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

k informacím v roce 2020 
 
 

 

Žádost o informace ze dne 22. 1. 2020 

1) Kolik klecových a síťových lůžek bylo v nemocnici v roce 2019. 

Odpověď: 

V roce 2018 byla ve Fakultní nemocnici Plzeň k dispozici 2 lůžka. 

 

2)Kolikrát byla tato lůžka využívána během roku 2019. 

Odpověď: 

Během roku 2018 byla síťová lůžka využita ve 14 případech 

 

3) Kolik klecových a síťových lůžek je ve vaší nemocnici k dnešnímu datu (není-li informace shodná 

s odpovědí na otázku pod bodem č. 1)? 

Odpověď: 

Informace se shoduje s odpovědí na otázku č. 1. 

 

4)Jakými disponujete souhrnnými údaji o počtech případů použití omezovacích prostředků za 

kalendářní rok 2018, a to pro každý omezovací prostředek zvlášť, v rámci centrální evidence použití 

omezovacích prostředků vedené dle ust. § 39 odst. 4 zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách? 

Odpověď: 

Za kalendářní rok 2018 byly využity omezovací prostředky následovně: 

 Fixace na lůžku byla využita ve 47 případech. 

 Terapeutická izolace byla využita celkem ve 25 případech. 

 Síťové lůžko bylo využito celkem ve 23 případech. 

 

5) Jakými disponujete souhrnnými údaji o počtech případů použití omezovacích prostředků za 

kalendářní rok 2019, a to pro každý omezovací prostředek zvlášť, v rámci centrální evidence použití 

omezovacích prostředků vedené dle ust. § 39 odst. 4 zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách? 

Odpověď: 

Za kalendářní rok 2019 byly využity omezovací prostředky následovně: 

 Fixace na lůžku byla využita ve 104 případech. 

 Terapeutická izolace byla využita celkem v 53 případech. 

 Síťové lůžko bylo využito celkem ve 14 případech. 

 

 

Žádost o informace ze dne 5. 2. 2020 

1) Poskytnutí kopie kupní smlouvy č. 232-16-04-OTO ze dne 7.3.2016 včetně všech příloh a dodatků 

uzavřené mezi FN Plzeň a Siemens dne 7.3.2016. 

Odpověď: 

Smlouva byla poskytnuta. 

 

2) Sdělení konečné kupní ceny přístroje zakoupeného na základě kupní smlouvy specifikované shora 

pod bodem 1 této žádosti, pro případ že by se tato jakkoliv lišila od znění kupní smlouvy specifikované 

shora v bodě 1.? 

Odpověď: 

Konečná kupní cena je 1.320.000 Kč bez DPH a 1.597.200. Kč s DPH. 

 



                  FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ                                                                      Zveřejnění informací 

 
2) Sdělení zda shora v bodě 1 specifikovaná smlouva byla uzavřena jako výsledek řízení na základě 

Zákona o veřejných zakázkách č 137/2006 Sb. v planém znění, či zda byla uzavřena mimo režim 

zadávání veřejných zakázek. 

Odpověď: 

Specifikovaná smlouva byla uzavřena na základě VZMR. 

 

 

Žádost o informace ze dne 19. 2. 2020 

1) Žádám o zaslání Vašeho vnitřního předpisu, který upravuje postup při rozhodování o změně léčby 

intenzivní na léčbu paliativní u pacientů v terminálním stavu, kteří nejsou schopni vyjádřit svou vůli. 

Odpověď: 

Vnitřní předpis nezaslán.  
Jedná se o postup, kdy je nutno dodržovat jednotná pravidla celostátně. Z toho důvodu v naší 

nemocnici postupujeme podle Doporučení představenstva ČLK č. 1/2010, které nabylo účinnosti 

dne 4. 3. 2010. Na vypracování se podílela většina odborných společností. Není proto nutné v tak 

zásadní problematice vypracovávat vnitřní postup v každém zdravotnickém zařízení. Uvedený 

dokument je dostupný na www.csarim.cz v dokumentech- doporučené postupy. 

 

 

Žádost o informace ze dne 20. 2. 2020 

1) Na základě jakého nabývacího titulu a k jakému datu se Fakultní nemocnice Plzeň stala vlastníkem 

CT přístroje Somatom Drive výrobce Siemens, výrobní číslo 105004? Jaká byla pořizovací hodnota 

tohoto přístroje?. 

Odpověď: 

CT přístroj Somatom Drive výrobce Siemens s výrobním číslem 105004 ve FN Plzeň vznikl 

modernizací přístroje Somatom Definition Flash (2x128) v.č. 73407, pořízeného na základě veřejné 

zakázky č. 60053518 uveřejněné v r. 2010 v nabídkové ceně 24.964.212,- Kč s DPH a uvedeného do 

provozu 1. 10. 2011. V roce 2012 byla k přístroji pořízena indexovaná stolní deska pro potřeby 

radioterapie za 827.712,40 Kč s DPH. 

