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Vážení zdravotníci, partneři, pacienti, 

péče o zdraví obyvatel včetně nemocniční péče pa-
tří trvale k prioritám každé civilizované země a spo-
lečnosti a nejinak je tomu i v našem regionu. Jako 
vlastník nemocnic, které působí v pěti okresech, se 
Plzeňský kraj dlouhodobě snaží o jejich rozvoj, ať už 
ve smyslu struktury poskytované péče, kapacit nebo 
samozřejmě kvality a komfortu péče, která je z části 
dána přístrojovým vybavením a zázemím, ale přede-
vším erudovanými a empatickými zdravotníky. Rok 
2021 ukázal více než jakýkoli předchozí, že pozor-
nost, kterou kraj nemocnicím věnuje, je nesmírně 
důležitá. 

Nemocnice Plzeňského kraje sehrály díky své dob-
ré regionální dostupnosti, připravenosti personálu, 
lůžkovým i přístrojovým kapacitám, a v neposlední 
řadě i díky vzájemné spolupráci, klíčovou roli v boji  
s pandemií onemocnění covid-19. Zejména v nejtěž-
ších jarních měsících, kdy počet nemocných byl jen 
v našem kraji v řádech tisíců, prokázaly nemocnice  
a jejich zaměstnanci nesmírné odhodlání a odolnost.  
V některých dnech nemocnice přijaly i desítky nových 
pacientů vyžadujících hospitalizaci. Jejich složení  
a počet se často měnil doslova z hodiny na hodinu, 
stejně jako poměr a rozložení covidových a neco-
vidových lůžek. Vedle toho nemocnice prováděly 
dnes a denně testy lidí s podezřením na nákazu.  
A zároveň v době, kdy kulminovala pandemická vlna, 
zintenzivňovaly největší očkovací kampaň v celé čes-
ké historii. Zdravotníci pracovali tvrdě a vytrvale a to  
i rok poté, co u nás pandemie covidu na jaře 2020 
propukla. Jménem vedení Plzeňského kraje vyjad-
řujeme našim zdravotníkům velké uznání, respekt  
a dík, jak svoji práci dokázali i v těch nejtěžších situ-
acích zvládat. 

Přestože síť našich nemocnic prokázala svoji připra-
venost a funkčnost, není to pro jejich vedení ani pro 
nás, samosprávu Plzeňského kraje, důvodem jakkoli 
polevit v jejich dalším rozvoji. V souvislosti s pande-
mií, která bohužel neskončila, ale i vzhledem k dění 
na Ukrajině, je zřejmé, že nemocnice patří ke klíčové 
a kritické infrastruktuře. Navíc je zdravotnictví dlou-
hodobě jeden z nejrychleji se rozvíjejících oborů. Ve 
snaze zajistit našim obyvatelům evropský standard 
zdravotní péče, je proto v  různých fázích přípravy 
celá řada projektů směřujících k dalšímu zkvalitnění 
a navýšení kapacit nemocniční péče.    

Už v roce 2022 budou nemocnice akutní péče v Kla-
tovech, Domažlicích, Rokycanech a Stodu moder-
nizovat přístrojové vybavení za téměř 440 milionů 

korun. V předchozím roce totiž uspěly s žádostmi  
o dotaci z integrovaného regionálního operačního 
programu. Aby nemocnice mohly tuto dotaci čer-
pat, pomůže jim Plzeňský kraj nákupy předfinanco-
vat částkou 150 milionů korun.  Nové vybavení po-
může nejen zkvalitnit současnou péči, ale umožní 
i provádět nové výkony a tedy zlepšit dostupnost  
i další specializované péče a to jak lůžkové, tak i ope-
rativní či ambulantní.

Podstatně vyšší investice se ale chystají do stavební-
ho rozvoje nemocnic. V roce 2022 začne Klatovská 
nemocnice stavět nový pavilon dialýzy v hodnotě 
přibližně 60 milionů korun a v dalších letech plánuje 
i přístavbu nového křídla monobloku. Díky této in-
vestici v řádech stovek milionů korun navýší nemoc-
nice počet lůžek i ambulancí a nabídne obyvatelům 
druhého nejlidnatějšího města a okresu větší rozsah 
péče. A v neposlední řadě připravuje nemocnice  
v Klatovech i výstavbu nového pavilonu psychiatric-
ké péče. 

Ještě významnější proměna čeká v dalších letech 
Rokycanskou nemocnici. Působí v budově z konce 
50. let, která ale zatím procházela jen dílčími rekon-
strukcemi jednotlivých pracovišť. Nyní se připravuje 
komplexní modernizace, rovněž v řádech stovek mi-
lionů. Jejím cílem je nejen vyšší komfort současných 
pracovišť, ale opět větší rozsah péče. Plány dalšího 
rozvoje představily v uplynulých měsících i zbylá za-
řízení včetně nemocnic následné péče v Plané a Ho-
ražďovicích. Konkrétně první jmenovaná připravuje 
výstavbu dvou nových objektů v širším centru města, 
kde je opět zamýšlen větší rozsah následné lůžkové 
péče a nově by nemocnice provozovala i ambulan-
ce a případně by nabízela i jednodušší chirurgické 
výkony. 

Úvodní slovo vedení  
Plzeňského kraje
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Právě za předpokladu rozšíření a navýšení dostup-
nosti péče pro obyvatele těchto regionů podporuje 
Plzeňský kraj všechny zmíněné projekty a je připra-
ven je podpořit i finančně, byť samozřejmě s nemoc-
nicemi hledáme různé formy externího financování 
zejména s pomocí strukturálních evropských či stát-
ních fondů. 

Plzeňský kraj si je vědom i ne zcela spravedlivého 
systému úhrad za péči, který je v zemi nastaven 
historicky a způsobuje, že nemocnice dostávají od 
pojišťoven za identické výkony odlišné platby. Hůře 
placené jsou přitom hlavně menší regionální ne-
mocnice zpravidla ve vlastnictví krajů. Na jednu stra-
nu se samozřejmě budeme snažit vyvolávat debaty 

a jednání, aby byl systém ke krajským nemocnicím 
spravedlivější. Zároveň ale musíme pracovat už se 
současným stavem. Nemocnice proto budou směřo-
vat k tomu, aby objem úhrad navýšily i tím, že budou 
provádět větší objem výkonů, ať už těch tradičních, 
tak i nových, které se zatím v nemocnicích neprová-
dějí. 

Budeme rádi, pokud bude i rok 2022 zhodnocen 
jako úspěšný. Přejeme si, aby slovo covid bylo možno 
úplně vynechat. Budeme rádi, pokud pacienti bu-
dou s péčí v krajských nemocnicích spokojeni a za-
městnanci hrdi na sebe, své kolegy a vůbec na práci, 
kterou v nemocnicích vykonávají. Pak bude radost 
připravovat a prosazovat i další plány rozvoje. 

Rudolf Špoták
hejtman Plzeňského kraje

Pavel Hais
náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví
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Vážení spolupracovníci, pacienti, spoluobčané,

před rokem jsem na tomto místě děkoval personálu 
krajských nemocnic za to, jak skvěle zvládl náročnou 
práci v prvním roce covidové pandemie. Kdybych si 
chtěl ulehčit práci, mohl bych i v letošním sdělení 
použít velmi podobný text. Zvláště první polovina 
roku 2021 byla v souvislosti s koronavirovou náka-
zou asi nejnáročnějším obdobím v historii moder-
ního českého zdravotnictví. A přesto dokázaly naše 
nemocnice poskytovat veškerou potřebnou péči po 
celou tuto dobu na vysoké profesionální úrovni. Po-
děkování zdravotnickému i nezdravotnickému per-
sonálu za dobře odváděnou práci a jejich rodinám 
za podporu patří za celý rok 2021 více než kdy před-
tím. 

Nicméně letos bych chtěl vyjádřit poděkování také 
veřejnosti. Bez součinnosti pacientů a obyvatel na-
šich regionů by náš boj s pandemií nemohl být 
úspěšný. Vlny nákazy by se vracely stále dokola, mož-
ná i rychleji a možná intenzivněji. Bylo by stále těž-
ší hledat opakovaně nové síly, stejně jako dohánět 
ztráty v omezované elektivní péči. Naštěstí ale lidé 
prokázali, že cítí zodpovědnost vůči zdraví svému  
i svých blízkých a spoluobčanů a sami se zapojili 
do boje s pandemií. Například tím, že respektovali  
i mnohdy velmi nepříjemná restriktivní opatře-
ní vydaná na doporučení odborníků vládou, mi-
nimalizovali v rizikovém období kontakty s ko-
legy, přáteli i rodinami, většina z nás používala 
i s respektem ke svému okolí ochranu dýcha-
cích cest, v případě nejistoty nebo plánované ná-
vštěvy jsme podstupovali testy nákazy, ale hlav-
ně… Dvě třetiny celé české populace podstoupilo  
v roce 2021 očkování proti nemoci covid a aktivně 
tak napomohli, že nákaza oslabovala, že každá další 
vlna už byla nižší a nemocnice díky tomu mohly za-
čít opět poskytovat běžný rozsah necovidové péče.  
A nejen to. Mohli jsme se s plnou energií vrátit opět také  
k rozdělaným projektům modernizace nemocnic, 
které byly v roce 2020 a na počátku loňského roku  
v důsledku řešení pandemie mírně upozaděny. 

