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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 a ve znění změn provedených Opatřením Ministerstva 
zdravotnictví vydaného pod čj.: MZDR 29941/2022-1/OPŘ ze dne 22.12.2022.  
 
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. 
 
Vysoce specializovaná centra FN Plzeň: 
 

 Centrum vysoce specializované onkologické péče pro dospělé  
 Centrum vysoce specializované hematoonkologické péče pro dospělé 
 Centrum vysoce specializované traumatologické péče pro dospělé 
 Centrum vysoce specializované traumatologické péče pro děti 
 Centrum vysoce specializované cerebrovaskulární péče 
 Centrum vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče pro dospělé 
 Centrum vysoce specializované v oblasti transplantační medicíny pro transplantace ledvin 
 Centrum vysoce specializované pneumoonkochirurgické péče 
 Centrum vysoce specializované hematoonkologické péče pro děti, které nedisponují 

transplantační jednotkou 
 Centrum vysoce specializované onkogynekologické péče 
 Centrum vysoce specializované intenzivní zdravotní péče v perinatologii 
 Centrum vysoce specializované péče o pacienty s roztroušenou sklerózou a neuromyelitis 

optica pro dospělé a děti 
 Centrum vysoce specializované onkourologické péče  
 Centrum vysoce specializované komplexní péče pro léčbu dětského diabetu 

Specializovaná centra FN Plzeň: 
 

 Centrum pro mamární screening 
 Centrum pro screeningovou kolonoskopii  
 Centrum HIV 
 Centrum léčby bolesti 
 Centrum pro cestovní medicínu a vakcinaci 
 Diabetologické a nutriční centrum 
 Osteocentrum 
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 Centrum asistované reprodukce  

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

 
FN Plzeň je zdravotnickým a vzdělávacím zařízením, jehož odborná pracoviště jsou výukovými 
základnami LF UK a výukovými základnami pro specializační vzdělávání všeobecných lékařů, zubních 
lékařů, farmaceutů, nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve 
zdravotnictví. 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. 2022  bylo ve FN Plzeň provedeno 1 202 566 ambulantních vyšetření a 3 167 porodů. Počet 
hospitalizací dosáhl hodnoty 63 347 při celkovém počtu lůžek 1 759. Veškerá zdravotní péče byla 
zajišťována 5 188 zaměstnanci. 

Díky dlouhodobé ekonomické stabilitě může FN Plzeň investovat do svého rozvoje a nákupu moderní 
zdravotnické techniky. Díky tomu je schopna zajistit svým klientům, zejména obyvatelům Plzeňského 
kraje, co nejlepší a dostupnou komplexní medicínskou péči. K 31. 12. 2022 byla pořízena zdravotnická 
technika za 300,6 mil. Kč. Za nejvýznamnější investiční akci roku 2022 lze považovat  zprovoznění 
pavilonu Psychiatrické kliniky v březnu 2022. V průběhu roku došlo k rozšíření a modernizaci stávajícího 
bezpečnostního kamerového systému a jeho doplnění o dalších 220 kamer s analytickým softwarem 
pro zajištění bezpečnosti pacientů, zaměstnanců i ochraně majetku v obou areálech, na Borech i 
Lochotíně. Z prostředků programu React-EU byla do konce roku 2022 pořízena a zařazena zobrazovací 
technika v hodnotě 28,5 mil. Kč a vybavení operačních sálů operačními mikroskopy v celkové hodnotě 
32 mil. Kč. 

 
2. Zdůvodnění hospodářského výsledku 
 
Hospodaření FN Plzeň k 31. 12.  2022 bylo ukončeno s vykázaným kladným výsledkem hospodaření 
ve výši 465 352 304,77 Kč před zdaněním, po zdanění ve výši 389 116 004,77 Kč a s vyrovnaným cash 
flow. Celkové náklady dosáhly výše 9 622 665 887,94 Kč, meziroční nárůst o 2,3 % (abs. 223,9 mil. Kč). 
Celkové výnosy dosáhly výše 10 011 781 892,71 Kč, meziroční nárůst o 2,6 % (abs. 257,8 mil. Kč).  
 
Rozpočet nákladů k 31. 12.  2022 byl překročen o 192,4 mil. Kč (o 2,1 %).  Náklady na  SZM  byly 
navýšeny o 25,1 mil. Kč (o 2,8 %), náklady na prodané zboží o 37,4 mil. Kč (o 11,5 %) a ostatní služby 
o 14,6 mil. Kč (5,9 %). Rozpočet osobních nákladů byl překročen o 100,7 mil. Kč (o 2%), odpisy 
dlouhodobého majetku byly navýšeny o 7,8 mil. Kč a náklady z DDHM o 2 mil. Kč. 
 
Rozpočet výnosů byl navýšen o 654,9 mil. Kč (o 7 %). Důvodem byl především nárůst výnosů z prodeje 
služeb o 539,3 mil. Kč (o 6,2 %), výnosů z prodaného zboží (o 39,7 mil. Kč), neadresných bonusů (o 
21,8 mil. Kč) a výnosů z transferů (o 34,4 mil. Kč).  
 
Hospodářský výsledek před zdaněním je o 462,4 mil. Kč vyšší, než bylo rozpočtováno. 
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Hospodářský výsledek významně ovlivnily následující faktory: 
 
 Úhradová vyhláška (ÚV) platná pro 2022 počítala se systémem CZ DRG pro hodnocení akutní 

lůžkové péče. Část hospitalizační péče byla hrazena paušální úhradou s podmínkou produkce, a to 
dosažení 95 % produkce referenčního období. Část péče byla vyčleněna formou přímé úhrady se 
společnou základní sazbou pro všechny zdravotnická zařízení. Část péče, která byla definovaná 
jako vysoce homogenní a mírně heterogenní, je pak hrazena postupnou sbližovací sazbou mezi 
zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou. ÚV pro rok 2022 již nepočítá s další vlnou 
onemocnění COVID-19, a proto nezavádí žádnou formu dorovnání propadu produkce zejména u 
plánované péče, a ani nekompenzuje navýšení nákladů na hospitalizované COVID-19 pacienty 
prostřednictvím příplatku za každý ošetřovací den, tak jak tomu bylo v roce 2020 i 2021. Prozatím 
nebyla vydána žádná kompenzační úhradová vyhláška reflektující situaci v prvních měsících roku 
2022 a částečně kompenzovala omezení a zvýšené náklady, které s sebou další vlny pandemie 
COVID-19 nesou. 
 

 Významným aspektem, který ovlivnil hospodaření 1. čtvrtletí roku 2022, byl vývoj pandemie 
související s onemocněním COVID-19. FN Plzeň byla nemocnicí s nejvyšším zatížením, co do počtu 
hospitalizovaných pacientů s onemocněním COVID 19 v rámci celé ČR. To mělo za následek 
částečné, avšak dlouhodobé omezení provozu, pokračování ve vyčlenění dostatečného počtu 
COVIDOvých lůžek / stanic a alokaci personálu na těchto stanicích. Zároveň se nemocnice potýkala 
s celkovým oslabením personálu vlivem izolací a karantén, které se v části sledovaného období 
týkaly všech zaměstnanců bez ohledu na očkování či prodělání onemocnění COVID-19. Za 1. 
čtvrtletí roku 2022 tak  bylo díky uvedeným skutečnostem dosaženo pouze 84% počtu hospitalizací 
a 86% operací oproti referenčnímu období. Jednalo se však o těžší stavy a akutní operativu a tudíž 
CM byl naplněn z 96%. Pokles počtu hospitalizací a operací se projevil zejména v části s přímou 
formou úhrady, kam spadá plánovaná péče. Ve 2. čtvrtletí tohoto roku se situace kolem onemocnění 
COVID-19 stabilizovala, ale i vlivem dosavadního enormního zatížení personálu nedošlo k dorovnání 
propadu produkce za 1. čtvrtletí. Za 2. čtvrtletí roku 2022 bylo dosaženo 98% počtu hospitalizací, 
101% CM a 100,5% operací oproti referenčnímu období. K mírnému nárůstu pak došlo zejména  u 
homogenních a méně homogenních skupin. V 2. pololetí letošního roku byla situace stabilizována a 
bylo dosaženo 98% hospitalizací při 103% CM.  
 

 V oblasti specializovaných lékových center dochází k trvalému nárůstu nákladů nad limity 
stanovenými zdravotními pojišťovnami. Je to zejména díky vyššímu nárůstu počtu pacientů, jak 
v české populaci, tak situaci ovlivnil i nárůst pacientů ve specializovaných centrech se statusem 
uprchlíka z Ukrajiny, a také díky rozšiřováním indikací a nízkým koeficientům zejména v oblasti 
hematoonkologie, onkologie (převážně léčba nádorů plic, prostaty, prsu, plic, močového ústrojí a 
melanomu) a cystické fibrózy. Centrum cystické fibrózy ve FN Plzeň vzniklo v roce 2020, kdy bylo 
léčeno v roce 2020 15 pacientů, v letošním roce je to již 38 pacientů, kde měsíční léčba stojí přes 
300 000 Kč.   
 

