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

k informacím v roce 2022 
 
 

Žádost o informace ze dne 21. 1. 2022 

 

1) Počet hospitalizovaných s onemocněním Covid-19 od 40. týdne roku 2021 do současnosti, tj. do 

3.týdne roku 2022, rozdělených na dvě skupiny osob: 

 hospitalizovaní očkovaní – 309 (z toho 3 dávky 47x, 2 dávky 239x, 1 dávkové schéma 23x) 

  hospitalizovaní neočkovaní – 451 

 

2) Počet zemřelých na onemocnění Covid-19 od 40. týdne roku 2021 do současnosti, tj. do 3.týdne 

roku 2022, rozdělených dvě skupiny osob: 

 zemřelí očkovaní – 62 (z toho 3 dávky 3x, 2 dávky 53x v průměru 6,1 měsíce od 2. dávky, 1 

dávkové schéma 7x) 

 zemřelí neočkovaní – 82 

 

Data jsou za období od 4. 10. 2021 do 23. 1. 2022. 

 

 

Žádost o informace ze dne 6. 2. 2022 

 

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 údaj za ředitele Fakultní nemocnice Plzeň byl odeslán. 

 

 

Žádost o informace ze dne 11. 2. 2022 

 

1) Kolik pacientů je ve Vaší nemocnici s nově všitou stomie, urostomie? 

Odpověď: 

 2019 2020 2021 

Stomie - urologie 32 17 25 

Stomie - chirurgie 82 89 98 
 

2) Je v rámci edukace zdravotnického personálu pořádán nějaký odborný seminář nebo nějaké 

odborné školení na toto téma a kolik sester se semináře zúčastní? 
Odpověď: 

Vzdělávání všeobecných sester je zajištěno absolvováním certifikovaného kurzu Ošetřovatelská péče o 

stomie, který historicky absolvovalo 62 našich sester a získalo zvláštní odbornou způsobilost. 3 sestry 

jsou ve Fakultní nemocnici Plzeň vedené jako stoma sestry – specialistky. Tyto specialistky vedou i 

odborné poradny. 

 

 

 Žádost o informace ze dne 25. 4. 2022 

 

Otázka 1) 

Jakými disponujete souhrnnými údaji o počtech případů použití omezovacích prostředků za kalendářní 

rok 2017, 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? 
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Otázka 2) 

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? 

 

Otázka 3) 

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? 

 

Otázka 4) 

Jakými disponujete souhrnnými údaji o počtech případů použití omezovacích prostředků za kalendářní 

rok 2020, 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? 

 

Otázka 5) 

Jakými disponujete souhrnnými údaji o počtech případů použití omezovacích prostředků za kalendářní 

rok 2021, 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? 

 

Otázka 6) 

Jakými disponujete souhrnnými údaji o počtech případů použití omezovacích prostředků za první 

kvartál kalendářního roku 2022, 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: 

Centrální evidence použití omezovacích prostředků vedená dle ust. § 39 odst. 4 č. 372/2011 Sb, o 

zdravotních službách, byla výše uvedeným zákonem zřízena až k 1. 6. 2017. Čísla za rok 2017 jsou 

tedy uváděna až od data 1. 6. 2017. 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 1Q/2022 

Úchop zdravotnickým personálem 10 44 41 51 71 14 

Omezení ochrannými pásy nebo kurty 7 140 157 186 144 23 

Umístění v síťovém lůžku 10 25 16 12 0 0 

Umístění v místnosti určené k 
bezpečnému pohybu 

6 17 46 34 23 2 

Ochranný kabátek zamezující pohybu 1 2 0 0 0 0 

Psychofarmaka 9 50 62 25 38 12 
 

 

 

Žádost o informace ze dne 23. 5. 2022 

 

Otázka 1) 

Jakými disponujete souhrnnými údaji o počtech hospitalizovaných pacientů za kalendářní rok 2017? 

Odpověď: 

62.381 hospitalizovaných pacientů. 

 

Otázka 2) 

Jakými disponujete souhrnnými údaji o počtech hospitalizovaných pacientů za kalendářní rok 2018? 

Odpověď: 

61.832 hospitalizovaných pacientů. 
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Otázka 3) 

Jakými disponujete souhrnnými údaji o počtech hospitalizovaných pacientů za kalendářní rok 2019? 

