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Úvodní slovo ředitele

Vážení spoluobčané, kolegové, přátelé, 

při hodnocení roku 2008 musím konstatovat, že to neby-
lo jednoduché období nejen pro Fakultní nemocnici Na 
Bulovce, ale i pro celou Českou republiku. . Prohlubující 
se recese a nižší výkonnost hospodářství vedla ke snížení 
výběru pojistného a tedy k menší ochotě zdravotních 
pojišťoven jednat o cenových narovnáních podhodnoce-
ných zdravotnických subjektů, ke kterým nepochybně pat-
říme. Pokračující úbytek sester začal způsobovat problémy 
při naplňování našeho základního cíle – poskytování kvalitní 
zdravotní péče. Ekonomická situace, zejména v první polovi-
ně roku 2008, nebyla dobrá. Příjmy ze zdravotního pojištění, 
kde převažoval pro naši nemocnici nízko nastavený paušál, 
vycházející z historických úhrad před rokem 1997, nepokrýval 
naše náklady, které nebyly a nejsou ve srovnání s jinými fakult-
ními nemocnicemi vysoké. Hospodářský výsledek byl v průběhu 
roku záporný a objem závazků se zvyšoval. Společným úsilím se 
však podařilo této nepříznivý trend na konci roku změnit, zejména 
v oblasti výnosů, kde došlo k poměrně velkému nárůstu. Fakultní 
nemocnice Na Bulovce se postupně zlepšovala v oblasti vykazo-
vání úhrad zdravotním pojišťovnám a zvládá systém DRG, který se 
stává pro úhrady akutní lůžkové péče stěžejní. V oblasti nákladů 
jsme připravili nový informační systém, který umožnil korigovat spo-
třebu léků. Toto úsilí se na konci roku 2008 zúročilo a nemocnice 
dosáhla vyrovnaného hospodářského výsledku a snížení závaz-
ků. Dá se říci, že rok 2008 byl pro proces ekonomické stabili-
zace zlomový. Čeká nás však ještě mnoho práce k dosažení 
plné ekonomické konsolidace. Nelze však opomenout oblast 
kvality poskytované péče, ve které máme určitě veliké rezer-
vy a tato oblast bude rozhodující při výběru zařízení stále 
náročnějším pacientem. A právě zájem pacientů o péči 
v naší nemocnici bude ve stávajícím trendu úhrad, kdy 
dochází k omezování paušálních plateb, zcela zásadní. 
Proto je nutné stále zlepšovat nejen kvalitu poskytované 
péče, ale i přístup k našim klientům.
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Organizace a řízení

Fakultní nemocnice poskytuje komplexní léká-
renskou péči, zajišťuje transfúzní služby a zpra-
covává veškerý biologický materiál podle 
nabídky laboratorních oddělení.

Fakultní nemocnice může provozovat mimo svoji 
hlavní činnost také jinou činnost v souladu s práv-
ními předpisy a v rozsahu a za podmínek stano-
vených zřizovatelem. 

Nemocnice sleduje vývoj lékařské vědy a tech-
niky, podílí se na vědeckovýzkumné činnosti 
a v potřebné míře využívá zkušeností a odbor-
ných poznatků jiných zdravotnických zařízení, 
včetně zahraničních. 

Doškoluje vlastní pomocný zdravotnický personál.

Zabezpečuje stravovací služby prostřednictvím 
externího dodavatele ve vlastním zařízení.

Provozuje vlastní ubytovací zařízení.

Fakultní nemocnice plní podle zvláštních 
předpisů úkoly spojené s ochranou státu 
a obyvatel. 

vrchního fyzika Prahy MUDr. Ladislava Procház-
ky a profesora MUDr. Karla Hynka, garanci 
nad nimi převzal Stavební úřad Prahy. V červnu 
1931 byla nemocnice slavnostně otevřena za 
účasti primátora JUDr. Karla Baxy a celé řady 
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Základní úkoly

Pro naplnění svého poslání v oblasti zdravotní 
péče a služeb Fakultní nemocnice na svých zdra-
votnických pracovištích zejména:

•

•

•

•

•
•

•

Fakultní nemocnice umožňuje odborné praktic-
ké vyučování žáků středních a vyšších zdravot-
nických škol; může provádět kvalifi kační kurzy 
k získávání způsobilosti pro výkon povolání 
nižších a pomocných zdravotnických pracovní-
ků. Podrobnosti se stanoví dohodou mezi ředite-
lem nemocnice a ředitelem příslušné školy. 

Fakultní nemocnice provádí základní a klinický 
výzkum, zavádění a ověřování nových poznatků 
a metod v klinické praxi. Podílí se na klinickém 
hodnocení léčiv a ověřování prostředků zdravot-
nické techniky s cílem prokázat jejich účinnost, 
bezpečnost a jakost. Spolupracuje přitom s insti-
tucemi v České republice i v zahraničí. 

Identifi kační údaje

Fakultní nemocnice Na Bulovce
Budínova 2, 180 81  Praha 8 – Libeň

IČO: 00064211
Telefon: 266 081 111
E-mail: info@fnb.cz
Web: www.fnb.cz

Fakultní nemocnice Na Bulovce byla zřízena 
Ministerstvem zdravotnictví České republiky na 
základě Zřizovací listiny ze dne 31. 12. 1999 
pod č.j. 48193/99.

Předmět činnosti

Fakultní nemocnice je vybraným zdravotnickým 
a vzdělávacím zařízením určeným Ministerstvem 
zdravotnictví. Poskytuje dospělým i dětem ambu-
lantní a lůžkovou základní, specializovanou a 
zvláště specializovanou diagnostickou a léčeb-
nou péči, jejíž součástí jsou i nezbytná preventivní 
opatření. Zdravotní péči a služby poskytuje ve spá-
dové oblasti vymezené Ministerstvem zdravotnictví 
i na území celé České republiky, a to v lékařských 
oborech uvedených ve Statutu Fakultní nemocnice 
v platném znění. 

Odborná pracoviště, která poskytují zdra-
votní péči a služby, jsou výukovými základ-
nami lékařských, popř. jiných fakult, Institutu 
postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví 
v Praze, případně dalších institucí pro vzdě-
lávání lékařů a dalších odborných pracovní-
ků ve zdravotnictví. Podrobná úprava podílu 
nemocnice na výchově a vzdělávání studentů 
je stanovena dohodou mezi ředitelem nemoc-
nice a děkanem příslušné fakulty, resp. ředite-
lem příslušné instituce. 

vykonává preventivní, dispenzární a vyšetřova-
cí činnost
vykonává léčebnou a ošetřovatelskou čin-
nost
provádí laboratorní vyšetření provozuje centra 
pro poskytování zdravotní péče a služeb ve spe-
cializovaných medicínských oborech
vykonává konziliární a superkonziliární čin-
nost
zabezpečuje provoz lékárny
zabezpečuje dopravu vlastními dopravními 
prostředky
zabezpečuje ve spolupráci s místně příslušným 
školským úřadem služby základní a mateřské 
školy pro dlouhodobě hospitalizované dětské 
pacienty. Plní své výchovné a vzdělávací funk-
ce v souladu s předmětem činnosti. 



