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Vážené dámy a pánové,
po roce personálních změn v managementech nemocnic a po období 
nastavování nového kurzu řízení byl rok 2018 pro krajské nemocnice 
už rokem, kdy započaté procesy a projekty začaly přinášet konkrétní 
výsledky. A ať už se na ně podívám očima pacienta, zaměstnance, či 
vlastníka, jedná se o výsledky pozitivní. Jsem na náš tým čítající bez-
mála 1800 zaměstnanců hrdý.

V roce 2018 navýšily naše nemocnice meziročně objem poskytované 
péče.  V našich ambulancích, na operačních sálech, rentgenech či lůž-
kách jsme ošetřili, odoperovali, vyšetřili, léčili, nebo zkrátka jsme po-
mohli 330 tisícům pacientů. Kromě toho se rozšířila i struktura péče. 
V Klatovech a Horažďovicích máme nové typy lůžkové péče, ve Stodu, 
Domažlicích a Rokycanech nové specializace ambulancí a v nemoc-
ničních laboratořích poskytujeme širší škálu diagnostických vyšetření. 
Za desítky milionů korun se obnovila významná část diagnostického 
i léčebného přístrojového vybavení. Pro pacienta toho umíme opět 
udělat víc a lépe.

Nemocnice Plzeňského kraje také uzavřely pětileté rámcové smlouvy 
se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR. Znamená to, že ve všech ne-
mocnicích a regionech zůstává i v dalších letech zachována současná 
struktura a dostupnost nemocniční péče.  

I přes celorepublikový prohlubující se nedostatek zdravotnického per-
sonálu se u nás snížila fluktuace zaměstnanců. Práce v našich nemoc-
nicích se stává atraktivnější – pro současné pracovníky i pro absolventy 
a studenty. Hledáme nové typy benefitů a naše nabídky sahají i mimo 
pracovní prostředí, například k trávení volného času, k péči o děti,  
k bydlení. A vlastně i zmíněná modernizace přístrojového vybavení je 
benefit. 

Až do roku 2017 musel Plzeňský kraj každým rokem stále víc a víc zatě-
žovat vlastní rozpočet, aby ekonomicky zajistil nemocnice a svým oby-
vatelům dostupnost nemocniční péče. V roce 2018 mohl poprvé svoji 
dotaci snížit, a to o 50 milionů korun. Díky tomu může více investovat 
do modernizací budov. V letech 2018 a 2019 to bude dohromady až 
150 milionů korun.

Také my v nemocnicích chceme postupovat dopředu. Dál zkvalitňuje-
me péči a posilujeme roli garanta zdravotní péče v našich regionech. 
Pracujeme na rozšíření zdravotnických týmů, zejména o mladé kole-
gy, kteří chtějí hned po škole profesně i kariérně růst. Hledáme další 
příležitosti, jak zlepšovat hospodaření. A jsme připraveni čelit dalším 
výzvám, které české zdravotnictví potkají. Věřím, že nové úkoly zvlád-
neme a budeme společně hrdí na poslání, které vykonáváme.  

Ing. Marek Kýhos, MBA, 
předseda představenstva 
Nemocnic Plzeňského kraje, a. s. 
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Konsolidační celek  
Skupina Nemocnice  
Plzeňského kraje 
Konsolidační celek tvoří společnosti, které jsou členy koncernu ve smy-
slu § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, kde řídící 
osobou prosazující jednotné řízení je:  

• Nemocnice Plzeňského kraje, a. s., 
  IČO: 29107245, se sídlem Vejprnická 56, 318 00 Plzeň
  (dále také NPK)  

Řízenými osobami jsou:

• Domažlická nemocnice, a. s., 
  IČO | 26361078, se sídlem Kozinova 292, 344 22 Domažlice
  (dále také DN)  

• Klatovská nemocnice, a. s., 
  IČO | 26360527, se sídlem Plzeňská 929, 339 38 Klatovy 2
  (dále také KN)  

• Rokycanská nemocnice, a. s., 
  IČO | 26360900, se sídlem Voldušská 750, 337 01 Rokycany 
  (dále také RN)  

• Stodská nemocnice, a. s., 
  IČO | 26361086, se sídlem Hradecká 600, 333 01 Stod
  (dále také SN)  

• Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s. r. o., 
  IČO | 26360870, se sídlem Blatenská 314, 341 01 Horažďovice
  (dále také NH)  
 
• Nemocnice následné péče Svatá Anna, s. r. o., 
  IČO | 26360896, se sídlem Kyjovská 607, 348 15 Planá u Mariánských  
  Lázní (dále také SA)  

Všechny jmenované společnosti od jejich založení přímo plně vlastní 
Plzeňský kraj. Společnosti se jako celek titulují „Skupina Nemocnice 
Plzeňského kraje“ (dále také Skupina).
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Kontakty

sekretariat@nemocnicepk.cz

+420 377 386 471 

nemocnicepk.cz

zsft8zv

Vztahy

Nemocnice Plzeňského kraje, a. s., uplatňuje svůj řídící vliv na základě 
uzavřených řídících smluv a záměru vlastníka vůči řízeným osobám – 
společnostem. Smlouvy o řízení společnosti opravňují řídící oso-
bu udělovat řízeným osobám pokyny týkající se obchodního vedení,  
jsou-li v zájmu řídící nebo řízené osoby. Pokud za trvání smlouvy o ří-
zení společnosti vznikne v zájmu řídící osoby či jiné osoby, se kterou 
tvoří koncern, řízené osobě škoda, není řídící osoba povinna tuto škodu 
hradit, bude-li vyrovnána uvnitř tohoto koncernu.

Další informace

Konsolidační celek nemá žádné významné aktivity v oblasti výzkumu 
a vývoje. Řízené společnosti konsolidačního celku mají schválené pro-
vozní řády plně respektující požadavky ochrany životního prostředí. Ve 
všech řízených společnostech konsolidačního celku vyvíjí činnost od-
borové organizace, s nimiž jednotlivé managementy konzultují všech-
ny zásadní otázky v oblasti pracovněprávních vztahů. 

Žádná ze společností konsolidačního celku nemá organizační složku  
v zahraničí. Žádná ze společností konsolidačního celku nenabyla vlast-
ní akcie nebo vlastní podíly. Po rozvahovém dni nenastaly ve společ-
nostech konsolidačního celku žádné významné skutečnosti.

Nemocnice Plzeňského kraje, a. s.

Nemocnice Plzeňského kraje, a.  s., je společnost založená Plzeňským 
krajem za účelem rozvoje a zefektivnění poskytování zdravotní péče  
v krajem vlastněných nemocnicích.

Společnost byla založena 30. 6. 2010 pod názvem Zdravotnický holding 
Plzeňského kraje, a.  s., na základě usnesení Zastupitelstva Plzeňského 
kraje č. 433/10 ze dne 10. 6. 2010. Do obchodního rejstříku vedeného 
Krajským soudem v Plzni (oddíl B, vložka 1564) byla společnost zapsá-
na 7. 9. 2010. Dne 1. 7. 2017 byl na základě rozhodnutí Rady Plzeňského 
kraje č. 680/17 ze dne 12. 6. 2017 změněn obchodní název společnosti 
na Nemocnice Plzeňského kraje, a. s.
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Nemocnice 
Plzeňského 
kraje, a. s.

• Domažlická nemocnice, a. s., 
• Klatovská nemocnice, a. s., 
• Rokycanská nemocnice, a. s., 
• Stodská nemocnice, a. s., 
• Nemocnice následné péče  
  LDN Horažďovice, s. r. o., 
• Nemocnice následné péče  
  Svatá Anna, s. r. o.

100% 
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Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou představenstvo, dozorčí rada, valná hromada 
a výbor pro audit. Jediným akcionářem je Plzeňský kraj, IČO: 708 90 366, 
se sídlem Škroupova 18, 301 00 Plzeň. 

Společnost zastupuje představenstvo. Za představenstvo jednají nave-
nek jménem společnosti vždy dva členové představenstva společně. 
Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílo-
hách 1 až 3 živnostenského zákona. 

PŘEDSTAVENSTVO
Ing. Marek Kýhos, MBA – předseda představenstva
Mgr. Jaroslav Šíma, MBA – místopředseda představenstva
MUDr. Alan Sutnar, Ph.D.
MUDr. Pavel Vepřek

DOZORČÍ RADA
Ing. Tomáš Uvízl – předseda dozorčí rady 
MUDr. Eduard Sohlich, MBA 
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
Mgr. et Ing. Pavel Karpíšek
Ing. Václav Grüner, CSc.
Ing. Tomáš Rada
Václav Jáchim
Mgr. Jan Karásek
MUDr. Petr Kolouch, MBA
 

VÝBOR PRO AUDIT
Doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. – předseda výboru
Ing. Tadeáš Moravec, MBA
Mgr. Ondřej Štochl

POVĚŘENEC  
PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Ing. Libor Šrám

Ing. Marek Kýhos, MBA
předseda představenstva

Mgr. Jaroslav Šíma, MBA
místopředseda představenstva

MUDr. Alan Sutnar, Ph.D.

MUDr. Pavel Vepřek
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Skupina Nemocnice  
Plzeňského kraje 

Úvod 

Nemocnice Plzeňského kraje jsou lůžková zdravotnická zařízení vlast-
něná Plzeňským krajem, která poskytují zdravotní péči na většině jeho 
území s 320 tisíci obyvateli. Nemocnice nabízí ideální kombinaci mo-
derního přístrojového vybavení a zázemí, poklidné rodinné atmosféry 
a zkušeného empatického personálu.

Nemocniční zařízení získal Plzeňský kraj v roce 2002 bezplatným 
převodem od tehdejších okresů, resp. od státu. O rok později vytvořil  
z nemocnic obchodní společnosti a začal je rozvíjet. 

Péče

Skupina poskytuje akutní péči v základních lékařských oborech, mezi 
které patří chirurgie, vnitřní lékařství (interní), dětské lékařství (pedia-
trie), gynekologie včetně porodnictví a anesteziologicko-resuscitační 
a intenzivní péče určená pacientům v přímém ohrožení života nebo 
se selháváním základních životních funkcí. Klatovská nemocnice jako 
druhá největší multioborová nemocnice v kraji pak nabízí i specializo-
vané obory, například neurologii, ortopedii a oftalmologii (oční). 

Všechny nemocnice Skupiny poskytují rovněž následnou a dlouhodo-
bou péči včetně rehabilitace. Tato péče je určena pacientům, kteří už 
nevyžadují pobyt na akutních lůžkách, ale nadále jsou buď odkázáni 
na ošetřovatelskou zdravotní péči, nebo jejich pobyt a léčebné terapie 
v nemocnici směřují k rychlejší rekonvalescenci, a tedy i rychlejšímu 
návratu k běžnému životu nebo do pracovního procesu, než pokud 
by doléčování probíhalo v domácím prostředí. S výjimkou Nemocnice 
Svatá Anna v Plané mají jednotlivá zařízení komplement. 
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Základní odbornosti  
dle podílu na tržbách

Interna

ARO 
+ Intenzivní péče

Chirurgie

Zobrazovací 
metody – RDG

Gynekologie  
+ porodnictví

Ortopedie

Rehabilitace

7

4

2

6

8

1

3

5

Dětské

Klinické laboratoře
Lůžka 

následné péče

Úplná struktura odborností a zdravotnických 
pracovišť je uvedena na stranách 49–51.

1 | Neurologie 
2 | Oční 
3 | ORL

4 | Psychiatrie
5 | Nukleární medicína 
6 | Plicní 

7 | Dopravní služba
8 | Jiné 
(patologie, hematologie, praktičtí lékaři aj.)



*

Kapacity

Nemocnice mají 1054 lůžek. Z toho je 581 standardních a 52 náleží in-
tenzivní péči. Ostatní slouží následné péči a v menší míře i jako sociální 
lůžka. Standardní lůžka jsou většinou umístěna ve dvou- a třílůžkových 
pokojích. 

Nemocnice provozují 124 ambulancí a odborných poraden, a to nejen 
ve svých sídlech, ale i mimo nemocnice v menších městech, kde chybí 
konkrétní ambulantní péče. Jedná se třeba o gynekologické ordinace  
v Bělé nad Radbuzou, Staňkově či Pernarci, o oční ordinace ve Kdyni  
a Horšovském Týně, dětské ordinace v Chotěšově a Merklíně nebo re-
habilitační pracoviště v Chlumčanech a Kdyni. 

Operační obory využívají celkem 16 operačních sálů, z nichž jeden je 
určený výlučně pro oční operace. Samozřejmostí jsou moderně vyba-
vené porodní boxy a gynekologické sály pro operativně vedené porody 
nebo ženské operace.

Všechny nemocnice Skupiny disponují pracovišti ambulantní reha-
bilitační péče, přičemž Stodská nemocnice provozuje i rehabilitaci  
v Chlumčanech. Na všech pracovištích je celkem 23 tělocvičen pro  
léčebnou tělesnou výchovu a pracoviště pro fyzikální terapie včetně 
vodoléčby, elektroléčby a  magnetoléčby. Nemocnice akutní péče pro-
vozují pět vlastních lékáren.

1054
52

581
377*

94*

lůžek celkem

intenzivní lůžka

standardní lůžka

následná 
a ošetřovatelská  
lůžka

124
ambulancí a poraden

16
operačních sálů

9
porodních boxů  
a gynekologických 
sálů 

5
lékáren

sociální lůžka

část lůžek je tzv. klouzavých, 
tzn. je možné je využít buď jako 

sociální, nebo jako následná/ 
ošetřovatelská  

Lůžkové kapacity k 12/2018

Nelůžkové kapacity k 12/2018
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Spádovost

Nemocnice Skupiny působí na většině území Plzeňského  kraje a péči 
poskytují především obyvatelům okresů Rokycany, Domažlice, Klatovy, 
podstatné části Tachovska a jižního Plzeňska a přilehlým částem dal-
ších regionů. V tomto spádovém území žije téměř 320 tisíc obyvatel.

Péči v nemocnicích ale vyhledávají i obyvatelé například z Plzně 
nebo Prahy. Mnozí cíleně, někteří v neodkladných případech. Oblast  
Šumavy, Českého lesa, Brd a okolí plzeňských řek je totiž místem  
s významným výskytem chat, chalup, penzionů a dalších rekreačních  
a turistických objektů a cílů. Zejména v období letních prázdnin  
a na Šumavě i v zimě tvoří turisté a rekreanti nezanedbatelnou část  
pacientů. 

ROKYCANSKÁ 
NEMOCNICE

NEMOCNICE
HORAŽĎOVICE

STODSKÁ 
NEMOCNICE

DOMAŽLICKÁ 
NEMOCNICE

KLATOVSKÁ 
NEMOCNICE

NEMOCNICE
SV. ANNA

+

+

+

+

+

+
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Výkonnost

Krajské nemocnice v roce 2018 hospitalizovaly 33 755 pacientů, drtivou 
většinu na lůžkách akutní péče, tedy na standardních a intenzivních. 
Pacienti přitom v nemocnicích strávili 291 907 ošetřovacích dnů. 