V roce 2016 bylo přistoupeno k modernizaci zařízení v. č. 73407 spočívající ve výměně původního 

detektoru stroje za detektor Stellar za cenu 1.597.200,- Kč s DPH a dodatečně 20. 1. 2017 i výměně 

SW licence s doplatkem v hodnotě 252 865,80 Kč. 

Výměna SW licence si vynutila následnou potřebu formální změny označení typu zdravotnického 

prostředku z Flash na Drive a z toho důvodu i změnu výrobního čísla, pod nímž je stroj evidován 

výrobcem. 

 

2) V jaké hodnotě poskytla Fakultní nemocnice Plzeň společnosti Siemens služby v roce 2016, 2017, 

2018 a 2019? Službami mám na mysli např. odměny/úhrady na základě smluv o poskytování zpětné 

vazby, kompenzaci nákladů na výzkumný program atp. Prosila bych celkové částky uhrazené 

společností Siemens Fakultní nemocnici Plzeň v jednotlivých kalendářních letech 2016 – 2019. 

Odpověď: 

 

Rok  Kód měny Částka 

2018  EUR  4 000,00 

2018  EUR  15 000,00 

2019  EUR  1 000,00 

 

 

Žádost o informace ze dne 5. 5. 2020 

Zdvořile žádám fakultní nemocnici o následující informace: 

1) V jakém období byla nemocnice uzavřena pro návštěvy z důvodu epidemie koronaviru, a to ve 

vztahu k rodičům nezletilých hospitalizovaných dětí? 

Odpověď: 

Z důvodu epidemie covid-19 na území České republiky vydala FN Plzeň zákaz návštěv v období od 

13. 3. 2020 - do 21. 4. 2020, tehdy povolila režim návštěv u dětí v délce 60 minut denně. 
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2) Byly umožněny návštěvy rodičům nezletilých hospitalizovaných dětí v období: 

a) 22.12.2019 – 13.1.2020 na klinice anestezie, resuscitace a intenz. medicíny (ARO) ve FN Plzeň 

Lochotín? 

b) 13.1.2020 – 24.1.2020 na Anesteziologicko-resuscitačním oddělení (ARO-DIP) ve FN Bory? 

c) 24.1.2020-4.3.2020 na Interním oddělení INTO – neurorehabilitační lůžka ve FN Bory? 

Odpověď: 

Ad a) V období 22. 12. 2019 až 13. 1. 2020 byly umožněny návštěvy na klinice KARIM po souhlasu 

ošetřujícího lékaře a v omezeném režimu. 

Ad b) V období 13. 1. 2020 - až 24. 1. 2020 byly umožněny návštěvy na oddělení DIP ARO po 

souhlasu ošetřujícího lékaře a v omezeném režimu. 

Ad c) Z důvodu chřipkové epidemie byl celoplošně vyhlášen zákaz návštěv v celé FN Plzeň v období 

od 2. 2. 2020 - do 22. 2. 2020. 

 

 

Žádost o informace ze dne 13. 5. 2020 

 

1) Ctil Vnitřní řád oddělení či jiným způsobem transparentní vnitřní nařízení výjimku dané vládou od 

9.3.2020 a do 22.4.2020 to na povolení přítomnosti (návštěv) u: 

 nezletilých pacientů, ANO/NE popřípadě ano ale omezeně – jak (např. návštěvní hodiny od 13. 

do 15 hodin, dle věku dítěte, dle oddělení- jaké ano, jaké ne, jen jeden zákonný zástupce, testy 

na Covid u rodiče) 

 pacientů s omezenou svéprávností, ANO/NE popřípadě ano ale omezeně – jak (např. návštěvní 

hodiny od 13. do 15 hodin) 

 rodiček, ANO/NE popřípadě ano ale omezeně – jak ( v tomto termínu ještě nebyl plošný zákaz, 

ten byl vydán až od 18.3.2020) 

 pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění ANO/NE popřípadě ano ale 

omezeně – jak (např. návštěvní hodiny od 13. do 15 hodin, dle oddělení) 

Odpověď: 

Veškerá mimořádná opatření vydána naším nadřízeným orgánem MZČR jsou již sama o sobě pro naši 

nemocnici závazná, přímo se jimi řídíme a absentuje zde potřeba je zakotvovat do vnitřních předpisů. 

