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

k informacím v roce 2017 
 

Žádost o informace ze dne 19. 1. 2017 

Žádost o poskytnutí informací vztažených k Dohodě o poskytování bonusu uveřejněné v registru smluv 

na adrese: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/716845 

1) Přílohu č. 1 dohody 

Odpověď: 

V této části žádosti Fakultní nemocnice Plzeň nevyhověla a dle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 

106/1999 Sb. informaci neposkytla, požadovaná informace je obchodním tajemstvím.  

2) Objem prostředků vyplacených podle této dohody pro každý jednotlivý měsíc, kdy byly tyto 

vyplaceny. 

Odpověď: 

Na základě uzavřené Dohody o poskytování bonusu uzavřené dne 30. 11. 2016 s firmou Gilaed 

Sciences s.r.o. nebyly dosud vyplaceny Fakultní nemocnici Plzeň žádné finanční prostředky. 
 

Žádost o informace ze dne 27. 2. 2017 

1) S kolika zdravotnickými pojišťovnami má FN Plzeň uzavřenou smlouvu o úhradě výkonů PET-MRI? 

Odpověď: 

FN Plzeň má uzavřenou smlouvu o úhradě výkonů PET-MRI se sedmi zdravotními pojišťovnami.  

2) Které výkony PET-MRI hradí jednotlivé pojišťovny? 

Odpověď: 

Pro PET-MR vyšetření je v seznamu zdravotních výkonů platný jediný výkon – 47357 HYBRIDNÍ 

VYŠETŘENÍ MAGNETICKOU REZONANCÍ A POZITRONOVOU EMISNÍ TOMOGRAFIÍ 

(PET/MRI). Tímto výkonem vykazujeme všechna provedená PET/MR vyšetření všem zdravotním 

pojišťovnám. 

3) V jaké bodové hodnotě jsou hrazeny výše zmíněné jednotlivé výkony PET-MRI? 

Odpověď: 

Výkon 47357 má dle platného číselníku bodovou hodnotu 14 733 bodů (včetně režie).  

4) V jaké hodnotě bodu byly hrazeny výše zmíněné výkony v roce 2015 a 2016 ve struktuře od 

jednotlivých zdravotních pojišťoven? 

Odpověď: 

Výkon 47357 je platný až od 1. 1. 2017. V letech 2015 a 2016 probíhalo vykazování vyšetření 

PET/MR z důvodu neexistujícího výkonu náhradním způsobem, pomocí jediného výkonu 47355 

HYBRIDNÍ VÝPOČETNÍ A POZITRONOVÁ EMISNÍ TOMOGRAFIE (PET/CT). Výkon měl 

hodnotu 14 340 bodů v roce 2015 a 14 506 bodů v roce 2016. Hodnota bodu pro ambulantní péči byla 

napříč všemi pojišťovnami v obou letech shodně 1,03 Kč. 
 

Žádost o informace ze dne 22. 3. 2017 

Žádost o poskytnutí informací k veřejné zakázce malého rozsahu “Právní služby – 2017” 

- poskytnutí informace, kteří dodavatelé (uvedení identifikačních údajů) se zúčastnili veřejné zakázky, 

- uvedení nabídkových cen těchto dodavatelů, tj. jakou každý z těchto dodavatelů nabídl smluvní 

odměnu za každou započatou 1 hodinu poskytované právní služby, 

- informaci, zda byl některý ze zúčastněných dodavatelů vyřazen z další účasti ve výběrovém řízení, a 

pokud ano, tak který konkrétně, 

- poskytnutí protokolu o otevírání obálek a protokolů a záznamů z jednání hodnotící komise. 

Odpověď: 

Zápis z jednání hodnotící komise, který obsahuje všechny požadované informace byly zaslány žadateli 

(viz.  Vyhodnocení). 

 

Žádost o informace ze dne 25. 4. 2017 

Poskytnutí informace, zda zhotovitel díla “FN Plzeň – stavební úpravy příjmů a ambulancí 

chirurgické kliniky” společnost TREPART s.r.o. předala projektovou dokumentaci skutečného 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/716845
http://www.fnplzen.cz/sites/default/files/dokumenty/vz/20410_3.pdf
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provedení stavby (DSPS) Fakultní nemocnici Plzeň v rozsahu a ve formě požadované smlouvou. 

Pakliže TREPART s.r.o. DSPS (lhostejno v jakém rozsahu či formě) Fakultní nemocnici předal, žádám 

o informaci, kdy se tak stalo a dále o zaslání soupisu předané DSPS a počtu předaných paré. 

