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

k informacím v roce 2021 
 
 

Žádost o informace ze dne 7. 1. 2021 

1) Provádí se screening na záchyt VŠECH skupin návykových látek (i v případě, že policie požaduje 

pouze vybrané z nich) s tím, že policii jsou následně sděleny výsledky pouze těch skupin, které ve 

formuláři označila? Nebo se provádí screening pouze těch skupin, o které policie ve formuláři žádá? 

Odpověď: 

Provádí se screening pouze požadovaných skupin. 

 

2) Náklady spojené s požadovaným vyšetřením jsou účtovány Policii ČR. V případě, že laboratoř 

provádí screening biologického materiálu za účelem záchytu všech skupin návykových látek (tedy bez 

ohledu na to, o které z nich žádá policie), kdo hradí náklady na screening zbývajících skupin 

návykových látek, o jejichž potvrzení/vyloučení policie nežádala a tedy jí nejsou účtovány? 

Odpověď: 

Provádí se screening pouze požadovaných skupin. 

 

3) Jaké přibližné výše dosahují náklady spojené s provedením screeningu na záchyt přítomnosti 

jednotlivých skupin návykových látek? 

Odpověď: 

Náklady na jednu skupinu dosahují přibližně ceny 180 Kč. 

 

4) Jak dlouho po provedení vyšetření se skladuje vzorek biologického materiálu v případě pozitivního 

záchytu a v případě negativního záchytu přítomnosti návykových látek? 

Odpověď: 

Biologický materiál je skladován dle prostorových možností. Minimální doba skladování je stanovena 

Metodickým pokynem MZČR pouze u testu na alkohol (8 týdnů), u testu na návykové látky není doba 

skladování legislativně dána. 

 

 

Žádost o informace ze dne 22. 1. 2021 

1) Můžete mi říct, kolik vakcíny jste podali? Všechna data uvádějte k 22. 1. 2021.. 

Odpověď: 

Fakultní nemocnice Plzeň podala 4805 vakcín. 

 

2) V kolika případech z toho šlo o zdravotníky? 

Odpověď: 

Systém Fakultní nemocnice Plzeň nedisponuje možností rozdělit naočkované na zdravotníky a 

nezdravotnické profese. Zaměstnanci obdrželi 2740 vakcín.. 

 

3) V kolika případech z toho šlo o ostatní zaměstnance vaší nemocnice? 

Odpověď: 

Systém Fakultní nemocnice Plzeň nedisponuje možností rozdělit naočkované na zdravotníky a 

nezdravotnické profese. Zaměstnanci obdrželi 2740 vakcín. 

 

4) V kolika případech z toho šlo o seniory nad 80 let? 

Odpověď: 

672 

 

5) V kolika případech z toho šlo o pacienty hospitalizovaný ve vaší nemocnice? 

Odpověď: 

47 
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6) V kolika případech z toho šlo o ostatní osoby? 

Odpověď: 

2065. Systém Fakultní nemocnice Plzeň ostatní osoby generuje jako osoby, které nejsou zaměstnanci 

nemocnice. 

 

7) Kolik lidí z celkového počtu bylo do 30 let? 

Odpověď: 

485 

 

8) Kolik lidí z tohoto počtu bylo mezi 30 až 50 let? 

Odpověď: 

2002 

 

9) Kolik lidí z tohoto počtu bylo mezi 50 až 80 let? 

Odpověď: 

1646 

 

10) Kolik lidí z tohoto počtu bylo nad 80 let? 
Odpověď: 

672 

 

Žádost o informace ze dne 7. 1. 2021 

1) Jaké celkové množství tohoto infekčního odpadu vyprodukuje vaše nemocnice za 1 rok? Pokud 

možno, odděleně za rok 2019 a 2020 (nárůst kvůli Covid-19). 

Odpověď: 

Fakultní nemocnice Plzeň tyto údaje nevede. 

 

2) Jakou formou je tento odpad zpracován? Vlastní likvidace nebo odvoz spol., která se likvidací 

zabývá (spalovna)? 

Odpověď: 

Odpad je předáván společnosti SUEZ Využití zdrojů a.s. k likvidaci spalováním. 

 

3) Jaké jsou vaše náklady za likvidaci 1 tuny tohoto infekčního odpadu? Zajímají mě jak náklady za 

provoz vlastní likvidační jednotky (spotřeba elektrické energie za vysokofrekvenční ohřev a cena za el. 

energii, příp. cena za jiný způsob vlastní likvidace), tak za svoz odpadu, příp. odvoz vlastní dopravou, 

do spalovny? 

Odpověď: 

Cena za 1 kg včetně manipulace a dopravy je 6,47 Kč. 

 

 

Žádost o informace ze dne 1. 2. 2021 

1)Žádost o poskytnutí informací o přijatých opatřeních na gynekologicko–porodnickém oddělení 

Fakultní nemocnice v souvislosti s nařízením vlády a mimořádných opatření MZ ČR do přiložené 

tabulky. 

Odpověď: 

Požadované údaje Fakultní nemocnice Plzeň doplnila do přiložené tabulky.  

 

 

Žádost o informace ze dne 2. 2. 2021 

1) Kolik dětí do 5 let včetně bylo ve Vaší nemocnici hospitalizováno na den a více v měsíci říjnu roku 

2019?? 

