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Zveřejňování informací dle § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím v roce 2014 

 
 
 
Žádost o informace ze dne 20. 5. 2014 
Dotaz: 

Na základě deklarovaného zprůhledňování finančních toků ve zdravotnictví bych Vás chtěla 
požádat o poskytnutí následujících informací, které se týkají financování zvlášť účtovaného 
materiálu ve fakultních nemocnicích. Konkrétně prosíme o údaje, které se týkají nákupu 
kardioverterů a defibrilátorů. Žádost zasíláme i dalším FN. Prosíme o: 
1) přehled faktur na tento zvlášť účtovaný materiál (ZUM) z číselníku PZT za roky 2013, 
2012, 2011 
2) přehled dobropisů za tento zvlášť účtovaný materiál (ZUM) z číselníku PZT č.2 za roky 
2013, 2012, 2011 
3)skutečně uhrazené ceny za tento zvlášť účtovaný materiál (ZUM) z číselníku PZT č.2 za 
roky 2013, 2012, 2011 
 

Odpověď: 

ad 1) Podrobné informace k fakturaci nelze poskytnout, neboť se jedná o údaje, které nelze z povahy 

věci zveřejnit. Z tohoto důvodu dáváme k dispozici pouze souhrnnou informaci o nákupu předmětné 

komodity za jednotlivé roky, tzn. celkový fakturovaný finanční objem za ICD za rok a celkový počet 

nakoupených kusů za rok. Jedná se o souhrn za všechny nakupované typy ICD od všech dodavatelů. 

objem nákupu ICD: 

2011 - 99 452 335,29 Kč (vč. DPH) - 130ks 

2012 - 53 256 808,66 Kč (vč. DPH) - 72ks 

2013 - 69 634 060,28 Kč (vč. DPH) - 147ks 

 

ad 2) přehled dobropisů 

Vzhledem k principu slev a rabatů coby množstevních slev za realizované nákupy od daného 

dodavatele napříč sortimentem nelze ve vazbě na požadovanou komoditu zpracovat. 

 

ad 3) K dotazu na skutečně uhrazené ceny za tento zvlášť účtovaný materiál (ZUM) za roky 2013, 

2012, 2011 je nutné nejprve vysvětlit způsob vykazování a úhrady. Ten se lišil v jednotlivých letech, 

mezi zdravotními pojišťovnami i nemocnicemi.  

1) V roce 2011 probíhala úhrada tzv. paušálem se zohledněním pacientů, u nichž náklady za 

kalendářní rok přesáhly 1 mil. Kč. Zároveň bylo možné smluvně sjednat úhradu konkrétních případů i 

formou tzv. balíčků. Některé zdravotní pojišťovny implantace kardioverterů a kardiostimulátorů proto 

hradily v rámci paušálu, některé zohledňovaly jen použitý materiál, část dražších případů byla 

uhrazena v rámci mimořádně nákladné péče. Vzhledem k tomu, že výše paušálu byla spočtena z 

předchozích let, kde tyto zdravotní služby ještě nebyly v takové míře poskytovány, část 

implantovaných přístrojů nebyla uhrazena vůbec. 

2) V roce 2012 a 2013 byly implantace u některých zdravotních pojišťoven hrazeny formou balíčků, u 

ostatních pak formou tzv. případového paušálu (DRG). Cena balíčku byla stanovena většinou za 

všechny poskytnuté služby (tedy vč. intenzivní péče, ošetřovacích dnů a výkonů) nebo za veškerý 

materiál (tedy včetně např. srdečních chlopní u kombinací s kardiochirurgickým výkonem). U 

případového paušálu je úhrada stanovena rovněž za celý případ, mimo jiné také záleží na tzv. 

individuální základní sazbě, která se spočítá pro každou zdravotní pojišťovnu a každou nemocnici z 

produkce a úhrady v předchozích letech. 
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Závěr: Vzhledem k tomu, že úhrada neprobíhá již mnoho let výkonovým způsobem, neexistuje přímá 

vazba mezi cenou vykázanou u konkrétního přístroje a úhradou zdravotní pojišťovny. V případě 

překročení limitu na objem poskytnutých služeb není úhrada za další implantace dokonce žádná, což 

se ve všech třech letech u FN Plzeň skutečně stalo. 