Management nemocnice3
Vedení nemocnice:
 
ředitel nemocnice:          Ing. Petr Sláma

náměstek ředitele 
pro léčebně-preventivní péči: MUDr. Martin Houdek
 
náměstkyně 
pro ošetřovatelskou péči:    Mgr. Soňa Mendlová

ekonomický náměstek: RNDr. Hana Pýchová

náměstek ředitele 
pro techniku a provoz:         Karel Nepraš 

náměstek pro organizaci a řízení:  PhDr. Petr Mach, MBA
   

 
Management zdravotnických pracovišť

Ortopedická klinika 
prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.   přednosta kliniky
MUDr. Ivo Kofránek  primář
Eva Fořtová  vrchní sestra

Chirurgická klinika  
prof. MUDr. František Antoš, CSc.  přednosta kliniky
MUDr. Karel Jaroš  primář
Jaroslava Bubeníčková  vrchní sestra

Gynekologicko - porodnická klinika 
prof. MUDr. Michael Halaška, DrSc. přednosta kliniky
MUDr. Daniel Driák Ph.D.  primář
Hana Jandovská  vrchní sestra

Dermatovenerologická Klinika 
prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc. přednostka kliniky
MUDr. Naděžda Vojáčková  primářka
Kateřina Křemenová  vrchní sestra

Radiodiagnostická klinika  
MUDr. Miroslav Kašpar, CSc.  Primář
Jan Kohout  vrchní laborant

Ústav radiační onkologie    
doc. MUDr. Luboš Petruželka  přednosta
MUDr. Vladimíra Stáhalová  primářka
Jarmila Košťálová  vrchní sestra

Klinika infekčních, tropických a parazitárních nemocí       
doc. MUDr. Michal Holub, Ph.D.  přednosta
doc. MUDr. Vilma Marešová  přednosta
doc. MUDr. Jiří Beneš, CSc.   přednosta
MUDr. Hana Roháčová, Ph.D.  primářka
Květuše Novotná  vrchní sestra

Klinika plastické chirurgie   
doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.  Přednosta
MUDr. Karel Urban  primář
Ivana Bališová  vrchní sestra

Klinika pneumologie a hrudní chirurgie  
prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc.   přednosta
MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.  primář
Naděžda Janásová  vrchní sestra
 
Oddělení soudního Lékařství   
MUDr. Michal Beran, Ph.D.  primář
MUDr. Ivan Procházka  zástupce prim.

Anesteziologicko - resuscitační oddělení   
MUDr. Tomáš Beran  primář
Hana Kožmínová  vrchní sestra

Oddělení klinické psychologie         
PhDr. Jiří Los  vedoucí lékař

Oddělení klinické biochemie a imunologie  
MUDr. Eugen Liška  primář 
Marie Vémolová  vrchní lab.

Oddělení klinické Hematologie a transfuze                     
MUDr. Alena Trpáková  primář
Miroslava Fibrová  vrchní lab.

Oddělení klinické Mikrobiologie      
MUDr. Blanka Horová                      primář
Hana Šenoltová   vrchní laborant

Stomatologické odděleni       
MUDr. Ladislav Srnad   primář 

Patologicko - anatomické oddělení  
MUDr. Kamila Benková   primář
Eva Benoniová   vrchní laborantka

Národní jednotka dohledu nad tuberkulozou      
MUDr. Jiří Wallenfels                    vedoucí lékař

I. Interní oddělení       
MUDr. František Paďour                  primář
Bc. Emilie Štirandová  vrchní sestra

II. Interní oddělení      
MUDr. Jiří Koskuba  primář
Jiřina Hrubá  vrchní sestra

Oddělení fyzioterapie a léčebné rehabilitace              
MUDr. Karel Fojtík  primář
Jitka Máchová  ved. fyzioterapeut 

Neurologické oddělení            
MUDr. Ing. Svojmil Petránek, CSc.  primář
Marie Dvořáková                     vrchní sestra

Oddělení léčby bolesti a centrum následné ošetřovatelské péče 
MUDr. Dana Vondráčková  primář
Božena Chudobová  vrchní sestra

Oddělení funkční diagnostiky a Centrum preventivní péče   
MUDr. Jan Zeman                        primář
Bc. Irena Parezová  vrchní sestra 

Oddělení dětské chirurgie a traumatologie   
MUDr. Karel Harvánek  primář
Jana Výborná  vrchní sestra

Oční oddělení         
MUDr. Břetislav Brožek, CSc.         primář 
Marcela Růžičková  vrchní sestra 

Otorynolaringologické oddělení        
MUDr. Tomáš Podlešák  primář
Anna Ehlenová  vrchní sestra

Neontologické oddělení       
MUDr. Martin Čihař    primář
Bc. Jaroslava Saxlová   vrchní sestra

Pediatrické oddělení        
MUDr. Martin Fuchs   primář
Miroslava Šikýřová   vrchní sestra

Urologické oddělení         
doc. MUDr. Jaroslav Novák, CSc.  primář
Eva Hrudková  vrchní sestra 

Slatinné lázně Toušeň        
MUDr. Bohumil Svášek    primář
Radomíra Rottová  vrchní sestra 

Lékárna          
PharmDr. Ilona Kosařová  vedoucí lékárny
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Výnosy   
Celkové výnosy za 1 - 12/2008 proti stejnému 
období 2007 vzrostly o 176 654 tis. Kč. Tržby ze 
zdravotního pojištění jsou vyšší o 235 375 tis. Kč. 
Pozitivně se projevilo především doúčtování indivi-
duální výkonové ceny nemocnice ze strany VZP za 
rok 2007, které se promítlo i do cen roku 2008. 

Do výnosů se pozitivně projevily i regulační 
poplatky, které pro zařízení představovaly celkově 
i s poplatky za recepty 32 577 tis. Kč a byly použi-
ty především na zlepšení péče o pacienty. Provozní 
dotace byly ve výši 33 075 tis. Kč. Díky přijatým 
úsporným opatřením v druhém pololetí  a z navý-
šení tržeb od zdravotních pojišťoven nemocnice 
ukončila hospodaření roku 2008 s kladným  hos-
podářským výsledkem  418 tis. Kč. 

Náklady  

Nemocnice v  roce 2008 hospodařila na zákla-
dě stanoveného vyrovnaného rozpočtu. V průběhu 
roku byla přijata řada opatření k regulaci nákladů 
a výnosů a jejich postupné naplňování vedlo na 
konci roku k vyrovnané bilanci.

