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

k informacím v roce 2019 
 
 

 

Žádost o informace ze dne 2. 1. 2019 

1) Kolik klecových a síťových lůžek bylo v nemocnici v roce 2018. 

Odpověď: 

V roce 2018 byla ve Fakultní nemocnici Plzeň k dispozici 2 lůžka. 

 

2)Kolikrát byla tato lůžka využívána během roku 2018. 

Odpověď: 

Během roku 2018 byla síťová lůžka využita ve 25 případech 

 

Žádost o informace ze dne 17. 1. 2019 

1) Kolik klecových a síťových lůžek bylo ve vaší nemocnici v roce 2018 

Odpověď: 

V roce 2018 byla ve Fakultní nemocnici Plzeň k dispozici 2 lůžka. 

 

2)Kolikrát byla tato lůžka využívána v roce 2018 a u kolika pacientů? 

Odpověď: 

Během roku 2018 byla síťová lůžka využita ve 25 případech. 

 

 

Žádost o informace ze dne 26. 2. 2019 

1)Žádost o poskytnutí interních dokumentů, které upravují provoz a postupy zdravotnického personálu 

infekčního oddělení ve vztahu k pacientům 

Odpověď: 

Dokumenty poskytnuty. 

 

 

Žádost o informace ze dne 9. 4. 2019 

1)Žádost o poskytnutí dokumentů: 

POV/INF/002, POV/INF/003 a SME 7/016 

Odpověď: 

Dokumenty poskytnuty. 

 

 

Žádost o informace ze dne 25. 4. 2019 

1) Žádám o sdělení počtu síťových lůžek ve vašem zařízení v roce 2018 a v letošním roce. 

Odpověď: 

Ve Fakultní nemocnici Plzeň byla v roce 2018 k dispozici 2 síťová lůžka. V roce 2019 se stav 

nezměnil. 

 

2)Žádám o sdělení, v kolika případech byla síťová lůžka využita v roce 2018. 

Odpověď: 

V roce 2018 byla síťová lůžka využita v 25 případech. 

 

3)Žádám o sdělení kolik síťových lůžek je v současné době využito. 

Odpověď: 

Ke dni odpovědi je využito 1 síťové lůžko. 
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Žádost o informace ze dne 27. 5. 2019 

1) Uskutečnil se (probíhal) dne 20.5.2019 audit/kontrola (jakéhokoliv druhu, např. účetních výkazů, 

interní, ekologický audit, informační audit či jakýkoliv jiný druh auditu/kontroly) na níže uvedeném 

oddělení a/nebo pracovišti (tří lůžkových stanicích)? 

a) Interní oddělení – FN areál Bory 

b) Lůžka dlouhodobě nemocných – FN areál Bory (LDN1, LDN2, LDN3) 

Odpověď: 

Ne, externí audit na Interním oddělení – FN areál Bory probíhal dne 21. 5. 2019. 

Ne, v žádné ze zmíněných stanic (LDN1, LDN2, LDN3) se auditor nepohyboval, audit probíhal 

formou rozhovoru se zaměstnanci a posuzováním vnitřních dokumentů. 

 

2)Pokud je odpověď na otázku ad 1) shora kladná, jaký druh auditu kontroly/ se uskutečnil/probíhal? 

Odpověď: 

Audit probíhal podle vyhlášky č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče 

a re-certifikační audit dle požadavků normy ISO 9001. 

 

3)Pokud  je odpověď na otázku ad)1 záporná, uskutečnila se/probíhala dne 20.5.2019 příprava na 

audit/kontrolu na výše uvedeném oddělení a/nebo pracovišti (tří lůžkových stanicích), který má 

proběhnout v budoucnu? 

Odpověď: 

Příprava na audit probíhala před Vámi zmiňovaným termínem i v den auditu, neboť předem není 

zřejmé, jakou lůžkovou stanici si auditor vybere. 

 

 

Žádost o informace ze dne 17. 6. 2019 

1) Kopie všech platných a účinných interních směrnic nebo jiných vnitřních předpisů k zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu. 

2) Kopie speciální platné a účinné směrnice či jiného vnitřního předpisu k zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu, pokud požadavek na zvláštní úpravu vyplýval z požadavků dotačních orgánů. 

Odpověď: 

Dokumenty pro oba body poskytnuty. 

 

 

 

Žádost o informace ze dne 15. 10. 2019 

1) Oficiální doporučený postup - doporučení k natáčení CTG kardiotokografu vstupní vyšetření a pak 

v průběhu každé 2 hodiny, ke konci neustále k výše uvedenému příkladu rodičky a která strana toho 

dokumentu to je či link na stažení. 

2) Oficiální doporučený postup - doporučení k vaginálnímu - palpačnímu vyšetření během porodu k 

výše uvedenému příkladu rodičky a která strana dokumentu to je či link na stažení. 