 V oblasti ambulantního segmentu, po vyjmutí vyšetření a náběrů pro COVID-19 hrazené mimo 
ambulantní limit, byl limit pro maximální úhradu naplněn. 
 

 Do konce roku jsme obdrželi vyúčtování předběžných záloh za rok 2021 dle kompenzační ÚV nebo 
ÚV od všech zdravotních pojišťoven. Výsledkem těchto prvních kol vyúčtování jsou doplatky 
uvedené níže v přehledu plateb nad rámec zálohových plateb:  
 Od pojišťovny ČPZP v březnu doplatek ve výši 3,5 mil. Kč jako konečné vyrovnání vyúčtování 

roku 2020. 
 Od pojišťovny ČPZP v srpnu doplatek ve výši 17,1 mil. Kč jako výsledek 1. kola vyúčtování roku 

2021 dle kompenzační ÚV. 
 Od pojišťovny VZP v srpnu doplatek ve výši 155,8 mil. Kč jako výsledek 1. kola vyúčtování roku 

2021 dle kompenzační ÚV. 
 Od pojišťovny VoZP v srpnu doplatek ve výši 37,1 mil. Kč jako výsledek 1. kola vyúčtování roku 

2021 dle ÚV. 
 Od pojišťovny VoZP v listopadu doplatek ve výši 40,8 mil. Kč jako výsledek 1. kola vyúčtování 

roku 2021 dle kompenzační ÚV. 
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 Od pojišťovny OZP v srpnu doplatek ve výši 44,6 mil. Kč jako výsledek 1. kola vyúčtování roku 
2021 dle kompenzační ÚV. 

 Od pojišťovny OZP v prosinci doplatek ve výši 16,2 mil. Kč jako výsledek vypořádání námitek k 
vyúčtování roku 2021 dle kompenzační ÚV. 

 Od pojišťovny ZPMV v září doplatek ve výši 43 mil. Kč jako výsledek 1. kola vyúčtování roku 
2021 dle kompenzační ÚV. 

 Od pojišťovny ZPMV v listopadu doplatek ve výši 2,1 mil. Kč jako výsledek přepočtu vyúčtování 
roku 2021 dle kompenzační ÚV. 

 Od pojišťovny ZPMV v prosinci doplatek ve výši 1,3 mil. Kč jako výsledek vypořádání námitek 
k vyúčtování roku 2021 dle kompenzační ÚV. 

 
 Od ledna 2022 došlo k navýšení tarifních platů u zdravotnických zaměstnanců dle nařízení vlády č. 

531/2021 Sb., kterým se změnilo nařízení vlády č.341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách a správě. Vývoj osobních nákladů v 1. pololetí 2022 byl také významně 
ovlivněn pandemií související s onemocněním COVID-19. FN Plzeň byla zdravotnickým zařízením 
v ČR s nejvyšším počtem COVID-19 hospitalizovaných pacientů, jejichž péče významně ovlivnila 
provoz celé nemocnice.  Docházelo k uzavírání jednotlivých oddělení a k přesunu zaměstnanců na 
pracoviště, kde byli hospitalizováni  pacienti s onemocněním COVID-19.  Vyšší nemocnost 
zaměstnanců, nařízená karanténní opatření a čerpání OČR, OČŠ také ovlivnila vývoj osobních 
nákladů.  Do 1. 4. 2022 byly vypláceny odměny zaměstnancům, kteří pracovali na COVID 
odběrových místech 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 17 958 817 Kč včetně odvodů pojistného. Od 1. 9. 2022 došlo k navýšení platových tarifů u 
nezdravotnických pracovníků dle nařízení vlády č. 264/2022 Sb., kterým se změnilo nařízení vlády 
č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění 
pozdějších předpisů. Z důvodu naplnění výkonnostních parametrů klinik a oddělení byly vyplaceny 
v září i v prosinci mimořádné odměny za dosažení hospodářského výsledku v celkovém objemu 
237 915 547 Kč včetně odvodů pojistného. V prosinci byly navíc vyplaceny mimořádné odměny za 
celoroční aktivitu při zajištění provozu v době covidové pandemie a podíl na budování prestiže FN 
v průběhu celého roku v celkovém objemu 63 446 910 Kč včetně odvodů pojistného. 

 
 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. 2023 byl ve výši 72,8 mil. Kč.  

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

prostředky v celkové částce 123,6 mil. Kč.  
 

 Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 355 201 653,05 Kč za rok 2021 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 8. 6. 2022. Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do fondů:  
 

 do fondu odměn bylo zaúčtováno 50 000 000 Kč 
 do rezervního fondu bylo zaúčtováno 216 401 239,79 Kč 
 do fondu reprodukce majetku bylo zaúčtováno 88 800 413,26 Kč. 

 
 

3. Očekávaný vývoj hospodaření 
 
Pro rok 2023 platí vydaná vyhláška č. 315/2022 Sb., která stanovuje hodnotu bodu, výši úhrad 
hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2023.  
 
Úhrada akutní lůžkové péče je nadále hrazena pomocí systému CZ DRG. Oblast úhrady je rozdělena 
do několika skupin. První část akutní lůžkové péče, tzv. vyčleněná úhrada z paušální úhrady, je hrazena 
dle skutečného počtu případů. Celková úhrada je pak vypočtena ze sumy relativních vah případů * 
individuální základní sazba roku 2019 navýšená o koeficient cca 1,384, která vychází z upravené 
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individuální základní sazby pro FN Plzeň s postupným sbližováním v rámci ČR. Do této části patří oblast 
novorozenců bez UPV či chirurgického výkonu, porodů, TEP, implantace kardiostimulátoru či 
kardioverteru, angioplastika, operace páteře s instrumentací, resekce střeva, ledviny, výkony na 
žlučníku, apendixu a kýle, kraniotomie, odstranění krčních mandlí, gastro výkony, robotické výkony, 
gynekologické výkony mimo ZN. Druhá část akutní lůžkové péče, tzv. případový paušál, je také hrazen 
dle skutečného počtu případů. Celková úhrada je pak vypočtena ze sumy relativních vah případů * 
stanovená Základní sazba roku 2023 pro všechny ZZ v rámci celé ČR (hodnota byla stanovena na 68 
460 Kč).  Do této části patří oblast onkogynekologie, pneumoonkochirurgie, kardiochirurgických výkonů, 
transplantace ledviny a autologní transplantace kostní dřeně, resekce slinivky či jater, ablace, péče o 
pacienty s duševními poruchami a novorozenci s UPV či chirurgickým výkonem. Veškerá ostatní akutní 
lůžková péče patří do třetí skupiny, tzv. paušální úhrada, kde úhrada je pro rok 2023 stanovena 
paušálem ve výši 138,4 % odpovídající úhrady akutní lůžkové péče roku 2019. Podmínkou úhrady je 
dosažení parametru DRG – 98 % casemixu roku 2019. Od celkové výše úhrady se následně odečítají 
náklady na extramurální péči vyžádanou během hospitalizace. Výše casemixu bude redukována, pokud 
dojde k více jak 10% nárůstu překladů do jiných ZZ nebo na LDN. 
 
V oblasti ambulancí pak úhradová vyhláška stanovuje maximální úhradu ve výši 138,4% nárůstu 
k referenčnímu období při dosažení stejného objemu referenčního období. Nadále dochází k úhradě 
laboratorního vyšetření COVID PCR testu nad rámec ambulantní úhrady.  
 
V oblasti specializované lékové péče úhradová vyhláška stanovila koeficienty úhrady odvozené od roku 
2021. Prozatím jsme nedostaly od jednotlivých ZP návrh objemu finančních prostředků pro úhradu 
specializované lékové péče pro rok 2023.  
 
Závěrečné vyúčtování poskytnuté zdravotní péče za rok 2021 bylo k 31. 12. 2022 zatím plně uzavřeno 
u Oborové zdravotní pojišťovny a Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra. U Všeobecné zdravotní 
pojišťovny a České průmyslové zdravotní pojišťovny očekáváme přepočtení vyúčtování a konečné 
vypořádání námitek začátkem roku 2023. U Vojenské zdravotní pojišťovny byl vyhotoven pouze 
předběžný výpočet vyúčtování, neboť nedošlo ještě k uzavření vyúčtování referenčního roku 2019. 
 