Náklady za 1-12/2008 proti stejnému období 
2007 vzrostly o 190 407 tis. Kč, a to zejména 
v účtové skupině 50 - spotř. nákupy o 78 816 tis.
Kč. Z toho náklady na léky se navýšily o 43 144 tis. 
Kč (jedná se především o centrové léky), náklady 
na SZM o 17 945 tis. Kč. Náklady na prodané 
zboží lékárnou stouply o 14 983 tis. Kč a byly 
kompenzovány růstem výnosů z prodeje léků.

Nárůst nákladů na energii je vyšší z důvodu infl ace 
v roce 2008 o 4 431 tis. Kč. Za sledované období 
došlo k výraznému snížení nákladů na opravy jak 
stavební, tak přístrojové o 16 159 tis. Kč, mírně 
narostly náklady na služby – především úklid, pra-
ní prádla a stravování. 52 - osobní náklady jsou 
meziročně vyšší  o 27 993 tis. Kč a je důsledkem 
legislativních úprav platů ve zdravotnictví.

K podstatnému navýšení nákladů oproti roku 
2007 došlo na účtech skup. 54 - ost. náklady 
(60 074 tis. Kč), které bylo zaviněno promítnutím 
zhoršené platební situace nemocnice ze strany 
dodavatelů do úroků z prodlení  (25 061 tis. Kč) 
a promítnutím sankcí ze strany zdravotních pojišťo-
ven při vyúčtování roku 2007 (33 366 tis. Kč).

K nárůstu došlo také u nákladů na odpisy DNM 
a DHM, a to o 12 856 tis. Kč. 

Celkově náklady ve sledovaném období rostly prů-
měrně v souvislosti s infl ačním koefi cientem. V prů-
běhu prvního pololetí se výrazně zhoršovala pla-
tební situace nemocnice, která vedla ke zvyšování 
závazků vůči dodavatelům. Proto vedení nemocni-
ce přijalo především v druhém pololetí řadu úspor-
ných opatření, které v konečném důsledku ke konci 
roku tento nepříznivý trend zastavila.

Náklady a výnosy rok 2008

Náklady celkem v tis. Kč      2.208  346
Z toho: léky           253 371
krev                        16 981
zdravotnický materiál          196 780
osobní nálady          874 551
odpisy          117 636
ostatní          749 027
Výnosy celkem v tis. Kč       2.208 763
Z toho: zdravotní pojišťovny       1.587 211
dotace            33 075
ostatní            588 477
Hospodářský výsledek v tis. Kč                 418
Neuhrazená ztráta minulých let v tis. Kč        448 126

Výnosy ze zdravotního pojištění (v tis. Kč):

Celkem v tis. Kč       1.587 211
Všeobecná ZP       1.128 554
Vojenská ZP           70 080
Hutnická ZP                         1 269
Oborová ZP          230 006
ZP Škoda            16 750
ZP Ministerstva vnitra          106 501
Revírní bratrská pokladna ZP              2 589
ZP Metal-Aliance                       17 748
Česká národní ZP            12 955
ZP AGEL                                                  228
Cizinci                                     5 316

Stav majetku: 

Stav majetku, s nímž organizace hospodařila  k 31.12.2008
Drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek:
DDNM SW         3 972 667,00 Kč 
DDHM zdravotnické přístroje a nástroje       35 953 337,56 Kč
DDHM stroje a přístroje provozní       17 914 455,59 Kč
DDHM výpočetní technika        25 823 082,36 Kč
DDHM nábytek       55 569 854,44 Kč
DDHM ostatní majetek         9 119 925,19 Kč 
Neúčtovaný DDHM  do1000 Kč         8.153 041,52 Kč
Zápůjčky od organizací DDHM         8 406 265,80 Kč
Pořizovací cena drobného majetku celkem         164 912 629,46 Kč

Dlouhodobý majetek:
Movitý dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek:
DNM -SW       19 499 059,20 Kč
DHM S3-zdrav. lab. technika     937 535 064,85 Kč
DHM S4-stroje, přístroje provozní     131 066 756,49 Kč
DHM S6-výpočetní technika       21 819 640,35 Kč
DHM S7-inventář      12 432 474,31 Kč
DHM S8-ostatní sam. a soubor mov. věcí       19 114 742,35 Kč
Dopravní prostředky       14 708 075,93 Kč
Poř. cena movitého dlouhodobého majetku celkem 1 156 175 813,48 Kč
Zůstatková cena movitého dlouhodobého majetku    414 885 574,95 Kč

Nemovitý dlouhodobý hmotný majetek:
Budovy:
Pořizovací cena budov 1 218 459 424,37 Kč
Zůstatková cena     854 504 876,09 Kč

Dlouhodobý majetek, který se neodepisuje
Z9 Pozemky - Pořizovací cena       42 978 580,00 Kč
P5-výpůjčky - Pořizovací cena       29 201 302,02 Kč
P4-obrazy - Pořizovací cena            637 187,20 Kč

Pořizovací cena celkem       72 817 069,22 Kč
Majetek se neodepisuje 

Pořizovací cena dlouhodobého majetku celkem  2 612 364 936,53 Kč

Průměrné stáří DHM je 15 let. Majetek je plně využit. 

Majetek, který má FNB  pronajatý:                                                 
(Jedná se o budovy a pozemky Magistrátu hl. m. Prahy a Prahy 8)
P1  Pronájem budovy,stavby     127 469 590,00 Kč
P2  Pronájem budovy,stavby a ostatní      104 967 731,00 Kč
P3 Pronájem pozemky       94 871 941,00 Kč
Pořizovací cena pronajatého majetku     327 309 262,00 Kč

Majetek se neodepisuje
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Rozvaha v tis. Kč k 31.12.2008  k 1.1.2008

AKTIVA CELKEM    1 821 239,89 1 696 781,56
Stálá aktiva      1 415 272,68 1 348 729,47
Dlouhodobý nehmotný majetek 24 300,90 18 628,32
- Software 20 209,00 14 048,57
- Ocenitelná práva 0,00 0,00
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 3 623,73 2 540,78
- Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 289,17 1 859,97
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku -17 223,66 -14 121,05
Dlouhodobý hmotný majetek 2 562 288,20 2 432 393,87
- Pozemky 42 978,58 42 978,58
- Stavby 1 201 693,57 1 134 083,65
- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1 150 378,73 987 428,67
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek 132 839,87 113 998,08
- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 33 747,76 152 812,80
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0,00 493,50
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku -1 154 092,76 -1 088 171,67
Oběžná aktiva  405 967,21 348 052,09
Zásoby 28 094,23 33 737,95
Pohledávky celkem 269 282,00 275 817,82
- Odběratelé 247 202,21 265 771,64
- Poskytnuté provozní zálohy 2 930,65 3 146,42
- Ostatní pohledávky 10 546,12 5 327,86
- Daň z přidané hodnoty 0,00 1 045,36
- Pohledávky za zaměstnanci 350,70 503,35
- Jiné pohledávky 6 696,58 10,19
Finanční majetek 70 087,88 33 239,83
- Peníze 1 403,08 741,31
- Běžný účet 3 686,70 23 865,52
- Běžný účet fondu kulturních a sociál. potřeb 47 488,13 317,03
- Ostatní běžné účty 17 509,97 8 315,97
Přechodné účty aktivní 38 503,10 5 256,49

