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ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 
Fakultní nemocnice Plzeň 
 
Fakultní nemocnice Plzeň 
Dr. E. Beneše 13 
305 99 Plzeň – Bory 
 

tel.:  + 420 377 401 111 
fax:  + 420 377 441 850 

 
 

 
Fakultní nemocnice Plzeň 
alej Svobody 80 
304 60 Plzeň – Lochotín 
 

tel.: + 420 377 103 111 
+ 420 377 104 111 

fax: + 420 377 103 959 

 
mail:   fnplzen@fnplzen.cz 
web:  http://www.fnplzen.cz 

 
IČO:  00669806 
DIČ:   CZ 00669806 
 
 
Účet (do 31.12.2008):   GE Money Bank a.s., Anglické nábřeží 1, Plzeň, číslo účtu 509-464/0600 
Účet dary (do 31.12.2008):  19-509-464/0600 
 
Účet (od 1.1.2009):   ČSOB, a.s., Radlická 333/150, Praha 5, číslo účtu 117047603/0300 
Účet dary (od 1.1.2009):  117047873/0300 
 
 
Návštěvní hodiny 
 
Pondělí až pátek   15:00 – 17:00 hod. 
Sobota, neděle a svátky 14:00 – 16:00 hod. 
 
Povolení mimo návštěvní hodiny uděluje ošetřující lékař dle závažnosti stavu nemocného. Na infekční 
klinice, ARK, jednotkách intenzivní péče, na dětské klinice a dětských odděleních ostatních klinik jsou 
povoleny po dohodě s ošetřujícím lékařem při dodržování předepsaných opatření. Z hygienicko-
epidemiologických důvodů může ředitel nemocnice návštěvy dočasně zakázat. 
 
Charakteristika 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 č.j. 1990 OP- 054-25.11.90 ve znění Zřizovací listiny Fakultní 
nemocnice Plzeň dne 31. prosince 1999 č.j. 48193/99. 
 
- 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 je vybraným zdravotnickým a vzdělávacím zařízením zřízeným Ministerstvem 
zdravotnictví České republiky. 
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HLAVNÍ ČINNOSTI FN PLZEŇ 
 
 
1. FN je vybraným zdravotnickým a vzdělávacím zařízením určeným MZ. Podle vyhlášky MZ ČR 

č. 386/2006 se FN stala tzv. specializovaným centrem, které soustřeďuje léčbu určitých typů 
onemocnění v rámci regionu. 

 
2. Ve FN jsou přijímáni pacienti, kterým je poskytována potřebná základní, specializovaná a zvlášť 

specializovaná léčebná a diagnostická péče, jejíž součástí jsou i nezbytná preventivní opatření, 
případně pacienti pro potřebu vzdělávání a výzkumu. FN poskytuje na svých pracovištích též 
ambulantní služby. FN také poskytuje konziliární služby pro ostatní zdravotnická zařízení a lékařskou 
pohotovostní službu v řadě oborů pro pacienty města Plzně, ale i okolních okresů. Další činností FN 
je poskytování ošetřovatelské péče. Zdravotní péči a služby poskytuje FN v souladu s platnými 
právními předpisy v lékařských oborech, které tvoří přílohu č.1 Statutu FN Plzeň. 

 
3. FN poskytuje zdravotní péči ve spádové oblasti Západočeského regionu, z části i v oblasti 

Severočeského a Jihočeského regionu, v oboru hematoonkologie a transplantace kostní dřeně 
v oblasti celé ČR. 

 
4. Odborná pracoviště FN jsou výukovými základnami lékařských popřípadě jiných fakult a výukovými 

základnami pro další vzdělávání lékařů a dalších odborných pracovníků ve zdravotnictví. 
 
5. FN umožňuje odborné praktické vyučování žáků středních a vyšších škol, může provádět kvalifikační 

kurzy k získání způsobilosti k výkonu povolání nižších a pomocných zdravotnických pracovníků. 
 
6. Provádí základní a klinický 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. 

 
7. Je oprávněna poskytovat komplexní lékárenskou péči, zajišťovat transfúzní službu a zpracovávat jiný 

biologický materiál. 
 
8. Zajišťuje činnost ekonomickou, provozní, technickou, investiční, administrativní, činnost svých 

pomocných a obslužných provozů v rozsahu potřebném pro naplnění účelu svého zřízení. Je-li 
zajištěna povinnost využívání kapacit pomocných a obslužných provozů optimálním způsobem i jejich 
externí realizací, jedná se o činnost hlavní. 
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KE 31.12.2008 
 
Ředitelka FN 
 

1. Útvar náměstka pro LPP 
Národní onkologický registr 
Oddělení epidemiologie 
Lékařská knihovna 
Oddělení pro komunikaci s veřejností 

 
2. Útvar ředitele 

Sekretariát ředitele 
Zaměstnanecký odbor 

Oddělení personálního řízení a organizace 
Oddělení personální práce a mezd 
Oddělení dalšího vzdělávání 

Právní oddělení 
Inspekční odbor 

Oddělení technicko-inspekční 
Oddělení bezpečnosti práce a požární ochrany 

Odbor správy informačního systému 
Oddělení infrastruktury Bory 
Oddělení infrastruktury Lochotín 
Oddělení vývoje a správy aplikací 

Oddělení interního auditu  
Oddělení krizového managementu 
Oddělení manažerských informací 
 

3. Útvar náměstka pro vědu a výzkum 
 
4. Útvar náměstkyně pro ošetřovatelskou péči 

Centrální sterilizace 
Operační sály 
Oddělení sociální péče 
Oddělení klinické dietologie 
Oddělení příjmu 

 
5. Útvar technicko-provozního náměstka 

Oddělení správy budov 
Odbor dopravy 

Oddělení autoservisu 
Oddělení dopravy Lochotín 
Oddělení dopravy Bory 

Odbor údržby 
Oddělení kovoúdržby Bory 
Oddělení elektroúdržby Bory 
Oddělení správy tepelných sítí Bory 
Oddělení vzduchotechniky Lochotín 
Oddělení kovoúdržby Lochotín 
Oddělení elektroúdržby Lochotín 
Oddělení správy tepelných sítí Lochotín 

Odbor služeb 
Prádelna 
Oddělení léčebné výživy a stravování 

Provozní odbor 
Provozní oddělení Bory 
Provozní oddělení Lochotín 
Oddělení energetiky a ekologie 
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6. Útvar ekonomického náměstka 

Ekonomický odbor 
Oddělení financování 
Oddělení účetnictví  
Oddělení rozpočtu 
Oddělení operativní evidence 

  Odbor zdravotního účtování a statistiky 
    Oddělení zdravotního účtování 
    Oddělení statistiky 
  Oddělení nákupu a distribuce SZM 
  Obchodně lékárenský odbor 
    Lékárna Bory 
    Lékárna Lochotín 
    Oddělení pro nákup léčivých přípravků 
  Oddělení investiční výstavby 
  Obchodně-technický odbor 
    Oddělení techniky ve zdravotnictví 
    Oddělení MTZ 
  Centrum řízení kvality 
 

7. Útvar zdravotnických klinik, ústavů a oddělení (ZOK) 
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PŘEHLED ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVIŠŤ FN PLZEŇ  
 
Bory  
 
Kliniky 
II. Interní klinika 
Dermatovenerologická klinika 
Infekční klinika 
Klinika TRN  
Otorinolaryngologická klinika 
Urologická klinika 
 
Oddělení 
Anesteziologicko-resuscitační oddělení 
Chirurgické oddělení 
Interní oddělení 
Oddělení epidemiologie 
Geriatrické oddělení 
Oddělení klinické farmakologie 
Oddělení nukleární medicíny 
Oddělení sociální péče 
Radiodiagnostické oddělení 
Transfúzní oddělení  
 
Ústavy 
Šiklův patologicko-anatomický ústav 
Ústav klinické biochemie a hematologie 
Ústav lékařské genetiky 
Ústav mikrobiologie 
 
Fodermayerův pavilon 
 
Oddělení 
Onkologické a radioterapeutické oddělení  
 

 
Lochotín 
 
Kliniky 
I. Interní klinika 
Anesteziologicko – resuscitační klinika 
Dětská klinika 
Gynekologicko-porodnická klinika  
Chirurgická klinika 
Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 
Klinika pracovního lékařství 
Neurologická klinika 
Oční klinika 
Psychiatrická klinika  
Radiodiagnostická klinika 
Stomatologická klinika 
 
Oddělení 
Centrální příjem  
Hematologicko-onkologické oddělení 
Kardiochirurgické oddělení 
Neonatologické oddělení  
Neurochirurgické oddělení 
Oddělení epidemiologie 
Oddělení klinické dietologie 
Oddělení nukleární medicíny 
Oddělení plastické chirurgie 
Oddělení léčebné rehabilitace 
Oddělení sociální péče 
Oddělení protetiky 
 
Ústavy 
Šiklův patologicko-anatomický ústav 
Ústav klinické biochemie a hematologie 
Ústav imunologie a alergologie 
Ústav mikrobiologie 
Ústav soudního lékařství 
 

