměnném a nepřetržitém provozu,  došlo navíc k navýšení zvláštních příplatků o 

2.000 Kč, 

 Nelékařským pracovníkům vykonávajícím nelékařské zdravotnické povolání bez 

odborného dohledu, kteří pracují v třísměnném a nepřetržitém provozu, došlo navíc 

k navýšení zvláštních příplatků o 5.000 Kč, 

 U všech zaměstnanců, kteří soustavně poskytují zdravotní služby na operačních a 

porodních sálech, anesteziologicko-resuscitačních odděleních a odděleních 

urgentního příjmu, jednotkách intenzivní péče, onkologických odděleních nebo  na 

psychiatrické klinice a gerontologickém oddělení byl navýšen stávající zvláštní 

příplatek minimálně na 1.900 Kč, 

 U lékařů, kteří zajišťují směnný (nepřetržitý) provoz, došlo k navýšení platů, aby byl 

zohledněn jejich podíl na směnném provozu obdobně jako u NELZP bez odborného 

dohledu, 

 U všech zaměstnanců došlo navíc k navýšení mimotarifních složek platu hrazených % 

z tarifu nebo průměrného hodinového výdělku v návaznosti na zvýšení tarifních platů 

a zvláštních příplatků, což se poprvé projevilo ve 2. čtvrtletí roku 2019, přičemž tento 

trend pokračoval i ve 3. a 4. čtvrtletí, 

 V roce 2019 byly všem zaměstnancům na základě kladného hospodářského výsledku 

organizace, stejně jako v předchozích letech po vyhodnocení ekonomických 

parametrů, vyplaceny 3x mimořádné odměny (v červnu, září a prosinci), 

 V průběhu roku se podařilo obsadit větší množství neobsazených míst, a to i z řad 

absolventů. Na pracovní místa systemizovaná v plném pracovním úvazku jsme přijali i 

zaměstnance ve zkrácených pracovních úvazcích. Navíc jsme byli nuceni navýšit 

počet pracovníků v dělnických a provozních profesích, a to hlavně v souvislosti 

s ukončením spolupráce s externí firmou, která zajišťovala stravování pacientů i 

zaměstnanců v areálu FN Bory. 

 

       K 31. 12. 2019 proběhly kromě běžných zálohových plateb ze strany zdravotních pojišťoven 
následující jednorázové platby ve vztahu k vyúčtováním předchozích let: 
 

 Doplatek 35 mil. Kč od Vojenské zdravotní pojišťovny k vyúčtování roku 2016 
(vyúčtování tímto, ale ještě není uzavřeno), 

 Doplatek 24,2 mil. Kč od Vojenské zdravotní pojišťovny k vyúčtování roku 2017 
(vyúčtování tímto, ale ještě není uzavřeno), 

 Doplatek 10 mil. Kč od České průmyslové zdravotní pojišťovny jako konečné 
vyrovnání vyúčtování roku 2017, 

 Srážka 7,5 mil. Kč od Všeobecné zdravotní pojišťovny za dodatečné vyrovnání 
vyúčtování let 2014 a 2015, 

 Doplatek 17,8 mil Kč od Všeobecné zdravotní pojišťovny za vyúčtování poskytnuté 
zdravotní péče za rok 2016, 

 Doplatek 44,4 mil. Kč od Všeobecné zdravotní pojišťovny za vyúčtování roku 2018 
(vyúčtování tímto, ale ještě není uzavřeno), 

 Doplatek 3 mil. Kč od České průmyslové zdravotní pojišťovny za vyúčtování roku 
2018 (vyúčtování tímto ale ještě není uzavřeno), 

 Srážka 2,3 mil. Kč od Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR za vyúčtování roku 
2018 (vyúčtování tímto ale ještě není uzavřeno), 

 Doplatek 20,7 mil. Kč od Všeobecné zdravotní pojišťovny jako konečné vyrovnání 
vyúčtování roku 2017, 

 Doplatek 9,4 mil. Kč od Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR jako konečné 
vyrovnání vyúčtování roku 2018, 
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 Doplatek 483 000 Kč od Oborové zdravotní pojišťovny jako konečné vyrovnání 
vyúčtování roku 2018, 

 Navýšení zálohových plateb ve výši 2x3 mil. Kč od Zdravotní pojišťovny ministerstva 
vnitra ČR provedené v návaznosti na navýšení limitů centrové péče a TAVI pro rok 
2019. 

 

 Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 9 063 872,14 Kč za rok 2018 byl k 30. 6. 2018 
zúčtován podle platné legislativy (zákon č. 580/2004 Sb., §56 odst. 2, o 
rozpočtových  pravidlech, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 410/2009 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů). Jeho užití a rozdělení bylo schváleno zřizovatelem 21. 6. 2019. 
Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do fondů:  

 do fondu odměn bylo zaúčtováno 7 251 097,71 Kč, 

 do rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření bylo zaúčtováno 
1 812 774,43  Kč. 

 

 Ve výnosech z ostatních činností jsou zaúčtovány finanční neadresné bonusy poskytnuté 
na základě smluvního ujednání mezi FN Plzeň a dodavatelskými firmami.  Výše 
neadresných bonusů závisí na odebraném objemu léčivých přípravků a spotřebního 
zdravotnického materiálu za období uvedené ve smlouvách. Celkový objem neadresných 
bonusů k 31. 12. 2019 byl ve výši 54,7 mil. Kč.  
 

 Na účtu Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů jsou proúčtovány 
dotační  prostředky v celkové částce 68 mil. Kč. Z toho byl čerpaný příspěvek na provozní 
činnosti ve výši 21,6 mil. Kč, na granty 22,1 mil. Kč,  z projektů IROP EU byly použity  2 
mil. Kč, na sociální služby použita částka 1,8 mil. Kč,  na zajištění provozu  NOR 464 000 
Kč.  Proúčtované odpisy z majetku pořízeného z dotací byly ve výši 19,9 mil. Kč.  

 
 
 

3. Očekávaný vývoj hospodaření 
 
Předpokládaný meziroční nárůst výše úhrad ze strany ZP v roce 2020 očekáváme ve výši  550 mil. Kč 
(o 8,3%). Jako problematická oblast z pohledu dosažení plné úhrady za poskytnutou péči se jeví 
paušální hospitalizační složka úhrady. V segmentu centrových léků se prozatím limity stanovené 
Úhradovou vyhláškou jeví jako dostatečné. Zejména u menších zdravotních pojišťoven však může 
dojít k jistému výkyvu v počtu pacientů léčených extrémně drahými centrovými léčivými přípravky, a 
tím překročení jinak poměrně vysokého úhradového limitu. V paušální hospitalizační složce úhrady 
předpokládáme, že při sečtení produkce za všechny zdravotní pojišťovny (ZP) limit (98% produkce 
referenčního období) pro získání plné úhrady splníme, ale máme obavu, že po rozdělení produkce na 
jednotlivé ZP dojde u některých ZP k poklesu pod stanovený limit.  

 
V lednu 2020 očekáváme doplatky od Všeobecné zdravotní pojišťovny ve výši 8,7 mil. Kč jako 
konečné vyrovnání roku 2018 a od České průmyslové zdravotní pojišťovny ve výši 807 000 Kč jako 
konečné vyrovnání roku 2018. V 1. čtvrtletí 2020 očekáváme navýšení zálohových plateb od Vojenské 
zdravotní pojišťovny ve výši 2 x 8 mil. Kč a navýšení zálohové platby od Zdravotní pojišťovny 
ministerstva vnitra ve výši 3 mil. Kč. 
 