PASIVA  1 821 239,90 1 696 781,55
Vlastní zdroje krytí aktiv 985 825,59 965 489,17
Majetkové fondy 1 276 597,66 1 198 027,21
- Fond dlouhodobého majetku 1 268 975,13 1 190 404,68
- Fond oběžných aktiv 7 622,53 7 622,53
Finanční a peněžní fondy 157 354,01 229 758,06
- Fond kulturních a sociálních potřeb 48 426,53 43 108,38
- Fond rezervní 5 085,55 4 846,22
- Fond reprodukce majetku 103 799,94 181 761,47
- Jiné fi nanční fondy 41,99 41,99
Výsledek hospodaření běžného účet. období 14 170,02
Nerozděl. zisk, neuhrazená ztráta min. let -462 296,10 -503 434,91
Výsledek hospodaření ve schval. řízení     41 138,81
Cizí zdroje 835 414,31 731 292,38
- Rezervy zákonné 0,00 142 390,00
Krátkodobé závazky 675 866,30 559 293,43
- Dodavatelé 544 962,65 480 847,50
- Přijaté zálohy 47 411,55 2 506,23
- Zaměstnanci 41 609,79 37 950,13
- Závazky ze sociálního zabezp. a zdravot. poj. 24 753,33 22 001,23
Dlouhodobé závazky 100 643,77 0,00
- Ostatní dlouhodobé závazky 100 643,77 0,00
Bankovní výpomoci a půjčky 49 020,15 0,00
Přechodné účty pasivní 9 884,09 29 608,95

Výkaz zisku a ztráty  2008
                                                                                      v Kč

Spotřeba materiálu 513 189,27
Spotřeba energie 67 287,79
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 0,00
Prodané zboží 306 518,35
Opravy a udržování 72 341,61
Cestovné 1 113,90
Náklady na reprezentaci 86,11
Ostatní služby 176 356,34
Mzdové náklady 637 418,15
Zákonné sociální pojištění 222 855,12
Ostatní sociální pojištění 2 675,49
Zákonné sociální náklady 11 601,90
Ostatní sociální náklady 0,00
Daň silniční 60,00
Daň z nemovitostí 10,67
Ostatní daně a poplatky 145,41
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 27 654,90
Ostatní pokuty a penále 7,03
Odpis pohledávky 67,04
Úroky 3 439,57
Kursové ztráty 151,57
Dary 0,00
Manka a škody 185,85
Jiné ostatní náklady 47 544,00
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 117 635,54
Zůstatková cena prodaného dlouhodob. nehmot. a hmot. majetku 0,00
Prodané cenné papíry a vklady 0,00
Prodaný materiál 1 408,78
Náklady celkem 2 208 345,56

Tržby z prodeje služeb 1 687 258,19
Tržby za prodané zboží 344 195,30
Aktivace materiálu a zboží 104,07
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,00
Ostatní pokuty a penále -55,80
Platby za odepsané pohledávky 0,00
Úroky 67,30
Kursové zisky 0,63
Zúčtování fondu 1 777,50
Jiné ostatní výnosy 140 577,52
Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 0,00
Tržby z prodeje materiálu 1 480.75
Zúčtování zákonných rezerv 0,00
Provozní dotace 33 075.00
Výnosy celkem 2 208 763,19

Výsledek hospodaření v tis. Kč 417,63



FN na Bulovce patří mezi zdravotnická zařízení, která svým rozsahem a zaměřením patří 
k nejvýznamnějším v České republice. Léčebně preventivní péče je poskytována nejen 
občanům hlavního města Prahy a blízkého okolí, ale v některých oborech jde o péči vyso-
ce specializovanou s celostátní působností. Mezi taková zařízení patří Klinika infekčních, 
parazitárních a tropických nemocí, Ústav radiační onkologie, Ortopedická a Chirurgická 
klinika, Klinika pneumologie a hrudní chirurgie, Dermatovenerologická klinika, ale i celá 
řada dalších pracovišť. Jsou zde prováděna vyšetření a léčba akutně nemocných paci-
entů přijímaných k hospitalizaci stejně jako vyšetřování a dispenzarizace v ambulantní 
části. Řada pracovišť vykonává konzultace vyžádaná jinými zdravotnickými zařízeními. 
Jsou zde prováděny unikátní výkony, jejichž zárukou jsou přední specialisté v různých 
oborech. Jsou nabízeny i služby poskytované zájemcům v oblasti preventivní medicíny 
i manažerské programy. 

Celkově je ve FN na Bulovce 10  klinik, 11 oddělení, komplement. V působnosti FNB 
je Národní jednotka dohledu nad tuberkulózou. V nemocnici je umístěna Protialkoholní 
záchytná stanice. FNB provozuje  slatinné lázně Toušeň.

Statistický přehled rok 2008

Počet lůžek            1 121
Počet lůžek JIP                             99
Počet hospitalizovaných pacientů   44 346
Počet ambulantně ošetřených pacientů   543 142
Počet operací                                             30 503

Ve FNB probíhá rozsáhlá výuka studentů zdravotních škol a lékařských fakult stejně jako 
postgraduální výuka lékařů.

Oddělení komplementu -  laboratorní medicíny

V oblasti oddělení komplementu - laboratorní medicíny zajišťuje nemocnice transfusní 
služby a poskytuje specializovanou hematologickou pomoc. Laboratoře zpracovávají 
biologické materiály s výsledky, které slouží klinické diagnóze, dávají podklady pro exis-
tenci antibiotického střediska v nemocnici a v oblasti preventivní a kontrolní činnosti je 
propojují s ústavním epidemiologem. Práce laboratoří je zaměřena na infektologii, aler-
gologii a imunopatologii, dále na diagnostiku chorobných procesů v orgánech a tkáních 
a nabízí velkou škálu biochemických vyšetření.

Léčebně preventivní péče5



Ošetřovatelská péče6
Hlavní prioritou ošetřovatelské péče nadále 
zůstávala její kvalita. Současně byla věnována 
zvýšená pozornost bezpečnosti našich klientů.
K naplnění těchto cílů přispěly tyto kroky :

•

•

•

•

Oddělení sociologie a vzdělávání

V rámci vzdělávání nelékařských zdravotnic-
kých pracovníků ve FN Na Bulovce probíhala 
v našem centru řada akcí :

ve spolupráci s fi rmou B.Braun Medical s.r.o.
•

•

•

•

•

•

•

   

   V rámci sociologického šetření probíhal 
kontinuální výzkum spokojenosti pacientů 
a sledování pádů pacientů. Na jaře 2008 
bylo provedeno šetření spokojenosti zdravot-
ních sester, porodních asistentek, zdravotních 
laborantů a fyzioterapeutů.