Odpověď: 

V říjnu roku 2019 bylo ve FN Plzeň hospitalizováno 533 dětí do 5 let včetně. 
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2) Kolik dětí do 5 let včetně bylo ve Vaší nemocnici hospitalizováno na lůžkovém oddělení den a více v 

měsíci říjnu roku 2020? 

Odpověď: 

V říjnu roku 2020 bylo ve FN Plzeň hospitalizováno 433 dětí do 5 let včetně. 

 

3) Kolik z hospitalizovaných dětí do 5 let včetně bylo v říjnu 2019 hospitalizováno bez obou 

zákonných zástupců? 
Odpověď: 

FN Plzeň při evidenci rozlišuje pouze počet dětí, které byly hospitalizovány s (jakýmkoliv) 

doprovodem či bez něj. Počet dětí do 5 let včetně hospitalizovaných ve FN Plzeň v říjnu roku 2019 

zcela bez doprovodu byl 27. 

 

4) Kolik z hospitalizovaných dětí do 5 let včetně bylo v říjnu 2020 hospitalizováno bez obou zákonných 

zástupců? 

Odpověď: 

Jak již bylo zmíněno výše, FN Plzeň při evidenci rozlišuje pouze počet dětí, které byly 

hospitalizovány s (jakýmkoliv) doprovodem či bez něj. Počet dětí do 5 let včetně hospitalizovaných ve 

FN Plzeň v říjnu roku 2020 zcela bez doprovodu byl 12. 

 

5) V jakých případech není možné, aby ve Vaší nemocnici byl s nezletilým pacientem neustále 

přítomen zákonný zástupce, příp. osoba zákonným zástupcem pověřená? 

Odpověď: 

Fakultní nemocnice Plzeň ctí platnou legislativu a umožňuje nepřetržitou přítomnost zákonného 

zástupce, pokud je to v souladu s vnitřním řádem a nenaruší – li přítomnost těchto osob poskytnutí 

zdravotní péče. 

 

6) V jakých případech není možné, aby ve Vaší nemocnici byl s nezletilým pacientem hospitalizován i 

zákonný zástupce, příp. osoba jím pověřená? 

Odpověď: 

Pobyt doprovodu dítěte do 6 let věku na lůžku standardní péče je vždy umožněno jedné doprovázející 

osobě, pobyt doprovodu u dítěte staršího 6 let je umožněn pouze, je- li to kapacitně možné. 

Hospitalizace doprovodu dítěte není z kapacitních, provozních a hygienických důvodů možná na 

odděleních JIP. Právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce u dítěte, v případě, že tím 

nebude narušeno poskytování zdravotních služeb, tím není dotčeno. 

 

7) Jakým způsobem máte ukotveno ve vnitřním řádu, jak jednat, když zákonný zástupce nechce opustit 

své dítě u lůžka a chce být nepřetržitě, chová se tiše a slušně? Voláte ochranku, policii, nebo jiným 

způsobem? 

Odpověď: 

Ve vnitřním řádu FN Plzeň tato problematika řešena není. Případné problémy řeší FN Plzeň 

individuálně s přihlédnutím k okolnostem případu. 

 

8) Obsahuje Váš vnitřní řád možnost a podmínky pro nepřetržitou přítomnost vždy jednoho zákonného 

zástupce u dítěte na oddělení JIP? Pokud ano, jaké? Pokud v nich jsou rozdíly dle oddělení, jaké? 

Odpověď: 

Na odděleních JIP není z kapacitních, provozních a hygienických důvodů možná hospitalizace 

doprovodu dítěte. Zákonný zástupce má právo být s dítětem, pokud nebude narušováno poskytování 

zdravotních služeb. Specifika jednotlivých pracovišť (např. transplantační jednotka, apod.) jsou 

zakotvena v příslušných Provozních řádech daných pracovišť s ohledem na konkrétní chod a provoz 

jednotlivých pracovišť. 

 

9) Obsahuje Váš vnitřní řád možnost a podmínky pro nepřetržitou přítomnost vždy jednoho zákonného 

zástupce jako doprovodu na vyšetření MRI dítěte? Pokud ano, jaké? 

Odpověď: 
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Vnitřní řád tyto, zcela konkrétní informace neobsahuje. Tato problematika je řešena v Provozním řádu 

Kliniky zobrazovacích metod. Přítomnost zákonného zástupce u vyšetření dítěte na Klinice 

zobrazovacích metod je umožněna, pokud tím není narušeno poskytování zdravotní služby. 