V závěru mi dovolte ještě zmínit organizač-
ní změnu ve struktuře společností Skupiny NPK,  
k níž došlo 1. ledna 2022. K tomuto datu se sloučila 
společnost Nemocnice Plzeňského kraje, a.s., fúzí do 
společnosti Klatovská nemocnice, a.s. Spojení zna-
mená pouze zánik společnosti, která poskytovala 
nemocnicím servisní služby. Samotných nemocnic 
a samozřejmě ani rozsahu a struktury poskytova 
né péče o naše pacienty se tato změna nijak nedo-
týká.  

Nemocnice ve vlastnictví Plzeňského kraje zůstávají 
i nadále garanty zdravotní péče ve svých regionech 
a budou kdykoli připraveny dělat svoji práci a vracet 
zdraví všem obyvatelům Plzeňského kraje. 

Úvodní slovo 
vedení nemocnic

Mgr. Jaroslav Šíma, MBA
předseda představenstev 
a člen rad jednatelů nemocnic Skupiny NPK
(květen 2022)
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• Nemocnice Plzeňského kraje, a. s., IČO: 29107245,  
  se sídlem Vejprnická 56, 318 00 Plzeň  

a řízenými osobami jsou

• Domažlická nemocnice, a.s., IČO: 26361078, 
  se sídlem Kozinova 292, 344 22 Domažlice,

• Klatovská nemocnice, a.s., IČO: 26360527, 
  se sídlem Plzeňská 929, 339 38 Klatovy 2, 

• Rokycanská nemocnice, a.s., IČO: 26360900, 
  se sídlem Voldušská 750, 337 01 Rokycany,  

• Stodská nemocnice, a.s., IČO: 26361086,  
  se sídlem, Hradecká 600, 333 01 Stod, 

• Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o.,  
  IČO: 26360870, se sídlem Blatenská 314, 341 01  
  Horažďovice,  

• Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o.,  
  IČO: 26360896, se sídlem Kyjovská 607, 348 15  
  Planá u Mariánských Lázní.

Definice konsolidačního celku, jak je níže popsán, 
se vztahuje k období rozhodnému pro tuto výroč-
ní zprávu, tedy do 31. prosince 2021. Od tohoto data, 
resp. rozvahového dne, došlo do termínu sestavení 
konsolidované výroční zprávy ke změně struktury 

konsolidačního celku. K 1. lednu 2022 totiž zanikla 
společnost Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. slou-
čením do společnosti Klatovská nemocnice, a.s., při-
čemž událost je popsána v závěru kapitoly. 

Konsolidační celek 
– Skupina Nemocnice 
Plzeňského kraje 
Koncern

Konsolidační celek

Konsolidační celek tvoří společnosti, které jsou členy koncernu ve smyslu § 79 záko-
na č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, kde řídící osobou prosazující jednotné 
řízení je

Všechny jmenované společnosti od jejich založení přímo plně vlastní Plzeňský kraj. 
Společnosti se jako celek titulují „Skupina Nemocnice Plzeňského kraje“.
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› 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.

Plzeňský kraj
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100% 
ovládání

Nemocnice 
Plzeňského 
kraje, a.s.

100% 
řízení

Vztahy

Kontakty

Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. uplatňuje svůj řídí-
cí vliv na základě uzavřených řídících smluv a zámě-
ru vlastníka vůči řízeným osobám - společnostem. 
Smlouvy o řízení společnosti opravňují řídící osobu 
udělovat řízeným osobám pokyny týkající se ob-
chodního vedení, jsou-li v zájmu řídící nebo řízené 
osoby. Pokud za trvání smlouvy o řízení 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.

sekretariat@nemocnicepk.cz
+420 377 386 471
www.nemocnicepk.cz
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Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. je společnost zalo-
žená Plzeňským krajem za účelem rozvoje a zefek-
tivnění poskytování zdravotní péče v krajem vlastně-
ných nemocnicích.

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

Orgány 
společnosti
Orgány společnosti jsou představenstvo, dozorčí 
rada a valná hromada. Jediným akcionářem je Pl-
zeňský kraj, IČO: 708 90 366, se sídlem Škroupova 18, 
301 00 Plzeň. 

Společnost zastupuje představenstvo. Za předsta-
venstvo jednají navenek jménem společnosti vždy 
dva členové představenstva společně. Předmětem 
podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené  
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Konsolidační celek nemá žádné významné aktivity 
v oblasti výzkumu a vývoje. Řízené společnosti kon-
solidačního celku mají schválené provozní řády plně 
respektující požadavky ochrany životního prostředí. 
Ve všech řízených společnostech konsolidačního 
celku vyvíjí činnost odborové organizace, s nimiž 
jednotlivé managementy konzultují všechny zásad-
ní otázky v oblasti pracovněprávních vztahů. 

Žádná ze společností konsolidačního celku nemá 
organizační složku v zahraničí. Žádná ze společnos-
tí konsolidačního celku nenabyla vlastní akcie nebo 
vlastní podíly. Po rozvahovém dni nenastaly ve spo-
lečnostech konsolidačního celku žádné významné 
skutečnosti.

Další informace

Nemocnice Plzeňského 
kraje, a.s.*

Představenstvo*

Mgr. Jaroslav Šíma, MBA
předseda představenstva
Roman Jurečko
místopředseda představenstva

členové
Mgr. Petr Suchý
Ing. Viktor Krutina

Dozorčí rada*

Mgr. et Ing. Pavel Karpíšek
předseda dozorčí rady

členové
Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
MUDr. Pavel Trůka
MUDr. Věra Pavlíčková
Bc. Pavel Strolený
Ing. Miroslav Mach
Mgr. Olga Sejrková 

 
Výbor pro audit

Doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.
předseda výboru
Ing. Tadeáš Moravec, MBA
člen výboru
Mgr. Ondřej Štochl
člen výboru
Ing. Libor Šrám
DPO pověřenec

2

*Údaje platné k 31. 12. 2021.
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Na základě rozhodnutí jediného společného akci-
onáře, kterým je Plzeňský kraj (usnesení Zastupitel-
stva Plzeňského kraje č. 480/21 ze dne 22. 11. 2021), 
kterému předcházelo doporučení a schválení před-
stavenstev, došlo v souladu s ustanovením § 33 odst. 
1 písm. b) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách ob-
chodních společností a družstev, k fúzi společnos-
ti Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. sloučením do 
společnosti Klatovská nemocnice, a.s. Rozhodným 
dnem fúze je 1. leden 2022.
   
Ve smyslu ustanovení § 61 odst. 1 výše citovaného 
zákona došlo ke sloučení společností tak, že společ-
nost Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. zanikla a její 

jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních 
vztahů přešla na společnost Klatovská nemocnice, 
a.s. Tato nástupnická společnost tím vstoupila do 
právního postavení zanikající společnosti. Fúzí slou-
čením nedošlo ke změně struktury akcionářů ná-
stupnické společnosti.

Konsolidační celek pro období po 1. lednu 2022 tvo-
ří s výjimkou zaniklé společnosti všechny zbývající 
společnosti včetně Klatovské nemocnice, a.s., které 
zůstávají i nadále členy koncernu ve smyslu § 79 zá-
kona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, kde 
ovšem zanikla právnická osoba prosazující jednotné 
řízení.

Sloučení společností 
Nemocnice Plzeňského 
kraje, a.s. a Klatovská 
nemocnice, 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.

Plzeňský kraj
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Nemocnice Plzeňského kraje jsou lůžková zdravot-
nická zařízení vlastněná Plzeňským krajem, kte-
rá poskytují zdravotní péči na většině jeho území  
s 320 tisíci obyvateli. Nemocnice nabízí ideální kom-
binaci moderního přístrojového vybavení a zázemí, 
poklidné rodinné atmosféry a zkušeného empatic-
kého 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. 

Skupina poskytuje akutní péči v základních lékař-
ských oborech, mezi které patří chirurgie, vnitřní 
lékařství (interní), dětské lékařství (pediatrie), gyne-
kologie včetně porodnictví a anesteziologicko-re-
suscitační a intenzivní péče určená pacientům v 
přímém ohrožení života nebo se selháváním základ-
ních životních funkcí. Klatovská nemocnice, jako 
druhá největší multioborová nemocnice v kraji, pak 
nabízí i specializované obory, například neurologii, 
ortopedii, oftalmologii (oční) aj.

Všechny nemocnice Skupiny poskytují rovněž ná-
slednou a dlouhodobou péči včetně rehabilitace. 
Tato péče je určena pacientům, kteří už nevyžadují 
pobyt na akutních lůžkách, ale nadále jsou buď od-
kázáni na ošetřovatelskou zdravotní péči, nebo jejich 
pobyt a léčebné terapie v nemocnici směřuje k rych-
lejší rekonvalescenci a tedy i rychlejšímu návratu  
k běžnému životu nebo do pracovního procesu, než 
pokud by doléčování probíhalo v domácím prostře-
dí. S výjimkou Nemocnice Svatá Anna v Plané mají 
jednotlivá zařízení komplement. 

