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

k informacím v roce 2015 
 

 
Žádost o informace ze dne 27. 1. 2015 

Dotaz: 

1.       Sdělte prosím, aktuální nákupní ceny těchto prouktů ve vaší nemocnici: 

kat. č. 442192 – BACTEC PLUS AEROBIC/F 50/PK 

kat. č. 442193 – BACTEC PLUS AEROBIC/F 50/PK 

kat. č. 442194 – BACTEC PEDS PLUS/F 50/PK F/G 

kat. č. 245122 – TUBE BACTEC MGIT 7ML 100/PK 

kat. č. 245124 – KIT BACTEC MGIT 960 SUPPLEMENT 100 TEST 

U jednotlivých cen prosím současně specifikujte, zda se jedná o cenu bez DPH a nebo s DPH. 

2.   Sdělte prosím, kdo je aktuálním dodavatelem produktů uvedených v dotazu 1. 

3.   Sdělte prosím, po jednotlivých produktech, kolik produktů uvedených v dotazu 1. nakoupila 

nemocnice v období 1.1.2014 až 31.12.2014; u množství současně uveďte jednotku, tj. zda se jedná o 

počet balení a nebo počet kusů. 

Odpověď: 

ad 1) Z uvedeného seznamu FN Plzeň nakupuje dvě následující položky: 

kat. č. 442192 – BACTEC PLUS AEROBIC – cena balení 5 950,- Kč bez DPH 

kat. č. 245124 – KIT BACTEC MGIT 960    – cena balení 2 590,- Kč bez DPH 

ad 2) Dodavatelem výše uvedených produktů je firma I.T.A.- Intertact, s.r.o., se sídlem Praha 1, 

Revoluční 24/1546. 

ad 3) V období od 1.1.2014 do 31.12.2014 bylo nakoupeno 252 balení produktu kat. č. 442192 – 

BACTEC PLUS AEROBIC a 45 balení produktu kat. č. 245124 – KIT BACTEC MGIT 960. 

 

 

Žádost o informace ze dne 3. 3. 2015 

Dotaz: 

Jaký byl početní stav lékařů – zaměstnanců na Gynekologicko – porodnické klinice FN Plzeň 

v jednotlivých měsících roku 2014? 

Odpověď: 

V níže uvedené tabulce uvádíme početní stav lékařů – zaměstnanců na Gynekologicko – 

porodnické klinice Fakultní nemocnice Plzeň (GPK) v jednotlivých měsících roku 2014. Počty 

lékařů jsou uvedeny k poslednímu dni každého měsíce. 
 

Tabulka - Počty lékařů na GPK v roce 2014 

Měsíc Počet 

Leden 43 

Únor 43 

Březen 43 

Duben 43 

Květen 43 

Červen 42 

Červenec 43 

Srpen 44 

Září 40 

Říjen 40 

Listopad 40 

Prosinec 41 
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Žádost o informace ze dne 9. 3. 2015 

Žádost o poskytnutí následujících informací: 

1. Kopie veškerých smluv uzavřených mezi povinným subjektem a společností PROFITERM 

PROTECH  s.r.o. 

2. Kopie smluv včetně nedílných příloh na dodávky/dílo/servisní podporu uzavřené v souvislosti 

s veřejnou zakázkou s názvem: „Dodávka a instalace systému potrubní pošty ve Fakultní nemocnici 

Plzeň v rámci realizace projektu s názvem Zvýšení kvality a efektivnosti systému transportu vzorků 

biologického materiálu ve FN Plzeň“. 

Odpověď: 

Žádost v bodě 1. a 2. směřuje k poskytnutí již zveřejněné informace. V souladu s ustanovením § 6 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění, sdělujeme, že 

požadované informace jsou zveřejněny na profilu zadavatele FN Plzeň. Na níže uvedeném odkaze 

je uveřejněna smlouva o dílo, servisní smlouva a 3 dodatky ke smlouvě o dílo uzavřené s firmou 

Profiterm Protech s.r.o.:  
https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/seznamDokumentu.jsf?id=12160  

3. Protokol nebo jiný dokument, kterým byl předmět plnění dle smlouvy uzavřené povinným subjektem 

v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem „Dodávka a instalace systému potrubní pošty ve Fakultní 

nemocnici Plzeň v rámci realizace projektu s názvem Zvýšení kvality a efektivnosti systému transportu 

vzorků biologického materiálu ve FN Plzeň“ předán povinnému subjektu. 