Sociálně-zdravotní oddělení

V roce 2008 řešily pracovnice oddělení sociální 
problematiku u 2709 klientů, což je nárůst oproti 
roku 2007 o 275 případů:

žádostí do LDN                            832
umístění  pacientů do LDN                       651
zajištění domácí ošetř. péče                     625
zajištění pečovatelské služby                    128
žádostí do ošetřovatelských center             248
umístění pacientů do ošetř. center              216
žádostí do hospiců                                 123 
umístění do hospiců                          35
vyřizování adopcí                                     17
dětí umístěných do KÚ                               36
zajištění azylových domů /bezdomovci/      47
žádostí do DD                                         24
překlady pacientů do DD                           75

Oddělení nutričních terapeutů

Nutriční terapeuti se svojí edukační činností podílí 
na prohloubení a zkvalitnění výživových zvyklostí 
klientů s ohledem na jejich metabolické postižení. 
K tomuto účelu byly přepracovány písemné materi-
ály o dietních technologických postupech přípravy 
stravy. Nutriční terapeuti si i v minulém roce pro-
hlubovali znalosti ve svém oboru tak, aby mohli 
i nadále provádět kvalitní edukaci našich klientů.

Oddělení centrální sterilizace

Zajišťuje služby pro jednotlivé kliniky a oddělení 
nemocnice. Během roku sestry tohoto pracoviště 
vytvořily několik speciálních standardních postupů 
určených pro centrální sterilizaci. Ty napomáhají 
k udržení potřebné kvality této služby. 
V roce 2008 bylo vysterilizováno 160 000 kusů 
zdravotnických prostředků a 43 500 sterilizačních 
kontejnerů.

Počátkem roku 2008 byla zavedena jed-
notná ošetřovatelská dokumentace i na ope-
račních sálech. Tato standardizace přispěla 
k zvýšenému bezpečí klientů bezprostředně 
před zahájením operace, v průběhu, po 
ukončení výkonu. Zároveň sjednotila údaje, 
které vede o klientovi sestra na operačním 
sále.

Abychom mohli uspokojit i spirituální potřeby 
našich klientů a tím přispět i k jejich větší 
spokojenosti a pohodě, byla do naší nemoc-
nice přijata kaplanka. Svou činnost zaměřila 
především na klienty se závažným onemoc-
ním a dále na ty, kteří si žádají duchovní 
útěchu. 

Za účelem zvyšování kvality a k sjednocení 
ošetřovatelských činností vyvstala během roku 
potřeba dopracovat některé další obecné 
standardní postupy. Zároveň jednotlivé klini-
ky, oddělení pokračovaly v tvorbě speciál-
ních standardních postupů, které vycházely 
z potřeb těchto pracovišť.

V zájmu zvýšení bezpečnosti klientů jsme 
od 1. 9. 2008 zavedli plošné používání 
identifi kačních náramků. Vlastní realiza-
ci předcházelo vypracování metodického 
pokynu a vyzkoušení několika typů identi-
fi kačních náramků na vybraných klinikách. 
Tento krok výrazně snížil riziko možnosti 
záměny klientů.

Péče o rány 1 (4x) 
účastnilo se 67 sester nemocnice

Péče o rány 2 (2x) 
účastnilo se 23 sester nemocnice

Stomie 1 (3x) 
účastnilo se 32 sester nemocnice

Stomie 2 (1x) 
účastnilo se 10 sester nemocnice

byly zrealizovány 4 akreditované kvalifi kační 
kurzy - Všeobecný sanitář – 77 nových zdra-
votnických pracovníků

v červnu 2008 začala výuka znakové řeči FN 
Na Bulovce – 8 zaměstnanců nemocnice.

od podzimu 2008 probíhá pro nově příchozí 
zdravotnické pracovníky ve spolupráci s odd. 
hygieny a epidemiologie seminář „Hygiena 
rukou“.



Personální ukazatele7
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Přepočítaný stav zaměstnanců k 31.12.
  2007 2008 nárůst nárůst v %
Lékaři  355,02 356,69 1,67  100,47%
Farmaceuté  12,50 9,61 -2,89  76,88%
Sestry a porodní asistentky 800,42 788,73 -11,69  98,54%
ZP s odbornou způsobilostí 160,81 161,19 0,38  100,24%
ZP se specializovanou způsobilostí 56,98 54,44 -2,54  95,54%
ZP pod odborným dohledem 240,89 260,46 19,57  108,12%
Jiní odborní pracovníci 12,60 12,91 0,31  102,46%
THP  224,04 214,85 -9,19  95,90%
Dělníci  100,44 94,42 -6,02  94,01%

Celkem  1963,70 1953,30 -10,40  99,47%

Průměrný přepočítaný stav zaměstnanců za rok
  2007 2008 nárůst nárůst v %
Lékaři  344,21 355,50 11,29  103,28%
Farmaceuté  12,73 10,40 -2,33  81,70%
Sestry a porodní asistentky 790,46 796,83 6,37  100,81%
ZP s odbornou způsobilostí 154,94 162,10 7,16  104,62%
ZP se specializovanou způsobilostí 54,73 55,92 1,19  102,17%
ZP pod odborným dohledem 244,81 243,60 -1,21  99,51%
Jiní odborní pracovníci 14,84 12,64 -2,20  85,18%
THP  223,29 218,80 -4,49  97,99%
Dělníci  109,55 102,80 -6,75  93,84%

Celkem  1949,56 1958,59 9,03  100,46%

Tab.2  Průměrná mzda
 2007 2008 nárůst v kč nárůst v %
Lékaři 44 593 46 083 1 490 103,34%
Farmaceuté 42 876 47 869 4 993 111,64%
Sestry a porodní asistentky 23 710 24 864 1 154 104,87%
ZP s odbornou způsobilostí 25 072 25 730 658 102,62%
ZP se specializovanou způsobilostí 23 807 24 251 444 101,86%
ZP pod odborným dohledem 16 028 16 408 380 102,37%
Jiní odborní pracovníci 26 527 28 441 1 914 107,21%
THP 21 179 22 241 1 062 105,01%
Dělníci 15 249 16 308 1 059 106,95%

Celkem 25 927 27 121 1 194 104,60%

Tab.1  Mzdové prostředky a OON
  2007 2008 nárůst v kč nárůst v %
Mzdy  564 406 823 579 913 665 15 506 842 102,75%
OON  52 377 507 57 507 184 5 129 677 109,79%