Úvod

Péče

Skupina Nemocnice 
Plzeňského kraje 
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Lůžka následné péče

Klinické laboratoře 
(+ hematologie)

Úplná struktura odborností 
a zdravotnických pracovišť na stranách 51–53. 

Hlavní odbornosti 
dle významu na tržbách od ZP 

Chirurgie

Zobrazovací 
metody – RDG

Chirurgie

Gynekologie 
+ porodnictví

Ortopedie

Rehabilitace

Dětské

Zdravotnická 
dopravní služba
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Interna Intenzivní 
péče (ARO, 
JIP, NIP, 
DIOP)

(patologie, 
hematologie, 
praktičtí lékaři aj.)
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Nemocnice mají 1090 lůžek. Z toho je 560 stan-
dardních a 48 náleží intenzivní péči. Ostatní slouží 
následné péči a v menší míře i jako sociální lůžka. 
Standardní lůžka jsou většinou umístěna ve dvou-  
a třílůžkových pokojích. 

1 090
lůžek 
celkem lůžkové kapacity 

(k 12. 2021)

Kapacity1 006

560

398*

4
8 104*

zdravotní 
lůžka

sociální 
lůžka

z toho 
standardní

z toho násl. péče 
/ ošetřovatelská 
lůžka

z 
to

h
o

 
in

te
n

zi
vn

í p
éč

e

3

Nemocnice provozují 142 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 reha-
bilitační pracoviště v Chlumčanech a Kdyni. 

Operační obory využívají celkem 15 operačních sálů, z nichž jeden je ur-
čený výlučně pro oční operace a tři slouží gynekologům pro operativně 
vedené porody nebo ryze ženské operace. Samozřejmostí jsou moderně 
vybavené porodní boxy.

Všechny nemocnice Skupiny disponují pracovišti ambulantní reha-
bilitační péče, přičemž Stodská nemocnice provozuje i rehabilitaci  
v Chlumčanech. Na všech pracovištích je celkem 30 tělocvičen pro lé-
čebnou tělesnou výchovu a pracoviště pro fyzikální terapie včetně vodo-
léčby, elektroléčby a  magnetoléčby. Nemocnice akutní péče provozují 
šest vlastních lékáren.
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142
ambulancí
a poraden 
nelůžkové kapacity 
(k 12. 2021)

15 operačních
sálů

7
6

pracovišť 
ambulantní 
rehabilitační péče 

lékáren / výdejen 
léků 

9
porodních boxů 
a gynekologických  
sálů

Nemocnice Skupiny působí na většině území kraje 
a péči poskytují především obyvatelům okresů Ro-
kycany, Domažlice, Klatovy, Plzeň-jih a podstatné 
části Tachovska a přilehlým částem dalších regionů. 
V tomto spádovém území žije téměř 320 tisíc oby-
vatel.

Péči v nemocnicích ale vyhledávají i obyvatelé na-
příklad z Plzně nebo Prahy. Mnozí plánovaně, napří-
klad kvůli dobrým referencím nebo volbě operatéra, 
někteří v neodkladných případech. Oblast Šumavy, 
Českého lesa, Brd a okolí plzeňských řek je totiž mís-
tem 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. 

Výkonnost péče v ordinacích i na lůžkových stani-
cích nemocnic byla i v roce 2021 značně ovlivněna 
pandemií koronaviru, s níž byla spojená řada hygi-
enicko-epidemiologických opatření včetně omeze-
ní odkladné péče např. rehabilitační, ale i odložení 
elektivních operačních zákroků. Oproti roku 2020 se 
opět mírně navýšila návštěvnost ordinací ve zdravot-
nických zařízení.   

Krajské nemocnice v roce 2021 hospitalizovaly 26.141 
pacientů, což je meziroční pokles zhruba o 10 pro-
cent. Drtivou většinu (téměř 90 %) na lůžkách akutní 
péče, tedy na standardních a intenzivních. Pacienti 
přitom v nemocnicích strávili 255.361 ošetřovacích 
dnů, což je naopak meziročně o tři procenta více. 
Příčinou je třeba právě úbytek pacientů hospitalizo-
vaných po plánovaných operacích, ale naopak ná-
růst průměrné doby hospitalizace, kterou ovlivnila 
pandemie.    

Spádovost

Výkonnost

Na operačních sálech se v roce 2021 provedlo 10 116 
operací. V porodnicích v Klatovech, Domažlicích  
a Stodu se loni narodilo 1532 novorozenců. V sedmi 
případech se jednalo o dvojčata. 

V ambulantních provozech lékaři ošetřili nebo vyšet-
řili 310 552 unikátních pacientů. Oproti roku 2020 je 
to téměř trojnásobek. Nárůst ovšem způsobilo ze-
jména očkování proti nemoci covid a odběry pacien-
tů k vyšetření nemoci covid ať už antigenními, nebo 
PCR testy. Provedeno u nich bylo 1.034.728 ošetřova-
cích a vyšetřovacích úkonů. Opět ale větší polovinu 

tvořilo očkování a odběry pro testy onemocnění co-
vid. Na pracovištích zobrazovacích metod (radiodia-
gnostická odd.) provedli odborní zdravotníci 144.002 
vyšetření a nemocniční laboratoře vykázaly 2.023.817 
metod laboratorních vyšetření. Vliv laboratorně 
zpracovaných PCR testů (26.997) byl zanedbatelný.    
Dárci krve a plazmy měli v roce 2020 na svém kontě 
10 420 návštěv. 

Nemocnice akutní péče převzaly od zdravotnické 
záchranné služby 14 222 pacientů.  



26 141

2 366
168

14 222
4 526

hospitalizovaných
pacientů (vč. covidových)

operovaných pacientů 
bez hospitalizace

pacientů ošetřených  
v domácí péči

pacientů převzatých 
od záchranné služby

dárců krve a plazmy

23 121 z toho 
v akutní péči

3 020 z toho
v následné péči

1 532 novorozenců

310 552 pacientů ošetřených nebo 
vyšetřených ambulantně 
(vč. očkovaných nebo testovaných)

Pacienti Výkonnost 2020/21 

3

512 562

137 893
117 468

10 116
10 420

ošetření a vyšetření 
v ambulancích*

ošetřovací dny v akutní 
lůžkové péči

ošetřovacích dnů 
v následné péči

operací

darování krve a plazmy

144 002 vyšetření v rámci 
zobrazovacích metod

1 996 840 provedených laboratorních 
zjištění /metod**

Výkony Výkonnost 2020/21 
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Také druhý rok pandemie měl za následek už sice 
pomalejší, ale další mírný nárůst zaměstnanců. Nej-
častěji se jednalo o nelékařské zdravotnické profese 
včetně sester, terapeutů nebo laborantů. Podobně 
jako v roce 2020 se někteří rozhodli „vrátit“ ke své 
profesi, kterou vystudovali, ale před pandemií se jí 
buď vůbec nevěnovali, nebo ji vykonávali v zahraničí. 
A meziročně vzrostl počet absolventů zdravotnic-
kých škol, kteří se rozhodli začít svoji profesní kariéru 
v krajských nemocnicích.  

V posledním měsíci roku 2021 měly nemocnice Sku-
piny 2174 zaměstnanců (fyzický stav) ve smluvním 

vztahu na 1938 úvazků – zaměstnanci přepočtený 
stav. V přepočteném stavu se jednalo o 272 léka-
řů, 24 farmaceutů, 1306 nelékařských zdravotníků  
a z nich zejména o sestry (882), a dále o nezdravot-
níky. 

Nemocnice každoročně umožňují praxi a stáže té-
měř devadesáti studentům zdravotnických škol. Na 
působnost nemocnic jsou v regionech navázány dal-
ší stovky pracovních míst u jiných zaměstnavatelů, 
zejména v oblasti služeb. I díky tomu patří Skupina 
mezi významné poskytovatele práce v kraji. 

Lidé

1 938 zaměstnanců (přepočtený stav) 
zaměstnanci (k 12. 2021)

ostatních 
nelékařských 
zdravotníků

336
nezdravotníků

272
lékařů

42488224
sesterlékárníků
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Nemocnice Skupiny NPK hospodařily v roce 2021 
opět s rekordní částkou zhruba 2,65 miliardy korun, 
přičemž hospodářský výsledek (HV) byl 41 milionů 
korun. Meziročně se zlepšil o 137,9 milionu korun. 
Vzhledem k tomu, že ale HV roku 2020 ovlivnila vý-
znamně negativně tehdejší změna odpisové politi-
ky Klatovské nemocnice, je objektivnější porovnání  
s rokem 2019. Oproti roku 2019 se výsledek roku 2021 
zlepšil o 75,2 milionů Kč.

Hospodaření ovlivnil v roce 2021 pozitivně zejmé-
na růst tržeb od zdravotních pojišťoven (meziročně  
o 472,7 mil. Kč) na loňských 2086,7 milionů korun. 
Souvisel hlavně s úhradami za covidovou péči, včet-
ně lůžkové péče o covidové pacienty a včetně úhrad 
za testování či očkování. Největší podíl na nárůstu tr-
žeb od ZP v souvislosti s pandemií zaznamenala Do-
mažlická nemocnice, která od února do dubna 2021 
byla nemocnicí specializující se na lůžkovou péči 

právě o covidové pacienty. V roce 2021 zaznamenala 
nemocnice hospodářský výsledek 21,2 mil. Kč. 

