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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, ve znění změn provedených Opatřením Ministerstva 
zdravotnictví vydaného pod čj.: MZDR 33300/2016-2-OPŘ ze dne 31. května 2016 ve znění změn 
provedených Opatřením Ministerstva zdravotnictví vydaného pod čj.: MZDR 47789/2016-1/OPŘ z dne 
26. září 2016 a ve znění změn provedených Opatřením Ministerstva zdravotnictví vydaného pod čj.: 
MZDR 22002/2020-2/OPR ze dne 24. 9. 2020.  
 
FN Plzeň tvoří jednotný funkční, organizační a hospodářský celek. V právních vztazích vystupuje svým 
jménem a nese odpovědnost z nich vyplývající. FN Plzeň má právo hospodaření k majetku 
vymezenému Zřizovací listinou. 
 
Zdravotní péči a služby poskytuje FN Plzeň v souladu s platnými právními předpisy v lékařských 
oborech, které tvoří přílohu č. 1 Statutu. FN Plzeň je vybraným zdravotnickým a vzdělávacím zařízením 
zřízeným MZČR.  
 
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. 
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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. 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. 2021  bylo ve FN Plzeň provedeno 1 410 523 ambulantních vyšetření a 3 384 porodů. Počet 
hospitalizací dosáhl hodnoty 59 288 při celkovém počtu lůžek 1 739. Veškerá zdravotní péče byla 
zajišťována 5 099 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. 2021 byla pořízena zdravotnická technika za 87 
mil. Kč. Za nejvýznamnější investiční akci roku 2021 lze považovat dostavbu pavilonu Psychiatrické 
kliniky. Vzhledem k epidemiologické situaci spojené s epidemií COVID-19 nastalo v harmonogramu 
činností časové zpoždění a bylo schváleno  prodloužení termínu ukončení projektu do  30. 6. 2022. 
V současné době probíhají přejímky dílčích ucelených prvků stavby, probíhá nákup a instalace 
vybavení. Slavnostní otevření Psychiatrické kliniky je plánováno na únor 2022. Dále byl v polovině 
června otevřen nový stravovací provoz Oddělení léčebné výživy v areálu FN Plzeň Bory. K 30. 11. 2021 
byl  dokončen projekt Komplexní ochrana celonemocničního informačního systému FN Plzeň vůči 
kybernetickým hrozbám. Byla již podána závěrečná zpráva o projektu, proběhlo zařazení pořízeného 
HW a SW do majetku FN Plzeň a v současné době je nastavováno komplexní mapování. 

I nadále je věnována velká pozornost zajištění bezpečnosti pacientů nejen hospitalizovaných, ale i 
v ambulantních traktech. Do kamerového systému v celém areálu FN Plzeň bylo investováno již 58 mil. 
Kč.  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. 2021 bylo ukončeno s vykázaným kladným výsledkem hospodaření ve 
výši 426 780 713,05 Kč před zdaněním, po zdanění ve výši 355 201 653,05  Kč a s vyrovnaným cash 
flow. Celkové náklady dosáhly výše 9 398 715 248,77 Kč, meziroční nárůst je 10,8 % (abs. 922 mil. Kč). 
Celkové výnosy dosáhly výše 9 753 916 901,82 Kč, meziroční nárůst je 14,1, % (abs. 1 208 mil. Kč).  
 
Převážná část meziročního navýšení v nákladech je dána především nárůstem osobních nákladů (o 
559 mil. Kč) a nákladů na spotřebu materiálu – nákladů na léčivé přípravky poskytované ve 
specializovaných lékových centrech (o 214 mil. Kč).  Dále meziročně vzrostly náklady na prodané zboží 
v lékárnách FN o 31 mil. Kč a náklady na dodavatelské služby o 15 mil. Kč.   
 
Na meziročním navýšení výnosů se nejvýznamněji podílely výnosy z prodeje služeb o 1 252 mil. Kč (o 
16 %). Kromě běžných zálohových plateb na rok 2021 ze strany zdravotních pojišťoven významně 
ovlivnilo výši výnosů mimořádné navýšení měsíčních zálohových plateb o 20,8 mil. Kč od pojišťovny 
VZP,  platby za provedená očkování COVID-19 a testování na průkaz SARS-CoV-2 a doplatky 
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vyplývající z předběžných a závěrečných vyúčtování za poskytnutou zdravotní péči v roce 2020 od 
zdravotních pojišťoven ve výši 316,4 mil. Kč. 
 
Rozpočet nákladů byl překročen o 652 mil. Kč (o 8 %). Nejvýznamněji se na překročení podílely osobní 
náklady (o 491 mil. Kč), náklady na léčivé přípravky ve specializovaných centrech (o 117 mil. Kč), 
náklady na SZM (53,7 mil. Kč), náklady na  prodané zboží v lékárnách FN (o 14 mil. Kč).  
 
Rozpočet výnosů byl překročen o 1 074 mil. Kč (o 12 %). Na nárůst výnosů z prodeje služeb o 740 mil. 
Kč proti rozpočtu se nejvýznamněji podílelo nerozpočtované navýšení měsíčních zálohových plateb o 
20,8 mil. Kč od pojišťovny VZP,  platby za provedená očkování COVID-19 a testování na průkaz SARS-
CoV-2 a doplatky vyplývající z předběžných a závěrečných vyúčtování za poskytnutou zdravotní péči 
v roce 2020 od zdravotních pojišťoven ve výši 316,4 mil. Kč. Z důvodu úspěšného čerpání dotačních 
akcí, bylo možné do výnosů zúčtovat výnosy z transferů o 391 mil. Kč více, než bylo rozpočtováno.  
Nejvýznamnější položkou transferů byly COVID odměny zaměstnancům v částce 365 mil. Kč 
 
Hospodářský výsledek před zdaněním je o 422 mil. Kč vyšší, než bylo rozpočtováno. 
 
Hospodářský výsledek významně ovlivnily následující faktory: 
 
 Úhradová vyhláška (ÚV) platná pro 2021, ve které se změnil systém pro hodnocení hospitalizační 

produkce, a to přechodem ze systému IR-DRG na systém CZ-DRG. Část hospitalizační péče byla 
stále hrazena paušální úhradou s podmínkou produkce, a to dosažení 95 % produkce referenčního 
období. Část péče byla vyčleněna formou přímé úhrady se společnou základní sazbou. Část péče, 
která byla definovaná jako vysoce homogenní a mírně heterogenní, byla pak hrazena postupnou 
sbližovací sazbou mezi ZZ a ZP. V oblasti specializované lékové péče úhradová vyhláška stanovila 
koeficienty navýšení úhrady oproti referenčnímu roku 2019. Protože při tvorbě ÚV 2021 nebylo 
počítáno s další velkou vlnou epidemie COVID-19, byla dne 1. 7. 2021 vydána Vyhláška o stanovení 
způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2021 (tzv. 
kompenzační vyhláška), která reflektuje současnou epidemiologickou situaci a částečně 
kompenzuje výkyvy produkce v souvislosti s pandemií COVID-19. Kompenzační vyhláška 
upřesňovala a zpřísňovala definici pro úhradu příplatků k ošetřovacímu dni pro COVID+ pacienta. 
Byla stanovena lhůta 20 dnů od zjištění první pozitivity pomocí PCR či Antigenního testu v rámci 180 
dnů. Dále byla za období 1. 1. 2021 – 31. 5. 2021 přiznána úhrada příplatku za ošetřovací den i pro 
pacienty ležící na standardních odděleních. V hospitalizační části úhrady zůstalo rozdělení úhrady 
pomocí systému CZ DRG a rozdělení úhrady do jednotlivých skupin. V případě tzv. skupiny  „A“ 
(Paušální úhrada) byla úhrada vypočítána bez regulace CMI a překladů z důvodu jiné náročnosti a 
rozložení případů v první polovině roku vlivem pandemie COVID-19. V případě tzv. skupiny C a D 
(Případy vyčleněné z paušální úhrady) byl částečně kompenzován propad péče v období leden až 
duben 2021, kompenzace byla očištěna od materiálových nákladů, které díky poklesu produkce 
vlivem omezení neakutní operativy nebyly použity.  

 
 Významným aspektem, který ovlivnil hospodářský výsledek FN Plzeň, byl vývoj pandemie související 

s onemocněním COVID-19 a s ním související opatření zavedená vládou ČR. Nejprve došlo před 
koncem roku 2020 na doporučení MZČR k pozastavení plánované neakutní péče. Od 22. 2. 2021 
na základě výzvy ministra zdravotnictví z důvodu maximální naplněnosti lůžkové kapacity typu 
JIP/ARO v rámci celé ČR došlo k dočasnému omezení veškeré zdravotní péče, která snesla 2 – 3 
týdenní odklad s cílem využití maximální možné personální a přístrojové kapacity pro potřeby 
pacientů s onemocněním COVID-19. Z důvodu těchto omezení a zároveň enormnímu počtu 
pacientů s nemocí COVID-19 vyžadující intenzivní péči byl v prvních čtyřech měsících zaznamenán 
významný meziroční pokles operativy. Od pátého měsíce dochází postupně k návratu standardního 
objemu operativy, se snahou odstranit či zkrátit čekací doby pro neakutní péči, která se vlivem 
COVIDu nahromadila. I vlivem proběhlé pandemie zde ale byly personální i provozní kapacitní 
omezení. Od měsíce října nastala další vlna pandemie, která měla za následek částečné omezení 
provozu a přesunu personálu na covidová oddělení, byť již ne v takové míře jako v jarních měsících.  
 