 

 

Žádost o informace ze dne 24. 2. 2021 

1)Žádost o poskytnutí informace o výši veškerých vyplacených příjmů ze závislé činnosti (mzdy včetně, 

avšak nikoli výlučně, osobního ohodnocení a všech příplatků), odměn (včetně, avšak nikoli výlučně 

odměny řádné, mimořádné  a odměny za plnění cílových úkolů), jiných příjmů a benefitů spojených s 

výkonem funkce (včetně, avšak nikoli výlučně, odměny za působení v dozorčích orgánech a naturální 

požitky – nepeněžitý příjem spočívající v užívání služebního vozidla, poskytnuté ubytování), to vše v 

hrubé výši tj. před zdaněním, zdůvodnění mimořádné odměny, a počet odpracovaných měsíců, a to u 

všech zaměstnanců na vedoucích pozicích, tj. těch, kteří  

a) vykonávají řídící pozici v rámci povinného subjektu (tj. nejvýše nadřízeného zaměstnance a 

všech zaměstnanců v jeho přímé podřízenosti), nebo 

b) se podílejí na výkonu vrchnostenských oprávnění povinného subjektu (např. kontrolní, 

dohledovou či inspekční činností) nebo mohou povinný subjekt nikoli nevýznamným způsobem ovlivnit, 

nebo 

c) provádějí či organizují činnost, která je úkolem povinného subjektu, nebo 

d) mají faktický vliv na činnost povinného subjektu, nebo  

e) svou činností mohou mít ekonomický dopad na veřejný rozpočet či hospodaření povinného 

subjektu 

a to za kalendářní rok 2020 (vyplacených, resp. poskytnutých v souvislosti s výkonem výše uvedené 

pozice, resp. funkce za období od 1.1.2020 do 31.12.2020). 

Odpověď: 

Žádost byla částečně odmítnuta a požadované údaje za osobu statutárního zástupce organizace 

Fakultní nemocnice Plzeň doplnila do přiložené tabulky.  

 

Žádost o informace ze dne 1. 3. 2021 

Otázka 1) 

Průměrný denní počet pacientů hospitalizovaných na standardních lůžkách v jednotlivých letech 2017, 

2018, 2019 a 2020? 

Odpověď: 

2017 - 1 028 

2018 - 999 

2019 - 969 

2020 – 846 

 

Otázka 2) 

Průměrný denní počet pacientů hospitalizovaných na standardních lůžkách v období od 07.01.2019 do 

17.02.2019? 

Odpověď: 

1 059 

 

Otázka 3) 

Průměrný denní počet pacientů hospitalizovaných na standardních lůžkách v období od 08.10.2020 do 

19.11.2020? 

Odpověď: 

782 

 

Otázka 4) 

Průměrný denní počet pacientů hospitalizovaných na standardních lůžkách v období od 

01.01.2021 do 22.02.2021? 

Odpověď: 

780 



                  FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ                                                                      Zveřejnění informací 

 
 

Otázka 5) 

Průměrný denní počet pacientů hospitalizovaných na lůžkách JIP v jednotlivých letech 2017, 2018, 

2019 a 2020? 

Odpověď: 

2017 - 138 

2018 - 133 

2019 - 143 

2020 - 142 

 

Otázka 6) 

Průměrný denní počet pacientů hospitalizovaných na lůžkách JIP v období od 07.01.2019 do 

17.02.2019? 

Odpověď: 

147 

 

Otázka 7) 

Průměrný denní počet pacientů hospitalizovaných na lůžkách JIP v období od 08.10.2020 do 

19.11.2020? 

Odpověď: 

155 

 

Otázka 8) 

Průměrný denní počet pacientů hospitalizovaných na lůžkách JIP v období od 01.01.2021 do 

22.02.2021? 

Odpověď: 

168 

 

Otázka 9) 

Počet hospitalizovaných pacientů pozitivně testovaných na přítomnost viru SARS CoV-2 v 

jednotlivých dnech? 

Odpověď: 

29.10.2020 - 207 

07.01.2021 - 160 

13.01.2021 - 150 

22.02.2021 – 263 

 

Otázka 10) 

Zda k léčení pacientů hospitalizovaných v souvislosti s nemocí Covid-19 využívá Vaše nemocnice léky 

Ivermektin nebo Isoprinosine a v případě kladné odpovědi, žádám o sdělení, v kolika případech se po 

podání některého z uvedených léků pacientův stav zlepšil natolik, že bylo možné jej z nemocnice 

propustit? 

Odpověď: 

Ve Fakultní nemocnici Plzeň léky Ivermectin a Isoprinosine k léčbě hospitalizovaných pacientů s 

COVID-19 nepoužíváme. 

Ivermectin je širokospektré antiparazitikum používané v humánní i veterinární medicíně. V humánní 

medicíně je lékem volby proti elefantiáze, říční slepotě a řadě střevních parazitoz. Mnohem větší 

využití má ve veterinární medicíně. 

Pro léčbu pacientů s COVID-19 není zatím dostatek medicínských důkazů o prospěšnosti léčby, proto 

nelze podávat hromadně. Studie samozřejmě již probíhají, ale nejsou spolehlivá data, která by 

potvrdila jeho efekt v léčbě COVID-19. 

Lék Isoprinosine patří mezi léky ovlivňující imunitu. Je určen pro pacienty s poruchou buněčné 

imunity, u kterých mohou mít virové infekce těžší a protrahovaný průběh. Také by neměl být dle 

našeho názoru podáván všem covidovým pacientům paušálně , je nutný individuální přístup. Bohužel 

ani u pacientů , kteří lék užívali před hospitalizací jsme nezaznamenali jeho pozitivní vliv 



                  FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ                                                                      Zveřejnění informací 

 
na vývoj onemocnění COVID-19. 