Celkem  616 784 330 637 420 849 20 636 519 103,35%

Zaměstnanci k 31.12.2008 - fyzické osoby
    celkem ženy

Kmenový stav   2 508 1 963
 - z toho  
 dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr  204 144
 zaměstnanci v mimoevidenčním stavu   172 170
Zaměstnanci v pracovním poměru a v evidenčním stavu  2 132 1 649
 - z toho 
 na dobu určitou   405  302
 starobní důchodci   136 103
 cizinci   89 64

po měsících za období 2007 - 2008
Vývoj stavu zaměstnanců FNB

51 - 60 let
24,81%

21 - 30 let
20,83%

31 - 40 let
23,36%

nad 70 let
7,5%

do 20 let
1,45%

41 - 50 let
22,05%

Vysokoškolské
25%

Úplné střední 
odborné

53%

Základní
7%

Střední odborné
10%

Bakalářské
2%Vyšší odborné

3%

Struktura zaměstnanců FNB podle:
věku                                      vzdělání 



Etická komise FNB8
Etická komise FNB v současné době funguje 
od 1.8.1998. Členy EK jmenuje a odvolává 
ředitel nemocnice. EK má 15 členů, z toho 
3 laiky, 2 laici jsou mimo FNB, 5 členů bez 
právního vztahu k FNB.

Seznam členů EK FNB

předseda EK FNB
doc. MUDr. Michal Holub, Ph.D
místopředseda EK FNB
prof. MUDr. Pavel Chalupa, CSc.
 
PharmDr. MUDr. Jan Dvořák
MUDr. Alexandra Fajtová
MUDr. Eva Fridrichovská
MUDr. Zdeněk Gilbert
MUDr. Radovan Kubeš
MUDr. Anna Nováková
prim. MUDr. František Paďour
prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
MUDr. Josef Štolfa
MUDr. Ferdinand Třebický
Mgr. Silvie Kunertová
ThMgr. Eva Matulová
Julie Městková

Sekretářka EK: PhDr. Božena Zachovalová

Seznam členů EK FNB podle jejich vztahu k FNB
    
 Lékař  Vztah k FNB    
Doc. MUDr. Michal Holub, Ph.D.   ano     ano                   
Prof. MUDr. Pavel Chalupa, CSc.    ano          ano               
PharmDr. MUDr. Jan Dvořák    ano  ano                  
MUDr. Alexandra Fajtová ano       ano                  
MUDr. Zdeněk Gilbert ano    ano                 
MUDr. Radovan Kubeš        ano  ano                    
prim. MUDr. František Paďour   ano  ano                   
Doc. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.  ano    ano                    
MUDr. Josef Štolfa        ano  ne                     
MUDr. Eva Fridrichovská     ano  ne                     
MUDr. Anna Nováková           ano   ne                     
Mgr. Silvie Kunertová    ne  ano                   
ThMgr. Eva Matulová       ne  ne                    
Julie Městková               ne  ne                    

EK zasedá jednou měsíčně, podle potřeby i v jiných 
termínech (grantové projekty a projekty IGA MZ 
ČR). Na zasedání se projednávají nové lékové 
studie, garanti vypracují posudek na klinická hod-
nocení lékových studií, hlasováním vyjadřují stano-
viska ke grantovým projektům, dodatkům ke studiím 
již řešeným, jsou oznamovány závažné nežádoucí 
účinky, hlavně ty, které byly zjištěny ve FNB.  

Dokumentace k žádosti o zahájení lékové studie ve 
FNB je nejprve předána řediteli FNB k souhlasu. 
Poté je nová klinická studie doručena sekretářce 
EK (PhDr. Božena Zachovalová, tel./Fax 266 082 
717, e-mail: bozena.zachovalova@fnb.cz), která ji 
zaeviduje v knize došlé pošty. Předseda ji prostu-
duje a předá příslušnému garantovi, který připra-
ví posudek na nejbližší zasedání EK FNB. Garant 
není z pracoviště řešitele, je obeznámen s proble-
matikou. Pokud by problematika lékové studie byla 
mimo odbornost přítomných specialistů, budou při-
zváni externisté, nejspíš z FNB. Kladné stanovisko 
je přijímáno hlasováním nadpoloviční většiny pří-
tomných.
 
EK FNB je registrována v USA (U.S. Department of 
Health and Human Services – DHHS) Federalwi-
de Assurance (FWA) for the Protection of Human 
Subjects for International (Non-U.S.) Institutions) od 
4.8.2005. V srpnu 2008 byla naše registrace 
aktualizovaná a prodloužená až do srpna 2011. 
Průběžně připravujeme i aktualizaci údajů naší 
registrace.

EK FNB pracuje v souladu se zásadami ICH GCP 
(International Conference for Harmonization of 
Good Clinical Practice – E6) – správná klinická 
praxe.

Statistický přehled dokumentace dodané na Etickou komisi FNB od roku 2003 až do roku 2008, 
včetně – značný nárůst počtů klinických hodnocení a dokumentů

 Rok   Počet projednávaných  Počet přijatých  Počet grantových  Počet dopisů
  klinických hodnocení   dokumentů  projektů  za KH/za ost. dokumenty

 2003 38 179 16 

 2004 35 320 14

 2005 42 539 18

 2006 7 792 15

 2007 55 1065 0

 2008  54 730  15 50/335

 Rok   Počet projednávaných  Počet přijatých  Počet grantových  Počet dopisů
  klinických hodnocení   dokumentů  projektů  za KH/za ost. dokumenty

 2003 38 179 16 

 2004 35 320 14

 2005 42 539 18

 2006 7 792 15

 2007 55 1065 0

 2008  54 730  15 50/335

 Rok   Počet projednávaných  Počet přijatých  Počet grantových  Počet dopisů
  klinických hodnocení   dokumentů  projektů  za KH/za ost. dokumenty

 2003 38 179 16 

 2004 35 320 14

 2005 42 539 18

 2006 7 792 15

 2007 55 1065 0

 2008  54 730  15 50/335

 Rok   Počet projednávaných  Počet přijatých  Počet grantových  Počet dopisů
  klinických hodnocení   dokumentů  projektů  za KH/za ost. dokumenty

 2003 38 179 16 

 2004 35 320 14

 2005 42 539 18

 2006 7 792 15

 2007 55 1065 0

 2008  54 730  15 50/335

 Rok   Počet projednávaných  Počet přijatých  Počet grantových  Počet dopisů
  klinických hodnocení   dokumentů  projektů  za KH/za ost. dokumenty

 2008  54 730  15 50/335

 Rok   Počet projednávaných  Počet přijatých  Počet grantových  Počet dopisů
  klinických hodnocení   dokumentů  projektů  za KH/za ost. dokumenty

 2003 38 179 16 

 2004 35 320 14

 2005 42 539 18

 2006 7 792 15

 2007 55 1065 0

 2008  54 730  15 50/335



Provozní a investiční činnost9
Investiční a údržbové akce na státních objektech v r. 2008                