Během druhé poloviny roky budou postupně řešena závěrečná vyúčtování roku 2019 s jednotlivými 
zdravotními pojišťovnami. U Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra očekáváme vznik přeplatku ve 
výši cca 6 mil. z důvodu poměrně vysoko nastavených zálohových plateb. 
 
Osobní náklady v roce 2020 očekáváme meziročně vyšší v důsledku navýšení platových tarifů  dle 
tabulek platných od 1. 1. 2020, včetně dopadu do průměrných výdělků a navýšení příplatku za vedení 
u zaměstnanců, kteří jej po zvýšení tarifních platů měli pod dolní hranicí rozpětí. I v roce 2020 
plánujeme vyplacení mimořádných odměn v případě dosažení pozitivního hospodářského výsledku, a 
to v červnu, v září a v prosinci 2020. 
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Očekáváme pokračování nárůstu nákladů o 5 % na úklidové služby poskytované dodavatelem 
z důvodu navýšení minimální mzdy (mzda úklidových pracovníků je cca 75 % z celkové ceny úklidu). 
 
I v následujícím období bude FN Plzeň pokračovat v hledání dalších zdrojů financování reprodukce 
majetku formou žádostí v Integrovaném regionálním operačním programu a bude realizovat již 
schválené projekty.  
 
V roce 2020 bude ukončen projekt Obnova a modernizace přístrojového vybavení perinatologického 
centra FN Plzeň. Jeho cílem bylo dosažení vyšší efektivity komplexní perinatologické péče, čehož 
bude dosaženo hlavně předcházením a řešením případných následků perinatálních komplikací, a dále 
pak rozšířením a zkvalitněním poskytovaných zdravotních služeb. Pořizovaná zdravotnická technika je 
využívána na pracovištích Neonatologického oddělení a Gynekologicko-porodnické kliniky, jež jsou 
nosnými pracovišti perinatologického centra. 
 
V prosinci 2019 vzniklo Centrum robotické chirurgie na Chirurgickém oddělení v areálu FN Bory.  Byl 
zde nainstalován a zprovozněn telemanipulační/robotický systém da Vinci Xi v hodnotě 47,7 mil. Kč.  
V průběhu 1. čtvrtletí 2020 bude probíhat zaškolování zdravotnického personálu a pořizování 
souvisejícího vybavení, např. operačního stolu kompatibilního s robotickým systémem. Plánovaný 
termín zahájení provozu robotické chirurgie je stanoven na polovinu dubna. Předpokládá se, že  
s telemanipulačním/robotickým systémem se bude provádět  zhruba 250 urologických výkonů, 80 
gynekologických a 30 chirurgických ročně. Později bude využíván v oblasti ORL a cévní chirurgie. 
Zavedení robotické chirurgie znamená současně významné zkrácení doby hospitalizace. Fakultní 
nemocnice bude poskytovat vysoce specializovanou péči pacientům z Plzeňského a Karlovarského 
kraje. V závěru roku 2019 jsme zahájili jednání se zdravotními pojišťovnami o úhradě robotických 
výkonů nad rámec paušální úhrady. 
 
Za nejvýznamnější investiční akci lze považovat dokončení výstavby pavilonu Psychiatrické kliniky. 
Aktuálně je předpokládaná cena pavilonu Psychiatrické kliniky v projektu EU, včetně garantovaného 
vybavení, 456,9 mil. Kč včetně DPH. Zdroje EU činí 268 mil. Kč (tj. 58,72%), zdroje státního rozpočtu 
činí 47,3 mil. Kč (tj. 10,36%). Vlastní zdroje FN Plzeň se předpokládají ve výši 141 mil. Kč (tj. 30,92%). 
V polovině roku 2020 se plánuje otevření nové lékárny v areálu FN Bory. Ukončení rekonstrukce 
Oddělení léčebné výživy a stravování v areálu FN Plzeň Bory je naplánováno na podzim roku 2020.  
 

 

4. Komentář k čerpání významných nákladů u jednotlivých nákladových a 
výnosových položek, zhodnocení možných úspor v oblasti nákladů 

 
Největší vliv na nárůst nákladů na léky  mají léčivé přípravky podávané ve specializovaných centrech. 
Jedná se zejména o specializovaná centra pro roztroušenou sklerózu, oblast onkologie a 
hematoonkologie. U roztroušené sklerózy narostl počet pacientů mezi referenčním obdobím o 20%, 
hematoonkologie o 10% a u solidních nádorů o 26%. Původní koeficient navýšení byl u roztroušené 
sklerózy 1,04, u hematoonkologie 1,00 a u solidních nádorů 1,02. Ve všech případech se počítalo 
s výrazným poklesem cen léčiv, který u roztroušené sklerózy a onkologie nenastal. U 
hematoonkologie došlo sice k poklesu ceny léčiva Glivec, ale na druhou stranu i k rozšíření indikací, a 
tím k rozšíření počtu hematoonkologických pacientů dostávajících centrové léky. Nárůst nákladů na 
centrové léky oproti rozpočtu dosáhl částky 46 mil. Kč.  V níže uvedeném grafu č. 1  je uveden vývoj 
nákladů na léčivé přípravky za rok 2017 – 2019 v pěti nákladově nejvýznamnějších specializovaných 
centrech. Dále  byl zaznamenán nárůst nákladů na krevní deriváty  pro hemofilické pacienty. Jedná se 
o nárůst nákladů z důvodu nárůstu počtu hemofiliků s nově nasazenou profylaxí, dále pak růst nároků 
na podání krevních derivátů při akutních zákrocích pro tyto pacienty. Meziroční nárůst nákladů na 
krevní deriváty dosáhl částky 25,5 mil. Kč, oproti rozpočtu se pak jedná o částku téměř 15 mil Kč. V 
ostatních léčivých přípravcích meziročně narostly náklady o 11 mil Kč, oproti rozpočtu se jedná o 
částku 5 mil. Kč. Šlo převážně o léky pro onkologicky a hematoonkologicky nemocné pacienty. 
Všechny uvedené skutečnosti ovlivnily výši čerpaných nákladů na léčivé přípravky. Celkově byl 
rozpočet překročen o 66,5 mil. Kč (4%). 
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Graf. č1. – Vývoj nákladů na léčivé přípravky v pěti nákladově nejvýznamnějších specializovaných     

centrech. 
 

 
 
 
 
V roce 2019 bylo v oblasti nákladů na zdravotnický materiál dosaženo takřka vyrovnaného 
hospodaření, překročení rozpočtu o 1% (absolutně 5,2 mil. Kč).  Celkově vzrostl počet operačních 
zákroků o 2%, s tím souvisí odpovídající nárůst nákladů na obvazový materiál.  Nárůst v nákladově 
významných výkonech se projevil u implantací TEP, kardiostimulátorů a kardiovertrů, TAVI, MSP a 
artroskopických operací. V kardiologické odbornosti byl zaznamenán nárůst nákladů, především v 
oblasti ablačních katetrů Carto, v oblasti kardiochirurgie se jednalo převážně o nárůst srdečních 
podpor, u ortopedické odbornosti se navýšilo použití operačních fréz a implantátů pro operace páteře. 
Dále byl zaznamenán vyšší nárůst nákladů v oblasti zobrazovacích metod, a to převážně díky 
implantabilním portům, tepenným uzávěrům, vodícím drátům a extraktorům trombů. Vše výše 
uvedené se podílelo na překročení rozpočtu o 5,2 mil. Kč.  
 