Od ledna 2023 se plánuje na základě nařízení vlády č. 441/2022 Sb., kterým se změnilo nařízení vlády 
č.220/2010 Sb. o katalogu prací ve veřejných službách a správě, přesun vybraných činností 
zdravotnických pracovníků (lékařů i některých NELZP profesí) do vyšších platových tříd. Dále na 
základě nařízení vlády č. 446/2022 Sb., kterým se změnilo nařízení vlády č.341/2017 Sb. o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, dojde k přepočtu zápočtu odborné praxe u 
zaměstnanců, kteří dosáhli vyššího odborného vzdělání, a tím i ke zvýšení jejich tarifního platu. Obě 
tyto změny budou mít za následek předpokládaný roční nárůst osobních nákladů přibližně o 31 mil. Kč 
včetně odvodů pojistného. Vzhledem k tomu, že dosud nebyly odškodněny veškeré nemoci z povolání 
za období, kdy byly zaměstnancům vyplaceny COVID odměny z prostředků MZČR, plánujeme i nadále 
vyplácet doplatky těchto odměn zaměstnancům, kteří neměly COVID odměny z dotace MZČR 
vyplacené z důvodu nedořešeného odškodnění nemoci  povolání, a to až do června 2023 dle pokynu 
MZČR. V případě naplnění podmínek uvedených v ÚV platné od 1. 1. 2023, plánujeme dle rozpočtu 
vyplatit mimořádné odměny za dosažení hospodářského výsledku.  
 
I v následujícím období bude FN Plzeň pokračovat v hledání dalších zdrojů financování reprodukce 
majetku a bude realizovat již schválené projekty. FN Plzeň bude v rámci investičního programu REACT-
EU pokračovat v realizaci jednotlivých projektů, aby byly úspěšně dokončeny do konce roku 2023. FN 
Plzeň podala do vyhlášené 4. Výzvy Kybernetické bezpečnosti 5 projektů. V průběhu prvního pololetí 
se plánuje dokončit oprava fasády a střechy Transfúzního oddělení. V průběhu celého roku bude 
probíhat v areálu FN Plzeň Lochotín rekonstrukce výtahů a výměna požárních dveří. 
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4. Komentář k čerpání významných nákladů u jednotlivých nákladových a 
výnosových položek, zhodnocení možných úspor v oblasti nákladů 

 
 
První měsíce roku 2022 byly ovlivněny pandemií COVID-19 a omezením plánované neakutní a 
odložitelné operativy.  
 
V operačních oborech byl díky těmto opatřením v prvním kvartále zaznamenán pokles nákladů na 
ostatní léčivé přípravky u chirurgických oborů. V další části roku pak již operativa nebyla výrazněji 
limitována a objem plánovaného čerpání ostatních léčivých přípravků u chirurgických oborů byl 
zachován. Naopak, díky vstupu nových léčivých prostředků a další možnosti léčby zejména mírného až 
středně těžkého onemocnění COVID-19 pro pacienty s rizikovými faktory pro rozvoj závažného 
onemocnění, došlo nárůstu léčivých přípravků. V roce 2022 objem léčivých prostředků pro onemocnění 
COVID -19 činil 47 mil Kč, v roce předchozím to pak bylo 33 mil Kč. V roce 2022 se jednalo se o léky 
Lagevrio, Veklury, Paglovid a Evusheld. U krevních derivátů díky stále vyššímu počtu hemofilických 
pacientů a nutnosti akutních intervencí dochází k trvalému nárůstu nákladů v této oblasti, na což bylo 
v rozpočtu reflektováno. Celkově pak náklady na krevní deriváty rostly mírně pomaleji, než bylo 
rozpočtováno.  V oblasti centrových léků pak náklady rostly dle předpokládaného rozpočtu. Velký nárůst 
byl zaznamenán v oblasti hereditárního angioedému, ulcerózní kolitidy, Crohnovy choroby, cystické 
fibrózy a Solidních novotvarů. Skupina pacientů s hereditárním angioedémem je dle Úhradové vyhlášky 
pro rok 2022 hrazena bez limitace, podle skutečného počtu pacientů a vydaných léčiv. V roce 2022 sice 
nedošlo k navýšení počtu pacientů, ale došlo k rozšíření možnosti léčby a možnosti nasazení 
účinnějších léčivých přípravků, zejména léku Takhzyro. V případě ulcerózní kolitidy a Crohnovy choroby 
se jednalo o léčbu 518 pacientů v roce 2022, v referenčním období pak 417 pacientů, což představuje 
24% nárůst. U solidních novotvarů šlo o pacienty s nádorem plic, prsu, hlavy a krku, melanomu, 
močového ústrojí a prostaty. Zatímco v referenčním období bylo léčeno 1081 pacientů, v roce 2022 to 
pak bylo 1496 pacientů (nárůst 38 %), z hlediska objemu nákladů se jednalo o 35% nárůst.  K poklesu 
nákladů oproti rozpočtu došlo u pacientů s idiopatickou plicní fibrózou, pacientů s léčbou astmatu a 
chronickou hepatitidou. U chronické hepatitidy poklesl počet pacientů s nutnou intervencí a nastavení 
léčby. V oblasti léčby astmatu a idiopatické plicní fibrózy poklesly jednotkové ceny léčivých přípravků. 
Počet pacientů trvale roste, u astmatu o 37 %, u idiopatické plicní fibrózy pak o 16 %. Výše uvedené 
skutečnosti se podílely na vyrovnaném rozpočtu a mírné úspoře ve výši 5,6 mil, což tvoří 99,8 % 
rozpočtu.  
 
Tabulka č. 1  Vývoj nákladů na 1 URČ specializovaných lékových center FN Plzeň 
 

 
 
 
Rozpočet nákladů na SZM k 31. 12. 2022 byl překročen o 2,8 % (o 25,1 mil. Kč).  Vývoj spotřeby SZM 
byl nerovnoměrný -  na začátku roku byl ovlivněn významným počtem hospitalizovaných pacientů 
s onemocněním COVID-19. Příznivější epidemiologická situace ke konci 1. čtvrtletí umožnila návrat 
plánované operativy, která začala s příchodem letních měsíců na konci pololetí stagnovat. Na konci 
roku došlo k navýšení operačních výkonů a hospitalizací z důvodu naplnění úhradových parametrů.  
Rozpočet byl nejvýznamněji  překročen v oblasti implantovaných tělesných náhrad o 22,7 mil. Kč (o 9 
%),  u katetrů a sond o 13,4 mil. Kč (o 13 %)  a nástrojů 7,9 mil. Kč (o 16 %). Naopak úspora nákladů 
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nastala v oblasti laboratorního materiálu o 8,7 mil. Kč (o 4 %) a nákladů na medicinální plyny o 2,4 mil. 
Kč v souvislosti s pokles počtu onemocnění COVID-19.  
 
Tabulka č. 2  Čerpání rozpočtu nákladů na SZM dle účetních skupin za rok 2022 
 

 
 
Struktura nákladů na SZM odpovídá vykázané zdravotní produkci  klasifikované v  CZ DRG do MDC 
skupin. 
 
Tabulka č. 3  Přehled 10ti materiálové nejnákladnějších MDC skupin CZ DRG 
 

 
 

0 50 000 000 100 000 000 150 000 000 200 000 000 250 000 000 300 000 000

Laboratorní materiál
Implantované tělesné náhrady

Obvazový materiál
Katetry, sondy

Staplery
Drenážní systémy

Pomůcky k odběru a aplikaci
Pomůcky ke snímání

Ostatní netříděný materiál
Nástroje

Šicí materiály
Pomůcky pro diabetiky
Zubolékařský materiál

Medicinální plyny

Kč
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Nejnákladnější  materiálové skupiny jsou MDC 05 - nemoci a poruchy oběhové soustavy a MDC 08 -
nemoci a poruchy muskuloskeletální soustavy a pojivových tkání. Jedná se o skupiny onemocnění, 
které jsou léčeny v rámci vysoce specializovaných center  - traumatologického, cerebrovaskulárního a 
centra komplexní kardiovaskulární péče. V centru komplexní kardiovaskulární péče (MDC 05) se jedná 
o implantáty používané v rámci arytmologických výkonů (defibrilátory, kardiostimulátory, ablační katetry) 
a intervenční kardiologie (stenty, katetry a TAVI).  Ve skupině MDC 08 jsou materiálové nejnákladnější 
endoprotézy kyčelních, kolenních a ramenních kloubů. Následují náklady na traumatologické a spinální 
implantáty. V MDC 01 (nemoci a poruchy nervové soustavy) se jedná o materiálově nákladné implantáty 
a katetry v oblasti neurotraumatologie a cévní neurochirurgie. 
 
V oblasti nákladů na energie byl rozpočet téměř dodržen -  překročení o 0,7 mil. Kč (o 0,3%). Na 
sníženou spotřebu tepla o 14 % měly vliv nižší průměrné teploty v zimních měsících. Naopak spotřeba 
chlazení se vlivem vyšších letních teplot zvýšila o 9 %. Spotřeba elektrické energie se meziročně snížila 
o 3 %,  spotřeba plynu  poklesla o 2 %, spotřeba vody klesla o 5, 5 %. Celkově se náklady na energie 
za sledované období navýšily meziročně o 49,8 mil. Kč (o 31,4%).   

