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Vážení spoluobčané, kolegové a přátelé!

Tak jako v uplynulých letech Fakultní nemocnice Na Bulovce vydává svou výroční zprávu o hos-
podaření, lékařských výkonech, ošetřovatelské péči, školské činnosti, investiční výstavbě, perso-
nálním stavu, tedy o celkovém  stavu a vývoji. Touto zprávou Vás chceme kromě jiného ujistit, že 
naše nemocnice stále posiluje ve svém vývoji a poskytuje ucelenou zdravotní péči a profesionální 
výkony v širokém spektru oborů. Tento rozvoj má jediný cíl – neustálé zlepšování péče o pacienty, 
i přes veškerá úskalí, která s sebou přináší celosvětová hospodářská krize. Z toho důvodu jsme 
museli velmi pozorně a odpovědně řídit rozpočtovou politiku tak, abychom mohli nejen udržet, 
ale v mnoha medicínských i provozních oborech zkvalitnit a zefektivnit stávající úroveň. Podpo-
rou našeho zřizovatele, Ministerstva zdravotnictví ČR, se nám podařilo realizovat poměrně velké 
množství investičních a údržbových projektů, které rovněž přispěly k zachování trendu komplexní-
ho špičkového zařízení v síti srovnatelných zdravotnických zařízení. 

Ráda bych touto cestou vyslovila poděkování bez rozdílu všem spolupracovníkům za práci vyko-
nanou v roce 2009. Díky právě Vašemu každodennímu pracovnímu nasazení je a věřím, že 
i nadále bude, naše fakultní nemocnice vnímána jako zdravotnické zařízení s nezpochybnitelnou 
slavnou minulostí a světlou budoucností. 

        MuDr. Kateřina Toběrná 
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Vedení zdravotnických pracovišť:

Ortopedická klinika
Přednosta: prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc. 
Primář: MUDr. Ivo Kofránek
Vrchní sestra: Eva Fořtová

Chirurgická klinika
Přednosta: prof. MUDr. František Antoš, CSc.
Primář: MUDr. Karel Jaroš
Vrchní sestra: Jaroslava Bubeníčková

Gynekologicko-porodncká klinika
Přednosta: prof. MUDr. Michael Halaška, DrSc.
Primář: MUDr. Daniel Driák, PhD. 
Vrchní sestra: Hana Jandovská

Dermatovenerologická klinika
Přednosta: prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.
Primář: MUDr. Naděžda Vojáčková
Vrchní sestra: Kateřina Křemenová

Klinika infekčních, tropických 
a parazitárních nemocí
Přednosta: doc. MUDr. Michal Holub, PhD.
Přednosta: doc. MUDr. Vilma Marešová
Přednosta: doc. MUDr. Jiří Beneš, CSc.   
Primář: MUDr. Hana Roháčová, PhD.
Vrchní sestra: Květuše Novotná

Ústav radiační onkologie
Přednosta: doc. MUDr. Luboš Petruželka
Primář: MUDr. Vladimíra Stáhalová
Vrchní sestra: Jarmila Košťálová

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

Klinika plastické chirurgie
Přednosta: doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.
Primář: MUDr. Karel Urban
Vrchní sestra: Ivana Bališová

Klinika pneumologie a hrudní chirurgie
Přednosta: prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc.
Primář: MUDr. Norbert Pauk, PhD.
Vrchní sestra: Naděžda Janásová

Oddělení soudního lékařství,
Protialkoholní záchytná stanice 
Primář: MUDr. Michal Beran, PhD.
Vrchní sestra: Bc. Jana Matušinská 

Anesteziologicko-resuscitační oddělení
Primář: MUDr. Tomáš Beran
Vrchní sestra: Hana Kožmínová 

Oddělení klinické biochemie a imunologie
Primář: MUDr. Eugen Liška
Vrchní laborant: Marie Vémolová 

Oddělení klinické hematologie a transfuze
Primář: MUDr. Alena Trpáková
Vrchní laborant: Miloslava Fibrová

Oddělení klinické mikrobiologie
Primář: MUDr. Blanka Horová
Vrchní laborant: Hana Šenoltová

Stomatologické oddělení
Primář: MUDr. Ladislav Strnad 

Patologicko - anatomické oddělení 
Primář: MUDr. Kamila Benková
Vrchní laborantka: Eva Benoniová

Národní jednotka dohledu nad tuberkulozou
Vedoucí lékař: MUDr. Jiří Wallenfels

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

II. Interní oddělení
Primář: MUDr. Jiří Koskuba
Vrchní sestra: Jiřina Hrubá

Oddělení fyzioterapie a léčebné rehabilitace 
Primář: MUDr. Karel Fojtík
Vedoucí fyzioterapeut: Jitka Máchová

Neurologické oddělení
Primář: MUDr. Ing. Svojmil Petránek, CSc.
Vrchní sestra: Marie Dvořáková

Oddělení léčby bolesti a centrum 
následné ošetřovatelské péče
Primář: MUDr. Dana Vondráčková
Vrchní sestra: Božena Chudobová

Oddělení dětské chirurgie a traumatologie
Primář: MUDr. Karel Harvánek 
Vrchní sestra: Jana Výborná

Oddělení funkční diagnostiky 
a Centrum preventivní péče
Primář: MUDr. Jan Zeman
Vrchní sestra: Bc. Irena Parezová 

Oční oddělení 
Primář: MUDr. Břetislav Brožek 
Vrchní sestra: Marcela Růžičková

Otorinolaryngologické oddělení
Primář: MUDr. Tomáš Podlešák
Vrchní sestra: Anna Ehlenová

Neonatologické oddělení
Primář: MUDr. Martin Čihař 
Vrchní sestra: Mgr. Jaroslava Saxlová

Pediatrické oddělení
Primář: MUDr. Ivan Peychl 
Vrchní sestra: Miroslava Šikýřová

Urologické oddělení
Primář: doc. MUDr. Jaroslav Novák, CSc.
Vrchní sestra: Eva Hrudková 

Slatinné lázně Toušeň
Primář: MUDr. Bohumil Svášek
Vrchní sestra: Radomíra Rottová 

Lékárna 
Vedoucí lékárny: PharmDr. Ilona Kosařová 

Vedení nemocnice: 

Ředitelka nemocnice: 
MUDr. Kateřina Toběrná

Náměstek ředitelky pro léčebně 
preventivní péči:     
MUDr. Tomáš Podlešák

Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči:  
Mgr. Petra Pipková 

Ekonomická náměstkyně: 
RNDr. Hana Pýchová

MANAGEMENT NEMOCNICE

Náměstkyně pro kvalitu, akreditaci 
a infekční problematiku:
MUDr. Hana Roháčová, PhD.