Na překročení nákladů na ostatních účtech 501 mají nejvýznamnější podíl náklady na krev a krevní 
výrobky. Transfúzní oddělení FN Plzeň pokračuje v nastaveném trendu navyšování poměru 
deleukotizovaných krevních přípravků, což zvyšuje náklady na krev. Zároveň Hematologicko-
onkologické oddělení přechází s novými separátory na transfúzní  přípravky TADR (trombocyty z 
aferézy deleukotizované v náhradním roztoku), které jsou vhodnější pro pacienty s hematologicko-
onkologickou diagnózou. Zároveň bylo přijato několik pacientů s akutní hemato-onkologickou 
diagnózou, kteří podstupují intenzivní léčbu náročnou na krevní přípravky. Z těchto důvodů meziroční 
nárůst na krevní výrobky dosahuje částky 11 mil. Kč.  Další významnou nákladovou položku tvoří 
náhradní díly k zdravotnickým přístrojům, kde nastal meziroční nárůst o 1 mil. Kč. Dále vzrostly 
náklady na OOPP pro zaměstnance o 3 mil. Kč z důvodu obnovy a nového barevného rozlišení 
jednotlivých kategorií zaměstnanců. V červnu, na základě doporučení auditora FN Plzeň, byly 
přeúčtovány z účtu 558 náklady na tabletový systém pro stravovací provoz přímo do spotřeby na účet 
501. Důvodem bylo přehodnocení parametrů tabletového systému a jejich evidence. Jednalo se o 
částku 8,4 mil Kč. Vzhledem ke změně poskytování stravy pacientům v areálu FN Plzeň Bory od září 
(strava je připravovaná ve stravovacím provozu FN Plzeň) vzrostly náklady na potraviny pro pacienty. 
Meziroční nárůst dosáhl částky 7 mil. Kč. Vzhledem k zavádění elektronizace zdravotní dokumentace 
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je nutné pořizovat čipové karty pro elektronické podpisy zdravotnických pracovníků. Všechny výše 
uvedené skutečnosti se podílely na překročení rozpočtu o 39 mil. Kč. 
 
V oblasti nákladů na energie se podařilo udržet vyrovnaný rozpočet (úspora 0,5 mil. Kč). Vliv na tuto 
skutečnost měly vyšší průměrné teploty v zimních měsících, které se podílely na snížení spotřeby 
tepla (meziročně o 4 000 GJ). Chladnější průběh letních měsíců se projevil ve snížené spotřebě 
chlazení. Spotřeba elektrické energie se udržela na rozpočtované výši. Mírný nárůst (o 2 %) jsme 
zaznamenali ve spotřebě vody. 

 
Náklady na prodané zboží jsou k datu ve výši celkem 304 mil. Kč, z toho za léčivé přípravky vydané 
na recepty ve výši 274 mil. Kč. Počet vydaných receptů dosáhl počtu 270 329, meziroční nárůst o 5%. 
Celkový objem nákladů na prodané léky mimo recepty a prodeje potravinových doplňků dosáhl 22 mil. 
Kč (o 5,2 mil. Kč více než bylo rozpočtováno). Náklady na zboží ve vlastních bufetech a prodejnách 
potravin odpovídají rozpočtované částce. Celkem byl rozpočet překročen absolutně o 6,4 mil. Kč. 
 
V oblasti nákladů na opravy a údržbu bylo dosaženo meziročního vyrovnaného hospodaření. Podílela 
se na tom úspora nákladů v oblasti oprav a údržby zdravotnického zařízení v částce 8,4 mil. Kč. 
Jedním z důvodů je průběžná obnova zdravotnických zařízení z různých dotačních titulů a důsledná 
edukace zdravotnických pracovníků z hlediska provozu a bezpečnosti. Meziroční nárůst byl 
zaznamenán v oblasti stavební údržby, a to o částku 10 mil. Kč. Vzhledem ke stáří budov a přípojek 
v obou areálech FN, došlo k několika haváriím vodovodního řadu a nutným opravám vadného potrubí. 
Na instalatérské práce a opravy vodovodního řadu bylo vynaloženo 2,8 mil. Kč, na havarijní opravy 
střech bylo použito 0,9 mil. Kč, na opravy fasád (omítky, okna apod.) 1,5 mil Kč, na opravy komunikací 
0,5 mil. Kč. Z důvodu havarijního stavu budovy v areálu FN Bory bylo nutné přistoupit k demolici 
objektu v částce 0,6 mil. Kč atd. Z důvodu zvyšování bezpečnosti pacientů a zaměstnanců FN bylo 
vynaloženo 2,4 mil. na opravy a instalace automatických dveří, které jsou doplňovány o dorozumívací 
zařízení a přístupové systémy. Za 6,4 mil. Kč se uskutečnily malířské práce, které se provádí 
pravidelně na základě vyhlášky č. 306/2012 Sb. Dále probíhal servis a údržba výtahů v hodnotě 4,4 
mil. Kč, četnost servisů se navyšuje z důvodu havarijních oprav. Na rok 2020 je plánována postupná 
obměna nejvytíženějších a nejporuchovějších výtahů. Celkově byl rozpočet překročen o 20,1 mil. Kč 
(o 13 %). 
 
V nákladech na ostatní služby byl zaznamenán meziroční nárůst 8 mil. Z toho 2,5 mil. Kč bylo 
způsobeno změnou v účtování účastnických poplatků zaměstnanců, kteří se účastní kongresů a jiných 
služebních cest. Dodavatelské elektro revize, které probíhaly postupně ve všech objektech FN Plzeň, 
dosáhly částky 13 mil. Kč (meziroční nárůst o 2,5 mil. Kč.) Nárůst nákladů na úklidové služby 
poskytované dodavatelem je způsoben zvyšujícím se objemem požadovaných služeb a nárůstem cen 
za poskytované služby. Vzhledem k zákonnému navýšení minimální mzdy (75% nákladů činí mzdové 
náklady pracovníků), bylo nutné upravit  smluvní ceny.  Meziroční nárůst nákladů na dodavatelský 
úklid byl v částce 7 mil. Kč. Rozpočet byl překročen o 5 mil. Kč (o 2 %). 

  
Ve zvýšených osobních nákladech se promítly dopady změn v novelách nařízení vlády 341/2017 Sb. 

(některé nebyly známy v době tvorby rozpočtu) a ovlivňovaly vývoj mzdových nákladů po celý rok.  

Jedná se především o navýšení tarifních platů dle nových tabulek platných od 1. 1. 2019. U 

nelékařských zaměstnanců pracujících pod odborným dohledem, kteří pracují v třísměnném a 

nepřetržitém provozu, došlo navíc k navýšení zvláštních příplatků o 2.000 Kč. Nelékařským 

pracovníkům vykonávajícím nelékařské zdravotnické povolání bez odborného dohledu, kteří pracují 

v třísměnném a nepřetržitém provozu, došlo navíc k navýšení zvláštních příplatků o 5.000 Kč. U všech 

zaměstnanců, kteří soustavně poskytují zdravotní služby na operačních a porodních sálech, 

anesteziologicko-resuscitačních odděleních a odděleních urgentního příjmu, jednotkách intenzivní 

péče, onkologických odděleních nebo na psychiatrické klinice a gerontologickém oddělení byl navýšen 

stávající zvláštní příplatek minimálně na 1.900 Kč. U všech zaměstnanců došlo navíc k navýšení 

mimotarifních složek platu hrazených % z tarifu nebo průměrného hodinového výdělku v návaznosti 

na zvýšení tarifních platů a zvláštních příplatků, což se poprvé projevilo ve 2. čtvrtletí roku 2019, 

přičemž tento trend pokračoval i ve 3. a 4. čtvrtletí. V roce 2019 byly všem zaměstnancům na základě 

kladného hospodářského výsledku organizace, stejně jako v předchozích letech po vyhodnocení 

ekonomických parametrů, vyplaceny 3x mimořádné odměny (v červnu, září a prosinci). V průběhu 

roku se podařilo obsadit větší množství neobsazených míst, a to i z řad absolventů. Na pracovní místa 

systemizovaná v plném pracovním úvazku jsme přijali i zaměstnance ve zkrácených pracovních 
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úvazcích. Navíc jsme byli nuceni navýšit počet pracovníků v dělnických a provozních profesích, a to 

hlavně v souvislosti s ukončením spolupráce s externí firmou, která zajišťovala stravování pacientů i 

zaměstnanců v areálu FN Bory. Rozpočet k 31. 12. 2019 byl překročen o 48,8 mil. Kč (o 2 %).  