 Za rok 2021 bylo proti referenčnímu období dosaženo 99% hospitalizační produkce (tzv. CM), avšak 
při značně nerovnoměrném rozdělení v jednotlivých úhradových skupinách. V paušální části 
hospitalizační úhrady byla i z důvodu vysokého počtu COVID-19 pozitivních pacientů 
hospitalizovaných v těžkém stavu na JIP/ARO produkce výrazně vyšší, než byla produkce 
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v odpovídající části referenčního období a to 109%. V oblasti porodů a novorozenců vlivem vyššího 
počtu porodů jsme dosáhli uspokojivého nárůstu CM a to 104%. Ve zbývající části hospitalizačních 
případů s přímou úhradou za provedenou produkci se bohužel i za období květen až prosinec 
projevilo provozní a personální omezení způsobené pandemií COVID a to 95% dosažení casemixu 
oproti referenčnímu období.   
 

 V oblasti ambulantního segmentu, po vyjmutí vyšetření a náběrů pro COVID-19 hrazené mimo 
ambulantní limit, byl téměř dle ÚV splněn limit pro maximální úhradu. V oblasti specializovaných 
lékových center byl celkový limit na lékovou péči stanovený ÚV  nedostačující, zejména díky nárůstu 
v oblasti hematoonkologie, roztroušené sklerózy a cystické fibrózy. 
 

 K 31. 12. 2021 proběhly kromě běžných zálohových plateb ze strany zdravotních pojišťoven 
následující jednorázové platby: 
 
 Na základě únorového jednání se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou došlo k navýšení zálohových 

plateb v návaznosti na odhad výše COVID-19 kompenzací a plateb pro rok 2021. V únoru byla 
navýšena záloha jednorázově o 41,7 mil. Kč na částku 436, 5 mil. Kč, od března jsou navýšeny 
zálohy o 20,8 mil. Kč na částku 415,6 Kč. Mimo toto navýšení související s epidemií COVID-19 
došlo ještě k jednorázovému navýšení zálohy za měsíc duben o 8,8 mil. Kč na částku 424,5 mil. 
Kč pro krytí schválené nákladné léčby cystické fibrózy u jedné pacientky. 

 Dále jsme od VZP obdrželi samostatné platby za provedená očkování proti COVID-19, za měsíce 
leden až prosinec jde o celkovou částku 16,7 mil. Kč. 

 V měsíci červnu proběhlo závěrečné vyúčtování péče na Lůžkách dlouhodobě nemocných (LDN) 
za rok 2020 ze strany VZP s konečným doplatek ve výši 485,3 mil. Kč a v měsíci srpnu jsme 
obdrželi první verzi závěrečného vyúčtování za akutní péči za rok 2020 ve výši 131,7 mil. Kč. 
Následně byl na základě našich námitek proveden přepočet vyúčtování roku 2020 a vyúčtování 
bylo uzavřeno s dalším doplatkem ve výši 9,2 mil. Kč. Oba doplatky byly již ze strany VZP 
uhrazeny. 

 Pojišťovna VoZP zaslala zálohu na kompenzaci za poskytnutou zdravotní péči o pacienty s 
onemocněním COVID-19 za rok 2020 v částce 12,7 mil. Kč a dále zálohu  na kompenzace pro rok 
2021 ve výši 26,5 mil. Kč. Zároveň jsme od VoZP obdrželi i předběžné vyúčtování roku 2020 za 
akutní péči s doplatkem ve výši 41 mil. Kč. 

 Dále jsme od pojišťovny ČPZP obdrželi konečné vyúčtování poskytnuté zdravotní péče za rok 
2019, které skončilo doplatkem v částce 4 mil. Kč, a také závěrečné vyúčtování roku 2020 
s doplatkem 21,4 mil Kč. 

 Pojišťovna ČPZP již také v průběhu června provedla vyúčtování dialyzační péče za rok 2020 
s konečným doplatkem ve výši 916 373 Kč. 

 Pojišťovna OZP poslala samostatné platby za provedená očkování proti COVID-19 a antigenní 
testování za leden až prosinec ve výši 8,7 mil. Kč a dále byla ze strany OZP též uhrazena záloha 
na příplatky ke COVID OD za rok 2021 ve výši 12,3 mil. Kč. 

 Vyšší přijatou platbu představuje také vyúčtování dialyzační péče za rok 2020 u pojišťovny OZP 
s konečným doplatkem ve výši 597 014 Kč. 

 Pojišťovna OZP provedla též úhradu doplatku vzešlého z první verze závěrečného vyúčtování roku 
2020 ve výši 38 mil. Kč a i následného dalšího doplatku z vypořádání námitek k vyúčtování ve výši 
1,7 mil. Kč. 

 Pojišťovna ZPMV uhradila v závěru roku částku 71,4 mil. Kč jako výsledek 1. kola vyúčtování roku 
2020 a dále ještě částku 9,6 mil. Kč jako výsledek přepočtu vyúčtování a částečného vypořádání 
námitek. Ve vztahu k roku 2021 uhradila pojišťovna ZPMV dále předběžnou zálohu na krytí 
příplatků ke COVID OD ve výši 47,1 mil. Kč a za vykázané očkování a testování zálohu ve výši 
19,9 mil. Kč. 

 
 Vývoj osobních nákladů byl významně ovlivněn pandemií související s onemocněním COVID-19. Po 

celé sledované období byly vypláceny odměny zaměstnancům, kteří pracovali na COVID 
odběrových místech ve FN a pečovali o pacienty na COVID pracovištích FN Plzeň v bariérovém 
režimu, studentům zdravotnických škol přijatých na výpomoc (DPČ). Výše  odměn z prostředků FN 
dosáhla částky 225 858 351 Kč včetně odvodů pojistného. Od ledna 2021 došlo k navýšení tarifních 
platů u zdravotnických zaměstnanců dle nař. vl. č. 603/2020 Sb., kterým se změnilo nař. vl. 
č.341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Dle zaslané 
metodiky MZČR byly vyplaceny v dubnovém výplatním termínu odměny z dotace MZ zaměstnancům 
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za práci ve ztíženém pracovním prostředí, kdy byl zaměstnanec vystaven riziku nákazy z důvodu 
nezbytného soustavného přímého osobního kontaktu s jinými fyzickými osobami při výkonu 
sjednaného druhu práce, nebo ztíženého provozu v souvislosti s aplikací opatření proti šíření nákazy 
COVID-19 v celkové výši 365 863 849 Kč. Tato dotace nebyla k 31. 12. 2021 zcela vypořádána 
z důvodu dodatečného vzniku nároku na poměrnou část mimořádného ohodnocení za dobu, kdy byli 
někteří zaměstnanci z důvodu předpokládané nemoci z povolání v pracovní neschopnosti. Doplatky 
těchto odměn z dotace MZ jsou realizovány postupně od listopadu 2021 tak, jak dochází k uznání 
a proplácení jednotlivých nároků na ušlý plat pojišťovnou. Do konce roku 2021 byla na těchto 
doplatcích vyplacena částka 348 398,55 Kč. Žádost o finální doplatek bude podána v okamžiku, kdy 
budou uzavřeny veškeré nemoci z povolání, tj. v průběhu roku 2022. Vzhledem k nenaplnění 
produkčních parametrů úhradové vyhlášky pro rok 2021 a k neznalosti přesného znění nové 
kompenzační vyhlášky vydané až k 1. 7. 2021, bylo rozhodnuto o nevyplacení rozpočtovaných 
mimořádných odměn za dosažení hospodářského výsledku za 1. pololetí 2021 v měsíci červnu.  Z 
důvodu pozitivního vývoje produkčních parametrů  za období 1. – 8. měsíc 2021 bylo rozhodnuto o 
vyplacení rozpočtovaných mimořádných odměn za dosažení kladného hospodářského výsledku 
v  měsíci září.  V prosinci byly vyplaceny rozpočtované odměny za dosažení hospodářského 
výsledku za období 1. – 11. 2021  a mimořádné covid odměny z prostředků FN za mimořádné 
pracovní úsilí při zajištění provozu v době pandemie, za výpomoc na jiných pracovištích v rámci FN 
a za vstřícné a profesionální chování k pacientům  v průběhu celého roku 2021. 
 

 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. 2021 byl ve výši 53,9 mil. Kč.  

 
 Na účtu Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů jsou proúčtovány dotační  

prostředky v celkové částce 444,2 mil. Kč.  
 
 Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 68 829 926,63 Kč za rok 2020 byl k 30. 6. 2021 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 18. 6. 2021. Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do fondů:  
 

 do fondu odměn bylo zaúčtováno 55 063 941,30 Kč. 
 do rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření bylo zaúčtováno 13 765 985,33 Kč. 
 
 

 MZČR vyhlásilo mimořádný dotační program pro poskytovatele lůžkové péče s cílem prevence 
negativních dopadů psychické a fyzické zátěže a obnovy psychických a fyzických sil pro pracovníky 
ve zdravotnictví v souvislosti s epidemií COVID-19. Formou žádosti o provozní příspěvek od 
zřizovatele FN Plzeň požádala o finanční prostředky pro zaměstnance, kteří splňují kritéria dotačního 
řízení. V září byly připsány na účet finanční prostředky ve výši  20 277 600 Kč.   

 
 
 

3. Očekávaný vývoj hospodaření 
 
V oblasti úhrady zdravotní péče pro rok 2022 došlo v Dohadovacím řízení k dohodě mezi ZP a 
poskytovateli. Dohoda byla podmíněna nenavyšováním mzdových tarifů v roce 2022. Ministerstvo 
zdravotnictví při tvorbě úhradové vyhlášky pro rok 2022 vycházelo z této uzavřené dohody. Ale protože 
ke konci roku 2021 vláda rozhodla, že dojde k navýšení mzdových tarifů pro rok 2022, navýšilo úhradu 
v jednotlivých segmentech úhrady o výši očekávaného nárůstu mzdových nákladů. Dále ve veřejném 
zájmu upravilo i některé další body dohody.  
 