Zástupce náměstka LPP pro onkologickou 
problematiku a vedoucí Komplexního 
onkologického centra:
prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. 

Provozně technický náměstek:     
Ing. Milan Dvořák
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Náklady  

Nemocnice v roce 2009 hospodařila na 
základě stanoveného vyrovnaného rozpočtu.

V průběhu roku byla přijata řada opat-
ření k regulaci nákladů a výnosů a jejich 
postupné naplňování vedlo na konci roku 
k vyrovnané bilanci. V polovině roku došlo 
k personálním změnám ve vrcholovém 
managementu zdravotnického zařízení 
a i tato změna se pozitivně odrazila ve 
výsledcích hospodaření na konci roku.

Náklady za 1-12/2009 proti stejnému 
období 2008 vzrostly o 6 958 tis. Kč, a to 
zejména v účtové skupině 50 - spotř. náku-
py o 31 970 tis. Kč. Z toho náklady na léky 
se navýšily o 28 120 tis. Kč (jedná se pře-
devším o nárůst nákladů na centrové léky 
40 761 tis. Kč), náklady na SZM poklesly 
o 12 246 tis. Kč. Rovněž se zvýšily nákla-
dy na prodané zboží v lékárně - stouply 
o 4 337 tis. Kč, ale byly plně  kompenzo-
vány růstem výnosů z prodeje léků.

Nárůst nákladů na energie je proti roku 
2008 3 788 tis. Kč. Za sledované obdo-
bí došlo k výraznému zvýšení í nákladů 
na opravy a udržování staveb a přístro-
jové techniky o 15 972 tis. Kč - je to pře-
devším z důvodu zastaralosti budov i pří-
strojového vybavení. Náklady na služby 
poklesly o 7 150 tis. Kč – jedná se zejmé-
na o položky za praní prádla 

HOSPODAŘENÍ A EKONOMICKÉ UKAZATALE

Náklady celkem v tis. Kč       2.215 304

Z toho:  léky              281 491
 krev                       15 583
 zdravotnický materiál          184 535
  osobní nálady           913 507
 odpisy  78 810
  ostatní          741 378

Výnosy celkem v tis. Kč       2 220 429

Z toho:  zdravotní pojišťovny       1 693 418
       dotace            37 393
  ostatní            489 619 
Hospodářský výsledek v tis. Kč               5 125

Neuhrazená ztráta minulých let v tis. Kč 447 708

a stravování a tato pozitivní změna byla 
důsledkem lepších smluv s dodavateli 
těchto služeb.

Výrazné je meziroční zvýšení na účtu 
52 - osobní náklady o 38 956 tis. Kč 
v důsledku legislativních úprav platů ve 
zdravotnictví.

Vzhledem ke zlepšení platební morálky 
nemocnice došlo k podstatnému poklesu 
úroků z prodlení ze strany dodavatelů 
a tedy i ke snížení nákladů oproti roku 
2008 na účtech skup. 54 - ost. náklady 
o 33 655 tis. Kč.

Ke snížení došlo také u nákladů na odpi-
sy DNM a DHM, a to o 38 859 tis. Kč 
v důsledku aplikace proúčtování finančně 
nepokrytého fondu reprodukce majetku 
podle § 34 odst. 9 vyhl.č. 505/2002 Sb., 
ČÚS č. 521 byly proúčtovány odpisy, kte-
ré nebyly finančně kryty.

Celkově náklady ve sledovaném období 
rostly průměrně v souvislosti s inflačním 
koeficientem. V průběhu prvního pololetí se 
výrazně zhoršovala platební situace nemoc-
nice, která vedla ke zvyšování  závazků vůči 
dodavatelům, proto vedení nemocnice přija-
lo především v druhém pololetí řadu úspor-
ných kritérií, které  v konečném důsledku ke 
konci roku tento nepříznivý trend zastavily.

                                      
Výnosy ze zdravotního pojištění (v tis. Kč):

Celkem v tis. Kč                    1.693 418
Všeobecná ZP                    1.113 697
Vojenská ZP             75 170
Hutnická ZP               5 379
Oborová ZP                      305 356
ZP Škoda                       15 162
ZP Ministerstva vnitra         129 595
Revírní bratrská pokladna ZP       2 971
ZP Metal-Aliance                      31 341
Česká národní ZP                    11 074
ZP AGEL                                     163
ZP MÉDIA                                 3 510

HOSPODAŘENÍ A EKONOMICKÉ UKAZATALE

VýNosy
   
Celkové výnosy za 1 - 12/2009 pro-
ti stejnému období 2008 vzrostly 
o 11 666 tis. Kč. Tržby ze zdravotního 
pojištění jsou vyšší o 106 207 tis. Kč. 
Pozitivně se projevil především nárůst 
výnosů ZP Oborové (o 75 350 tis. Kč) 
a ZP MV (23 094 tis. Kč).

Do výnosů se pozitivně projevily i regu-
lační poplatky, které pro zařízení 
představovaly celkově i s poplatky za 
recepty 29 165 tis. Kč a byly použity 
především na zlepšení péče o pacienty, 
protože byly zahrnuty do výnosů jed-
notlivých pracovišť.

Provozní dotace byly ve výši 37 393 tis. 
Kč, tj. 1,7% z celkových výnosů zdravot-
nického zařízení.