 
Náklady na prodané zboží jsou k datu ve výši celkem 362,1 mil. Kč, z toho za léčivé přípravky vydané 
na recepty ve výši 346,2 mil. Kč a za volný prodej léčivých přípravků 31,5 mil. Kč. Rozpočet nákladů byl 
překročen o 11,5 % (o 37,4 mil. Kč).  I přes složitou epidemiologickou situaci spojenou s onemocněním 
COVID-19 se podařilo navýšit počet vydaných receptů o 36 684  kusů. Navýšení nákladů proti rozpočtu 
na prodané zboží v bufetech a prodejnách FN (o 3,5 mil. Kč) je následkem zlepšení poskytovaných 
služeb a aktuálním nárůstem cen surovin. 
 
Rozpočet nákladů na opravy a údržbu byl  dodržen. Do oblasti oprav a údržby zdravotnického zařízení 
byla investována částka 126,7 mil. Kč, v oblasti stavební údržby se jednalo o částku 57,5 mil. Kč a 
v oblasti oprav a údržby provozních zařízení o  částku 9,7 mil. Kč.  
 
V nákladech na ostatní služby se projevilo významné zatížení Fakultní nemocnice Plzeň pacienty s 
onemocněním COVID-19, než bylo předpokládáno. Jednalo se především o oblasti služeb, 
poskytovaných dodavatelským způsobem – likvidaci odpadů (nárůst o 3 mil. Kč) a úklidové služby 
(nárůst o 6,9 mil. Kč.  V nákladech na úklidové služby se projevil meziroční nárůst minimální mzdy a 
nedostatek pracovníků úklidových služeb z důvodu  války na Ukrajině. Dále do nákladů na ostatní služby 
byly proúčtovány služby spojené s poskytováním benefitů MZČR zaměstnancům FN.  Čerpání benefitů 
nebylo možné přesně predikovat a za sledované období byla vyčerpána částka 13,3 mil. Kč, která 
nebyla plně rozpočtována. Rozvoj počítačových technologií a s tím spojených služeb přinesl navýšení 
nákladů na údržbu software o  5,4 mil. Kč. Celkem byl rozpočet překročen o 14,6 mil. Kč. 
 
Vývoj osobních nákladů v 1. pololetí 2022 byl významně ovlivněn pandemií související s onemocněním 
COVID-19. FN Plzeň byla zdravotnickým zařízením v ČR s nejvyšším počtem COVID-19 
hospitalizovaných pacientů, jejichž péče významně ovlivnila provoz celé nemocnice.  Docházelo 
k uzavírání jednotlivých oddělení a k přesunu zaměstnanců na pracoviště, kde byli 
hospitalizováni  pacienti s onemocněním COVID-19.  Vyšší nemocnost zaměstnanců, nařízená 
karanténní opatření a čerpání OČR, OČŠ také ovlivnila vývoj osobních nákladů.  Do 1. 4. 2022 byly 
vypláceny odměny zaměstnancům, kteří pracovali na COVID odběrových místech 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 17 958 817 Kč včetně odvodů 
pojistného. Od 1. 9. 2022 došlo k navýšení platových tarifů u nezdravotnických pracovníků dle nařízení 
vlády č. 264/2022 Sb., kterým se změnilo nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Z důvodu naplnění 
výkonnostních parametrů klinik a oddělení byly vyplaceny v září i v prosinci mimořádné odměny za 
dosažení hospodářského výsledku v celkovém objemu 237 915 547 Kč včetně odvodů pojistného. 
V prosinci byly navíc vyplaceny mimořádné odměny za celoroční aktivitu při zajištění provozu v době 
covidové pandemie a podílu na budování prestiže FN v průběhu celého roku v celkovém objemu 
63 446 910 Kč včetně odvodů pojistného. 
 
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 
byla nepravidelná a nebylo možné ji přesně predikovat především z komplikované epidemiologické 
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situace spojené s onemocněním COVID-19.  Z uvedeného důvodu nastalo překročení rozpočtu o 4,6 
mil. Kč. 
  
Náklady na odpisy dlouhodobého majetku překročily rozpočet o 7,8 mil. Kč. Důvodem je vyřazení 
magnetické rezonance (zůstatková cena 1,8 mil. Kč), gammakamery SPECT (zůstatková cena 1,2 mil. 
Kč)  a zařazení nových přístrojů v rámci dotačního programu pro obnovu vybavení pro radioterapii 2021. 
K  31. 12. 2022 dosáhly odpisy zdravotnické techniky výše 177 mil. Kč, odpisy budov a staveb 71,5 mil. 
Kč, odpisy ostatních samostatných movitých věcí 69,6 mil. Kč a odpisy software 38,7 mil. Kč. Celkové 
náklady na odpisy byly ve výši 357,9 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. 2022  bylo proúčtována částka           
-2,9 mil. Kč. 
 
Výše nákladů z vyřazených pohledávek dosáhla výše 12,1 mil. Kč. Rozpočet byl překročen o 6,5 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 místo pobytu a zahájit soudní vymáhání 
pohledávek.  
 
Vynaložené finanční prostředky na nově pořízený DDHM, který je účtován ve FN Plzeň při spotřebě 
přímo do nákladů, dosáhly k 31. 12. 2022 celkem výše 46,6 mil. Kč. Do pořízení zdravotní a laboratorní 
techniky byla investována částka ve výši 7,3 mil. Kč. Celková výše vynaložených prostředků na 
výpočetní a kancelářskou techniku dosáhla částky 20,8 mil. Kč. Na pořízení inventáře a nábytku bylo 
vynaloženo 10,9 mil. Kč, z toho 4,2 mil. Kč bylo vynaloženo na pořízení DDHM pro nový pavilon 
Psychiatrické kliniky. Rozpočet byl překročen o 2 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. 2022 
se jednalo o částku 2,1 mil. Kč, kterou nelze zcela přesně rozpočtovat.  Výše zaplaceného pojištění 
majetku FN Plzeň v roce 2022 činila 10 mil. Kč.  Dále byla proúčtována náhrady újmy na zdraví 
pacientům FN v hodnotě 1,2 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. 
2022 se jednalo o náklady ve výši 2,1 mil. Kč.  V rozpočtu nastala úspora 2 mil. Kč. 
 
Rozpočet výnosů z prodeje služeb byl překročen o 539,3 mil. Kč (o 6,2 %).  Do konce roku 2022 jsme 
obdrželi vyúčtování předběžných záloh za rok 2021 dle kompenzační ÚV nebo ÚV od všech zdravotních 
pojišťoven. Výsledkem těchto prvních kol vyúčtování jsou doplatky nad rámec zálohových plateb. Od 
pojišťovny ČPZP doplatek ve výši 17,1 mil. Kč, od pojišťovny VZP 155,8 mil. Kč, od pojišťovny VoZP 
77,9 mil. Kč, od pojišťovny OZP 60,8 mil. Kč a od pojišťovny ZPMV částku 45,6 mil. Kč. Výnosy za 
poskytování zdravotních služeb nehrazených ze zdravotního pojištění dosáhly částky 63,3 mil. Kč. 
Regulační poplatky za návštěvu pohotovostí dosáhly částky 4,8 mil. Kč.  Výnosy z klinických studií 
dosáhly částky 20 mil. Kč, výnosy z provozu nadstandardních pokojů dosáhly hodnoty 7,6 mil. Kč.   
  
Výnosy za prodané zboží byly za sledované období navýšeny proti  rozpočtu o 39,7 mil. Kč. Vývoj  
výnosů z prodaného zboží byl ovlivněn epidemiologickou situací v souvislosti onemocněním COVID-19. 
Po rozvolnění epidemiologických opatření a návratu k poskytování zdravotní péče v plném rozsahu 
jsme zaznamenali významný nárůst počtu vydaných receptů z ústavních lékáren FN Plzeň o 36 684 ks  
než bylo rozpočtováno. Přijaté úhrady za vydané recepty od zdravotních pojišťoven dosáhly částky 
348,79 mil Kč. Doplatky za recepty byly vybrány ve výši 30,3  mil. Kč. Výnosy z prodeje doplňkového 
sortimentu lékáren dosáhly výše 36,3 mil. Kč a výnosy z prodeje zboží v bufetech a prodejnách  FN 
Plzeň částky 21,5 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 COVID-19 nastal v prvních dvou měsících 
roku pokles výnosů z prodeje transfúzních přípravků spojený s omezením provozu odběratelských  
nemocničních zařízení. V souvislosti s březnovým útlumem epidemie COVID-19 postupně docházelo 
k nárůstu plánované operativy v ostatních nemocničních zařízeních a navyšování prodeje transfúzních 
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přípravků.  Dále se podařilo odprodat nepotřebnou plazmu v hodnotě 11,8 mil. Kč farmaceutické firmě. 
Z uvedených skutečností nastalo snížení výnosů o 2,2 mil. Kč. 
 
