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Zveřejňování informací dle § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím v roce 2016 
 

 
Žádost o informace ze dne 6. 1. 2016 

Žádám o kopie všech aktuálně platných pojistných smluv (včetně platných dodatků) o pojištění 

majetku, odpovědnosti, motorových vozidel a případně jiných pojištění. 

Odpověď: 

FN Plzeň má uzavřeny tyto smlouvy s partnerem Kooperativa pojišťovna a.s.: 

č. 0126/14/15/OD o pojištění vozidla, č. 0849/13/12/OD o pojištění vozidla, č. 0944/07/12/OD o 

pojištění vozidel, č. 1217/15/12/ÚTPN o pojištění vozidla, č. 1029/09/12/ZO o pojištění majetku a 

odpovědnosti. Kopie smluv byly žadateli poskytnuty. 

 

 

Žádost o informace ze dne 12. 1. 2016 

Dotaz: 

1.       Sdělte prosím, zda váš subjekt v roce 2015 spolupracoval se společností NEWTON Media, a.s. 

(IČ: 28168356)? Pokud ano, prosím o poskytnutí kopie aktuálně platných smluv, popř. objednávek či 

faktur z roku 2015. 

Odpověď: 

FN Plzeň v roce 2015 se společností NEWTON Media, a.s. nespolupracovala. 

2.   Sdělte prosím, zda váš subjekt v roce 2015 spolupracoval se společností Anopress IT, a.s. 

(IČ: 26694484)? Pokud ano, prosím o poskytnutí kopie aktuálně platných smluv, popř. objednávek či 

faktur z roku 2015. 

Odpověď: 

FN Plzeň v roce 2015 se společností Anopress IT, a.s. nespolupracovala. 

3.   Sdělte prosím, zda váš subjekt v roce 2015 spolupracoval se společností Bisnode Česká republika, 

a.s. (IČ: 63078201)? Pokud ano, prosím o poskytnutí kopie aktuálně platných smluv, popř. objednávek 

či faktur z roku 2015. 

Odpověď: 

FN Plzeň v roce 2015 se společností Bisnode Česká republika, a.s. nespolupracovala. 
 

 

Žádost o informace ze dne 1. 3. 2016 

Dotaz: 

Žádost o zaslání seznamu deseti největších věřitelů (firem nebo fyzických osob), kterým vaše 

nemocnice dluží. U jednotlivých firem či fyzických osob Vás žádám o zaslání konkrétní výše 

pohledávky. 

Odpověď: 
Top 10 věřitelé Finanční objem 

Alliance Healthcare s.r.o. 78 427 855,96 Kč 

PHOENIX a.s. 50 417 595,85 Kč 

Amgen s.r.o. 18 332 657,58 Kč 

AbbVie s.r.o. 14 562 299,23 Kč 

BAXTER CZECH spol. 13 029 908,08 Kč 

ROCHE s.r.o. 11 930 019,81 Kč 

PHARMOS OSTRAVA 8 317 879,00 Kč 

ViaPharma s.r.o. 6 797 786,58 Kč 

B.Braun Medical s.r.o. 4 557 417,32 Kč 

Johnson a Johnson, s.r.o. 4 326 148,91 Kč 

Finanční objemy uvedené v tabulce představují ve 100% závazky FN Plzeň ve lhůtě splatnosti. 
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Žádost o informace ze dne 14. 3. 2016 

Žádost o informaci, zda ze strany FN Plzeň byla uzavřena smlouva s kolektivním správcem OSA (IČ: 

63839997), INTERGRAM (IČ: 00537772), nebo DILIA (IČ: 65401875) v letech 2014 až 2015. V 

případě, že ano, žádám o poskytnutí těchto smluv v anonymizované podobě. 

Odpověď: 

FN Plzeň se společnostmi OSA (IČ: 63839997), INTERGRAM (IČ: 00537772) ani DILIA (IČ: 

65401875) v letech 2014 až 2015 smlouvy neuzavřela. 
 

 

Žádost o informace ze dne 4. 4. 2016 

Žádost o informaci o dodávkách fluordeoxyglucosy za rok 2013, 2014, 2015 a za období od 1. 1. 2016 

do 31. 3. 2016: 

a) objem dodávek v jednotkách GBq, 

b) dodavatel, příp. dodavatelé, 

c) částka zaplacená za dodávky, 

d) kopie smluv s přílohami, na základě  kterých byly dodávky prováděny, a 

e) označení veřejných zakázek, na základě kterých byly smlouvy uzavřeny. 