 

 

Žádost o informace ze dne 1. 3. 2021 

Otázka 1) 

Průměrný denní počet pacientů hospitalizovaných na standardních lůžkách v jednotlivých letech 2015, 

2016, 2017, 2018, 2019 a 2020? 

Odpověď: 

2015 - 1032 

2016 - 1023 

2017 - 1028 

2018 - 999 

2019 - 969 

2020 – 846 

 

Otázka 2) 

Průměrný denní počet hospitalizovaných pacientů na standardních lůžkách v období říjen 2020? 

Odpověď: 

846 

 

Otázka 3) 

Průměrný denní počet hospitalizovaných pacientů na standardních lůžkách v období únor 2021? 

Odpověď: 

783 

 

 

Otázka 4) 

Průměrný denní počet hospitalizovaných pacientů na standardních lůžkách v období říjen 2019? 

Odpověď: 

1027 

 

Otázka 5) 

Průměrný denní počet hospitalizovaných pacientů na standardních lůžkách v období únor 2020? 

Odpověď: 

1060 

 

Otázka 6) 

Průměrný denní počet hospitalizovaných pacientů na standardních lůžkách v období říjen 2015? 

Odpověď: 

1076 

 

Otázka 7) 

Průměrný denní počet hospitalizovaných pacientů na standardních lůžkách v období únor 2016? 

Odpověď: 

1071 

 

Otázka 8) 

Průměrný denní počet hospitalizovaných pacientů na lůžkách JIP v letech 2015, 2016, 2017, 2018, 

2019, 2020? 

Odpověď: 

2015 - 139 

2016 - 142 

2017 - 138 

2018 - 133 

2019 - 143 
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2020 - 142 

 

Otázka 9) 

Průměrný denní počet hospitalizovaných pacientů na lůžkách JIP v období říjen 2020? 

Odpověď: 

151 

 

Otázka 10) 

Průměrný denní počet hospitalizovaných pacientů na lůžkách JIP v období únor 2021 

Odpověď: 

177 

 

Otázka 11) 

Průměrný denní počet hospitalizovaných pacientů na lůžkách JIP v období říjen 2019 

Odpověď: 

143 

 

Otázka 12) 

Průměrný denní počet hospitalizovaných pacientů na lůžkách JIP v období únor 2020 

Odpověď: 

146 

 

Otázka 13) 

Průměrný denní počet hospitalizovaných pacientů na lůžkách JIP v období říjen 2015 

Odpověď: 

139 

 

Otázka 14) 

Průměrný denní počet hospitalizovaných pacientů na lůžkách JIP v období únor 2016 

Odpověď: 

148 

 

Otázka 15) 

Byla v období od roku 2015 do současnosti rušena lůžka: 

Odpověď: 

Ne 

 

Otázka 16) 

Pokud byla rušena lůžka, tak kolik v jednotlivých letech ((2015 –současnost), (a) standardní, b) 

JIP)) 

Odpověď: 

--- 

 

Otázka 17) 

Používáte k léčbě pacientů s Covid-19 (Isoprine, Ivermectin, Hydroxichlorochin/Plaqenil)? 

Odpověď: 

Ve Fakultní nemocnici Plzeň uváděné léky nepoužíváme. 

 

Otázka 18) 

Pokud ne, tak proč? 

Odpověď: 

Ivermectin je širokospektré antiparazitikum používané v humánní i veterinární medicíně. V humánní 

medicíně je lékem volby proti elefantiáze, říční slepotě a řadě střevních parazitoz. Mnohem větší 

využití má ve veterinární medicíně. 
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Pro léčbu pacientů s COVID-19 není zatím dostatek medicínských důkazů o prospěšnosti léčby, proto 

nelze podávat hromadně. Studie samozřejmě již probíhají, ale zatím nejsou spolehlivá data, která by 

potvrdila jeho efekt v léčbě COVID-19. 

Lék Isoprinosine patří mezi léky ovlivňující imunitu. Je určen pro pacienty s poruchou buněčné 

imunity, u kterých mohou mít virové infekce těžší a protrahovaný průběh. Také by neměl být dle 

našeho názoru podáván všem covidovým pacientům paušálně. Je nutný individuální přístup. Bohužel 

ani u pacientů , kteří lék užívali před hospitalizací jsme nezaznamenali jeho pozitivní vliv na vývoj 

onemocnění COVID-19. 

Hydroxichlorochin/Plaqenil není používán vůbec, protože ve studiích se prokázalo, že může zhoršovat 

klinický stav a zvyšovat riziko úmrtí. 

 

 

Žádost o informace ze dne 8. 4. 2021 

Otázka 1) 

Jaké odměny byly vyplaceny v roce 2020 vedení řediteli a jeho náměstkům (seznam komu, jaké a za co 

byly odměny vyplaceny)? 

Odpověď: 

Požadovaný seznam byl odeslán. 

 

 

Žádost o informace ze dne 10. 5. 2021 

Otázka 1) 

Poskytnutí informací k bytové jednotce č. 14 na adrese Tachovská 1402/77, Plzeň: Kdy FN Plzeň 

nabyla vlastnictví uvedené bytové jednotky? 

Odpověď: 

Fakultní nemocnice Plzeň nabyla vlastnictví k předmětnému bytu dne 6. 11. 2020. 