 
Akreditovaná centra FN Plzeň 
 

- Centrum asistované reprodukce 
- Centrum komplexní péče o děti s rizikem poruch vývoje 
- Centrum léčby bolesti 
- Centrum pro cestovní medicínu a vakcinaci 
- Centrum pro demyelinizační onemocnění a jiná zánětlivá postižení nervového systému 
- Centrum pro komplexní péči o pacienty s poruchami hemostázy včetně hemofilického centra 
- Centrum pro nemocné s cévními mozkovými příhodami 
- Centrum pro screening chorob prsní žlázy 
- Centrum pro transplantaci kostní dřeně 
- Diabetologické a nutriční centrum 
- Kardiocentrum 
- Komplexní onkologické centrum 
- Osteocentrum 
- Perinatologické centrum 
- Transplantační centrum (orgánové) 
- Traumatologické centrum 
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ZÁKLADNÍ PERSONÁLNÍ ÚDAJE 
 

1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k 31. 12. 2008   

věk muži ženy celkem  %   

do 20 let 1 8 9 0,2   

21 - 30 let 196 626 822 19,8   

31 - 40 let 313 824 1137 27,3   

41 - 50 let 178 812 990 23,8   

51 - 60 let 245 777 1022 24,6   

nad 60 let 75 105 180 4,3   

celkem 1008 3152 4160 100,0   

% 24,2 75,8 100,0 X   
       

2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k 31.12. 2008   

vzdělání dosažené muži ženy celkem  %   

základní 59 207 266 6,4   

vyučen 207 257 464 11,2   

střední odborné 12 50 62 1,5   

úplné střední 21 36 57 1,4   

úplné střední odborné 155 1794 1949 46,8   

vyšší odborné 16 194 210 5,0   

vysokoškolské 538 614 1152 27,7   

celkem 1008 3152 4160 100,0   
       

3. Celkový údaj o průměrných platech k 31.12. 2008    

  celkem     

průměrný hrubý měsíční plat 28468     
       

4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2008 

  celkem     

nástupy 558     

odchod 490     
       

5. Trvání pracovního poměru - stav k 31.12. 2008    

doba trvání počet %     

do 5 let 1542 37,1     

do 10 let 720 17,3     

do 15 let 367 8,8     

do 20 let 309 7,4     

nad 20 let 1222 29,4     

celkem 4160 100,0     
       
6. Jazykové znalosti zaměstnanců      

neevidujeme        
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POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY 
 

Při oceňování a účtování závazků a pohledávek se FN Plzeň řídí zákonem č. 563/1991 Sb. 
a jeho prováděcí vyhláškou č. 505/2002 Sb. v platném znění. 

Závazky a pohledávky jsou vedeny na účtech v Kč. Závazky a pohledávky v cizí měně byly k datu 
účetní závěrky tj. k 31.12.2008 přepočítány v kurzu ČNB.  
 

K datu účetní závěrky byly odsouhlaseny konečné zůstatky účtů pohledávek a závazků 
s podrobným soupisem faktur a příslušných dokladů, které tvoří tento zůstatek v syntetické účetní 
evidenci. Rovněž byla posouzena věcná správnost těchto pohledávek a závazků. 
 
 
Závazky: 
 

Úplná evidence závazků je ve FN Plzeň zajištěna prostřednictvím programu Saldo, kde jsou 
závazky členěny podle jednotlivých věřitelů.  
 
Celková výše závazků v Kč k 31.12. 2008:  770.325.785,44                                                            
 
 

Závazky FN Plzeň po splatnosti vůči členům AVEL a ostatním obchodním partnerům v tis. 
Kč - stav k 31.12. 2008 
 
DODAVATEL DO 30 

DNŮ 
31-90 
DNŮ 

91- 80 
DNŮ 

181-360 
DNŮ 

NAD 360 
DNÍ 

CELKEM 

GEHE PHARMA PRAHA, S.R.O.       0 
PHOENIX L V. PRAHA A.S.      0 
ALLIACEL - UNICHEM      0 
PURUS, S.R.O.      0 
PHARMOS, A.S.      0 
AVEL CELKEM 0 0 0 0 0 0 
B.BRAUN MEDICAL, S.R.O.      0 
JOHNSON, S.R.O.       0 
PROMEDICA PRAHA A.S.      0 
OSTATNÍ DODAVATELÉ LÉKŮ A ZDR. 
PROSTŘEDKŮ 

     0 

ZÁVAZKY VŮČI OSTATNÍM VĚŘITELŮM      0 

ÚHRN VŠECH ZÁVAZKŮ PO LHŮTĚ 
SPLATNOSTI 

0 0 0 0 0 0 

 
FN Plzeň hradí své závazky do dohodnutého termínu splatnosti. 
 
 
Pohledávky: 
 

Úplná evidence pohledávek je ve FN Plzeň zajištěna prostřednictvím programu Saldo, kde jsou 
pohledávky členěny podle jednotlivých dlužníků a podle druhu pohledávky. 
 
 
 
Celková výše pohledávek v Kč k 31.12. 2008:       449.819.854,54   
                          z toho po splatnosti :                       44.479.472,84 
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Pohledávky FN Plzeň po splatnosti vůči jednotlivým zdravotním pojišťovnám a ostatním 
obchodním partnerům v tis. Kč – stav k 31.12.2008 
 
POHLEDÁVKY  FN PLZEŇ PO SPLATNOSTI DO 30 

DNŮ 
 

31-90 
DNŮ 

91-180 
DNŮ 

181-360 
DNŮ 

NAD 360 
DNÍ 

CELKEM 

ZDRAV.POJIŠŤOVNY       
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA 20,77     20,77 
VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA 21.881,30 13,47    21.894,77 
HUTNICKÁ ZAMĚSTNAN. POJIŠŤOVNA       0 
OBOROVÁ POJIŠŤOVNA BANK   1.288,81     1.288,81 
ZAMĚSTNANECKÁ POJIŠŤOVNA ŠKODA 141,74     141,74 
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MV ČR 277,74 1,32    279,06 
REVÍRNÍ BRATRSKÁ POKLADNA 23,91     23,91 
ZDRAV. POJIŠŤOVNA METAL - ALIANCE      0 
ČESKÁ NÁRODNÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA      0 
POHLEDÁVKY- AKTIVNÍ POJIŠŤOVNY CELKEM 23.634,27 14,79    23.649,06 
POHLEDÁVKY- ZA ZANIKLÉ POJIŠŤOVNY 
CELKEM 

    868,80 868,80 

OSTATNÍ DLUŽNÍCI       
SLUŽBY – ZDRAVOTNICKÉ ČINNOSTI 302,37 66,07 95,91 3,28 1.513,07 1.980,70 
SLUŽBY – NEZDRAVOTNICKÉ ČINNOSTI 4,62 11,60 0,2 -0,99 255,10 270,53 
SLUŽBY - OSTATNÍ 0,14     0,14 
REGULAČNÍ POPLATKY- HOSPITALIZACE 185,40 192,14 225,32 314,40  917,26 
TRANSFUZNÍ VÝROBKY 276,82    2.789,98 3.066,80 
SAMOPLÁTCI TUZEMCI 7,68 5,07 1,44 22,70 165,56 202,45 
SAMOPLÁTCI CIZINCI 188,51 2.195,65 450,85 1.761,70 7.474,53 12.071,24 
PRONÁJMY 10,71 62,33 60,26 33,13 1.286,06 1.452,49 
POHLEDÁVKY- OSTATNÍ DLUŽNÍCI CELKEM 976,25 2.532,86 833,98 2.134,22 13.484,30 19.961,61 
ÚHRN VŠECH POHLEDÁVEK PO SPLATNOSTI 24.610,52 2.547,65 833,98 2.134,22 14.353,10 44.479,47 

 
 

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. 
 
 

Vymáhání pohledávek:   
Právní oddělení FN Plzeň zasílá každému dlužníkovi písemnou výzvu k zaplacení závazku vůči 

FN, kde je stanovena lhůta splatnosti pohledávky. Po uplynutí lhůty splatnosti Právní oddělení FN Plzeň 
předá vymáhání pohledávky k soudnímu řízení.   
 

Nezaplacené pohledávky za zdravotní péči od cizinců vymáhá pro FN Plzeň agentura a nebo je 
pohledávka předána k soudnímu řízení . 
 
Pohledávky FN Plzeň předané  soudnímu řízení v Kč - stav k 31.12.2008 
   
HODNOTA POHLEDÁVEK, KDY NASTAL PRAVOMOCNÝ A VYKONATELNÝ ROZSUDEK:                             312.609,00 

 

HODNOTA POHLEDÁVEK V EXEKUČNÍM ŘÍZENÍ:                                                                                                 12.119,00 

                                                     

HODNOTA POHLEDÁVEK, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM DOSUD NEUKONČENÝCH SOUDNÍCH ŽALOB :   5.904.869,00  

 
Upuštění od vymáhání pohledávek: 

Statutární zástupce 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.    
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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 během roku 2008 v Kč.  
 
ZA LÉČENÍ CIZÍCH  STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ 966.947,00 
OSTATNÍ  438.173,76 
CELKOVÁ HODNOTA ODEPSANÝCH POHLEDÁVEK 1.405.120,76 
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DLOUHODOBÝ MAJETEK 
 

FN Plzeň provádí evidenci dlouhodobého majetku v souladu se zákonem. č. 563/1991 Sb. 
a zákonem č. 586/1992 Sb. a s prováděcí vyhláškou č. 505/2002 Sb. v platném znění.  