Pro rok 2022 se nadále počítá se systém CZ-DRG pro hodnocení akutní lůžkové péče. Část 
hospitalizační péče je dle platné úhradové vyhlášky hrazena paušální úhradou s podmínkou produkce, 
a to dosažení 95 % produkce referenčního období. Část péče je vyčleněna formou přímé úhrady se 
společnou základní sazbou pro všechny ZZ. Část péče, která byla definovaná jako vysoce homogenní 
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a mírně heterogenní, je pak hrazena postupnou sbližovací sazbou mezi ZZ a ZP. Platná úhradová 
vyhláška nepočítá již s další vlnou onemocnění COVID-19 a proto nekompenzuje žádné navýšení 
nákladů na hospitalizované covidové pacienty prostřednictvím příplatku za každý ošetřovací den, tak 
jak tomu bylo v roce 2020 i 2021. V souvislosti s aktuálním stavem, kdy dochází k částečné redukci 
plánované operativy a jiných plánovaných intervencí, které lze z medicínského hlediska odložit, 
z důvodu potřeby vyčleňování lůžek pro pacienty s onemocněním COVID-19 a z důvodu chybějícího 
personálu, které je v izolaci nebo doposud bylo v karanténě, se jeví produkční limit jako nedosažitelný.  
 
V oblasti ambulancí pak úhradová vyhláška stanovuje maximální úhradu při dosažení stejného objemu 
referenčního období. Nadále dochází k úhradě laboratorního vyšetření COVID PCR testu nad rámec 
ambulantní i hospitalizační úhrady. V oblasti specializované lékové péče úhradová vyhláška stanovila 
koeficienty úhrady odvozené od roku 2020. Prozatím jsme nedostaly od jednotlivých ZP návrh objemu 
finančních prostředků pro úhradu specializované lékové péče pro rok 2022.  
 
Závěrečné vyúčtování poskytnuté zdravotní péče za rok 2020 bylo k 31. 12. 2021 zatím plně uzavřeno 
jen u Všeobecné zdravotní pojišťovny. V případě České průmyslové zdravotní pojišťovny a Oborové 
zdravotní pojišťovny jsme již odsouhlasili vypořádání našich námitek k vyúčtování, ale podpis dohod o 
uzavření vyúčtování roku 2020 proběhne až v roce 2022. U Vojenské zdravotní pojišťovny byl vyhotoven 
pouze předběžný výpočet vyúčtování, neboť nedošlo ještě k uzavření vyúčtování referenčního roku 
2018. 
 
Od ledna 2022 došlo k navýšení tarifních platů u zdravotnických zaměstnanců dle nař. vl. č. 531/2021 
Sb., kterým se změnilo nař. vl. č.341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě. Vzhledem k pokračující epidemii související s onemocněním COVID-19 plánujeme 
i nadále vyplácet  odměny zaměstnancům, kteří budou pečovat o pacienty na COVID pracovištích FN 
Plzeň v bariérovém režimu, budou pracovat na COVID odběrových místech ve FN a v očkovacím centru 
FN Plzeň. V případě naplnění podmínek uvedených v úhradové vyhlášce platné od 1. 1. 2022, 
plánujeme dle rozpočtu v roce 2022 vyplácet i mimořádné odměny za hospodářský výsledek. 
 
I v následujícím období bude FN Plzeň pokračovat v hledání dalších zdrojů financování reprodukce 
majetku a bude realizovat již schválené projekty. FN Plzeň ve výzvách investičního programu REACT-
EU – 2021-2023 podala 5 projektů, které byly schváleny k realizaci a u všech projektů byly vydány 
právní akty a Rozhodnutí.  V 98. výzvě uspěla s projekty Rekonstrukce MJIP, Obnova  a modernizace 
zobrazovací techniky a Obnova a modernizace vybavení operačních sálů. Tyto projekty jsou plně 
financované z dotace EU. V současné době probíhá příprava zadávacích dokumentací a jejich 
schvalování. U dalších výzev (99. a 100.) uspěla s projekty Obnovy vybavení onkologických pracovišť 
a Obnovy a modernizaci vybavení laboratorních pracovišť, kde byl vydán právní akt ze strany CRR. U 
těchto projektů bude financování rozděleno na více zdrojů – 70 % z EU, 10 % ze SR, 20 % ze zdrojů 
FN.   V současné době probíhá příprava zadávacích dokumentací a jejich schvalování. Na program 
REACT-EU by měl navazovat další program IROP, kde se také FN Plzeň pokusí získat finanční zdroje 
na další projekty.  
 
 
 

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

 
První měsíce roku 2021 byly ovlivněny pandemií COVID-19 a zastavením veškeré plánované neakutní 
a odložitelné operativy. V operačních oborech byl díky těmto opatřením zaznamenán pokles nákladů 
na ostatní léčivé přípravky. Naopak díky postupnému nárůstu hospitalizací pacientů s onemocněním 
COVID-19 došlo k významnému nárůstu nákladů na ostatní léčivé přípravky u interních oborů, zejména 
pak na léčivé přípravky používané k léčbě COVID-19 nebo potlačování příznaků onemocnění. Po 
odeznění nejhorší části pandemie docházelo k postupnému nárůstu operativy a tím i postupnému 
nárůstu nákladů na standardní ostatní léčivé přípravky. Obdobný nárůst nákladů na pacienty 
s onemocněním COVID-19 nastal v posledních měsících roku 2021, kdy došlo k opětovnému 
významnému růstu těchto pacientů. Zároveň se podařilo proti jaru méně utlumit plánované neakutní a 
odložitelnou operativu, proto pokles nákladů na ostatní léčivé přípravky ke konci roku již nenastal. U 
léčivých přípravků pro léčbu onemocnění COVID-19 pneumonie byly použity  léčivé přípravky Veklura, 
Bamlanivimab, Casivirimab a Etesevimab v hodnotě 33,2 mil. Kč, které nebyly rozpočtovány. U krevních 
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derivátů díky vyššímu počtu hemofilických pacientů a nutnosti akutních intervencí dochází k trvalému 
nárůstu nákladů v této oblasti. V loňském období náklady v této části tvořily 95 mil. Kč, v předloňském 
období pak 99 mil. Kč, v letošním se jedná již o náklady ve výši 114 mil. Kč. V oblasti specializovaných 
lékových centrech jsme zaznamenali nárůst nákladů proti rozpočtu i díky nízkým koeficientům, které 
jsou nastaveny v Úhradové resp. i v Kompenzační vyhlášce pro rok 2021 pro jednotlivá 
onemocnění.  Prozatím pouze u VZP se podařilo smluvně sjednat navýšení těchto koeficientů a tím 
navýšení i předpokládané úhrady. Jednalo se o navýšení rozpočtu zejména pro oblast cystické fibrózy, 
hematoonkologie a roztroušené sklerózy. Právě v těchto oblastech se jevily nastavené koeficienty dané 
ÚV a kompenzační ÚV jako nedostatečné napříč všemi ZP. Je to právě díky nárůstu pacientů, vstupu 
nových léčivých přípravků a rozšíření indikačních omezení u stávajících LP do úhradových 
mechanismů. U hematoonkologie došlo k nárůstu nových pacientů meziročně o 8%, u roztroušené 
sklerózy pak 8%. Významnou položku nákladů na specializovaná  centra tvoří náklady spojené s léčbou 
cystické fibrózy, tato léčba byla zahájena ve FN Plzeň až v loňském roce. Momentálně se jedná o léčbu 
25ti pacientů v objemu 63,6 mil. Kč. Dále významněji narůstají i nové skupiny onemocnění, kde léčivé 
přípravky teprve během referenčního roku vstoupily na trh a získaly úhradu ze strany veřejného 
zdravotního pojištění. Jednalo se o hypercholesterolemii či léčbu migrény, náklady narostly o téměř 13 
mil. Kč. Výše uvedené skutečnosti se podílely na překročení rozpočtu o 117 mil. Kč (o 6%). 
 
Vývoj nákladů na SZM lze rozdělit do tří časových úseků, které jsou významně ovlivněny 
epidemiologickou situací onemocnění COVID-19. V první třetině sledovaného období docházelo 
k výraznému omezování plánované zdravotní péče a veškerá zdravotní péče se poskytovala pacientům 
s onemocněním COVID-19. Ve struktuře nákladů na SZM za sledované období se tato skutečnost 
projevila stagnací nákladů na implantáty, katetry a nástroje -  pokles 3,5 % proti rozpočtu. Naopak 
poskytování zdravotní péče pacientům s onemocněním COVID-19 a masivní testování na průkaz 
SARS-COV-2 se projevilo nárůstem nákladů na pomůcky k odběru a aplikaci, laboratorního materiálu a 
medicinálních plynů o 15,1 % proti rozpočtu. V oblasti laboratorního a diagnostického materiálu největší 
objem tvoří testy na průkaz SARS-COV-2 a materiál pro automatickou izolaci RNA. V druhé třetině 
sledovaného období docházelo již k útlumu epidemie a postupně nastal nárůst  plánované zdravotní 
péče. S tím souvisela změna struktury nákladů na SZM a počtu operačních výkonů. Jednalo se 
především o nárůst nákladů na implantáty, katetry a nástroje o 9 % proti rozpočtu. V poslední třetině 
období epidemie onemocnění COVID-19 opět zesílela, ale útlum plánované péče nebyl tak výrazný. 
Dále uvedený graf zobrazuje vývoj nákladů na implantáty, katetry, nástroje a laboratorní materiál a 
diagnostika  
 
Graf č. 1. Vývoj vybraných nákladů na SZM za rok 2021 
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Nevýznamnější nárůst nákladů SZM proti rozpočtu byl v oblasti laboratorních materiálů a diagnostik o 
32 mil. Kč. V oblasti kardiologických výkonů (neodkladná a elektivní péče) byl rozpočet překročen o 10 
mil. Kč.  Na nárůstu nákladů na SZM mělo podíl také robotického centrum, které postupně v roce 2021 
zahájilo plný provoz. Náklady na  jednorázové nástroje vzrostly proti rozpočtu o 17 mil. Kč. Celkem 
rozpočet nákladů na SZM byl překročen o 53,4 mil. Kč (o 6 %).  
 