Na operačních sálech se v roce 2018 provedlo 12 585 operací. V porod-
nicích v Klatovech, Domažlicích a Stodu se loni narodilo 1754 novoro-
zenců. V osmi případech šlo o dvojčata. 

V nelůžkových provozech nemocnice ošetřily nebo vyšetřily 293 705 
pacientů.  Provedli u nich 745 791 ošetření a vyšetření. Téměř polovi-
na se realizovala v ambulancích, třetinu vyšetření provedly nemocnič-
ní laboratoře a 102 tisíc vyšetření pracoviště zobrazovacích metod /  
radiodiagnostické. Dárci krve a plazmy měli v roce 2018 na svém kontě 
12 450 návštěv. 

33 755
hospitalizovaných pacientů

330 108
pacientů celkem

293 705
ošetřených  
nebo vyšetřených 
pacientů v nelůžkových 
provozech

1754
novorozenců

789
operovaných 
pacientů 
bez hospitalizace

105
ošetřených
v domácí péči

12 585
operací

darování krve a plazmy
12 450

Parametry / 
nemocnice

DN KN RN SN NH SA CELKEM

VÝNOSY 311 741 236 285 101 53 1727

ze zdravotního  
pojištění

224 551 127 208 92 45 1247

NÁKLADY 311 750 240 285 101 53 1740

z toho osobní 216 451 158 202 79 36 1142

HV (vše v mil. Kč) 0 -9 -4 0 0 0 -13



VZ13

Lidé

V posledním měsíci roku 2018 měly nemocnice Skupiny 1911 zaměst-
nanců (fyzický stav) ve smluvním vztahu na 1724 úvazků – zaměstnanci 
přepočtený stav. V přepočteném stavu se jednalo o 249 lékařů, 15 far-
maceutů, 1164 nelékařských zdravotníků,  z nich zejména o sestry (831), 
a dále o nezdravotníky. 

Nemocnice každoročně umožňují praxi a stáže téměř devadesáti stu-
dentům zdravotnických škol. Na působnost nemocnic jsou v regio-
nech navázány další stovky pracovních míst u jiných zaměstnavatelů, 
zejména v oblasti služeb. I díky tomu patří Skupina mezi nejvýznam-
nější poskytovatele práce v kraji. 

Hospodaření

Nemocnice Skupiny loni hospodařily s částkou zhruba 1,73 miliardy 
korun a vykázaly ztrátu po zaokrouhlení 12,6 milionu korun. Záporný 
výsledek hospodaření ale nelze považovat za neuspokojivý. Nemocni-
ce meziročně navýšily osobní náklady o téměř 109 milionů korun a zá-
roveň snížily provozní příspěvek kraje na poskytování služeb veřejného 
zájmu o 50 milionů korun. 

1724  
249
15

831 
333 

296

zaměstnanců

sester

lékařů

ostatních nelékařských 
zdravotníků

nezdravotníků

SESTRY 
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Parametry / 
nemocnice

DN KN RN SN NH SA CELKEM

VÝNOSY 311 741 236 285 101 53 1727

ze zdravotního  
pojištění

224 551 127 208 92 45 1247

NÁKLADY 311 750 240 285 101 53 1740

z toho osobní 216 451 158 202 79 36 1142

HV (vše v mil. Kč) 0 -9 -4 0 0 0 -13

Vybrané položky výkazů zisků a ztrát 2018 (v mil. Kč)



Události roku 

Po roce 2017, který přinesl významné změny v oblasti řízení Skupiny, 
byl rok 2018 rokem zavádění řady nových projektů a posilování jed-
notného řízení nemocnic Skupiny. Drtivá většina aktivit pak měla dva 
stěžejní jmenovatele. Jedním bylo posilování image nemocnic jako 
atraktivních zaměstnavatelů, samozřejmě v kombinaci s permanent-
ním oslovováním zdravotníků. A druhým neméně závažným úkolem 
bylo zlepšování ekonomické stability nemocnic. 

Personál

Je všeobecně známo, že zaměstnavatelům chybí na českém trhu práce 
dostatek pracovních sil a zejména kvalifikovaných zaměstnanců. Zdra-
votnictví patří k oborům, kde je situace jedna z nejhorších. S nedo-
statkem lékařů i nelékařských zdravotníků a zejména sester se potýká 
prakticky každá tuzemská nemocnice. Z tohoto důvodu zintenzivnily  
i nemocnice Plzeňského kraje svoji činnost v oblasti personalistiky  
a HR.

V péči o současné zaměstnance začaly nemocnice připravovat akce, 
při nichž se zaměstnanci mohou častěji setkávat i mimo pracoviště  
v neformální atmosféře. V září se uskutečnil například Rodinný den  
s Klatovskou nemocnicí, tedy akce pro zaměstnance a partnery ne-
mocnice a jejich rodiny. Součástí byl zábavný program a soutěže o ceny 
zaměřené především na dětský doprovod. Už předtím, v srpnu, pozval 
předseda představenstva NPK Marek Kýhos více než stovku vrchních 
a staničních sester na divadelní představení Vzhůru do divočiny  
s Janou Krausovou a Karlem Rodenem, které se konalo na zámku Ne-
bílovy. Společný večer klíčových zdravotnic Skupiny začal prohlídkou 
zámku a končil předáním dárku a poděkováním za skvěle odváděnou 
práci.

25
 oceněných

Nárůst osobních  
nákladů

na

109 
mil. Kč

1 142
mil. Kč
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Nejvýznamnější událostí roku bylo vyhlašování zaměstnanců roku – 
nově zavedená akce, která se bude každoročně opakovat. První roč-
ník předávání cen Srdce nemocnic Plzeňského kraje se konal v dubnu  
v prostorách Nové scény Divadla J. K. Tyla v Plzni. Po oficiální části, kdy 
bylo oceněno 25 zaměstnanců napříč všemi šesti nemocnicemi Skupi-
ny ve čtyřech kategoriích, následovaly koncert muzikálových melodií 
nebo prohlídky prostor nové divadelní scény. Akce se zúčastnily čtyři 
stovky zaměstnanců.

Nemocnice své zaměstnance pozvaly i na některé sportovní akce, ať 
už jako pasivní, nebo aktivní účastníky. Například milovníkům běhu 
zaplatily startovné při dubnovém a zářijovém půlmaratonu nebo 
od závěru roku poskytují permanentky na hokejové zápasy HC Škoda 
Plzeň.

Také v roce 2018 se nemocnice prezentovaly při akci Den s Fakultou 
zdravotnických studií, kde se studentům zdravotnických oborů Zá-
padočeské univerzity v Plzni představují potenciální zaměstnavatelé. 
Prezentaci Skupiny navštívily stovky studentů, z nichž někteří přijali 
pozvání na prohlídku nemocnic a projevili zájem o studentské progra-
my.

V prosinci se nemocnice Skupiny prezentovaly a byly dokonce ge-
nerálním partnerem plzeňského veletrhu Kariéra ve zdravotnictví.  
A jednotlivá zařízení se účastnila i regionálních burz práce. 

Vedle prezentačních aktivit nemocnice zintenzivnily i cílené oslovová-
ní budoucích zdravotníků a čerstvých absolventů, pro které připravily 
různé programy od brigád a odborných praxí přes stipendijní a trai- 
nee programy až po program Žij srdcem, který je už přímo startova-
cím programem profesní kariéry a pomůže absolventovi například  
s hledáním bydlení nebo odborným poradenstvím v oblasti pracovně-
právní či dalšího profesního vzdělávání.

V nemocnicích dál běží projekt „Ukrajina“ zaměřený na získávání a za-
pracovávání ukrajinských zdravotníků. Zejména vystudovaným sest-
rám zajišťuje odbornou a jazykovou přípravu i ubytování, aby mohly 
splnit aprobační zkoušky a pracovat v nemocnicích.

Škoda Fit 

Půlmaraton

Den s FZS

Kariéra 
ve zdravotnictví

Programy
stipendia & trainee
Žij srdcem
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Nemocnice v roce 2018 navyšovaly mzdy drtivé většině zaměstnanců, 
především zdravotníkům ve směnném či nepřetržitém provozu. Osob-
ní náklady nemocnic Skupiny se meziročně zvýšily ze  1033 milionů 
korun na 1142 milionů, tedy o více než 10 procent. 

Poskytovaná péče

I když některá pracoviště nedostatek zdravotníků částečně limitoval, 
poskytovaly všechny nemocnice Skupiny díky nasazení stávajících pra-
covníků nepřetržitou vysoce odbornou péči se zaměřením na erudici, 
na lidskost a rodinnou pohodu, o čemž svědčí i stovky pochval z řad 
pacientů. 

A zároveň se dařilo meziročně rozšířit poskytovanou péči, a to jak ve 
smyslu zvyšování výkonnosti, tak i ve smyslu zavádění nové péče. Vý-
konově rostla v loňském roce především Klatovská nemocnice, která 
zaznamenala meziročně až třetinový růst hospitalizací, čtvrtinový růst 
operativy, o téměř šest procent se zvýšil počet porodů a dvě procenta 
přidaly ve výkonnosti i nelůžkové provozy, kam patří ambulance, labo-
ratoře a oddělení zobrazovacích metod. 

Nemocnice v Klatovech navíc v dubnu rozšířila strukturu péče o akut-
ní lůžkovou rehabilitaci. Podobnou péči poskytuje rovněž nově, ovšem 
od května, také nemocnice v Horažďovicích. V jejím případě se jedná  
o následnou lůžkovou rehabilitaci. Ambulantní péči rozšířila o nové 
odbornosti Stodská, Rokycanská a Domažlická nemocnice.  

V Plzeňském kraji ojedinělý způsob léčby umožnilo od května jednomu 
ze svých pacientů interní oddělení Klatovské nemocnice. Muži, které-
mu selhávají ledviny a musí podstupovat čištění krve pomocí dialýzy, 
nabídli klatovští nefrologové domácí hemodialýzu. Díky domácí léčbě 
ušetří pacient z Klatovska ročně tisíce ujetých kilometrů a stovky ho-

Rámcové smlouvy
s největší zdravotní 
pojišťovnou do roku 

2023 
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din času, které místo v nemocnici může trávit doma s dětmi. Pro tento  
v západní Evropě relativně rozšířený typ léčby vybírají v Klatovech  
i další vhodné pacienty.

Nemocnice Plzeňského kraje uzavřely v prosinci pětileté rámcové 
smlouvy se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR. Smlouvy platí do 
roku 2023 a nejvýznamnější zdravotní pojišťovna v nich objednává 
minimálně na toto období pro své klienty veškerou současnou ambu-
lantní i hospitalizační péči. Ostatní pojišťovny předložily prolongační 
dodatek o prodloužení dosavadních rámcových smluv, případně ně-
které s nemocnicemi i uzavřely memorandum o poskytování péče na 
další období. V regionech, kde nemocnice Skupiny působí, tak zůstává 
zachována struktura a dostupnost nemocniční péče.

Hospodaření

V oblasti hospodaření se Skupina zaměřuje hlavně na finanční cont-
rolling, efektivnější koordinaci při vyjednávání úhrad od zdravotních 
pojišťoven a společné nákupy zdravotnického materiálu či léků. Díky 
tomu se i při výše zmíněném nárůstu osobních nákladů podařilo mezi-
ročně snížit vyrovnávací platbu takzvané služby obecného hospodář-
ského zájmu o téměř 50 milionů korun na 260 milionů v roce 2018. 
Jedná se o příspěvek Plzeňského kraje na zachování zdravotní péče, 
která je nedostatečně hrazena ze systému zdravotního pojištění, na-
příklad lékařských pohotovostí. 

Snížení dotačního příspěvku Plzeňského kraje bylo možné především 
díky růstu příjmu ze systému zdravotního pojištění. Úhrady zdravotních 
pojišťoven se meziročně zvýšily o 124 milionů korun na 1247 milionů.



VZ18

20 18

Nové přístrojové vybavení

Domažlická, Klatovská a Stodská nemocnice uspěly v roce 2017 s žá-
dostí o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na 
zvýšení kvality návazné péče. V průběhu roku 2018 tak začaly pořizo-
vat nové přístrojové vybavení, kterým zčásti nahradily starší morálně 
či fyzicky dosluhující techniku. Případně i pořídily zcela nové typy pří-
strojů, které dosud v nemocnicích nebyly a které umožní nové léčebné 
či diagnostické postupy. Jedná se o stovky přístrojových celků včetně  
spotřebního materiálu a servisu celkem za 160 milionů korun, kdy ope-
rační program Evropské unie přispěje 85 procenty uznatelných nákla-
dů.

Hlavní skupiny nakupované techniky jsou vybavení klinických labora-
toří, přístroje pro intenzivní a resuscitační péči, rehabilitační přístroje  
a vybavení, přístroje zobrazovacích metod, zejména rentgeny, vybave-
ní operačních sálů a další.

Stodská a Domažlická nemocnice pořizovaly a přebíraly přístroje prů-
běžně od léta 2018 do jara 2019. Klatovská nemocnice je nakoupila jed-
norázově v průběhu jara 2019. 

Mimo tyto nákupy si každá z nemocnic Skupiny pořizovala i další vy-
bavení například z prostředků nadačních fondů, od sponzorů a dárců  
a samozřejmě z vlastních zdrojů. Zcela mimořádné bylo pořízení re-
habilitačního přístroje Levitas do Nemocnice Svatá Anna. Pořídila ho 
díky sponzorům, pro které vydala v limitovaném množství unikátní ná-
stěnný kalendář. Neméně zajímavou pomoc poskytla i Nadace Archa 
Chantal herečky a zpěvačky Chantal Poullain, která zajistila poskytnu-
tím vlastního projektanta a dodavatelů zkrášlení a výzdobu dětského 
oddělení Klatovské nemocnice.  

 

rehabilitační
 přístroj

Levitas 
v Nemocnici Svatá Anna
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Oblast PR

V oblasti zviditelňování a budování dobrého jména se Skupina zaměři-
la na nová média a formy prezentace. Vůbec prvním významným poči-
nem roku 2018 bylo spuštění nových webových stránek NPK v moder-
ním designu souvisejícím s vizuálním stylem zaváděným od roku 2017. 
Po webu NPK se postupně ve stejné grafice zprovoznily i internetové 
stránky jednotlivých nemocnic. A obměnila se i doménová struktura 
webů a mailů, jejímž základem je adresa „nemocnicepk.cz“.