Jednotlivé složky dlouhodobého majetku jsou vedeny na analytických účtech dle směrné účtové 
osnovy. V programu Evidence majetku jsou uvedeny další údaje o majetku (název, popis, pořízení, 
ocenění, sazby a částky odpisů).  

Vypůjčený majetek se sleduje v operativní evidenci a na podrozvahových účtech. 
 
Pro oceňování majetku jsou používány ve FN Plzeň tyto ceny: 

Pořizovací cena – cena, za kterou byl majetek pořízen + náklady s pořízením související. 
Vlastní náklady – v případě majetku vytvořeného vlastní činností, přímé a nepřímé náklady 

související s výrobou. 
Reprodukční pořizovací cena – v případě bezúplatného nabytí (bez udání ceny) nebo když nelze 

zjistit vlastní náklady, tj. cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. 

      

K datu účetní závěrky tj. k  31.12.2008, byly vyhodnoceny výsledky inventarizace dlouhodobého 
majetku a bylo provedeno zaúčtování inventarizačních rozdílů.  

 

 
Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek FN Plzeň v tis. Kč – stav k 31.12.2008 
 
TŘÍDA POČET POŘ. CENA OPRÁVKY ZŮST. CENA PRŮM.STÁŘÍ 
SOFWARE 69 35.065,75 28.420,54 6.645,20 8,12 
OSTATNÍ NEHMOTNÉ INV. 3 2.265,48 1.100,07 1.165,42 4,86 
BUDOVY A STAVBY SE ZDRAV. 
VYUŽITÍ 

47 26.48.510,20 629.834,63 2.018.675,58 40,30 

BUDOVY A STAVBY PROVOZNÍ 69 400.142,06 164.789,71 235.352,35 36,62 
BUDOVY A STAVBY NEVYUŽITÉ 2 5.060,90 3.526,33 1.534,57 72,92 
BUDOVY A STAVBY OSTATNÍ 63 308.733,24 110.760,16 197.973,19 32,55 
ZDRAVOTNÍ  A LAB. TECHNIKA 5648 2.704.360,63 1.623.801,22 1.080.559,41 9,75 
STROJE A PŘÍSTROJE PROVOZNÍ 1133 549.798,95 389.960,05 159.838,90 14,89 
DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY 44 21.127,16 18.583,03 2.544,14 9,26 
VÝPOČETNÍ TECHNIKA 561 95.329,49 79.284,46 16.045,02 10,12 
INVENTÁŘ 117 2.339,45 2.118,82 220,63 22,77 
OSTATNÍ SAM. MOVITÉ VĚCI  268 11.543,15 10.762,11 781,04 19,42 
UMĚLECKÁ DÍLA 197 1.407,57 0 1.407,57 7,78 
POZEMKY POD BUDOVAMI V 
AREÁLU  

100      14.055,63 0 14.055,63 8,22 

POZEMKY MIMO BUDOVU V 
AREÁLU 

94      81.097,32 0 81.097,32 10,82 

POZEMKY EXTERNÍ 57 10.602,88 0 10.602,88 10,82 
POZEMKY PRONAJATÉ CIZÍM 
SUB. 

14 21.586,08 0 21.586,08 12,80 

CELKEM 8486 6.913.026,03 3062941,13 3.850.084,90  
  
 
 
Účetní odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku /DNHM/: 
 

Ve FN Plzeň se DNHM odepisuje nepřímým způsobem formou oprávek na podkladě účetního 
odpisového plánu. DNHM se odepisuje rovnoměrně podle ročních odpisových sazeb. Sazba ročních 
odpisů je stanovena pro každý druh majetku /v rámci druhu pro každý jednotlivý předmět/. Předmětem 
odpisování jsou i přijaté dary. Neodepisují se pozemky a umělecká díla. DNHM se odepisuje do konce 
měsíce, ve kterém byla odepsána celková vstupní cena nebo do konce měsíce, kdy byl vyřazen 
z používání.  
 
Účetní odpisový plán  

Pořízený dlouhodobý majetek odepisujeme podle odpisového plánu v návaznosti na číselník 
SKP. 
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Drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek FN Plzeň v tis. Kč – stav k 31.12.2008 
  
SKUPINA POČET KS   POŘIZOVACÍ CENA PRŮMĚRNÉ STÁŘÍ 
SOFTWARE 1879 7.555,87 4,51 
ZDRAVOTNÍ A LABORATORNÍ  TECHNIKA 17569 135.956,95 8,45 
PROVOZNÍ TECHNIKA 7776 40.714,60 9,01 
DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY 1151 5.796,61 9,54 
VÝPOČETNÍ A KANCELÁŘSKÁ TECHNIKA 5010 58.162,19 4,89 
INVENTÁŘ 59704 168.173,86 9,12 
OSTATNÍ 12356 18.366,04 7,99 
CELKEM 105445 434.726,12  
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NÁKLADY A VÝNOSY – VÝVOJ 2006 - 2008 
 
Vývoj rozpočtovaných položek výnosů a nákladů a jejich skutečné čerpání v letech 2006 - 2008 je 
patrný z příloh č. 2 - 5 (Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace) 
 

Vývoj rozpočtovaných položek výnosů ve srovnatelných obdobích kopíroval vývoj hospodaření 
FN, rozvoj specializovaných oborů a vytváření lepších podmínek pro zajištění kvalitní léčby poskytované 
veřejnosti. Významný nárůst ve všech výnosových položkách byl ovlivněn změnami legislativy, jejich 
dopad se nejvíce promítl ve finančním nárůstu velkoobjemových položek ke konci roku  2006. Plný dopad 
se projevil až v roce 2007. Hospodaření roku 2008 ovlivnila reforma veřejných financí platná od 1.1.2008, 
dále plný provoz nově otevřeného pavilonu GPK, který byl zprovozněn koncem třetího kvartálu roku 2007 
a masivní rozvoj léčby ve specializovaných centrech v roce 2008. 

 
• položky tržby z prodeje služeb - zde se účtují platby za poskytnutou a vykázanou zdravotní 

činnost hrazenou zdravotními pojišťovnami a platby za zdravotní péči a zdravotnické služby 
prováděné pro cizí subjekty prováděné za úplatu. Sloučením FN a VN v roce 2006 a přesunem 
některých druhů léčiv z preskripce do paušálu došlo k navýšení paušálních úhrad od zdravotních 
pojišťoven pro rok 2007.  
Paušál pro rok 2008 byl stanoven jako procentuální nárůst měsíční paušální úhrady z paušálu 
prosince 2007. Doplatky za zdravotní péči poskytnutou v centrech v roce 2007 a doplacené 
během roku 2008 činily 139.391 tis. Kč. Navýšení měsíčního paušálu od 1.9.2008 bylo řešeno 
zvýšením úhrad od VZP. Do konce roku byl paušál navýšen o 28 mil. Kč. V souvislosti 
se zavedením regulačních poplatků za hospitalizace a ambulantní pacienty za rok 2008 získala 
FN dalších 43,5 mil. Kč.  
 

• tržby za prodané zboží - pokles v tržbách roku 2007 byl způsoben přesunem léčiv používaných 
v centrech na základě legislativy platné od 1.8.2006 z preskripce do paušálu ZP a stanovením 
tzv. degresivní marže pro vybrané skupiny léčiv. Změna způsobená legislativou představovala 
meziroční pokles dané položky o 65 mil. Kč. Nárůst v roce 2008 byl ovlivněn úrovní nastavené 
cenové politiky v ústavních lékárnách, vlivem reformy veřejných financí a zvětšením objemu 
prodaných léčiv cizím odběratelům na základě smluvního ujednání. 

 
• aktivace materiálu – zkvalitnění evidence zpracování krve na separátoru na specializovaném 

provozu FN ovlivnilo nárůst od roku 2006. V roce 2007 se v položce odrazila zvýšená produkce 
krve a krevních výrobků zpracovávaných pro celou FN na Transfuzním oddělení. Tento trend 
pokračoval i v roce 2008. Poměrně značný nárůst produkce kopíroval v roce 2008 nárůst 
pacientů léčených v centrech.  

 

• jiné ostatní výnosy - pokles výnosů v roce 2007 byl ovlivněn proúčtováním odvodu 
za nevyčerpanou dotaci na provoz sociálních lůžek ve výši 1.782,- tis. Kč. Provoz na sociálních 
lůžkách byl zahájen později (až od 1.7.2007), a proto bylo povinností FN vrátit adekvátní část 
dotace do SR.  

      V roce 2008 proběhlo pod hlavičkou FN méně odborných kongresů a konferencí, proto došlo 
k mírnému poklesu výnosů oproti roku 2007.  

 
• tržby z prodeje materiálu – položka kopírovala objem prodané vyrobené krve a krevních výrobků 

vlastního Transfuzního oddělení. 
Obrat položky v jednotlivých letech kolísal. Výše obratu závisela na požadavku cizího odběratele. 
Zpracovatelská firma si výrobky TO (plazma), které jsou určeny k dalšímu zpracování odebírá 
nepravidelně. V roce 2008 zde byl zaúčtován prodaný neupotřebitelný materiál v celkové hodnotě 
230 tis. Kč. Šlo o vyřazené pro FN již nepotřebné vybavení získané uzavíráním nevyhovujících 
provozů, které byly přestěhovány do nově otevřených provozů v areálu na Lochotíně.  