FN Plzeň dodržuje výjimky dané Mimořádnými opatřeními MZČR na povolení přítomnosti (návštěv) 

ve všech Vámi uvedených případech. Návštěvní doba je na všech klinikách a odděleních standardně 

stanovena denně od 14 do 17 hodin, avšak vždy je možné individuálně domluvit s ošetřujícím 

lékařem. 

 

2) Ctil Vnitřní řád oddělení či jiným způsobem transparentní vnitřní nařízení nově přidanou výjimku 

danou vládou od 27. března 2020 Č. j.: MZDR 13620/2020-1/MIN/KAN ohledně porodů a umožnění 

přítomnosti v případě, že rodička: 

 je cizinka a potřebuje tlumočení, ANO CTILI/NE NECTILI 

 má závažné duševní onemocnění, ANO CTILI/NE NECTILI 

 je neslyšící, nevidomá nebo má jiné závažné zdravotní postižení, ANO CTILI/NE NECTILI 

 kdy se očekává porod mrtvého plodu. ANO CTILI/NE NECTILI 

Popřípadě které dny ano, které ne. Od - do. 

Odpověď: 

FN Plzeň dodržuje rovněž výjimky dané Mimořádným opatřením MZČR ze dne 27. března 2020, a to 

ve všech Vámi uvedených případech. 

 

3) Ctil Vnitřní řád oddělení či jiným způsobem transparentní vnitřní nařízení výjimku dané vládou 9. 

března 2020 Č. j.: MZDR 13620/2020- 1/MIN/KAN a to nepřetržitě platící dodnes. Já to omezím 

datem od 9.3.2020 do 21.4.2020 včetně a u těchto kategorií výjimek z návštěv (přítomnosti): 
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 nezletilých pacientů (dětí) ANO CTILI/NE NECTILI popřípadě ano, ale omezeně – jak (např. 

návštěvní hodiny od 13. do 15 hodin, dle věku dítěte, dle oddělení-jaké ano, jaké ne, jen jeden 

zákonný zástupce, testy na Covid u rodiče) 

 umírajících/terminální stádium ANO CTILI/NE NECTILI popřípadě ano ale omezeně – jak 

(např. návštěvní hodiny od 13. do 15 hodin, dle oddělení, testy na Covid) 

Odpověď: 

FN Plzeň dodržuje výjimky dané Mimořádnými opatřeními MZČR ve všech Vámi uvedených 

případech. Návštěvní doba Ad) bod 1). 

 

4) Ctil Vnitřní řád oddělení či jiným způsobem transparentní vnitřní nařízení hospitalizaci (ne 

návštěva) alespoň jednoho zákonného zástupce s dítětem či nikoliv, neumožnili jste hospitalizaci 

alespoň jednoho zákonného zástupce s dítětem od 9.3.2020 do 21.4.2020 včetně? ANO/NE Pokud 

umožnili, za jakých podmínek? 

Odpověď: 

Právo na přítomnost zákonného zástupce při hospitalizaci nezletilého pacienta vyplývá z legislativy 

ČR a Charty práv dítěte. I v tomto případě FN Plzeň umožňuje přítomnost zákonných zástupců ve 

Vámi uvedeném příkladu. 

 

5) Ctil Vnitřní řád oddělení či jiným způsobem transparentní vnitřní nařízení přítomnost zákonného 

zástupce - otce v případě, že byl novorozenec bez komplikací a nemohl být u matky? (např. císařský 

řez, manuální lýza placenty pod narkozou, jiné) Od 9.3.2020 do 21.4.2020. ANO/NE Pokud umožnili, 

za jakých podmínek? 

Odpověď: 

FN Plzeň umožňovala přítomnost zákonného zástupce – otce – u porodu a dalších 60 minut po něm a 

to za splnění odpovídajících hygienických podmínek. 

 

6) Má Vnitřní řád či jiné Vnitřní nařízení k 13.5.2020 ukotvenou přítomnost minimálně jednoho 

zákonného zástupce u nezletilého hosp. dítěte včetně novorozence dle tohoto metodického pokynu: 

https://koronavirus.mzcr.cz/metodicke-doporuceni-k-pritomnosti- zakonnych-zastupcu-u-

nezletilych-pacientu-v-dobe-nouzoveho- stavu/?fbclid=IwAR02g5c-

EG81soeFOd9jLtxhQWOKnBZ3n6bKZQAIidAjQs- uco741WeTq7E ze dne 21.4.2020? 

Popřípadě pod jakou podmínkou. 

Odpověď: 

Jak je již zmíněno v bodě 4), právo na přítomnost zákonného zástupce u nezletilého dítěte vyplývá z 

legislativy ČR a je rovněž upraveno ve vnitřních předpisech FN Plzeň. 