Od léta 2018 vydává Skupina vlastní časopis, Srdce. Je určen součas-
ným zaměstnancům, studentům zdravotnických škol, ale i veřejnosti, 
respektive pacientům nemocnic. Na 32 barevných stránkách informu-
je o novinkách a dění v jednotlivých nemocnicích, představuje zají-
mavé osobnosti, ať už přímo zdravotníky, nebo i veřejné známé osoby  
v kontextu se zdravotní péčí nebo nemocnicemi. Pravidelnou rubrikou 
je i prevence a rady odborníků v péči o své zdraví. A prostor dostávají  

i partneři nemocnic a zdravotnická témata odlehčují tipy na trávení 
volného času v regionech, kde působí nemocnice Skupiny.

Od roku 2019 je časopis čtvrtletníkem. Je zdarma v tištěné podobě pří-
mo v nemocnicích a na radnicích či v informačních centrech větších 
obcí a měst kraje. Stovky výtisků směřují i studentům zdravotnických 
oborů. V elektronické podobě je ke stažení na webech nemocnic, resp. 
na facebookových profilech.

Nový vizuální styl je patrný už při příchodu do nemocnic. Svoji vizáž 
změnily hlavní vstupy a lékárny a postupně se dostává i do interiérů.
 
Stále častěji je zelené srdce a plus z loga nemocnic Plzeňského kraje 
vidět na různých společenských a sportovních akcích, jako byla v roce 
2018 Sportmánie a v roce 2019 ples Lékařské fakulty Univerzity Karlovy 
v Plzni, nebo dokonce semifinále extraligy ledního hokeje 2018/19. Pro 

Spolupráce 

HC Škoda 
Plzeň
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prezentace na podobných akcích byly vyrobeny například rollupy, ba-
nnery a prezentační stan. Na akcích je stan nejen zázemím pro před-
stavení nemocnic případným uchazečům o práci, ale i místem, kde se 
mohou návštěvníci a hlavně děti dozvědět něco o zdravovědě nebo  
i soutěžit o zajímavé ceny.

Ve spolupráci s Plzeňským krajem a regionálními televizemi Zak TV  
a Plzeň TV vznikla řada reportážních a prezentačních videí jednotli-
vých nemocnic i celé Skupiny. Kromě nových webů, facebookových 
stránek nemocnic či vysílání obou stanic jsou od října ke stažení i na 
novém vlastním kanále Nemocnic Plzeňského kraje v aplikaci YouTube.

Pobyt v čekárnách ambulancí nemocnic akutní péče zpříjemňují od 
podzimu pacientům a jejich doprovodu multifunkční obrazovky. Také 
na nich se ve formě teletextu, grafických prvků nebo videí představu-
jí samy nemocnice, ale zároveň se zde vysílají informace o aktuálním 
dění v kraji, pozvánky na společenské akce a pro nemocnice důležitým 
prvkem je i reklama. Komerční prostor je nabízen cizím subjektům, 
ale využívají ho k prezentaci vlastní nabídky také nemocniční lékárny. 

Lékárny také začaly společně s distribučním a marketingovým part-
nerem vydávat akční leták s nabídkou desítek lékárenských produk-
tů s výrazně sníženými cenami. Letáky jsou v tištěné podobě šířeny  
v nemocnicích, ale také do poštovních schránek domácností v blízkém 
okolí. V nabídce se objevují sezónní nebo trvale oblíbené doplňky stra-
vy, vitamíny, volně prodejné léky, zdravotní kosmetika, produkty bylin-
né lékárny a další lékárenský sortiment.



D O M A Ž L I C K Á 

N E M O C N I C E

Patří mezi nejútulnější nemocnice v zemi. 
Komfortně vybavenou novostavbu na okraji města 
obklopuje zeleň a z pokojů je vidět Český les. 
Rodinnou atmosféru dotváří přátelský personál. 

V 20
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O nemocnici

Nemocnice v Domažlicích zajišťuje lékařskou péči v nejdůležitějších 
medicínských oborech, jejichž nabídka je v příhraničním a od krajské 
metropole vzdáleném regionu velmi důležitá. Pro obyvatele Chodska 
a úpatí Českého lesa se totiž jedná o jedinou časově dostupnou základ-
ní nemocniční péči. 

Vedení města ležícího tehdy na významné obchodní stezce si potřeb-
nost vlastní nemocnice uvědomilo už v polovině 19. století, kdy v těsné 
blízkosti historického centra vyrostl první špitál. Tato léčebna a později 
standardní nemocnice zde fungovaly po mnohých přestavbách téměř 
150 let, než se prostorem stísněný areál uzavřel, aby ho v roce 2006 na-
hradila moderní nemocnice postavená na zelené louce na západním 
okraji města. 

U nové nemocnice se zvažovalo, že by v názvu připomínala profesora 
Josefa Thomayera nebo docenta Josefa Hůlu. Jménu slavných lékařů  
a rodáků z Domažlicka by ostudu rozhodně nedělala. Do svahu zapuš-
těnou a velkoryse řešenou novostavbu obklopuje rozsáhlý park a zeleň 
a z většiny pokojů je výhled na Český les a jeho dominantu Čerchov. To 
vše doplňuje kvalitní přístrojové vybavení a milý personál. Zřejmě i pro-
to se nemocnice pravidelně umisťuje mezi nejlepšími v celostátním 
srovnávacím žebříčku Nemocnice roku. 

Hlavní spádovou oblastí je okres Domažlice a přilehlé části okresu Ta-
chov a Klatovy. Část pacientů tvoří i lidé, kteří žijí trvale v jiných částech 
země, ale kvůli práci v bavorském příhraničí tráví významnou část pra-
covního týdne právě na Domažlicku.

Před nemocničním areálem je k dispozici dostatečné množství parko-
vacích míst pro pacienty i zaměstnance. Držitelé průkazu ZTP mohou 
parkovat nejblíže hlavnímu vchodu. Přímo před vchodem staví auto-
busy hromadné dopravy. 

Přímo v nemocnici je veřejnosti k dispozici malá restaurace, prodejna 
občerstvení a tisku a řada prodejních automatů.

Péče

Nemocnice v Domažlicích nabízí péči v nejdůležitějších medicínských 
oborech, jako je chirurgie, vnitřní lékařství, ARO, pediatrie a gynekolo-
gie včetně porodnictví. Dále poskytuje intenzivní péči, následnou péči 
včetně sociálních lůžek a v neposlední řadě i léčebnou rehabilitaci. 
Komplement tvoří radiodiagnostické oddělení a oddělení klinické bio-
chemie a lékárna. 

200
lůžek celkem

Lůžkové kapacity k 12/2018

195
135

10
50
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Nemocnice má 200 lůžek. Z toho je 135 standardních, 10 intenzivních, 
50 následné péče a pět sloužících sociální péči. Lůžka jsou umístěna 
ve dvou- až třílůžkových pokojích, popř. v nadstandardních pokojích  
s jedním zdravotním lůžkem a porodnice disponuje rodinným po-
kojem pro maminku, novorozence a libovolný doprovod. Zařízení 
dále provozuje 20 ambulancí a odborných poraden, například cév-
ní a flebologickou, koloproktologickou a onkochirurgickou, dětskou  
neurologickou, metabolickou, hematologickou a další. 

Nemocnice má k dispozici tři chirurgické operační sály, pracoviště ste-
rilizace, dva porodní boxy a gynekologický sál. V nemocnici je k dispo-
zici lékařská pohotovostní služba pro děti a dorost i pro dospělé. Před 
nemocnicí je dále umístěn babybox. Nemocnice je, stejně jako další 
zařízení Skupiny, akreditována dle národních akreditačních standardů 
Spojené akreditační komise. Součástí nemocničního areálu je heliport 
pro přistávání vrtulníku záchranné služby.

V Domažlické nemocnici pracuje 313 zaměstnanců (přepočtený stav). 
Z toho je 41 lékařů a 203 nelékařských zdravotníků, zejména sester 
(149). Nemocnice každoročně umožňuje praxi a stáže až čtyřem desít-
kám studentů zdravotnických škol.

2018

53 313
pacientů celkem

7 014
hospitalizovaných pacientů

1 997
operací

novorozenců
379

3 1
20 3ambulancí 

a poraden
porodní boxy
a gynekologický sál

operační 
sály lékárna



VZ24

20 18

2018 

Stejně jako v ostatních nemocnicích Skupiny byly i v Domažlické ne-
mocnici alfou a omegou hlavních aktivit stabilizace personálu a zkva-
litňování péče o pacienty. Velký důraz ale zaměřila nemocnice v roce 
2018 i na prevenci. Důležitou roli měly děti, které se staly i významnými 
ambasadory nemocnice.

Někteří zdravotníci z Domažlické nemocnice budou mít od roku 2020 
podobné adresy bydliště. Město Domažlice totiž začalo v roce 2018  
v lokalitě Na Bábě výstavbu rodinných domů, které následně pronajme 
nemocnici. Nemocnice bude na domy typologií 3 + 1 a 4 + 1 lákat lékaře 

i sestry z různých koutů země. Pro zdravotníky hledá vedení nemoc-
nice i další možnosti bydlení. 

Na počátku roku rekonstruovala nemocnice chirurgickou 
ambulanci. Z původní menší ordinace a přilehlé ošetřov-

ny vznikla velká ordinace všeobecné chirurgie včetně 
příjmu. Komfort se zlepšil hlavně prostorem. Původní 
ordinace byla trochu stísněná a byla v ní jen provizorní 
šatna.

Na jaře připravila nemocnice prezentační video, 
kterým se od té doby prezentuje nejen na webu  

a multifunkčních obrazovkách, ale i při různých prezentačních akcích 
pro veřejnosti i budoucí zdravotníky. Scénář má dvě roviny: příběh ro-
diny s těhotnou ženou, nemocným dítětem při návštěvě nemocnice 
a dynamičtější část představující urgentní péči včetně příletu záchra-
nářského vrtulníku. 

Na přelomu jara a léta uspořádala Domažlická nemocnice Den dětí  
v nemocničním parku, kam pozvala školy, školky i rodiče s dětmi. Pří-
chozí se dozvěděli zajímavosti o poskytování první pomoci, seznámili 
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se s prací zdravotníků či hasičů, s riziky úrazů v letních měsících a měli 
možnost si své znalosti i konkrétní poskytování pomoci vyzkoušet. Kaž- 
dý pak dostal dárkový set. Během dne si do areálu nemocnice našlo 
cestu téměř 800 dětí a dvě stovky učitelů, vychovatelů a rodičů.

V létě se Domažlická nemocnice zapojila do cvičení součinnosti složek 
integrovaného záchranného systému Rozvadov 2018, kdy přebírala  
„z tragické události na dálničním přechodu zraněné osoby“. Nemoc-
nice prokázala připravenost na podobné situace ve smyslu třídění,  
logistiky a evidence těžce raněných, přesun na oddělení intenzivní 
péče nebo operační sály.

V létě porodnice zprovoznila takzvaný rodinný pokoj. Jedná se  
o pokoj nabízený v režimu nadstandardu, který spíše než nemocnič-
ní prostředí připomíná prostředí domácí a jehož součástí je manžel-
ská postel, kde může kromě rodičky pobývat i její doprovod, zpravidla 
partner nebo i děti.

Nemocnice opět uspěla v hodnoticí anketě Nemocnice ČR. V katego-
rii bezpečnost a spokojenost ambulantních pacientů mezi středními  
a malými nemocnicemi skončila v ročníku 2018 na druhém místě. 

V závěru roku nemocnice začala třídám zejména základních škol na-
bízet vzdělávací akci Medvídek v Domažlické nemocnici. Cíl? Zba-

vit děti obav z prostředí nemocnice či bílého lékařského pláště, uká-
zat vybrané nemocniční pracoviště a činnosti nebo naučit jednat děti  
v krizových situacích, kdy je nutné volat záchranku. Součástí projektu 
jsou tematické kurzy a ukázky skutečné práce sester, lékařů či terape-
utů, které si mohou děti vyzkoušet právě na vlastních plyšácích – med-
vídcích. První z kurzů „Záchranář“ se konal v listopadu. Úspěšně ho ab-
solvovala třída 5. B domažlické Základní školy Komenského. Další třídy  
a kurzy rychle následovaly.

2018
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Na počátku roku 2019 převzala nemocnice provozování zdravotnic-
ké dopravní služby, kterou dosud v regionu zajišťovala Zdravotnická 
záchranná služba Plzeňského kraje. Konkrétně převzala 12 sanitních 
vozů, dispečink, personál, nájem výjezdového stanoviště a organiza-
ci celého systému přepravy nemocných, raněných a rodiček. Převzetí 
služby je výhodné pro všechny zainteresované strany. 

Nemocnice dále plánuje zbudování urgentního příjmu, kde budou v reál- 
ném čase přijímáni všichni příchozí pacienti a dále rozdělováni k vyšet-
ření, ošetření nebo už rovnou na lůžková oddělení dle potřebnosti a od-
bornosti. V ČR by se jednalo o první zavedení unikátního systému  triáže 
pacientů.

Dále nemocnice připravuje certifikaci řízení, bezpečnosti a kvality dle 
mezinárodně uznávané normy ITI TÜV. Umožní poskytovat péči nebo 
dílčí vybrané služby zájemcům ze sousedního Německa.

Ze stavebních investic se letos plánují třeba úpravy parkovacích ploch. 
V dubnu byla dokončena obnova diagnostických a léčebných přístrojů 
s využitím dotace z IROP v celkové hodnotě přes 37 milionů korun.
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To je komplexní péče v jedné z nejmodernějších 
nemocnic v zemi. Největší mimoplzeňská 
multioborová nemocnice v kraji působí v novém 
objektu z roku 2012. Nadále však nabízí péči  
v rodinné atmosféře.  



O nemocnici

Klatovská nemocnice je rozsahem zdravotní péče, počtem lékařských 
oborů i personálu největší nemocnicí Skupiny a po plzeňské fakultní 
nemocnici i druhou největší multioborovou nemocnicí v Plzeňském 
kraji. Nejenže slouží obyvatelům druhého největšího města, ale záro-
veň je centrem zdraví pro jeden z největších okresů v zemi, které je  
v části Šumavy i jedním z významných turistických center. 

Tato skutečnost klade na nemocnici vysoké nároky jak na rozsah zdra-
votní péče, tak i na kvalitu a rychlost jejího poskytování. I to byl důvod 
k tomu, že Plzeňský kraj zahájil v roce 2009 výstavbu zcela nového ne-
mocničního komplexu. Takzvaný monoblok byl vybaven novými pří-
stroji i mobiliářem a zprovozněn v roce 2012. Soustředí v sobě většinu 
lékařských oborů, jež byly dosud roztroušeny v několika pavilonech 
téměř stoletého areálu. Dnes je tak nemocnice v Klatovech jednou  
z nejmodernějších v zemi. 