 
• Vývoj finančního objemu jednotlivých nákladových položek ve srovnatelném období let 2006 -

 2008 byl ovlivněn v roce 2007 změnami v legislativě, zprovozněním nového pavilonu GPK 
v areálu FN na Lochotíně koncem roku 2007, zavedením nových léčebných a vyšetřovacích 
metod, postupným zaváděním mezinárodního certifikátu kvality do vybraných provozů FN. 
V nárůstu nákladů roku 2008 se promítl vliv reformy veřejných financí a masivní nárůst pacientů 
léčených v centrech. Nárůst snížené sazby DPH z 5% na 9% ovlivnil rozsah nákladů 
velkoobjemových položek. 

 
• spotřeba materiálu – K 1.8.2006 byla vydána nová léková vyhláška - došlo ke změně způsobu 

úhrady některých léků, které již není možné vykazovat na recepty. Současně na základě 
vyhlášky č. 386/2006 Sb., začala ve FN vznikat tzv. Specializovaná centra určená k léčbě 
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vybraných diagnóz. Zdravotní péče poskytovaná centry a zprovoznění nové budovy GPK 
a Neonatologie se promítlo do zvýšené spotřeby materiálových nákladů roku 2007. Koncem roku 
2007 vznikly FN náklady ve výši 580 tis. Kč spojené se zajištěním výběru regulačních poplatků 
v roce 2008, bylo nutné připravit prostory a vybavit je SW, HW a ostatní technikou. 
Prudký nárůst pacientů léčených v centrech, cenové vlivy a důsledky reformy veřejných financí 
se promítly do výše spotřebovaných materiálů v roce 2008. Změna DPH z 5% na 9% způsobila 
zvýšení nákladů v materiálech o 58,7 mil. Kč. 

 
• spotřeba energie – nárůst energií v roce 2007 byl ovlivněn dalším rozšířením užitné plochy 

související hlavně s otevřením nových provozů ve druhém pololetí roku. V roce 2008  se promítl 
celoroční provoz nově otevřených prostor – zvětšení objemu užitné plochy FN a vliv legislativy 
platné od 1.1.2008 způsobil meziroční nárůst energií o 15,5%.   

 
• prodané zboží – snížení v nákladech této položky v roce 2007 o více jak 15% způsobil přesun 

léčiv hrazených v rámci provozu Specializovaných center do paušálu a dalšího snížení bylo 
docíleno rozšířením úsporných opatření při nákupu léčiv, které vedly ke snížení nákupních cen 
léků a léčivých prostředků. Nárůst v roce 2008 byl ovlivněn změnou sazby DPH z 5 % na 9% 
a nárůstem léčiv vydávaných na recepty - došlo k rozšíření výdejních míst a zkvalitnění služeb 
ústavních lékáren. Ve čtvrtém kvartálu roku byly uzavřeny nové smlouvy na prodej léčiv cizím 
odběratelům.  

 

• ostatní služby - V květnu 2007 byly otevřeny nové prostory oddělení léčebné rehabilitace, 
ve druhé polovině roku 2007 bylo zprovozněno 25 lůžek v rámci poskytované sociální péče 
a následně byl otevřen nový pavilon GPK. Tyto skutečnosti ovlivnily nárůst služeb zajišťovaných 
dodavatelsky (úklidy prostor, likvidace odpadu, navýšení počtu licencí používaného SW, ostraha 
areálů apod.). Během prvního pololetí roku 2007 proběhla mezinárodní certifikace kvality 
pro administrativní části FN a technicko-provozní úsek a první dvě zdravotnická pracoviště. 
Výsledkem bylo získání certifikátu kvality podle ČSN EN 9001:2000. V roce 2008 došlo 
ke stabilizaci služeb nakupovaných dodavatelsky, vznikla úspora za zdravotnické provozy, které 
se přestěhovaly do nových prostor. Část jich byla umístěna v pronajatých prostorách. To vedlo 
ke snížení vynaložených nákladů na služby.  

 
• mzdové náklady - V roce 2007 došlo s účinností od 1.1.2007 k navýšení platových tarifů u všech 

kategorií zaměstnanců dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách a správě. V roce 2008 nedošlo k valorizaci tabulek tarifů dle nařízení vlády 
č. 564/2006 Sb., plánované navýšení tarifů bylo řešeno vyplacením mimořádných odměn u všech 
kategorií zaměstnanců na základě splnění ekonomických a kvalitativních ukazatelů.  

 
• odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – V roce 2007 byla zařazena do majetku 

nová budova Gynekologicko-porodnické kliniky a Neonatologického oddělení včetně vybavení 
v celkové hodnotě 536 mil. Kč. Celkem byl v roce 2007 zařazen majetek za 744,4 mil. Kč.  
Ve zvýšených odpisech v roce 2008 se promítly celoroční odpisy majetku zařazeného koncem 
roku 2007, změna metodiky zařazování dlouhodobého majetku ze strany zřizovatele a výše 
zařazeného majetku za daný rok. V roce 2008 byl do majetku FN zařazen majetek za 221,3 mil. 
Kč. Z toho přístrojová technika činila 197 mil. Kč.  
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PŘEHLED ČERPÁNÍ NÁKLADŮ A TVORBA VÝNOSŮ V ROCE 2008 
 
Příloha č. 6 – Čerpání rozpočtu nákladů a výnosů z hlavní činnosti k 31.12.2008 
 

Organizace je povinna se při sestavování rozpočtu řídit zákonem o rozpočtových pravidlech 
č. 218/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zvláště paragrafem č. 45, odst. 4. Celkový rozpočet 
organizace je sestavován vždy před počátkem nového účetního období, kdy ještě není zcela znám 
rozsah financování ze strany zdravotních pojišťoven. Obdobně se do čerpání rozpočtu promítají cenové 
vlivy a změny v legislativě. 
 

V roce 2008 byl rozpočet sestavován na počátku účetního období. V pololetí byla provedena 
úprava rozpočtu. Opravený rozpočet byl sestaven jako skutečnost prvního pololetí roku 2008 a odhadu 
konce roku. Rozpočet byl v nákladech navýšen o 35 mil. Kč v návaznosti na rozvoj center, který byl větší 
než jsme očekávali a také v návaznosti na zvýšené doplatky od ZP za léčbu v centrech. Ve druhém 
pololetí také došlo dvakrát k navýšení paušálu ze strany VZP. Obě změny jsme promítly do navýšení 
rozpočtu výnosů druhého pololetí roku. Rozpočet včetně změn byl schválen zřizovatelem. 
 

Rozpočet nákladů k 31.12.2008 byl překročen o 3%, v absolutní částce o 129,8 mil.Kč. 
Do zvýšených nákladů roku 2008 se promítla Reforma veřejných financí platná od 1.1.2008. 
Při stanovení rozpočtu na rok 2008 se předpokládal pokles počtu hospitalizací a ambulantních bodů 
z důvodu zavedení regulačních poplatků. Ve skutečnosti k poklesu nedošlo, naopak počet  
hospitalizací vzrostl o  11%  a počet ambulantních bodů se navýšil o 3%. Také vyšší procento nárůstu 
inflace prvního pololetí (7,2% meziročně) se promítlo ve zvýšených nákladech roku 2008. 

 

• Dle vyhlášky MZ ČR č. 386/2006 se FN Plzeň stala v roce 2007 tzv. „specializovaným centrem“, 
které soustřeďuje léčbu určitých typů onemocnění v rámci regionu. Léčba těchto pacientů je 
finančně nákladná nejen z hlediska nákladů na léčivé přípravky, ale i z hlediska ostatních 
nákladů, které úzce souvisí s léčbou. Podíl vysoce specializované zdravotní péče poskytované 
ve FN Plzeň se neustále zvyšuje. Počet těžce nemocných pacientů, jejichž náročná léčba se 
projevuje nárůstem nákladů na léčivé přípravky (o 9%, abs. o 38 mil. Kč), krevní deriváty (o 28%, 
abs. o 10 mil. Kč), radiofarmak (o 24%, abs. o 6 mil. Kč) a enterální výživu (o 48 %, abs. 
6 mil. Kč). Při stanovení rozpočtu na rok 2008 jsme se řídili vyhláškou, kde je uveden 4% nárůst 
počtu pacientů ve specializovaných centrech. Ve skutečnosti byl nárůst počtu pacientů 25 %.  
Největší nárůst je evidován centrech onkologických (o 18%, abs. o 152 pacientů), oftalmologie 
(o 171%, abs. o 60 pacientů), Bechtěrevovy nemoci (o 89%, abs. o 17 pacientů) a 
hematoonkologie (o 116%, abs. o 193 pacientů).  

• Jedním z důvodů velkého nárůstu počtu pacientů na Hematologicko-onkologickém oddělení FN 
je získání prestižní evropské akreditace pro transplantace krvetvorných buněk JACIE, 
která potvrdila vysokou úroveň poskytované péče. Léčivé přípravky používané pro léčbu poruchy 
krvetvorby  ATC skupiny L01 jsou velmi finančně nákladné, což se projevilo v nárůstu nákladů 
na léky na Hematologicko-onkologickém oddělení o 39%, abs. o 23.205.000,- Kč. 