Z finančních darů z rezervního fondu byly použity  finanční prostředky v celkové částce 3,2 mil. Kč na 
pronájem 3D laparoskopické věže a dalšího vybavení DDHM pro zdravotnická oddělení. Ostatní čerpání 
fondu ve výši 14,5 mil. Kč jsou benefity poskytované zaměstnancům v rámci FKSP na základě kolektivní 
smlouvy platné pro rok 2022. Rozpočet byl dodržen.  
 
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. 2022 ve výši 72,8 mil. Kč, o 21,8 mil. Kč vyšší, než bylo rozpočtováno. Výnosy 
plynoucí z bezúplatného nabytí dosáhly celkové částky 12,7 mil. Kč. Dále byla proplacena náhrada 
škody pojišťovnou za újmu na zdraví pacientům FN Plzeň ve výši 2,1 mil. Kč. Zaznamenali jsme nárůst 
objemu placených služeb proti rozpočtu, které FN Plzeň poskytuje zaměstnancům a cizím subjektům. 
Jedná se například o výnosy z parkovného (6,4 mil. Kč), z ubytování zaměstnanců  FN Plzeň (2 mil. Kč) 
a  za služby spojené s nájmy nemovitostí (8,1 mil. Kč). Poskytování vzdělávacích kurů a školení se 
projevilo v navýšení výnosů o 1,7 mil. Kč. Za nárůstem výnosů za suroviny od zaměstnanců (18,1 mil. 
Kč) a poskytnutého stravování pro cizí (3,2 mil. Kč) je zvýšení kvality poskytované stravy v novém 
stravovacím provozu FN Plzeň a navýšení ceny stravování. Výše uvedené skutečnosti se podílely na 
zvýšení výnosů o 43,3 mil. Kč proti rozpočtu. 
 
Na účtu Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů jsou proúčtovány dotační  prostředky 
v celkové částce 123,86 mil. Kč. Z toho byl čerpaný příspěvek na provozní činnosti ve výši 44,7 mil. Kč, 
který byl čerpán na následující programy.  Na projekt Specializačního vzdělávání sester byla čerpána 
částka 1,04 mil. Kč, na rezidenční vzdělávání lékařů a nelékařských povolání částka 13,4 mil. Kč. 
Částkou 13,3 mil. Kč je proúčtovaný příspěvek zřizovatele na benefity pro zaměstnance, které mají za 
cíl prevenci negativních dopadů zátěže v souvislosti s onemocněním COVID-19. Z příspěvku MZČR na 
zřízení 4 nových psychiatrických lůžek byla čerpána částka 2,9 mil. Kč. Pro sekvenační centrum SARD-
CoV-2 byla proúčtována částka 9,1 mil. Kč.  Provozní dotace na atestační zkoušky specializačního 
vzdělávání Intenzivní péče byla ve výši 78 000 Kč a na atestační zkoušky oboru Radiologie byla ve výši 
66 000 Kč. Příspěvek na krizovou připravenost byl proúčtován ve výši 0,66 mil. Kč. Proúčtování 
dotačního programu Registru zhoubných nádorů (NOR) proběhlo ve výši 1,02 mil. Kč. Dotace 
Plzeňského kraje na provoz sociálních služby dosáhla částky 3,4 mil. Kč. Proúčtované odpisy z majetku 
pořízeného z dotací byly ve výši 49,2 mil. Kč. V rámci grantů, kde FN Plzeň vystupuje jako hlavní řešitel, 
je proúčtováno 20,1 mil. Kč, na spoluřešitelských grantech bylo proúčtováno 5,9 mil. Kč. Celkový nárůst 
výnosů proti rozpočtu dosáhl částky 34,4 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. 2022:                                                      1 673 405 643,89 Kč 

 z toho nezaplacené investiční faktury dodavatelů:                                       22 900 882,27 Kč 

 
FN Plzeň hradí své závazky do dohodnutého termínu splatnosti. 
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 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. 2022 :             1 441 574 076,77 Kč 

 z toho pohledávky vůči zdravotním pojišťovnám:                        842 400 472,41 Kč 
 z toho pohledávky za léčení nepojištěných pacientů:                                 36 568 409,50  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. 2022 v Kč byly ve výši 12 169 191,83 Kč.                    
  

 

6. Komentář k významným změnám v oblasti majetku 
 
Do evidence majetku FN Plzeň byl k 31. 12. 2022 zařazen dlouhodobý (investiční) majetek v celkové 
výši 563,5 mil. Kč, z toho z vlastních prostředků byl pořízen majetek za 358,4 mil. Kč, z dotačních 
prostředků majetek v hodnotě 198,8 mil. Kč a bezúplatným nabytím v částce 6,2 mil. Kč. 
 
Do zhodnocení budov bylo investováno 161,8 mil. Kč, z toho se 86,5 mil. Kč týkalo zařazení nové 
budovy Odboru léčebné výživy a stravování do majetku Fakultní nemocnice Plzeň. V lochotínské části 
FN Plzeň došlo k rozšíření parkovací plochy pro pacienty za 5,1 mil. Kč. Zdravotnická technika byla 
zařazena v celkové částce 300,6 mil. Kč - nejvýznamnějšími položkami těchto investic bylo pořízení 
RTG angiografického přístroje v hodnotě 36,7 mil. Kč, magnetické rezonance MR 3T za 52,2 mil. Kč, 
lineárního urychlovače za 28,7 mil. Kč a gammakamery hybridní SPECT/CT za 22,9 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. FN Plzeň při použití příspěvku postupuje 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 příslušným minimálním 
procentuálním objemem stanovených finančních prostředků z vlastních zdrojů na celkovém finančním 
objemu prováděné akce. FN Plzeň jako příjemce odpovídá poskytovateli za co nejhospodárnější způsob 
využití finančních prostředků a dodržení jejich stanoveného členění a výši. Prostředky z příspěvku 
nejsou poskytovány jiné právnické nebo fyzické osobě. 
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Tabulka č. 4  Uskutečněné investiční akce v období leden - prosinec 2022  

 
 
Tabulka č. 4 zobrazuje rozklad systému financování SMVS na jednotlivé typy financování. V roce  2022 
FN Plzeň využila zdroje EU, a to investiční zdroje ve výši 60.756.436,97 Kč (včetně dobropisů 
v souvislosti s realizací akce) a neinvestiční ve výši 0 Kč. Za stejné období Investiční dotace ze státního 
rozpočtu činily 134.310.940,91 Kč, neinvestiční dotace 0 Kč.  Celkově bylo v roce 2022 na reprodukci 
dlouhodobého majetku v rámci programů reprodukce majetku vedeného v informačním systému SMVS 
použito 314.581.654,28 Kč. Finanční prostředky byly použity v souladu s platnou legislativou. Z vlastní 
zdrojů FN Plzeň bylo použito 119.514.276,40 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  
 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 Fakultní nemocnice Plzeň 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. 2022 byl zisk ve výši                     
730 080,38 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 
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středisko. Náklady a výnosy na hospodářskou činnost v lékárnách Fakultní nemocnice Plzeň pro 
veřejnost (pouze účty 504 a 604) a prodejny potravin jsou členěny přímo na jednotlivá nákladová 
střediska. 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. 2022 jsou proúčtovány dotační  prostředky v celkové částce 123,6 mil. Kč. Z toho čerpaný 
příspěvek na provozní činnosti byl ve výši 44,5 mil. Kč a na granty ve výši 26 mil. Kč.  Proúčtované 
odpisy z majetku pořízeného z dotací byly ve výši 49,2 mil. Kč.  Celkový nárůst výnosů proti rozpočtu 
činí 34,4 mil. Kč. 
 