Hlavní spádovou oblastí je celý okres Klatovy a přilehlá část jižního  
Plzeňska. Ve spádové oblasti nemocnice žije přes 90 tisíc obyvatel. Za 
specializovanou péčí ale dojíždí i pacienti z Domažlicka a přilehlých 
částí Jihočeského kraje. 

Nemocnice disponuje přímo v areálu parkovacími plochami pro  
300 osobních vozů. Téměř dvě stovky jsou v krytém parkovacím domě.  
V těsné blízkosti nemocnice jsou zastávky městských autobusů i dál-
kových spojů z Plzeňska.

Přímo v nemocnici je veřejnosti k dispozici prodejna občerstvení a tis-
ku a řada prodejních automatů. 

Péče
  
Nemocnice v Klatovech nabízí péči v nejdůležitějších medicínských 
oborech, jako je chirurgie, vnitřní lékařství včetně hemodialýzy,  
pediatrie, gynekologie včetně porodnictví nebo ARO. Specializované 
odbornosti jsou ortopedie, ORL a chirurgie hlavy a krku, oční, plicní, 
neurologie, psychiatrie. Dále poskytuje multioborovou intenzivní péči 
včetně následné intenzivní péče a dlouhodobé ošetřovatelské inten-
zivní péče a v neposlední řadě i léčebnou rehabilitaci ambulantní  
i lůžkovou. Komplement tvoří radiodiagnostické oddělení, nukleární 
medicína a odbor klinických laboratoří, kam patří klinická biochemie, 
lékařská mikrobiologie, hematologie a transfuzní oddělení a odděle-
ní kostního metabolismu. Odborná pracoviště doplňují dvě lékárny,  
oddělení léčebné výživy a patologicko-anatomické oddělení.   
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Nemocnice má 296 lůžek. Z toho je 239 standardních, 28 intenzivních 
a 29 následné péče nebo sociálních. Lůžka jsou umístěna v drtivé větši-
ně ve dvou- až třílůžkových pokojích. Zařízení dále provozuje 48 ambu-
lancí a odborných poraden v rozsáhlém spektru specializací. 

Nemocnice má k dispozici šest centrálních operačních sálů, k nimž 
patří pracoviště sterilizace, dále jeden sál pro oční operace a jeden pro 
gynekologické operace nebo operativně vedené porody. V jeho těsné 
blízkosti jsou velmi dobře vybavené porodní boxy.  Nemocnice provo-
zuje lékařskou pohotovostní službu pro děti a dorost, pro dospělé a pro 
neodkladné úrazové stavy a dále ústavní pohotovosti dalších oborů, 
například oční, ORL či gynekologické. V areálu nemocnice je heliport.

V Klatovské nemocnici v závěru roku 2018 pracovalo 663 zaměstnanců 
(přepočtený stav), z toho 109 lékařů a 489 nelékařských zdravotníků, 
zejména sester (367). Nemocnice každoročně umožňuje praxi a stáže 
desítkám studentů středních zdravotnických škol a fakult. 

7 2
48 3ambulancí 

a poraden
porodní boxy
a gynekologický sál

operačních
sálů lékárny

164 142
pacientů celkem

13 347
hospitalizovaných pacientů

7 034
operací

novorozenců
849



VZ30

20 18

2018
  
Hospitalizovaným pacientům, kteří potřebují intenzivně rehabilitovat, 
nabídla od dubna nemocnice nový typ péče. Je jí akutní lůžková re-
habilitace. Díky ní bude moci až osm stovek pacientů ročně, zejména 
těch po kloubních a kostních operacích, efektivněji rehabilitovat a vrá-
tit se dříve k běžnému životu včetně zaměstnání. 

Na jaře byl novým primářem interního oddělení nemocnice jmenován 
MUDr. Jan Vachek. Lékař, který dosud působil především ve Všeobec-

né fakultní nemocnici v Praze a v Klatovech jako nefrolog dialyzační 
jednotky, má napomoci dále rozvíjet oddělení a zavádět moderní 

léčebné metody.

Už v květnu toto očekávání začal naplňovat. Vůbec první-
mu pacientovi v Plzeňském kraji, kterému selhávají led-

viny, nabídl domácí hemodialýzu. V ČR se jedná o re-
lativně nový a málo užívaný typ léčby, přestože je pro 
vhodné uživatele daleko přívětivější než dojíždění na 
dialýzu na klinické pracoviště.  Nabídnout vhodným 
pacientům domácí léčbu je jedním ze způsobů, jak 
poskytnout péči všem potřebným a zvýšit výkonnost 
pracoviště dialýzy. 

V areálu nemocnice začala od května fungovat dět-
ská skupina, což je alternativa školky. Její kapacita 
je 12 míst a rodičům především z řad zdravotnické-

ho personálu nemocnice nabízí péči o malé děti kaž- 
dý všední den od 6 do 16 hodin. Dětská skupina vy-

užívá přízemí jedné z opuštěných budov a sousední 
pozemek. Uvnitř jsou tři oddělitelné prostory pro hraní  

 a odpočinek, dále jídelna s kuchyňkou a samozřejmě toa-
lety a umývárna pro děti i personál. Venku je oplocené hřiště  

s dětskými prvky.

Mezi sponzory a dárci nemocnice se v červnu objevilo jméno fotba-
lového reprezentanta Jana Sýkory. Hráč pražské Slavie, který ovšem 
pochází z Klatovska, pořídil dětskému oddělení Klatovské nemocnice 
fototerapeutickou lampu, tzv. modré světlo, sloužící k léčbě novoroze-
necké žloutenky. 
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Také nemocnice v Klatovech uspořádala neformální setkání zaměst-
nanců, ovšem i s účastí veřejnosti. Rodinný den s Klatovskou nemocni-
cí se uskutečnil v září. Jednalo se o společenskou akci v areálu nemoc-
nice zaměřenou na rodiny s dětmi. Cílem bylo přiblížit nemocnici jako 
součást veřejného života města. Akce se soutěžemi, zábavným progra-
mem i tombolou se zúčastnily stovky lidí.

Nadace Archa Chantal dokončila v listopadu v Klatovské nemocnici  
i druhou etapu projektu Svět v lese. Celý projekt zahrnoval kompletní 
zkrášlení a vybavení pracovišť dětského oddělení. Nadace za obě eta-
py zaplatila přes jeden milion korun. První etapa projektu zahrnovala  
v roce 2017 kompletní úpravy čekáren dětských ambulancí.  

Druhá etapa se týkala výhradně lůžkových stanic. Na oddělení men-
ších dětí se předělala jídelna na hernu s jídelním koutem a označení 
pokojů se změnilo z čísel na zvířátka. Na oddělení větších dětí se také 
modernizovala herna a pokoje mají názvy hradů Pošumaví. Nadace 
nechala dále upravit nábytek a nakoupila výzdobu a hrací prvky.

A dětskému oddělení pomohla i veřejnost. Z výtěžku sbírky nadačního 
fondu Kapka naděje, která probíhala celoročně v lékárnách Klatovské 
nemocnice, byly pořízeny dva monitory životních funkcí s adaptéry 
pro dětské pacienty. 

2018
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Na začátku roku 2019 přivítalo transfuzní oddělení dva historicky nej-
aktivnější bezpříspěvkové dárce krve a jejích složek v Plzeňském kraji. 
Legendy klatovské trasfúzky Václav Pikeš, který v lednu absolvoval ju-
bilejní 400. bezpříspěvkový odběr, a Jiří Čiháček z Klatov, který si při-
psal odběr s pořadovým číslem 402, obdržely diplom, dárkový poukaz 
do lékárny a dárkové předměty nemocnice i Plzeňského kraje. 

Nejvýznamnější stavební investicí roku je v Klatovské nemocnici úpra-
va dalších poschodí budovy, po plicním oddělení, kde v přízemí působí 
dětská skupina. A na starších objektech areálu dojde rovněž k výměně 
oken, dveří a opravám střešních krytin.  



V 20

18 Z

R O K Y C A N S K Á 

N E M O C N I C E

Nemocnice v Rokycanech je menší nemocnicí  
s rodinnou atmosférou poskytující kvalitní 
zdravotní péči uprostřed zeleně a přitom jen pár 
minut od krajského města. Nemocnice stojí na 
prahu významných stavebních modernizací.  
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O nemocnici

I když je Rokycanská nemocnice blízko krajskému městu, má pro 
svůj region z mnoha hledisek velký význam. Například ambulantní 
trakt supluje polikliniku nebo velké lékařské domy, jaké jsou obvyklé  
v okresních městech. A pro severní cíp okresu je jedinou časově do-
stupnou nemocnicí.

V Rokycanech je od roku 1957. Jednalo se o prototyp stavebnicového 
sestavení budov do tvaru písmene H, kde krajní objekty jsou lůžkovým 
a ambulantním traktem a ve spojovací části je komplement a operač-
ní trakt. Architektonické řešení se stalo v následujících letech vzorem  
i pro další české nemocnice. Tu Rokycanskou dále obklopuje rozleh-
lý park. Od počátku milénia prošla řada pracovišť mnohamilionovými 
modernizacemi. Ty zásadní stavební se plánují v následujícím období.  
Nemocnice slouží hlavně obyvatelům okresu Rokycany a přilehlých 
částí okresů Plzeň-jih a Plzeň-sever. Ve spádové oblasti žije 55 tisíc 
obyvatel. Pro klidné prostředí, krátké čekací doby a kvalitní péči ale vy-
hledávají nemocnici i pacienti z Plzně a vybrané výkony chirurgického 
oddělení i pacienti z Prahy. Nemocnice disponuje parkovišti pro více 
než 150 vozidel.

Péče

Nemocnice v Rokycanech nabízí péči v nejdůležitějších medicínských 
oborech, jako je chirurgie, vnitřní lékařství, pediatrie, ARO a v ambu-
lantním režimu i gynekologie. Dále poskytuje intenzivní péči a násled-
nou péči včetně ošetřovatelských lůžek a v neposlední řadě i léčebnou 
rehabilitaci. Komplement tvoří radiodiagnostické oddělení, oddělení 
klinické biochemie, hematologicko-transfuzní oddělení a nedílnou 
součástí je i lékárna. 

Nemocnice má 123 lůžek. Z toho je 87 standardních, 6 intenzivních  
a 30 následné péče nebo sociálních. Nemocnice dále provozuje  
30 ambulancí a odborných poraden, kromě ambulancí základních 
oborů například i mammologickou, cévní, plastické chirurgie, nefrolo-
gickou, dětskou neurologickou, endokrinologickou, revmatologickou 
a další.

Nemocnice má k dispozici tři operační sály a pracoviště sterilizace.  
V nemocnici je k dispozici lékařská pohotovostní služba pro děti a do-
rost, pro dospělé a pro neodkladné úrazové stavy. U nemocnice je he-
liport.

V Rokycanské nemocnici pracuje přibližně 250 zaměstnanců (pře-
počtený stav). Z toho je 38 lékařů a 146 nelékařských zdravotníků  
a zejména sester (97). Nemocnice každoročně umožňuje praxi a stáže 
i několika studentům zdravotnických škol. 

123
lůžek celkem

Lůžkové kapacity k 12/2018
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Nemocnice v Rokycanech se připravuje na celkovou revitalizaci. Rok 
2018 měl pro budoucí investice zásadní význam. Stabilizovalo se její 
vedení, když v polovině roku byl po odstoupení svého předchůdce 
jmenován a zvolen předsedou představenstva Mgr. Jaroslav Šíma.  
S kolegy začal intenzivně připravovat studii postupné rekonstrukce  
a již na rok 2019 zajistil na její zahájení první desítky milionů korun.

Rokycanská nemocnice má ze všech nemocnic Skupiny největší pod-
poru veřejnosti. Ve městě se konaly opakovaně akce iniciované oby-
vateli, jejichž výtěžek směřoval na zkrášlení a zkvalitnění péče na 
dětském oddělení. To hned v lednu převzalo výtěžek z veřejné sbírky, 
kterou v jeho prospěch uspořádala během adventu rokycanská kavárna  
a cukrárna PapáTo Café. Jednalo se o hračky, výtvarné potřeby, deky, 
zavinovačky, dětská pyžama, pantofle a další vybavení. Jen o pár týdnů 
později se na dětském oddělení objevily nové tapety, povlečení, interi-
érové doplňky a dva televizory. Z dobročinného bazaru a benefičního 
koncertu je zajistily provozovatelky obchůdku Kolorka. Obě dvě akce 
se opakovaly i po roce. 

47 725
pacientů celkem

4 769
hospitalizovaných pacientů

1 399
operací

3
130 ambulancí 

a poraden

operační 
sály

lékárna
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Od září má v Rokycanech nového primáře interní oddělení. Je jím 
MUDr. Petr Pužman, který dlouhodobě působil v zahraničí. 

Že je veřejnost s nemocnicí spjatá, dokázali i dárci krve. Rok 2018 byl za 
poslední roky rekordní jak v počtu provedených odběrů, tak zejména  
v počtu prvodárců, tedy dárců, kteří přišli darovat krev poprvé. Vý-
znamně tomu napomohli i studenti středních škol, kteří chodí darovat 
krev společně jako tým.

I když nemocnice prakticky dokončila úpravu prostor pro nové oddě-
lení následné péče, jeho otevření se přes veškerou snahu zatím nepo-

dařilo. Zprovoznění nové kapacity limituje zdravotnický personál. 
Pobídky, které nemocnice vytváří pro sestry s praxí i čerstvé 

absolventky, zatím přilákaly jen část z potřebného počtu 
zdravotnic. Volné prostory nemocnice ale úplně prázdné 

nebyly. Během rekonstrukce vlastního sídla v Plzni využil 
azyl v Rokycanské nemocnici Hospic sv. Lazara.  

V závěru roku pořídilo radiodiagnostické oddělení 
nový skiagraf, který patří k nejmodernějším zaříze-
ním ve své kategorii. A podařilo se i rozšířit ambu-
lantní péči, konkrétně o kardiologickou ambulanci 
a cévní ambulanci. Obě si poměrně rychle přilákaly 
velké množství pacientů.  

2019

V roce 2019 nakoupí nemocnice nová elektricky polo-
hovatelná lůžka. Obmění přibližně dvě třetiny současné 

kapacity. Součástí budou i antidekubitní matrace a stolky 
s vyklápěcí jídelní deskou.

Zásadní investicí roku pak bude rekonstrukce zdroje tepla, která 
se bude řešit úplnou rekonstrukcí stávající kotelny, případně napo-

jením na centrální zdroj tepla pro město. Oba projekty se porovnávají  
(v době vzniku VZ – 5/2019).