• Existence IVF centra ve FN  způsobuje nárůst počtu novorozenců z komplikovaných a 
vícečetných těhotenství hospitalizovaných na Neonatologickém oddělení (nárůst počtu 
hospitalizací o 25%). Nákladné hospitalizace těchto novorozenců způsobily nárůst nákladů 
na léky  o 2,8 mil. Kč (o 71%). 

• Dalším faktorem způsobujícím nárůst nákladů na SZM a léky, je nedostatek lůžek následné péče 
v západočeském regionu. Přibývají pacienti, kteří po poskytnutí akutní péče, čekají na překlad 
do jiného zdravotnického zařízení. Léčba těchto pacientů je náročná nejen na léčivé přípravky, 
ale hlavně se projevuje v nárůstu nákladů na speciální zdravotnický materiál v oblasti odběrových 
pomůcek, obvazového materiálu a nákladů na diagnostika a laboratorní materiály. 

• Na překročení rozpočtu na SZM o 1% (abs.  5,8 mil Kč) se dále podílelo zavedení nové metody 
léčby cévních náhrad. Jedná se o laparoskopické zavedení náhrady břišní tepny a pánevních 
tepen cévní protézou. Nárůst nákladů byl především v oblasti laparoskopických nástrojů a 
implantátů.  

• Z důvodu soustředění pacientů s nádory plic do specializovaného centra ve FN, byla zavedena 
nová metody operace nádorů plic pomocí laseru. Tato metoda umožňuje vyoperaovat několik 
nádorů, aniž by se poškodila zdravá část plic. Tím se zkvalitňuje život pacienta, zkracuje se 
nezbytná hospitalizace v nemocnici, ale zároveň se zvyšují náklady na SZM (laserová vlákna). 

 
o V návaznosti na výše uvedená specifika provozu byl koncem roku pro vybrané zdravotnické 

provozy nakoupen speciální zdravotnický materiál v hodnotě 20 mil. Kč a léčiva za 15 mil. Kč.  



 17 

o Cenové vlivy, zvýšení užitné plochy a změna snížené sazby DPH z 5% na 9% zvýšily náklady 
na energie. 

o Zvětšený objem poskytovaných služeb a s tím spojený nárůst vydaných léčiv ústavními lékárnami 
na recepty a léčebné poukazy, zvětšení objemu prodeje volně prodejných léčiv pro cizí 
odběratele a cenové vlivy ovlivnily nárůst nákladů položky prodaného zboží o 14 mil. Kč; to jsou 
4% celkového ročního rozpočtu dané položky. Nárůst nákladové položky je kompenzován 
nárůstem tržeb za prodané zboží.Tržby za prodané léky jsou 17 mil Kč za rok.  

o V roce 2008 nedošlo k valorizaci tabulek tarifů dle nařízení vlády č.564/2006 Sb., plánované 
navýšení tarifů bylo řešeno vyplacením mimořádných odměn za první i druhé pololetí u všech 
kategorií zaměstnanců na základě splnění ekonomických a kvalitativních ukazatelů. Vyplacení 
odměn umožnila dobrá finanční situace FN.  

o Prudký nárůst péče ve specializovaných centrech koncem roku 2007 a v roce 2008 ovlivnil výši 
a strukturu úhrady od zdravotních pojišťoven. Paušál pro rok 2008 byl stanoven jako procentuální 
nárůst měsíční paušální úhrady z paušálu prosince 2007 (včetně úhrady za provoz speciálních 
center). Doplatky za zdravotní péči poskytnutou v centrech v roce 2007 a doplacené během roku 
2008 jsou 139.391 tis. Kč. Navýšení měsíčního paušálu vlivem rozvoje péče v centrech 
od 1.9.2008 bylo řešeno jako navýšení úhrad ze strany VZP, celkem 28 mil Kč.  
Výše regulačních poplatků za hospitalizace a ambulantní pacienty za rok 2008 je 43,5 mil Kč. 
Příjmy za klienty na sociálních lůžkách byly v roce 2008 2.795 tis. Kč. Zvětšil se objem 
poskytovaných zdravotnických služeb samoplátcům.  

o Poměrně značný nárůst produkce Transfuzního oddělení kopíruje v roce 2008 nárůst pacientů 
léčených v centrech. Objem krve vyrobené pro vlastní potřebu odráží plnění položky aktivace 
materiálu.   

o Zvýšená produkce Transfuzního oddělení je provázena také nárůstem v položce prodaný 
materiál. Zde se účtují příjmy za prodanou plazmu, která je určena k dalšímu zpracování, a která 
se získá při zpracovávání výrobků z plné krve a kterou FN nevyužije.  
V roce 2008 FN prodala neupotřebitelný materiál v hodnotě 230 tis. Kč. Jde o vyřazené pro FN již 
nepotřebné vybavení získané uzavíráním nevyhovujících provozů, které byly přestěhovány 
do nově otevřených provozů v areálu na Lochotíně.  
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PŘÍSPĚVKY A DOTACE NA ČINNOST FN PLZEŇ  
 
 
FN 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).  

Celkem bylo v roce 2008 poskytnuto 16.159,87 tis. Kč ze státního rozpočtu na činnosti prováděné 
v rámci hlavní činnosti, které jsou částečně nebo nejsou financované ze zdravotního pojištění. Finanční 
prostředky jsou FN přidělovány většinou měsíčně formou limitky ze strany MZ ČR. Jsou vedeny odděleně 
na zvláštním účtu, k 31.12. daného roku se provádí zúčtování a případné nevyužité prostředky jsou 
vráceny v rámci ročního zúčtování do státního rozpočtu. Rozsah zúčtování se státním rozpočtem je 
odvozen z užití finančních prostředků podle platné legislativy.  
 

Formou rozpisu ukazatelů schváleného státního rozpočtu v souladu se zákonem č. 675/2004 Sb., 
o státním rozpočtu byl FN přidělen příspěvek na vybrané činnosti, nehrazené ze zdravotního pojištění 
ve výši 3.214 tis. Kč. To je 0,07% z celkových výnosů organizace. Ve srovnání s rokem 2007 byl Fakultní 
nemocnici snížen příspěvek pro rok 2008 o 1.018 tis. Kč. To je o 24% z celkového objemu poskytované 
dotace v roce 2007. 

 
Vybrané činnosti v roce 2008 takto financované jsou: sociální činnosti, nemoci z povolání, 

provoz AT centra pro léčení toxikománie a provoz soudního lékařství, kde je příspěvek poskytovaný 
především na soudní pitvy. 
  
 
Přehled užití ostatních druhů zúčtovatelných poskytnutých příspěvků a dotací ze státního rozpočtu v roce 
2008: 

 
1.Protidrogová politika - název projektu Detoxifikační stanice FN Plzeň, rozhodnutí 
č. OZS/25/311/08 ve výši 149 000 Kč (celkový finanční objem projektu na rok 2008 byl 
2.909.113 Kč). Cílem příspěvku je vyřešení projevů intoxikace a odvykacích stavů u nemocných 
škodlivě užívajících nebo závislých na psychoaktivních látkách. Psychoterapeutický program 
a zajištění i somatického ozdravění nemocných. Program je určen pro pacienty, kteří nejsou 
schopni abstinovat v ambulantních podmínkách a pro ty pacienty, u kterých není možné vysazení 
psychoaktivních látek bez dalších zdravotních rizik. V rámci projektu bylo v roce 2008 léčeno 
na psychiatrické klinice FN Plzeň 164 pacientů. Oproti roku 2007 je to nárůst o 32 pacientů.  

  
2.Národní program řešení problematiky  HIV/AIDS –Program je zaměřen na Prevenci HIV/AIDS 

v populaci Plzeňska a na Zajištění terapie a další komplexní péče o HIV/AIDS. Celková 
částka poskytnutá v roce 2008 byla 99 tis. Kč: 

 
- v rámci projektu Prevence HIV/AIDS populace Plzeňska bylo na základě rozhodnutí 
MZ OVZ /1104/1/411/2008 poskytnuto FN účelové navýšení běžných výdajů. Projekt byl 
schválen na jeden rok a jako cíl účelového navýšení běžných výdajů byla podpora 
v tématickém okruhu: Preventivní prohlídky v oblasti HIV/AIDS. Celkový rozpočet 
projektu byl 26.600 Kč. Příspěvek ze státního rozpočtu byl 18.600 Kč. Ze 400 
plánovaných odběrů se jich uskutečnilo 384 (96%). Poskytnutá částka byla čerpána 
v souladu s přiděleným rozhodnutím.  
 
- na projekt „Zajištění terapie a další komplexní péče o HIV /AIDS pacienty s cílem 
účelového navýšení běžných výdajů na podporu aktivit projektu v tématickém okruhu HIV  
testování a poradenství, obdržela FN částku 80.400 Kč. Celkový finanční rozsah projektu 
byl 1.057.500 Kč. Celková finanční podpora byla 8 %. Finanční výše poskytnuté dotace 
měla sloužit jako finanční rezerva pro zajištění léčby bezdomovců a pacientů, kteří nejsou 
pojištěnci zdravotních pojišťoven. Protože podmínky nastavené pro čerpání dotace a 
výše dotace byla nedostačující a jevily se jako vysoce neekonomické, požádala FN 
o možnost odstoupení od realizace projektu. Finanční prostředky byly vráceny v plné výši  
do státního rozpočtu podle platné legislativy. 

