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

k informacím v roce 2023 
 
 

Žádost o informace ze dne 5. 1. 2023 

 

Otázka 1) 

Využíváte institut nemocničního ombudsmana? 

a) Pokud ano - Od kdy? 

- Je u Vás zaměstnán? 

- Pracuje výhradně pro Vás, nebo jej sdílíte s jinými poskytovateli zdravotních služeb? 

b) Pokud ne - Chystáte se tento institut zřídit? 

Odpověď: 

Ne. Zřízení institutu nemocničního ombudsmana je ve fázi úvah. 

 

Otázka 2) 

Pokud nevyužíváte institut nemocničního ombudsmana, kdo je u Vás příslušný řešit stížnosti a podněty 

pacientů? (pracovní pozice, zařazení v organizační struktuře) 

Odpověď: 

Na řešení stížností se podílí zaměstnankyně, která má stížnosti přímo na starosti, a Oddělení 

zdravotnického práva a pracovně-právních vztahů. Dotyčná zaměstnankyně se v organizační struktuře 

nachází pod náměstkem pro léčebně preventivní činnost. Oddělení zdravotnického práva a pracovně-

právních vztahů se nachází v organizační struktuře pod Zaměstnaneckým odborem. 

 

Otázka 3) 

Má pověřená osoba (zaměstnanec, ombudsman, ..), která řeší spory a podněty pacientů, speciální 

vzdělání zaměřené na řešení sporů a konfliktní situace? Pokud ano, tak jaké? 

Odpověď: 

Ne. Jedná se však o lékařku s dlouholetou praxí v medicíně. 

 

Otázka 4) 

Využíváte při řešení sporů s pacienty mediaci (služby mediátora)? 

Pokud ano - V kolika případech? Napomohla mediace vyřešení sporu? 

Odpověď: 

Ne. 

 

Otázka 5) 

Využíváte při řešení sporu jinou formu mimosoudního řešení sporu (např. etické poradenství)? 

Odpověď: 

Ne. 

 

Otázka 6) 

Vyplnění přiložené tabulky 

Odpověď: 

Tabulka zaslána 

 

 

Žádost o informace ze dne 6. 1. 2023 

 

Otázka 1) 

Jaký byl příjem z parkoviště před nemocnicí Lochotín za roky 2019, 2020, 2021 a 2022? Prosím ke 

každému roku uvést počet parkovacích míst pro veřejnost na daném parkovišti.. 

Odpověď: 
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Rok Počet míst Příjem 

2019 241 346.895 Kč 

2020 248 280.050 Kč 

2021 248 347.240 Kč 

2022 248 351.600 Kč 
 

Otázka 2) 

Jaký byl příjem z vjezdu do areálu nemocnice Lochotín za roky 2019, 2020, 2021 a 2022? Prosím ke 

každému roku uvést počet parkovacích míst pro veřejnost v areálu (pokud nelze uvést přesně, tak 

alespoň přibližně. 

Odpověď: 

Rok Počet míst Příjem 

2019 540 2.647.735 Kč 

2020 540 2.276.465 Kč 

2021 540 2.536.005 Kč 

2022 553 2.705.435 Kč 
 

Otázka 3) 

Jaký byl příjem z vjezdu do areálu nemocnice Bory za roky 2019, 2020, 2021 a 2022? Prosím ke 

každému roku uvést počet parkovacích míst pro veřejnost v areálu (pokud nelze uvést přesně, tak 

alespoň přibližně. 

Odpověď: 

Rok Počet míst Příjem 

2019 639 3.275.345 Kč 

2020 688 3.104.260 Kč 

2021 767 4.458.135 Kč 

2022 770 3.599.375 Kč 
 

 

Žádost o informace ze dne 26. 1. 2023 

 

Otázka 1) 

Zda bude FN Plzeň podnikat nějaké kroky z důvodu vážných pochybení, kterých se dopustil XXX? 

Pokud ano, jaké? Pokud nikoli z jakého důvodu? 

Odpověď: 

§2 odst. 4) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, nestanovuje povinnost 

poskytovat informace na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Je potřeba 

zdůraznit, že Vaše žádost tedy není žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím. Nad rámec informační povinnosti stanovené zákonem Vám sděluji, že soukromá znalecká 

činnost pana doktora žádným způsobem nesouvisí s poskytováním léčebné péče Fakultní nemocnice 

Plzeň a nelze z ní činit jakékoliv závěry. 