 Výzkumné úkoly – granty    

K 31. 12. 2022 je ve FN Plzeň v řešení 14 grantů, z toho 12 grantů AZV, 1 grant TAČR a 1 grant GAČR 
(u všech FN vystupuje jako spolupříjemce). Od 1. 5. 2022 bylo zahájeno řešení 4 nových grantů AZV a 
1 grantu GAČR. K 31. 12. 2022 byla poskytnuta na tyto granty dotace v celkové výši 5 564 671 Kč. 
Celkem k 31. 12. 2022 byla čerpána částka 5 448 463,69 Kč, z toho 3 727 793,55 Kč na osobní náklady 
(vyplacené mzdy – pracovní smlouvy, OON, vč. pojistného a FKSP), 111 330,93 Kč na služby a 
cestovné (především telefonní poplatky, statistické služby, cestovné pacientů, prezentace výsledků na 
tuzemských či zahraničních kongresech apod.), 1 222 813,61 Kč na materiální náklady (spotřební 
zdravotnický materiál, reagencie, zdravotnické sety, kancelářské potřeby, odborná literatura apod.) a 
386 525,60 Kč na režijní náklady (spotřeba energií, vodné, stočné apod.). Přínos aktivní účasti na řešení 
jednotlivých projektů je pro FN Plzeň 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. 5. 2022 Rozhodnutí č. 1RVO-FNPl/2022-I.záloha a dne 20. 6. 2022  
Rozhodnutí č. 2RVO-FNPl/2022-II.doplatek. Na základě těchto rozhodnutí byla na účet FN Plzeň 
poskytnuta záloha dotace ve výši 17 481 521 Kč a doplatek ve výši 7 492 081 Kč. Celkem tedy 
24 973 602 Kč.  Členění této institucionální podpory činí 4 804 577 Kč na investiční prostředky a 20 1  
69 025 Kč na neinvestiční prostředky. Z podpory bylo možné hradit způsobilé náklady na výzkumnou 
činnost na základě podmínek čerpání uvedených v těchto rozhodnutích. K 31. 12. 2022 bylo 
z neinvestičních prostředků čerpáno celkem 20 169 025 Kč, z toho na osobní náklady bylo použito 6 
369 101,50 Kč (vyplacené mzdy - pracovní smlouvy, DPP, DPČ, vč. pojistného), na ostatní (doplňkové) 
náklady (tzn. materiální náklady, cestovné a služby) použito 13 799 923,50 Kč (čerpáno především za 
diagnostické sety, radiofarmaka, spotřební a zdravotnický materiál, kancelářské potřeby, odbornou 
literaturu, statistické služby, překlady, publikační služby, úhradu poplatků na tuzemských a zahraničních 
kongresech, členství v odborných společnostech apod.). Z investičních prostředků bylo vyčerpáno 
celkem 4 804 577 Kč (Centrifuga, automat na cytometrii, upgrade systému pro evaluaci dat CT, box 
hlubokomrazicí, multifunkční reader a SW laboratorní). 
 
 Projekt Inter Action USA 

FN Plzeň se od r. 2020 stala spolupříjemcem projektu Inter Action USA (Cirkulující nádorová DNA a 
micro RNA). K 31. 12. 2022 byla na tento projekt poskytnuta dotace ve výši 592 000,00 Kč. K 31. 12.  
2022 byla čerpána částka celkem 453 440,02 Kč, z toho na osobní náklady bylo použito 301 752,02 Kč 
(vyplacené mzdy a pojistné, vč. FKSP), na materiální náklady bylo použito 61 000 Kč (nákup Isolačních 
kitů) a na nepřímé (režijní) náklady použito 90 688 Kč (spotřeba energií, vodné stočné apod.).  
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 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. Od počátku roku 2022  do data 31. 12. 2022 FN Plzeň  vedla 
v  evidenci 153 rezidentů v 93 dotačních programech. Během  sledovaného období 23 rezidentů splnilo 
všechny požadavky  specializačního vzdělávání a úspěšně absolvovalo atestační  zkouškou,  9 
rezidentů předčasně ukončilo svoji účast  v dotačním programu a 5 rezidentů přerušilo specializační 
vzdělávání z osobních důvodů. Na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidentů, 
MZ poskytlo  FN Plzeň k datu 31. 12. 2022 na    89 rezidenčních míst  v  56  dotačních programech 
finanční prostředky v celkové výši 13 516 681 Kč. Z této částky se nepodařilo dočerpat 32 554 Kč.  
 
 Specializační vzdělávání sester  

Projekt FN Plzeň – Specializační vzdělávání sester (CZ.03.2.63/0.00.0/15_039/0009530) k 30. 6. 
2022 skončil. Dne 5. 5. 2022 přišly na účet FN Plzeň prostředky ve výši 2 748 331,46 Kč. V průběhu 1. 
pololetí roku 2022 proběhly v rámci tohoto projektu všechny  aktivity nezbytné k dokončení projektu. 
V období leden až březen letošního roku se uskutečnila v oboru specializačního vzdělávání Intenzivní 
péče odborná praxe na akreditovaných pracovištích v rámci odborného modulu 5, v květnu pak 
účastníci vzdělávání tohoto oboru absolvovali atestační zkoušky. V lednu a v květnu 2022 proběhly 
atestační zkoušky v oboru SV Ošetřovatelská péče v interních oborech. V oboru SV Perioperační péče 
byly pak realizovány atestační zkoušky v únoru a březnu 2022. V červnu tohoto roku se konaly atestační 
zkoušky v oboru Ošetřovatelská péče v psychiatrii. V oboru Ošetřovatelská péče v chirurgických 
oborech proběhly atestační zkoušky v měsících únor a červen 2022. Celkem úspěšně v rámci projektu 
úspěšně atestovalo 61 účastníků, z toho 29 školenců v oboru specializačního vzdělávání Intenzivní 
péče, 2 účastníci specializačního vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii, 5 účastníků 
specializačního vzdělávání v oboru Perioperační péče, 10 školenců v rámci oboru specializačního 
vzdělávání Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech, dále 10 účastníků specializačního vzdělávání 
v oboru Ošetřovatelská péče v interních oborech a 5 účastníků specializačního vzdělávání 
Ošetřovatelská péče v psychiatrii. Specializačního vzdělávání v rámci projektu se za celou dobu jeho 
trvání od 1. 9. 2018 do 30. 6. 2022 zúčastnilo celkem 92 účastníků, kteří splnili podmínky bagatelní 
podpory.  Dne 3. 6. 2022 byla v závěru projektu podána Žádost o změnu č. 4 pro potřebu možnosti 
proplacení atestačních poplatků v oborech specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče 
v chirurgických oborech, Ošetřovatelská péče v interních oborech a Perioperační péče, která byla 
schválena dne 7. 6. 2022 s účinností od 1. 10. 2021. Závěrečná Zpráva o realizaci a Žádost o platbu č. 
8 za období od 1. 2. 2022 do 30. 6. 2022 byla schválena dne 13. 12. 2022 v celkové výši 974 005,22 
Kč prokazovaných schválených způsobilých výdajů.  Přímé náklady projektu činí 7 513 009,68 Kč, 
nepřímé náklady projektu 1 502 601,92 Kč. Celkové schválené způsobilé náklady projektu činí 
9 015 611,60 Kč. Hodnoty povinných indikátorů pro splnění podmínek projektu stanovených 
v Rozhodnutí projektu Identifikační číslo 135V125001037 dne byly splněny. Indikátor 60000 s názvem 
Celkový počet účastníků byl splněn na 108,24 %, další povinný indikátor 62600 s názvem účastníci, 
kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti, byl splněn na 119,61 %. Za celou dobu projektu byly od 
MZČR poskytnuté zálohové platby v celkové výši 11 721 579,00 Kč. Vzhledem k celkové výši 
schválených prokazovaných způsobilých výdajů projektu na základě Zpráv o realizaci a Žádostí o platbu 
9 015 611,60 Kč byla dne 15. 11. 2022 vrácena na účet MZČR částka 2 705 967,40 Kč. Dne 2. 11. 
2022  proběhla ze strany MPSV Kontrola č. 000094-2022/OPZ vykonaná v rámci Operačního programu 
zaměstnanost na místě na náhodně vybraném vzorku kontrolovaných výdajů. Na základě poskytnutých 
podkladů jsme dne 31. 1. 2023 obdrželi od MZČR Závěrečné vyhodnocení akce k projektu. 
 