Na překročení nákladů na ostatních účtech 501 mají nejvýznamnější podíl náklady na ochranné 
jednorázové pracovní prostředky v souvislosti s onemocněním COVID-19.  Především extrémní nárůst 
počtu hospitalizovaných pacientů s tímto onemocněním v jarních měsících roku 2021 vyžádal 
významný nárůst počtu ošetřujícího personálu, který se musel vybavit ochrannými pracovními 
prostředky. Náklady na jednorázové ochranné pomůcky dosáhly částky 88,6 mil. Kč. Zároveň se 
významně navýšily náklady na medicinální plyny o 5,2 mil. Kč z důvodu poskytování kyslíkové podpory 
pacientům s onemocněním COVID-19.  V oblasti spotřeby krve se podařilo udržet vyrovnaný rozpočet. 
Náklady na  potraviny pro pacienty a zaměstnance byly udrženy v rozpočtované výši. Rozpočet byl 
překročen o 23,8 mil. Kč. 
 
V oblasti nákladů na energie byl překročen rozpočet o 2,7 mil. Kč (o 2 %) proti rozpočtu z důvodu 
navýšení spotřeby elektrické energie, tepla a vody.  Na spotřebu tepla  měly vliv nižší průměrné teploty 
v zimních měsících, připojení pavilonu OLVaS a Psychiatrické kliniky k dálkovému vytápění. Zároveň 
začátek topné sezóny se posunul již na začátek září z důvodu nižší venkovní teploty. Spotřeba 
elektrické energie se meziročně zvýšila o 4,9 % a vody o 7,2 %.  Na spotřebu měla vliv změna v provozu 
FN Plzeň v souvislosti pandemií COVID-19. Výroba chladu se vlivem nižších průměrných letních teplot 
snížila o 20 %. Celkově se náklady na energie meziročně navýšily o 6 mil. Kč o (3,9%). 

 
Náklady na prodané zboží jsou k datu ve výši celkem 314,9 mil. Kč, z toho za léčivé přípravky vydané 
na recepty ve výši 275,8  mil. Kč. Rozpočet nákladů byl překročen o 5% (o 14 mil. Kč).  I přes složitou 
epidemiologickou situaci spojenou s onemocněním COVID-19 se podařilo navýšit počet vydaných 
receptů o 22 744 kusů. Meziroční  navýšení  nákladů na prodané zboží v bufetech a prodejnách FN (o 
3,1 mil. Kč) je následkem zlepšení poskytovaných služeb především pro zaměstnance FN. 
 
V oblasti nákladů na opravy a údržbu byl rozpočet dodržen. Do oblasti oprav a údržby zdravotnického 
zařízení byla investována částka 133 mil. Kč, v oblasti stavební údržby se jednalo o částku 41,1 mil. Kč 
a v oblasti oprav a údržby provozních zařízení o  částku 10,4 mil. Kč. I přes nepříznivou 
epidemiologickou situaci se podařilo dokončit plánované stavební úpravy a plnit termíny provozně 
bezpečnostních technických kontrol zdravotnických zařízení. Mimo plánované stavební akce bylo nutné 
provést několik neodkladných havarijních oprav a údržby např. výměnu potrubí (544 393 Kč),  opravu 
podzemní chodby (291 598 Kč) a spojovací chodby (226 710 Kč), sanaci střešního pláště (382 868 Kč) 
a  havarijní opravy výtahů.   
 
V nákladech na ostatní služby se významně projevila eskalace pandemie onemocnění COVID-19. Tyto 
služby jsou řešeny dodavatelským způsobem a epidemiologická opatření často znemožňovaly jejich 
realizaci nebo ji posunuly do dalších období.  V oblasti nákladů na úklid jsme zaznamenali meziroční 
nárůst nákladů o 3,5 mil. Kč způsobený zvýšenými hygienickými opatřeními a zároveň i navýšením ceny 
za poskytované služby z důvodu navýšení minimální mzdy zaměstnancům úklidové služby. V oblasti 
nákladů na svoz a likvidaci odpadů došlo k nárůstu nákladů o 1 mil. Kč z důvodu zvýšeného množství 
používání jednorázových osobních pomůcek. Z potřeby přemísťovat pacienty s onemocněním COVID-
19 v rámci areálů FN, byla k přepravě  pacientů využívána dodavatelská sanitní služba. Náklady na 
přepravu se navýšily proti rozpočtu o 2,4 mil. Kč. I přes nepříznivou epidemiologickou situaci se podařilo 
zrealizovat požadované revizní činnosti elektrických zařízení v částce 17,9 mil. Kč. Služby spojené 
s údržbou softwaru dosáhly částky 14,5 mil.  Kč. I přes tyto skutečnosti se podařilo uspořit proti rozpočtu 
částku 46,6 mil. Kč. 
 
Rozpočet osobních nákladů byl překročen o 491,2 mil. Kč (o 12%) z níže uvedených důvodů. Po celé 
sledované období byly vypláceny odměny zaměstnancům, kteří pracovali na COVID odběrových 
místech ve FN a pečovali o pacienty na COVID pracovištích FN Plzeň v bariérovém režimu,  studentům 
zdravotnických škol přijatých na výpomoc (DPČ) a pracovníkům odběrových sanitek.  Výše odměn 
dosáhla částky 225,8 mil. Kč včetně odvodů pojistného.  V návaznosti na usnesení vlády ČR byla v 
dubnovém výplatním termínu vyplacena částka 365,8 mil. Kč jako odměna zaměstnancům za práci ve 
ztíženém pracovním prostředí při výkonu práce v souvislosti s aplikací opatření proti šíření nákazy 
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COVID-19. Z důvodu pozitivního vývoje produkčních parametrů  za období 1. – 8. měsíc 2021 bylo 
rozhodnuto o vyplacení rozpočtovaných mimořádných odměn za dosažení kladného hospodářského 
výsledku v  měsíci září.  V prosinci byly vyplaceny rozpočtované odměny za dosažení hospodářského 
výsledku za období 1. – 11. 2021  a mimořádné covid odměny z prostředků FN za mimořádné pracovní 
úsilí při zajištění provozu v době pandemie, za výpomoc na jiných pracovištích v rámci FN a za vstřícné 
a profesionální chování k pacientům v průběhu celého roku 2021. 
 
Do nákladů  prodeje materiálu jsou účtovány náklady na transfuzní přípravky určené k prodeji ostatním 
subjektům. Výše počtu odebíraných transfuzních jednotek ze strany ostatních zdravotnických subjektů 
je nepravidelná a nelze ji přesně predikovat především teď, v současné nelehké epidemiologické situaci.  
Proti rozpočtu se podařil navýšit mimořádný odprodej nepotřebné plazmy farmaceutické firmy k dalšímu 
zpracování. Z uvedeného důvodu nastalo překročení rozpočtu o 3,8 mil. Kč. 
  
V oblasti nákladů na manka a škody nastalo překročení rozpočtu o 1,4 mil. Kč. V rámci Krizového 
transfúzního centra má FN Plzeň povinnost tvorby nezbytných zásob všech transfúzních přípravků.  
S postupnou změnou v terapeutických postupech kliniků v posledních letech se stále méně používá 
plazma z plné krve pro pacienty a její spotřeba tak klesá. Vlivem dlouhé expirace klinické plazmy (3 
roky) je obtížná regulace zásob. K 31. 12. 2021 expirovalo krevních výrobků v hodnotě 3,4 mil. Kč.  
 
Náklady na odpisy dlouhodobého majetku dosáhly téměř rozpočtované hodnoty - úspora 3,4 mil. Kč     
(1 %).  Důvodem úspory bylo prodloužení projektu Kybernetické bezpečnosti a následného pozdějšího 
zařazení majetku. K  31. 12. 2021 dosáhly odpisy zdravotnické techniky výše 169 mil. Kč,  odpisy budov 
a staveb  68,5 mil. Kč a odpisy ostatních samostatných movitých věcí 41 mil. Kč. Celkové náklady na 
odpisy byly ve výši 295,4 mil. Kč. 
 
Tvorba a zúčtování opravných položek k pohledávkám se řídí dle vyhlášky 410/2010 Sb. §65 odst. 6 a 
ČUS č. 706. Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty pohledávek ve výši 10% za každých 
ukončených devadesát dnů po splatnosti dané pohledávky. K 31. 12. 2021  je proúčtováno 2,6  mil. Kč. 
 
Výše nákladů z vyřazených pohledávek dosáhla výše 6,2 mil. Kč. Rozpočet byl překročen o 1,4 mil. Kč 
z důvodu odepsaných pohledávek za léčení cizinců,  osob bez domova a repatriace. Ve většině případů 
se  jednalo o cizince, u kterých nebylo možné zjistit adresu.  
 
Vynaložené finanční prostředky na nově pořízený DDHM, který je účtován ve FN Plzeň při spotřebě 
přímo do nákladů, dosáhly k 31. 12. 2021 celkem výše 47,2 mil. Kč. Do pořízení zdravotní a laboratorní 
techniky byla investována částka ve výši 11,8 mil. Kč. Celková výše vynaložených prostředků na 
výpočetní a kancelářskou techniku dosáhla částky 10,6 mil. Kč. Na pořízení inventáře a nábytku bylo 
vynaloženo 12,7 mil. Kč, z toho 6,7 mil. Kč bylo vynaloženo na pořízení  vybavení pro nový pavilon 
Psychiatrické kliniky. I přes tyto uvedené skutečnosti bylo v rozpočtu ušetřeno 9 mil. Kč. 
 