Meziroční nárůst osobních nákladů dosáhl částky 401 mil. Kč (o 12,5 %).  

 

Graf č. 2. Vývoj osobních nákladů v letech 2014 - 2019 

 

 

Do nákladů  prodeje materiálu jsou účtovány náklady na transfúzní přípravky určené k prodeji 
ostatním subjektům. Výše počtu odebíraných transfúzních jednotek ze strany ostatních zdravotnických  
subjektů je nepravidelná a nelze ji přesně predikovat. Celkově se náklady zvýšily o 2,5 mil. Kč proti 
rozpočtu.   
 
Vynaložené finanční prostředky na nově pořízený DDHM, který je účtován ve FN Plzeň při spotřebě 
přímo do nákladů, dosáhly k 31. 12. 2019 celkem výše 69,7 mil. Kč.  Do pořízení zdravotní a 
laboratorní techniky byla investována částka ve výši 12 mil. Kč.  V souvislosti s vybudováním nového 
Urgentního příjmu bylo pořízeno nové vybavení v hodnotě 5,1 mil. Kč. Rekonstrukce lůžkové stanice 
Urologické kliniky a lůžkové stanice 1. interní kliniky si vyžádala pořízení inventáře za 3,4 mil. Kč. Na 
základě darovací smlouvy byl Podpůrným a rozvojovým servisem o.p.s. převeden na FN Plzeň movitý 
majetek, který byl ve výpůjčce a nachází se v prostorách FN Plzeň. Celková výše zařazeného DDHM 
je v částce 8,4  mil. Kč. V rámci obnovy lůžkovin byly pořízeny nové polštáře a přikrývky pro pacienty 
na několika lůžkových stanicích. Z důvodu ukončení  podpory systému Windows 7 bylo nutné nahradit 
stávající výpočetní techniku novou, která umožní používání podporovaných  systémů Windows. 
Celková výše vynaložených prostředků dosáhla částky 27,6 mil. Kč (meziroční nárůst 15,5 mil. Kč).  
 
V oblasti odpisů dlouhodobého majetku nastal na začátku roku 2019 krátkodobý pokles nákladů na 
odpisy způsobený zpomalením procesu zařazování nově pořízeného majetku do majetku FN Plzeň 
proti předpokladu. Důvodem je dodržování legislativy, na základě které se prodlužují termíny od 
zadání veřejné zakázky až k uskutečnění investice. Zároveň byla provedena změna odpisové sazby u  
lineárních urychlovačů, které byly zakoupeny ke konci roku 2010. Předpokládaná doba používání 
těchto lineárních urychlovačů byla stanovena na 10 let. Vzhledem k provedenému  technickému 
zhodnocení bude tato zdravotnická technika ve FN Plzeň  používána i v dalších letech. Aby  byl tento 
majetek odepisován v průběhu celé doby používání, musela FN Plzeň tuto skutečnost 
zohlednit  podstatným snížením sazby odpisů. K 31. 12. 2019 dosáhly odpisy zdravotnické techniky 
výše 180 mil. Kč,  odpisy budov a staveb v hodnotě 49,2 mil. Kč. Náklady na odpisy dlouhodobého 
majetku dosáhly rozpočtované hodnoty. 
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Do ostatních nákladů z činnosti jsou zaúčtovány náklady na cestovné vyplácené dárcům krve a 
pacientům v klinických studiích a občerstvení pro dárce krve poskytované po odběrech. K 31. 12. 
2019 se jednalo o částku 4,4 mil. Kč, kterou nelze zcela přesně rozpočtovat. Dále byly vyplaceny 
náhrady škody poškozeným klientům v částce 1,1 mil. Kč.  Na základě výše uvedených skutečností 
byl rozpočet překročen o 2,7 mil. Kč. 
 
Výše výnosů za poskytnutou zdravotní péči od zdravotních pojišťoven k 31.12 2019 je ovlivněna 
zaslanými doplatky od Vojenské zdravotní pojišťovny (59,2 mil. Kč) a České průmyslové zdravotní 
pojišťovny (13 mil. Kč). Dále  Všeobecná pojišťovna provedla vyúčtování zdravotní péče za rok 2016 
s výsledným doplatkem v částce 17,8 mil. Kč a za vyúčtování zdravotní péče za rok 2018 zaslala 
doplatek v částce 44,4 mil. Kč. Zároveň bylo provedeno dodatečné vyrovnání vyúčtování let 2014 a 
2015 od Všeobecné zdravotní pojišťovny, ze kterého vyplynula srážka 7,5 mil. Kč. V září jsme obdrželi 
konečné vyúčtování roku 2017 od Všeobecné zdravotní pojišťovny, ze kterého vznikl doplatek 20,7 
mil. Kč. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra zaslala doplatek ve výši 9,4 mil. Kč jako konečné 
vyrovnání vyúčtování roku 2018 a navýšila zálohové platby o celkovou částku 6 mil. Kč v návaznosti 
na navýšení limitů centrové péče a TAVI pro rok 2019. Finanční objem výnosů za studie tuzemské i 
zahraniční se meziročně zvýšil celkem o 4 mil. Kč. Od 1. 7. 2018 provozuje FN Plzeň ve vlastní režii 
provoz nadstandartních pokojů. Celkový výnos za poskytovanou službu k 31. 12. 2019 je ve výši 6,2 
mil. Kč. Výnosy za poskytnutou zdravotní péči mimo zdravotní pojištění meziročně vzrostly o 5 mil. Kč.  
Celkový výnos z prodeje služeb je o 180 mil. Kč vyšší, než byl rozpočtován.  
 
Výnosy z prodaného zboží kopírují vykázaným objemem položku 504 Prodané zboží. Zaznamenali 
jsme zvýšení obratu ve výdeji léčivých přípravků na recepty o 5% (absolutně o 13 452 ks). Bohužel 
vlivem revize cen a vstupu nových léčivých přípravků na trh, došlo ke snížení prodejních cen 
některých významných položek a celkový meziroční pokles výnosů dosáhl částky 5,8 mil. Kč. 
Zvýšením prodeje volně prodejných léčivých přípravků a zdravotnických prostředků meziročně o 5,5 
mil. Kč a výběru regulačních poplatků o 1,1 mil. Kč došlo k meziročnímu nárůstu výnosů o 1,3 mil. Kč. 
Za služby poskytované ve vlastních prodejnách stravovacího provozu bylo dosaženo 
předpokládaných příjmů. Vzhledem k této skutečnosti nebylo možné dosáhnout očekávaného nárůstu 
výnosů (o 2,5 mil. Kč). 
 
Do výnosů z prodeje materiálu jsou účtovány transfúzní přípravky určené k prodeji ostatním 
subjektům. Výše počtu odebíraných transfúzních jednotek ze strany ostatních zdravotnických subjektů 
je nepravidelná a nelze ji přesně predikovat. Celkově se výnosy zvýšily o 2,4 mil. Kč proti rozpočtu. 
 