 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 FN Plzeň je zaměřen na provoz regionálních pracovišť Národního 
onkologického registru. NOR FN Plzeň koordinuje a metodicky podporuje 7 regionálních pracovišť 
Plzeňského kraje a 2 pracoviště Karlovarského kraje. Na NOR pracují speciálně vyškolené THP 
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kodérky, zdravotní sestry a lékaři, kteří zajišťují sběr, kompletaci a validaci dat.  V roce 2022 jsme zatím 
zaevidovali a dohlásili 5 210 nových případů onkologického onemocnění za Plzeňský a Karlovarský 
kraj. Rok 2022 není ještě řádně statisticky uzavřen. Dne  16. 11. 2022 byly zaslány finanční prostředky 
od zřizovatele ve výši  1 152 880 Kč.  Na základě smlouvy byla přeposlána částka 32 500 Kč na NOR 
Tachov a 97 500 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  

Na základě Pověření výkonem služby obecného hospodářského zájmu č. 43312021 byla dne 1. 3. 
2022 podepsána Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 01782022 podle § 10a zák. č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem této smlouvy 
je poskytnutí účelové finanční dotace určené na poskytování základních činností sociální služby Sociální 
služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče (ID: 2273941) v rozsahu stanoveném 
v Pověření v souladu s Rozhodnutím Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst.  2 
Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné 
služby udělené určitým podniků pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu. Na 
základě této smlouvy Poskytovatel Plzeňský kraj poskytl účelovou finanční dotaci ve výši 621 402 Kč, 
kterou Fakultní nemocnice Plzeň obdržela na účet dne 11. 3. 2022. Na základě Dodatku č. 1 ze dne 19. 
4. 2022 k této smlouvě byly Plzeňským krajem navýšeny finanční prostředky poskytnuté jako 
vyrovnávací platba na tuto službu ve výši 310 701 Kč. Tyto finanční prostředky přišly na účet FN Plzeň 
dne 28. 4. 2022. Dne 25. 5. 2022 FN Plzeň obdržela na svůj účet dle Dodatku č. 2 ze dne 16. 5. 2022 
částku ve výši 2 469 194 Kč jako navýšení finančních prostředků poskytnutých jako vyrovnávací platba 
na sociální službu. Celková částka poskytnutá v rámci Dotačního programu na sociální službu činí tedy 
3 401 297 Kč. Tato částka byla použita na pokrytí mzdových nákladů ve výši  3 381 813,58 Kč a nákup 
dlouhodobého hmotného majetku -  2 nerezových vozíků na infekční odpad v částce 19 483,42 Kč. 
Obložnost lůžek pobytové sociální péče se v  roce 2022 zvýšila, průměrně činila 67,13 % s tím, že 
v lednu byla 58,48 % a v prosinci 2022 vykazovala 81,88 %. Za rok 2022 evidujeme 60 nástupů klientů 
a 42 odchodů klientů do následujících zařízení či domácí péče. V prosinci 2022 bylo celkem 6 klientů 
bez příspěvku na péči, dále 2 klienti s I. stupněm příspěvku na péči, 7 klientů s II. stupněm příspěvku 
na péči, 15 klientů se III. stupněm příspěvku na péči a 7 klientů pobírajících IV. stupeň příspěvku na 
péči.  Náklady za rok 2022 byly ve výši 10 266 312,81 Kč, výnosy činily 7 499 700 Kč.  
 
 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 FN 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. 2022  byly poskytnuty nefinanční benefity 1 939 zaměstnancům  v  celkové částce 
15 202 480,58 Kč.  1 637 zaměstnanců FN Plzeň  vyčerpalo celou  výši poskytnuté částky  (8 000 Kč/ 
zaměstnanec), 266 zaměstnanců čerpalo nižší částku.   Dne 22. 12. 2022 byla vrácena na účet MZČR 
nevyčerpaná částka ve výši 5 075 119,42 Kč.  
 
 Radiologie - Atestační zkoušky  

Dne 22. 6. 2022 bylo vydáno Rozhodnutí č. 19174/2022/ONP/AZN o poskytnutí finančních prostředků 
ze státního rozpočtu ČR na úhradu nákladů na atestační zkoušky v období II. čtvrtletí roku 2022. Dne 
21. 6. 2022 se uskutečnily atestační zkoušky v oboru Zobrazovací technologie v RDG, kterých se 
zúčastnilo 22 účastníků. FN Plzeň požádala o poskytnutí finančních prostředků na úhradu nákladů na 
atestační zkoušky a zkoušky k vydání osvědčení, protože je  pověřena Ministerstvem zdravotnictví ČR 
zajištěním výkonu atestačních zkoušek, v souladu s platnou Metodikou Ministerstva zdravotnictví o 
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poskytnutí finančních prostředků na úhradu nákladů na atestační zkoušky podle zákona č. 95/2004 Sb., 
o nelékařských zdravotnických povoláních ve znění pozdějších předpisů, vydanou v prosinci 2017. 
Finanční prostředky, jejichž výše odpovídá částce 3 000 Kč na každého účastníka, tedy celkem 66 000 
Kč, přišly na účet FN Plzeň dne 15. 7. 2022. Jedná se o finanční příspěvek, který je určen na úhradu 
výdajů souvisejících s organizací a konáním atestačních zkoušek.  Finanční prostředky byly použity na 
odměny zkoušejících v atestační komisi, dále na odměnu referentky Oddělení dalšího vzdělávání FN 
Plzeň, občerstvení a výdaje spojené s cestovným referentky NCO NZO Brno, jejíž účast je nutná 
z důvodu identifikace zkoušených osob. 
 

 Intenzivní péče – Atestační zkoušky  

Dne 8. 6. 2022 bylo FN Plzeň doručeno Rozhodnutí č. 16936/2022/ONP/AZN o poskytnutí finančních 
prostředků ze státního rozpočtu ČR na úhradu nákladů na atestační zkoušky vykonané v období II. 
čtvrtletí roku 2022 příjemci FN Plzeň vydané dne 31. 5. 2022 ve výši 78 000 Kč v souladu s ustanovením 
§ 60 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnických 
povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých 
souvisejících  zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, 
dále v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 
s ustanovením § 67 a násl. Zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. 
Odůvodněním tohoto rozhodnutí je skutečnost, že FN Plzeň je 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 podle zákona č. 96/2004 Sb., 
o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů, vydanou v prosinci 2017. Tím, 
že FN Plzeň dne 27. 5. 2022 zaslala jmenný výkaz o vykonaných atestačních zkouškách v období II. 
čtvrtletí, splnila podmínky pro výplatu finančních prostředků. Toto Rozhodnutí se týká úhrady nákladů 
na realizaci atestačních zkoušek v oboru specializačního vzdělávání Intenzivní péče ve výši 3 000 Kč 
na 1 účastníka. Atestační zkoušky v tomto oboru se ve FN Plzeň konaly ve dnech 17. 5., 18. 5., 24. 5. 
a 25. 5. 2022, kterých se zúčastnilo celkem 26 zkoušených osob. Finanční prostředky, které byly použity 
na úhradu odměn členů zkoušející komise, cestovné referentek NCO NZO Brno z důvodu nutnosti 
identifikace zkoušených osob, dále na úhradu mzdy referentky Oddělení dalšího vzdělávání FN Plzeň 
spojené s administrací atestačních zkoušek a občerstvení, FN Plzeň obdržela na účet dne 15. 7. 2022. 

 
 Financování navýšení lůžek dětské a dorostové psychiatrie 

Dne 22. 12. 2021 bylo oznámeno datovou zprávou FN 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 FN Plzeň připsána částka 5 000 000 Kč. 
Vzhledem ke skutečnosti, že se jednalo o uvolnění finančních prostředků na navýšení počtu lůžek v roce 
2022, nebyly finanční prostředky v roce 2021 čerpány. Dne 21. března 2022 byl otevřen nově 
vybudovaný pavilon Psychiatrické kliniky v areálu FN Plzeň Lochotín, jehož součástí je i Dětské a 
dorostové oddělení, které poskytuje komplexní diagnostickou a terapeutickou péči pacientům ve věku 
od 6 do 18 let z Plzně a širokého okolí.  V souladu s původním záměrem byl navýšen lůžkový fond na 
Dětském a dorostovém oddělení z 16 standardních lůžek na 20 standardních lůžek.  K naplnění lůžkové 
kapacity docházelo postupně, převážná část nákladů na navýšený počet lůžek se začala projevovat až 
v následujících měsících.  K 31. 12. 2022 byly  poskytnuté  finanční prostředky ve výši 2 941 226,80  Kč 
použity na krytí provozních nákladů 4 nově zřízených lůžek na Dětském a dorostovém oddělení. Jednalo 
se především o úhradu osobních nákladů lékařského a zdravotnického personálu, nákladů na energie 
a nákladů na služby.   Dne 20. 1. 2023 byla vrácena na účet MZČR nevyčerpaná částka ve výši 
2 058 773,20 Kč.  
 
 Sekvenace viru SARS-CoV-2 

V návaznosti na plnění cílů Národní strategie molekulárně – biologické surveillance SARS-CoV-2 a 
usnesením vlády č. 372 ze dne 12. 4. 2021 byla FN Plzeň  pověřena MZČR sekvenací genomu SARS-
COV-2 (WGS) v rámci biologické surveillance. Jednalo 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.  Za období 1.1 2022 – 30. 5. 2022 bylo provedeno 2 587 sekvenací WGS. 
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Výsledky WGS byly vkládány do ISIN a do mezinárodní databáze GISAID s přiděleným Accession 
Number.  Úhrada z 1 WGS byla výši 3 518 Kč.   V průběhu roku 2022 byly na účet FN Plzeň připsány 
finanční prostředky ve výši 11 693 832 Kč na úhradu nákladů související s WGS.   Poskytnutý příspěvek 
byl využit na pokrytí nákladů na laboratorní materiál a diagnostické sety pro sekvenaci GWS a úhradu 
osobních nákladů zaměstnanců, kteří prováděli GWS.  V roce 2021 byl poskytnut příspěvek zřizovatele 
Sekvenaci viru SARS-CoV-2 ve výši 1 284 070 Kč. 
 