Stavební práce se dotknou i dalších sítí, zejména rozvodů vody a elek-
třiny, jejichž úpravy jsou nezbytné pro plánovanou modernizaci ne-
mocnice, která je odhadována na stovky milionů korun. 
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Nemocnice ve Stodu se mění před očima.  
V posledních letech prošla řadou modernizací 
a další se chystají. Vždy je však kladen důraz na to, 
aby byl zachován punc rodinné nemocnice, kde 
uzdravuje i klidné prostředí a milý personál.
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O nemocnici

Stodská nemocnice leží zhruba 20 kilometrů západně od Plzně a za-
jišťuje nemocniční péči nejen pro své nejbližší okolí, ale i pro okres  
Tachov, kde nemocnice akutní péče na počátku milénia zanikla. Pro 
obyvatele Tachovska je tedy nemocnice ve Stodu stěžejním nemoc-
ničním zařízením. 

Nemocnice stojí od roku 1963 na západním okraji města, které bylo 
jedním z center tehdy hornického regionu. Objekt ve tvaru písmene 
H, které dodnes logicky rozděluje nemocnici na trakt ambulantní, lůž-
kový a operačních sálů a komplementu, vyrostl na dřívější chmelnici  
a volný pozemek se tím mohl přeměnit na rozsáhlý a pestrý park. Mo-
dernizovaná budova v něm připomíná spíše bytový dům se zahradou 
než nemocnici.  

Ve spádové oblasti nemocnice žije přes 60 tisíc obyvatel. Pro klidné 
prostředí, krátké čekací doby a kvalitní péči ale vyhledávají nemocnici 
i pacienti a zejména rodičky z Plzně. Nemocnice disponuje parkovišti 
pro více než 150 vozidel a je dobře dostupná z vlakového nádraží i au-
tobusů, z nichž některé mají zastávku přímo před areálem nemocnice.    

Péče

Nemocnice ve Stodu nabízí péči v nejdůležitějších medicínských 
oborech, jako je chirurgie, vnitřní lékařství, pediatrie a gynekologie 
včetně porodnictví. Dále poskytuje intenzivní péči, následnou péči  
včetně ošetřovatelských lůžek a v neposlední řadě i léčebnou rehabili-
taci. Komplement tvoří radiodiagnostické oddělení a oddělení klinické 
biochemie. A nedílnou součástí  je i lékárna. 

Nemocnice má 195 lůžek. Z toho je 120 standardních, 8 intenzivních  
a 67 následné péče a sociálních. Zařízení dále provozuje 22 ambulancí 
a odborných poraden, kromě ambulancí základních oborů například 
i ortopedickou, nefrologickou, plicní, diabetologickou, kardiologickou, 
alergologickou či urologickou.

Nemocnice má k dispozici tři operační sály, pracoviště sterilizace, dva 
porodní boxy a sekční sál. V nemocnici je k dispozici lékařská pohoto-
vostní služba pro děti a dorost i pro dospělé. U nemocnice je heliport.

Ve Stodské nemocnici pracuje přibližně 290 zaměstnanců (přepočte-
ný stav). Z toho je 48 lékařů a 205 nelékařských zdravotníků a zejména 
sester (142). Nemocnice každoročně umožňuje praxi a stáže i několika 
studentům zdravotnických škol.

195
lůžek celkem

Lůžkové kapacity k 12/2018
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2018

Nemocnice ve Stodu se mění před očima, a to nejen zvenku, ale hlavně 
uvnitř. V roce 2018 to poznal každý návštěvník i zaměstnanec. Úplně 
nový vzhled získala vstupní hala a v ní například recepce. Nejpodstat-
nější novinky se ale děly o patro níž, v suterénu.

V polovině roku tam začala úplná rekonstrukce stravovacího provozu. 
Cílem bylo vybudovat kuchyň s moderními varnými technologiemi  
s vyšší kapacitou, ovšem s menší energetickou náročností a na menším 
prostoru. Dokončena byla na počátku roku 2019. Součástí je i zaměst-
nanecká jídelna a nový tabletovací systém. 

Úspora místa umožnila vybudovat v závěru roku v prostorách původ-
ní jídelny vodoléčbu rehabilitačního oddělení. I její kapacita se oproti 
původní vodoléčbě zvýšila, a to o jednu celotělovou a jednu končeti-
novou vanu, navíc všechny vířivky jsou oproti původním pohodlnější  
a umožňují léčbu proudem vody mnohem lépe zacílit na problema-
tické partie. 

49 677
pacientů celkem

6 951
hospitalizovaných pacientů

2 175
operací

3 1
22 3ambulancí 

a poraden
porodní boxy
a gynekologický sál

operační 
sály lékárna

novorozenců
526
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Také Stodská nemocnice se podobně jako nemocnice v Domažlicích 
zapojila v květnu do cvičení Rozvadov 2018, při němž byla na dálnič-
ním přechodu simulována nehoda kamionu s autobusem. A také ne-
mocnice ve Stodu obstála v testu připravenosti na hromadná neštěstí  
velmi dobře. 

Nemocnice v závěru roku rozšířila svoji ambulantní péči o dvě speciali-
zace. Od soukromého provozovatele převzala nefrologickou ambulan-
ci a nově otevřela ordinaci urologie.

2019

Na rekonstrukci vodoléčby navazují další etapy postupné 
úplné rekonstrukce rehabilitačního oddělení. Její sou-

částí bude dále přístavba, v níž vzniknou dvě rehabili-
tační ambulance a další ambulance interních oborů. 
Zároveň vstoupí stavebníci do současných prostor 
oddělení. Vybudují zde čtyři menší tělocvičny pro te-
rapie a léčebnou tělesnou výchovu. A novou podobu 
s důrazem na větší soukromí a lepší přístrojové vy-
bavení získá i zázemí elektro- nebo magnetoléčby.

V druhé polovině roku začne s největší pravděpo-
dobností i rekonstrukce přízemí pravého křídla 
lůžkového traktu, které se po přeložení ambulancí  

a lékařských pokojů stane novou lůžkovou stanicí od-
dělení následné a dlouhodobé péče.  
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N Á S L E D N É  P É Č E

H O R A Ž Ď O V I C E

Nemocnice v Horažďovicích je vzorovou nemocnicí 
pro pacienty, kteří potřebují odbornou následnou 
například pooperační nebo dlouhodobou 
ošetřovatelskou péči, kvalitní rehabilitaci a kteří 
ocení úsměv a povzbuzení zdravotníků i hezké 
prostředí.
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O nemocnici

Nemocnice Horažďovice slouží pacientům, jejichž stav nevyžaduje po-
byt přímo na standardních lůžkách akutní péče, ale přitom potřebují 
odborně doléčit či rehabilitovat, a vyžadují proto pravidelnou lékař-
skou, terapeutickou nebo ošetřovatelskou péči. V Horažďovicích trva-
le roste o tento typ péče poptávka. Důvod? Dobré reference, které se 
rychle šíří za hranice klatovského okresu i kraje.

Nemocnice působí v  budově, kterou nechala na počátku minulého 
století vybudovat jako svůj mateřinec Kongregace Školských sester  
de Notre Dame. Poskytování zdravotní péče slouží objekt od 60. let. 
V 80. letech prošel zásadní rekonstrukcí a mnoho dalších včetně pří-
staveb absolvuje dodnes. Vzhledem historickou budovu tak posunuly 
svojí funkčností do 21. století.

Pacienty nejsou zdaleka jen obyvatelé Horažďovicka či okresu Klatovy. 
Odbornou péči zde hledají i lidé z přilehlých částí Jihočeského kraje  
i z Plzeňska včetně krajské metropole. Mezi veřejností se postupně šíří 
objektivní reference, že „pokud potřebujete rozhýbat nebo rozchodit, 
jeďte do Horažďovic“.  Kromě empatického personálu a přátelské at-
mosféry je benefitem nemocnice i krásný a rozlehlý park, jejž mohou 
pacienti a jejich návštěvy plně využívat. 

Přímo u areálu nemocnice je k dispozici až 80 parkovacích míst.    

Péče

Nemocnice v Horažďovicích je určena nemocným bez ohledu na věk, 
u kterých je nutná dlouhodobější intenzivní léčebná, rehabilitační  
a ošetřovatelská péče v rozsahu, který není možno zabezpečit ambu-
lantně nebo v domácnosti pacienta. Jedná se např. o pacienty po or-
topedických a jiných operacích, po úrazech, po mozkových příhodách, 
ale také o pacienty s potřebou pravidelné ošetřovatelské péče. 

140
lůžek celkem

Lůžkové kapacity k 12/2018

140
30

lůžka následné péče

sociální lůžka
(využívaná z kapacity zdravotních lůžek)
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Horažďovická nemocnice je v tomto směru dosta-
tečně prostorově vybavena tak, aby na pokojích byli 
společně pacienti podobného věku, s podobným po-
stižením i psychickými schopnostmi a vzájemně se 
nerušili. Nemocnice má 140 lůžek, převážně ve dvou-  
a třílůžkových pokojích. 

Významným pracovištěm je dobře vybavené od-
dělení léčebné rehabilitace, které poskytuje služby 
ambulantně i na lůžku. Komplement tvoří radiodia-
gnostické oddělení a oddělení klinických laboratoří. 
A nemocnice má i čtyři ambulance včetně gastroen-
terologické či kardiologické.  

Nemocnice má 140 zaměstnanců (přepočtený stav).  
Z toho je 9 lékařů, 52 sester a další čtyři desítky nelékař-
ských zdravotníků. Nemocnice každoročně umožňuje praxi 
nebo stáže i několika studentům zdravotních škol.

14 605
pacientů celkem

1 001
hospitalizovaných pacientů

4 ambulance
a poradny
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2018

Nemocnice uspěla v roce 2017 u ministerstva zdravotnictví ve výběro-
vém řízení na poskytování nového typu lůžkové péče. Od května 2018 
pak následnou lůžkovou rehabilitaci začala nabízet prvním pacien-
tům. Péče je určena lidem po traumatologických i ortopedických ope-
racích a rovněž neurologickým pacientům, kteří potřebují rehabilito-
vat a očekává se u nich díky pravidelným terapiím a cvičení progresivní 
zlepšení pohybových možností, ale není pro ně vhodná ambulantní 
rehabilitace a nepatří ani na lůžka akutní péče.

Nemocnice dál pokračovala v postupné kontinuální modernizaci lůž-
kových pokojů, kdy v dalších dvou rekonstruovala rozvody sítí a dosta-
věla sociální zařízení.

2019

Další dva pokoje se budou rekonstruovat i v roce 2019. Vlastní sociální 
zařízení tak bude mít už téměř třicítka pokojů. 
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Nemocnice Svatá Anna v Plané – to je místo nabité 
energií s empatickým týmem zdravotníků s touhou 
vrátit své pacienty zpět do Života. Kromě odborné 
léčebné péče a naprostého klidu je přidanou 
hodnotou i zelené okolí nemocnice. 



O nemocnici

Nemocnice Svatá Anna pomáhá lidem, kterým zranění či nemoc způ-
sobily snížení pohyblivosti, naučit se s trvalým hendikepem nebo po 
operaci či léčbě opět samostatně pohybovat a vrátit se pokud možno 
k plnohodnotnému životu a být soběstačný. 

Nemocnice vznikla za severozápadním okrajem Plané v 50. letech mi-
nulého století. Už před ní ale v jižním svahu pod původně gotickým 
kostelem svaté Anny na stejnojmenném vrchu stál misijní dům a chla-
pecký konvikt redemptoristů. Nemocnice zprvu sloužila jako léčebna 
vojenských veteránů, pak jako léčebna pro nemocné tuberkulózou  
a později jako standardní víceoborová nemocnice. Akutní obory se 
později přestěhovaly přímo do Plané.

Pacienty nejsou zdaleka jen obyvatelé Plánska a okresu Tachov.  
Odbornou péči zde hledají i lidé z přilehlých částí Karlovarského kraje 
a z Domažlicka a Plzeňska včetně krajské metropole. Motto nemocni-
ce „pomáháme zpět do Života“ má reálný základ. Pacienti a jejich ro-
diny oceňují klidnou lokaci mimo městskou zástavbu v krásné přírodě. 

Péče
  
Nemocnice Svatá Anna v Plané doléčuje zdravotní potíže ze všech 
oborů medicíny zejména léčebnou tělesnou výchovou. Zároveň po-
skytuje individuální ošetřovatelskou péči a popřípadě i sociální služ-
by. Je určena zejména osobám po ortopedickém zákroku například  
s umělým kloubem, které se s novou součástí těla potřebují naučit jis-
tě pohybovat, dále osobám s neurologickým onemocněním například 
po cévní mozkové příhodě nebo s komplikovanou cukrovkou s ochr-
nutím části těla, kdy je třeba minimalizovat hendikep, a v neposlední 
řadě osobám po vážných úrazech, jako jsou zlomeniny páteře, konče-
tin včetně amputací, které potřebují buď jen rozpohybovat, nebo se 
naučit s hendikepem pohybovat.

Kromě lůžkových stanic pro rozličné typy pacientů disponuje nemoc-
nice rozsáhlou rehabilitační částí včetně tělocvičen, vodoléčby, elekt-
roléčby či rehabilitačního chodníku a schodů. Nemocnice má 80 zdra-
votních lůžek a 20 sociálních.  

Nemocnice má zhruba 65 zaměstnanců (přepočtený stav), z toho pět 
lékařů, dále 43 nelékařských zdravotníků, zejména sester a fyziotera-
peutů. Nemocnice každoročně umožňuje praxi i několika studentům 
zdravotních škol.
  

80
20

lůžka následné péče

sociální lůžka

100
lůžek celkem

Lůžkové kapacity k 12/2018
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2018

Ojedinělým způsobem se podařilo nemocnici v Plané pořídit v roce 
2018 rehabilitační systém Levitas. Na podzim vydala v limitovaném 
množství nástěnný kalendář s fotografiemi svých dřívějších 
pacientů a bezplatně jej poskytovala výhradně partnerům  
a dárcům, kteří přispěli finančním darem na koupi přístro-
je. Potřebnou částku 150 tisíc korun se podařilo vybrat do 
konce roku. 

Hned nato byl přístroj pořízen. Je určen pacien-
tům se sníženou pohyblivostí například při potížích  
ortopedických, revmatologických i neurologických. 
Umožňuje provádět cvičení v odlehčení, s odporem, 
při zavěšení celkovém nebo i částečném, a to vsedě 
i vestoje a stupňovat tak náročnost cviků a přitom 
eliminovat tlak v kloubech nebo i zádech. Tím ule-
vuje cvičícímu od bolesti i při náročnějším cvičení.

2019

V první polovině roku 2019 nemocnice stihla kompletní 
rekonstrukci hlavní suterénní části rehabilitačního oddě-
lení, která se konkrétně týkala bazénu a bazénových tech-
nologií, prostor pro poskytování fyzikální rehabilitace, tedy 
magneto- a elektroléčby, šaten a toalet pro pacienty a zázemí pro 
personál. 