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. 2021 
se jednalo o částku 3,7 mil. Kč, kterou nelze zcela přesně rozpočtovat.  Výše zaplaceného pojištění 
majetku FN Plzeň činila 9,5 mil. Kč. Na tomto účtu jsou sledovány i náklady na technické zhodnocení 
jednotlivých budov, pokud nepřesáhly stanovený limit v souladu se zákonným ustanovením. K 31. 12. 
2021 se jednalo o náklady ve výši 1,3 mil. Kč. Proti rozpočtu nastala úspora 3 mil. Kč. 
 
Rozpočet výnosů z prodeje služeb byl překročen o 740 mil. Kč (o 9 %).  Na nárůst výnosů z prodeje 
služeb o 740 mil. Kč proti rozpočtu se nejvýznamněji podílelo nerozpočtované navýšení měsíčních 
zálohových plateb o 20,8 mil. Kč od pojišťovny VZP,  platby za provedená očkování COVID-19 a 
testování na průkaz SARS-CoV-2 a doplatky vyplývající z předběžných a závěrečných vyúčtování za 
poskytnutou zdravotní péči v roce 2020 od zdravotních pojišťoven ve výši 316,4 mil. Kč. Výnosy za 
poskytování zdravotních služeb nehrazených ze zdravotního pojištění dosáhly částky 67,4 mil. Kč.  
Výnosy z klinických studií dosáhly částky 21,1 mil. Kč, výnosy z provozu nadstandardních pokojů 
dosáhly hodnoty 5,9 mil. Kč.   
  
Výnosy za prodané zboží byly  za sledované období navýšeny proti  rozpočtu o 14,9 mil. Kč. Meziroční 
nárůst výnosů z prodaného zboží byl ovlivněn epidemiologickou situací v souvislosti onemocněním 
COVID-19. Zaznamenali jsme nárůst počtu vydaných receptů z ústavních lékáren o 22 744 ks a úhrady 
za vydané recepty od zdravotních pojišťoven dosáhly částky 312 mil Kč, což je meziročně více o 26,8 
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mil. Kč. Doplatky za recepty se meziročně navýšily o 3,2 mil. Kč. Výnosy z prodeje doplňkového 
sortimentu lékáren se navýšily o 2,3 mil. Kč, výnosy z bufetů FN narostly o 6,3 mil. Kč z důvodu rozšíření 
prostor a nabízeného sortimentu. Dále byly navýšeny výnosy z prodeje zboží v bufetech a prodejnách  
FN o 5 mil. Kč. 
 
Do výnosů z prodeje materiálu jsou účtovány transfúzní přípravky určené k prodeji ostatním subjektům. 
Výše počtu odebíraných transfúzních přípravků ze strany ostatních zdravotnických subjektů je 
nepravidelná a nelze ji přesně predikovat. Vlivem epidemie nastal v prvních měsících roku pokles 
výnosů z prodeje transfúzních přípravků spojený s omezením provozu odběratelských  nemocničních 
zařízení. V následujících měsících byl naopak zaznamenán nárůst požadavků na transfúzní přípravky  
v souvislosti s útlumem epidemie COVID-19 a rozběhem plánované operativy v ostatních nemocničních 
zařízeních.  Vlivem  masivního očkování obyvatelstva a nutnosti časové prodlevy  pro darování krve, 
nastal pokles odběrů a  s tím související pokles možnosti prodeje transfúzních přípravků pro externí 
odběratele. Dále se podařilo odprodat nepotřebnou plazmu v hodnotě 10,9 mil. Kč farmaceutické firmě. 
Vzhledem k uvedeným skutečnostem výnosy se proti rozpočtu navýšily o 1,7 mil. Kč. 
 
Z finančních darů z rezervního fondu byly použity  finanční prostředky v celkové částce 3 mil. Kč na 
pronájem 3D laparoskopické věže a dalšího vybavení DDHM pro zdravotnická oddělení. Ostatní čerpání 
fondu ve výši 10,4 mil. Kč jsou benefity poskytované zaměstnancům v rámci FKSP na základě kolektivní 
smlouvy platné pro rok 2021. V rozpočtu byla plánována výplata mimořádných odměn za dosažení 
hospodářského výsledku z fondu odměn. Vzhledem k nenaplnění produkčních parametrů úhradové 
vyhlášky pro rok 2021 a k neznalosti přesného znění nové kompenzační vyhlášky vydané až k 1. 7. 
2021, bylo rozhodnuto o nevyplacení rozpočtovaných mimořádných odměn za dosažení hospodářského 
výsledku v měsíci červenci a nečerpání finančních prostředků z fondu odměn. V září z důvodu 
aktuálního pozitivního vývoje produkčních parametrů bylo rozhodnuto o vyplacení rozpočtovaných 
mimořádných odměn za dosažení kladného hospodářského výsledku. Vzhledem k výši hospodářského 
výsledku bylo rozhodnuto, že nebudou použity prostředky z fondu odměn.  Z uvedených důvodů nastala 
úspora v rozpočtu v částce 98,2 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. Vlivem epidemiologické situace dochází k nepředvídatelné spotřebě léčivých přípravků, 
která se projevuje následně v celkovém objemu neadresných bonusů. Celkový objem neadresných 
bonusů byl k 31. 12. 2021 ve výši 53,9 mil. Kč, o 6,6 mil. Kč vyšší  než bylo rozpočtováno. Výnosy 
plynoucí z bezúplatného nabytí dosáhly celkové částky 18,4 mil. Kč.  Zaznamenali jsme nárůst objemu 
placených služeb proti rozpočtu, které FN poskytuje zaměstnancům a cizím subjektům. Jedná se 
například o výnosy z parkovného (6,4 mil. Kč),  ubytování zaměstnanců  FN (1,9 mil. Kč),  za služby 
spojené s nájmy (6,7 mil. Kč).  Za nárůstem výnosů za suroviny od zaměstnanců (13,6 mil. Kč) a 
poskytnutého stravování pro cizí (3,5 mil. Kč) je zvýšení kvality poskytované stravy v novém 
stravovacím provozu FN.  Výše uvedené skutečnosti se podílely na zvýšení výnosů o 23,3 mil. Kč proti 
rozpočtu. 
 
Na účtu Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů jsou proúčtovány dotační  prostředky 
v celkové částce 444,7 mil. Kč. Z toho byl čerpaný příspěvek na provozní činnosti ve výši 390,1 mil. Kč, 
který byl čerpán na následující programy.  V návaznosti na usnesení vlády ČR byly FN Plzeň poskytnuty 
finanční prostředky ve výši 365,8 mil. Kč na pokrytí odměn pro zaměstnance  pro rok 2021, včetně 
souvisejících výdajů, kteří se v době epidemie COVID-19 podíleli na plnění úkolů stanovených krizovými 
opatřeními a mimořádnými opatřeními MZČR. Na projekt Specializačního vzdělávání sester byla 
čerpána částka 3,5 mil. Kč, na rezidenční vzdělávání lékařů a nelékařských povolání částka 16 mil. Kč. 
Proúčtování dotačního programu Registru zhoubných nádorů (NOR) proběhlo ve výši 0,9 mil. Kč. 
Provozní dotace na atestační zkoušky Radiologických asistentů byla ve výši 51 000 Kč. Částkou 1,8 
mil. Kč je proúčtovaný příspěvek zřizovatele na benefity pro zaměstnance, které mají za cíl prevenci 
negativních dopadů zátěže v souvislosti s onemocněním COVID-19. V dotačním programu na 
Sekvenaci viru SARS-CoV-2 bylo čerpáno 1,2 mil. Kč a v rámci krizové připravenosti částka 0,1 mil. Kč. 
V rámci grantů, kde FN Plzeň vystupuje jako hlavní řešitel, je proúčtováno 22,4 mil. Kč, na 
spoluřešitelských grantech bylo proúčtováno 3,8 mil. Kč. V souvislosti s projektem Komplexní ochrana 
celonemocničního informačního systému FN Plzeň vůči kybernetickým hrozbám bylo proúčtováno 1,9 
mil. Kč.  Proúčtované odpisy z majetku pořízeného z dotací byly ve výši 22,6 mil. Kč. Dotace na 
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poskytování pobytové sociální péče byla poskytnuta ve výši 2,8 mil. Kč. Celkový nárůst výnosů proti 
rozpočtu činí 391,4 mil. Kč. 
 
 
 

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. 2021:                                                     1 464 743 796,93 Kč 

 z toho nezaplacené investiční faktury dodavatelů:                                      33 597 627,26 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. 2021 :           1 275 045 505,30 Kč 

 z toho pohledávky vůči zdravotním pojišťovnám:              745 292 732,52 Kč 
 z toho pohledávky za léčení nepojištěných pacientů                                38 651 118,47 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. 2021 v Kč byly ve výši 6 233 292,65 Kč.                    
  

 

6. Komentář k významným změnám v oblasti majetku 
 
Do evidence majetku FN Plzeň byl k 31. 12. 2021 zařazen dlouhodobý (investiční) majetek v celkové 
výši 517,5 mil.  Kč, z toho z vlastních prostředků byl pořízen majetek za 357,7 mil. Kč, bezúplatně 
v částce 4,3 mil. Kč a z dotačních prostředků majetek v hodnotě 155, 5 mil. Kč. 
 