Odpověď: 

60.570 hospitalizovaných pacientů. 

 

Otázka 4) 

Jakými disponujete souhrnnými údaji o počtech hospitalizovaných pacientů za kalendářní rok 2020? 

Odpověď: 

52.623 hospitalizovaných pacientů. 

 

Otázka 5) 

Jakými disponujete souhrnnými údaji o počtech hospitalizovaných pacientů za kalendářní rok 2021? 

Odpověď: 

51.885 hospitalizovaných pacientů. 

 

Otázka 6) 

Jakými disponujete souhrnnými údaji o počtech hospitalizovaných pacientů za první kvartál 

kalendářního měsíce 2022? 

Odpověď: 

14.294 hospitalizovaných pacientů. 

 

 

 

Žádost o informace ze dne 31. 5. 2022 

 

Otázka 1) 

Zpřístupnění informace, zda má Vaše transplantační zařízení implementovaný compliance program v 

souvislosti s nakládáním s tkáněmi a orgány a transplantacemi v jakékoli formě, pokud ano, v jaké 

formě, případně ve formě kterých konkrétních dokumentů (např. etický kodex, pracovní řád, 

organizační řád, jiný vnitřní předpis). 

Odpověď: 

Standardní ošetřovatelské postupy a ostatní dokumenty jsou vedeny v duchu respektování ustanovení 

transplantačního zákona. Nicméně proces darování orgánů a následná transplantace má mnoho aktérů 

a jen část z nich je přímo v transplantačním centru. Obecně lze říci, že se vše odehrává na pozadí 

obecnějších předpisů poskytovatele zdravotní péče. Mezi interní předpisy přímo k problematice 

transplantace lze zařadit zejména: 

 Provozní řád centra vysoce specializované péče: Transplantační centrum 

 Postup a organizace odběru orgánů u dárce po nezvratné zástavě oběhu 

 Doporučený postup při nabídce dárce a organizace odběru orgánů u dárce s mozkovou smrtí 

 

Otázka 2) 

Zpřístupnění konkrétních dokumentů transplantačního zařízení uvedených výše 

Odpověď: 

Požadované dokumenty odeslány 

 

 

Žádost o informace ze dne 2. 6. 2022 

 

Otázka 1) 

Analyzovala Vaše organizace důsledky neplatnosti pojistných smluv České pojišťovny z pohledu 

zaměstnanců? V případě, že ano, prosím o zaslání této analýzy. 

Odpověď: 

Fakultní nemocnice Plzeň neprováděla detailnější analýzy s ohledem na počty osob čerpajících 

příspěvek a neuplatnění příspěvků zaměstnavatelem jako daňově uznatelného nákladu. 
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Otázka 2) 

Analyzovala Vaše organizace, zda o příspěvky zaměstnavatele hrazené na neplatné pojistné smlouvy 

České pojišťovny lze snižovat daňový základ pro účely daně z příjmu právnických osob? V případě, že 

ano, prosím o zaslání této analýzy. 

Odpověď: 

Fakultní nemocnice Plzeň neprováděla detailnější analýzy s ohledem na počty osob čerpajících 

příspěvek a neuplatnění příspěvků zaměstnavatelem jako daňově uznatelného nákladu. 

 

Otázka 3) 

Analyzovala Vaše organizace, zda příspěvky zaměstnavatele hrazené na neplatné pojistné smlouvy 

České pojišťovny zakládají nárok na osvobození od plateb sociálního a zdravotního pojištění? V 

případě, že ano, prosím o zaslání této analýzy. 

Odpověď: 

Ne, protože potenciální neplatnost smlouvy nemá dopad do daňové problematiky zaměstnavatele. 

 

 

Žádost o informace ze dne 7. 8. 2022 

 

Otázka 1) 

Kolik je případů (uveďte prosím počet exekucí, popř. i počet exekuovaných osob), kterých se Milostivé 

léto mohlo týkat? 

Odpověď: 

1638 

 

Otázka 2) 

Kolik je případů (uveďte prosím počet exekucí, popř. i počet exekuovaných osob), kde bylo Milostivé 

léto skutečně využito (došlo k vyřešení exekuce)? 

Odpověď: 

75 

 

Otázka 3) 

Kolik je výše jistiny (vámi vymáhané částky), které se Milostivé léto mohlo týkat? 