Dále připravuje rekonstrukci evakuačních výtahů a půdní vestavbu, 
která by v konečném důsledku znamenala potřebné navýšení kapacit 
nemocnice.  
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ODBORNOSTI A ODDĚLENÍ / NEMOCNICE DN KN RN SN NH SA

OPERAČNÍ 
OBORY

Chirurgie (vč. traumatologie) x x x x

Oční x

ORL a chirurgie hlavy a krku x

Gynekologie x x x x

Porodnictví x x x

Ortopedie x

INTERNÍ  
OBORY

Pediatrie x x x x

Vnitřní lékařství / interní x x x x x

Neurologie x

Psychiatrie x

Plicní / tuberkulóza a respirační nemoci x

Následná a dlouhodobá péče x x x x x x

Rehabilitace x x x x x x

Dialyzační pracoviště x

Hematologické pracoviště x x

Kostní metabolismus x

INTENZIVNÍ 
PÉČE

ARO – anesteziologicko-resuscitační x x x x

Jednotka intenzivní péče x x x x

Následná intenzivní péče x

Dlouhodobá intenzivní ošetřovatel. péče x

KOMPLEMENT

Zobrazovací metody x x x x x

Nukleární medicína x

Klinická biochemie x x x x x

Lékařská mikrobiologie x

Transfuzní oddělení x x

Zdravotnická dopravní služba x

LÉKÁRNY x x x x

PATOLOGIE x
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Struktura péče  
ve Skupině NPK

ZASTOUPENÍ HLAVNÍCH 
ODBORNOSTÍ 
A ZDRAVOTNICKÝCH 
PRACOVIŠŤ V NEMOCNICÍCH – 
 12/2018

ODBORNOSTI A ODDĚLENÍ / NEMOCNICE DN KN RN SN NH SA

OPERAČNÍ 
OBORY

Chirurgie (vč. traumatologie) x x x x

Oční x

ORL a chirurgie hlavy a krku x

Gynekologie x x x x

Porodnictví x x x

Ortopedie x

INTERNÍ  
OBORY

Pediatrie x x x x

Vnitřní lékařství / interní x x x x x

Neurologie x

Psychiatrie x

Plicní / tuberkulóza a respirační nemoci x

Následná a dlouhodobá péče x x x x x x

Rehabilitace x x x x x x

Dialyzační pracoviště x

Hematologické pracoviště x x

Kostní metabolismus x

INTENZIVNÍ 
PÉČE

ARO – anesteziologicko-resuscitační x x x x

Jednotka intenzivní péče x x x x

Následná intenzivní péče x

Dlouhodobá intenzivní ošetřovatel. péče x

KOMPLEMENT

Zobrazovací metody x x x x x

Nukleární medicína x

Klinická biochemie x x x x x

Lékařská mikrobiologie x

Transfuzní oddělení x x

Zdravotnická dopravní služba x

LÉKÁRNY x x x x

PATOLOGIE x
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ZASTOUPENÍ 
AMBULANTNÍCH PRACOVIŠŤ 

V NEMOCNICÍCH – 12/2018

ODBORNOSTI A AMBULANCE ČI PORADNY / NEMOCNICE DN KN RN SN NH

LPS / ÚPS

LPS pro děti a dorost x x x x

LPS pro dospělé x x x x

Úrazová pohotovost x x x x

ÚPS oční x

ÚPS gynekologická x x x

ÚPS ORL x

CHIRURGIE

Všeobecná chirurgická x x x x o

Úrazová x x x x

Koloproktologická a onkochirurgická x x x

Traumatologická x x x x

Cévní (flebologická) x x x x

Stomická /  
léčba chronických ran a defektů x x

Plastická chirurgie x x

Mammologická  
(onemocnění prsu) x x x x

INTERNÍ OBORY

Všeobecná interní x x x x x

Hematologická x x x

Gastroenterologická x x x x x

Alergologie o o o

Protetika o

Kožní o o o o

Urologická o o x

Nefrologická o x x x

Kardiologická o x x x x

Revmatologická x x

Endokrinologická x x

Plicní x o x

Osteologická x

Spánková laboratoř o

Diabetologická o x

ORTOPEDIE

Ortopedická o x o x o

Protetická o x o

Sonografie dětských kyčlí x x
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ODBORNOSTI A AMBULANCE ČI PORADNY / NEMOCNICE DN KN RN SN NH

LPS / ÚPS

LPS pro děti a dorost x x x x

LPS pro dospělé x x x x

Úrazová pohotovost x x x x

ÚPS oční x

ÚPS gynekologická x x x

ÚPS ORL x

CHIRURGIE

Všeobecná chirurgická x x x x o

Úrazová x x x x

Koloproktologická a onkochirurgická x x x

Traumatologická x x x x

Cévní (flebologická) x x x x

Stomická /  
léčba chronických ran a defektů x x

Plastická chirurgie x x

Mammologická  
(onemocnění prsu) x x x x

INTERNÍ OBORY

Všeobecná interní x x x x x

Hematologická x x x

Gastroenterologická x x x x x

Alergologie o o o

Protetika o

Kožní o o o o

Urologická o o x

Nefrologická o x x x

Kardiologická o x x x x

Revmatologická x x

Endokrinologická x x

Plicní x o x

Osteologická x

Spánková laboratoř o

Diabetologická o x

ORTOPEDIE

Ortopedická o x o x o

Protetická o x o

Sonografie dětských kyčlí x x

ZASTOUPENÍ 
AMBULANTNÍCH PRACOVIŠŤ 
V NEMOCNICÍCH – 12/2018

ODBORNOSTI A AMBULANCE ČI PORADNY / NEMOCNICE DN KN RN SN NH

ORL

ORL všeobecná x o x

Endoskopie x

Expertní x

Inhalatorium, audiometrie x

DĚTSKÉ /  
PEDIATRIE

Všeobecná dětská x x x x

Neurologická x x x

Praktický lékař pro děti a dorost x x

Gastroenterologická x

Endokrinologická x

Alergologická (imunologická) x o

Pro poruchy kostního a minerálního  
metabolismu 

x x

Oční x

Pro léčbu dětské obezity x

Kardiologická x

Nefrologická x x

GYNEKOLOGIE 

Všeobecná gynekologická x x xo x

Těhotenská poradna /  
poradna rizikových těhotenství

x x xo x

NEUROLOGIE
Všeobecná neurologická x x

Protizáchvatová x

OČNÍ

Oční všeobecná x o o

Sítnicová x

Refrakční, kataraktová x

Strabologická x

Perimetr, laser aj. x

Glaukomová x

JINÉ OBORY

Rehabilitační x x x x x

Anesteziologická x x x x

Praktický lékař pro dospělé x o

Psychiatrická x x

Závodní lékař x

Stomatologická o

Péče o seniory v domácím prostředí x

x – vlastní ambulance
o – ambulance poskytované v prostorách nemocnic cizími subjekty (zde uvedeny jako výčet péče poskytované v rámci 
nemocnic, v ostatních tabulkách a grafech, např. výkonnostních/kapacitních, nebo v textech nejsou zohledňovány)
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ZPRÁVA
 NEZÁVISLÉHO AUDITORA
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KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 
ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2018

Konsolidující účetní jednotka: Nemocnice Plzeňského kraje, a.s
Identifikační číslo konsolidující účetní jednotky: 29107245
Právní forma konsolidující účetní jednotky: Akciová společnost
Předmět podnikání konsolidující účetní jednotky: Poradenství v oblasti řízení
Rozvahový den: 31. prosince 2018
Datum sestavení konsolidované účetní uzávěrky: 31. května 2019

 

řád.

c Brutto Korekce Netto Netto

001 1 308 940 -522 289 786 651 756 519
B. 003 874 765 -521 118 353 647 371 243
B. I. 004 28 692 -25 110 3 582 2 534
B. I. 2. 006 28 429 -25 110 3 319 2 537
B. I. 2. 1. 007 28 429 -25 110 3 319 2 537
B. I. 4. 010 178 0 178 0
B. I. 5. 011 85 0 85 -3
B. I. 5. 1. 012 0 0 0 -3
B. I. 5. 2. 013 85 0 85 0
B. II. 014 845 714 -496 008 349 706 368 709
B. II. 1. 015 16 829 -4 229 12 600 13 016
B. II. 1. 1. 016 5 0 5 5
B. II. 1. 2. 017 16 824 -4 229 12 595 13 011
B. II. 2. 018 819 682 -491 779 327 903 355 034
B. II. 4. 020 100 0 100 100
B. II. 4. 3. 023 100 0 100 100

B. II. 5. 024 9 103 0 9 103 559
B. II. 5. 2. 026 9 103 0 9 103 559
B. III. 027 359 0 359 0
B. III. 1. 028 359 0 359 0
C. 037 430 493 -1 171 429 322 382 969
C. I. 038 38 107 0 38 107 36 386
C. I. 1. 039 29 407 0 29 407 27 950
C. I. 3. 041 8 700 0 8 700 8 436
C. I. 3. 2. 043 8 700 0 8 700 8 436
C. II. 046 251 080 -1 171 249 909 193 113
C. II. 1. 047 62 0 62 0
C. II. 1. 5. 052 62 0 62 0
C. II. 1. 5. 4. 056 62 0 62 0
C. II. 2. 057 251 018 -1 171 249 847 193 113
C. II. 2. 1. 058 119 291 -1 171 118 120 114 389
C. II. 2. 4. 061 131 727 0 131 727 78 724
C. II. 2. 4. 3. 064 38 499 0 38 499 79
C. II. 2. 4. 4. 065 503 0 503 329
C. II. 2. 4. 5. 066 40 202 0 40 202 15 844
C. II. 2. 4. 6. 067 52 523 0 52 523 62 472
C. IV. 075 141 306 0 141 306 153 470
C. IV. 1. 076 1 262 0 1 262 1 488
C. IV. 2. 077 140 044 0 140 044 151 982
D. 078 3 682 0 3 682 2 307
D. 1. 079 2 242 0 2 242 1 274
D. 3. 081 1 440 0 1 440 1 033

Náklady příštích období
Příjmy příštích období

Peněžní prostředky
Peněžní prostředky v pokladně
Peněžní prostředky na účtech
Časové rozlišení aktiv

Jiné pohledávky

Pohledávky - ostatní
Stát - daňové pohledávky
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Dohadné účty aktivní

Jiné pohledávky
Krátkodobé pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahů

Pohledávky - ostatní

Zboží
Pohledávky
Dlouhodobé pohledávky

Oběžná aktiva
Zásoby
Materiál
Výrobky a zboží

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
Jiný dlouhodobý hmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený 
dlouhodobý hmotný majetek

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky a stavby

Pozemky
Stavby

Hmotné movité věci a jejich soubory 

Software
Ostatní dlouhodobý nehmotný majeteky  y  ý ý j   ý 
dlouhodobý nehmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

AKTIVA CELKEM
Stálá aktiva
Dlouhodobý nehmotný majetek
Ocenitelná práva

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA
CZK '000

označ. AKTIVA CELKEM

31.12.2018 31.12.2017
a b
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PASIVA řád. 31.12.2018 31.12.2017

082 786 651 756 519
A. 083 2 632 2 631
A. I. 084 2 000 2 000
A. I. 1. 085 2 000 2 000
A. III. 096 400 627
A. III. 1. 097 400 627
A. IV. 099 231 0
A. IV. 1. 100 231 0

A. V. 102 1 4
B.  + C. 104 247 059 202 535
B. 105 29 418 16 854
B. 2. 107 189 86
B. 4. 109 29 229 16 768
C. 110 217 641 185 681
C. I. 111 214 460
C. I. 2. 115 74 134
C. I. 8. 121 140 326
C. II. 126 217 427 185 221
C. II. 2. 130 58 53
C. II. 3. 131 6 771 3 659
C. II. 4. 132 77 303 68 367
C. II. 8. 136 133 295 113 142
C. II. 8. 3. 139 60 400 53 094
C. II. 8. 4. 140 34 315 30 107
C. II. 8. 5. 141 11 774 10 219
C. II. 8. 6. 142 24 811 17 837
C. II. 8. 7. 143 1 995 1 885
D. 147 195 1 211
D. 1. 148 195 1 211
E. 150 536 765 550 142
E. I. 151 817 897 817 897
E. I. 1. 152 817 897 817 897
E. II. 153 4 599 9 427
E. II. 1. 154 1 438 1 438
E. II. 2. 155 3 161 7 989
E. III. 156 3 237 4 599
E. III. 1. 157 2 562 2 491
E. III. 2. 158 675 2 108
E. IV. 159 -275 602 -297 033
E. IV. 2. 160 -279 881 -297 033
E. IV. 3. 161 4 279 0
E. V. 162 -13 366 15 252

Menšinová neuhrazená ztráta minulých let (-)
Menšinový jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)
Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)

Menšinové ážio    
Menšinové kapitálové fondy
Menšinové fondy ze zisku
Menšinové ostatní rezervní fondy
Menšinové statutární a ostatní fondy
Menšinový výsledek hospodaření minulých let (+/-)

Výdaje příštích období
Menšinový vlastní kapitál
Menšinový základní kapitál
Menšinový základní kapitál
Menšinové ážio a kapitálové fondy

Jiné závazky
Časové rozlišení pasiv

Závazky ostatní
Závazky k zaměstnancům
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
Stát - daňové závazky a dotace

Závazky k úvěrovým institucím 
Krátkodobé přijaté zálohy
Závazky z obchodních vztahů

Krátkodobé závazky

Dohadné účty pasivní

Odložený daňový závazek
Závazky k úvěrovým institucím 

Rezerva na daň z příjmů
Ostatní rezervy
Závazky
Dlouhodobé závazky

Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)
Konsolidovaný výsledek hospodaření běžného účetního období bez 
menšinových podílů (+/-)
Cizí zdroje
Rezervy

Fondy ze zisku
Ostatní rezervní fondy
Výsledek hospodaření minulých let (+/-)

Základní kapitál
Základní kapitál

označ.

a b c 5 6

PASIVA CELKEM
Vlastní kapitál

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
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Konsolidující účetní jednotka: Nemocnice Plzeňského kraje, a.s
Identifikační číslo konsolidující účetní jednotky: 29107245
Právní forma konsolidující účetní jednotky: Akciová společnost
Předmět podnikání konsolidující účetní jednotky: Poradenství v oblasti řízení
Rozvahový den: 31. prosince 2018
Datum sestavení konsolidované účetní uzávěrky: 31. května 2019

řád.