V menší míře ovlivnily hospodaření pozitivně i tržby 
nemocničních lékáren, které v roce 2021 dosáhly na 
116,8 mil. Kč. V tržbách se neutrálně projevila dotace 
ministerstva zdravotnictví určená přímo pro perso-
nál nemocnic, který se podílel na řešení pandemie. 
Tato dotace „protekla“ z výnosů přímo do osobních 
nákladů a činila za všechny nemocnice Skupiny NPK 
téměř 160 milionů korun. Díky ní ovšem navýšily 
nemocnice v roce 2021 meziročně osobní náklady  
o 254,5 milionů korun na 1795,5 milionů. Oproti roku 
2019 to bylo dokonce o 528,6 mil. Kč. 

Péče o covidové pacienty (vč. provozu odběrových  
a očkovacích míst) měl za následek také růst nákla-
dů na zdravotnický materiál, meziročně o 73,4 mil. Kč  
a oproti roku 2019 dokonce o 91,3 mil. Kč. 

Hospodaření

Parametry / 
nemocnice

DN KN RN SN NH SA CELKEM

VÝNOSY 412 945 300 370 130 69 2226

ze zdravotního  
pojištění

303 696 179 267 112 57 1614

NÁKLADY 417 1044 300 370 130 68 2323

z toho osobní 290 600 215 280 107 49 1541

HV 1 -99 0 0 0 1 -97

Parametry / 
nemocnice

DN KN RN SN NH SA CELKEM

VÝNOSY 522,8 1037,6 406,4 456,4 149,5 75,6 2648,3

ze zdravotního  
pojištění

437,2 806,2 292,6 355,7 130,5 64,5 2086,7

NÁKLADY 501,6 1027,6 403 451,9 149,1 74,1 2607,3

z toho osobní 334,2 685 264,2 335,6 121,5 55 1795,5

HV 21,2 10 3,4 4,5 0,4 1,5 41

Vybrané položky výkazů zisků a ztrát 2020 (v mil. Kč)

Vybrané položky výkazů zisků a ztrát 2021 (v mil. Kč)



str

18

Také v roce 2021 a zejména v první polovině roku zů-
staly veškeré události ve stínu covidové pandemie. 
V nemocnicích ovlivňovala nejen skladbu pacientů, 
ale také strukturu poskytované péče. Domažlická 
nemocnice se na celé dva měsíce stala lůžkovým 
zařízením se specializací právě o covidové pacienty, 
pět ze šesti krajských nemocnic se zapojilo do očko-

vání proti onemocnění covid a Rokycanská nemoc-
nice zřídila s Plzeňským krajem dokonce největší 
očkovací centrum na západě Čech. Dále nemocni-
ce v Rokycanech, Domažlicích a Klatovech byly ve 
svých regionech stěžejními poskytovateli vyšetření 
onemocnění covid.

Události roku

Po relativně klidných Vánocích 2020 byl vstup do 
roku 2021 hektický. Po podzimní vlně pandemie sice 
počty nemocných a s nimi i hospitalizovaných co-
vidových pacientů v prosinci klesaly. Mezi svátky se 
ale pokles zastavil a v lednu začal pozvolný, ovšem 
trvalý, růst infekčních pacientů, který kulminoval až 
v polovině března. V té době se v akutních nemocni-
cích Plzeňského kraje (Klatovská, Domažlická, Roky-
canská a Stodská) léčilo z onemocnění covid součas-
ně téměř 300 pacientů, přičemž zhruba 50 jich bylo 
v komplikovaném stavu a potřebovali přístrojovou 
podporu dýchání, nebo dokonce dalších životních 
funkcí. A také v nemocnicích následné péče (Horaž-
ďovice, Svatá Anna v Plané) byla v březnu nakažena 
koronavirovou infekcí necelá stovka hospitalizova-
ných pacientů. 

Z celkové lůžkové kapacity nemocnic bylo tedy 
pro covidové pacienty vyčleněné 35 procent lůžek  
a dalších pět procent lůžek bylo uzavřených. Péče 
o covidové pacienty je totiž personálně i prostorově 
náročnější a v nejkritičtějším období nebylo mož-
né využívat plnou lůžkovou kapacitu nemocnic. Na 
standardní necovidovou péči tak zbývalo jen zhruba 
60 procent lůžkových kapacit. 

Že podobná nebo i horší situace může nastat, se do 
jisté míry očekávalo. Už v únoru existovaly mezi čle-
ny krizové štábu Plzeňského kraje dokonce obavy, že 
kraji nemusí stačit lůžkové kapacity a část pacientů 
se bude muset transportovat do nemocnic v jiných 
částech země, popřípadě do nemocnic v Německu. 
Koneckonců podobná situace nastala právě v únoru 
například i ve Zlínském nebo Karlovarském kraji. Kri-
zový štáb se proto dohodl kvůli optimalizaci lůžkové 
péče s vedením krajských nemocnic o transforma-
ci jedné z nich na zařízení specializující se na péči  
o covidové pacienty. Vzhledem ke geografické polo-
ze, prostorovým kapacitám i zkušenostem personá-
lu z prvních vln pandemie byla pro tento úkol urče-
na Domažlická nemocnice. 

Pandemie onemocnění 
covid

4
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V závěru roku 2020 byly ve světě připraveny k pou-
žití první očkovací vakcíny proti onemocnění covid. 
Státní ústav pro kontrolu léčiv ČR schválil pro čes-
ké zájemce jako první použití vakcíny Comirnaty od 
konsorcia společností Pfizer/BioNTech. V Plzeňském 
kraji se začalo očkovat ještě na přelomu roku v Plzni 
ve Fakultní nemocnici. Z nemocnic Plzeňského kra-
je si vakcíny jako první přivezla Klatovská nemocni-
ce 8. ledna. Vzhledem k nutnosti skladovat vakcíny  
v teplotě -60 až -90°C, kdy jako jediná měla z ne-
mocnic Skupiny NPK takto výkonný mrazák, se sta-
la nemocnice v Klatovech distribučním místem pro 
další nemocnice skupiny a také pro městkou ne-
mocnici v Sušici.

Dodávky vakcín do ČR i jednotlivých krajů byly na 
počátku roku nízké. Plzeňský kraj dostával v lednu 
i v únoru týdně nejvýše jednotky tisíc dávek vakcín. 
Ministerstvo zdravotnictví tak postupně definovalo 
profesní a rizikové skupiny, které měly přednostní 
právo očkování podstoupit. 

První skupinou byl personál nemocnic. Následovali 
zaměstnanci v sociálních službách, pracovníci krizo-
vé infrastruktury a veřejnost dle věku od nejstarších 
a paralelně i chronicky nemocné osoby bez ohledu 
na věk, u nichž by onemocnění covid mohlo mít na 
jejich zdravotní stav i léčbu fatální dopady.  

V krajských nemocnicích začalo očkování zdravotní-
ků 11. ledna. Očkování veřejnosti, konkrétně osob nad 
80 let věku pak o týden později. Očkovací kampaň 
začala přímo v nemocnicích, ale také v domovech 
pro seniory, kam vyjížděly očkovací týmy. Postupně 
ale vakcíny přibývaly a stejně tak i věkové kategorie, 

pro které se očkování otvíralo. A protože covidová 
vlna sílila a s ní rostl i počet nemocných, zájem ve-
řejnosti o ochranu očkováním byl velký a nemocnice 
musely řešit navýšení kapacit očkovacích míst. 

Klatovská a následně i Stodská nemocnice vytvořily 
očkovací místa mimo areál nemocnic. Obě shodně  

Očkování, testy 

Transformace na „covidové“ zařízení měla několik 
etap. Začala 20. února, kdy se zprvu omezila péče   
o necovidové chirurgické pacienty. A skončila 21. 
dubna, kdy veškerá omezení pominula. V průběhu 
března nepřijímala nemocnice, s výjimkou porod-
nice, žádné necovidové pacienty, pokud jejich stav 
umožňoval transport do jiného zařízení. A v tomto 
nejkritičtějším období léčila současně až 130 covido-
vých pacientů, z nichž 30 vyžadovalo intenzivní péči. 
Díky transformaci Domažlické nemocnice byla po 
celou dobu jarní vlny pandemie zachována v Plzeň-
ském kraji plná dostupnost lůžkové péče.