 Krizová připravenost  

Dne 14. 7. 2022 bylo vydáno MZČR Rozhodnutí č. OKP/7/1105/2022 o poskytnutí účelově vázaného 
příspěvku ze státního rozpočtu ČR na rok 2022 ve výši 662 753 Kč na podporu krizové připravenosti 
poskytovatele zdravotních služeb, které bylo do FN Plzeň doručeno dne 18. 7. 2022. Finanční 
prostředky FN Plzeň na účet obdržela dne 22. 7. 2022. Rozhodnutí se vydává na základě § 25 zákona 
č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 7 odst. 1 písm. a) a t) 
zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, na základě Vámi podané žádosti a s ohledem na 
výsledky hodnocení žádosti podle pravidel pro posuzování žádosti o přidělení příspěvku na krizovou 
připravenost organizacím v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví, která jsou zveřejněna na 
jeho webových stránkách. Prostředky jsou určeny na zajištění krizové připravenosti nemocnice v roce 
2022 na řešení mimořádných událostí a krizových situací s ohledem na priority stanovené pro rok 2022 
a v rozsahu stanoveném přílohou obsahující priority stanovené pro rok 2022, kterými jsou realizace 
úkolů aktualizovaného PKP a jeho příloh, traumatologický plán – příjem velkého počtu osob, cvičení a 
podpory psychosociální intervenční služby – vazby a procesy. Dne 14. 11. 2022 bylo vydáno Rozhodnutí 
č. OKP/7/1105/2022 – změna o poskytnutí účelově vázaného příspěvku ze státního rozpočtu ČR na rok 
2022 na základě žádosti FN Plzeň, které se týkalo změny v jednotlivých Prioritách stanovených pro rok 
2022, celková částka účelově vázaného příspěvku ze SR ČR na rok 2022 ve výši 662 753 Kč zůstala 
zachována ve stejné výši a finanční prostředky byly plně využity.  
 
 Humanitární jednotka EMT CZ 

Dne 30. 6. 2022 bylo vydáno MZČR Rozhodnutí č. OKP/19/1105/2022 o účelovém navýšení příspěvku 
ze státního rozpočtu ČR na rok 2022 v celkové výši 13 380 Kč na úhradu jednorázové odměny paní 
Smékalové a paní Kubíkové, členkám zdravotnické humanitární jednotky EMT CZ, které jsou 
zaměstnankyněmi naší organizace, v souladu s dohodou o personálním zajištění jednotky EMT Česká 
republika, kterou naše organizace Fakultní nemocnice Plzeň uzavřela s Fakultní nemocnicí Brno a 
dohodou o pracovní činnosti, která byla uzavřena Fakultní nemocnicí Brno a uvedenými 
zaměstnankyněmi. Jedná se o Financování krizové připravenosti v roce 2022. Toto rozhodnutí FN Plzeň 
obdržela dne 1. 7. 2022. Částku ve výši 13 380 Kč obdržela FN Plzeň na účet dne 14. 7. 2022, která 
byla v plné výši zaúčtována do mzdových nákladů a odvodů z mezd uvedených zaměstnankyň 
v červenci roku 2022.  
 
 Projekt Klidné stáří – Nadace ČEZ 

Dne 28. 6. 2022 byla podepsána Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku PLK PR22/53182 mezi 
Nadací ČEZ a Fakultní nemocnicí Plzeň, jejímž předmětem je poskytnutí FN Plzeň nadačního příspěvku 
k úhradě nákladů na schválený projekt s názvem „Klidné stáří“ v grantovém řízení Podpora regionů za 
účelem stanovým v žádosti o nadační příspěvek č. 53182. Jedná se o nadační příspěvek ve výši 
198 750 Kč. Tato částka, která přišla na účet FN Plzeň dne 15. 7. 2022 byla určena na Uvítací balíčky 
pro seniory, kteří nastupují na dlouhodobou hospitalizaci a pobyt na lůžku následné a pobytové sociální 
péče. Uvítací balíček obsahuje župan, vlhčené ubrousky, kosmetickou taštičku, hřeben, zubní kartáček 
a pastu na zuby a je klientům pobytové sociálně péče předáván v praktické tašce. Cílem projektu Klidné 
stáří je zvýšení komfortu při hospitalizaci pacientů často nedostatečně vybavených pro dlouhodobou 
hospitalizaci, snížení sociálních rozdílů mezi seniory a zvýšení jejich hygienického standardu. Všechny 
faktury na nákup obsahu balíčků byly zaúčtovány a zaplaceny 
 
 Oranžové kolo 2022 – Nadace ČEZ 

Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku PLK OK22/53736 mezi Nadací ČEZ a FN Plzeň byla 
podepsána dne 1. 8. 2022. Předmětem této smlouvy je poskytnutí nadačního příspěvku k úhradě 
nákladů na schválený projekt s názvem „Oranžové kolo na akci Den ve vzduchu_podpora FN Plzeň“ 
v grantovém řízení Podpora regionů za účelem stanoveným v žádosti o nadační příspěvek č. 53736 
vztahující se k této smlouvě. Účelem projektu je pořízení monitoru, který slouží k neinvazivní monitoraci 
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oxygenace  při použití vysokoprůtokové oxygenoterapii při závažném respiračním onemocnění. Tento 
digitální monitorovací systém umožňuje průběžné měření kyslíku a oxidu uhličitého ve tkáních, což je 
nezbytná součást standardu péče o všechny závažně nemocné pacienty, kde hrozí, či již došlo k selhání 
dechových funkcí. Jedná se typicky o děti s těžkými infekcemi dýchacích cest a plic. Finanční prostředky 
odpovídající částce nadačního příspěvku ve výši 50 214 Kč obdržela FN Plzeň na účet dne 3. 10. 2022. 
Za tyto prostředky byl koupen výše uvedený monitor ke zdravotnímu přístroji za celkovou cenu 266 200 
Kč, který byl z části hrazen z tohoto daru v částce 50 214 Kč, dále na něj přispěli Hasiči Starý Plzenec 
v částce ve výši 59 759 Kč a zbývající částka ve výši 156 227 Kč byla hrazena z prostředků FN Plzeň.  
 
 Náklady za ubytování – Ukrajina 

Na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 16. března 2022 č. 206 o vyčlenění volných 
ubytovacích kapacit v působnosti ministerstev a ostatních ústředních správních úřadů obdržela FN 
Plzeň dopis z Ministerstva zdravotnictví ČR č.j. MZDR 7507/2022-8/OPŘ ze dne 18. března 2022 se 
žádostí o vyčlenění ubytovacích kapacit pro účely ubytování osob přicházejících z území Ukrajiny. FN 
Plzeň vyčlenila 2 dvoulůžkové pokoje v ubytovacím zařízení FN Plzeň, Pramenní 22. Byla uzavřena 
smlouva s Ministerstvem vnitra ČR čj. 0340/22/20/PO ze dne 30. 3. 2022 o bezplatném užívání 
nemovitých věcí a na základě protokolu o předání a převzetí nemovitých věcí bylo poskytnuto bezplatné 
ubytování pro ukrajinské uprchlíky. V průběhu roku 2022 bylo ubytováno 5 osob ukrajinské národnosti 
– 1 dospělá osoba + 2 děti od dubna do září 2022, 1 dospělá osoba od srpna do září 2022 a 1 dospělá 
osoba od července do konce roku 2022. Všechny ubytované osoby byly s poskytnutým ubytováním 
spokojené a v průběhu jejich pobytu nevznikly žádné problémy. Na základě rozhodnutí MZČR, č.j. 
MZDR 13240/2022-11/OPŘ, byly uvolněny finanční prostředky ve výši 29 439 Kč na krytí nákladů 
souvisejících s ubytováním osob přicházejících z území Ukrajiny do 30. 9. 2022. Finanční prostředky 
byly připsány na účet FN Plzeň dne 12. 12. 2022 a použity na pokrytí  provozních nákladů souvisejících 
s poskytnutým ubytováním na ubytovně FN Plzeň, Pramenní 22. 
 
 
9. Celkový počet zaměstnanců  
 
K 31. 12. 2022 byl celkový počet zaměstnanců 5 188 (4 582,056 v přepočtených úvazcích), z toho: 
  

 1 049 (818,898 v přepočtených úvazcích) lékařů a zubních lékařů,  
 37 (32,301 v přepočtených úvazcích) farmaceutů,  
 1 734 (1 522,539 v přepočtených úvazcích) všeobecných sester a porodních asistentek,  
 1 409 (1 289,465 v přepočtených úvazcích) ostatních zdravotnických zaměstnanců a JOP  
 530 (502,214 v přepočtených úvazcích) THP pracovníků a  
 429 (416,639 v přepočtených úvazcích) dělníků a provozních pracovníků. 

 