Díky přijatým úsporným opatřením 
v druhém pololetí roku 2009 a navý-
šením tržeb od zdravotních pojišťoven 
důsledným využíváním systému úhrad 
v DRG ukončila nemocnice hospodaře-
ní roku 2009 s kladným hospodářským 
výsledkem 5 125 tis. Kč. 
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Rozvaha v tis. Kč k 1.1.2009  k 31.12.2009

AKTIVA CELKEM                                1 830 857,17  1 747 986,48

Stálá aktiva                   1 346 692,96 1 325 966,98
Dlouhodobý nehmotný majetek 23 760,90 26 669,15
- Software 19 320,06 22 242,87
- Ocenitelná práva 0,00 0,00
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 3 972,67 4 041,05
- Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 289,17 206,23
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku -18 905,98 -20 923,00
Dlouhodobý hmotný majetek 2 576 530,17 2 646 488,60
- Pozemky 42 978,58 42 978,58
- Stavby 1 218 459,42 1 220 768,42
- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1 136 676,75 1 196 330,25 
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek 144 380,66 148 281,35
- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 33 397,57 37 492,81
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku -1 234 692,13 -1 326 267,77
Oběžná aktiva  484 164,21 422 019,50
Zásoby 28 106,43 27 397,64
Pohledávky celkem 312 281,09 271 499,54
- Odběratelé 294 596,55 254 580,41
- Poskytnuté provozní zálohy 5 974,78 7 791,38
- Ostatní pohledávky 11 709,76 9 127,75
- Daň z přidané hodnoty 0,00 0,00
- Pohledávky za zaměstnanciq 781,08 911,40
- Jiné pohledávky 155,27 8,82
Finanční majetek 97 872,66 113 365,55
- Peníze 1 662,38 548,79
- Běžný účet                28 436,30          50 727,89
- Běžný účet fondu kulturních a sociál. potřeb 48 855,25 53 382,72
- Ostatní běžné účty 18 918,73 8 706,15
Přechodné účty aktivní 44 960,93 5 709,60

PASIVA  1 830 857,15 1 747 986,48

Vlastní zdroje krytí aktiv 898 238,18 926 668,20
Majetkové fondy 1 282 952,55 1 295 718,13
- Fond dlouhodobého majetku 1 275 330,02 1 288 090,97
- Fond oběžných aktiv 7 622,53 7 627,16
Finanční a peněžní fondy 62 994,07 73 533,28
- Fond kulturních a sociálních potřeb 51 128,75 54 137,85
- Fond rezervní 5 589,48      5 914,945
- Fond reprodukce majetku 6 233,85 12 378,28
- Jiné finanční fondy 41,99 1 102,21
Výsledek hospodaření běžného účet. období 0,00 0,00
Nerozděl. zisk, neuhrazená ztráta min. let -448 126,07 -447 708,45
Výsledek hospodaření ve schval. řízení   
Cizí zdroje 932 618,97 821 318,28
- Rezervy zákonné 0,00 0,00
Krátkodobé závazky 784 223,60 528 048,19
- Dodavatelé 623 530,45 426 603,00
- Přijaté zálohy 52 736,39 17 438,11
- Zaměstnanci 42 075,08 45 931,30
- Závazky ze sociálního zabezp. a zdravot. poj. 23 983,57 26 623,85
Dlouhodobé závazky 44 350,36 49 336,45
- Ostatní dlouhodobé závazky 44 350,36 49 336,45
Bankovní výpomoci a půjčky 86 949,51 154 798,10
Přechodné účty pasivní 17 095,50 89 135,54

STAV MAJETKu: 

Stav majetku, s nímž organizace hospodařila  k 31.12.2009

Drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek:

DDNM SW      Kč       4 041 049,33 
DDHM zdravotnické přístroje a nástroje Kč     37 310 713,59
DDHM stroje a přístroje provozní Kč     17 404 743,49
DDHM výpočetní technika  Kč     26 650 665,14
DDHM nábytek Kč     57 322 607,60
DDHM ostatní majetek Kč       9 592 623,73 
Neúčtovaný DDHM do1000 Kč Kč       7.904 196,69
Zápůjčky od organizací DDHM Kč       8 640 720,80
Pořizovací cena drobného majetku celkem    Kč   168 867 320,37

Dlouhodobý majetek:

Movitý dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek:

DNM -SW Kč      22 421 871,50
DHM S3-zdrav. lab. technika Kč    997 606 259,87
DHM S4-stroje, přístroje provozní Kč    131 624 802,90
DHM S6-výpočetní technika Kč      24 943 085,45
DHM S7-inventář Kč      12 516 531,14
DHM S8-ostatní sam. a soubor mov. věcí Kč      18 433 520,35
Dopravní prostředky Kč      11 206 048,93
Poř.  cena movitého dlouhodobého majetku celkem Kč 1 218 755 120,14
Zůstatková cena movitého dlouhodobého majetku    Kč    415 756 624,77

Nemovitý dlouhodobý hmotný majetek:

Budovy:
Pořizovací cena budov Kč  1 220 768 419,80
Zůstatková cena Kč     828 895 546,14

Dlouhodobý majetek, který se neodepisuje:

Z9 Pozemky Pořizovací cena Kč       42 978 580,00
P5-výpůjčky Pořizovací cena Kč       52 364 237,02
P4-obrazy Pořizovací cena Kč            637 187,20
Pořizovací cena celkem Kč       95 980 004,22
Majetek se neodepisuje 

Pořizovací cena dlouhodobého majetku celkem  Kč  2 704 370 864,53

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  Kč    127 469 590,00
P2  Pronájem budovy,stavby a ostatní  Kč    104 967 731,00
P3 Pronájem pozemky  Kč      94 871 941,00
Pořizovací cena pronajatého majetku  Kč    327 309 262,00

Majetek se neodepisuje
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VýKAZ ZISKu A ZTRáTy 2009