 

Žádost o informace ze dne 12. 8. 2014 
Dotaz: 

1.       Částka, kterou Vaše zdravotnické zařízení účtuje zdravotním pojišťovnám za zdravotní služby a 
jiné služby v souvislosti s fyziologickým porodem. Tím myslím porod, který je bez komplikací a je 
veden bez použití farmakologických prostředků a chirurgických zákroků během všech dob porodních. 
Jinými slovy jde o částku, která je účtovaná za porod a s ním spojené služby od doby přijetí rodící ženy 
do zdravotnického zařízení do doby, kdy již rodička se zdravým dítětem může na vlastní žádost opustit 
porodnici formou tzv. ambulantního porodu, tedy po proběhlém porodu a nezbytných vyšetřeních 
bezprostředně po porodu. Prosím o rozdělení částky účtované za služby ženě-rodičce a služby dítěti-
novorozenci a případné rozepsání jednotlivých účtovaných položek. 
2.       Částka, kterou Vaše zdravotnické zařízení účtuje zdravotním pojišťovnám za následné zdravotní 
či jiné služby o fyziologickou rodičku v šestinedělí a novorozence (po poskytnutí péče dle bodu 1.) po 
dobu standardní délky hospitalizace za předpokladu, že se u obou nevyskytnou žádné komplikace. 
Prosím o rozdělení částky účtované za služby ženě-rodičce a služby dítěti-novorozenci a případné 
rozepsání jednotlivých účtovaných položek. 
3.       Informaci o tom, zda se účtované částky liší podle toho, zda služby hradí pojišťovna nebo 
samoplátkyně nebo cizinka. 
4.       Celkové částky, které byly reálně vyúčtovány zdravotním pojišťovnám za všechny rodičky 
(jednotlivě za každou zvlášť), které ve Vašem zdravotnickém zařízení porodily dne 1. 4. 2014. 
  
Odpověď: 
1. Požadovaný údaj je možné s ohledem na složitost systému vykazování a úhrad ze zdravotního 
pojištění (viz dále) uvést pouze pro případ samoplátkyně, kde účtovaná (a tedy hrazená) částka činí 
v souladu s úhradovou vyhláškou při ceně bodu 1,12 Kč cca 7 800 Kč (žena rodička), respektive cca 
2 700 Kč (novorozenec), celkem tedy cca 10 500 Kč. Ve FN Plzeň však doposud žádný tzv. 
ambulantní porod neproběhl, tzn., že žádná rodička nepožádala bezprostředně po porodu o 
předčasné propuštění na základě reversu.  
K výše uvedenému konstatování je třeba doplnit, že úhrada zdravotní péče (včetně porodů a 
související péče) neprobíhá již mnoho let výkonovým způsobem, neexistuje tedy přímá vazba mezi 
vykázaným zdravotním výkonem a úhradou zdravotní pojišťovny (ZP). Nejčastěji je zdravotní péče ze 
strany ZP hrazena formou tzv. výkonového paušálu (DGR) nebo klasickým paušálem při současné 
složité limitaci jednotlivých parametrů úhradového mechanismu. V případě překročení limitů na objem 
poskytnutých služeb sjednaných s konkrétní ZP není úhrada za zdravotní výkony často dokonce 
žádná, což se ve FN Plzeň s ohledem na zájem pacientů o její služby skutečně děje.  
2. Požadovaný údaj je možné stejně jako v bodě 1 s ohledem na složitost systému vykazování úhrad 
ze zdravotního pojištění (viz výše) uvést pouze pro případ samoplátkyně, kde účtovaná (a tedy 
hrazená) částka činí v souladu s úhradovou vyhláškou při ceně bodu 1,12 Kč cca 3 700 Kč (žena 
rodička), respektive cca 2 900 Kč (novorozenec), celkem tedy cca 6 600 Kč. 
3. Viz odpověď na bod 2, resp. 3, s ohledem na komplikovanost systému úhrad ze ZP je to 
pravděpodobné. 
4. Dne 1. 4. 2014 žádná samoplátkyně ve FN Plzeň neporodila, žádnou konkrétní částku tedy 
s ohledem na výše uvedené nelze uvést. 