Další vlna pandemie přišla opět až na podzim. Zřej-
mě i vlivem masivního očkování byla ale významně 
nižší. Krajské nemocnice akutní péče při ní hospi-
talizovaly současně nejvýše 75 covidových pacientů 
(počátek prosince 2021). Celkem v roce 2021 hospi-
talizovaly nemocnice Skupiny NPK 2399 covidových 
pacientů. 
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výkonnost covid 2021

2 899 hospitalizovaných 
covidových pacientů 

130 486 antigenních testů

49 572 odběrů pro PCR test

26 977
149 552
342 108

laboratorně 
zpracovaných PCR testů

očkovaných osob 

očkování / podané dávky 
očkovací vakcíny

Covidové 
statistiky

v kulturních domech, které poskytly radnice měst. 
Kapacita obou očkovacích míst byla postupně na-
výšena na 600, resp. 800, naočkovaných osob den-
ně. Domažlická nemocnice vyčlenila pro očkování 
nejprve uvolněnou lůžkovou stanici a později dvě 
ordinace a čekárnu v ambulantním traktu. V tachov-
ském okrese, kde chybí nemocnice akutní péče, se 
do očkování zapojila významně Nemocnice násled-
né péče Svatá Anna v Plané. Rokycanská nemocnice 
vytvořila své očkovací místo ve volných prostorech 
lůžkového traktu. V dubnu, kdy se ale do země za-
čaly dostávat vakcíny v podstatně větším množství 
a bylo možné „otevřít“ očkování i pro kategorii osob 
od 50 let, z níž se očekával největší zájem, vytvořila 
navíc Rokycanská nemocnice s Plzeňským krajem 
Velkokapacitní očkovací místo v Plzni. VOČM vzniklo 
úpravou společenského sálu Středního odborného 
učiliště v Plzni-Skvrňanech.

Testovací provoz zahájilo VOČM v březnu. Plný pro-
voz právě až s navýšením dodávek vakcín od státu, 
tedy v první polovině dubna. Kapacita největšího 
očkovacího centra v Plzni byla přes 1200 osob den-
ně. Svůj provoz ukončilo VOČM v září. Za necelý půl-
rok podalo zájemcům 92.800 dávek vakcín. Za celý 

rok 2021 podala očkovací místa krajských nemocnic 
včetně mobilních očkovacích týmů 342 108 dávek 
vakcín.  

Také v roce 2021 prováděly nemocnice Plzeňského 
kraje testování obyvatel na onemocnění covid. Prak-
ticky po celý rok měly ve svých areálech odběrová 
místa Rokycanská, Klatovská a Domažlická nemoc-
nice. Realizovaly antigenní testy a odběry pro PCR 
testy. Klatovská nemocnice pak PCR testy zpraco-
vávala ve své virologické laboratoři, kterou zprovoz-
nila v roce 2020. V listopadu 2021 pak začala PCR 
testy zpracovávat laboratorně i Domažlická nemoc-
nice. Nemocnice Skupiny NPK provedly za celý rok  
130 486 antigenních testů a odebraly vzorky pro  
49 572 PCR testů. Polovinu z nich zpracovala klatov-
ská laboratoř. Necelé dva tisíce domažlická.  
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V souvislosti s pandemií zažili zdravotníci velkou 
podporu a vděk veřejnosti. Už během jarní vlny a těs-
ně po jejím skončení dostávali od lidí velké množství 
děkovných dopisů a vzkazů a také dárků v podobě 
kosmetiky, občerstvení, ovoce, nápojů nebo květin. 
Svým způsobem poděkoval zdravotníkům za jejich 
práci v době pandemie například i národní tým ku-
chařů, kteří uvařili v Domažlické a Rokycanské ne-
mocnice speciální slavnostní menu, nebo hudebníci 
dechového showbandu Brass Avenue a také skupina 
Chinaski. První jmenovaná kapela zahrála zdravotní-
kům i pacientům pod okny horažďovické nemocni-
ce. Populární Chinaski odehráli bez vstupného kon-
cert na náměstí Míru v Klatovech.

I při sílící vlně covidové pandemie měla Rokycanská 
nemocnice v únoru důvod k radosti. Ministerstvo 
zdravotnictví a Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 
schválily zařadit nemocnici dodatečně na seznam 
poskytovatelů zdravotních služeb s urgentním pří-
jmem. Pro nemocnici to především znamená, že se  
s ní počítá jako s důležitým regionálním poskyto-
vatelem akutní péče. V druhé řadě pak bude mo-
tivována k tomu, aby vytvořila systém moderního  
a rychlého příjmu pacientů s potřebným přístrojo-
vým a personálním vybavením. V roce 2020 Rokyca-
nská nemocnice v připravovaném seznamu zařízení 
s urgentním příjmem chyběla, na rozdíl od dalších 
krajských nemocnic akutní péče v Domažlicích, Kla-
tovech a Stodu. V druhé polovině roku pak Rokyca-
nská nemocnice získala i projekt postupné moder-
nizace.

Modernizaci plánují i další nemocnice. Klatovská 
dokončila projekt výstavby nového pavilonu dialý-
zy, který se má začít stavět v roce 2022, a připravuje 
přístavbu nového křídla hlavní nemocniční budovy, 
s níž souvisí i vybudování moderního pracoviště ur-
gentního příjmu v hlavní budově. Stodská nemoc-
nice dokončila v závěru roku druhou etapou rekon-
strukce oddělení následné péče, při níž vzniklo 28 
lůžek v nových dvou- a třílůžkových pokojích, a zahá-
jila poslední třetí etapu rekonstrukce oddělení. 

Nemocnice v Horažďovicích představila záměr ná-
stavby technické budovy, která by byla propojena  
s lůžkovou částí hlavní budovy a umožnila by rozší-
ření lůžkové péče do prostor, kde jsou nyní sklady 
nebo zázemí pro personál. Nejsmělejší plány před-
stavila nemocnice následné péče v Plané. S Plzeň-
ským krajem připravila studii výstavby zcela nové 
nemocnice v širším centru města. Umožnila by větší 
rozsah péče, jak lůžkové, tak hlavně ambulantní. 

Nemocnice akutní péče připravují také investici do 
přístrojů, které budou pořizovat pomocí prostředků 
z programu IROP a konkrétně v rámci 98. výzvy RE-

ACT-EU. V ní uspěly v roce 2021 Klatovská, Domaž-
lická, Stodská i Rokycanská nemocnice s projekty  
v celkové hodnotě 438 milionů korun. Do konce roku 
2023 pořídí například techniku pro operační sály, 
přístroje pro intenzivní péči, endoskopické vybave-
ní, přístroje zobrazovacích metod, ale i navazující IT 
vybavení nebo související stavební úpravy. Program 
financuje nemocnicím projekty až do sta procent 
uznatelných výdajů.

Částečně se bude jednat o obnovu současných pří-
strojů, které už v nemocnici slouží, za modernější  
a například s vyšší výkonností, bezpečnější nebo  
s rozšířenými funkcemi. Zároveň ale budou nemoc-
nice pořizovat i vybavení, které zatím nemají. Budou 
totiž rozšiřovat rozsah ambulantní i lůžkové péče. 
Nemocnice vypisují veřejné zakázky od ledna 2022 
postupně v blocích. Cílem výzvy REACT-EU je s ohle-
dem na potenciální civilizační hrozby rozvoj, moder-
nizace a posílení takzvané páteřní sítě poskytovatelů 
zdravotní péče. Myšlena je i přímo schopnost reago-
vat na krizi související s pandemií onemocnění covid. 

Jiné události
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145 mil. Kč Klatovská nemocnice

129 mil. Kč Domažlická nemocnice

99 mil. Kč Stodská nemocnice

65 mil. Kč Rokycanská nemocnice

Hodnota 
projektů
modernizace 
přístrojového vybavení 
z programu IROP 
(98. výzva REACT-EU)

V srpnu se Domažlická, Stodská a Klatovská nemoc-
nice podílely na ošetření raněných osob při srážce 
vlaků u obce Milavče na Domažlicku. Z nehody, kde 
došlo i k úmrtí tří cestujících, lékaři ošetřili přes 20 
středně a lehce zraněných. Těžce ranění směřovali 
letecky do nemocnic v Praze a Plzni a do německé-
ho Chamu a Regensburgu, neboť v jednom z vlaků 
cestovalo větší množství cizinců. 

Nemocnice v Domažlicích a Stodu rozšířily ambu-
lantní péči. První jmenovaná otevřela na podzim 
ambulanci chronické bolesti (angeziologickou)  
a rozšířila gastroenterologickou péči. Nemocnice ve 
Stodě rozšířila provoz ortopedické a urologické am-
bulance. Dialyzační jednotka Klatovské nemocnice 
začala ve větší míře poskytovat pacientům s chronic-
kým selháváním ledvin peritoneální dialýzu, která je 
šetrnější k organismu než obvyklá hemodialýza a je 
také časově méně náročná. 

Domažlická nemocnice otevřela v druhé polovině 
roku výdejnu léků v Poběžovicích. Rokycanská ne-
mocnice převzala v závěru roku do správy 81. baby-
box v České republice. 

Nemocnice vlastněné Plzeňským krajem dosáhly  
v listopadu velkého úspěchu i v 16. ročníku celostát-
ního hodnotícího projektu „Nemocnice ČR 2021“, 

kterou připravuje organizace HealthCare Institute. 
Domažlická nemocnice zvítězila mezi nefakultními 
nemocnicemi v kategorii „Bezpečnost a spokojenost 
hospitalizovaných pacientů“ a dosáhla na druhou 
příčku v kategorii „Bezpečnost a spokojenost ambu-
lantních pacientů“. Dále obdržela cenu „Nemocnice 
pro život“, která hodnotí sympatie pacientů k perso-
nálu. V této kategorii skončila hned na druhém mís-
tě Klatovská nemocnice. Skupina Nemocnice Plzeň-
ského kraje získala už druhým rokem po sobě i cenu 
za prvenství v oblasti online komunikace. 