Spotřeba materiálu  537 033,58
Spotřeba energie  71 075,76
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek  0,00
Prodané zboží  310 855,79
Opravy a udržování  88 313,91
Cestovné  827,33
Náklady na reprezentaci  90,81
Ostatní služby  169 206,84
Mzdové náklady  673 788,30
Zákonné sociální pojištění  223 952,55
Ostatní sociální pojištění  2 757,09
Zákonné sociální náklady  12 307,92
Ostatní sociální náklady  700,64
Daň silniční  31,34
Daň z nemovitostí  0,00
Ostatní daně a poplatky  67,14
Smluvní pokuty a úroky z prodlení  14 403,82
Ostatní pokuty a penále  8,38
Odpis pohledávky  0,27
Úroky  10 418,32
Kursové ztráty  38,46
Dary  0,00
Manka a škody  457,21
Jiné ostatní náklady  20 158,51
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku  77 368,20
Zůstatková cena prodaného dlouhodob. nehmot. a hmot. majetku  0,00
Prodané cenné papíry a vklady  0,00
Prodaný materiál  1 441,71

Náklady celkem  2 215 303,89

Tržby z prodeje služeb  1 795 629,03
Tržby za prodané zboží  353 047,23
Aktivace materiálu a zboží  929,94
Smluvní pokuty a úroky z prodlení  0,00
Ostatní pokuty a penále  0,00
Platby za odepsané pohledávky  0,00
Úroky  286,69
Kursové zisky  9,69
Zúčtování fondu  6 677,68
Jiné ostatní výnosy  24 873,53
Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku  0,00
Tržby z prodeje materiálu  1 582,75
Zúčtování zákonných rezerv  0,00
Provozní dotace  37 392,59

Výnosy celkem  2 220 429,13

Výsledek hospodaření v tis. kč  5 125,24

HOSPODAŘENÍ A EKONOMICKÉ UKAZATALE
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V nemocnici oddělení vnitřního auditu a kontroly (OVAK) vykonává činnost na zákla-
dě zákona 320/2001 Sb. Útvar má významnou úlohu v systému finančního řízení, 
kde zejména napomáhá zabezpečovat hospodaření s veřejnými prostředky. V rámci 
své činnosti se především zabývá auditorskou činností, ve specifických případech šet-
řením stížností a projevy korupce, pokud se objeví a dalšími šetřeními dle potřeby.

V roce 2009 provedl OVAK šetření dle plánu a operativních potřeb. Všechny tyto 
audity byly uzavřeny zprávou, projednány s vedoucími zaměstnanci FNB a na zákla-
dě zjištěných skutečností a doporučení byla přijata opatření k nápravě nedostatků. 

Šetření probíhala především v jednotlivých částech hospodaření, například prověření 
preskripce, grantů a dotací, vybraných bezpečnostních prvků a vybrané technicko-
hospodářské agendy. Výsledky šetření byly předloženy vedení nemocnice a konkrét-
nímu pracovišti. Projevy korupce nebyly v uplynulém období zaznamenány.
 
V předchozím období se v nemocnici i nadále zlepšila řada parametrů včetně něk-
terých kvalitativních prvků. Závazky po lhůtě splatnosti se v průběhu roku vedení 
nemocnice podařilo umořovat a došlo tak k jejich dalšímu snížení. Podfinancová-
ní nemocnice, které má dlouholeté kořeny, se i nadále projevuje a jeho postup-
né vyrovnávání je dlouhodobým úkolem. Nedostatek financí je převážně zapřiči-
něný nízkým příjmem z titulu globálního paušálu od zdravotních pojišťoven, kdy 
historicky je tento příjem naší nemocnici vypočítáván z nižšího základu, a lze jej 
vysledovat z porovnání s jinými srovnatelnými nemocnicemi. Tato nerovnost byla 
kompenzována jednorázovým vyrovnáním, avšak tato částka zdaleka nepokrývá 
rozdíly z předchozích období. Současné vedení nemocnice vynakládá velké úsilí 
aby zajistilo potřebné financování a příjem nemocnici. Dalším významným faktorem 
je absence adekvátních investičních dotací jak od zřizovatele, tak i od města, což 
se odráží v zastarání provozního majetku - budov, přístrojů a zařízení. Příkladem 
může být potřeba dob dování jednotky – izolace vysoce nebezpečných nákaz na 
infekční klinice a další. I v tomto případě vedení nemocnice vynakládá úsilí a jedná 
se zřizovatelem a městem o nápravu – navýšení tohoto zdroje financování. Význam-
nou dlouhodobou hospodářskou zátěží nemocnice je léčba cizinců, ambulantních 
i hospitalizovaných, kteří nejsou zdravotně pojištěni a jejich léčba je plně hrazena 
nemocnicí. V mnoha případech lze říci, že ze strany nepojištěných nebo pochybně 
pojištěných cizinců, je naše zdravotnictví zneužíváno. 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 význam-
ně neohrožují hospodaření nemocnice, ale je třeba poznamenat, že vše je ovlivněno 
stále probíhající finanční krizí, která zasáhla napříč celou ekonomiku. K závěru roku 
2009 je nemocnice organizací stále stabilní s potenciálem k dalšímu růstu a zlepšení 
svých parametrů, pokud k tomu do budoucna bude mít odpovídající podmínky.

       Ing. František Vejvoda
           vedoucí OVAK

ZPRÁVA AUDITORA
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NáZEV AKCE: instalace závěsného přepravního zařízení
Objekt č. oddělení odůvodnění termín zdroj fin.  náklady Kč charakter
 1 vodoléčba strategie III.2009 FNB 304.013,- oprava

INVESTIČNí A ÚDRžBOVÉ AKCE NA OBJEKTECH V AREáLu FNB V ROCE 2009

PŘEDMĚT: vybavení GPK zdravotnickou technikou
dotace za SR 2009 dotace za SR 2009 vlastní zdroje FNB 2009 vlastní zdroje FNB 2009 - další roky
 9.441.687,80 0,00 0,00 4.300.000,00