 

Žádost o informace ze dne 24. 9. 2014 
Dotaz: 

a) Jaké inkontinenční pomůcky, resp. od jakého výrobce zdravotnických prostředků, zdravotnické 
zařízení nakupuje (v současnosti a v průběhu období jednoho roku předcházejícího podání této 
žádosti) od svých dodavatelů a v jakém množství? 
b) Jaká je nákupní cena zdravotnického zařízení za inkontinenční pomůcky dle písmene a)? 
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Odpověď: 

Vaše žádost směřuje k poskytnutí již zveřejněné informace. V souladu s ustanovením § 6 zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Vám sděluji následující: 

Předmětné nákupy jsou realizovány na základě výsledků veřejné zakázky „Jednorázové prostředky pro 

inkontinenční pacienty“ (ev. č.: 231805). Všechny požadované informace jsou k dispozici ve veřejně 

dostupných zdrojích, viz Věstník veřejných zakázek – Oznámení o zadání zakázky: 

http://vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/420270.  

Dále viz Profil zadavatele s kompletní dokumentací zakázky včetně uzavřených smluv o dodávkách: 

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazka.seam?idZak=MTMzJmtvemFr.  

 

Žádost o informace ze dne 10. 10. 2014 
Dotaz: 
Zašlete mi informace, kolik jste uhradili či máte uhradit za právní služby poskytnuté advokáty v 
letošním roce za období prvních devíti měsíců. Informace mi zašlete ve struktuře, ze které bude zřejmé, 
kolik jste zaplatili či máte zaplatit v jednotlivých konkrétních měsících letošního roku buď jednotlivým 
konkrétním advokátům nebo sdružením advokátů nebo obchodním korporacím, jejichž společníky jsou 
advokáti. 
Částky uveďte ve struktuře částka bez DPH, DPH, částka s DPH. 
  
Odpověď: 

Vaše žádost směřuje k poskytnutí již zveřejněné informace. V souladu s ustanovením § 6 zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Vám sděluji následující: 

Vámi požadované informace jsou FN Plzeň průběžně zveřejňovány v souladu se Strategií vlády v boji 

s korupcí na internetových stránkách FN Plzeň v rubrice právo na informace 

http://www.fnplzen.cz/pravo_na_informace.asp, kde v kolonce č. 15 „Poradní orgány“ je zveřejněn 

odkaz na dokument obsahující realizované právní služby ve FN Plzeň 

http://www.fnplzen.cz/dokumenty/poradci_010714.pdf. 

Souhrn pravidelných měsíčních úhrad (35.000,- Kč bez DPH) za období od 1. 1. 2014 do 30. 9. 

2014 činí:   

 

Právní 

služby 

AK Svejkovský, 

Kabelková, v.o.s. 

Cena bez DPH 

315.000,- Kč 

 

DPH 21% 

66.150,- Kč 

Cena včetně DPH 

381.150,- Kč  

 

Žádost o informace ze dne 29. 10. 2014 
Dotaz: 
Sdělte mi informace, zda od roku 2000 byla firma K4 a.s., IČO: 60734396, se sídlem: Mlýnská 326/13, 
Trnitá, 602 00 Brno, dodavatelem služeb pro Vaši organizaci. Pokud ano, o jaké dodávky šlo a jaký 
byl předmět plnění, datum plnění a cena za předmět plnění. 
 

Odpověď: 

Níže uvádím soupis plnění firmy K4 a.s. pro Fakultní nemocnici Plzeň dle Vámi požadované 

specifikace:  
 

Předmět plnění                                  Dodavatel Cena (vč. DPH) Datum 

plnění 

 

FN Plzeň, onkologické centrum - 

projektová dokumentace  

sdružení K4 + další 

subjekt 

23.770.113,- Kč 15. 07. 2008 

 

Studie interiéru onkologického centra 

 
K4 a.s. 222.530,- Kč 18. 06. 2009 

Zatřídění majetku onkologického centra K4 a.s. 77.350,- Kč 26. 08. 2009 

 

FN Plzeň, plán investičního rozvoje 

(generel) 
sdružení K4 + další 

subjekt 

7.675.500,- Kč 25. 03. 2009 
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FN Plzeň, pavilon chirurgických oborů - 

funkčně dispoziční a technická studie 

sdružení K4 + další 

subjekt 

4.089.792,- Kč 30. 09. 2009 

 
 

Žádost o informace ze dne 4. 12. 2014 
Dotaz: 
Žádost o sdělení času narození žadatelky. 
 

Odpověď: 

Z archivu zdravotnické dokumentace vedené Gynekologicko – porodnickou klinikou FN Plzeň byly 

vyhledány údaje o době narození žadatelky.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Za správnost odpovídá: Bc. Milan Topinka, MBA 

Vedoucí oddělení inteního auditu 