 

Otázka 2) 

Jakým způsobem FN Plzeň uvedenou bytovou jednotku nabyla (na základě jakého nabývacího titulu)? 

Odpověď: 

Na základě usnesení Okresního soudu Plzeň – město 29 D-69/2020-54 ze dne 5. 11. 2020. 

 

Otázka 3) 

Jakým způsobem FN Plzeň uvedenou bytovou jednotku využívá a pokud je pronajímána, tak za jakých 

podmínek? 

Odpověď: 

V současné době je byt připraven k rekonstrukci. Po rekonstrukci bude byt k dispozici k pronajmutí 

pro zaměstnance Fakultní nemocnice Plzeň jako byt služební s nájemným odpovídajícím platné 

cenové vyhlášce Magistrátu města Plzně. 

 

 

Žádost o informace ze dne 10. 5. 2021 

Otázka 1) 

Kolik má povinný subjekt k dispozici pozitivních vzorků séra a EDTA plazmy osob, kterým byly u 

povinného subjektu prováděny náběry pro testování SARS COV2 (COVID 19)? Zde žádám určit počet 

pozitivních vzorků a dále určit počet negativních vzorků? 

Odpověď: 

Biologické vzorky osob po testování SARS COV2 s pozitivním či negativním výsledkem, tj. vatové 

tamponky po výtěru z nosohltanu, nejsou uchovávány. 

 

Otázka 2) 

Za jakým účelem jsou uchovávány povinného subjektu uchovávány biologické vzorky osob po 

testování SARS COV2 (COVID 19), které mají pozitivní výsledek? 

Odpověď: 

Vzorky nejsou uchovávány. 
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Otázka 3) 

Za jakým účelem jsou uchovávány povinného subjektu uchovávány biologické vzorky osob po 

testování SARS COV2 (COVID 19), které mají negativní výsledek? 

Odpověď: 

Vzorky nejsou uchovávány. 

 

Otázka 4) 

Jaký je s biologickými vzorky podle bodu (b) a (c) plánován další výzkum? 

Odpověď: 

Výzkum není plánován. Po uzavření výsledku jsou všechny vzorky likvidovány dle hygienicko-

epidemiologických nařízení. 

 

Otázka 5) 

Byly předány části biologických vzorků shora označených jiné osobě? 

Odpověď: 

Některé pozitivní vzorky (nazofaryngeální výtěr), u kterých bylo podezření na záchyt netypické 

mutace, byly dle nařízení Ministerstvva zdravotnictví České republiky zaslány na sekvenaci nebo 

ověření výsledků do Národní referenční laboratoře pro chřipkové a jiné respirační viry ve Státním 

zdravotním ústavu v Praze. 

 

Otázka 6) 

Po jakou dobu budou uchovávány biologické vzorky shora označené u povinného subjektu? 

Odpověď: 

Vzorky nejsou uchovávány. 

 

 

Žádost o informace ze dne 24. 5. 2021 

Otázka 1) 

Kolik povinný subjekt předal vzorků séra a EDTA plazmy osob, kterým byly u povinného subjektu 

prováděny náběry pro testování SARS COV2 (COVID 19) Národní referenční laboratoři pro 

chřipkové a jiné respirační viry ve Státním zdravotním ústavu v Praze? Zde poskytněte informaci za 

období od 01. 01. 2020 do 24. 05. 2021. 

Odpověď: 

Nejprve si dovoluji vysvětlit, co znamenají použité odborné lékařské termíny. Zásadní rozdíl mezi 

nazofaryngeálním výtěrem a vzorkem séra a plazmy je způsob odběru. Nazofaryngeální výtěr se 

provádí z nazofaryngu (nosohltanu) a sérum a plazma se získávají venózním odběrem krve. Vzorky 

séra a EDTA plazmy nelze označit jako vzorky pacientů testovaných na SARS-COV2 či pozitivní 

nebo negativní, neboť pozitivita na virus SARS-COV2 se stanovuje z výtěrů z nosohltanu – tento 

materiál neskladujeme. Žádný ze vzorků séra a EDTA plazmy nebyl předán k vyšetření do Národní 

referenční laboratoře. 

 

Otázka 2) 

Na základě, jakých kritérií byl povinným subjektem vybrány vzorky séra a EDTA plazmy osob, kterým 

byly u povinného subjektu prováděny náběry pro testování SARS COV2 (COVID 19), a které byly 

následně předány Národní referenční laboratoři pro chřipkové a jiné respirační viry ve Státním 

zdravotním ústavu v Praze? Tedy poskytněte kopie konkrétních dokumentů, kterými se povinný subjekt 

řídil při výběru vzorků? Zde, poskytněte informaci za období od 01. 01. 2020 do 24. 05. 2021. 

Odpověď: 

Žádný ze vzorků séra a EDTA plazmy nebyl předán k vyšetření do Národní referenční laboratoře. 

 

Otázka 3) 

Všechny protokoly o likvidaci všech vzorků séra a EDTA plazmy osob, kterým byly u povinného 

subjektu prováděny náběry pro testování SARS COV2 (COVID 19). Tedy poskytněte kopie konkrétních 

protokolů o likvidaci vzorků shora označených, které povinný subjekt vyhotovil za účelem likvidace 
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uvedeného biologického materiálu? Zde poskytněte informaci za období od 01. 01. 2020 do 24. 05. 