Rokycanská a Domažlická zřídily v druhé polovině 
roku 2021 pozice nemocničního kaplana. Chtějí to-
tiž kromě péče o fyzické zdraví lépe pečovat také  
o duševní zdraví a psychickou pohodu, a to nejen  
u pacientů. Nemocničního duchovního měla dosud 
ve svém týmu pouze Klatovská nemocnice. Kapla-
ni přibývají v posledních letech i v dalších zdravot-
nických zařízeních v zemi. Náplní jejich činnosti je 
hlavně rozmlouvání, naslouchání, laskavé setkání  
a psychická podpora v době nemoci. Služby ale na-
bízí i rodinám nebo návštěvám pacientů, případně 
pozůstalým, a také přímo personálu. 

Také v roce 2021 pokračovala Skupina NPK ve vydá-
vání vlastního časopisu Srdce. 



Skupina Nemocnice 
Plzeňského kraje5 VÝROČNÍ
ZPRÁVA

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.

DOMAŽLICKÁ 
NEMOCNICE
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196
lůžek 
celkem lůžkové kapacity 

(k 12. 2021)

Nemocnice v Domažlicích zajišťuje lékařskou péči  
v nejdůležitějších medicínských oborech, jejichž na-
bídka je v příhraničním a od krajské metropole vzdá-
leném regionu velmi důležitá. Pro obyvatele Chod-
ska a úpatí Českého lesa se totiž jedná o jedinou 
časově dostupnou základní nemocniční péči. 

Vedení města, ležícího tehdy na významné obchod-
ní stezce, si potřebnost vlastní nemocnice uvědo-
milo už v polovině 19. století, kdy v těsné blízkosti 
historického centra vyrostl první špitál. Tato léčebna 
a později standardní nemocnice zde fungovala po 
mnohých přestavbách téměř 150 let, než se prosto-
rem stísněný areál uzavřel, aby ho v roce 2006 na-
hradila moderní nemocnice postavená na zelené 
louce na západním okraji města. 

Do svahu zapuštěnou a velkoryse řešenou novostav-
bu obklopuje rozsáhlý park a zeleň a z většiny poko-
jů je výhled na Český les a jeho dominantu Čerchov. 
To vše doplňuje kvalitní přístrojové vybavení a milý 

personál. Zřejmě i proto se nemocnice pravidelně 
umisťuje mezi nejlepšími v celostátním srovnávacím 
žebříčku Nemocnice roku. 

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

Před nemocničním areálem je k dispozici dosta-
tečné množství parkovacích míst pro pacienty i za-
městnance. Držitelé průkazu ZTP a rodiče s malými 
dětmi mohou parkovat nejblíže hlavnímu vchodu. 
Přímo před vchodem staví autobusy hromadné do-
pravy. 

V nemocnici je veřejnosti k dispozici zaměstnanec-
ká jídelna pro pravidelné strávníky a dále prodejna 
občerstvení a tisku a řada prodejních automatů. 

O nemocnici

191
131

50
10

5

zdravotní 
lůžka

sociální 
lůžka

z toho 
standardní

z toho  
následné péče

z toho 
intenzivní péče
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20
ambulancí
a poraden 
nelůžkové kapacity 
(k 12. 2021)

Nemocnice v Domažlicích nabízí péči v nejdůležitěj-
ších medicínských oborech, jako je chirurgie, vnitřní 
lékařství, ARO, intenzivní medicína, pediatrie a gyne-
kologie včetně porodnictví. Dále poskytuje násled-
nou péči včetně sociálních lůžek a v neposlední řadě 
i léčebnou rehabilitaci. Komplement tvoří radiodia-
gnostické oddělení a oddělení klinické biochemie  
a vše doplňuje lékárna. 

Nemocnice má 196 lůžek. Z toho je 131 standardních, 
10 intenzivních, 50 následné péče a pět sloužících 
sociální péči. Lůžka jsou umístěna ve dvou- až tří-
lůžkových pokojích, popř. v nadstandardních poko-
jích s jedním zdravotním lůžkem. Porodnice dále 
disponuje rodinným pokojem pro maminku, novo-
rozence a libovolný doprovod. Zařízení dále provo-
zuje 20 vlastních ambulancí a odborných poraden  
a dalších sedm ambulancí provozují přímo v ob-
jektu nemocnice soukromí poskytovatelé. Zařízení 
tak nabízí širokou ambulantní péči, například trau-

matologickou, cévní a flebologickou, koloproktolo-
gickou a onkochirurgickou, dětskou neurologickou, 
hematologickou, kožní, alergologickou, urologickou, 
nefrologickou a další. 

Nemocnice má k dispozici tři chirurgické operační 
sály, pracoviště sterilizace, dva porodní boxy a porod-
ní sál. V nemocnici je k dispozici lékařská pohoto-
vostní služba pro děti a dorost i pro dospělé v ne-
přetržitém režimu. Před nemocnicí je dále umístěn 
babybox. Nemocnice je držitelem certifikátu ISO 
9001:2015. Součástí nemocničního areálu je heliport 
pro přistávání vrtulníku záchranné služby.

V Domažlické nemocnici pracuje 351 zaměstnanců 
(přepočtený stav). Z toho je 44 lékařů a 229 nelékař-
ských zdravotníků, zejména sester (154). Nemocnice 
každoročně umožňuje praxi a stáže až čtyřem de-
sítkám studentů zdravotnických škol včetně mediků.

Péče

3 operačních
sálů

2 lékárny

3
porodní boxy 
a gynekologické 
sály

5
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výkonnost 2021

4 751 hospitalizovaných
v akutní péči

474 hospitalizovaných
v následné péči

285 porodů

2 571 operací

2 879 pacientů převzatých 
od záchranky 

72 495
ošetření
v ambulancích

Vzhledem ke své lokaci, prostorovým kapacitám  
a zkušenostem personálu z prvních vln covidové 
pandemie (2020) sehrála Domažlická nemocnice  
v Plzeňském kraji klíčovou roli v boji s onemocněním 
covid během vůbec nejhorší pandemické vlny. Ta za-
čala v únoru, kulminovala v polovině března a vysoká 
čísla nově nakažených i hospitalizovaných byla ještě 
v polovině dubna. Před kulminací této vlny hrozilo, 
že Plzeňský kraj nebude mít dostatek lůžkových ka-
pacit pro hospitalizaci všech potřebných pacientů. 
Zástupci Plzeňského kraje, nemocnice, krizový štáb 
a tým koordinátorů covidové péče v kraji se proto 
dohodli, že se domažlické zařízení stane dočasně 
specializovanou nemocnicí pro covidové pacienty. 
Tato „záchranná mise“ pro zachování dostupnosti 
lůžkové péče v kraji trvala přesně dva měsíce a měla 
několik etap.

Začala 20. února, kdy nemocnice omezila příjem ne-
covidových chirurgických pacientů do hospitalizační 
péče. Přijímala buď jen covidové pacienty, nebo ne-
covidové pacienty, jejichž ošetření nesneslo odklad  
a nebylo možné je transportovat do jiného zařízení. Po-

stupně nemocnice omezila lůžkovou péči také  
o necovidové pacienty na oddělení následné péče, 
interním oddělení, o gynekologické pacientky, a na-
konec také o dětské pacienty. Bez omezení zůstal 
jen provoz ambulancí a porodnice. Lůžkové stanice 
byly vyhrazeny pro covidové nebo suspektní nebo 
neodkladné pacienty. Všichni ostatní byli transpor-

2021



351 zaměstnanců (přepočtený stav) 
zaměstnanci (k 12. 2021)

ostatních 
nelékařských 
zdravotníků

77
nezdravotníků

44
lékařů

76154
sester

továni do okolních nemocnic. Nemocnice tak skoro 
celý březen hospitalizovala 120 až nejvíce 135 covi-
dových pacientů současně, z nichž až 35 mělo zá-
važné potíže a vyžadovalo intenzivní péči. Díky tomu 
mohly zejména Stodská a Klatovská nemocnice za-
chovat relativně široký rozsah péče pro necovidové 
pacienty. Mise „covidové nemocnice“ skončila v Do-
mažlicích 20. dubna.

Dozvuky byly patrné ale ještě dlouho poté. Například 
veřejnost ale také firmy z okolí vyjadřovaly nemoc-
nici a personálu uznání za jejich náročnou a vyčer-
pávající práci. Lidé i podnikatelé posílali zdravotní-
kům vzkazy i drobné dárky v podobě květin, balíčků 
s ovocem, jídlem, nápoji, kosmetikou i vlastnoručně 
napečených sladkostí. 

A své poděkování vyjádřil nemocnici i národní tým 
kuchařů a cukrářů ČR složený z šéfkuchařů pres-
tižních českých restaurací. Česká kuchařská repre-
zentace uvařila společně s nemocničními kuchaři 
v květnu zaměstnancům nemocnice speciální slav-
nostní menu. 

V souvislosti s covidovou pandemií se nemocnice 
zapojila plně i do očkování a testování včetně mo-
bilního mimo prostory nemocnice a v jednotlivých 
vlnách byla v tomto směru jedním z nejaktivnějších 
zařízení v celém kraji.