Do zhodnocení budov bylo investováno 180 mil. Kč. Nákladově nejvýznamnější byla rekonstrukce 
ústavní lékárny Bory v hodnotě 48,2 mil. Kč a  Urgentního příjmu na Lochotíně v částce 75,3 mil. Kč. 
Dále bylo provedeno technické zhodnocení Dvouúčelové stavby na Lochotíně v hodnotě 12 mil. Kč a 
chirurgického komplementu – operačních sálů za 5 mil. Kč. Provozní technika byla zařazena v částce 
49,5 mil. Kč, z toho 36,7 mil. Kč bylo za nové vybavení stravovacího provozu  Oddělení léčebné výživy 
v areálu Bory. V souvislosti s ukončením projektu Komplexní ochrana celonemocničního informačního 
systému FN Plzeň vůči kybernetickým hrozbám bylo zařazeno do majetku výpočetní technika v hodnotě 
102 mil. Kč a software v hodnotě 75,4 mil. Kč.  Zdravotnická technika byla zařazena v celkové částce 87 
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mil. Kč. Jednalo se  například o pořízení angiografického přístroje za 12,5 mil. Kč,  koherentního 
optického tomografu v částce 7,3 mil. Kč, 16 ks plicních transportních ventilátorů za 6,8 mil. Kč, 
operačních instrumentárií za 4,9 mil. Kč, operačních stolů v hodnotě 3,9 mil. Kč, operačního mikroskopu 
v částce  4 mil. Kč a 62 ks pacientských lůžek v hodnotě 4,7 mil. Kč. 
 
Náklady účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedeného v informačním 
systému programového financování jsou přidělovány FN Plzeň 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 Plzeň používá takto přidělený příspěvek v souladu s rozhodnutím a výhradně 
k účelovému financování majetku. Finanční prostředky jsou použity na účel stanovený projektem a 
prokazatelně dokladovány. Při užití finančních prostředků stanovených schváleným projektem se FN 
Plzeň podílí  na celkovém finančním objemu prováděné akce příslušným minimálním procentuálním 
objemem stanovených finančních prostředků z vlastních zdrojů. FN Plzeň jako příjemce odpovídá 
poskytovateli za co nejhospodárnější způsob využití finančních prostředků a dodržení jejich 
stanoveného členění a výše. Prostředky z příspěvku neposkytuje jiné právnické nebo fyzické osobě. 
 
 
Tabulka č. 1: Uskutečněné investiční akce v období leden - prosinec roku 2021  

 
 
Tabulka č. 1  zobrazuje rozklad systému financování SMVS na jednotlivé typy financování. K 31. 12. 
2021  FN Plzeň využila zdroje EU, a to investiční zdroje ve výši 183.679.162,89 Kč a neinvestiční ve 
výši 1.592.176,34 Kč. Za stejné období investiční dotace ze státního rozpočtu činily 34.508.052,62 Kč, 
neinvestiční dotace 376.735,66 Kč. Celkově bylo v roce 2021 na reprodukci dlouhodobého majetku 
v rámci programů reprodukce majetku vedeného v informačním systému SMVS použito 279.854.654,23 
Kč. Finanční prostředky byly použity v souladu s platnou legislativou. Z vlastní zdrojů FN Plzeň bylo 
použito 59.698.526,72 Kč. 
 
 

7. Komentář k hospodářské činnosti 
 
Fakultní nemocnice Plzeň je oprávněna vykonávat  na základě vydaného živnostenského oprávnění  
podle ustanovení § 10 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších 
předpisů, nebo na základě oprávnění udělených podle zvláštních předpisů a v souladu s ustanovením 
§ 63 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změnách některých souvisejících zákonů 
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, následující jinou (hospodářskou) činnost: 
 

 silniční motorová doprava (půjčování vozidel vlastní dopravy), údržba motorových vozidel a jejich 
příslušenství, klempířství a oprava karosérií, skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a 
technické činnosti v dopravě 

 velkoobchod a maloobchod  
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 čištění a praní textilu a oděvů 
 ubytovací služby 
 pronájem a půjčování věcí movitých 
 provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti 
 prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 
 hostinská činnost 

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 základního ceníku služeb, ceníku 
služeb klinik a oddělení, nezdravotnického ceníku a ceníku stravování a doplňkového prodeje. 
 
Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti před zdaněním k 31. 12. 2021 byl zisk ve výši 
1 151 631,94 Kč.  
 
Aktiva a pasiva v rámci hospodářské činnosti nesledujeme. Sledují se pouze náklady a výnosy, které 
jsou rozpočítávány dle vnitřního klíče. Ten je odvozen z cen uvedených v cenících 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.  
 
 

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 (MZČR). 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. 2021 jsou proúčtovány dotační  prostředky v celkové částce 444,2 mil. Kč. Z toho byl čerpaný 
příspěvek na provozní činnosti ve výši 390,1 mil. Kč.  V rámci grantů, kde FN Plzeň vystupuje jako hlavní 
řešitel, je proúčtováno 22,4 mil. Kč, na spoluřešitelských grantech bylo proúčtováno 3,8 mil. Kč. 
V souvislosti s projektem Komplexní ochrana celonemocničního informačního systému FN Plzeň vůči 
kybernetickým hrozbám bylo čerpáno 1,9 mil. Kč. Dotace na poskytování pobytové sociální péče byla 
poskytnuta ve výši 2,8 mil. Kč. Proúčtované odpisy z majetku pořízeného z dotací byly ve výši 22,6mil. 
Kč.  Celkový nárůst výnosů proti rozpočtu činí 391,4 mil. Kč. 
 
 Výzkumné úkoly – granty    

K 31. 12. 2021 je ve FN Plzeň v řešení 14 grantů (1x FN jako hlavní příjemce, 13x FN jako 
spolupříjemce). Od 1. 5. 2021 bylo zahájeno řešení 2 nových grantů AZV a 1 grantu TAČR. 4 granty 
financovány z vlastních zdrojů. Celkem k 31. 12. 2021 byla čerpána částka 6 384 595,29 Kč, z toho 
2 872 372,76 Kč na osobní náklady (vyplacené mzdy – pracovní smlouvy, DPP, DPČ, vč. pojistného a 
FKSP), 2 671 503,25 Kč na náklady materiálové (převážně spotřební a zdravotnický materiál, 
laboratorní materiál, laboratorní sety, kancelářské potřeby, odborná literatura apod.), 134 463,28 Kč na 
služby a cestovné (telefonní poplatky, publikační náklady, statistické služby, registrační poplatky, 
pracovní cesty apod.) a 706 256,- 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  

FN Plzeň obdržela dne 25. 3. 2021 Rozhodnutí č. 1 RVO-FNPI/2021. Tímto Rozhodnutím byly FN Plzeň  
poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 24 973 602,- Kč. Členění této institucionální podpory po 
podání a schválení žádosti o změnu rozpočtu činí 5 582 723,- Kč na investiční prostředky, 19 390 879,- 
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Kč na neinvestiční prostředky. Prostředky byly  poskytnuty v měsíci dubnu v původních částkách 
odpovídajících rozhodnutí. Žádost o změnu rozpočtu byla podána v měsíci říjnu. Z podpory je možné 
hradit způsobilé náklady na výzkumnou činnost na základě podmínek čerpání uvedených v rozhodnutí. 
K 31. 12. 2021 bylo z neinvestičních prostředků čerpáno 19 390 879,- Kč, z toho na osobní náklady bylo 
použito 6 585 812,76 Kč (vyplacené mzdy-pracovní smlouvy, DPP, DPČ, vč. pojistného), na ostatní 
(doplňkové) náklady (tzn. materiální náklady a cestovné) použito 11 756 740,50 Kč (čerpáno především 
za diagnostické sety, radiofarmaka, spotřební a zdravotnický materiál, kancelářské potřeby, odbornou 
literaturu apod.), na čerpání služeb použito 1 048 325,74 Kč (placeny poplatky za publikační náklady, 
přístupy k databázím, překladatelské, statistické služby, členství v odborných společnostech apod.). 
Z investiční dotace byly k 31. 12. 2021 čerpány prostředky ve výši 5 582 723,- Kč (Laminární box, 
Centrifuga chlazená a Hazard Box, Automat Elisa, Germaniový generátor, Reader mikrodestičkový a 
Laser operační). 
 
 Projekt Inter Action USA 

FN Plzeň se od r. 2020 stala spolupříjemcem projektu Inter Action USA (Cirkulující nádorová DNA a 
micro RNA). V roce 2021 – v měsíci březnu byla na tento projekt poskytnuta dotace ve výši 527 000,- 
Kč. K 31. 12. 2021 byla vyčerpána částka 513 645,89 Kč, a to na osobní náklady 309 645,89 Kč 
(vyplacené mzdy a pojistné, včetně FKSP), na materiální náklady 99 000,- Kč (spotřební zdravotnický 
materiál) a na nepřímé (režijní) náklady 105 000,- Kč (spotřeba energií, vodné, stočné apod.). 
 
 Rezidenční místa  

Dotační program rezidenční místa byl připraven za účelem možnosti spolufinancovat specializační 
vzdělávání lékařských  a nelékařských zdravotnických pracovníků  ze státního rozpočtu, prostřednictvím 
Ministerstva zdravotnictví. Jedná se o podporu mladých lékařů, kteří ukončili studium na lékařské fakultě 
a získali odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v ČR a   o podporu dalšího   vzdělávání  
pracovníků  v nelékařských zdravotnických oborech. Programem  rezidenční místa jsou hlavně finančně 
podporovány obory vyžadující v rámci specializační přípravy delší pobyt školence mimo jeho „mateřské“ 
pracoviště,  tak aby se snížily finanční náklady zaměstnavatele, který financuje specializační přípravu 
těchto zaměstnanců. K 31. 12. 2021 FN Plzeň  vedla v  evidenci 125 rezidentů v 87 dotačních 
programech. Z toho během sledovaného období 11 rezidentů splnilo všechny 
požadavky  specializačního vzdělávání a úspěšně absolvovalo atestační  zkouškou, 7 rezidentů 
přerušilo projekt z osobních důvodů  a 12  rezidentů předčasně projekt ukončilo. Na základě 
předložených vzdělávacích a finančních plánů byla FN Plzeň k  31. 12. 2021 přiznána  neinvestiční   
dotace  na   78 rezidenčních míst  v 56  dotačních programech v celkové  výši 16 225 829,00 Kč.  Z této 
částky se nepodařilo vyčerpat 207 056,00 Kč.  
  