Odpověď: 

V příloze odpovědi zaslány soubory obsahující předávací protokoly, včetně protokolu o zkouškách, 

kterými byl předmět díla předán. 
4. Dokumenty, jimiž povinný subjekt vytkl dodavateli v rámci dodávky plnění v rámci veřejné zakázky s 

názvem: „Dodávka a instalace systému potrubní pošty ve Fakultní nemocnici Plzeň v rámci realizace 

projektu s názvem Zvýšení kvality a efektivnosti systému transportu vzorků biologického materiálu ve 

FN Plzeň“ vady plnění nebo jakékoliv jiné nedostaky. 

5. Dokumenty, ze kterých případně vyplývá odstranění vad a nedodělků v rámci plnění veřejné zakázky 

s názvem „Dodávka a instalace systému potrubní pošty ve Fakultní nemocnici Plzeň v rámci realizace 

projektu s názvem Zvýšení kvality a efektivnosti systému transportu vzorků biologického materiálu ve 

FN Plzeň“. 

Odpověď: 

V předávacích protokolech nejsou specifikovány žádné vady ani nedostatky předmětného díla. FN 

Plzeň proto nedisponuje žádným dokumentem, ze kterého by vyplývalo odstanění vad a nedodělků. 

Do dnešního dne nebyla uplatňována ani žádná písemná reklamace. 

 

 

Žádost o informace ze dne 26. 3. 2015 

Dotaz: 

Jaký byl počet úmrtí a narození osob ve FN Plzeň v jednotlivých měsících roku 2014? 

Odpověď: 

V níže uvedené tabulce uvádíme počty úmrtí a narození osob ve Fakultní nemocnici Plzeň 

v jednotlivých měsících roku 2014. 
 

Tabulka - Počty narození a úmrtí v roce 2014 
Měsíc Narození Úmrtí 

Leden 257 140 

Únor 260 108 

Březen 278 159 

Duben 274 143 

Květen 292 135 

Červen 303 139 

Červenec 351 132 

Srpen 296 121 

Září 296 126 

Říjen 258 116 

Listopad 255 118 

Prosinec 261 133 

https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/seznamDokumentu.jsf?id=12160
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Žádost o informace ze dne 16. 4. 2015 

Žádost o poskytnutí informace vztahující se k poptávání dodávek či služeb v oblasti procesu praní 

v období od 1. 1. 2011 do současnosti. 

1. Sdělení informace jaký subjekt (resp. subjekty) v předmětném období zajišťoval dodávky či 

služby (poskytnutí kopie smlouvy o zajištění těchto dodávek či služeb). 

Odpověď: 

Služba praní, žehlení a opravy prádla je ve Fakultní nemocnici Plzeň zajišťována ve vlastní režii. 

Externě jsou zajišťovány pouze dodávky pracích prostředků, a to na základě dílčích objednávek. 
 

2. Sdělení informace kdy, v jakém rozsahu a jakým způsobem v předmětném období zadavatel 

poptával dodávky či služby. K tomu sdělit informaci, jak Nemocnice odůvodňuje takový postup. 

Dále pak sdělení informace v jaké celkové výši bylo Nemocnicí v souvislosti s těmito uzavřenými 

smluvními vztahy poskytnuto finanční plnění (informace o konečné výši finančního plnění na 

základě fakturace) 

Odpověď: 

Dodávky pracích prostředků jsou zajišťovány nákupem na základě tzv. ročních objednávek od 

vybraného dodavatele za ceny v místě a čase obvyklé.  Finanční plnění, způsob nákupu, jakož jeho 

zdůvodnění, je uvedeno v jednotlivých přílohách k výběru dodavatele pracích prostředků za 

období od roku 2011 až 2015.   
 

3. Poskytnutí kopií kompletní dokumentace k výběrovému/zadávacímu řízení (kopie zadávací 

dokumentace, výzvy k podání nabídek, kopie závěrečné zprávy zadavatele či jiných zpráv 

zadavatele z procesu hodnocení a posouzení kvalifikace, jakož i kopie vítězné nabídky). 

Odpověď: 

Zadávací dokumentace pro vyhlášení veřejné zakázky bude vyhlášena v druhé polovině roku 2015. 