2018 2017
b c 1 2

I. 01 1 320 574 1 202 248
II. 02 102 769 95 538
A. 03 515 265 530 711
A. 1. 04 82 712 77 161
A. 2. 05 291 497 298 233
A. 3. 06 141 056 155 317
C. 08 -11 112 -10 348
D. 09 1 162 426 1 041 546
D. 1. 10 870 703 779 713
D. 2. 11 291 723 261 833
D. 2. 1. 12 285 282 256 281
D. 2. 2. 13 6 441 5 552
E. 14 48 598 54 959
E. 1. 15 48 421 55 786
E. 1. 1. 16 48 421 55 786
E. 3. 19 177 -827
III. 20 309 782 376 059
III. 1. 21 97 33
III. 2. 22 13 024 13 106
III. 3. 23 296 661 362 920
F. 24 30 901 40 305
F. 1. 25 2 16
F. 2. 26 8 838 8 668
F. 3. 27 256 337
F. 4. 28 12 374 16 604
F. 5. 29 9 431 14 680

30 -12 953 16 672
VI. 39 30 44
VI. 2. 41 30 44
J. 43 30 224
J. 2. 45 30 224
VII. 46 176 19
K. 47 527 899

48 -351 -1 060
49 -13 305 15 612

L. 50 60 356
L. 1. 51 246 143
L. 2. 52 -186 213

53 -13 365 15 256
54 1 4
55 -13 366 15 252
55 1 4
56 1 733 331 1 673 908

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
CZK '000

označ. TEXT Skutečnost v účetním období

Mzdové náklady

a

Tržby za prodej výrobků a služeb
Tržby za prodej zboží
Výkonová spotřeba
Náklady vynaložené na prodané zboží
Spotřeba materiálu a energie
Služby
Aktivace (-)
Osobní náklady

Úpravy hodnot pohledávek
Ostatní provozní výnosy
Tržby z prodaného dlouhodobého majetku
Tržby z prodaného materiálu

Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní  náklady
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Ostatní náklady

Úpravy hodnot v provozní oblasti
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé

Výnosové úroky a podobné výnosy

Jiné provozní náklady
* Provozní výsledek hospodaření (+/-)

Jiné provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
Prodaný materiál
Daně a poplatky v provozní oblasti
Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období

Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy
Nákladové úroky a podobné náklady

Ostatní nákladové úroky a podobné náklady
Ostatní finanční výnosy 
Ostatní finanční náklady

* Finanční výsledek hospodaření (+/-)
** Konsolidovaný výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)

z toho menšinový výsledek hospodaření běžného úč. Období
*** Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období (+/-)

Čistý obrat za účetní období = I. +  II. +  III. + IV. + V. + VI. + VII.

Daň z příjmů
Daň z příjmů splatná
Daň z příjmů odložená (+/-)

** Konsolidovaný výsledek hospodaření po zdanění (+/-)
z toho výsledek hospodaření běžného úč. Období bez menšinových podílů
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Konsolidující účetní jednotka: Nemocnice Plzeňského kraje, a.s
Identifikační číslo konsolidující účetní jednotky: 29107245
Právní forma konsolidující účetní jednotky: Akciová společnost
Předmět podnikání konsolidující účetní jednotky: Poradenství v oblasti řízení
Rozvahový den: 31. prosince 2018
Datum sestavení konsolidované účetní uzávěrky: 31. května 2019

2018 2017

1 1

   

   -13 305 15 612
A. 1.  56 295 73 129
A. 1. 1. 48 421 55 786
A. 1. 2. 12 198 15 777
A. 1. 3. -4 281 -16
A. 1. 5. 28 179
A. 1. 6. -71 1 403

A *  42 991 88 741
A. 2.  -28 525 -27 998
A. 2. 1. -57 994 -11 088
A. 2. 2. 31 190 -17 775

A. 2. 3. -1 721 865
A **  14 466 60 743

A. 3.  -30 -223

A. 4.  2 44

A. 5.  189 0
A ***  14 626 60 564
   

B. 1.  -39 665 -9 151

B. 2.  13 121 32
B ***  -26 544 -9 119
   

C. 1.  -246 -7 050
C ***  -246 -7 050
   -12 164 44 395
   153 470 109 075
   141 306 153 470

Odpisy stálých aktiv

KONSOLIDOVANÝ PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
CZK '000

označ. TEXT Skutečnost v účetním období

a b

Peněžní toky z provozní činnosti
Účetní zisk (+) / ztráta (-) z běžné činnosti před zdaněním
Úpravy o nepeněžní operace:

Přijaté úroky (+)

Změna stavu opravných položek a rezerv
Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (+/-)
Vyúčtované nákladové (+) a výnosové (-) úroky 
Ostatní nepeněžní operace

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního 
kapitálu 
Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu:

Změna stavu pohledávek a přechodných účtů aktiv
Změna stavu krátkodobých závazků a přechodných účtů pasiv

Změna stavu zásob
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním

Úroky vyplacené 

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci roku

Zaplacená daň z příjmů a doměrky daně za minulá období
Čistý peněžní tok z provozní činnosti
Peněžní toky z investiční činnosti

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv

Příjmy z prodeje stálých aktiv
Čistý peněžní tok z investiční činnosti
Peněžní toky z finanční činnosti
Změna stavu dlouhodobých a krátkodobých závazků
Čisté peněžní toky z finanční činnosti
Čisté zvýšení / snížení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku roku

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA



Konsolidující účetní jednotka: Nemocnice Plzeňského kraje, a.s
Identifikační číslo konsolidující účetní jednotky: 29107245
Právní forma konsolidující účetní jednotky: Akciová společnost
Předmět podnikání konsolidující účetní jednotky: Poradenství v oblasti řízení
Rozvahový den: 31. prosince 2018
Datum sestavení konsolidované účetní uzávěrky: 31. května 2019

Základní 
kapitál Fondy ze zisku

Výsledek hospodaření 
minulých let (+/-) Celkem

2 000 626 1 2 627
0 1 -1 0
0 0 4 4

2 000 627 4 2 631
0 -227 227 0
0 0 1 1

2 000 400 232 2 632

Konsolidující účetní jednotka: Nemocnice Plzeňského kraje, a.s
Identifikační číslo konsolidující účetní jednotky: 29107245
Právní forma konsolidující účetní jednotky: Akciová společnost
Předmět podnikání konsolidující účetní jednotky: Poradenství v oblasti řízení
Rozvahový den: 31. prosince 2018
Datum sestavení konsolidované účetní uzávěrky: 31. května 2019

Základní 
kapitál

Ážio a 
kapitálové 

fondy
Fondy ze 

zisku

Výsledek 
hospodaření 

minulých let (+/-)
Výsledek hospodaření 
běžného období  (+/-) Celkem

817 897 11 062 4 672 -276 793 -21 908 534 930

0 -1 635 -73 -20 240 21 908 -40
0 0 0 0 15 252 15 252

817 897 9 427 4 599 -297 033 15 252 550 142

0 -4 828 -1 362 21 431 -15 252 -11
0 0 0 0 -13 366 -13 366

817 897 4 599 3 237 -275 602 -13 366 536 765

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
CZK '000

Zůstatek k 1. lednu 2017
Rozhodnutí valné hromady 
o výsledku hospodaření

PŘEHLED O ZMĚNÁCH MENŠINOVÉHO VLASTNÍHO KAPITÁLU
CZK '000

Zisk za účetní období
Zůstatek k 31. prosinci 2018

Zůstatek k 1. lednu 2017
Přídel do rezervního fondu
Zisk za účetní období
Zůstatek k 31. prosinci 2017
Rozdělení rezervního fondu

Zisk za účetní období
Zůstatek k 31. prosinci 2017
Rozhodnutí valné hromady 
o výsledku hospodaření
Ztráta za účetní období
Zůstatek k 31. prosinci 2018
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1. Všeobecné informace 
 
1.1. Základní informace o konsolidačním celku 
 
Konsolidační celek Nemocnice Plzeňského kraje (dále „Koncern“) je tvořen šesti obchodními 
společnostmi poskytujícími zdravotní péči a řídící společností Nemocnice Plzeňského kraje, a.s., jsou to: 
 
Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. (“NPK”) 
se sídlem Plzeň 318 00, Vejprnická 56 
IČ: 29107245, DIČ: CZ29107245 
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1564 
 
Domažlická nemocnice, a.s. 
se sídlem Domažlice, Kozinova 292, PSČ 344 01 
IČ: 26361078, DIČ: CZ26361078 
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1073 
 
Klatovská nemocnice, a.s. 
se sídlem Klatovy 2, Plzeňská 929, PSČ 339 01 
IČ: 26360527, DIČ: CZ26360527 
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1070 
 
Stodská nemocnice, a.s. 
se sídlem Stod, Hradecká 600, PSČ 333 01 
IČ: 26361086, DIČ: CZ26361086 
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1072 
 
Rokycanská nemocnice, a.s. 
se sídlem Rokycany, Voldušská 750, PSČ 337 01 
IČ: 26360900, DIČ: CZ26360900 
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1071 
 
Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. 
se sídlem Horažďovice, Blatenská 314, PSČ 341 01 
IČ: 26360870, DIČ: CZ26360870 
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 15354 
 
Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o. 
se sídlem Kyjovská 607, PSČ 348 15 Planá 
IČ: 26360896, DIČ: CZ26360896 
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 15353 
 
Plzeňský kraj přímo plně vlastní od založení všechny tyto obchodní společnosti.  
 
Dne 19. prosince 2014 byly uzavřeny na základě rozhodnutí Rady Plzeňského kraje smlouvy o řízení 
společností s platností od 1. ledna 2015 mezi těmito subjekty: 

 

• Nemocnicemi Plzeňského kraje, a.s. jako řídící osobou a Domažlickou nemocnicí, a.s. jako 
řízenou osobou 

• Nemocnicemi Plzeňského kraje, a.s. jako řídící osobou a Klatovskou nemocnicí, a.s. jako 
řízenou osobou 
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• Nemocnicemi Plzeňského kraje, a.s. jako řídící osobou a Stodskou nemocnicí, a.s. jako řízenou 
osobou 

• Nemocnicemi Plzeňského kraje, a.s. jako řídící osobou a Rokycanskou nemocnicí, a.s. jako 
řízenou osobou 

• Nemocnicemi Plzeňského kraje, a.s. jako řídící osobou a Nemocnicí následné péče LDN 
Horažďovice, s.r.o. jako řízenou osobou 

• Nemocnicemi Plzeňského kraje, a.s. jako řídící osobou a Nemocnicí následné péče Svatá Anna, 
s.r.o. jako řízenou osobou 

 
Na základě těchto smluv jsou tyto řízené osoby od 1. ledna 2015 řízeny řídící osobou.  
 
2. Účetní postupy  
 
2.1. Základní zásady zpracování konsolidované účetní závěrky 
 
Zpracování konsolidované účetní závěrky vychází ze zákona o účetnictví č.563/1991 Sb., v pozdějším 
znění, vyhlášky č.500/2002 Sb. a platných v České republice pro velký konsolidační celek a je sestavena  
v historických cenách. 
 
2.2. Srovnatelné údaje 
 
Na základě požadavků novely vyhlášky č. 500/2002 Sb., platné od 1. ledna 2018 došlo ke změně 
vykazování některých položek rozvahy. Pro zajištění srovnatelnosti těchto položek s minulým účetním 
obdobím byly upraveny související srovnatelné údaje. 
 
2.3. Systém konsolidace 
 
Všechny vzájemné účetní operace, zůstatky a nerealizované zisky z účetních operací mezi všemi 
společnostmi konsolidovaného celku jsou vyloučeny z konsolidované účetní závěrky. Nerealizované 
ztráty ze vzájemných operací jsou též vyloučeny. V nutných případech byly účetní postupy dceřiných 
společností upraveny za účelem zajištění jednotných účetních postupů v rámci celého Koncernu. Tyto 
účetní postupy, které používají jednotlivé společnosti konsolidačního celku, jsou popsány níže. 
 
Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období činil v roce 2018 (2017) ztrátu 13 365 tis. Kč (zisk 
15 256 tis. Kč), z toho výsledek hospodaření běžného účetního období bez menšinových podílů je zisk  
1 tis. Kč (zisk 4 tis. Kč). Jedná se v konečné fázi pouze o výsledek řídící osoby, neboť řídící osoba se 
nepodílí na zisku řízených osob. Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období činil v roce 
2018 (2017) ztrátu 13 366 tis. Kč (zisk 15 252 tis. Kč),  
a je výsledkem hospodaření všech řízených osob s dopadem na jejich akcionáře – Plzeňský kraj. 
 
Vlastní kapitál konsolidačního celku tvoří pouze vlastní kapitál společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, 
a.s. a to s ohledem na: 

• výše uvedené ovládací smlouvy Nemocnic Plzeňského kraje, a.s.,  
• vlastnickou a řídící strukturu.  

 
Z toho vyplývá, že menšinový vlastní kapitál je tvořen základním kapitálem, fondy ze zisku včetně 
hospodářských výsledků minulých let a hospodářským výsledek běžného účetního období všech 
řízených osob. 
 

Konsolidovanou účetní závěrkou se rozumí účetní závěrka skupiny podniků (ekonomické seskupení 
účetních jednotek), která zobrazuje souhrnný stav majetku a závazků a dosažený hospodářský výsledek 
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hospodaření konsolidující účetní jednotky spolu s ostatními účetními jednotkami, které jsou řízenými 
osobami.  

Konsolidovaná účetní závěrka slouží k informování akcionářů a statutárních orgánů účetní jednotky, 
která kontroluje nebo uplatňuje vliv na podnikatelskou činnost jiných účetních jednotek. Neslouží pro 
účely daňové ani pro účely rozdělování hospodářských výsledků.  

2.4. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 
 
Nehmotný (a hmotný) majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena převyšuje 
60 tis. Kč (40 tis. Kč) za položku, je považován za dlouhodobý nehmotný (a hmotný) majetek. 
 
Nakoupený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je prvotně vykázán v pořizovacích cenách,  
které zahrnují cenu pořízení a náklady s jeho pořízením související. Dlouhodobý majetek získaný 
bezplatně se oceňuje reprodukční pořizovací cenou a účtuje se ve prospěch ostatních provozních 
výnosů. 
 
Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je odpisován metodou rovnoměrných odpisů na základě  
jeho předpokládané doby životnosti.  
 
Odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku aktualizován  
na základě změn očekávané doby životnosti. 
 
Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou částku, je jeho 
zůstatková hodnota snížena na tuto částku prostřednictvím opravné položky. Zpětně získatelná částka  
je stanovena na základě očekávaných budoucích peněžních toků generovaných daným aktivem. 
 
Náklady na opravy a údržbu dlouhodobého hmotného majetku se účtují přímo do nákladů. Technické 
zhodnocení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku je aktivováno. 
 
2.5. Zásoby 
 
Nakoupené zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou sníženou o opravnou položku. Pořizovací cena 
zahrnuje veškeré náklady související s pořízením těchto zásob (zejména dopravné, clo atd.) vč. DPH  
u léků a jiných zdravotnických pomůcek, u kterých nemá Koncern nárok na odpočet DPH. 
 