2021? 

Odpověď: 

Žádný ze vzorků séra a EDTA plazmy nebyl zlikvidován. 

 

Otázka 4) 

Proč, Biobanka při FN Plzeň stále i dnes dne 24. 05. 2021 zveřejňuje informace o tom, že: „Bude 

sbírat a uchovávat vzorky séra EDTA plazmy osob, kterým jsou ve FN Plzeň prováděny náběry pro 

testování COVID-19?“ 

Blíže odkaz https://biobanka.fnplzen.cz/cs/node/2040? 

Odpověď: 

Informace na stránkách Biobanky a OID jsou průběžně aktualizovány. V současné době je na 

internetových stránkách podrobná informace včetně publikovaného sdělení a prezentovaných 

přednášek. 

 

 

Žádost o informace ze dne 29. 7. 2021 

Otázka 1) 

Žádám o zaslání vnitřního řádu (včetně příloh) akutního příjmového mužského a ženského oddělení 

(roku 2018 oddělení akutní péče „C“) a dětského oddělení, jež jsou aktuálně platné a účinné. Jedná se 

o dokumenty, které upravují poskytování péče, práva a povinnosti pacientů, režim oddělení apod. 

obvykle odlišně od obecných dokumentů platných pro celou nemocnici (např. v oblasti vycházek). 

Může být označován též jako řád domovní, provozní či jinak.. 

Odpověď: 

Požadované dokumenty byly zaslány. 

 

 

Žádost o informace ze dne 6. 10. 2021 

Otázka 1) 

Kdy započalo očkování ve Vaší nemocnici proti onemocnění COVID-19 a kolik osob bylo ve Vaší 

nemocnici k dnešnímu dni naočkováno? Vedete si tuto statistiku? Pokud ano, je možné ji poskytnout za 

jednotlivé měsíce? 

 

Otázka 2) 

Očkujete i třetí dávkou, kolik 3 dávek jste již aplikovali a jaký byl věk pacientů, kterým byla třetí dávka 

podána? 

 

Otázka 3) 

Kolik zaměstnanců Vaší nemocnice je aktuálně naočkováno proti onemocnění COVID-19? 

 

Otázka 4) 

Máte přehled / statistiku, kolik jste měli hospitalizovaných pacientů s onemocnění COVID-19 od 

počátku epidemie? Kolik z nich bylo ve vážném stavu (JIP, připojení k umělé ventilaci atp.) a kolik v 

lehkém stavu? Jaké procento tvořili tito pacienti z celkového počtu hospitalizovaných pacientů 

(myšleno, kolik bylo hospitalizovaných pacientů s jinými chorobami než je COVID-19 a kolik s 

COVID-19)?  Pokud ano, máte možnost ji poskytnout za jednotlivé měsíce? 

 

Otázka 5) 

Máte statistiku zemřelých pacientů na onemocnění COVID-19 ve Vaší nemocnici? Pokud ano, máte 

možnost ji poskytnout za jednotlivé měsíce?? 

 

Otázka 6) 

V současné době se hodně řeší, kolik z nově hospitalizovaných pacientů je očkováno/neočkováno. 

Máte přehled/statistiku a případně od jakého data, evidujete nově hospitalizované pacienty s COVID-

19, kteří mají ukončené očkovaní, jsou po první dávce či jsou neočkovaní? 
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Otázka 7) 

Proti onemocnění COVID-19 jsou nejvíce diskutované léky Regeneron a Bamlanivimab a etesevimab, 

které se aplikují pacientům. Vedete si statistiku, kolik těchto léků jste podali a s jakým výsledkem? 

Došlo při podání některého z těchto léků u pacientů ke zlepšení zdravotního stavu a vyléčení či naopak 

ke zhoršení stavu případně i úmrtí? Nežádoucí vedlejší účinky jste evidovali? Pokud ano jaké a v jaké 

míře? Jaké zásoby jste obdrželi těchto léků a jakou mají expiraci? 

 

Odpověď: 

Odpověď byla odložena 

 

 

Žádost o informace ze dne 6. 10. 2021 

Otázka 1) 

Poskytujete zaměstnancům Vaší organizace příspěvek na pojistné smlouvy soukromého životního 

pojištění uzavřené s Generali Česká pojšťovna a.s., IČO:4527256 ( dále jen "Pojišťovnou") jako 

pojistitelem? Prosím o stručnou odpověď ano / ne 

Odpověď: 

Ano 

 

Otázka 2) 

V případě, že jako zaměstnavatel poskytujete příspěvek na pojistné smlouvy soukromého životního 

pojištění zaměstnanců uzavřených s Pojišťovnou, žádám o poskytnutí obecných doplňujících informací 

(vždy ve vztahu k pojistným smlouvám soukromého životního pojištění uzavřených zaměstnanci Vaší 

organizace s Pojišťovnou. nikoli s jinými pojišťovnami): 

a) kolik takových příspěvků jste poskytli Vašim zaměstnancům v měsíci červnu 2021? 

b) jaká byla průměrná výše příspěvku zaměstnavatele v měsíci červnu 2021? 

c) mají zaměstnanci Vaší organizace, kterým přispíváte na pojistné smlouvy soukromého 

životního pojištění uzavřených s Pojišťovnou, povinnost hradit pojistné nad rámec příspěvku 

zaměstnavatele? Prosím o stručnou odpověď ano / ne. 

d) uplatnila Vaše organizace příspěvky na pojistné smlouvy soukromého životního pojištění 

zaměstnanců uzavřených s Pojišťovnou v souladu s ustanovením§ 24 odst. 2 písm. j) zákona č. 