 Specializační vzdělávání sester  

Pokračuje projekt FN Plzeň – Specializační vzdělávání sester (projekt CZ.03.2.63/0.0/0.0/15-
_039/0009530).  Na základě rozhodnutí ŘO 16. 10. 2020 s platností od 5. 10. 2020 do 31. 12. 2020 byla 
pro realizaci vzdělávacích kurzů v projektech zaměřených na další profesní vzdělávání schválena 
výjimka umožňující konání výuky také v elektronické podobě. Vzhledem k vývoji epidemiologické 
situace byla tato výjimka prodloužena do 30. 6. 2021. V období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 v oboru 
specializačního vzdělávání Intenzivní péče proběhla teoretická výuka sloučených ročníků studia 
2019.2021 a 2020.2022, a to Odborného modulu 2 v únoru, Odborného modulu 3 v červnu 
a  Odborného modulu 4 v říjnu 2021. V oboru Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech v roce 2021 
se uskutečnila teoretická výuka Odborného modulu 2 – 3. část v dubnu a Odborného modulu 3 v září 
pro kurz 820-1212/2019, dále Odborného modulu 2 – 2. část v lednu, Odborného modulu 2 – 3. část 
v březnu a Odborného modulu 3 v červnu. Další teoretická výuka v oboru Ošetřovatelská péče 
v interních oborech pokračovala pro kurz 820-1201/2019 a 820-1211/2019 v rámci Odborného modulu 
1 – 3. část v únoru, v květnu následovala pro Odborný modul 2 a pro Odborný modul 3 pokračovala 
v září roku 2021. V oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii se uskutečnila v únoru výuka teorie 
Odborného modulu 3. Obor Ošetřovatelská péče v psychiatrii pokračoval teoretickou výukou 
Odborného modulu 1 – 2. část v březnu, Odborného modulu 1 – 3. část v květnu, Odborného modulu 2 
v září a Oborného modulu 3 na přelomu listopadu a prosince. Ve stejném roce byla realizována 
teoretická výuka oboru Perioperační péče, a sice Odborného morulu 2 – 2. část v lednu, Odborného 
modulu 3 – 1. část v březnu a Odborného modulu 3 – 2. část v květnu roku 2021. Ve všech oborech 
následovaly po teoretické přípravě dle aktualizovaných rozvrhů praktická výuka a odborná praxe na 
akreditovaných pracovištích, které byly završeny atestačními zkouškami. V rámci projektu v roce 2021 
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úspěšně atestovalo celkem 9 účastníků vzdělávání, z toho 2 školenci v oboru Ošetřovatelská péče 
v pediatrii v září, 4 účastníci vzdělávání v oboru ošetřovatelská péče v chirurgických oborech v říjnu a 3 
účastníci v oboru Perioperační péče, z toho 2 účastníci v říjnu a 1 školenec v listopadu. V únoru roku 
2021 byla podána Zpráva o realizaci č. 5 a Žádost o platbu č. 5 se schválenými způsobilými výdaji ve 
výši 1 202 356,44 Kč a v srpnu byla podána Zpráva o realizaci č. 6 a Žádost o platbu č. 6 se schválenými 
způsobilými výdaji ve výši 2 516 952,09 Kč, celkem tedy v tomto roce byly schválené způsobilé výdaje 
projektu ve výši 3 719 308,53 Kč. 
 
 
 Národní onkologický registr  (NOR)     

Hlavním cílem projektu je sběr dat Sběr dat o nádorovém onemocnění, kompletace a validace záznamů 
NOR, nutných k vyplnění hlášení Incidence novotvaru dle TNM7 klasifikace. Garantem a správcem 
NOR ČR je ÚZIS ČR. Projekt Fakultní nemocnice Plzeň je zaměřen na provoz regionálních pracovišť 
Národního onkologického registru. NOR Fakultní nemocnice Plzeň koordinuje a metodicky podporuje 7 
regionálních pracovišť Plzeňského kraje a 2 pracoviště Karlovarského kraje. Na NOR pracují speciálně 
vyškolené THP kodérky, zdravotní sestry a lékaři, kteří zajišťují sběr, kompletaci a validaci dat.  V roce 
2021 jsme zatím zaevidovali a dohlásili 4 110 nových případů onkologického onemocnění za Plzeňský 
a Karlovarský kraj. Rok 2021 není ještě řádně statisticky uzavřen. 
 
Dne  2. 11. 2021 byly zaslány finanční prostředky od zřizovatele ve výši  1 142 706 Kč.  Na základě 
smlouvy byla přeposlána částka 40 000 Kč na NOR Tachov a 105 000 Kč na NOR Cheb na provoz 
související se sběrem a validací dat. 
 
Použité prostředky byly využity k úhradě mzdových nákladů k zajištění cílů projektu. Využité prostředky 
mají přínos k zajištění efektivity zdravotní onkologické péče. Výsledky z nasbíraných dat se využívají 
k podpoře včasné diagnostiky a léčby novotvarů, pro plánování preventivních opatření ke snížení 
výskytu novotvarů, ke sledování trendu jejich výskytu. 
  
 
 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 2021 – 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 2021 ve výši 6 752 500 Kč. Výše 
vyrovnávací platby je stanovena jako celková výše neinvestičních finančních prostředků 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 2021 FN Plzeň poskytnuta účelová finanční dotace ve výši 2 840 812 Kč. Dne 8. 3. 2021 byla na 
účet připsaná první splátka dotace ve výši 1 704 487,20 Kč od Plzeňského kraje. Druhá splátka dotace 
proběhla dne 29. 6. 2021 ve výši 1 136 324, 80 Kč. Z poskytnuté dotace se uskutečnil nákup dvou 
odsávacích jednotek, jako nákup DDHM. Finanční dotace se dále vyčerpala na pokrytí mzdových 
nákladů ve výši 2 760 820,60 Kč. Epidemiologická situace výrazně neomezila péči na sociálních 
lůžkách. Od ledna 2021 do prosince 2021 evidujeme 65 nástupů a 70 odchodů klientu do následujících 
zařízení, či do domácí péče. Po valorizaci důchodů došlo ke snížení počtu klientů nedosahujících plné 
úhrady pobytu. V průběhu roku nastala kompletní obnova klientů sociální péče, proto bylo v prosinci 
2021 celkem 22% klientů, bez příspěvku na péči. Dále 7% klientů s příspěvkem na péči prvního stupně, 
22% klientů s druhým stupněm příspěvku na péči, 23% klientů mají přiznaný příspěvek třetího stupně a 
26% klientu pobírá příspěvek na péči čtvrtého stupně. Výnosy sociální služby na konci roku činily 
6 328 128 Kč, náklady byly ve výši 10 461 227,09 Kč. 
 
 Radiologie - Atestační zkoušky vykonané v období II. čtvrtletí roku 2021  

Dne 2. 8. 2021 jsme obdrželi rozhodnutí 27351/2021/ONP o poskytnutí finančních prostředků ze 
státního rozpočtu ČR na úhradu nákladů na atestační zkoušky vykonané v období II. čtvrtletí roku 2021. 
Jedná se o úhradu nákladů na atestační zkoušky, neboť je Fakultní nemocnice Plzeň pověřena 
Ministerstvem zdravotnictví ČR zajištěním výkonu atestačních zkoušek, v souladu s platnou Metodikou 
Ministerstva zdravotnictví o poskytnutí finančních prostředků na úhradu nákladů na atestační zkoušky 
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podle zákona č. 95/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních ve znění pozdějších předpisů, 
vydanou v prosinci 2017. Příspěvek je určen na úhradu výdajů souvisejících s organizací a konáním 
atestačních zkoušek. Dne 13. 8. 2021 obdržela na účet FN Plzeň přidělenou dotaci ve výši 51 000 Kč. 
Částka byla použita na náklady spojené s uskutečněním atestačních zkoušek pořádaných pro 17 
zkoušených účastníků v oboru „Zobrazovací technologie v RDG“ konaných dne 9. 6. 2021. Finanční 
prostředky byly poskytnuty na základě žádosti FN Plzeň, která je pověřena Ministerstvem zdravotnictví 
zajištěním atestačních zkoušek, po doručení  výkazu o skutečně  vykonaných atestačních zkouškách.  
 
 Specializační vzdělávání – Intenzivní péče – Atestační zkoušky vykonané v období IV. čtvrtletí 

roku 2021  

Dne 3. 12. 2021 jsme obdrželi rozhodnutí 42991/2021/ONP o poskytnutí finančních prostředků ze 
státního rozpočtu ČR na úhradu nákladů na atestační zkoušky vykonané v období IV. čtvrtletí roku 2021. 
Toto rozhodnutí se týká úhrady nákladů na atestační zkoušky. Dne 10. 12. 2021 byla na účet FN Plzeň 
přijata částka 3 000 Kč, která byla použita na náklady spojené s organizací a uskutečněním atestačních 
zkoušek konaných dne 24. 11. 2021 v oboru „Intenzivní péče“ skládaných jednou účastnicí v souladu 
s platnou Metodikou Ministerstva zdravotnictví o poskytnutí finančních prostředků za atestační zkoušky 
podle zákona č. 96/2004. Sb., o nelékařských  zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších 
předpisů. Přidělení finančních prostředků bylo na základě Metodiky Ministerstva zdravotnictví o 
poskytnutí finančních prostředků za atestační zkoušky a za zkoušky, kterými se ověřuje způsobilost 
k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (dále jen „zkoušky k vydání osvědčení“) 
podle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů 
po doručení výkazu o skutečně vykonaných atestačních zkouškách.  
 