Odpověď: 

9.206.536 

 

Otázka 4) 

Kolik je výše (splacené) jistiny, kde bylo Milostivé léto skutečně využito? 

Odpověď: 

127.653 

 

Otázka 5) 

Jakým způsobem jste příp. informovali “povinné” (dlužníky) o možnosti využít akci Milostivé léto? 

Odpověď: 

Povinné dlužníky jsme informovali prostřednictvím internetových stránek, vlastního časopisu a 

sociálních sítí Fakultní nemocnice Plzeň. 

 

Otázka 6) 

Kolik jste měli případů, které spadají pod tzv. bagatelní pohledávky? 

Odpověď: 

741 

 

Otázka 7) 

Jaká byla celková jistina (vámi vymáhaná částka) případů, které spadaly pod tzv. bagatelní 

pohledávky? 
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Odpověď: 

572.338 Kč 

 

Otázka 8) 

V kolika případech jste zaplatili zálohu na náklady kauce (500 Kč) tak, aby exekuce dále 

pokračovala? 

Odpověď: 

12 

 

Otázka 9) 

Jaká je celková jistina (vámi vymáhaná částka) případů, za které jste zaplatili zálohu na náklady 

kauce (500 Kč) tak, aby exekuce dále pokračovala? 

Odpověď: 

8.878 Kč 

 

Otázka 10) 

Podle jakých kritérií jste se rozhodovali, zda má exekuce pokračovat (tj. zaplatili jste zálohu na 

náklady kauce 500 Kč)? 

Odpověď: 

Při hodnocení, zda má exekuce pokračovat, jsme zohledňovali následující atributy: 

 Počet exekučních řízení, která jsou vedena proti povinnému a naše pořadí 

 Délka období, po které je vedeno řízení 

 Zjištění či nezjištění vlastnictví postižitelných movitých věcí a jejich zajištění 

 Zjištění či nezjištění vlastnictví postižitelných nemovitých věcí a jejich zajištění 

 Skutečný pobyt povinného (zjištěn, nezjištěn, ohlašovna, vězení, mimo ČR) 

 Existence či neexistence příjmu povinného a jeho zdroj 

 V dosavadním řízení došlo či nedošlo k částečnému vymožení 

 

 

Žádost o informace ze dne 20. 9. 2022 

 

Otázka 1) 

Žádost o zaslání směrnice/metodiky, či pokud taková písemná směrnice či metodika neexistuje, o 

konkretizaci jednotlivých pravidel při jednotlivých ošetřovatelských režimech hospitalizovaných 

pacientů na psychiatrickém oddělení FN Plzeň a na psychiatrické klinice FN Plzeň, tzn. jaká jsou 

jednotlivá pravidla práce, péče a kontroly o pacienty hospitalizovaných na jednotce intenzivní péče, o 

pacienty ve zvýšeném dohledu na běžném lůžku, o pacienty v běžném dohledu na běžném lůžku, o 

pacienty ve volném režimu apod. na psychiatrickém oddělení FN Plzeň a na psychiatrické klinice FN 

Plzeň. A dále o sdělení, jaká je frekvence a jaké jsou intervaly fyzické kontroly rizikového pacienta 

přes den a v noci hospitalizovaného na psychiatrickém oddělení FN Plzeň a na psychiatrické klinice 

FN Plzeň. 

Odpověď: 

Požadovaný dokument byl zaslán. 

 

 

Žádost o informace ze dne 1. 10. 2022 

 

Otázka 1) 

Byl ke dni 6. 7. 2022 primářem Vaší nemocnice lékař XXX? 

Odpověď: 

Ne 

 

Otázka 2) 

Byl ke dni 26. 9. 2022 primářem ve Vaší nemocnici lékař XXX? 
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Odpověď: 

Ne 

 

 

 

Žádost o informace ze dne 11. 10. 2022 

 

Otázka 1) 

Zaslání režimů a pravidel při hospitalizaci pacientů na Psychiatrické klinice FN Plzeň platných od 

1. 7. 2020 do 30. 9. 2020. 

Odpověď: 

Požadované dokumenty zaslány. 

 

Otázka 2) 

Kdo byl v období od 1. 7. 2020 do 30. 9. 2020 odborným garantem - školitelem XXX? 

Odpověď: 

XXX 

 

Otázka 3) 

Kdo byl v období od 1. 7. 2020 do 30. 9. 2020 primářem Psychiatrické kliniky FN Plzeň? 