NáZEV AKCE: zřízení kanceláří pro oddělení LPP 
Objekt č. oddělení odůvodnění termín zdroj fin.  náklady Kč charakter
 1 LPP dietní sestry strategie VI.2009 FNB 99.210,- oprava
NáZEV AKCE: úprava místností
Objekt č. oddělení odůvodnění termín zdroj fin.  náklady Kč charakter
 1 lékárna strategie III.2009 FNB 59.500,- oprava
NáZEV AKCE: úpravy místností pro kanceláře MTZ
Objekt č. oddělení odůvodnění termín zdroj fin.  náklady Kč charakter
 2 MTZ strategie II.2009 FNB 423.640,- oprava
NáZEV AKCE: stavební úpravy pro ambulance a uroskop
Objekt č. oddělení odůvodnění termín zdroj fin.  náklady Kč charakter
 3 urologie strategie II.2009 FNB 4.089.745,- oprava
NáZEV AKCE: opravy prostor
Objekt č. oddělení odůvodnění termín zdroj fin.  náklady Kč charakter
 3 neurologie strategie VI.2009 FNB 233.693,- oprava
NáZEV AKCE: el. přípojka pro nukleární medicínu
Objekt č. oddělení odůvodnění termín zdroj fin.  náklady Kč charakter
 4 budova havárie II.2009 FNB 280.582,- oprava
NáZEV AKCE: úpravy místností pro přemístění odd. I. interny
Objekt č. oddělení odůvodnění termín zdroj fin.  náklady Kč charakter
 4 I. interna strategie II.2009 FNB 187.717,- oprava
NáZEV AKCE: přípravna cytostatik - bourací práce
Objekt č. oddělení odůvodnění termín zdroj fin.  náklady Kč charakter
 6 ÚRO strategie III.2009 FNB 88.731,- oprava
NáZEV AKCE: úpravy prostor pro ordinaci
Objekt č. oddělení odůvodnění termín zdroj fin.  náklady Kč charakter
 7 inf. psycholog AIDS strategie XI.2009 FNB 133.545,- oprava
NáZEV AKCE: úpravy prostor pro BSL
Objekt č. oddělení odůvodnění termín zdroj fin.  náklady Kč charakter
 7 inf. odd. BSL strategie XII.2009 FNB 65.867,- oprava
NáZEV AKCE: rek. středové části - projekt
Objekt č. oddělení odůvodnění termín zdroj fin.  náklady Kč charakter
 7 infekce strategie X.2009 FNB 1.848.665,- investice
NáZEV AKCE: opravy soc. zařízení, sesterny a zázemí
Objekt č. oddělení odůvodnění termín zdroj fin.  náklady Kč charakter
 7 infekce dětská strategie IX.2009 FNB 1.103.285,- oprava
NáZEV AKCE: úpravy místností pro aplikační místnost
Objekt č. oddělení odůvodnění termín zdroj fin.  náklady Kč charakter
 10 KPHCH strategie VII.2009 MZ klin. studie 1.243.825,- oprava

NáZEV AKCE: kompresorová stanice na výr. medicinál. vzduchu
Objekt č. oddělení odůvodnění termín zdroj fin.  náklady Kč charakter
 15 GPK strategie IX.2009 FNB 1.841.931,- investice
NáZEV AKCE: neonatologie
Objekt č. oddělení odůvodnění termín zdroj fin.  náklady Kč charakter
 15 GPK havárie VII.2009 Dar 100.499,- oprava
NáZEV AKCE: studovna lékařů
Objekt č. oddělení odůvodnění termín zdroj fin.  náklady Kč charakter
 15 GPK strategie VI.2009 Dar 90.000,- oprava
NáZEV AKCE: vertifikační systém a vyšetřovna
Objekt č. oddělení odůvodnění termín zdroj fin.  náklady Kč charakter
 16 ÚRO strategie V.2009 FNB 276.627,- oprava
NáZEV AKCE: radioterapie
Objekt č. oddělení odůvodnění termín zdroj fin.  náklady Kč charakter
 16 ÚRO strategie VI.2009 FNB 19.635,- oprava
NáZEV AKCE: odvětrání - havárie kuchyně
Objekt č. oddělení odůvodnění termín zdroj fin.  náklady Kč charakter
 18 Aramark havárie VI.2009 FNB 100.337,- oprava

PŘEDMĚT: vybavení Centra léčebné rehabilitace
dotace za SR 2009 dotace za SR 2009 vlastní zdroje FNB 2009 vlastní zdroje FNB 2009 - další roky
 120.000,00 0,00 45.351,00 0,00
PŘEDMĚT: RTG s přímou digitalizací - 2Ks
dotace za SR 2009 dotace za SR 2009 vlastní zdroje FNB 2009 vlastní zdroje FNB 2009 - další roky
 9.993.000,00 0,00 0,00 4.286.000,00
PŘEDMĚT: vybavení FNB přístrojovým zařízením
dotace za SR 2009 dotace za SR 2009 vlastní zdroje FNB 2009 vlastní zdroje FNB 2009 - další roky
 15.730.000,00 0,00 0,00 7.770.000,00
PŘEDMĚT: vyšetřovna ARO
dotace za SR 2009 dotace za SR 2009 vlastní zdroje FNB 2009 vlastní zdroje FNB 2009 - další roky
 2.215.000,00 2.785.000,00 0,00 2.731.000,00
PŘEDMĚT: modernizace a obnova přístrojového vybavení v Ústavu radiační onkologie
Evropský fond pro regionální rozvoj vlastní zdroje FNB 2009
 23.387.149,00 0,00

INVESTIČNí NáKLADy - VyBAVENí ZDRAVOTNICKOu TECHNIKOu, ROK 2009

 celkem     12.591.047,- 
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Ošetřovatelská péče ve FNB využívá moderních postupů v péči o pacienty:

• Vyhledávání a uspokojování potřeb pacientů
• Respekt k intimitě a individualitě pacientů 
• Důraz na uspokojování psychických, duševních a sociálních potřeb pacientů
• Pravidelné sledování a vyhodnocování indikátorů kvality ošetřovatelské péče
• Pravidelné audity zaměřené na kvalitu ošetřovatelské péče

Cílem ošetřovatelské péče ve FNB je vysoká kvalita, bezpečí pacientů a jejich 
spokojenost.