3) Oficiální doporučený postup - doporučení k provádění amniotomie během výše uvedeného příkladu 

rodičky a normálnímu průběhu porodu (kdy a cm), která strana/strany dokumentu to je/jsou či link na 

stažení.(Bohužel lze se setkat s dirupcí i jako vstupním dárečkem na 3 centimetrech). 

4) Oficiální doporučený postup - doporučení k podání oxytocinu už vhodné k augmentaci porodu a 

jaká strana dokumentu to je či link na stažení. 

5) Oficiální doporučený postup - doporučení k rutinnímu podání oxytocinu k prevenci krvácení v 3. 

době porodní a jaká strana dokumentu to je či link na stažení. 

6) Oficiální doporučený postup - doporučení k poloze při vypuzování plodu výše uvedeného příkladu 

rodičky (na zádech na té koze a nohy výše ve třmenech, což je stále převažující praxe, mnohdy je to 

nucení ženy do této polohy) a jaká strana dokumentu to je či link na stažení. 

7)  Tlak na fundus je stále používaný. U nás není zakázanou metodou, avšak je nadužívanou metodou. 

Vypráví o něm každá druhá žena z posledních 10 let včetně mě samotné, která měla porod jako z 

pohádky, stejně mi tlačili na břicho ze zvyku. Kde naleznu doporučení k jeho používání? 
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8) Oficiální doporučený postup - doporučení k dotepání (spíše k odložené ligaci) pupečníku výše 

uvedeného příkladu rodičky a novorozence dobře adaptovaného (Apgar score) a jaká strana 

dokumentu to je či link na stažení. 

9)· Oficiální doporučený postup - doporučení k dotepání pupečníku (spíše k odložené ligaci) - 

nedonošenec a zhoršená adaptace novorozence jaká strana dokumentu to je či link na stažení. 

10)- Oficiální doporučený postup - doporučení k porodu placenty (času před dalšími zásahy jako 

například manuální vybavování) po porodu bez jiných komplikací, nekrvácí a jaká strana dokumentu 

to je či link na stažení, neboť ty časy vyčkávání na placentu bez jiných komplikací se v praxi bez 

reversu rodičky liší 20 minut, 30 minut, 40 minut...60 minut. 

11) • Oficiální doporučený postup - doporučení k separaci dítěte od matky v případě, že není problém 

na straně matky ani novorozence (často se separace děje bez ak. Med. důvodu, tj. z důvodu vyšetření, 

která se dají dělat mnohde už dělají na těle matky a podrobnější pak až za několik hodin. Tudíž 

mnohde se dítě vůbec neseparuje od matky ani na moment, někde a mnohde stále ano a tím, že se 

matce vrací takzvaná „brečící zabalená vánočka", což naruší absolutně vše, co by mělo proběhnout po 

porodu. Však o tom byla velká konference na půdě poslanecké sněmovny: Seminář konaný u 

příležitosti Světového týdne respektu k porodu, nad kterým převzala záštitu předsedkyně VZ prof. V. 

Adámková a členka VZ PhDr. O. Richterová se konal ve čtvrtek 17. 5. 2018 od 10.00 h v budově PSP, 

Malostranské nám. 7 /19, místnost č. 48. Dle tedy jakého oficiálního pokynu je i krátká separace stále 

běžnou praxí? 

Pokud k nějakému bodu žádný oficiální dokument/doporučený postup v ČR neexistuje, poznamenejte 

to. Z čeho se pak tedy vychází při běžné každodenní praxi? 

Odpověď: 

Žadatelka byla odkázána na internetovou adresu - 

http://www.porodniasistentky.info/index.php/doporucene-postupy/doporucene-postupy-
cgps/ 

V případě, že oficiální doporučený postup není k nalezení, tak se postupuje s ohledem na ochranu 

zdraví či života dítěte. 

 

Žádost o informace ze dne 22. 10. 2019 

1) Kdo je v současné době nájemcem prostor označených jako 02-21-01-009? 

Odpověď: 

Lahůdky Jape s.r.o., IČ: 28024788, Křimická 809/5, 318 00 Plzeň 

 

2) Jaká je současná výše nájemného? 

Odpověď: 

Výše nájemného je 300 Kč/m² za rok, celková pronajatá plocha 87 m², celkem nájemné 26.100,- Kč 

 

3) Na základě jakých skutečností bylo rozhodnuto o výběru právě tohoto subjektu jako nájemce? 

Odpověď: 

Na základě výsledků rozhodnutí komise, která posuzovala několik oslovených dodavatelů z oblasti 

potravin a lahůdkářských výrobků. 

 

4) Žádost o poskytnutí předmětné smlouvy v aktuálním znění 

Odpověď: 

Smlouva poskytnuta 

 

 

 

 

Za správnost odpovídá: Mgr. Bohumír Mičan 

Právník 

Fakultní nemocnice Plzeň 
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