Odpověď: 

MUDr. Jiří Hudeček 

 

Otázka 4) 

Jakou odbornou a funkční pozici na Psychiatrické klinice FN Plzeň zastával v období od 1. 7. 2020 do 

30. 9. 2020 XXX? 

Odpověď: 

Školitel, garant oboru pedopsychiatrie 

 

 

 

Žádost o informace ze dne 12. 10. 2022 

 

Otázka 1) 

Byl kdykoli primářem ve Vaší nemocnici lékař XXX? 

Odpověď: 

Ne. XXX byl dlouholetým primářem Vojenské nemocnice Plzeň, která se dne 1. 1. 2006 sloučila s 

Fakultní nemocnicí Plzeň. 

 

Otázka 2) 

Ve kterém konkrétním období primářem ve Vaši nemocnici lékař MUDr. Jan Velek byl? 

Odpověď: 

XXX nebyl primářem ve Fakultní nemocnici Plzeň. 

 

 

Žádost o informace ze dne 13. 10. 2022 

 

Otázka 1) 

Zda se Nemocnice účastnila jakýchkoli soudních nebo trestních řízení a to v souvislosti s prací / 

činností XXX? Pokud ano, žádám o sdělení spisových značek a označení soudu, který danou věc řešil, 

či označení například policejního orgánu, který věc řešil. 

Odpověď: 

Ne 

 

Otázka 2) 
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Ve smyslu dotazu 1) zda Nemocnice uhradila či musela uhradit jakoukoli částku, jakožto náhradu 

škody, majetkové či nemajetkové újmy v souvislosti s protiprávním jednáním XXX? Pokud ano, kdy a v 

jaké výši tato částka byla? 

Odpověď: 

Ne 

 

Otázka 3) 

Zda Nemocnice vymáhala či vymáhá po zaměstnanci plnění, které musela uhradit ve smyslu dotazu 

2)? Pokud ano, bylo již vymoženo či nikoli? 

Odpověď: 

Ne 

 

Otázka 4) 

Zda byla činností (protiprávní, neodbornou) XXX způsobena majetková škoda jakémukoli pacientovi 

Nemocnice? Pokud ano, kdy a v jaké výši a jaká byla přijata ve vztahu k tomuto zaměstnanci 

opatření? 

Odpověď: 

Ne 

 

 

Žádost o informace ze dne 22. 11. 2022 

 

Otázka 1) 

Jsou zajištěny dodávky energií pro fakultní nemocnici (dále jen FN) na rok 2023? 

Odpověď: 

Ano, dodávky energií jsou na rok 2023 zajištěny. 

 

Otázka 2) 

Pokud ano, kdy FN uzavřela smlouvu, včetně termínu podpisu smlouvy? 

Odpověď: 

Fakultní nemocnice Plzeň smlouvy na dodávky elektřiny a zemního plynu s dodavateli neuzavírá, 

smlouvy uzavírá Ministerstvo zdravotnictví České republiky, které realizovalo centralizovaný nákup 

elektřiny a zemního plynu na rok 2023. Smlouvy na dodávky tepla uzavřela Fakultní nemocnice Plzeň 

s Plzeňskou teplárenskou, a.s. dne 20. 12. 2021. 

 

Otázka 3) 

Kdo je dodavatelem energií (zemního plynu, tepla, elektrické energie) pro FN na rok 2023? 

Odpověď: 

Elektrická energie v napěťové hladině NN – Centropol Energy, a.s. 

Elektrická energie v napěťové hladině VN – Veolia Komodity ČR, s.r.o. 

Zemní plyn maloodběr – Pražská plynárenská, a.s. 

Zemní plyn velkoodběr – Pražská plynárenská, a.s. 

Teplo - Plzeňská teplárenská, a.s. 

 

Otázka 4) 

Jaká je cena za kWh elektrické energie a kWh zemního plynu pro FN na rok 2023? 

Odpověď: 

Ceny za kWh elektrické energie a zemního plynu nelze určit předem, protože budou vytvářeny až v 

průběhu vlastních dodávek. Ceny elektřiny a zemního plynu jsou tvořeny na trhu pro každou 

jednotlivou hodinu. 

 

 

 

Za správnost odpovídá: Mgr. Bohumír Mičan 

Právník FN Plzeň 