Odpověď: 

Informace o dodávkách fludeoxyglukosy do Fakultní nemocnice Plzeň jsou uvedeny v následující 

tabulce: 

 
Dodávky fludeoxyglukosy do FN Plzeň Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 1Q 2016 

a) Objem dodávek v jednotkách GBq 1 836 1 612 1 530 428 

b) Dodavatel ÚJV Řež, a.s. ÚJV Řež, a.s. ÚJV Řež, a.s. ÚJV Řež, a.s. 

c) Částka zaplacená za dodávky v Kč bez DPH 17 713 869 15 062 281 14 130 901 3 699 662 

 

d) V příloze odpovědi byla poskytnuta kopie smlouvy s dodavatelem ÚJV Řež, a.s., platná od 

2. 7. 2012 

e) Smlouva byla uzavřena na základě veřejné zakázky Radiofarmaka, ev. č. 7202011005865. 
 

 

Žádost o informace ze dne 22. 4. 2016 

Žádost o informace související se zadáním veřejné zakázky s názvem Malířské a lakýrnické práce II, 

evidenční číslo VZ na VVZ 511349. 

1) Jakým způsobem byla stanovena předpokládaná hodnota veřejné zakázky (§ 13 a 16 zákona č. 

137/2006 Sb.). Sdělte konkrétní způsob např.: stanovená pomocí cenové soustavy ÚRS projektantem. 

Odpověď: 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena na základě údajů a informací o zakázkách 

stejného předmětu plnění. Za zdroj informací zadavateli (FN Plzeň) posloužila vlastní zkušenost se 

zakázkou stejného předmětu a rozsahu plnění, která byla realizována v předchozím období. 

2) Byla požadována jistota dle § 67 zákona 137/2006 Sb.? 

Odpověď: 

Ne, jistota nebyla zadavatelem požadována. 

 

 

Žádost o informace ze dne 15. 8. 2016 

1) Jaký je průměrný plat lékařů v kategoriích L1 (lékař absolvent LF bez základního kmene a 

atestace), L2 (lékař s odbornou způsobilostí), L3 (lékař se specializovanou způsobilostí) bez příplatků 

a přesčasových hodin? – Průměrný platový tarif u lékařů absolventů bez základního kmene a atestace, 

lékařů s odbornou způsobilostí a lékařů se specializovanou způsobilostí bez započtení dalších složek 

platu – příplatků, odměn celkem, práce přesčas, pracovní pohotovosti a ostatních složek k datu 30. 6. 

2016. Do průměru lékařů se specializovanou způsobilostí nezapočítávat primáře a přednosty oddělení. 

Odpověď: 
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Kategorie lékaře Průměrný tarif za 1-6/2016 

L1 25.948 
L2 27.178 
L3 (bez primářů a přednostů) 38.622 

2) Jaký je průměrný plat lékařů v kategoriích L1, L2, L3 s příplatky a přesčasovými hodinami včetně 

mimořádných odměn? – Průměrný plat v kategoriích lékařů absolventů bez základního kmene a 

atestace, lékařů s odbornou způsobilostí a lékařů se specializovanou způsobilostí včetně dalších složek 

platu – příplatků, celkových odměn, práce přesčas, pracovní pohotovosti a ostatních složek k datu 30. 

6. 2016. Do průměru lékařů se specializovanou způsobilostí nezapočítávat primáře a přednosty 

oddělení. 

Odpověď: 
Kategorie lékaře Průměrný plat za 1-6/2016 

L1 43.888 
L2 54.635 
L3 (bez primářů a přednostů) 83.625 

3) Jaký je průměrný plat všeobecné sestry bez příplatků a přesčasových hodin – bez staničních a 

vrchních sester? – Průměrný platový tarif u všeobecných sester bez započtení dalších složek platu – 

příplatků, odměn celkem, práce přesčas, pracovní pohotovosti a ostatních složek k datu 30. 6. 2016. 

Do průměru nezapočítávat staniční a vrchní sestry. 

Odpověď: 
Kategorie  Průměrný tarif za 1-6/2016 

Všeobecná sestra a porodní asistentka 
(bez staničních a vrchních sester) 

20.733 

4) Jaký je průměrný plat všeobecné sestry se všemi příplatky a přesčasovými hodinami – bez 

staničních a vrchních sester? – Průměrný celkový plat u všeobecných sester včetně dalších složek 

platu – příplatků, odměn celkem, práce přesčas, pracovní pohotovosti a ostatních složek k datu 30. 6. 

2016. Do průměru nezapočítávat staniční a vrchní sestry. 

Odpověď: 
Kategorie  Průměrný plat za 1-6/2016 

Všeobecná sestra a porodní asistentka 
(bez staničních a vrchních sester) 

34.211 

5) Jaký je průměrný plat primáře, přednosty, staniční a vrchní sestry? 

Odpověď: 
Kategorie  Průměrný plat za 1-6/2016 

Primáři a přednostové 121.365 
Vrchní a staniční sestry 38.347 

6) Kolik pracuje ve vašem zařízení sester a lékařů (k datu 30. 6. 2016)? 