Objekt č. oddělení název akce odůvodnění termín zdroj fi n. náklady Kč charakter

 6 ÚRO instal.rozvodů vakua a kyslíku v lůžové části strategie V.2008 FNB 671 596,70 oprava
 6 ÚRO ZTI, elektromontáže, výmalba havárie IV.2008 FNB 45 886,00 oprava
 6 ÚRO PD přípravna cytostatik a výdejna léků strategie III.2008 FNB 54 502,00 investice
 13 ortopedie dodání a instalace automat. posuv. dveří strategie IV.2008 FNB 138 546,50 investice
 13 ortopedie instalace propoj. kabelu v rozvodně strategie IV.2008 FNB 90 649,44 investice
 13 ortopedie zhotovení prostupů, výměna rozvodů topení havárie IV.2008 FNB 572 261,48 oprava
 13 ortopedie lékař. pokoje výměna ZTI, hydroizolace havárie IV.2008 FNB 432 839,89 oprava
 13 ortopedie chron. a dět. amb. hydroizolace, obklady, elektro havárie IV.2008 FNB 152 172,44 oprava
 13 ortopedie garáže sanitek příčky, omítkystěn, stropů,elektro havárie V.2008 FNB 17 902,36 oprava
 13 ortopedie centrál. hala výměna ZTI, podhledů,elektro havárie IV.2008 FNB 297 047,80 oprava
 13 ortopedie oprava soc. zař. ve 2.NP, kanalizace v 1.NP  havárie III.2008 FNB 610 446,00 oprava
 13 ortopedie rekonstr. traumatologické ambulance strategie IV.2008 FNB 135 119,00 investice
 13 ortopedie rozšíření traumatologické ambulance strategie VI.2008 FNB 7 079 060,00 investice
 15 GPK napojení přívodu kyslíku údržba V.2008 FNB 41 148,55 oprava
 15 GPK výměna stoupaček vody a kanalizace havárie IV.2008 FNB 797 461,00 oprava
 15 GPK dodávka a instal. automat. posuv. dveří strategie XI.2008 FNB 108 742,00 investice
 15 GPK stav. úpravy před oper. sály havárie XI.2008 FNB 120 024,50 oprava
 15 GPK šestinedělí rozvody EPS údržba IX.2008 FNB 287 387,50 oprava
 15 GPK soc. zařízení pro imobilní pacienty údržba IV.2008 FNB 276 888,00 oprava
 15 GPK kompl. oprava pokojů šestinedělí údržba IV.2008 FNB 5 805 280,00 oprava
 16 ÚRO studie využití strategie I.2008 FNB 89 520,00 investice
 Lázně Lázně Toušeň elektromontážní práce, revize strategie I.2008 FNB 214 200,00 investice
Celkem      18 038 681,16

Investiční a údržbové akce na městských objektech v r. 2008                

Objekt č. oddělení název akce odůvodnění termín zdroj fi n. náklady Kč charakter

 1 recepce úprava pro pokladnu administrativa IV.2008 FNB 287.020,- investice
  ekonomický úsek úprava sprchového koutu administrativa 1.1.2008 FNB 79.968,- oprava
 2 investiční oprava kanceláří a oprava sociálního zařízení havárie III.2008 FNB 290.000,- oprava
  ústavní lékárna oprava čistých prostor lékárny strategie VII.2008 FNB 323.805,- oprava
  MTZ oprava kanceláří a oprava sociálního zařízení havárie XI.2008 FNB 41.246,- oprava
 3 urologie oprava V. patra strategie XII.2008 FNB 72.001,- investice
  budova výměna vchodových dveří do objektu údržba II.2008 FNB 171.300,- oprava
 4 budova zaměření a digitalizace stávajícího stavu administrativa II.2008 FNB 205.906,- oprava
 5 chirurgie sály oprava instalace vodovodní stoupačky havárie III.2008 FNB 79.611,- oprava
  budova výměna vchodových dveří do objektu údržba II.2008 FNB 197.599,- oprava
  OKBI oprava 4 místností šaten a místnosti potr. pošty strategie II.2008 FNB 796.085,- oprava
 7 infekce ambulance oprava ambulancí 3. a 4. patro strategie III. - VI.2008 MHMP 3.568.427,- oprava
 8 budova projektová dokumentace pro stavební povolení strategie III.- X.2008 MHMP 2.500.000,- oprava
 9 ambulance Oprava vstupu do ambulantní části strategie VII.2008 - X.2008 FNB 296.358,- oprava
 10 plicní havárie stoupaček ZTI - soc. zařízení pacienti havárie IV.2008 FNB 903.048,- oprava
 19 záchytná stanice osazení okenních mříží strategie VIII.2008 FNB 258.077,- investice
 areál komunikace opravy komunikací opravy 1.10.2008 MHMP 4.000.000,- oprava



1) Zaměření činnosti

Nemocniční lékárna FN Na Bulovce je lékáren-
ské zařízení, které je schopno poskytovat kom-
plexní farmaceutické služby pro vlastní nemocnici, 
pro ambulantní pacienty nemocnice, v případě 
potřeby pro jiná zdravotnická  zařízení a jejich 
pacienty. Nemocniční lékárna patří mezi lékárny 
vyššího typu s odbornými pracovišti.

Vedoucí lékárny: PharmDr. Ilona Kosařová

Vzdělávání pracovníků:

Farmaceuti i farmaceutičtí asistenti se pravidelně 
zúčastňují odborných seminářů a přednášek. Po 
zařazení na přípravu k atestaci se účastní předa-
testačních přednášek, stáží a odborných praxí. 

2) Provozně organizační činnost

Nemocniční lékárna patří mezi lékárny vyššího 
typu s odbornými pracovišti.

Náplň práce lékárny tvoří zejména tyto činnosti:

•

•

•

•
•
•
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4) Plán rozvoje nemocniční lékárny

a)
 
•

b)