 

7) Má Vnitřní řád či jiné vnitřní nařízení k 13.5.2020 ukotvenou přítomnost manžela, partnera (otce 

dítěte) na nadstandardním pokoji v době, kdy je vyvolávaný porod mrtvého plodu tak, aby žena nebyla 

sama, než se dostane až na porodní sál, neboť to může trvat poměrně dlouho (dny), pokud si zvolí 

variantu porodu (např. 18tt)? Popřípadě pod jakou podmínkou. 

Odpověď: 

Ano, ve Vámi uvedeném případu je možná přítomnost otce, a to za splnění odpovídajících 

hygienických podmínek, vyplývajících z Provozního řádu pracoviště, vždy na základě individuálního 

a citlivého přístupu k rodičce, za možnosti využití péče klinického psychologa. 

 

8) Obsahuje Váš Vnitřní řád bez ohledu na Covid-19 k 13.5.2020 možnost nepřetržité přítomnosti 

zákonného zástupce s prodlevami jako je vizita či resuscitace s tím, že je přítomen u lůžka např. v sedě 

na JIP či jiným způsobem na běžném lůžkovém oddělení a to i v noci víme-li, že pro zákonného 

zástupce návštěvní hodiny neplatí? 

Odpověď: 

Problematika přítomnosti zákonného zástupce na jiných než standardních odděleních, je vnitřními 

předpisy FN Plzeň rovněž upravena. Zdravotníci FN Plzeň se vždy snaží doprovodu nezletilého 

pacienta vyjít vstříc a zajistit tak jeho přítomnost, pokud to zásadně nenarušuje provozní podmínky 

daného oddělení, což by mohlo mít nepříznivý vliv na zdravotní stav nezletilého pacienta. Rodiče 

https://koronavirus.mzcr.cz/metodicke-doporuceni-k-pritomnosti-zakonnych-zastupcu-u-nezletilych-pacientu-v-dobe-nouzoveho-stavu/?fbclid=IwAR02g5c-EG81soeFOd9jLtxhQWOKnBZ3n6bKZQAIidAjQs-uco741WeTq7E
https://koronavirus.mzcr.cz/metodicke-doporuceni-k-pritomnosti-zakonnych-zastupcu-u-nezletilych-pacientu-v-dobe-nouzoveho-stavu/?fbclid=IwAR02g5c-EG81soeFOd9jLtxhQWOKnBZ3n6bKZQAIidAjQs-uco741WeTq7E
https://koronavirus.mzcr.cz/metodicke-doporuceni-k-pritomnosti-zakonnych-zastupcu-u-nezletilych-pacientu-v-dobe-nouzoveho-stavu/?fbclid=IwAR02g5c-EG81soeFOd9jLtxhQWOKnBZ3n6bKZQAIidAjQs-uco741WeTq7E
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nezletilého pacienta vždy mohou volit mezi přítomností otce či matky jako doprovodu během 

hospitalizace. 

 

9) Činí Váš Vnitřní řád výjimky pro zvláště ohrožené děti jako děti a autismem, mentálně postižené, 

slepé, hluché či jinak vážně indisponované při přítomnosti spolupracujícího rodiče u úvodu do 

anestezie? ANO/ NE 

Odpověď: 

Problematika týkající se úvodu do anestezie u nezletilých dětí je stejně tak jako v jiných přímo 

řízených organizacích s ohledem na platnou legislativu řešena a aktuálně tak dochází k individuálnímu 

posuzování případů. 

 

10) Umožňuje Váš vnitřní řád/informované souhlasy svazovat děti způsobem, jako je přiložená 

fotografie a je to běžná praxe? ANO/ NE 

Odpověď: 

Použití omezujících prostředků je nutno považovat za krajní řešení v případech, kdy je to nezbytné pro 

odvrácení bezprostředního ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti pacienta, případně jiných osob a 

to pouze po dobu, po kterou trvají důvody pro jejich použití. Rozhodně se o běžnou praxi nejedná a 

Vámi uváděný případ je pro nás nepřípustný. Jejich používání se řídí platnou legislativou, Věstníkem 

MZČR a záznam o použití/ukončení používání OP je prováděn průkazně do klinického informačního 

systému FN Plzeň. 

 

 

 

Žádost o informace ze dne 22. 5. 2020 

1) Provádí vaše zdravotnické zařízení testy na přítomnost viru COVID19? 

Odpověď: 

Ano 

 

2) Pokud ano, je tento test na COVID19 prováděn přímo v rámci komplementu Vaší nemocnice nebo 

jej provádíte u jiného poskytovatele? (Pokud je to u jiného poskytovatele, prosím o jeho identifikaci) 

Odpověď: 

Test na COVID19 provádíme v rámci našeho komplementu, ale z kapacitní nedostatečnosti 

využíváme i služeb jiného poskytovatele (Bioptická laboratoř s.r.o., IČ 49197827). 