 

 

Žádost o informace ze dne 31. 1. 2023 

 

Otázka 1) 

Prosím o poskytnutí informacích vedených dle ustanovení § 39 odst. 4 z.č. 372/2001 Sb., zákona o 

zdravotních službách v centrální evidenci použití omezovacích prostředků, tedy souhrnné údaje o 

počtech případů a typů omezovacích prostředků, době trvání jejich použití, a to pro každý omezovací 

prostředek zvlášť, a to za kalendářní roky 2019, 2020, 2021 a 2022.? 

Odpověď: 

 2019 2020 2021 2022 

Úchop zdravotnickým personálem 41 51 71 134 
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Omezení ochrannými pásy nebo kurty 157 186 144 253 

Umístění v místnosti určené k bezpečnému 
pohybu 

46 34 23 42 

Ochranný kabátek zamezující pohybu 0 0 0 0 

Psychofarmaka 62 25 38 99 
 

 

Žádost o informace ze dne 21. 2. 2023 

 

Otázka 1) 

Celkový počet pracovníků pracujících ve stravovacím odboru ve Vašem zařízení? 

Odpověď: 

Celkový počet zaměstnanců je 153. 

 

Otázka 2) 

Maximální dosažené vzdělání těchto pracovníků v absolutní četnosti: základní vzdělání, střední 

vzdělání, střední vzdělání s maturitou, vysokoškolské vzdělání bakalářské, vysokoškolské vzdělání 

magisterské, vysokoškolské vzdělání doktorské, ostatní. 

Odpověď: 

Maximální dosažené vzdělání v absolutní četnosti: 

 základní vzdělání – 23 

 střední vzdělání – 84 

 střední vzdělání s maturitou – 37 

 vysokoškolské vzdělání bakalářské – 1 

 vysokoškolské vzdělání magisterské – 0 

 vysokoškolské vzdělání doktorské – 1 

 ostatní (vyšší odborné vzdělání) – 7 

 

 

Žádost o informace ze dne 26. 2. 2023 

 

Otázka 1) 

Poskytnutí informací o nutričních terapeutech zaměstnaných vaším zdravotnickým zařízením v 

rozsahu: věk, výše úvazku, zařazení do platové třídy, nejvyšší dosažené vzdělání vedoucí k získání 

odborné způsobilosti (SŠ/VOŠ/VŠ Bc.), dosažené vzdělání vedoucí k získání specializované 

způsobilosti (NCO NZO/VŠ Mgr.), je-li dotyčný zaměstnanec jejím držitelem, název specializačního 

oboru, je-li dotyčný zaměstnanec držitelem specializované způsobilosti.? 

Odpověď: 

Vyplněná tabulka byla zaslána. 

 

 

Žádost o informace ze dne 2. 3. 2023 

 

Otázka 1) 

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

rok 2022, a to pro každý omezovací prostředek zvlášť, v rámci centrální evidence použití omezovacích 

prostředků vedené dle ustanovení § 39 odst. 4 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 

podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„Zákon o zdravotních službách“)? 

Odpověď: 

Omezovací prostředky Data za rok 2022 

Úchop zdravotnickým personálem 134 

Omezení ochrannými pásy nebo kurty 253 
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Umístění v místnosti určené k bezpečnému pohybu 42 

Ochranný kabátek zamezující pohybu 0 

Psychofarmaka 99 
 

Otázka 2) 

Jakými disponujete souhrnnými údaji o počtech hospitalizací za kalendářní rok 2022? 

Odpověď: 

Celkový počet hospitalizací za rok 2022 byl 59.210. Údaj o celkovém počtu hospitalizací je pravidelně 

uváděn i na oficiálních stránkách Fakultní nemocnice Plzeň.. 

 

 

Žádost o informace ze dne 2. 3. 2023 

 

Otázka 1) 

Celkový žádáme na základě zákona č. 106/1999 Sb. a zejména pak jeho nové části § 8c - Informování 

o příjmech fyzických osob o poskytnutí následujících informacío 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* 

a to za kalendářní rok 2022 (vyplacených, resp. poskytnutých v souvislosti s výkonem výše uvedené 

pozice, resp. funkce za období od 1.1.2022 do 31.12.2022). Prosíme o poskytnutí informací ve 

struktuře Instituce - Pozice - Rok - Plat bez odměn v hrubé výši - Odměny/bonusy v hrubé výši - 

Nefinanční bonusy - Počet odpracovaných měsíců za rok - Zdůvodnění mimořádných odměn, tedy tak, 

jak je uvedeno v přiložené tabulce ve formátu MS Excel. 