586/1992 Sb., o daních z příjmů, jako daňově uznatelný náklad na práva zaměstnanců 

vyplývající z kolektivní smlouvy či z jiného vnitřního předpisu za zdaňovací období 

kalendářního roku 2020 (či jeho části)? Prosím o stručnou odpověď ano/ ne. 

Odpověď: 

a) 5 

b) 500 Kč 

c) Ano 

d) Ne 

 

 

Žádost o informace ze dne 8. 11. 2021 

Otázka 1) 

Umožňujete nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce u lůžka dítěte? Pokud ano, tak za jakých 

podmínek (možnost hospitalizace na pokoji společně s dítětem, možnost být pouze u lůžka, možnost být 

ubytován ve speciálních pokojích pro průvodce apod.)? 

Odpověď: 

U dětského pacienta na standardním lůžku do věku 6 let dítěte umožňujeme uvedené na všech 

dětských lůžkových stanicích a to buď tzv. souběžnou hospitalizací na lůžkovém pokoji, nebo 

souběžnou hospitalizací rodiče umístěného na speciálně upraveném pokoji v rámci daného pracoviště 

(tj. přes den je u lůžka dítěte, v noci je ubytován v jeho blízkosti, umožňujeme tak ubytování otců či 

matek). 

 

Otázka 2) 
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Jak řešíte situaci nepřetržité přítomnosti na běžném oddělení (např. možnost ubytování na pokoji 

společně s dítětem, možnost být pouze u lůžka, možnost být ubytován ve speciálních pokojích pro 

průvodce apod.)? 

Odpověď: 

V případě revizním lékařem schválené doprovodné hospitalizace zákonného opatrovníka či osoby 

blízké u dětí starších 6 let věku, postupujeme stejně, hospitalizace průvodce je tak hrazena z veřejného 

zdravotního pojištění. V ostatních případech mohou rodiče využít placené služby ubytování na 

nadstandardních pokojích FN, dle platného Ceníku a nabídky FN. 

 

Otázka 3) 

Jak řešíte tuto situaci na specializovaných pracovištích (dětská JIP, ARO, operační sály)? 

Odpověď: 

Na pracovištích intenzivní péče umožňujeme pravidelné a časté návštěvy rodičů u lůžka dítěte, 

poskytujeme nepřetržité informace o zdravotním stavu. Z důvodů stavebního uspořádání, technického 

vybavení a důvodu epidemiologických neumožňujeme v provozech JIP a RES souběžnou hospitalizaci 

rodiče. Může však rodič využít zvýhodněné ubytování na Ubytovnách FN či partnerském hotelu U 

Pramenů. 

 

Otázka 4) 

Umožňujete nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce při veškerých ambulantních vyšetřeních 

dítěte? 

Odpověď: 

Na předsálí operačního sálu může osoba blízká po domluvě s ošetřujícím lékařem dítě doprovodit, 

využíváme i doprovod Zdravotních klaunů, minimalizujeme tak stres dítěte. Předpokladem je doložení 

bezinfekčnosti. Na ambulantní vyšetření může dětského pacienta doprovodit 1 zákonný zástupce nebo 

osoba blízká. 

 

Otázka 5) 

Existují pro nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce nějaká omezení (např. není umožněna 

přítomnost v noci, přítomnost není umožněna v případě infekčního onemocnění, nemožnost být s 

dítětem na operačním sále apod.)? Pokud nějaká omezení existují, tak jaká a jak je odůvodňujete? 

Odpověď: 

Veškerá omezení jsou dána zejména zdravotním nebo psychickým stavem rodiče. Postupujeme dle 

platné metodiky KHS s ohledem na ochranu zdraví všech dětí hospitalizovaných i zdravotnických 

pracovníků. Další omezení mohou být stanovena předběžným opatřením nebo nařízením soudu, 

zejména v případě určení opatrovnictví. 

 

Otázka 6) 

Prosím Vás o zaslání vnitřního (domácího) řádu FN Plzeň, vnitřního (domácího/provozního) řádu 

dětské kliniky a pokud existují, i vnitřních řádů jednotlivých oddělení lůžkové části dětské kliniky 

(Jednotka intenzivní a resuscitační péče, Oddělení kojenců a batolat, Oddělení větších dětí a Oddělení 

hemato-onkologické). Dále prosím o zaslání vnitřního řádu operačních sálů FN Plzeň (pokud existují). 

Pokud jsou vnitřní řády zveřejněny na internetu, postačí zaslat odkazy, přes které se k vnitřním řádům 

dostanu.? 

Odpověď: 

Požadované dokumenty byly zaslány v redigované podobě. 