Z finančních darů z rezervního fondu byly finanční prostředky v celkové částce 3,2 mil. Kč použity na 
pronájem 3D laparoskopické věže, vybavení DDHM pro zdravotnická oddělení a na zaplacení 
poplatků za účast zaměstnanců FN na zahraničních odborných akcích. Ostatní čerpání fondu ve výši 
4,6 mil. Kč jsou benefity poskytované zaměstnancům v rámci FKSP na základě kolektivní smlouvy 
platné pro rok 2019. Na pokrytí vyplacených odměn ze zlepšeného hospodářského výsledku nebyl 
použit rozpočtovaný fond odměn. Úspora proti rozpočtu z tohoto důvodu dosáhla částky 24,2 mil. Kč. 
 
Ve výnosech z ostatních činností jsou zaúčtovány finanční neadresné bonusy poskytnuté na základě 
smluvního ujednání mezi FN Plzeň a dodavatelskými firmami. Výše neadresných bonusů závisí na 
odebraném objemu léčivých přípravků a spotřebního zdravotnického materiálu za období uvedené ve 
smlouvách. Celkový objem neadresných bonusů k 31. 12. 2019 byl ve výši 54,7 mil. Kč. Výnosy od 
pojišťovny za náhradu škody byly ve výši 1,7 mil. Kč. Od května 2019 je zpoplatněno parkování v 
areálech FN Plzeň  v režimu 24 hodin / 7 dnů v týdnu. Nárůst tržeb z parkovného se zvýšil meziročně 
o 2,3 mil. Kč. Z důvodu výše uvedených skutečností, byla rozpočtovaná výše výnosů překročena o 
55,5 mil. Kč. 
 
Na účtu Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů jsou proúčtovány dotační  
prostředky v celkové částce 68 mil. Kč. Z toho byl čerpaný příspěvek na provozní činnosti ve výši 21,6 
mil. Kč, na granty 22,1 mil. Kč, z projektů IROP EU byly použity 2 mil. Kč, na sociální služby použita 
částka 1,8 mil. Kč, na zajištění provozu  NOR 464 000 Kč.  Proúčtované odpisy z majetku pořízeného 
z dotací byly ve výši 19,9 mil. Kč. Rozpočtované výnosy byly navýšeny o 58 mil. Kč. 
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5. Komentář k vývoji pohledávek a závazků 
 
Při oceňování a účtování závazků a pohledávek se FN Plzeň řídí zákonem č. 563/1991 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou k tomuto zákonu č. 410/2009. Při postupech účtování 
o opravných položkách a vyřazení pohledávek se FN Plzeň řídí ČÚS č. 706. 
 
 

 Závazky 
 
Úplná evidence závazků je ve FN Plzeň zajištěna prostřednictvím programu Navision, kde jsou 
závazky členěny podle jednotlivých věřitelů.  
 
Celková výše závazků v Kč k 31. 12. 2019:                                             1 049 606 201,41 Kč 

 z toho nezaplacené investiční faktury dodavatelů:                        73 637 259,09 Kč 

 
FN Plzeň hradí své závazky do dohodnutého termínu splatnosti. 
 
 

 Pohledávky 
 
Úplná evidence pohledávek je ve FN Plzeň zajištěna prostřednictvím programu Navision, kde jsou 
pohledávky členěny podle jednotlivých dlužníků a podle druhu pohledávky. 
 
Celková výše pohledávek (netto) v Kč k 31. 12. 2019:                               928 738 591,20 Kč 

 z toho pohledávky vůči zdravotním pojišťovnám:                        632 838 837,32 Kč 

 z toho nezaplacené pohledávky za léčení cizích             
     státních příslušníků:                                                                       30 609 677,06 Kč 

 z toho nezaplacené pohledávky za ostatní osoby:                          1 419 730,30 Kč 
 

FN Plzeň průběžně sleduje podle §14 odst. 5 zákona č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a 
jejím vystupování v právních vztazích v platném znění, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky. 
Zejména včasným uplatněním a vymáháním pohledávek zajišťuje, aby nedošlo k promlčení nebo 
zániku těchto práv. Ředitel FN Plzeň rozhodl podle §35 zákona č. 219/2000 Sb. o majetku České 
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění, v níže uvedených případech od 
pohledávky upustit a to z důvodu, že ze všech okolností bylo zřejmé, že další vymáhání pohledávky by 
nebylo úspěšné. Odepsané pohledávky se dále sledují na podrozvahových účtech do okamžiku, než 
je prokazatelně doloženo, že nemůže v žádném případě nastat jejich úhrada, nebo do okamžiku, kdy 
pohledávka definitivně právně zanikla. 

             
Pohledávky FN Plzeň odepsané k 31. 12. 2019 v Kč:                                 6 070 516,45 Kč 

 z toho za léčení cizích státních příslušníků:                                 5 673 033,41 Kč 

 z toho ostatní:                                                                                  397 483,04 Kč 
 
 
 

6. Komentář k významným změnám v oblasti majetku 
 
Do evidence majetku FN Plzeň byl k 31. 12. 2019 zařazen dlouhodobý (investiční) majetek v celkové 
výši 316,6 mil. Kč, z toho z vlastních prostředků byl pořízen majetek za 274,8 mil. Kč, z dotací EU a 
SR za 40, 7 mil. Kč. Na stavební úpravy budov bylo použito 73,9 mil. Kč, jedná se například o 
stavební úpravy JIP a lůžkové části HOO za 34,4 mil. Kč, stavební úpravy lůžek Chirurgického 
oddělení pavilonu č. 59 za 16,7 mil. Kč, stavební úpravy ambulancí střed F za 1,4 mil. Kč, kompletní 
rekonstrukce páteřního vodovodu Interního oddělení pavilonu 54 ve výši 5,9 mil. Kč, výměna zařízení 
systému chlazení v Onkologickém centru za 1,6 mil. Kč. Zdravotnická technika byla pořízena 
v celkové částce  168,6 mil. Kč. Jedná se např. o pořízení 2 ks přístrojů pro mimotělní oběh za 15,8 
mil. Kč, 14 ks víceúčelových sonografů v celkové částce 26,7 mil. Kč, 2 ks operačních laserů za 4,5 
mil. Kč, hemokultivační systém za 5,3 mil. Kč, systém pro analýzu buněk za 4,9 mil. Kč. Nevyhovující 
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provozní technika byla nahrazena novými přístroji v celkové výši za 37,2 mil. Kč např. náhradním 
zdrojem elektrické energie za 6,4 mil. Kč, pro provoz prádelny byla pořízena plně automatizovaná 
finišovací linka za 11,7 mil. Kč, pro lochotínskou část nemocnice byl zakoupen bezpečnostní systém 
v částce 8,5 mil. Kč, systém klimatizačních jednotek pro ORAK za 1,9 mil. Kč. Z další techniky, 
například pro vozový park Odboru dopravy FN, byly zakoupeny 3 nové nákladní automobily a 2 osobní 
automobily v celkové částce 3,9 mil. Kč a pro Správu informačního systému FN servery v celkové 
částce 3,8 mil. Kč. 
 