Po roce a půl se Domažlická nemocnice v létě 2021 
opět zapojila i do výzkumného projektu na vývoj 
metodiky dekontaminace těžce raněných osob, kte-
rý řešily od roku 2017 Univerzita Palackého v Olo-
mouci a Státní ústav jaderné, chemické a biologické 
ochrany. Cílem výzkumu bylo certifikovat dvě me-
tody dekontaminace od radiace nebo chemického 
či biologického zasažení u zraněných osob, včetně 
osob s otevřenými poraněními. V Domažlicích se  
v červenci konala závěrečná vzorová ukázka obou 
nových postupů dekontaminace. Cílem už ale neby-
lo metodiku dále vyvíjet. Závěrečné cvičení mělo být 
naopak dokonalé. Vznikaly při něm totiž instruktáž-
ní videa, podle kterých se nové postupy učí studenti 

zdravotnických škol, ale i záchranáři nebo zdravot-
níci jiných nemocnic. Domažlickou nemocnici do 
projektu zapojil v roce 2017 předseda představen-
stva MUDr. Petr Hubáček, který je zároveň vědeckým 
pracovníkem Fakulty zdravotnických věd olomouc-
ké univerzity i hlavním řešitelem výzkumu.

V srpnu se nemocnice podílela na pomoci zraně-
ným osobám po střetu vlaků u obce Milavče na Do-
mažlicku. Konkrétně došlo ke srážce mezinárodního 
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rychlíku s regionálním spojem, při kterém zemřeli 
tři lidé a další desítky byly zraněné. Nemocnice na 
místo vyslala vozy a posádky nemocniční zdravot-
nické dopravní služby, které asistovaly záchranným 
složkám, a po nehodě ošetřila 15 středně a lehce 
zraněných. Osoby s nejtěžšími zraněními přepravila 
letecká záchranná služba do fakultních nemocnic 
v Plzni a Praze a občany německé národnosti také 
do Regensburgu. Další raněné pak převzaly do péče 
okolní nemocnice ve Stodu, Klatovech a bavorském 
Chamu. 

Také v roce 2021 rozšiřovala nemocnice spektrum 
péče. V září zprovoznila ambulanci chronické bo-
lesti neboli algeziologickou ambulanci. Léčí paci-
enty, kteří trpí velkými a dlouhotrvajícími bolestmi.  
V Plzeňském kraji je tento typ péče velmi vzácný  
a o služby ambulance je podle očekávání velký zá-
jem. Rovněž v září rozšířila nemocnice díky posílení 
týmu interního oddělení i provoz gastroenterologic-
ké poradny. Zkrátila tak mimo jiné čekací doby na 
endoskopické vyšetření trávicího traktu.

O měsíc později pak nemocnice zprovoznila ve 
spolupráci s radnicí v Poběžovicích tamní lékárnu. 
Mimo provoz byla čtyři roky, kdy tehdejší soukromý 
provozovatel nedokázal zajistit potřebný personál. 
Lékárna slouží hlavně starším obyvatelům městečka  
a okolních obcí, pro které je těžké dojíždět do větších 
měst. Služby ale stále více využívají i mladé rodiny, 
a i když se jedná o menší provozovnu s omezenou 
otvírací dobou navazující na provoz okolních ambu-

lancí, nabízí lékárna široký sortiment léků na předpis 
i volně prodejných přípravků, prakticky ve stejném 
rozsahu, jaký má i lékárna v nemocnici. 

Od podzimu má Domažlická nemocnice svého 
vlastního kaplana. Stal se jím farář z nedaleké Ko-
lovče Wojciech Pelowski, který ale s nemocnicí spo-
lupracuje už od prvních vln pandemie. V roce 2020 
přišel do nemocnice na výzvu pomáhat jako dobro-
volník v první linii. Působil jako sanitář na lůžkových 
odděleních, kde si ovšem navíc ve volných chvílích 
ochotně povídal s pacienty, kteří často jen potřebo-
vali, aby jim někdo naslouchal. Jako sanitář pomáhá 
i nyní. S pacienty i jejich blízkými už ale promlouvá  
v roli nemocničního kaplana.

V souvislosti s covidem zprovoznila nemocnice ke 
konci roku laboratoř pro zpracovávání PCR testů. Do 
té doby byla jen odběrovým místem a testy vozila do 
sesterské Klatovské nemocnice nebo do smluvních 
laboratoří v Plzni.    

V závěru roku Domažlická nemocnice opět uspěla 
v 16. ročníku celostátního hodnotícího projektu Ne-
mocnice ČR 2021. Zvítězila mezi nefakultními ne-
mocnicemi v kategorii „Bezpečnost a spokojenost 
hospitalizovaných pacientů“ a dosáhla na druhou 
příčku v kategorii „Bezpečnost a spokojenost ambu-
lantních pacientů“. Dále obdržela cenu „Nemocnice 
pro život“, která hodnotí sympatie pacientů k perso-
nálu.



Skupina Nemocnice 
Plzeňského kraje6 VÝROČNÍ
ZPRÁVA

To je komplexní péče v jedné z nejmodernějších 
regionálních nemocnic v zemi. Druhá největší 
multioborová nemocnice v kraji působí v novém 
objektu z roku 2012. Nadále však nabízí péči  
v rodinné atmosféře.  

KLATOVSKÁ 
NEMOCNICE
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311
lůžek 
celkem lůžkové kapacity 

(k 12. 2021)

Klatovská nemocnice je rozsahem zdravotní péče, 
počtem lékařských oborů i personálu největší ne-
mocnicí Skupiny a po plzeňské fakultní nemocnici 
i druhou největší multioborovou nemocnicí v Pl-
zeňském kraji. Nejenže slouží obyvatelům druhého 
největšího města, ale zároveň je centrem zdraví pro 
jeden z největších okresů v zemi a také pro význam-
nou turistickou oblast Šumavu. 

Tato skutečnost klade na nemocnici vysoké nároky 
jak na rozsah zdravotní péče, tak i na kvalitu a rych-
lost jejího poskytování. I to byl důvod k tomu, že Pl-
zeňský kraj zahájil v roce 2009 výstavbu zcela nové-
ho nemocničního komplexu. Takzvaný monoblok 
byl vybaven novými přístroji i mobiliářem a zprovoz-
něn v roce 2012. Soustředí v sobě většinu medicín-
ských oborů, jež byly do té doby roztroušeny v něko-
lika pavilonech téměř stoletého areálu. Dnes je tak 
nemocnice v Klatovech jednou z nejmodernějších  

v zemi. Připravují se ale i další projekty modernizace 
a rozšíření péče, které se mají realizovat v nejbližších 
letech.   

Hlavní spádovou oblastí je celý okres Klatovy a přileh-
lá část jižního Plzeňska. Ve spádové oblasti nemoc-
nice 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 stov-
ky 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 prodej-
na občerstvení a tisku, řada prodejních automatů  
a bankomat.  

O nemocnici

287

235

31
21

24

zdravotní 
lůžka

sociální 
lůžka

z toho 
standardní

z toho  
následné péče

z toho 
intenzivní péče
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51
ambulancí
a poraden 
nelůžkové kapacity 
(k 12. 2021)

Nemocnice v Klatovech nabízí péči v nejdůležitěj-
ších medicínských oborech, jako je chirurgie, vnitřní 
lékařství včetně hemodialýzy, pediatrie, gynekolo-
gie včetně porodnictví nebo ARO. Specializované 
odbornosti jsou ortopedie, ORL a chirurgie hlavy  
a krku, oční, plicní, neurologie, psychiatrie. Dále po-
skytuje multioborovou intenzivní péči včetně ná-
sledné intenzivní péče a dlouhodobé ošetřovatel-
ské intenzivní péče a v neposlední řadě i léčebnou 
rehabilitaci ambulantní i lůžkovou. Komplement 
tvoří radiodiagnostické oddělení, nukleární medicí-
na a odbor klinických laboratoří, kam patří klinická 
biochemie, lékařská mikrobiologie, hematologie  
a transfuzní pracoviště a pracoviště kostního meta-

bolismu. Odborná pracoviště doplňují dvě lékárny, 
oddělení léčebné výživy a patologicko-anatomické 
oddělení.

Nemocnice má 311 lůžek. Z toho je 235 standard-
ních, 21 intenzivních a 31 následné péče. Zbývajících 
24 lůžek jsou lůžka sociální. Lůžka jsou umístěna  
v drtivé většině ve dvou- až třílůžkových pokojích. 
Zařízení dále provozuje 51 ambulancí a odborných 
poraden v rozsáhlém spektru specializací. 

Nemocnice má k dispozici šest centrálních operač-
ních sálů, k nimž patří pracoviště sterilizace, dále je-
den sál pro oční operace a jeden pro gynekologické 

Péče

7 operačních
sálů

2 lékárny

3
porodní boxy 
a gynekologické 
sály

6



npk

2021 

str

32

výkonnost 2021

9 274 hospitalizovaných
v akutní péči

195 hospitalizovaných
v následné péči

801 porodů

4 380 operací

4 895 pacientů převzatých 
od záchranky 

227 024
ošetření
v ambulancích

operace nebo operativně vedené poro-
dy. V jeho těsné blízkosti jsou velmi dob-
ře vybavené porodní boxy. Nemocnice 
provozuje lékařskou pohotovostní služ-
bu pro děti a dorost, pro dospělé a pro 
neodkladné úrazové stavy a dále ústav-
ní pohotovosti dalších oborů, například 
oční, ORL či gynekologické. V areálu ne-
mocnice je heliport. 