Kvalita ošetřovatelské péče také úzce souvisí s celkovou vzdělaností personálu, 
který o pacienty pečuje. V rámci nemocnice se v roce 2009 uskutečnilo 22 celo-
ústavních konferencí a seminářů na odborná aktuální témata z různých oborů 
péče. FNB byla udělena akreditace k uskutečňování specializačních vzděláva-
cích programů – praktické části v oborech „Perioperační péče“ a „Ošetřovatel-
ská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči.“

Kvalitní a bezpečná ošetřovatelská péče je zakotvena v ošetřovatelských stan-
dardech obecných a speciálních, které se pravidelně aktualizují a jsou v souladu 
s moderními ošetřovatelskými postupy.

Ve FNB zajišťují duševní podporu a spirituální potřeby pro pacienty a jejich 
příbuzné dva kaplani, kteří svou přítomností, rozhovorem, nasloucháním nebo 
četbou napomáhají pacientům vyrovnat se s náročnou životní situací.

Pro zájemce z řad pacientů, jejich blízkých osob nebo zaměstnanců se pravidel-
ně v nemocnici konají bohoslužby vedené knězem.

oddělení centrální sterilizace 
 
Rozšířilo spektrum odborných standardních operačních postupů, které napomo-
hou ke zkvalitnění služeb.

Oddělení centrální sterilizace poskytuje poradenskou činnost a prezentuje se na 
odborných akcích v oblasti dezinfekce a sterilizace.

Ve spolupráci s oddělením ústavního hygienika vytváří systematické hygienické 
postupy, které vedou k prevenci nozokomiálních nákaz ve FNB.

V roce 2009 se podařilo vylepšit kvalitu materiálu pro balení zdravotnických 
pomůcek a rozšířit služby sterilizace a distribuce aqua purificata. 

oddělení vzdělávání 
 
V rámci Oddělení vzdělávání jsou organizovány vzdělávací akce, které probí-
hají ve spolupráci s firmou B-Braun Medical s.r.o.:

Péče o rány I
Péče o rány II
Péče o stomie I
Péče o stomie II

Další vzdělávací semináře:
• Hygiena rukou
• Transfuzní školení

oddělení nutričních terapeutů 

Nutriční terapeuti ve spolupráci s pracovníky gastrocentra postupně pomohli 
zkvalitnit léčebnou výživu. I proto v hodnocení pacientů stoupla jejich spokoje-
nost z původních 13 % v roce 2008 na 30% spokojenosti v roce 2009. 

Ve své práci však stále nacházejí náměty ke zlepšení stravování pacientů, které 
se v úzké spolupráci se stravovací firmou snaží vyřešit.

Nutriční terapeuti zajišťují dietní edukace a praktické rady pro každodenní život 
pacientů, kteří si zvykají na dietní režim stravování s ohledem na onemocnění 
i po jeho propuštění do domácí péče kdykoliv o to požádá on sám nebo jeho 
rodina. S klienty tak udržují kontakt po celý rok, i v době kdy jsou v ambulantní 
péči lékařů. 

Poskytují nutriční péči i prevenci také u těch pacientů, kteří nejsou klienty FNB, ale 
byli doporučeni ošetřujícími praktickými lékaři z obvodu Prahy 8 do nutriční péče.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sociálně zdravotní oddělení:  
Pracovnice sociálního oddělení řešily v roce 2009 celkem 2832 případů

žádostí do LDN 969
umístění pacientů do LDN  707
zajištění domácí ošetřovatelské péče  601
zajištění pečovatelské služby 121
žádostí do ošetřovatelských center  (gerontocentra a RÚ)  297
umístění do ošetřovatelských center                   216
žádostí do hospiců  181
umístění do hospiců                   75
vyřizování adopcí         16
umístění dětí do KÚ a jiných dětských zařízení   37
zajištění azylových domů /lidem bez přístřeší/     42 
žádostí do DD                         21
překlady do DD                        86



FN na Bulovce patří mezi zdravotnická zařízení, která svým rozsahem a zaměřením 
patří k nejvýznamnějším v České republice. Léčebně preventivní péče je poskytová-
na nejen občanům hlavního města Prahy a blízkého okolí, ale v některých oborech 
jde o péči vysoce specializovanou s celostátní působností. Mezi taková zařízení 
patří Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí, Ústav radiační onko-
logie, 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 pacientů přijímaných k hospitalizaci stejně jako 
vyšetřování a dispenzarizace v ambulantní části. Řada pracovišť vykonává konzulta-
ce 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. 

V roce 2009 se stala FNB součástí KOCu (Komplexního onkologického centra). 
V roce 2009 došlo ve FNB nákupem řady nových lékařských přístrojů k výrazné 
modernizaci a vybavenosti jednotlivých klinických pracovišť. Koncem roku 2009 
byla zahájena rekonstrukce příjmové části ARO s předpokládanou návazností 
na vytvoření Centrálního urgentního příjmu, který výrazně zlepší péči o urgentně 
přijímané pacienty FNB.

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 2009

Počet lůžek  1111
Počet lůžek JIP  99
Počet hospitalizovaných pacientů  44 335
Počet ambulantně ošetřených pacientů  565 515
Počet operací  31 521

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. Laborato-
ře zpracovávají biologické materiály s výsledky, které slouží klinické diagnóze, 
dávají podklady pro existenci antibiotického střediska v nemocnici a v oblasti 
preventivní a kontrolní činnosti je propojují s ústavním epidemiologem. Práce 
laboratoří je zaměřena na infektologii, alergologii a imunopatologii, dále na 
diagnostiku chorobných procesů v orgánech a tkáních a nabízí velkou škálu 
biochemických vyšetření.

LÉČEBNě PREVENTIVNÍ PÉČE
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Proběhly konference pro nelékařské 
pracovníky:
a) jarní odpolední konference v Ústavu radi-
ační onkologie (březen 09), 
b) podzimní odpolední konference v Ústavu 
radiační onkologie pro Českou asociaci ses-
ter a Společnost radiologických asistentů. 