 
 

3.Traumaplán - v rámci úkolu z usnesení Bezpečnosti rady státu ze dne 28.3.2006 – 
Harmonogram opatření zvýšení připravenosti zdravotnických zařízení při mimořádných událostech bylo 
přiděleno FN celkem 1.452,36 tis. Kč.  
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Na nákup stanovených obnovitelných zásob albuminu, krevních vaků a diagnostických setů dle 
Metodiky zajištění odběru a distribuce transfuzních přípravků a krevních derivátů pro potřeby civilního a 
vojenského zdravotnictví při hromadných urgentních příjmech postižených osob při mimořádných 
událostech bylo FN účelově poskytnuto 652.365,- Kč. Dotace byla přidělena na základě rozhodnutí č. 2/-
KPR/2008. 

 
V roce 2008 se zrealizovala první etapa přípravy provozu krizových transfuzních center a 

zajištění nákupu, odběru a distribuce krevních derivátů a transfuzních přípravků. V roce 2009 by měla být 
příprava KTC ukončena.  

 
Finanční prostředky ve výši 800.000,- Kč byly poskytnuty na nákup zajištění činnosti krizového 

štábu a jeho provozních místností, bezpečnostního značení a nákup OOP pro KŠ FN a částečné na krytí 
provozních nákladů spojených s údržbu krytů, které FN provozuje. Cílem příspěvku byla podpora činnosti 
útvarů krizového managementu a udržování provozuschopnosti krytů.  
Účelový příspěvek byl přidělen rozhodnutím č.KPR/12/352/2008. 
 

4.  Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči - na realizaci projektu ZVP 
bylo FN přiděleno formou dotace ze státního rozpočtu 160.000 Kč rozhodnutím č. VZV/2121/379/2008 –
I.z. Cílem dotace byla podpora aktivit projektu v tématickém okruhu I - Program A – vzdělávání 
zdravotnických pracovníků. Celkový rozpočet projektu byl 257.634 Kč. Dotace byla využita na 93%. 
Zbytek byl odveden do státního rozpočtu.  
                 

5. Věda a výzkum - Dalším příspěvkem, který byl FN Plzeň v roce 2008 přidělen ze státního 
rozpočtu, byl příspěvek na výzkumné záměry - dotace ve výši  6.439.000 Kč.  
   

6. Onkologický registr - pro regionálního zpracovatele odborného obsahu Národního 
onkologického registru byla ze státního rozpočtu uvolněna pro FN částka ve výši 2.026.900 Kč.  
               

7. Sociální služby - Od roku 2007 poskytuje Fakultní nemocnice mimo zdravotní péči také 
sociální služby podle zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. V roce 2008 byla FN přidělena 
na základě rozhodnutí dotační komise MPSV dotace 2.700 tis. Kč. Dotace byla poskytnuta rozhodnutím 
č.1 o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci programu Podpora sociálních služeb s regionální/místní 
působností - Plzeňský kraj. Cílem dotace je spolufinancování provozu poskytování sociálních služeb 
osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. 
V roce 2008 byla ve  FN tato péče poskytnuta 73 osobám. Celkové vynaložené náklady na péči byly 
6.126.079,80 Kč. Účelový příspěvek pro rok 2008 tvořil 44% celkových nákladů. Zbytek nákladů je hrazen 
sociálními příspěvky, přímou úhradou klientů a ZP.  
 

 
Ostatní příspěvky a dotace na provoz – mimo státní rozpočet 
 

Z rozpočtu Krajského úřadu Plzeňského kraje bylo poskytnuta dotace 495 tis. Kč na provoz 
Národního onkologického registru (NOR), který je součástí Národního zdravotnického informačního 
systému. NOR je povinen sbírat data ze zpravodajských jednotek v rámci svého regionu a poskytovat je 
dle Věstníku MZČR. Zúčtování příspěvku se provádí podle smluvního ujednání.  

 
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje poskytuje každoročně FN příspěvek na základě 

smlouvy o zabezpečení úkolů ochrany obyvatelstva na běžnou údržbu a úklid úkrytů. V roce 2008 byla 
poskytnuta na základě smlouvy FN náhrada vynaložených nákladů ve výši 187.230 Kč.  

 
Příspěvek 150.000 Kč udělený formou grantu poskytla FN Česká transplantační společnost 

pro zajištění nepřetržité patologické služby pro histologické hodnocení biopsie ledvin od marginálních 
zemřelých dárců orgánů. Tuto službu zajišťují v rámci ČR pouze dvě pracoviště: FN Plzeň a FN v Hradci 
Králové.  
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ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ 
 
 

V roce 2008 nedošlo k tabulkovému navýšení tarifních platů. Zvýšené prostředky na platy byly 
vyplaceny formou mimořádných odměn na základě splnění ekonomických ukazatelů a celkového 
hospodaření FN. 
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GRANTY, PROJEKTY A VÝZKUMNÉ ÚKOLY 
 

V roce 2008 bylo realizováno ve FN 17 projektů. Celkové náklady na výzkum a vývoj v roce 2008 
byly 7.375 tis. Kč. Neinvestiční finanční prostředky poskytnuté pro rok 2008 byly 4.479 tis. Kč. 
 

Sedm projektů bylo financováno Interní grantovou agenturou MZČR. Hlavním řešitelem je FN 
Plzeň. Projekty byly řešeny na pracovištích Gynekologicko-porodnické kliniky, na Dětské klinice, Infekční 
klinice, Urologické klinice, Plicní klinice a Hematologicko-onkologickém oddělení.  
 
Téma řešených projektů: 

• potrácení - příčina u matky imunologická, genetická a hemokoagulační,  
• DD3,nový nádorový marker pro včasnou genovou diagnostiku karcinomu prostaty,          
• juvenilní lymfocytární tyreoiditis a současný výskyt infekce Helicobacter pylori, 
• aktivace HIV-specifických CD8+T lymfocytů IL-2 a Histaminem: Možnosti léčebného využití?,  
• využití molekulárních predikátorů pro optimální selekci cílené léčby nemalobuněčného karcinomu 

plic, 
• Monitorace anti-CMV specifické imunitní odpovědi u pacientů po zoogenní transplantaci 

hemopoetických prgenitorových buněk a po transplantaci ledviny,      
• Role adhezivních molekul a cytokinů v mobilizaci hemopoetických progenitorových buněk u zdravých 

dárců.   
 

 
U ostatních projektů je FN jako spoluřešitel. Přehled řešených projektů viz tabulka. 

 
  

Název projektů Pracoviště spoluřešitele (FN) Doba trvání projektu 
Markery rizika koronární nemoci 
spojené s kalcifikací aortální chlopně 

Interní klinika 2005-2009 

Stanovení významu některých 
rizikových faktorů při vzniku maligního 
melanomu 

Dermatovenerologická klinika 2006-2008 

Ipsilaterální zlomeniny horního konce a 
diafýzy femuru 

Klinika ortopedie a traumatologie 
pohybového ústrojí 

2006-2009 

Protokol intenzifikace léčby nemocných 
na základě intermediálního PET 
restagingu a analýza efektivity léčby u 
nemocných s nehodgkinskými lymfomy 
(retrospektivní hodnocení z registru 
Kooperativní Kymrové skupiny) 

Šiklův patologicko-anatomický 
ústav 

2007-2009 

Úroveň sekundární a primární prevence 
ischemické choroby srdeční v klinické 
praxi –studie EUROASPIRE III CZ 

Interní klinika 2007-2009 

Využití biologické aktivity  nádoru pro 
prognózu a optimalizaci léčby 
nemalobuněčného karcinomu plic 
(NSCLC) 

Chirurgická klinika 2007-2009 

Polymorfismus HLA-G a KIR genů jako 
potenciální marker poruch plodnosti 
žen-selhání embryotrnsferu a 
opakovaného potrácení 

Gynekologicko-porodnická klinika 2007-2009 

Optimalizace nákladných vyšetřovacích 
a léčebných postupů s cílem zvýšení 
efektivity léčby a snížení mortality 
nemocných s AML vycházející 
z klinických a vysoce sofistikovaných 
prediktivních dat a jejich multifaktoriální 
analýzy v registru ALERT 

Hematologicko-onkologické 
oddělení 

2007-2009 

Integrovaná FDG-positronová emisní a 
počítačová tomografie jako základní 
zobrazovací metoda hodnocení 
nemocných s ne-hodgkinskými lymfomy 

Oddělení nukleární medicíny 2007-2009 

Poradenské centrum pro identifikaci a 
epidemiologii betalaktamáz 
produkovaných gramnegativními 
bakteriemi 

Ústav mikrobiologie 2008-2009 
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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. 
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NÁKLADY ÚČELOVĚ URČENÉ NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ REPRODUKCE MAJETKU 

VEDENÉHO V INFORMAČNÍM SYSTÉMU PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ 
 
 

Náklady účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedeného v informační 
systému programového financování jsou přidělovány zdravotnickému zařízení podle zákona č. 40/2004 
Sb., o veřejných zakázkách. 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 se podílet 
příslušným minimálním procentuálním objemem stanovených finančních prostředků z vlastních zdrojů 
na celkovém finančním objemu prováděné akce. 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. 
 