Graf č. 3: Procentní vyjádření zařazeného DHM/DNM dle jednotlivých podtříd k 31. 12. 2019  
 

 
 

 

 
Náklady účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedeného v informačním 
systému programového financování jsou přidělovány zdravotnickému zařízení podle zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Příjemce je povinen při použití příspěvku postupovat 
v souladu s uvedeným zákonem o veřejných zakázkách a se zákonem č. 218/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech. FN je povinna použít takto přidělený příspěvek v souladu s rozhodnutím a 
výhradně k účelovému financování majetku. Finanční prostředky musí být použity na účel stanovený 
projektem a prokazatelně dokladovány. Při užití finančních prostředků stanovených schváleným 
projektem je organizace povinna podílet se na celkovém finančním objemu prováděné akce 
příslušným minimálním procentuálním objemem stanovených finančních prostředků z vlastních zdrojů. 
FN jako příjemce odpovídá poskytovateli za co nejhospodárnější způsob využití finančních prostředků 
a dodržení jejich stanoveného členění a výši. Prostředky z příspěvku nesmí být poskytnuty jiné 
právnické nebo fyzické osobě. 
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Tabulka č. 1: Investiční akce uskutečňované v období leden – prosinec 2019 (čerpání finančních 

prostředků, nejedná se o objem zařazeného majetku) 

 

 

 

 
Tabulka č. 1 zobrazuje rozklad systému financování SMVS na jednotlivé typy financování. V roce 
2019 FN Plzeň využila zdroje EU, a to investiční zdroje ve výši 121.320.025,65 Kč a neinvestiční ve 
výši 1.755.696,50 Kč. Za stejné období investiční dotace ze státního rozpočtu činily 27.195.624,36 Kč, 
neinvestiční dotace 250.562,45 Kč. Celkově bylo v roce 2019 na reprodukci dlouhodobého majetku, 
v rámci programů reprodukce majetku vedeného v informačním systému SMVS, použito 
185.451.836,15 Kč. Finanční prostředky byly použity v souladu s platnou legislativou. Z vlastní zdrojů 
FN Plzeň bylo použito 34.929.927,19 Kč. 
 
 

7. Komentář k hospodářské činnosti 
 
Provozování hospodářské (jiné) činnosti se řídí zákonem č. 218/2000  Sb., o rozpočtových pravidlech 

(zejména § 53, 55, 63), zákonem č.219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních 

vztazích (zejména § 63), zákonem č.320/2001 Sb., o finanční kontrole a platnými daňovými zákony. 

Vymezení rozsahu činnosti je stanoveno v příloze č. 1 Zřizovací listiny FN Plzeň. Hospodářská činnost 

je sledována odděleně od hlavní činnosti. Hospodaření s finančními prostředky získanými z této 

činnosti se řídí platnou legislativou pro organizační složky státu a příspěvkové organizace. V rámci 

hospodářské činnosti poskytuje FN služby cizím subjektům a zaměstnancům za úplatu. Ceny za 

služby provozované v rámci činnosti jsou součástí ceníku služeb klinik a oddělení a nezdravotnického 

ceníku FN Plzeň. 
 
K 31. 12. 2019 byly provozovány ve FN tyto činnosti:  
 

 Silniční motorová doprava (půjčování vozidel vlastní dopravy), údržba motorových vozidel a 

jejich příslušenství, 

 Velkoobchod a maloobchod (prodej zboží v ústavních lékárnách a zdravotnických potřebách, 

prodej potravin  ve vlastním stravovacím provozu), 
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Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti před zdaněním k 31. 12. 2019 byl zisk ve výši 
3 123 138,97 Kč. V níže uvedené tabulce č. 2 je uveden hospodářský výsledek dle jednotlivých 
hospodářských činností. 
 
 

Typ  hospodářské činnosti      Zisk v Kč 

Velkoobchod a maloobchod  3 099 147,97 

Silniční motorová doprava a údržba motorových vozidel 23 991,00 

Celkem 3 123 138,97 

 
 
Aktiva a pasiva v rámci hospodářské činnosti nesledujeme. Sledují se pouze náklady a výnosy, které 
jsou rozpočítávány dle vnitřního klíče, který je odvozen z cen uvedených v ceníku zdravotních a 
nezdravotnických služeb FN Plzeň pro dané činnosti. Na základě výpočtu je vytvořen účetní doklad, 
který převádí tyto náklady na samostatné nákladové středisko. Náklady a výnosy na hospodářskou 
činnost v lékárnách FN pro veřejnost (pouze účty 504 a 604) a prodejny potravin jsou členěny přímo 
na jednotlivá nákladová střediska FN. Faktury a pokladní doklady jsou přímo přiřaditelné pro jednotlivé 
činnosti. Ve 4. čtvrtletí 2019 nastala změna v rozsahu poskytovaných služeb v oblasti činnosti silniční 
motorová doprava. Vzhledem ke změně v poskytování pacientské stravy (zajištění stravy v rámci FN 
Plzeň), došlo ke snížení příjmů plynoucí z pronájmu nákladních automobilů FN Plzeň.  
 
 
 

8. Komentář k využití poskyt. prostředků – příspěvky na provoz, dotace 
 
FN Plzeň jako příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými hlavní činností 
a s peněžními prostředky přijatými ze státního rozpočtu pouze v rámci finančních vztahů stanovených 
zřizovatelem (MZ ČR).  Náklady a výnosy se evidují na samostatných nákladových střediscích.  
Skutečně použité finanční prostředky z přidělených dotací ze státního rozpočtu se účtují do výnosů na 
účty 671. K 31. 12. 2019 bylo použito z dotačních prostředků celkem 68 mil. Kč. Z toho byl čerpaný 
příspěvek na provozní činnosti ve výši 21,6 mil. Kč, na granty 22,1 mil. Kč, z projektů IROP EU byly 
použity 2 mil. Kč, na sociální služby použita částka 1,8 mil. Kč a na zajištění provozu NOR 464 000 
Kč. Proúčtované odpisy z majetku pořízeného z dotací byly ve výši 19,9 mil. Kč.  
 

 Výzkumné úkoly – granty    

K 31. 12. 2019  ve FN Plzeň v řešení 15 grantů (1x FN jako hlavní příjemce, 14 x jako  bylo

spolupříjemce), na které bylo poskytnuto ze státního rozpočtu 7 716 000 Kč. Z toho na výzkumné 
záměry, kde je FN Plzeň jako hlavní příjemce, celkem 3 161 000 Kč, na granty, kde je FN Plzeň 
spolupříjemcem, 4 555 000 Kč. Finanční prostředky byly poskytnuty během roku postupně na všech 
15 projektů. Ze všech projektů bylo v průběhu roku čerpáno. K 31. 12. 2019 byla celkem vyčerpána 
částka 7 587 492 Kč, z toho 3 303 420 Kč na osobní náklady, 3 249 042  Kč na náklady materiálové 
(převážně spotřební a zdravotnický materiál, laboratorní materiál, diagnostické testy, všeobecný 
kancelářský materiál), 103 983 Kč na služby (například statistické služby, opravy nástrojů, poštovné, 
účastnické poplatky), 9 491 Kč na cestovné (pracovní cesty s aktivní účastí) a 921 556 Kč na režijní 
náklady (spotřeba energií, vodné apod.). Přínos aktivní účasti na řešení jednotlivých projektů je pro FN 
jednoznačný, neboť prezentuje kvalitu a odbornou úroveň jednotlivých řešitelských pracovišť. 
Závěrečným výstupem projektu jsou nové léčebné metody a postupy, které zkvalitní úroveň 
poskytované zdravotní péče. Dalším  přínosem je prezentace nově vzniklých léčebných metod a 
postupů v rámci kongresů a sjezdů odborných společností. To vše přináší FN uznávanou prestiž a 
spolupráci předních evropských i zámořských pracovišť. 
 

 Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace  

Rozhodnutím č. 1 RVO-FNPI/2019 byly FN Plzeň poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 
21 067 017 Kč. Prostředky jsou poskytnuté jednorázově jako podpora na dlouhodobý koncepční 
rozvoj výzkumu vývoje a inovace FN Plzeň. Z podpory je možné hradit způsobilé náklady na 
výzkumnou činnost na základě podmínek čerpání uvedených v rozhodnutí. V měsíci listopadu, na 



17 

 

 

základě žádosti o změnu, bylo vydáno rozhodnutí č. 2 RVO-FNPl/2019. Tímto rozhodnutím bylo 
stanoveno použití prostředků ve výši 6 636 075 Kč na nákup investičních  prostředků,  na neinvestiční 
prostředky bylo možné využít částku ve výši 14 430 942 Kč. K 31. 12. 2019 byla z neinvestičních 
prostředků čerpána celá výše dotace, tedy 14 430 942 Kč, z toho na osobní náklady bylo použito 
7 444 030 Kč, na materiální náklady použito 5 393 146 Kč (čerpáno především za diagnostické sety, 
radiofarmaka, spotřební a zdravotnický materiál, odbornou literaturu a ostatní kancelářský materiál), 
na čerpání služeb použito 589 017 Kč (placeny poplatky za členství v odborných společnostech, 
publikační poplatky, překladatelské a statistické práce), dále bylo použito 1 004 749 Kč na cestovné 
(účast na tuzemských i zahraničních odborných konferencích, kde prezentovány výsledky výzkumu). 
Z investiční dotace byla čerpána také celá výše dotace, tedy 6 636 075 Kč (jednalo se o nákup 
notebooku nutného ke zpracování videí z operací, systému pro analýzu buněk v reálném čase, 
simultánní multi-slice akvizice dat MR 3T, SW pro difusní zobrazení pro PET/MRI, přístroje 
ultrasonografického a readeru mikrodestičkového).  
 

 Rezidenční místa  

Dotační program na Rezidenční místa je zaměřen na podporu specializačního vzdělávání lékařských 
zdravotnických pracovníků a nelékařských zdravotnických pracovníků ve vybraných oborech 
specializačního vzdělávání, program je spolufinancován ze SR. Cílem programu je finanční podpora 
absolventů postgraduálního studia (specializační vzdělávání), podpora v lékařských povoláních, v 
ošetřovatelství a nelékařských povoláních. Podpora vzdělávání probíhá v těch oborech, ve kterých je 
nedostatek specialistů. Tento program je víceletý a přidělené finanční prostředky jsou určeny na 
úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním jednotlivých rezidentů po celou dobu trvání 
projektu. Na základě předložených vzdělávacích a finančních plánů rezidentů byla FN Plzeň zaslána 
MZČR na rok 2019 neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v celkové výši 17 184 754,50 Kč, z toho 
peněžní prostředky v částce 271 540,50 Kč byly během roku vráceny podle vydaných změnových 
rozhodnutí zpět do rozpočtu. Ke konci roku stav dotace činil celkem 16 913 214,00 Kč, z této částky 
se nepodařilo rezidentům spotřebovat 663 579,00 Kč. V 88 dotačních programech se aktivně během 
roku vzdělávalo 133 rezidentů, 22  rezidentů přerušilo projekt z osobních důvodů a 6 rezidentů 
předčasně ukončilo projekt. 18 rezidentů splnilo všechny požadavky specializačního vzdělávání a 
úspěšně absolvovalo atestační zkouškou. 

 

 Atestační zkoušky 

FN Plzeň jako akreditované zařízení může na základě pověření provádět specializační vzdělávání 
radiologických asistentů v oborech: Zobrazovací technologie v radiodiagnostice, Zobrazovací a 
ozařovací technologie v nukleární medicíně a Zobrazovací a ozařovací metody v radioterapii. V rámci 
pověření provádí také specializační vzdělávání všeobecných sester v oboru Intenzivní péče. V 
červenci a listopadu roku 2019 byla vydána rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze SR na 
úhradu nákladů na atestační zkoušky vykonané v období II. a IV. čtvrtletí roku 2019. Finanční 
prostředky ve výši 27 000 Kč a 123 000 Kč byly poukázány na účet FN Plzeň k 30. 7. 2019 a 13. 12. 
2019. Veškeré poukázané finanční prostředky byly v roce 2019 využity na úhradu nákladů spojených 
se zajištěním pořádaných atestačních zkoušek. V roce 2019 úspěšně složilo atestační zkoušku 
celkem 50 osob. 
 

 Specializační vzdělávání sester  

Pokračuje projekt FN Plzeň – Specializační vzdělávání sester (projekt CZ.03.2.63/0.0/0.0/15-
_039/0009530). Výše přiznané zálohy na rok 2019 činí 8 296 600,95 Kč, celkově byla na účet FN 
Plzeň v roce 2019 připsána záloha ve výši 10 594 522,82 Kč (z toho 2 297 921,87 Kč činily 
nevyčerpané přidělené prostředky z roku 2018). Z celkem přidělených finančních prostředků bylo 
čerpáno na refundace mezd všeobecným sestrám - účastnicím projektu, cestovní náhrady účastnic 
projektu i členů realizačního týmu, osobní náklady odborného gestora vzdělávání, osobní náklady 
lektorů teoretických modulů výuky zajišťované v režii FN Plzeň a na cílové odměny členů realizačního 
týmu. Dále v souvislosti se zajištěním teoretické výuky SV v oboru Intenzivní péče, zajišťované FN 
Plzeň ve vlastní režii, byly pro účastníky pořízeny logbooky (povinný dokument nelékařského 
zdravotnického pracovníka, kterým je prokazována jeho účast na specializačním vzdělávání), 
informační brožury a rovněž odborné publikace pro rozšíření nezbytných teoretických znalostí, které 
účastníkům budou sloužit jako odborná skripta. V souvislosti se zajištěním odborných praxí na 
akreditovaných pracovištích FN Plzeň byly zakoupeny osobní ochranné pomůcky pro první účastníky 
praxí. Rovněž proběhla částečná fakturace za poskytnuté dodavatelské služby (výuka teoretických 
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modulů dalších oborů SV), fakturace smluvním partnerem bude pokračovat nadále i v dalších 
obdobích. Celkově byla v roce 2019 čerpána k 31. 12. 2019  částka ve výši 1 527 091,08 Kč. 
 

 Připravenost nemocnice na řešení MU/KS  

Pro rok 2019 byla FN Plzeň přidělena dotace v rámci Dotačního programu na zvýšení ochrany 
měkkých cílů v resortu zdravotnictví. Na základě rozhodnutí OKP/2/1109/2019 byly poskytnuta 
neinvestiční dotace v celkové výši 980.256 Kč, která byla účelově určena na zvýšení ochrany 
měkkých cílů. Prostředky byly využity k provedení analýz a koncepcí poskytovatele lůžkové péče, 
ověření stávajících opatření na ochranu měkkých cílů, úhradě školení souvisejících se zajištěním 
ochrany měkkých cílů a k nakoupení chybějícího materiálového vybavení nutného k zajištění ochrany 
měkkých cílů. Veškeré cíle dotační akce byly splněny a v řádném termínu byla akce rovněž ukončena 
závěrečnou zprávou. Celková výše čerpané dotace činila 708.470,96 Kč, nevyužité ušetřené 
prostředky ve výši 271.785,04 Kč byly vráceny v řádném termínu na účet MZ ČR. 
 