ZPRÁVA NÁMěSTKYNě PRO KOMPLEXNÍ 
ONKOLOGICKOU PÉČI Ústav radiační onkologie FN Na Bulovce

FN Na Bulovce zahájila v roce 2009 přípravu na akreditaci zdravotnického zařízení. Byla zří-
zena funkce náměstka pro akreditaci, kvalitu a infekční problematiku, který koordinuje a řídí pro-
cesy vedoucí k nezbytné akreditaci nemocnice. Změnou struktury oddělení kvality byl vytvořen 
tým, který se zabývá kvalitou poskytované péče, tj. jejím monitorováním, kontrolou a konečně 
i jejím zvyšováním v rámci celé nemocnice, tak aby výsledkem byla bezchybná odborná péče 
o pacienta. V rámci proškolování pracovníků FNB byl kladen důraz na komunikaci s pacienty 
i jejich rodinami. Výsledek bylo značné zlepšení v hodnocení nemocnice ve výzkumu spokoje-
nosti pacientů. Byla provedena příprava kurzů, které absolvují příslušné skupiny zdravotnických 
pracovníků. Tyto kurzy se týkají jak odborné péče tak vedení dokumentace, prevence nemocnič-
ních nákaz či sledování některých dalších parametrů kvality. 
Jako jedno ze stěžejních pracovišť na území celé České republiky poskytovala FN Na Bulovce 
ambulantní i lůžkovou péči pacientům, kteří onemocněli novou pandemickou chřipkou.
   
 

ZPRÁVA NÁMěSTKYNě PRO AKREDITACI, 
KVALITU A INFEKČNÍ PROBLEMATIKU

1) Bylo konstituováno Komplexní onkologické 
centrum sdružující FNB, Všeobecnou fakultní 
nemocnici a Fakultní Thomayerovu nemocni-
ci, přičemž FNB má postavení centrální.
2) FNB byla příjemcem financí z Integrova-
ného operačního programu Eu. Pořízen byl 
upgrade verifikačního systému, systém por-
tálového zobrazování a doplnění systému 
plánování léčby zářením.
3) Bylo vybudováno a personálně zajištěno 
regionální pracoviště Národního onkologic-
kého registru (NOR) pro Prahu 7, 8, a 9.
4) Ústav radiační onkologie (ÚRO) prová-
dí kurativní a paliativní radioterapii takřka 
pro polovinu pacientů hlavního města Prahy 
a pro většinu nemocných Středočeského kra-
je. Nároky na ÚRO neustále stoupají. ÚRO 
zvládá i cílenou (náročnou biologickou) léč-

bu pro týž region. V řadě oblastí je působe-
ní ÚRO nadregionální (ORL, gynekologické 
nádory, nádory prostaty, nádory CNS aj.). 
5) Byla zavedena nová metoda léčby karci-
nomu prostaty pomocí brachyradioterapie.
6) Probíhají četné klinické studie – fáze II 
a III – pro pacienty se solidními nádory prsu, 
ovarií, prostaty, hlavy a krku, CNS, ledviny, 
slinivky břišní.
7) Probíhají odborné stáže 
a) lékařů jiných oborů v rámci euroatestace
b) radiologických asistentů z onkol. pracovišť. 
8) Byla nově navázaná spolupráce s
a) Fakultou biomedicínského inženýrství ČVuT 
– pregraduální výuka radiologických asistentů 
(Bc.) a biomedicínských inženýrů (Mgr.)
b) Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou 
– pregraduální výuka radiologických fyziků

Proběhly odborné ošetřovatelské 
praxe v Ústavu radiační onkologie 

a) 1. LF uK Ústav teorie a praxe v ošetřovatelství 
- obor všeobecná sestra (bakalářské studium)
b) Vysoká škola zdravotnická o.p.s., Duš-
kova 7, Praha 5 - obor všeobecná sestra 
(bakalářské studium)

aktivní účast 15 kreditů, pasivní účast 4 kredity (listopad 2009)
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Přepočítaný stav zaměstnanců k 31.12.

  2008 2009 nárůst nárůst v %
Lékaři  356,69 361,87 5,18  101,45%
Farmaceuté  9,61 11,50 1,89  119,67%
Sestry a porodní asistentky 788,73 786,81 -1,92  99,76%
ZP s odbornou způsobilostí 161,19 161,39 0,20  100,12%
ZP se specializovanou způsobilostí 54,44 60,46 6,02  111,06%
ZP pod odborným dohledem 260,46 277,17 16,71  106,42%
Jiní odborní pracovníci 12,91 12,42 -0,49  96,20%
THP  214,85 217,31 2,46  101,14%
Dělníci  94,42 98,43 4,01  104,25%

Celkem  1953,30 1987,36 34,06  101,74%

Průměrný přepočítaný stav zaměstnanců za rok

  2008 2009 nárůst nárůst v %

Lékaři  355,50 357,62 2,12  100,60%
Farmaceuté  10,40 10,75 0,35  103,37%
Sestry a porodní asistentky 796,83 782,61 -14,22  98,22%
ZP s odbornou způsobilostí 162,10 162,82 0,72  100,44%
ZP se specializovanou způsobilostí 55,92 59,30 3,38  106,04%
ZP pod odborným dohledem 243,60 269,47 25,87  110,62%
Jiní odborní pracovníci 12,64 12,94 0,30  102,37%
THP  218,80 215,57 -3,23  98,52%
Dělníci  102,80 98,77 -4,03  96,08%

Celkem  1958,59 1969,85 11,26  100,57%

Průměrná mzda

  2008 2009 nárůst v kč nárůst v %

Lékaři  46 083 46 556  473 101,03%
Farmaceuté  47 869 45 656 -2 213 95,38%
Sestry a porodní asistentky 24 864 26 915 2 051 108,25%
ZP s odbornou způsobilostí 25 730 26 986 1 256 104,88%
ZP se specializovanou způsobilostí 24 251 24 366 115 100,48%
ZP pod odborným dohledem 16 408 17 084 676 104,12%
Jiní odborní pracovníci 28 441 28 003  -438 98,46%
THP  22 241 24 548 2 307 110,37%
Dělníci  16 308 18 222 1 914 111,73%

Celkem  27 121 27 121 1 211 104,47%

Mzdové prostředky a OON

  2008 2009 nárůst v kč nárůst v %

Mzdy  579 913 665 615 554 726 35 641 061 106,15%
OON  57 507 184 58 254 446  747 262 101,30%

Celkem  637 420 849 673 809 172 36 388 323 105,71%

Zaměstnanci k 31.12.2009 - fyzické osoby

    celkem ženy

Kmenový stav   3 184 2 372
 - z toho  
 dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr  805 492
 zaměstnanci v mimoevidenčním stavu   190 187
Zaměstnanci v pracovním poměru a v evidenčním stavu  2 199 1 703
 - z toho 
 na dobu určitou   418  327
 starobní důchodci   160 123
 cizinci   103 77

Vývoj stavu zaměstnanců FNB

po měsících za období 2008 - 2009
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NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNA

1) Zaměření činnosti

Nemocniční lékárna FN Na Bulovce je lékárenské zařízení, které poskytuje  
komplexní 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.