Odpověď: 

Počty lékařů a sester, kteří pracují ve Fakultní nemocnic Plzeň, jsou uvedeny v následující tabulce: 
Kategorie zaměstnanců Fyzické stavy 

k 30. 6. 2016 
Přepočtené stavy 

k 30. 6. 2016 

Lékaři a zubní lékaři 868 687,269 
Všeobecné sestry a porodní asistentky 1.576 1.488,726 

7) Kolik aktuálně pracuje ve vašem zařízení cizinců (k datu 30. 6. 2016)? 

Odpověď: 

Ke dni 30. 6. 2016 pracovalo ve Fakultní nemocnici Plzeň 50 cizinců. 
 

 

Žádost o informace ze dne 30. 8. 2016 

1) Je v objektu zdravotního zařízení s adresou Edvarda Beneše 9, 305 99 Plzeň provozováno 

dialyzační středisko? 

Odpověď: 

Ano, v objektu zdravotního zařízení s adresou Edvarda Beneše 9, 305 99 Plzeň je provozováno 

dialyzační středisko.  

2) Pokud je v objektu zdravotního zařízení provozováno dialyzační středisko, kdo je jeho 

provozovatelem? 
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Odpověď: 

Provozovatelem dialyzačního střediska umístěného v pronajatých nebytových prostorech Fakultní 

nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 9, 305 99 Plzeň je společnost B. Braun Avitum, s.r.o..  

3) Pokud je v objektu zdravotního zařízení provozováno dialyzační středisko, žádáme o poskytnutí 

znění smlouvy, na základě které je dialyzační středisko provozováno 

Odpověď: 

Fakultní nemocnice Plzeň pronajímá pro vlastní činnost nepotřebné nebytové prostory společnosti B. 

Braun Avitum, s.r.o. na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor. Smlouvu včetně dodatku 

přikládáme. 

 

Žádost o informace ze dne 29. 11. 2016 
Poskytnutí informací o hospitalizaci osob se zdravotním postižením nebo s těžkými komunikačními 
problémy  
1) Kolik z těchto osob využilo svého práva dle ust. § 30 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotnických 
službách a o podmínkách jejich poskytování? 
Odpověď: 
Žádná osoba práva nevyužila. 
2) Jakým způsobem se uskutečnila komunikace? Příp. mi prosím alespoň sdělte nejčastější způsoby 
komunikace s těmito osobami, které jsou uskutečňovány ve Vašem zdravotnickém zařízení? 
Odpověď: 
Komunikace ve Fakultní nemocnici Plzeň je realizována prostřednictvím piktogramů, jež jsou součástí 
každého pracoviště, speciálních tabletů usnadňujících komunikaci s pacienty, prostřednictvím 
proškoleného zdravotnického personálu a prostřednictvím edukačních tištěných materiálů. 
3) Pracují ve Vašem zdravotnickém zařízení osoby se speciálním vzdělání či školením právě pro 
komunikaci s osobami se zdravotním postižením či osobami s těžkými komunikačními problémy? 
Odpověď: 
Ano, ve Fakultní nemocnici Plzeň jsou v komunikaci s osobami se zdravotním postižením proškoleny 
všechny vysokoškolsky vzdělané zdravotně sociální pracovnice a na vybraných lůžkových stanicích 
staniční sestry. 

 

Žádost o informace ze dne 27. 12. 2016 
Kolik novorozenců bylo při propuštění z FN Plzeň vyživováno kojením, dokrmem, umělou či 
parenterální výživou. Prosím o údaje z let 2000 – 2015 (rozdělené dle jednotlivých let). Pokud budete 
mít v době odpovědi k dispozici i data za rok 2016, pak prosím i o tato. 
Odpověď: 
Požadované informace jsou ve Fakultní nemocnici Plzeň zpracovávány ve struktuře, kterou žádáte 
elektronicky od roku 2003. O způsobu vyživování novorozenců při propuštění domů za období roku 
2000 – 2002 jsou vedeny záznamy v jejich zdravotnické dokumentaci, ta je již archivována. Informace 
o způsobu vyživování novorozenců při propuštění z FN Plzeň za období roku 2003 – 2016 uvádíme v 
následující tabulce. 
Tabulka – Výživa novorozenců při propuštění z porodnice 

Rok Kojení Příkrm Umělá Parenterální Celkem 

2003 1741 168 104 22 2035 

2004 1833 104 109 14 2060 

2005 2006 117 70 17 2210 

2006 2920 132 69 11 3132 

2007 3065 108 96 21 3290 

2008 3239 198 128 13 3578 

2009 3133 259 162 9 3563 

2010 3161 235 120 11 3527 

2011 2866 241 137 17 3261 

2012 2940 273 155 14 3382 

2013 2759 388 121 13 3281 

2014 2616 619 128 8 3371 

2015 2592 568 138 13 3311 

2016 2639 291 136 16 3082 

 

Za správnost odpovídá: Bc. Libuše Kufnerová 

Zastupující vedoucí oddělení interního auditu 