 Krizová připravenost  

Úkoly v této oblasti jsou koncipovány a realizovány v základní rovině řešící legislativou definované 
podmínky připravenosti zdravotnického zařízení jako ostatní složky integrovaného záchranného 
systému v poskytování zdravotních služeb v situacích narušujících bezpečné prostředí. Dne 22. 7. 
2019 dorazila na účet FN Plzeň přidělená dotace ve výši 430.202,- Kč, částka odpovídá opravnému 
Rozhodnutí o poskytnutí  účelově vázaného příspěvku ze státního rozpočtu, které bylo vydáno dne 25. 
7. 2019. Částka dotace byla vyčerpána v souladu s Rozhodnutím na nákup schváleného vybavení a 
úhradu kurzů. Dále za účelem zajištění krizové připravenosti krizových transfuzních center, na základě 
Rozhodnutí vydaného dne 8. 7. 2019, obdržela FN Plzeň dne 22. 7. 2019 jednorázový příspěvek ve 
výši 29 252 Kč. Peněžní prostředky byly čerpány na pořízení věcných prostředků v souladu 
s metodikou – nože do sterilní svářečky, transportní vozíky pro mraženou plazmu. Realizace akce byla 
ukončena ke konci roku 2019. 
 

 Registr zhoubných nádorů (NOR)     

Z rozpočtu Krajského úřadu Plzeňského kraje byla poskytnuta dotace 344.000,- Kč na provoz 
Národního onkologického registru (NOR). Dotace byla poskytnuta na základě smlouvy mezi 
Plzeňským krajem a Fakultní nemocnicí o poskytnutí účelové dotace v roce 2019. Projekt byl 
realizován v souladu s podanou žádostí. Evidence čerpání probíhala odděleně na zvláštním účtu. 
Zúčtování příspěvku bylo provedeno podle smluvního ujednání. Dotace 344.000 Kč byla čerpána na 
mzdové náklady. Dále byla poskytnuta dotace z MZ na provoz územních pracovišť NOR pro rok 2019 
v celkové výši 1 661 938 Kč, z toho přeposlána částka 320 000 Kč na okresní pracoviště Sokolov, 
Cheb a Tachov. Dotace byla vyčerpána na mzdové náklady, zdravotní a sociální pojištění. Z rozpočtu 
Karlovarského kraje byla po podepsání smlouvy poskytnuta dotace pro NOR pro oblast Karlovarského 
kraje ve výši 120.000 Kč, prostředky byly vyčerpány na mzdové náklady.  

 

 Protidrogová politika MZ 

Cílem projektu je bezpečné vysazení psychoaktivních návykových látek pod odborným dohledem 
lékařů a zdravotních sester, čímž u klientů minimalizujeme zdravotní rizika. Terapeutickým přístupem 
zvyšujeme motivaci klientů k další léčbě. V roce 2019 nastala změna ve financování tohoto projektu, 
nebude již poskytována dotace od MZ.  Z toho důvodu bylo odesláno odstoupení od žádosti o přiznání 
dotace a zároveň bylo požádáno o poskytnutí příspěvku na činnost. V srpnu 2019 jsme obdrželi  
příspěvek na činnost ve výši 728.261,- Kč. Finanční prostředky byly vyčerpány na léky, SZM, náustky 
k alcotestu, náplasti proti kouření, hygienické potřeby, kancelářské potřeby, knihy, cestovné, školení, 
supervizi, vybavení, mzdové náklady, zdravotní a sociální pojištění. 
 

 Sociální služby ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče  

Fakultní nemocnice Plzeň byla pověřena na základě smlouvy s Plzeňským krajem poskytováním 
základní činností sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče. Jedná se o 
dotační titul Podpora sociálních služeb dle § 101 a, zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve 
znění pozdějších předpisů pro rok 2019 – Plzeňský kraj. Dotace se poskytuje jako neinvestiční. 
Náklady a výnosy spojené s poskytnutou dotací jsou evidovány odděleně na samostatném 
nákladovém středisku. Pro FN Plzeň byla  stanovena vyrovnávací platba pro rok 2019 ve výši 6 898 
500 Kč. Výše vyrovnávací platby je stanovena jako celková výše neinvestičních finančních prostředků 
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z veřejných rozpočtů, kterou sociální služba potřebuje k zajištění dostupnosti poskytování základních 
činností sociální služby vedle prostředků, které získá z vlastní činnosti. Jako součást vyrovnávací 
platby je v roce 2019 FN Plzeň poskytnuta účelová finanční dotace ve výši 1. 812 557,- Kč. K 31. 12. 
2019 byly z dotace uhrazeny osobní náklady sociálních pracovníků v celkové částce 1 715 130,60 Kč. 
Na provozní náklady spojené s nákupem dlouhodobého majetku bylo čerpáno 81 499,40.  K 31. 12. 
2019 byla průměrná obložnost sociálních lůžek 91,42 %.   
 

   Neinvestiční prostředky v rámci realizace projektů IOP s účastí EU  

K 31. 12. 2019 byly čerpané neinvestiční dotační prostředky u projektu realizovaného v rámci 5. výzvy 
projektu Obnova a modernizace přístrojového vybavení perinatologického centra FN Plzeň na nákup 
pamětní desky projektu (1.379,40 Kč), gynekologických a porodních instrumentárií (609.145,31 
Kč), lineárních dávkovačů (275.880 Kč) a lehátek vyšetřovacích (285.280,94 Kč). Oproti původně 
uváděné částce u lehátek vyšetřovacích došlo k ponížení čerpání dotace v souvislosti s vystaveným a 
uhrazeným penále firmě za pozdní dodávku. U projektu Obnova a modernizace přístrojového 
vybavení perinatologického centra FN Plzeň bylo dne 29. 4. 2019 vydáno změnové Rozhodnutí, 
v rámci něhož byla mimo jiné přesunuta částka 340.000,- Kč z investic do provozních prostředků. Ty 
budou čerpány na nákup schváleného neinvestičního vybavení. U projektu Komplexní ochrana 
celonemocničního informačního systému FN Plzeň vůči kybernetickým hrozbám v rámci 10. výzvy 
byly čerpány neinvestiční dotační prostředky na nákup povinné publicity (billboard) ve výši 2.347,40 
Kč a na úhradu studie proveditelnosti (454.960,00 Kč). Pro projekt Obnova a modernizace 
přístrojového vybavení onkogynekologického centra bylo rovněž dne 29. 4. 2019 vydáno změnové 
Rozhodnutí. Původně vyčleněné investiční prostředky ve výši 500 000 Kč byly přesunuty do 
provozních prostředků a byly využity na nákup 15 ks infuzních pump – celkové výdaje činily 395 670 
Kč, zbývající prostředky představují nevyčerpanou úsporu. Další rozpočtované provozní prostředky ve 
výši 12 000 Kč byly vyčleněny na nákup pamětní desky – celkové výdaje ve výši 1 452 Kč, zbývající 
prostředky byly uspořeny. Realizace projektu byla ukončena k 31. 12. 2019. 
 

 

9. Celkový počet zaměstnanců  

 
K  31. 12. 2019  byl celkový počet zaměstnanců 4 828 (4 302,59 v přepočtených úvazcích), z toho 989 
(768,28 v  přepočtených úvazcích) lékařů a zubních lékařů, 31 (27,57 v přepočtených úvazcích) 
farmaceutů, 1 677 (1 501,26 v přepočtených úvazcích) všeobecných sester a porodních asistentek, 
1 272 (1 184,64 v přepočtených úvazcích) ostatních zdravotnických zaměstnanců, 469 (443,77 
v přepočtených úvazcích) THP pracovníků a 390 (377,07 v přepočtených úvazcích) dělníků a 
provozních pracovníků. 
 