2) Personální stav

Vedoucí lékárny:    PharmDr. Ilona Kosařová
Zástupce vedoucího oddělení:   Mgr. Pavla Pelantová, 
     Mgr. Jana Gregorová
Vedoucí farmaceutická asistentka Eva Lungová
Vedoucí oddělení výdeje léčiv:   Mgr. Jana Gregorová
Vedoucí oddělení IPLP:     Mgr. Lenka Cepáková
Vedoucí oddělní HVLP:  Mgr. Pavla Pelantová
Vedoucí oddělení analytické kontroly:  Mgr. Pavla Lerchová
  

Stav zaměstnanců k 1.1.2010

Počet farmaceutů 11,5
Počet farmaceutů s atestací I. stupně 4
Počet farmaceutů s atestací II.stupně 2
Počet SZP 19,5
Počet sanitářek 9
Počet PZP  1
Počet prodavačů zdravotnických potřeb 1
Počet administrativních pracovnic 4

Vzdělávání pracovníků:

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

3) Ekonomické hodnocení rok 2009:

Roční obrat lékárny výdejna na recepty: 342 057 834 Kč   PC 
  
 - tržby za hotové : 19 090 523 Kč   PC
 - fakturace pojišťovnám: 319 889 253 Kč   PC
 - počet receptů za rok 2009: 191 037 kusů
 - zisk výdejny a zdrav. prodejny: 41 910 509 Kč

Roční obrat lékárny nemocnice:         328 375 645 Kč (NC s DPH) 
              (výdej na oddělení)

 - obrat v PZT:         131 892 286 Kč (NC s DPH)   
  (výdej na oddělení)
 
Roční obrat zdrav. prodejny:           14 478 970 Kč   PC

 - fakturace pojišťovnám:           14 294 355 Kč
 - počet poukazů:                              10 400 kusů
  PC  (prodejní ceny), NC (nákupní ceny)

4) Plán rozvoje nemocniční lékárny

1. 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.

2. v nemocniční části rozšiřování spolupráce klinického lékárníka Mgr.Gregorové 
s PharmDr. Netíkovou (klinický lékárník FN.Rozšíření práce klinického lékárníka na 
dalších odděleních FN.
- spolupráce klinického lékárníka Mgr. Gregorové na onkologické klinice se ukázala 
velmi přínosná  
- rozšíření přípravy individuálních léčivých přípravků v aseptickém prostředí  pro oddě-
lení (např. all-in one vaky, připravujeme pro infekcí JIP, neonatologii, interny a další).

3. poskytování aktuálních zpráv z lékárny na stránkách Lékové komise
- úzká spolupráce lékárny s ambulancemi FN
 • práce s Pozitivním ambulantním listem,
 • pravidelná aktualizace na základě poptávkových řízení,výběr terapeuticky  
    i ekonomicky vhodných generik
- sledování limitu na ambulantní preskribci

4. využití dokončené elektronické preskribce v ambulantní i nemocniční části
- k ekonomickým výstupům pro potřeby vedení nemocnice
- sledování a kontrola limitů oddělení v nemocniční i ambulantní části
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 Rok   Počet projednáv.  Počet přijatých  Počet grant.  Počet dopisů za
   klinických hodnocení   dokumentů  projektů  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
 2009 41 762 41 65/45

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 Cudlínová
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                   
prof. 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 Cudlínová                                   ne ne                    
Julie Městková                                               ne ne                    

ETICKÁ KOMISE FNB
EK zasedá pravidelně jednou měsíčně, podle potřeby i v jiných termínech (gran-
tové projekty a projekty IGA MZ ČR). Na zasedání se projednávají nové lékové 
studie. Garanti vypracují posudek na klinická hodnocení lékových studií. Hlaso-
váním vyjadřují svá stanoviska 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 
vedoucímu Oddělení klinických hodnocení a grantových projektů (MuDr. Pavel 
Ditl), který svým podpisem dává souhlas s jejím řešením ve FNB. Poté je nová 
klinická studie doručena sekretářce EK, PhDr. Boženě Zachovalové,  která ji 
zaeviduje v knize došlé pošty. Na zasedání Etické komise se projednávají nové 
klinické studie a výzkumné a grantové projekty, které se předávají příslušnému 
garantovi-členovi EK. Tento člen na nejbližší zasedání vypracuje posudek, který 
se pak projednává. Garant nesmí být z pracoviště řešitele, ani nesmí být členem 
řešitelského týmu, ale je obeznámen s odbornou problematikou studie. Pokud by 
léková studie byla mimo obor přítomných specialistů, budou přizváni externisté, 
nejspíš z FNB. Kladné stanovisko je přijímáno hlasováním nadpoloviční většiny 
přítomných.
 
EK FNB je registrována v uSA (u.S. Department of Health and Human Services 
– DHHS) Federalwide Assurance (FWA) for the Protection of Human Subjects for 
International (Non-u.S.) Institutions) od 4.8.2005. V srpnu 2009 byla naše regis-
trace 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 2009, včetně – velký nárůst klinických hodnocení a dokumentů k nim

Etická komise FNB v nové podobě funguje od 1.8.1998. Členy EK jmenuje 
a odvolává ředitel nemocnice. EK má v současnosti 15 členů, z toho jsou 3 laici, 
2 laici nepracují ve FNB, 5 členů je bez právního vztahu k FNB.
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