Důvody vedoucí k tomuto rozhodnutí jsou uvedeny v přílohách o výběru dodavatele pracích 

prostředků za období od roku 2013 až 2015.   
 

4. V případě, že byly dodávky či služby zadávány jako zakázka malého rozsahu, sdělte informaci o 

existenci pravidel účinných v době výběru dodavatele těchto dodávek či služeb a poskytnutí jejich 

kopie (např. směrnice pro zakázky malého rozsahu či jiný obdobný dokument, který tento proces 

výběru dodavatele pro Nemocnici reguluje). 

Odpověď: 

Tato část žádosti směřuje k poskytnutí vnitřních předpisů FN Plzeň, kde je třeba odkázat na ust. § 

11 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění, 

který jednoznačně poskytnutí takovýchto vnitřních aktů vylučuje.  

FN Plzeň, jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.), na základě 

Rozhodnutí MZ ČR ze dne 8. 6. 2015, rozhodla v souladu s ustanovením §15 odst. 1 ve spojení s § 

11 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. a vydala Rozhodnutí o částečném odmítnutí poskytnutí 

informace. 

FN Plzeň na základě Rozhodnutí MZ ČR ze dne 27. 7. 2015 poskytla informaci k dotazu č.4. 

Způsob zadání zakázek malého rozsahu u dodávek, služeb a stavebních prací, u nichž 

předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky přesáhne 500 000 Kč bez DPH, stanovuje 

standard “Závazný postup při realizaci veřejných zakázek malého rozsahu ve FN Plzeň”. Kopie 

standardu účinného od 1. 1. 2011 do současnosti byla poskytnuta žadateli. 

 

 

Žádost o informace ze dne 22. 7.  2015 

Žádost o poskytnutí informace vztahující se k nákladům a rozsahu praní nemocničního prádla za 

roky 2012, 2013, 2014 a za první pololetí roku 2015. 

1. Pokud nemocnice má nemocniční prádlo ve svém majetku, uveďte náklady na nákup 

nemocničního prádla. Uveďte sumy za ložní, pacientské a personální prádlo za jednotlivá období. 

Odpověď: 
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pololetí 

náklady na nákup prádla (Kč) 

ložní (Kč) pacientské (Kč) operační (Kč) 
personální prádlo 

(Kč) 

I. pololetí 2012 929 727 Kč  196 754 Kč   352 817 Kč   1 519 724 Kč  

II. pololetí 2012 230 903 Kč  199 815 Kč   512 366 Kč   1 591 324 Kč  

I. pololetí 2013 207 805 Kč  233 370 Kč   438 784 Kč   1 835 886 Kč  

II. pololetí 2013 321 281 Kč  237 541 Kč   534 907 Kč   1 757 726 Kč  

I. pololetí 2014 463 543 Kč  160 370 Kč   393 923 Kč   1 504 636 Kč  

II. pololetí 2014 1 114 647 Kč  257 680 Kč   503 029 Kč   2 234 658 Kč  

I. pololetí 2015 971 022 Kč  266 898 Kč   531 549 Kč   2 143 680 Kč  

 

2. Pokud nemocnice nemá nemocniční prádlo ve svém majetku a má jej pronajato včetně praní, 

uveďte náklady na pronájem nemocničního prádla. Uveďte sumy za jednotlivá pololetí. 

Odpověď: 

FN Plzeň nevyužívá služby pronájmu nemocničního prádla.   
 

3. V případě, že nemocnice zajišťuje praní nemocničního prádla dodavatelsky, uveďte náklady na 

praní nemocničního prádla a na jeho dopravu z nemocnice a do nemocnice. Uveďte sumy za 

jednotlivá pololetí. V případě, že povinný zajišťuje praní nemocničního prádla ve vlastním 

provozu, uveďte tuto skutečnost a doplňte ji kvalifikovaným odhadem nákladem na tuto činnost. 

Odpověď: 

FN Plzeň zajišťuje praní prádla ve vlastním provozu. 

 pololetí 
náklady na praní 

nemocničního prádla (Kč) 

I. pololetí 2012       21,51 Kč  

II. pololetí 2012       23,40 Kč  

I. pololetí 2013       22,52 Kč  

II. pololetí 2013       24,03 Kč  

I. pololetí 2014       22,73 Kč  

II. pololetí 2014       24,76 Kč  

I. pololetí 2015       23,55 Kč  

 

4. Uveďte za jednotlivá pololetí váhu praného prádla (kg), počet lůžek (1), počet nově 

hospitalizovaných pacientů (1) a průměrnou délku hospitalizace pacientů (den). 