Odpověď: 

Ano, společnost TREPART s.r.o. předala Fakultní nemocnici Plzeň projektovou dokumentaci 

skutečného provedení stavby v rozsahu a ve formě požadované smlouvou, a to v období od 

16. prosince 2016 do 9. února 2017. Soupis předané DSPS byl žadateli zaslán jako příloha k odpovědi. 
 

Žádost o informace ze dne 17. 7.  2017 

1) Žádám o sdělení počtu síťových lůžek ve vašem zařízení v roce 2016 a v letošním roce. 

Odpověď: 

Ve Fakultní nemocnici Plzeň jsou k dispozici 3 ochranná lůžka. 

2)Žádám dále o sdělení kolik síťových lůžek je v současné době využito a v kolika případech byly 

využity v roce 2016. 

Odpověď: 

Od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 bylo evidováno nezbytné omezení v ochranném lůžku u 24 pacientů, za 

rok 2016 u 57 pacientů. 
 

Žádost o informace ze dne 20. 7.  2017 

1) Žádost o zaslání organizačního řádu Fakultní nemocnice Plzeň 

Odpověď: 

Organizační struktura Fakultní nemocnice Plzeň je zveřejněna na webových stránkách, viz. odkaz  

http://www.fnplzen.cz/organizacni_struktura. 

Vymezení působnosti, pravomoci a odpovědnosti vedoucích funkcí jednotlivých útvarů Fakultní 

nemocnice Plzeň bylo žadateli zasláno jako příloha k odpovědi. Další vedoucí funkce na úrovni 

vedoucích odborů a oddělení mají stanoveny pravomoci, kompetence a odpovědnosti individuální 

pracovní náplní. 

 

Žádost o informace ze dne 9. 8.  2017 

1) Žádost o zaslání vnitřního řádu (včetně příloh) Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň, 

který je aktuálně platný a účinný. 

Odpověď: 

Provozní řád pracoviště Psychiatrická klinika obsahuje informace, které jsou výlučně interní povahy. 

Vzhledem k uvedenému, v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, které umožňuje poskytnutí informací omezit, byl v odpovědi 

zaslán výňatek Provozního řádu Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň. 

 

Žádost o informace ze dne 27. 9.  2017 

1) Žádost o zpřístupnění nabídky společnosti Werfen Czech s.r.o ve veřejné zakázce „Dodávka 

spotřebního materiálu pro koagulometry – ÚKBH 2017“, evidenční číslo Z2017 - 007170. 

Odpověď: 

Vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím. 

 

Žádost o informace ze dne 10. 11. 2017 
1) Byla-li anebo je-li Vaše organizace od 1.1.2013 do současnosti smluvní stranou smlouvy o 

konsignačním skladu anebo smlouvy o zprostředkování nákupu anebo obdobné smlouvy, žádáme o 

kopii těchto smluv (aktuálních i již ukončených). 

2) Je-li odpověď na bod 1 žádosti kladná, žádáme informaci o finančních hodnotách tovaru a názvech 

tovaru, který byl skrze tyto smlouvy pořízen. Dále žádáme názvy dodavatelů těchto tovarů. 

Odpověď: 

Fakultní nemocnice Plzeň je smluvní stranou smluv o konsignačním skladu. Tyto smlouvy byly 

uzavřeny v souvislosti s realizací veřejných zakázek. Níže uvádíme přehled realizovaných veřejných 

zakázek, na základě kterých byly uzavřeny kupní smlouvy a smlouvy o konsignačním skladu 

v požadovaném období (od 1. 1. 2013): 

http://www.fnplzen.cz/organizacni_struktura
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VZ „Kardiostimulátory“ 

VZ „Ortopedické implantáty“ 

VZ „Cévní protézy 2014“ 

VZ „Spotřební materiál pro intervenční kardiologii“ 

VZ „Staplery 2014“ 

VZ „Cévní protézy 2015“ 

VZ „Kardiostimulátory 2015“ 

VZ „Spotřební materiál pro intervenční radiologii“ 

VZ „Ortopedické implantáty 2016“ 

VZ „I mplantáty páteřní“ 

VZ „Dodávky implantátů k fixaci kalvy pro NCH 2016“ 

VZ „Cévní protézy 2017“ 

Vzhledem k tomu, že žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí již zveřejněné informace, 

uvádíme v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., odkaz na Profil zadavatele, 

www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=FNPlzen. Na uvedeném odkazu naleznete 

požadované smlouvy o konsignančních skladech a zároveň kupní smlouvy, které obsahují požadované 

informace o finančních hodnotách a názvech zboží včetně názvu dodavatelů tohoto zboží. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost odpovídá: Bc. Libuše Kufnerová 

Zastupující vedoucí oddělení interního auditu 

Fakultní nemocnice Plzeň 

http://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=FNPlzen