Odpověď: 

Tabulka zaslána. 

 

 

Žádost o informace ze dne 6. 3. 2023 

 

Otázka 1) 

Zdvořile vás žádám o sdělení výše průměrného osobního ohodnocení (osobního příplatku) lékařů v 

čtrnácté a patnácté platové třídě ve vaší nemocnici FN Plzeň k datu 31. 12. 2022 ve smyslu zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Odpověď: 

Průměrný osobní příplatek lékařů ve 14. platové třídě – 21.614 Kč. 

Průměrný osobní příplatek lékařů v 15. platové třídě – 39.269 Kč. 

 

Otázka 1) 

Dále vás zdvořile žádám o sdělení výše průměrné souhrnné roční odměny u výše uvedeného povolání 

ve vaší organizaci ve výše uvedených platových třídách. 

Odpověď: 

Výše průměrné souhrnné roční odměny lékařů ve 14. platové třídě – 166.203 Kč. 

Výše průměrné souhrnné roční odměny lékařů v 15. platové třídě – 376.205 Kč. 

 

 

Žádost o informace ze dne 14. 3. 2023 

 

Otázka 1) 

Obrátili se na Vaši instituci za roky 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 Vaši pacienti či bývalí 

pacienti (nebo jejich pozůstalí) s tím, že jim byla postupem non lege artis (či jiným porušením 

povinnosti) Vašeho zdravotnického personálu způsobena újma na zdraví, nebo z důvodu takového 
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postupu Vaši pacienti zemřeli? Pokud ano, kolik pacientů či jejich pozůstalých se na Vás takto 

obrátilo za příslušné výše uvedené roky? 

Odpověď: 

2017 - 0 

2018 - 2 

2019 - 4 

2020 - 1  

2021 - 1 

2022 - 2 

 

Otázka 2) 

V kolika případech za roky 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 Vaše instituce vyplatila zadostiučinění 

za újmu na zdraví pacientovi, kterému byla způsobena újma na zdraví postupem non lege artis(či 

jiným porušením povinnosti) Vašeho zdravotnického personálu? 

Odpověď: 

2017 - 5 

2018 - 2 

2019 - 1 

2020 - 2 

2021 - 0 

2022 - 3 

 

Otázka 3) 

Obrátili se na Vaši instituci za roky 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 Vaši pacienti či bývalí 

pacienti (nebo jejich pozůstalí) s tím, že jim byla postupem non lege artis (či jiným porušením 

povinnosti) Vašeho zdravotnického personálu způsobena ztráta šance na uzdravení nebo ztráta šance 

na přežití? Pokud ano, kolik pacientů či jejich pozůstalých se na Vás takto obrátilo za příslušné výše 

uvedené roky? 

Odpověď: 

2017 - 0 

2018 - 1 

2019 - 0 

2020 - 0 

2021 - 0 

2022 - 0 

 

Otázka 4) 

V kolika soudních řízeních, jejichž předmětem je  

• nárok na odčinění (popř. „náhradu“) nemajetkové újmy (na zdraví);  

• nárok na odčinění (popř. „náhradu“) za ztrátu šance na uzdravení (na zlepšení zdravotního 

stavu); 

• nárok na odčinění (popř. „náhradu“) za ztrátu šance na přežití; 

• nárok na odčinění nemajetkové újmy (duševních útrap) osobám blízkým pacientovi Vaší 

instituce; 

vystupuje Vaše instituce jako žalovaná ke dni obdržení této žádosti? Jedná se o soudní řízení, která 

dosud nejsou pravomocně skončena, bez ohledu na to, zda o nich rozhoduje soud prvního stupně či 

odvolací soud. Prosím o uvedení počtu řízení u každého z nároků zvlášť. 

V případě, že nárok odpovídá z hlediska hmotného práva výše uvedeným nárokům, žalobní návrh však 

obsahuje jinou formulaci, prosím o zahrnutí těchto řízení k nároku odpovídajícímu po hmotně právně 

právní stránce. 

Odpověď: 

• 7 

• 1 

• 0 

• 0 
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Za správnost odpovídá: Mgr. Bohumír Mičan 

Právník FN Plzeň 