Odpověď: 

pololetí 
váha 

praného 
prádla (kg) 

počet lůžek 
(1) 

počet nově 
hospitalizovaných 

pacientů (1) 

průměrná délka 
hospitalizace 

pacientů (den) 

I. pololetí 2012 662 640 1 805 34 374 7,13 

II. pololetí 2012 656 870 1 805 31 613 7,32 

I. pololetí 2013 652 500 1 714 35 374 7,21 

II. pololetí 2013 640 560 1 714 32 423 7,29 

I. pololetí 2014 652 280 1 738 36 157 7,03 

II. pololetí 2014 645 487 1 708 33 112 7,01 

I. pololetí 2015 666 410 1 708 35 888 6,44 

 

5. V případě, že nemocnice zajišťuje péči o nemocniční prádlo pronájmem nebo dodavatelsky, 

uveďte totožnost hlavního dodavatele či dodavatelů pronájmu, praní a dopravy a uveďte, jak byl 

vybrán. Poskytněte příslušné smlouvy a rozhodnutí o výběru. 

Odpověď: 

Ad 2), 3) 

 

Žádost o informace ze dne 6. 8. 2015 

1. Početní stav lékařů na Gynekologicko – porodnické klinice (GPK) pro rok 2015 (leden – červenec)? 

Odpověď: 
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Počet lékařů na GPK pro rok 2015 v měsících leden až červenec je 45. 

 

2. Počet lékařů s atestací na GPK pro rok 2014 a 2015 pro jednotlivé měsíce v těchto letech? 

Odpověď: 

Počty atestovaných lékařů na GPK pro rok 2014 a 2015 podle jednotlivých měsíců je uveden 

v tabulce. 

měsíc počet 

01-2014 36 

02-2014 36 

03-2014 36 

04-2014 36 

05-2014 36 

06-2014 37 

07-2014 37 

08-2014 37 

09-2014 34 

10-2014 34 

11-2014 34 

12-2014 34 

01-2015 34 

02-2015 34 

03-2015 33 

04-2015 33 

05-2015 33 

06-2015 32 

07-2015 31 

 

3. Počet narozených dětí v jednotlivých měsících v roce 2015 na GPK (leden – červenec)? 

Odpověď: 

Počet narozených dětí v jednotlivých měsících v roce 2015 na GPK (leden – červenec) je uveden 

v tabulce. 

měsíc počet 

01-2015 282 

02-2015 251 

03-2015 257 

04-2015 287 

05-2015 290 

06-2015 292 

07-2015 294 

 

4. Standardní pracovní doba lékaře během dne (od kolika do kolika hodin) na GPK dle interních 

směrnic FN Plzeň? 

Odpověď: 

Pracovní doba lékaře na GPK je od 7:00 do 15:30 h. 

 

7. Základní měsíční hrubý plat atestovaného lékaře pro dvě nejkvalifikovanější třídy na GPK – tzn. 

bez přesčasových hodin a příplatků za služby pro rok 2014 a 2015? 

Odpověď: 

Základní měsíční hrubý plat atestovaného lékaře dle výše uvedené specifikace činil v roce: 

Období Základní měsíční hrubý plat v Kč 

2014 49 467 

2015 54 955 
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8. Počet operací během jednotlivých měsíců, které byly provedeny na GPK v roce 2014 a 2015? 

Odpověď: 

Počet operací během jednotlivých měsíců, které byly provedeny na GPK v roce 2014 a 2015 je 

uveden v tabulce. 