 
 
 
 
 
 

TABULKA A) Uskutečněné investiční akce v roce 2008 – viz strana 24 
 
 
 

TABULKA B) Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů 
 

INVESTIČNÍ AKCE  

evid. č. název 
výdaje OSS a dotace ze 

státního rozpočtu – 
investiční (Kč) 

výdaje OSS a dotace ze 
státního rozpočtu – 
neinvestiční (Kč) 

23511F0502 FN Plzeň – onkologické 
centrum 223.965.000,00 0,00 

 
 
 
Komentář k tabulkám:  
 

• Tabulka A zobrazuje rozklad systému financování ISPROFIN na jednotlivé typy financování. 
V roce 2008 bylo FN Plzeň přiděleno ze státního rozpočtu 60.750.685,49 Kč formou investičních 
výdajů OSS a dotací ze státního rozpočtu. 
Celkově bylo v roce 2008 na reprodukci dlouhodobého majetku v rámci programů reprodukce 
majetku vedeného v informačním systému programového financování použito 132.534.818,04 
Kč. Finanční prostředky byly použity v souladu s platnou legislativou. Z vlastní zdrojů FN bylo 
použito 71.784.132,55 Kč. 

 
• Tabulka B zobrazuje výši nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů.  
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TABULKA A) Uskutečněné investiční akce v roce 2008 
 

INVESTIČNÍ AKCE 2008 

evid. č. název 
výdaje OSS a dotace ze 

státního rozpočtu – 
investiční (Kč) 

výdaje OSS a dotace ze 
státního rozpočtu – 
neinvestiční (Kč) 

vlastní zdroje FN 
(Kč) 

CELKEM (Kč) 

23511F0502 FN Plzeň – onkologické centrum 19.998.685,50  18.362.326,00 38.361.011,50 

2353140505 FN Plzeň – Perinatologický 
program 2008 1.114.000,00  1.155.603,20 2.269.603,20 

23511F0505 FN Plzeň – CT 128 Slice 25.199.999,99  10.988.064,31 36.188.064,30 

23511F0504 FN Plzeň – skiagrafický komplex 
pro FN Bory – pavilon 22 6.000.000,00  5.445.000,00 11.445.000,00 

23511F0503 FN Plzeň – vybavení pro 
brachyterapii 8.438.000,00  3.616.746,00 12.054.746,00 

2353160104 FN Plzeň – Angiografický digitální 
komplet 0,00  7.386.336,00 7.386.336,00 

23511F0001 FN Plzeň – gynekologicko-
porodnická klinika 0,00  24.830.057,04 24.830.057,04 

  CELKEM 60.750.685,49 0,00 71.784.132,55 132.534.818,04 
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PŘEHLED O ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA PROGRAMY A PROJEKTY 

SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU  
 
 
 V roce 2007 byl nově zahájen ve FN projekt E – LABMED – platforma pro vývoj a edukaci lékařů 

v laboratorní medicíně; maximální uznatelné náklady projektu činí 2.758.370 Kč. Projekt byl financován 
jako součást Rozvoje kapacit dalšího profesního vzdělávání v rámci Operačního programu Rozvoj 
lidských zdrojů spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu. V roce 2008 
bylo vyčerpáno 848.864,86 Kč. Projekt byl ukončen v červnu 2008. 

 
V únoru 2007 vstoupila FN jako jediné zdravotnické zařízení v ČR do projektu Integrace 

a posílení evropské sítě výzkumu - NEAT. Celková doba trvání projektu jsou 4 roky. Celkový rozpočet 
akce je stanoven na 150.000 EUR. Financování projektu probíhá v rámci Komise evropských 
společenství. Řešitel zajišťuje spolupráci v rámci evropské sítě při léčbě onemocnění AIDS. Z celkového 
rozpočtu  projektu byla FN Plzeň poskytnuta na rok 2007 a první pololetí roku 2008 částka 28.000 EUR. 
Za období trvání projektu k 31.12.2008 byly čerpány uznatelné náklady ve výši 303.172,39 Kč. Z toho 
v roce 2008 je skutečnost 253.327,48 Kč. 

 
FN Plzeň v roce 2008 podala žádosti v rámci Integrovaného operačního programu v oblasti 

intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví, předmětem žádostí je pořízení zdravotnické techniky 
pro Traumacentrum a Komplexní onkologické centrum.  
 
 
 

SPOLUPRÁCE SE ZAHRANIČÍM  
 

Řada zaměstnanců FN Plzeň, zejména přednostů klinik a primářů oddělení je členy zahraničních 
institucí a mezinárodních organizací. Členské příspěvky si většinou hradí sami. 
 
Jako příklad uvádíme: 
 
• MUDr. Zdeněk Chudáček,Ph.D. – člen European Congress of Radiology (ECR) 
• prof. MUDr. M. Pešek, CSc. – národní delegát v Evropské respirační společnosti 
• Doc. MUDr. J. Fínek, Ph.D. - člen American Society of Clinical Oncology  (ASCO) 
• MUDr. Tamara Bergerová – členka European Society of Clinical Microbiology and Infectious 

Diseases (ESCMID) 
• prof. MUDr. J. Racek, DrSc. – člen EAS (European Atheroscleroris Society), člen ERA-EDTA 

(European Renal Asociation – European dialysis and Transplantation Association), člen AACC 
(American Association of Clinical Chemistry), člen European Communities Confederation of 
Clinical Chemistry and Laboratory Medicine – v této organizaci pracuje jako národní reprezentant 
v registrační komisi, která určuje a kontroluje podmínky, za kterých mohou kliničtí biochemici být 
zaměstnáni v oboru v kterékoliv zemi EU 

• prof. MUDr. K. Pizinger, CSc. – člen European Academy of Dermatology and Venereology 
• prof. MUDr. V. Třeška, DrSc. - člen International Society of Cardiovascular Surgery 
• prim. MUDr. V. Koza – je členem European Group for Blood and Marrow  Transplantation (EBMT) 

– federace sdružuje prakticky všechna transplantační centra v Evropě. Přiznává těmto centrům 
každoročně akreditaci pro alogenní a nepříbuzenské transplantace kostní dřeně. Naše 
hematologicko-onkologické oddělení, jako jedno ze dvou pracovišť v ČR, má snahu být členem 
této organizace. Prim. Koza je předsedou jednoho z pracovních výborů a také členem 
akreditačního výboru. 
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ÚČAST NA MEZINÁRODNÍCH KONFERENCÍCH  
 
 
V r. 2008 uskutečnili zaměstnanci FN Plzeň celkem 172 pracovních cest do zahraničí. 
 
Z  celkového počtu 172 zahraničních pracovních cest bylo:  
• 146 pracovních cest lékařů (84,5 %) 
•     5 pracovních cest jiných vysokoškolských pracovníků (3 %) 
•   17 pracovních cest nelékařských zdravotnických pracovníků (10 %) 
•     3 pracovní cesty pracovníků THP (2 %) 
•     1 pracovní cesta v kategorii dělník (řidič) (0,5%) 
 
 

Z celkového počtu 146 zahraničních pracovních cest lékařů bylo 130 (89%) cest na kongresy. 
O aktivní účast na kongresech se jednalo v 80 případech a 50 cest bylo s účastí pasivní.  

 
V kategorii NLZP z celkového počtu 17 pracovních cest bylo 15 cest na kongresy, z toho 1/3 byla 

s aktivní účastí a 2/3 s pasivní účastí. 
 

Z celkového počtu 172 zahraničních pracovních cest všech kategorií pracovníků bylo 106 cest 
do evropských států, 21 zámořských cest a na Slovensko jich bylo 46. 
 

Aktivní účast na kongresech svědčí o kvalitě přednášejících na mezinárodní úrovni. I pasivní 
účast je však přínosem, neboť zejména u mladých pracovníků přináší nové zkušenosti na mezinárodním 
fóru a poznatky z ostatních zahraničních pracovišť. Po návratu z cesty pak tito lékaři získané zkušenosti 
z nových diagnostických i léčebných postupů předávají svým kolegům doma na klinických seminářích, 
schůzí Spolku lékařů a zavádějí je do klinické praxe. Tím přispívají ke zkvalitnění péče. Z většiny těchto 
cest také lékaři přivážejí sborníky abstrakt, odborné časopisy a jiné publikace.  
 

Také u NELZP přinesly poznatky z pracovních cest nové znalosti v ošetřovatelské péči. 
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KONGRESY A SYMPOZIA POŘÁDANÁ FN PLZEŇ V ROCE 2008 
 
 
Kongresy a odborné sjezdy s mezinárodní účastí, které byly uskutečněny v roce 2008 

pod hlavičkou FN Plzeň, byly pořádány pod záštitou primátora města Plzně, ředitelky FN Plzeň, děkana 
LF UK v Plzni a příslušných odborných společností J.E.P.  

 
Pořádání odborných sjezdů a konferencí přispívá k růstu odbornosti zdravotního personálu 

a lepšímu postavení FN v rámci mezinárodní odborné spolupráce především v oblasti medicíny. 
 

Jako každý rok se uskutečnily ve dnech 12. - 14. února 2008 Postgraduální lékařské dny Plzeň 
2008, které už tradičně pořádají Univerzita Karlova – LF v Plzni, Česká lékařská společnost J. E. Purkyně 
– spolek lékařů v Plzni ve spolupráci s Fakultní nemocnicí v Plzni a Českou asociací sester. Letošním 
tématem byly nemoci ve stáří. Sesterská sekce byla zaměřena na specifika ošetřovatelské péče 
o geriatrického klienta.  
 