 

 

Žádost o informace ze dne 15. 12. 2021 

Žádost byla odložena v souladu s § 14 odst. 5 písm. a) zák. č. 106/1999 Sb. z důvodu nedoplnění 

žádosti 

 

 

Žádost o informace ze dne 30. 12. 2021 

Otázka 1) 
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Kolikrát byl ve Vašem zařízení v době od 1.1.2011 do 1.12.2021 za účelem vyvolání zvracení u 

pacienta do dvou let věku (dále jen „pacient“ nebo „nezletilý pacient“) aplikován léčebný postup 

spočívající ve vpravení hypertonického solného roztoku do žaludku nezletilého pacienta za pomoci 

nasogastrické sondy a stříkačky? 

Odpověď: 

Postup popsaný v otázce č. 1 není v našem zařízení aplikován. 

 

Otázka 2) 

Pakliže shora popsaný postup byl ve sledovaném období aplikován, jaká byla zvolena koncentrace 

solného roztoku a v jakém množství byl roztok do pacienta vpraven? 

Odpověď: 

Viz odpověď č. 1 

 

Otázka 3) 

Pakliže shora popsaný postup byl ve sledovaném období aplikován, jaká konkrétně byla zvolena 

následná péče o pacienta (standartní x intenzivní)? 

Odpověď: 

Viz odpověď č. 1 

 

Otázka 4) 

Pakliže shora popsaný postup byl ve sledovaném období aplikován, došlo následně u daného pacienta 

k vyšetření hladiny sodíku v krvi? 

Odpověď: 

Viz odpověď č. 1 

 

Otázka 5) 

Pakliže shora popsaný postup byl ve sledovaném období aplikován, došlo někdy v souvislosti s tímto 

postupem u nezletilého pacienta k otoku mozku? 

Odpověď: 

Viz odpověď č. 1 

 

Otázka 6) 

Pakliže shora popsaný postup byl ve sledovaném období aplikován, došlo někdy v souvislosti s tímto 

postupem k úmrtí nezletilého pacienta? 

Odpověď: 

Viz odpověď č. 1 

 

Otázka 7) 

Pakliže shora popsaný postup ve sledovaném období aplikován nebyl, sdělte prosím, z jakých důvodů 

se tak nestalo? 

Odpověď: 

Viz odpověď č. 1 

 

Otázka 8) 

Jaký je ve Vašem zařízení běžný (nejčastěji používaný) lékařský postup, pakliže má být u nezletilého 

pacienta do dvou let věku vyvoláno zvracení? 

Odpověď: 

Vyvolávání zvracení u malých věkových kategorií především u dětí do 3 let věku je diskutabilní. (I 

když nutno konstatovat, že zvracení v rámci provádění výplachu žaludku bývá u těchto věkových 

kategorií časté.) Vyvolávání zvracení lze použít u spolupracujících adolescentů vypitím 

fyziologického roztoku v objemu asi kolem 500 - 750 ml, obvykle jednorázově. Jiné léky vyvolávající 

zvracení u dětí nejsou doporučeny. 

 

Otázka 9) 
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Jaký je ve Vašem zařízení běžný (nejčastěji používaný) lékařský postup, pakliže má u nezletilého 

pacienta do dvou let věku dojít k výplachu žaludku? 

Odpověď: 

Před výkonem je nutné zvážení indikace (časový odstup, potenciální závažnost otravy, odstranitelnost 

solidních těles – tablet, semen, … – laváží, etc) a kontraindikací. Je zavedena nazogastrická sondy co 

největšího kalibru s dodržením všech standardů (odměření délky, ověření polohy, …). Optimální, ale 

ne povinné je použití uzavřeného systému umožňující aktivní aplikaci do a zpětné odsávání ze žaludku 

(dostupnost pro malé pacienty je ale problematická). K prevenci aspirace žaludečního obsahu do 

dýchacích cest je pacient ve zvýšené poloze, optimálně vsedě, u batolat na klíně dospělého, u pacientů 

v bezvědomí je nutné zajištění dýchacích cest endotracheální kanylou s manžetou. 

První porce žaludečního obsahu odsátá po zavedení sondy se uchová pro případné toxikologické 

vyšetření. K vlastnímu výplachu je používán izotonický roztok chloridu sodného (tedy koncentrace 

blízká koncentraci v séru, jedná se o takzvaný fyziologický roztok pro žilní infúze), temperovaný na 

teplotu těla, objem porce podle věku a hmotnosti dítěte, optimálně 15 ml/kg. Lavážování žaludku takto 

opakovaně do čirého žaludečního obsahu, zaznamenáván objem aplikovaného (popřípadě zpětně 

odsátého) objemu. Do poslední porce se obvykle podle typu intoxikace podává carbo adsorbens v 

dávce 1 g/kg. Sondu lze buď ponechat k podávání dalších dávek carbo, obvykle je ale odstraněna (a 

před odstraněním uzavřena k prevenci aspirace). Pacient je ve většině případů ponechán alespoň na 

následující hodiny v nemocniční péči, podle závažnosti stavu na standardním lůžku, či lůžku 

intenzivní péče. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost odpovídá: Mgr. Bohumír Mičan 

Právník FN Plzeň 