 

3) Kolik testů bylo provedeno od 1. března 2020? 

Odpověď: 

Fakultní nemocnice začala s testováním 16. 3. 2020 a ke dni 24. 5. 2020 bylo provedeno 4 677 testů. 

Do Bioptické laboratoře bylo odesláno 7 288 vzorků (naši pacienti + odběrové místo). 

 

4) Pokud provádíte testy ve vlastním zařízení, jaké jsou náklady na jeden test? Pokud nechcete sdílet 

přesné náklady, prosím o odpověď na otázku, zda jste schopni splnit cenové omezení Ministerstva 

zdravotnictví 1674 Kč? 

Odpověď: 

Cenové omezení Ministerstva zdravotnictví České republiky v rámci vlastního komplementu hraničně 

splníme. 

 

 

Žádost o informace ze dne 1. 6. 2020 

1) Žádost o poskytnutí studie proveditelnosti k projektu Komplexní ochrana celonemocničního 

informačního systému Fakultní nemocnice Plzeň vůči kybernetickým hrozbám (dále jen „Studie“) 

Odpověď: 

Studie nebyla poskytnuta. Jedná se o důvěrné informace o vnitřním prostředí a její zveřejnění by 

znamenalo zcela zásadní ohrožení bezpečnosti. 
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Žádost o informace ze dne 17. 6. 2020 

1) Žádost o poskytnutí výše odměn Covid-19 ve FN Plzeň vypsaných po jednotlivých pracovnících, 

včetně identifikace pracoviště a zastávané funkce. Dále žádost obsahovala požadavek na vypsání 

přesného algoritmu, na jehož základě byly odměny určeny, a vypsání celkové výše odměn rozčleněné 

na jednotlivé měsíce. 

Odpověď: 

Žádost byla částečně odmítnuta co do vypsání výše odměn jednotlivých zaměstnanců, včetně 

identifikace pracoviště a zastávané funkce. Fakultní nemocnice poskytla v příloze celkovou výši 

odměn dle jednotlivých měsíců a požadovaný algoritmus, na jehož základě byly odměny určeny.  

 

 

Žádost o informace ze dne 3. 8. 2020 

1) Sdělení počtu exekucí dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti 

(exekuční řád) vedených Fakultní nemocnicí Plzeň, v nichž Fakultní nemocnice Plzeň jako oprávněný 

vymáhá regulační poplatky po osobách, které byly v době vyměření poplatku nezletilé (tj. osobami 

mladšími 18 let) a dále o sdělení čísel jednacích těchto exekučních řízeních u konkrétního exekutora a 

dále o sdělení spisovaných značek u konkrétních soudů, které konkrétního exekutora pověřili 

provedením exekuce. 

Odpověď: 

Odpověď byla zaslána v příloze. 

 

2) Sdělení počtu exekucí dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti 

(exekuční řád) vedených Fakultní nemocnicí Plzeň, v nichž Fakultní nemocnicí Plzeň jako oprávněný 

vymáhá cenu poskytnutých zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 

podmínkách jejich poskytován po osobách, které byly v době vzniku povinnosti k úhradě nezletilé (tj. 

osobami mladšími 18 let) a dále ve sdělení čísel jednacích těchto exekučních řízeních u konkrétního 

exekutora a dále o sdělení spisovaných značek u konkrétních soudů, které tohoto exekutora pověřili 

provedením exekuce. 

Odpověď: 

Odpověď byla zaslána v příloze. 

 

3) Jaké další druhy závazků (vedle regulačních poplatků nebo cen za poskytnuté zdravotní služby dle 

zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách) vymáhá Fakultní nemocnicí Plzeň po osobách, které 

ke dni vzniku závazku byly mladší 18 let? 

Odpověď: 

Fakultní nemocnice Plzeň žádné další druhy závazků nevymáhá. 

 

4) Postoupila Fakultní nemocnice Plzeň nějaké dluhy za osobami, které byly v době vzniku dluhu 

nezletilé, nějakým třetích subjektům? Pokud ano, komu? 

Odpověď: 

Fakultní nemocnice Plzeň dluhy nezletilých nepostoupila třetím subjektům. 

 

5) Jaká je celková výše dluhů vymáhaných Fakultní nemocnicí Plzeň po osobách, které byly v době 

vzniku dluhu nezletilé? 

Odpověď: 

Odpověď byla zaslána v příloze. 