Období Za hospitalizace Ambulantně Celkem 

01-2014 365 39 404 

02-2014 349 57 406 

03-2014 410 41 451 

04-2014 372 62 434 

05-2014 381 57 438 

06-2014 379 53 432 

07-2014 349 40 389 

08-2014 271 22 293 

09-2014 360 26 386 

10-2014 368 43 411 

11-2014 327 34 361 

12-2014 288 26 314 

01-2015 336 27 363 

02-2015 328 22 350 

03-2015 322 32 354 

04-2015 332 33 365 

05-2015 308 37 345 

06-2015 349 29 378 
Uvedené počty jsou včetně císařských řezů 

Počet operací za měsíc 07-2015 není uveden – měsíc nebyl v době zpracování tabulky uzavřen a hodnota by tedy 

byla zkreslená 

 

9. Meziroční nárůst mezd na GPK pro lékaře během let 2013, 2014 a 2015? 

Odpověď: 

Meziroční nárůst mezd na GPK pro lékaře činil v roce: 

Období Meziroční nárůst v % 

2013 4,27 

2014 1,60 

2015 4,95 
 

 

Žádost o informace ze dne 22. 9.  2015 

Žádost o elektronické zpřístupnění dokumentů týkajících se zakázky „FN Plzeň – Hybridní skener 

PET/CT“ a to všech obdržených nabídek uchazečů a jejich vyhodnocení ve smyslu příslušné zadávací 

dokumentace zakázky. 

Odpověď: 

Požadavku elektronického zpřístupnění všech obdržených nabídek uchazečů Fakultní nemocnice Plzeň 

na základě právního posouzení v této části žádosti nevyhověla a vydala Rozhodnutí o částečném 

odmítnutí poskytnutí informace. Z hlediska dikce zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, nelze žadateli jím požadované informace poskytnout. Dle 

ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) zákona povinný subjekt (zde Fakultní nemocnice Plzeň) informaci 

neposkytne, pokud jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána 

osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace 

souhlasí. 

K požadavku, který směřuje k poskytnutí vyhodnocení nabídek uchazečů ve smyslu příslušné zadávací 

dokumentace Fakultní nemocnice Plzeň poskytuje Protokol o posouzení a hodnocení nabídek včetně 

přílohy a Písemnou zprávu zadavatele.   
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Žádost o informace ze dne 22. 10. 2015 

1. Objem veřejných zakázek malého rozsahu ve velikosti od výše 100.000 Kč bez DPH zadaných FN 

Plzeň v letech 2012, 2013 a 2014. Pokud z technických důvodů je možné poskytnout pouze sumy 

odpovídající jiné hranici než 100.000 Kč, prosím o jejich poskytnutí spolu s informací o této hranici. 

2. Objem takto realizovaných nákupů prostřednictvím dynamického nákupního systému. 

3. Objem takto realizovaných nákupů prostřednictvím elektronického tržiště veřejné správy. 

Odpověď: 

Žádost o poskytnutí údajů uvedených v bodě 1, 2 a 3 směřuje k poskytnutí již zveřejněné informace. 

V souladu s ustanovením § 6 zákona č. 106/1999 Sb., FN Plzeň sděluje, že požadované informace jsou 

zveřejněny na profilu zadavatele FN Plzeň a současně na webových stránkách FN Plzeň, v případě 

nákupů realizovaných prostřednictvím dynamického nákupního systému na profilu zadavatele MZ 

ČR. Odkazy na profily uvádíme zde: 
https://www.tendermarket.cz/Z00000401.profil 
https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=FNPlzen 

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMZ 

Veřejné zakázky malého rozsahu jsou zveřejňovány od výše 500.000 Kč bez DPH, zakázky 

realizované prostřednictvím dynamického nákupního systému a elektronického tržiště bez ohledu na 

jejich hodnotu. 

 

4. Celkové soutěžitelné výdaje v letech 2012-2014, tj. výdaje vydané na externí nákupy. Ty mají být 

získány jako objem účetních výdajů instituce, získaných např. z výkazu zisku a ztrát a přehledu o 

peněžních tocích za sledované období (případně jemněji členěných analytických účtů). 

Odpověď: 

K požadavku, který směřuje k poskytnutí celkově soutěžitelných výdajů, tj. výdajů vydaných na 

externí nákupy FN Plzeň sděluje, že na základě právního posouzení v této části žádosti nevyhoví, 

neboť se nejedná o informaci ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. Žadatel v tomto 

případě vyžaduje subjektivní hodnocení ze strany povinného subjektu (tedy co zařadit do 

„soutěžitelných výdajů“), jež přesahuje rámec povinností definovaných předmětným právním 

předpisem, jedná se de facto o vytvoření nové informace. 

 

 

Žádost o informace ze dne 4. 11. 2015 

1. Kterým právním předpisem se nemocnice řídí v souvislosti s nahlížením do zdravotnické 

dokumentace, občanským zákoníkem nebo zákonem o zdravotních službách (zejména s ohledem na ust. 