•

•

c)
•
•
•

d)
•
•

nákup léků, prostředků zdravotnické techniky, 
obvazového materiálu, šicího chirurgického 
materiálu, obalového materiálu 
nákup infúzních roztoků a přípravků pro 
pareneterální výživu zásobování nemocnice 
infúzními roztoky a přípravky pro parenterální 
výživu
výdej léků a spotřebního zdravotnického mate-
riálu na recepty nebo poukazy
prodej volně prodejných léků a parafarmak
zajištování lékárenské pohotovostní služby
zásobování základním a specializovaným 
sortimentem magistraliter přípravků

konzultační a informační servis
činnost klinického lékárníka na onkologii
příprava zkoumadel a objednávání labo-
chemikálií
příprava sterilních léčivých přípravků 
(očních kapek, inhalačních roztoků, paren-
terálních směsí - all in one), popř. příprava 
sterilních roztoků, které nejsou hromad-
ně vyráběné a v omezeném množství je 
nemocnice potřebuje
příprava cytotoxických roztoků
pravidelné kontroly evidence a ukládání 
omamných látek na odděleních
kontrolní činnost na odděleních (způsob 
uskladnění léků, podávání léků, příprava léků, 
kontrola exspirace)
práce s Pozitivním listem – aktualizace Pozitiv-
ního listu,  doplňování nových léků, vyřazová-
ní léků nevyhovujících, dohled na preskripci 
léků dle Pozitivního listu 
poradenská činnost v oblasti farmakoekono-
miky, lékárník se podílí na správné a úsporné 
léčbě, řešení nestandardních situací
lékárníci jsou členy Lékové komise
vedení a ukládání dokumentace; evidence 
veškeré legislativy (vyhlášky, cenové věstníky, 
číselníky VZP, příkazy ředitele nemocnice, 
směrnice, zprávy o kontrole léčiv)
předepsaná kontrolní činnost; při vykonává-
ní všech činností se zaměstnanci se řídí plat-
nými předpisy zejména platným ČL, zása-
dami Správné výrobní praxe a bezpečnosti 
práce
zajišťování kontaktu se Státním ústavem pro 
kontrolu léčiv
zajišťování dalších činností dle pokynů ředitele

3) Ekonomické hodnocení za rok 2008

Roční obrat lékárny výdejna na recepty:    (PC) 356 860 000 Kč
 - tržby za hotové :           19 152 000 Kč 
 - fakturace pojišťovnám:                 307 737 600 Kč
 - počet receptů za rok 2008:                   173 935 Ks
 - zisk výdejny:           35 248 033 Kč 

Roční obrat lékárny nemocnice:  (NC s DPH) 298 957 000 Kč    
  (výdej na oddělení)
 - obrat v PZT :        (NC s DPH) 131 616 000 Kč   
  (výdej na oddělení)
 
Roční obrat zdrav. prodejny:         (PC) 17 860 000 Kč
 - fakturace pojišťovnám:           14 113 200 Kč
 - počet poukazů:                              10 400 Ks
 - zisk z prodejny: 2 100 000 Kč

rozšíření výdejní části lékárny (nutnost zvětšit počet expedičních 
míst, stávající počet nevyhovuje tak velkému provozu)
toto opatření přinese zvýšení obratu lékárny a tím větší zisk

v nemocniční části rozšiřování úlohy klinického lékárníka na 
dalších odděleních nemocnice
spolupráce klinického lékárníka Mgr. Gregorové na onkologic-
ké klinice se ukázala velmi přínosná  
rozšíření přípravy individuálních léčivých přípravků v aseptic-
kém prostředí  pro oddělení (např. all-in one  vaky, připravuje-
me pro infekcí JIP, neonatologii , interny a další..) 

poskytování aktuálních zpráv z lékárny na stránkách lékové komise
úzká spolupráce lékárny s ambulancemi FN
vytvoření Pozitivního ambulantního listu
sledování limitu na ambulantní preskribci

zavedení elektronické preskripbce
v nemocniční části léky a spotřební zdrav. materiál
ve výdejní části recepty a poukazy
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Zpráva auditora  (Ing. František Vejvoda)

V nemocnici oddělení vnitřního auditu a kontroly 
vykonává činnost na základě zákona 320/2001 
Sb. Útvar má významnou úlohu v systému fi nanč-
ního řízení, kde zejména napomáhá zabezpečo-
vat hospodaření s veřejnými prostředky. V rámci 
své činnosti se především zabývá auditorskou čin-
ností, ve specifi ckých případech šetřením stížností 
a projevy korupce, pokud se objeví a dalšími šet-
řeními dle potřeby.

V roce 2008 provedl OVAK celkem 14 šetře-
ní. Všechny tyto audity byly uzavřeny zprávou, 
projednány s vedoucími zaměstnanci FNB a na 
základě zjištěných skutečností a doporučení 
byla přijata opatření k nápravě nedostatků. 

Šetření probíhala především v jednotlivých čás-
tí hospodaření, evidencí vybraného majetku, 
kontrolou grantů a dotací a vybrané technic-
ko-hospodářské agendy. Výsledky šetření byly 
předloženy vedení nemocnice a konkrétnímu 
pracovišti. Projevy korupce nebyly v uplynulém 
období zaznamenány.
 
I když se v předchozím období v nemocnici 
postupně zlepšila řada uvedených parametrů, 
nastal v nemocnici nepříznivý vliv podfi nanco-
vání, který se projevil nárůstem jak vnějšího, 
tak i vnitřního zadlužení. Zejména trend vněj-
šího zadlužení se však v průběhu roku vedení 
nemocnice podařilo zvrátit a došlo tak k jeho 
snížení. Nedostatek fi nancí je hlavně zapřičiněn 
nízkým příjmem z titulu globálního paušálu od 
zdravotních pojišťoven, kdy historicky je tento 
příjem naší nemocnici vypočítáván z nižšího 
základu. Je však nutno si uvědomit, že obdobné 
poskytované výkony spotřebovávají stejné vstu-
py s obdobnou cenovou hladinou jako u srov-
natelných nemocnic. Naše nemocnice tedy 
nakupuje za srovnatelné ceny, a proto by měla 

obdržet za srovnatelné výkony i srovnatelné 
příjmy. Tato nerovnost mezi srovnatelnými zdra-
votnickými zařízeními by měla být v průběhu 
5 let napravena, což je poměrně dlouhá doba. 
Současné vedení nemocnice vynakládá velké 
úsilí aby zajistila potřebné fi nancování a příjem 
nemocnici. Avšak je třeba i podpory ze strany 
zřizovatele, aby byl konstruktivně nápomocen 
napravit znevýhodnění některých svých organi-
zací co nejdříve. Dalším významným faktorem 
byla absence adekvátních investičních dotací 
jak od zřizovatele, tak i od města v minulých 
obdobích, což se zejména odrazilo v zastarání 
provozního majetku - budov, přístrojů a zařízení. 
I v tomto případě vedení nemocnice vynakládá 
úsilí a jedná se zřizovatelem a městem o nápra-
vu – navýšení tohoto zdroje fi nancování. Další 
významnou dlouhodobou hospodářskou zátěží 
nemocnice je léčba cizinců, akutních i hospitali-
zovaných (zejména s infekčním onemocněním), 
kteří nejsou zdravotně pojištěni a jejich léčba 
je plně hrazena nemocnicí. Vedení nemocnice 
vyvíjí úsilí o nápravu s odpovědnými stranami, 
tento problém je však zejména legislativní.

Závěrem lze zjištění shrnout v konstatování, že 
nalezené interní nedostatky díky úsilí vedení, 
významně neohrožují hospodaření nemocnice 
a k ultimu roku 2008 je nemocnice  organizací 
stále stabilní s potenciálem k dalšímu zlepšení 
svých parametrů a růstu.

      
 