 

6) Sdělení počtu běžících řízení o výkon rozhodnutí dle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního 

řádu vedených Fakultní nemocnicí Plzeň, v nichž Fakultní nemocnice Plzeň jako oprávněný vymáhá 

regulační poplatky po osobách, které byly v době vyměření poplatku nezletilí (tj. osobami mladšími 18 

let) a dále o sdělení spisových značek těchto vykonávacích řízení u konkrétních soudů 

.Odpověď: 
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V současnosti neběží řízení o výkon rozhodnutí. 

 

7) Sdělení počtu běžících řízení o výkon rozhodnutí dle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního 

řádu vedených Fakultní nemocnicí Plzeň, v nichž Fakultní nemocnice Plzeň jako oprávněný vymáhá 

cenu poskytnutých zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 

podmínkách jejich poskytován po osobách, které byly v době vzniku povinnosti k úhradě nezletilé (tj . 

osobami mladšími 18 let) a dále o sdělení spisových značek těchto vykonávacích řízení u konkrétních 

soudů. 

Odpověď: 

V současnosti neběží řízení o výkon rozhodnutí. 

 

 

Žádost o informace ze dne 14. 10. 2020 

1) Kolik lůžek má vaše nemocnice vyhrazených pro pacienty s potvrzenou nákazou COVID-19? Kolik 

jich je dedikováno pro vážné případy, které vyžadují plicní ventilaci a ECMO?? 

Odpověď: 

Ke dni 15. 10. 2020 máme kapacitu cca 100 standardních lůžek a 27 JIP lůžek. Požadované počty 

lůžek se mění téměř každý den zejména s ohledem na vývoj situace, aktuální potřebu a komunikaci s 

Ministerstvem zdravotnictví České republiky. Fakultní nemocnice Plzeň disponuje dostatečnou 

lůžkovou kapacitou. 

 

2) V souvislosti s rostoucím trendem nakažených a hospitalizovaných, připravuje se vaše nemocnice 

na vyšší množství pacientů zvyšováním kapacit lůžek? Pokud ano, jakým způsobem? Pokud ne, jaký je 

k tomu důvod? 

Odpověď: 

Interní pavilon prošel restrukturalizací a postupně, z jednotlivých stanic, tvoříme covidová pracoviště. 

V souvislosti s rostoucím trendem nakažených je připraveno několik variant tak, abychom co nejméně 

redukovali potřebnou péči pro nekovidové pacienty, zejména onkologicky nemocné. 

 

3) Disponuje vaše nemocnice dostatečným personálem a vybavením pro zajištění péče o 

hospitalizované pacienty s COVID-19? Bude tento personál stažen z péče o ostatní pacienty, nebo jsou 

kapacity dostatečné, a to i s výhledem na rostoucí počet případů? 

Odpověď: 

Dne 15. 10. 2020 disponuje Fakultní nemocnice Plzeň dostatečným počtem personálu a vybavením 

pro zajištění péče o hospitalizované pacienty s COVID-19. Rád bych Vás ujistil, že Fakultní 

nemocnice Plzeň je připravena i na nejčernější scénáře. 

 

 

 

Žádost o informace ze dne 29. 10. 2020 

1) Jaká byla průměrná obsazenost lůžek akutní lůžkové péče (ARO a JIP - dospělí) v roce 2019 a 

2018? 

Odpověď: 

Průměrná obsazenost lůžek akutní intenzivní péče pro dospělé 

• 2018 – 86,1% 

• 2019 – 86,2% 

 

2) Jaká byla průměrná obsazenost lůžek akutní lůžkové péče (ARO + JIP - dospělí) v říjnu a v lednu 

roku 2019 a v říjnu a lednu roku 2018? 

Odpověď: 

Průměrná obsazenost lůžek akutní intenzivní péče pro dospělé 

• leden 2018 – 88,6% 

• říjen 2018 – 87,3% 

• leden 2019 – 86,0% 

• říjen 2019 – 87,6% 
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3) Jaká byla průměrná obsazenost (využití) lůžek standardních s kyslíkem - dospělí v roce 2019 a 

2018? 

Odpověď: 

Využití standardních lůžek s kyslíkem nebylo v letech 2018 a 2019 sledováno. 

 

4) Jaká byla průměrná obsazenost (využití) lůžek standardních s kyslíkem - dospělí v říjnu a v lednu 

roku 2019 a v říjnu roku 2018? 

Odpověď: 

Využití standardních lůžek s kyslíkem nebylo v letech 2018 a 2019 sledováno. 

 

5) Jaká byla průměrná obsazenost přístrojů ECMO v říjnu a lednu roku 2019 a 2018? 