§ 2648 odst. 2 občanského zákoníku vs. ust. § 65 odst. 1 zákona o zdravotních službách)? 

Odpověď: 

Fakultní nemocnice Plzeň se v souvislosti s nahlížením do zdravotnické dokumentace řídí oběma výše 

zmíněnými předpisy. 

  

2. Změnil se postup nemocnice v souvislosti s nahlížením do zdravotnické dokumentace v návaznosti 

na vydání stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 3/2015 z června tohoto roku? 

Odpověď: 

Nezměnil, v příslušném interním předpisu FN Plzeň, který upravuje postup nemocnice v souvislosti s 

nahlížením do zdravotnické dokumentace, bylo již stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 

3/2015 zohledněno. 
 

3. Jakým způsobem nemocnice postupuje v případě, že osoba určená pacientem žádá o nahlédnutí do 

zdravotnické dokumentace, ve které jsou obsaženy údaje týkající se třetích osob (např. umožňuje 

nemocnice nahlédnutí bez souhlasu těchto třetích osob, údaje o třetích osobách se začerní, zakryjí 

apod., nahlédnutí se umožní aniž by byl souhlas třetích osob získáván nebo se jakkoliv zakrývaly údaje 

o třetích osobách)? 

Odpověď: 

FN Plzeň postupuje v souladu s platnými právními normami. Ochrana třetích osob před zpřístupněním 

jich se týkajících chráněných údajů je zajištěna zakrytím příslušných údajů. 
 

https://www.tendermarket.cz/Z00000401.profil
https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=FNPlzen
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMZ
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4. Má nemocnice vytvořenou vnitřní směrnici/pokyn apod. týkající se nahlížení do zdravotnické 

dokumentace? 

Odpověď: 

Ano. Nahlížení do zdravotnické dokumentace a pořizování kopie upravuje standardní postup 

SNA/015/04. 

 

5. Má nemocnice vytvořenu vnitřní směrnici/pokyn s ohledem na ust. § 101 občanského zákoníku? 

6. Jakým způsobem nemocnice postupuje v případě, že má být zasaženo do integrity člověka 

neschopného úsudku způsobem zanechávajícím trvalé, neodvratitelné a vážné následky nebo 

způsobem spojeným s vážným nebezpečím pro jeho život nebo zdraví (viz ust. § 101 občanského 

zákoníku). 

7. Které zákroky považuje nemocnice za zásahy do integrity prováděné způsobem zanechávajícím 

trvalé, neodvratitelné a vážné následky nebo způsobem spojeným s vážným nebezpečím pro jeho život 

nebo zdraví? Máte vytvořeny např. seznamy zákroků, kdy se zákrok hlásí soudu nebo je posouzení 

případu ponecháno na ošetřujících lékařích? 

8. Které osoby nemocnice považuje za osoby neschopné úsudku podle ust. § 101 občanského 

zákoníku? Má nemocnice stanoveno, že osobou neschopnou úsudku je např. pouze osoba v bezvědomí, 

osoba s omezenou svéprávností, osoba po vážném úrazu hlavy apod. nebo je posouzení ponecháno na 

ošetřujících lékařích? 

Odpověď: 

Problematika spojená s vyšší intenzitou zásahu do tělesné a duševní integrity těch, kteří o sobě nejsou 

schopni rozhodovat sami je velmi složitá a proto nelze jednoznačný postup vnitřním předpisem 

stanovit. FN Plzeň v těchto případech postupuje ad hoc s přihlédnutím ke skutkovým okolnostem 

konkrétní situace, dle závažnosti stavu pacienta i zásahu do jeho integrity. 

 
 

Žádost o informace ze dne 20. 11. 2015 

Jaký je počet síťových lůžek na Psychiatrickém oddělení Fakultní nemocnice Plzeň, kolik síťových 

lůžek je v současné době využito a v kolika případech byly využity v roce 2015? 

Odpověď: 

V rámci Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň jsou k dispozici 3 ochranná lůžka. Od            

1. 1. 2015 k dnešnímu dni (27. 11. 2015) bylo evidováno nezbytné omezení v ochranném lůžku u 42 

pacientů. 
 

 

Za správnost odpovídá: Bc. Libuše Kufnerová 

Zastupující vedoucí oddělení interního auditu 