Ve dnech 18. - 19. 4. proběhla v Plzni VIII. Celostátní konference sekundární osteoporóza, kterou 
pořádala Společnost pro metabolická onemocnění skeletu, která díky interním specialistům FN Plzeň 
k Plzni neodmyslitelně patří. Hlavní témata konference byly Diagnostické metody, Dětská a mužská 
osteoporóza, Chirurgická léčba komplikací osteoporózy atd. 
 

II. česko-slovenský kongres intenzivní medicíny a XIII. ročník konference Minářovy dny – 
ošetřovatelské postupy v intenzivní péči proběhly ve dnech 4. 6. - 6. 6. 2008. Obě sekce současně byly 
pořádané I. interní klinikou LF UK a FN Plzeň, Anesteziologicko - resuscitační klinikou LF UK a FN Plzeň 
a Českou společností intenzivní medicíny. Obou odborných akcí se účastnilo 346 lékařů a 377 sester. 
Akce proběhla za účasti zahraničních hostů. Přednášky byly zaměřené na oblast intenzivní péče 
v pediatrii i péči o dospělého pacienta v nejrůznějších oborech. Cílem bylo více seznamovat zdravotníky 
se zavedenými a prověřenými postupy péče o kriticky nemocné.  
 

Klinika Tuberkulózy a respiračních nemocí FN Plzeň byla pořadatelem 16. Západočeských 
pneumoonkologických dnů v Darové, které proběhly ve dnech 13. - 14. 11. 2008. Tématické okruhy 
prezentované na akci byly zaměřené na problematiku plicního karcinomu, možnosti screeningového 
vyšetření a následnou léčbu.  
 

Ve dnech 21. - 23. 11. 2008 se uskutečnila pracovní konference dětských hematologů a onkologů 
České a Slovenské republiky. Konference byla pořádána Dětskou klinikou FN Plzeň a Pracovní skupinou 
dětské hematologie ČR. Nosným tématem konference byly vzácné a raritní tumory v dětském věku, 
nádory jater, kůže apod. Paralelně probíhala také sesterská akce zaměřená na ošetřovatelskou péči 
v dětské hematologii  a onkologii. Konference se účastnili i specialisté ze zahraničí. 
 

Mimo odborné kongresy a konference pořádá každoročně FN Plzeň řadu akcí pro své 
zaměstnance v rámci odborných seminářů, které pořádají jednotlivé kliniky a oddělení. V roce 2008 se 
uskutečnilo celkem 35 akcí s odbornou lékařskou tematikou.   
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PŘÍJEMCI SLUŽEB FN PLZEŇ 
 

 Fakultní nemocnice Plzeň zajišťuje pro oblast Plzeňského kraje nemocným základní, 
specializovanou i takzvaně superspecializovanou medicínskou péči ve všech oblastech, s výjimkou 
popáleninové medicíny, transplantací kostní dřeně u dětí, nejsložitějších transplantací orgánů a operací 
srdce u dětí. V některých oborech zajišťujeme zdravotní péči také pro obyvatele přilehlých regionů, 
zejména jižních a severních Čech, Karlovarska a části středních Čech. Ale například v oblasti umělého 
oplodnění, transplantací kostní dřeně, operací jater, prostaty či ledvinových nádorů je význam Fakultní 
nemocnice Plzeň celorepublikový. Velice důležitá jsou též akreditovaná odborná centra. Nemocnice je 
provázána s Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Plzni. Zejména v oblasti takzvané speciální 
a superspeciální lůžkové i ambulantní péče je její úloha v kraji a okolí nezastupitelná.  

Během roku 2008 Fakultní nemocnice Plzeň registrovala 59.391 hospitalizací, odbornými 
ambulancemi prošlo na 967.087 pacientů a jejich počet stále roste. Také počet narozených dětí vzrostl 
na 3.491.  

Díky dlouhodobé ekonomické stabilitě nemocnice investuje do svého rozvoje a nákupu nejlepší 
zdravotnické techniky tak, aby zajistila pacientům, zejména obyvatelům Plzeňského kraje, co nejlepší 
a dostupnou medicínskou péči. Máme například špičkovou diagnostiku pomocí počítačového tomografu 
(CT), magnetickou rezonanci (MR) a nejnověji také vyšetření pomocí PET/CT. Tato metoda dokáže 
odhalit rozvíjející se nádorové onemocnění ve chvíli, kdy pacient ještě nemá žádné potíže spojené 
s nemocí. Slouží rovněž k výběru optimálního způsobu léčby nově zjištěných nádorových onemocnění 
krvetvorby, nádorů plic, nebo také k posuzování zbytkového onemocnění po operacích pokročilejších 
nádorů tlustého střeva a prsu. 
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ZLEPŠENÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 
 
 

Fakultní nemocnice Plzeň vykázala k 31.12. 2008 zisk 51.781,35 tis. Kč. Tato částka je vykázána 
jako hospodářský výsledek po zdanění, lze ho zároveň považovat za zlepšený hospodářský výsledek FN 
za dané účetní období. 

 
V roce 2008 bylo hospodaření nemocnice také ovlivněno Reformou veřejných financí, která byla 

platná od 1. 1. 2008. I přes negativní ekonomické vlivy se FN podařilo dosáhnou kladného výsledku 
hospodaření ve výší, která byla schválena zřizovatelem.  
 
 

Z provozního pohledu ovlivnilo hospodářský výsledek zdravotnického zařízení v roce 2008 
hlavně: 

 
 - zúčtování doplatku ze strany ZP za poskytnutou a vykázanou zdravotní péči za zdravotními 
pojišťovnami za rok 2006, roku 2007, za první pololetí 2008 a částečně za druhé pololetí 
2008. Doplatky celkem jsou 139.391 tis. Kč. Koncem třetího kvartálu došlo k navýšení 
měsíčních paušálních úhrad od ZP. Celkem od 1.9.2008 do konce roku o 28 mil Kč.   
Úhrady RP za ambulantní a hospitalizační péči jsou 43,4 mil Kč, tj. 0,95% celkového obratu 
FN.  
 
 - zvýšený počet hospitalizovaných a ambulantních pacientů vedl k podstatnému nárůstu 
objemu vydaných léčiv a zdravotnických pomůcek v ústavních lékárnách. Koncem roku 2008 
došlo k navýšení prodeje léčiv cizím odběratelům na základě smluvního ujednání.  
Regulační poplatky vybrané za léčiva na recepty jsou 7.022 tis. Kč. Došlo k rozšíření služeb 
poskytovaných FN svým zaměstnancům za úplatu (prodej zboží a služeb).  
 
 - změnou sazby DPH z 5% na 9% došlo k navýšení nákladů celkem o 76 mil. Kč 

 
 

 
V roce 2008 FN vložila z vlastních zdrojů do prosté reprodukce majetku 295.079 tis. Kč. Z této 

částky tvořily splátky zdravotnické techniky a budovy ONML 101.133 tis. Kč, jsou v ní zahrnuty i splátky 
v roce 2008 pořízené kardiologické angiolinky pro I. interní kliniku. Zbytek ve výši 193.946 tis. Kč FN 
investovala do nákupu zdravotnické a provozní techniky a do stavebních investiční akcí. Významnou část 
z této skupiny tvořily vlastní zdroje vložené do akcí s účastí státního rozpočtu jako výstavba 
Onkologického centra, nákup CT, nákup skiagrafického digitálního komplexu, nákup vybavení 
pro brachyterapii a zdravotnická technika v rámci Perinatologického programu. Převážnou část však 
tvořily investice bez účasti státního rozpočtu jako budování centrálního ředění cytostatik na Lochotíně, 
stavební úpravy pro CT a pro skiagrafický komplex, nákup nového mandlu pro prádelnu, ozařovače 
krevních konzerv pro Hematologicko-onkologické oddělení, vybavení arytmologické laboratoře 
pro I.interní kliniku, artroskopická sestava pro Chirurgické oddělení a další.   

 
Z darů byl v roce 2008 pořízen investiční majetek za 4.700 tis. Kč, byl zakoupen např. mimotělní 

oběh pro Chirurgickou kliniku, videokolonoskop pro Dětskou kliniku. 
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VÝHLED DO ROKU 2009 
 
 

Očekávané události roku 2009: 
 

- částečné zrušení regulačních poplatků v ambulancích u dětí do 18 let a pacientů nad 65 let věku, 
- zprovoznění LDN - 3 stanice - celkem 75 lůžek, 
- příprava generelu FN Plzeň, 
- spuštění centrálního ředění cytostatik, 
- v případě schválení podaných žádostí v IOP bude realizován nákup zdravotnické techniky 

pro Traumacentrum a Komplexní onkologické centrum, 
- bude pokračovat výstavba Onkologického centra v areálu na Lochotíně, 
- v prvním pololetí roku očekáváme doplatek za zdravotní péči ze strany zdravotních pojišťoven 

ve výši 123 mil. Kč., 
- očekáváme další rozvoj péče ve specializovaných centrech a s tím spojené zvýšení úhrad 

ze strany zdravotních pojišťoven. 
 
 

 