Odpověď: 

• leden 2018 – 6% 

• říjen 2018 – 1% 

• leden 2019 – 1% 

• říjen 2019 – 1% 

 

6) Jaká byla průměrná obsazenost přístrojů UPV (umělá plicní ventilace) v říjnu a lednu roku 2019 a 

2018? 

Odpověď: 

Využití akutních lůžek pro dospělé s možností umělé plicní ventilace. Celkový počet lůžek 

vybavených UPV, na kterých bylo možné po technické i personální stránce hospitalizovat pacienty 

napojené na UPV, činil v letech 2018 a 2019 průměrně 64 lůžek. 

• leden 2018 – 33% 

• říjen 2018 – 39% 

• leden 2019 – 34% 

• říjen 2019 – 36% 

Do využití přístrojů UPV není započteno využití přístrojů v režimu neinvazivní ventilační podpory 

(např. HFNO). 

 

7) Jaký byl počet lékařů na ARO a JIP v roce 2018 a 2019? 

Odpověď: 

• 2018 – 56,45 úvazků 

• 2019 – 58,18 úvazků 

Jedná se o počet úvazků na akutních intenzivních lůžkách pro dospělé. 

 

8) Jaký byl počet sester na ARO a JIP v roce 2018 a 2019? 

Odpověď: 

• 2018 – 257,12 úvazků 

• 2019 – 253,65 úvazků 

Jedná se o počet úvazků na akutních intenzivních lůžkách pro dospělé. 

 

8) Jaký byl počet dostupných plicních ventilátorů v roce 2018 a 2019? 

Odpověď: 

• k 31.12.2018 – 144 plicních ventilátorů 

• k 31.12.2019 – 146 plicních ventilátorů 

Jde o celkové počty ventilátorů včetně všech transportních a náhradních ventilátorů. Počet současně 

využitelných ventilátorů (pacientů připojitelných k úplné plicní ventilaci) je však zásadně ovlivněn 

dostupnou personální kapacitou specializovaného zdravotnického personálu. 

 

 

Žádost o informace ze dne 6. 11. 2020 

1) Žádám vás o zaslání 2 informací (dokumentů) k výrobkům označovaným jako "stěrky" či 

"výtěrovky", které Vaše nemocnice zakoupila (či zkrátka používá) v době od 1.9.2020 do současnosti. 

Tento výrobek je určený pro odběr virových patogenů z nosohltanu. "Prohlášení o shodě" dodané k 
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těmto stěrkám (výtěrovkám). Jedná se o písemné ujištění výrobce nebo dovozce o tom, že výrobek 

splňuje požadavky technických předpisů platných v ČR 

Odpověď: 

Prohlášení bylo zasláno 

 

2) Informace o tom, jaké množství těchto stěrek (výtěrovek) bylo zakoupeno, v jaké ceně a od kterého 

prodejce. 

Odpověď: 

Od 1. 9. 2020 do 10. 11. 2020 byly zakoupeny výtěrové tampony Tampon Flocked Swab normální, 

kat. č. 1642 v počtu 8 000 ks. Dodavatelem je společnost Dispolab, spol. s r.o. IČ 469 04 981. 

Jednotková cena 13,88 Kč vč. DPH. 

 

 

Žádost o informace ze dne 13. 11. 2020 v souladu s upřesněním dotazu ze dne 24. 11. 2020 

1) Kdy končí lhůta odběru inkontinenčních pomůcek dle stávající smlouvy? 

Odpověď: 

Stávající smlouvy jsou po platnosti. V současné době je připravováno nové výběrové řízení. 

 

2) Jakým způsobem probíhá výběr dodavatele inkontinenčních pomůcek – jedná se o veřejné výběrové 

řízení? 

Odpověď: 

Výběr dodavatele probíhá formou veřejného zadávacího řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. 

 

3) 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? 
 

4) Jaká je nákupní cena zdravotnického zařízení za inkontinenční pomůcky dle písmene a)? 

Odpověď: 

Odpovědi na otázky 3) a 4). Ochrannou vazelínu FN Plzeň v současné době neodebírá. 
 

Dodavatel Položka Množství 
za 

předchozí 
rok (ks) 

Cena za kus 
vč. DPH  

HARTMANN-
RICO a.s. 

Mycí pěna 3782 67,76 

HARTMANN-
RICO a.s. 

Zinková mast 
1230 67,76 

MEDISUN profi 
s.r.o. 

Vlhčené ubrousky 4644 32,67 

HARTMANN-
RICO a.s. 

Jednorázové plenkové kalhotky pro dospělé 
(střední inkontinence) 

69 976 

Vel. S:   6,26 Kč 
vel. M:   6,90 Kč  
vel. L:    7,65 Kč 
vel. Xl: 12,00 Kč 

HARTMANN-
RICO a.s. 