Pro úbytky nakoupených zásob užívá Koncern metodu váženého průměru s výjimkou léků, u kterých se 
využívá skutečných nákladů. 
 
Opravná položka k pomaluobrátkovým a zastaralým zásobám je tvořena na základě analýzy obrátkovosti 
zásob a na základě individuálního posouzení zásob. 
 
2.6. Pohledávky 
 
Pohledávky jsou vykázány v nominální hodnotě snížené o opravnou položku k pochybným pohledávkám. 
Opravná položka k pochybným pohledávkám je vytvořena na základě věkové struktury pohledávek  
a individuálního posouzení bonity dlužníků. Koncern nevytváří opravné položky k pohledávkám za 
spřízněnými stranami.  
 
2.7. Přepočet cizích měn  
 
Transakce prováděné v cizích měnách jsou přepočteny a zaúčtovány devizovým kurzem platným v den 
transakce.  
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Zůstatky peněžních aktiv, pohledávek a závazků vedených v cizích měnách byly přepočteny devizovým 
kurzem zveřejněným Českou národní bankou k rozvahovému dni. Všechny kurzové zisky a ztráty 
z přepočtu peněžních aktiv, pohledávek a závazků jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty.  
 
2.8. Rezervy 
 
Koncern tvoří rezervy, pokud má současný závazek, je pravděpodobné, že bude na vypořádání tohoto 
závazku třeba vynaložit vlastní zdroje a existuje spolehlivý odhad výše závazku.  
Koncern vytváří rezervu na nevybranou dovolenou. 
 
2.9. Dotace 
 
Dotace je zaúčtována v okamžiku jejího přijetí či vzniku nezpochybnitelného nároku na přijetí.  
 
Dotace přijatá na úhradu nákladů se účtuje do provozních nebo finančních výnosů ve věcné a časové 
souvislosti s účtováním nákladů na stanovený účel. Dotace přijatá na pořízení dlouhodobého majetku 
včetně technického zhodnocení a na úhradu úroků zahrnutých do pořizovací ceny majetku snižuje 
pořizovací cenu nebo vlastní náklady na pořízení. 
 
2.10. Tržby 
 
Tržby jsou zaúčtovány k datu poskytnutí služeb a jsou vykázány po odečtení slev a daně z přidané 
hodnoty, pokud se jedná o tržby podléhající DPH. 
 
Koncern s výjimkou společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. dále poskytuje zdravotní služby jako 
služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) v rámci Plzeňského kraje. 
 
Srovnávací platby za poskytování SOHZ jsou zaúčtovány do jiných provozních výnosů. 
 
2.11. Spřízněné strany 
 
Spřízněnými stranami Koncernu se rozumí: 
 
• strany, které přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat rozhodující vliv u Koncernu, a společností, kde 

tyto strany mají rozhodující nebo podstatný vliv, 
• strany, které přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat podstatný vliv u Koncernu, 
• členové statutárních, dozorčích a řídících orgánů Koncernu a osoby blízké těmto osobám, včetně 

podniků, kde tito členové a osoby mají podstatný nebo rozhodující vliv. 
 
2.12. Leasing 
 
Pořizovací cena majetku získaného formou finančního nebo operativního leasingu není aktivována  
do dlouhodobého majetku. Leasingové splátky jsou účtovány do nákladů rovnoměrně po celou dobu 
trvání leasingu. Budoucí leasingové splátky, které nejsou k rozvahovému dni splatné, jsou zveřejněny 
v příloze, ale nejsou zachyceny v rozvaze. 
 
2.13. Úrokové náklady  
 
Veškeré úrokové náklady jsou účtovány do nákladů. 
 
2.14. Odložená daň  
 
Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva  
nebo závazku v rozvaze a jejich daňovou hodnotou. Odložená daňová pohledávka je zaúčtována,  
pokud je pravděpodobné, že ji bude možné daňově uplatnit v budoucnosti. 
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2.15. Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 
 
Koncern sestavil přehled o peněžních tocích s využitím nepřímé metody. Peněžní ekvivalenty představují 
krátkodobý likvidní majetek, který lze snadno a pohotově převést na předem známou částku hotovosti. 
 
2.16. Následné události 
 
Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen 
v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech,  
které existovaly k rozvahovému dni. 
 
V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem 
představujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány 
a jejich dopady kvantifikovány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech. 
 
3. Dlouhodobý hmotný majetek 
 
(tis. Kč) 

 
1. ledna 2018 

Přírůstky / 
přeúčtování 

 
Vyřazení 

 
31. prosince 2018 

Pořizovací cena     
Pozemky 5 0 0 5 
Stavby 16 824 0 0 16 824 
Hmotné movité věci a jejich soubory 818 069 16 998 -15 385 819 682 
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 100 2 631 -2 631 100 
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 559 9 067 -523 9 103 
Celkem 835 557 28 696 -18 539 845 714 
Oprávky      
Stavby 3 813 416 0 4 229 
Hmotné movité věci a jejich soubory 463 035 47 281 -18 537 491 779 
Celkem 466 848 47 697 -18 537 496 008 
Zůstatková hodnota 368 709   349 706 
 
 
(tis. Kč) 

 
1. ledna 2017 

Přírůstky / 
přeúčtování 

 
Vyřazení 

 
31. prosince 2017 

Pořizovací cena     
Pozemky 5 0 0 5 
Stavby 16 824 0 0 16 824 
Hmotné movité věci a jejich soubory 820 630 9 163 11 724 818 069 
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 100 0 0 100 
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 827 1 686 1 954 559 
Celkem 838 386 10 849 13 678 835 557 
Oprávky     
Stavby 3 416 397 0 3 813 
Hmotné movité věci a jejich soubory 421 945 49 590 8 500 463 035 
Celkem 425 361 49 987 8 500 466 848 
Zůstatková hodnota 413 025     368 709 

 
4. Zásoby 
 
Koncern nevytvořil opravnou položku k zásobám k 31. prosinci 2018 a 2017. 
 
5. Pohledávky 
 
Pohledávky po splatnosti k 31. prosinci 2018 činily 7 909 tis. Kč (k 31. prosinci 2017: 7 905 tis. Kč). 
 
Opravná položka k pohledávkám k 31. prosinci 2018 činila 1 171 tis. Kč (k 31. prosinci 2017: 994 tis. Kč). 
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Pohledávky nejsou kryty věcnými zárukami a žádná z nich nemá splatnost delší než 5 let.  
 
Koncern neeviduje žádné pohledávky a podmíněné pohledávky, které nejsou vykázány v rozvaze.  
 
Položka Jiné pohledávky k 31. prosinci 2018 a 2017 představuje zejména pohledávky vůči Plzeňskému 
kraji z titulu SOHZ. 
 
6. Rezervy 
 
Jednotlivé společnosti koncernu tvořily v roce 2018 rezervu na nevyčerpanou dovolenou v celkové  
výši 29 229 tis. Kč (v roce 2017: 16 854 tis. Kč). 
 
7. Závazky, budoucí závazky a podmíněné závazky 
 
Závazky Koncernu nejsou kryty věcnými zárukami a nemají splatnost delší než 5 let. 
 
Celková výše závazků nezahrnutých v rozvaze, která vychází z uzavřených smluv o operativním 
pronájmu k 31. prosinci 2018, činila 15 004 tis. Kč (k 31. prosinci 2017: 14 433 tis. Kč). 
 
Koncern neposkytl žádné věcné záruky, které by nebyly vykázány v rozvaze. 
 
Závazek k úvěrovým institucím představuje závazek z titulu bankovního úvěru u České spořitelny 
v částce 132 tis. Kč. Kč (k 31. prosinci 2017: 188 tis. Kč). Úvěr je zajištěný zástavním právem k bytu. 
 
Vedení Koncernu si není vědomo žádných podmíněných závazků Koncernu k 31. prosinci 2018.  
 
Koncern má přístup k úvěrové lince v Komerční bance, a.s. ve formě bankovního kontokorentního úvěru, 
do výše celkem 90 000 tis. Kč. Žádná společnost Koncernu k 31. prosinci 2018 a 2017 úvěr nečerpala.  
 
8. Tržby 
Výnosy z prodeje služeb a z prodeje zboží (tis. Kč) 2018 2017 
Výnosy za zdravotní služby - zdravotní pojišťovny  1 248 005 1 123 049 
Výnosy za zdravotní služby – ostatní 44 399 59 085 
Výnosy za prodané zboží – zdravotní pojišťovny 61 304 69 794 
Výnosy za prodané zboží (lékárna) – mimo zdravotní pojišťovny 43 673 25 744 
Výnosy za služby Plzeňskému Kraji 25 962 20 114 
Celkem 1 423 343 1 297 786 
   
Ostatní provozní výnosy (tis. Kč) 2018 2017 
Přijaté dary 3 210 2 182 
Dotace od Plzeňského kraje – sociální SOHZ 5 066 6 919 
Dotace od Plzeňského kraje – zdravotní SOHZ 261 170 331 061 
Dotace od Ministerstva zdravotnictví – rezidenční místa 11 223 5 858 
Dotace od Ministerstva zdravotnictví – ke stabilizaci pracovníků ve směnném provozu 9 147 6 090 
Ostatní 19 966 10 810 
Celkem 309 782 362 920 

 
Všechny výnosy jsou z České republiky. 
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9. Transakce se spřízněnými stranami 
 
(tis. Kč) 2018 2017 
Výnosy   
Prodej služeb Plzeňskému kraji 24 279 20 114 
Ostatní provozní výnosy 270 925 339 157 
    Z toho SOZH – Plzeňský kraj 266 236 337 980 
Celkem 295 204 359 271 
Náklady   
Nájemné za nemovitosti Plzeňský kraj 22 381 21 390 
Celkem 22 381 26 070 
 
(tis. Kč) 31. prosince 2018 31. prosince 2017 
Pohledávky   
Pohledávky z obchodních vztahů 76 67 
Ostatní pohledávky (za Plzeňským krajem – SOHZ) 52 523 61 570 
Celkem 52 599 61 838 
Závazky   
Závazky za Plzeňským krajem 38 1 000 
Celkem 38 1 000 
 
Členům představenstev a dozorčích rad jednotlivých společností Koncernu nebyly k 31. prosinci 2018  
a 2017 poskytnuty žádné zápůjčky, závdavky, zálohy, úvěry, žádná zajištění ani ostatní plnění. Členům 
představenstva a dozorčích rad jednotlivých společnosti v Koncernu je poskytována odměna za výkon 
funkce. 
 
Výhody vybraných členů představenstev a rad jednatelů spočívají v právu užívat mobilní telefon, stolní 
počítač nebo notebook, právo užívat služební vozidlo ke služebním cestám, částku na účast na 
vzdělávacích akcích a pojištění pro případ úrazu. U těchto společností je také placeno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou členy těchto orgánů. 
 
10. Odměna auditorské společnosti 
 
Celková odměna auditorské společnosti PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. za povinný audit účetní 
závěrky za rok 2018 činila 875 tis. Kč. 
 
11. Zaměstnanci 
 2018 2017 
 počet tis. Kč počet tis. Kč 
Mzdové náklady členů statutárních a dozorčích orgánů NPK 16 7 116 9 5 322 
Mzdové náklady ostatních vedoucích zaměstnanců 88 57 324 85 43 619 
Mzdové náklady ostatních zaměstnanců 1 756 806 263 1 759 730 772 
Náklady na sociální zabezpečení  285 282  256 281 
Ostatní sociální náklady  6 441   5 552 
Osobní náklady celkem 1 860 1 162 426 1 853 1 041 546 
 
Společnost v souladu s §39b odst. 6 písm. d) prováděcí vyhlášky 500/2002 nevykazuje odměny 
statutárního orgánu zvlášť. 
 
Ostatní vedoucí zaměstnanci zahrnují vedoucí zaměstnance, kteří jsou přímo podřízeni členům 
statutárního orgánu a statutární organy a dozorčí rady jednotlivých společností. 
 
Ostatní transakce s vedením Koncernu a vedením jednotlivých společností jsou popsány v poznámce  
9 Transakce se spřízněnými stranami. 
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Koncern neeviduje žádné závazky vůči bývalým členům statutárních a dozorčích orgánů jednotlivých 
společností. 
 
12. Daň z příjmů 
 
Potenciální odložená daňová pohledávka ve výši 35 321tis. Kč k 31. prosinci 2018 (k 31. prosinci 2017: 
34 378 tis. Kč) nebyla zaúčtována, protože její uplatnění v budoucnosti není pravděpodobné. Odložená 
daňová pohledávka vzniká v Koncernu zejména z titulu daňových ztrát minulých let a tvorby rezerv  
a opravných položek v jednotlivých společnostech. Při jejím výpočtu k 31. prosinci 2018 a 2017 byla 
použita sazba daně z příjmů 19 %. 
 
13. Přehled o peněžních tocích 
 
Peníze a peněžní ekvivalenty uvedené v přehledu o peněžních tocích zahrnují: 
 
(tis. Kč) 31. prosince 2018  31. prosince 2017 
Peněžní prostředky v pokladně 1 262 1 488 
Peněžní prostředky na účtech 140 044 151 982 
Peníze a peněžní ekvivalenty celkem 141 306 153 470 
 
14. Dotace 
 
Některé společnosti Koncernu jsou zapojeny do 31. výzvy Integrovaného operačního programu (dále jen 
„IROP“). Realizace projektů v rámci tohoto operačního programu zajistí nutnou obnovu lékařských 
přístrojů a další techniky ke zvýšení se kvality poskytované péče. 
 
Poskytovatel dotace je Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha 1 – 
program: Integrovaný regionální operační program. Informace o výši dotací pro jednotlivé nemocnice je 
uvedena v individuálních účetních závěrkách konsolidovaných společností.  
 
Majetek, který bude hrazen z dotace, byl částečně pořízen v roce 2018 (zařazován do majetku od října 
2018) a částečně bude pořízen v roce 2019. 85 % z celkové hodnoty majetku bude hrazeno dotačním 
titulem a 15 % je spolufinancováno jednotlivými nemocnicemi. Majetek je zařazován ve vstupní ceně, 
která se rovná pořizovací ceně mínus dotace, tedy v 15 % pořizovací ceny majetku.  
 
Dotace jsou poskytnuty v souladu s IROP pro období 2014-2020 – Programovým dokumentem IROP. 
Příjemci jsou povinni řídit se dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace a dle Specifických pravidel pro žadatele 
a příjemce. 
 
15. Následné události 
 
Po rozvahovém dni nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku  
k 31. prosinci 2018.  
 
31. května 2019 
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Ing. Marek Kýhos, MBA
předseda představenstva

Mgr. Jaroslav Šíma, MBA
místopředseda představenstva
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