 
 Krizová připravenost  

Dne 9. 6. 2021 jsme obdrželi rozhodnutí OKP/11/1105/2021 o poskytnutí účelově vázaného příspěvku 
ze státního rozpočtu ČR na rok 2021 na financování krizové připravenosti v roce 2021. Jedná se o 
zajištění krizové připravenosti nemocnice v roce 2021 na řešení mimořádných událostí a krizových 
situací s ohledem na priority stanovené pro rok 2021. Příspěvek je určen na podporu krizové 
připravenosti poskytovatele zdravotních služeb, k úhradě nezbytných výdajů souvisejících s plněním 
úkolů stanovených v aktualizovaném traumatologickém plánu, evakuačním plánu a plánu krizové 
připravenosti. Dne 16. 6. 2021 byla připsána na účet FN Plzeň přidělená částka dotace ve výši 247 341 
Kč. Dne 3. 12. 2021 byla na základě Oznámení o vrácení části finančních prostředků – Rozhodnutí č. 
OKP/11/1105/2021 - změna o poskytnutí  účelově vázaného příspěvku ze státního rozpočtu ČR na rok 
2021 vrácena částka ve výši 110 000 Kč, protože tuto částku nebylo možné vyčerpat z důvodu 
neschváleného nového specifického léčebného programu a nemožnosti dodání položky ViperaTab 
(antidota) distributorem. V říjnu 2021 byla na základě Metodiky pro poskytování neinvestičního účelově 
vázaného příspěvku ze státního rozpočtu organizacím v přímé řídící působnosti Ministerstva 
zdravotnictví a poskytovatelům lůžkové péče, kteří plní úkoly uložené Ministerstvem zdravotnictví, za 
účelem podpory jejich krizové připravenosti z 1. 1. 2019, část IV. „Zásady pro použití finančních účelově 
vázaných prostředků“ zaslána Žádost o přesun finančních prostředků na rok 2021 s podklady pro řešení 
přesunu finančních prostředků z důvodu změny struktury plánovaných rozpočtovaných nákladů. Žádost 
byla zdůvodněna nevyčerpáním prostředků určených na Kurz – vybrané aspekty aktuálních postupů 
intervence v nemocnicích a Konferenci SPIS – PEER a INTERVENT, na něž ve vztahu k nastaveným 
limitujícím počtům účastníkům pořádaných akcí z důvodu epidemiologické situace (COVID-19) nebyl 
požadavek na výše uvedený druh vzdělávání akceptován a bylo požádáno o navýšení o 1 ks 
transportního křesla pacientského, u něhož vzniklý rozdíl nadlimitních prostředků doplatila FN Plzeň. Za 
rok 2021 bylo vyčerpáno celkem 137 341 Kč.  
 
 
 Finanční ohodnocení pracovníků ve zdravotnictví COVID-19 – příspěvek zřizovatele 

Fakultní nemocnice Plzeň obdržela v březnu 2021 Výzvu k podávání  žádostí o příspěvek zřizovatele 
za účelem vyplacení odměn zaměstnancům jako zvláštního ocenění státu za jejich podíl na zvládání 
současné epidemické situace. Příspěvek měl být  poskytnut na úhradu odměny ke mzdě nebo platu za 
období, kdy byl zaměstnanec vystaven riziku nákazy (ohrožení zdraví) z důvodu nezbytného 
soustavného přímého osobního kontaktu s jinými fyzickými osobami při výkonu sjednaného druhu práce 
nebo ztíženého provozu v souvislosti s aplikací opatření proti šíření nákazy COVID-19, jako součástí 
opatření k odstraňování jejích následků. Fakultní nemocnice Plzeň požádala ve stanoveném termínu o 
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příspěvek zřizovatele ve výši 366 074 089 Kč.  Na základě žádosti zřizovatel poskytl 95 % této částky, 
tj. 347 770 000 Kč dne 4. 5. 2021. V dubnovém výplatním termínu byly vyplaceny příslušné finanční 
částky jednotlivým zaměstnancům podle daných pravidel v celkové částce 365 843 431,99 Kč. Rozdíl 
mezi celkovou vyplacenou částkou a poskytnutou 95 % zálohou byl Fakultní nemocnici Plzeň proplacen 
ve výši 18 093 849 Kč dne 3. 8. 2021. K 31. 12. 2021 dosud není zcela vypořádáno vyúčtování 
mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců kvůli nároku na poměrnou část mimořádného 
ohodnocení za dobu, kdy byli někteří zaměstnanci z důvodu předpokládané nemoci z povolání 
v pracovní neschopnosti. Doplatky mimořádných odměn jsou realizovány postupně od listopadu 2021 
tak, jak dochází k uznání a proplácení jednotlivých nároků na ušlý plat pojišťovnou. Do konce roku 2021 
byla doplacena částka 20 417,01 Kč. Žádost o finální doplatek bude podána v okamžiku, kdy budou 
uzavřeny veškeré nemoci z povolání, tj. v průběhu roku 2022. Poskytnutý příspěvek byl efektivně 
vynaložen na ocenění zaměstnanců FN Plzeň za jejich práci ve ztížených podmínkách a podstupování 
rizika nákazy, zároveň také posloužily jako motivace do dalších náročných období, která současná 
situace přináší. 
 
 
 Mimořádný dotační program pro poskytovatele lůžkové péče s cílem prevence negativních 

dopadů psychické a fyzické zátěže a obnovy psychických a fyzických sil pro pracovníky ve 
zdravotnictví v souvislosti s epidemií COVID-19 
 

Usnesením vlády České republiky ze dne 28. 6. 2021 č. 595 byl schválen mimořádný dotační program 
pro poskytovatele lůžkové péče s cílem prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže a 
obnovy psychických a fyzických sil pro pracovníky ve zdravotnictví v souvislosti s epidemií COVID-19. 
Na základy výzvy MZČR Fakultní nemocnice Plzeň podala žádost o poskytnutí mimořádného příspěvku 
zřizovatele ve výši 28 824 000 Kč, protože naplnila podmínky mimořádného příspěvku - za období 1. 3. 
– 17. 5. 2021 byly ve Fakultní nemocnici Plzeň hospitalizováni pacienti s diagnózou COVID – 19. Dne 
16. 9. 2021 byla na účet Fakultní nemocnice Plzeň připsána částka 20 277 600 Kč. Jednalo se o 70 % 
požadované částky na krytí nefinančních benefitů pro zaměstnance, kteří splňují kritéria mimořádného 
příspěvku zřizovatele. K 31. 12. 2021  bylo poskytnuto 271 nefinančních benefitů v celkové částce 
1 824 352 Kč.  Vzhledem k počtu poskytnutých benefitů a k výši zůstatku poskytnutého příspěvku 
nebylo požádáno o doplatek na 100 % požadované částky.  Předpokládáme, že v průběhu rok 2022 
umožní epidemiologická situace čerpání nefinančních benefitů všem oprávněným zaměstnancům a 
příspěvek bude vyčerpán v plné výši. Poskytnutý příspěvek byl efektivně vynaložen na ocenění 
zaměstnanců FN Plzeň za jejich práci ve ztížených podmínkách a podstupování rizika nákazy, zároveň 
také posloužily jako motivace do dalších náročných období, která současná situace přináší. 
 
 
 Financování navýšení lůžek dětské a dorostové psychiatrie 

Dne 22. 12. 2021 bylo oznámeno datovou zprávou Fakultní nemocnici Plzeň, že na poradě vedení 
Ministerstva zdravotnictví č. 47 ze dne 7. 12. 2021 byly uvolněny finanční prostředky ve výši 5 000 000 
Kč na podporu vzniku 4 nových lůžek a zajištění tím stability poskytování lůžkové péče v oboru dětské 
a dorostové psychiatrie v roce 2022. Dne 29. 12. 2021 byla na účet Fakultní nemocnice Plzeň připsána 
částka 5 000 000 Kč.  Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o uvolnění finančních prostředků na 
navýšení počtu lůžek v roce 2022, nebyly finanční prostředky v roce 2021 čerpány. Dle pokynu 
zřizovatele bude odeslána průběžná zpráva o čerpání finančních prostředků do 30. 6. 2022. 
 
 
 Sekvenace viru SARS-CoV-2 

Celogenomové sekvenace (WGS) provádí Fakultní nemocnice z pověření MZČR v rámci Národní 
strategie molekulárně biologické surveillance SARS-COV-2. Jedná se o sledování změn v genomu viru 
detekovaného z pozitivních vzorků, cílený a specifický screening na přítomnost nejčastějších mutací 
popsaných u globálně sledovaných variant SARS-CoV-2 a detekci mutací nových.  Za období 1. 6. 2021 
– 31. 12. 2021 bylo ve Fakultní nemocnici Plzeň osekvenováno 1 102 vzorků ze spádového území - 
Plzeňský a Karlovarský kraj.  Výsledky WGS jsou vkládány do ISIN a do mezinárodní databáze GISAID 
s přiděleným Accession Number.  Úhrada z 1 WGS je výši 3 518 Kč. V průběhu 2. pololetí roku 2021 
byly na účet Fakultní nemocnice Plzeň připsány finanční prostředky ve výši 1 284 000 Kč na úhradu 
nákladů související s WGS. Poskytnutý příspěvek byl využit na pokrytí nákladů na laboratorní materiál 
a diagnostické sety používané na WGS. 
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9. Celkový počet zaměstnanců  
 
K 31. 12. 2021  byl celkový počet zaměstnanců 5 099 (4 502,184 v přepočtených úvazcích), z toho: 
 

 1 033 (797,594 v přepočtených úvazcích) lékařů a zubních lékařů,  
 35 (30,688 v přepočtených úvazcích) farmaceutů,  
 1 705 (1 507,559 v přepočtených úvazcích) všeobecných sester a porodních asistentek,  
 1 372 (1 257,331 v přepočtených úvazcích) ostatních zdravotnických zaměstnanců,  
 527 (499,710 v přepočtených úvazcích) THP pracovníků a  

 427 (409,303 v přepočtených úvazcích) dělníků a provozních pracovníků. 
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