Jednorázové plenkové kalhotky pro dospělé 
(těžká inkontinence) 

60 456 
vel. L:     8,17 Kč 
vel. Xl:  11,13 Kč 

MSM, spol. s r.o. 
Jednorázové plenkové kalhotky pro mobilní pacienty 
(navlékací) 

36 432 
vel. M:  8,70 Kč 
vel. L:   9,13 Kč  

MSM, spol. s r.o. 
Podložky pro nemocné 
(60x90 cm) 

241 200 3,91 Kč 
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Žádost o informace ze dne 16. 11. 2020 

1) Zaslání veškerých relevantních informací ve vztahu ke společnosti Medinet s.r.o. IČ 47538198 a 

Mediendo s.r.o. IČ 04171799. 

Odpověď: 

Žádost byla odložena. 

 

 

Žádost o informace ze dne 30. 11. 2020 

1) Sdělení počtu exekucí dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti 

(exekuční řád) vedených Fakultní nemocnicí Plzeň, v nichž Fakultní nemocnice Plzeň jako oprávněný 

vymáhá regulační poplatky po osobách, které byly v době vyměření poplatku nezletilé (tj. osobami 

mladšími 18 let) a dále o sdělení čísel jednacích těchto exekučních řízeních u konkrétního exekutora a 

dále o sdělení spisovaných značek u konkrétních soudů, které konkrétního exekutora pověřili 

provedením exekuce. 

Odpověď: 

Odpověď byla zaslána v příloze. 

 

2) Sdělení počtu exekucí dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti 

(exekuční řád) vedených Fakultní nemocnicí Plzeň, v nichž Fakultní nemocnicí Plzeň jako oprávněný 

vymáhá cenu poskytnutých zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 

podmínkách jejich poskytován po osobách, které byly v době vzniku povinnosti k úhradě nezletilé (tj. 

osobami mladšími 18 let) a dále ve sdělení čísel jednacích těchto exekučních řízeních u konkrétního 

exekutora a dále o sdělení spisovaných značek u konkrétních soudů, které tohoto exekutora pověřili 

provedením exekuce. 

Odpověď: 

Odpověď byla zaslána v příloze. 

 

3) Jaké další druhy závazků (vedle regulačních poplatků nebo cen za poskytnuté zdravotní služby dle 

zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách) vymáhá Fakultní nemocnicí Plzeň po osobách, které 

ke dni vzniku závazku byly mladší 18 let? 

Odpověď: 

Fakultní nemocnice Plzeň žádné další druhy závazků nevymáhá. 

 

4) Postoupila Fakultní nemocnice Plzeň nějaké dluhy za osobami, které byly v době vzniku dluhu 

nezletilé, nějakým třetích subjektům? Pokud ano, komu? 

Odpověď: 

Fakultní nemocnice Plzeň dluhy nezletilých nepostoupila třetím subjektům. 

 

5) Jaká je celková výše dluhů vymáhaných Fakultní nemocnicí Plzeň po osobách, které byly v době 

vzniku dluhu nezletilé? 

Odpověď: 

Odpověď byla zaslána v příloze. 

 

6) Sdělení počtu běžících řízení o výkon rozhodnutí dle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního 

řádu vedených Fakultní nemocnicí Plzeň, v nichž Fakultní nemocnice Plzeň jako oprávněný vymáhá 

regulační poplatky po osobách, které byly v době vyměření poplatku nezletilí (tj. osobami mladšími 18 

let) a dále o sdělení spisových značek těchto vykonávacích řízení u konkrétních soudů 

.Odpověď: 

V současnosti neběží řízení o výkon rozhodnutí. 

 

7) Sdělení počtu běžících řízení o výkon rozhodnutí dle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního 

řádu vedených Fakultní nemocnicí Plzeň, v nichž Fakultní nemocnice Plzeň jako oprávněný vymáhá 

cenu poskytnutých zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 

podmínkách jejich poskytován po osobách, které byly v době vzniku povinnosti k úhradě nezletilé (tj . 
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osobami mladšími 18 let) a dále o sdělení spisových značek těchto vykonávacích řízení u konkrétních 

soudů. 

Odpověď: 

V současnosti neběží řízení o výkon rozhodnutí. 

 

 

 

Žádost o informace ze dne 2. 12. 2020  

Kolik pitev jste ke dni 1. 12. 2020 provedli u pacientů zemřelých s diagnózou Covid-19? 

 

Odpověď: 

Fakultní nemocnice Plzeň neprovedla ke dni 1. 12. 2020 u pacientů zemřelých v souvislosti s 

onemocněním COVID-19 pitvu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost odpovídá: Mgr. Bohumír Mičan 

Právník FN Plzeň 