V Klatovské nemocnici v závěru roku 
2021 pracovalo 733 zaměstnanců (pře-
počtený stav), z toho 111 lékařů a 534 ne-
lékařských zdravotníků, zejména sester 
(382). Nemocnice každoročně umož-
ňuje praxi a stáže desítkám studentů 
středních zdravotnických škol a univer-
zitních fakult.



733 zaměstnanců (přepočtený stav) 
zaměstnanci (k 12. 2021)

ostatních 
nelékařských 
zdravotníků

88
nezdravotníků

111
lékařů

152382
sester

Z nemocnic Plzeňského kraje byla Klatovská nemoc-
nice zařízením, na které nejvíce dopadaly důsledky 
covidové pandemie. Aby zejména ve specializova-
né péči dokázala zachovat pokud možno co nejširší 
rozsah akutní neodkladné péče, musela na jednu 
stranu maximálně chránit svůj personál a prostory 
před infekcí koronaviru. Ovšem zároveň jako nemoc-
nice s nejvytíženějším lůžkovým fondem a minimál-
ními rezervami musela také velmi pečlivě zvažovat 
zřízení každého covidového lůžka. Důsledkem bylo, 
že v hlavních vlnách pandemie, ale i týdny po jejich 
skončení, docházelo k výraznému omezení elektivní 
péče a hlavně výkonů, které vyžadují náročná předo-
perační vyšetření a následně dlouhou hospitalizační 
péči. Typickým příkladem je ortopedická operativa. 
Například meziroční propad operací kloubních ná-

hrad (totální endoprotéza) byl až 50 procent a ná-
sledně se na tyto výkony prodloužily i čekací lhůty.

Jako „vlajková“ nemocnice Skupiny NPK plnila Kla-
tovská nemocnice důležitou roli v boji s pandemií 
covidu. Pro okresy Klatovy a Domažlice byla výdej-
ním místem hlavní očkovací vakcíny Comirnaty  
a pro nemocnice v Domažlicích i městkou nemocni-
ci v Sušici zpracovávala klatovská mikrobiologická la-
boratoř část odebraných vzorků PCR testů. Zároveň 
z krajských nemocnic hospitalizovala během roku 
nejvíce covidových pacientů, přičemž u některých 
aplikovala i experimentální léčbu rekonvalescentní 
plazmou, a již od června mohla jako jedna z prvních 
nemocnic v zemi používat k léčbě onemocnění co-
vid i monoklonální protilátky. 

2021
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Kromě covidové péče byl rok 2021 v Klatovech vý-
znamný i pro léčbu pacientů s chronickým selhá-
váním ledvin závislých na dialýze. Nemocnice totiž 
začala v širší míře využívat peritoneální neboli břišní 
dialýzu. Oproti běžnější hemodialýze, kterou provádí 
zdravotníci zpravidla přímo v nemocnici nebo jiném 
zařízení, jde o šetrnější a organismem lépe tolerova-
nou metodu, kterou si pacient provádí sám doma 
nebo i v práci. Pacientovi zároveň zabere tato péče 
méně času, je pohodlnější a pokud nemá fyzicky 
náročné zaměstnání, umožní mu téměř normálně 
pracovat.

Zlepšení péče se ale dočkají i pacienti dialyzovaní 
přímo v nemocnici a také další nefrologičtí pacienti. 
Nemocnice totiž v závěru roku získala stavební povo-
lení na výstavbu nového pavilonu dialyzační jednot-
ky. Pracoviště se tím přiblíží monobloku a ostatním 
medicínským oborům, zlepší se vybavení dialýzy, 
péče o pacienty i komfort pro personál. A v nepo-
slední řadě se navýší i kapacita pracoviště. Stavba za-
čne v roce 2022. 

V létě se do areálu nemocnice vrátila po čtyřech le-
tech socha Matka s dítětem českého sochaře a ma-
líře Jiřího Hanzálka. Po restaurování byla odhalena 
na novém místě přímo u hlavní budovy nemocnice. 
Jedná se o plastiku, kterou sochař vytvořil pro ne-
mocniční areál v roce 1965. Tehdy byla instalována  
v centrálním parku nemocnice, ale po roce 1970 byla 
i kvůli emigraci autora do Kanady přesunuta „do 
ústraní“ k nedalekému domu pro sirotky.  Socha na 
tomto místě byla do roku 2018, kdy se i vzhledem  
k nevyhovující konstrukci poškodila. Hlavním iniciá-
torem obnovy díla byl klatovský spolek Přátelé české 
historie a dále místní pobočka Konfederace politic-
kých vězňů, město Klatovy a Klatovská nemocnice.



Skupina Nemocnice 
Plzeňského kraje7 VÝROČNÍ
ZPRÁVA

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.

ROKYCANSKÁ 
NEMOCNICE
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lůžek 
celkem lůžkové kapacity 

(k 12. 2021)

O nemocnici

Péče

123
74

40
9

20

zdravotní 
lůžka

sociální 
lůžka

z toho 
standardní

z toho  
následné péče

z toho 
intenzivní péče

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

V Rokycanech je nemocnice 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 kom-
plement a operační trakt. Architektonické řešení se 
stalo v následujících letech vzorem i pro další české 
nemocnice. Tu Rokycanskou dále obklopuje rozlehlý 
park. 

Od počátku milénia prošla řada pracovišť mnoha-
milionovými modernizacemi. Ty zásadní stavební 
se plánují v následujícím období. Nemocnice slou-
ží hlavně obyvatelům okresu Rokycany a přilehlých 
částí okresů Plzeň-jih a Plzeň-sever. Ve spádové ob-
lasti žije 55 tisíc obyvatel. Pro klidné prostředí, krátké 
čekací doby a kvalitní péči ale vyhledávají nemocni-
ci i pacienti z Plzně a vybrané výkony chirurgického 
oddělení i pacienti z Prahy. Nemocnice disponuje 
parkovišti pro více než 150 vozidel, ale před areálem 
vzniká nová plocha pro 200 aut.

Nemocnice v Rokycanech nabízí péči v nejdůležitěj-
ších medicínských oborech, jako je chirurgie, vnitřní 
lékařství, pediatrie, ARO a v ambulantním režimu 
i gynekologie. Dále poskytuje intenzivní péči a ná-
slednou péči včetně ošetřovatelských lůžek a v ne-
poslední řadě i léčebnou rehabilitaci. Komplement 
tvoří radiodiagnostické oddělení, oddělení klinic-
ké biochemie, hematologicko-transfuzní oddělení  
a nedílnou součástí je i lékárna. 

Nemocnice má 143 lůžek. Z toho je 74 standardních, 
9 intenzivních a 40 následné a ošetřovatelské péče  
a dalších 20 jsou sociální lůžka. Nemocnice dále pro-
vozuje 32 ambulancí a odborných poraden, kromě 
ambulancí základních oborů například i mammo-
logickou, cévní, plastické chirurgie, nefrologickou, 
dětskou neurologickou, endokrinologickou, revma-
tologickou a další.



32
ambulancí
a poraden 
nelůžkové kapacity 
(k 12. 2021)

3 operační
sály

1 lékárna

280 zaměstnanců (přepočtený stav) 
zaměstnanci (k 12. 2021)

ostatních 
nelékařských 
zdravotníků

69
nezdravotníků

44
lékařů

54113
sester

Nemocnice má k dispozici tři operační sály a praco-
viště sterilizace. V nemocnici je k dispozici lékařská 
pohotovostní služba pro děti a dorost, pro dospělé 
a pro neodkladné úrazové stavy. U nemocnice je 
heliport. V Rokycanské nemocnici pracuje 280 za-
městnanců (přepočtený stav). Z toho je 44 lékařů  
a 167 nelékařských zdravotníků a zejména sester 
(113). Nemocnice každoročně umožňuje praxi a stáže 
i několika studentům zdravotnických škol.

2021
Zásadní událostí pro Rokycanskou nemocnici, která 
se z krajských nemocnic akutní péče v tomto miléniu 
zatím nejméně modernizovala, bylo v roce 2021 do-
končení studie rekonstrukce a dostavby nemocniční 
budovy. Architektonická společnost Siebert+Talaš ji 
představila v létě a do konce roku připravila i pro-
jektovou dokumentaci pro první dvě etapy rekon-
strukce z celkem pěti plánovaných. Vlastník nemoc-
nice Plzeňský kraj tak má již jasnou vizi, jak by měla 
kompletní modernizace vypadat a že bude možné ji 
realizovat za provozu. Zároveň má už i podklady pro 
veřejnou zakázku k výběru  dodavatele prvních etap 
stavby.  

Hned v první etapě získá zařízení nové dominanty 
v podobě bočních věží rozšířeného ambulantního 
traktu. Tam se přesune část provozů právě ze sou-
časného předního ambulantního traktu, v němž 
bude modernizace pokračovat. Následně se bude 
rekonstruovat zadní trakt, spojovací trakt a přilehlé 
části hlavní budovy. Hlavním cílem rekonstrukce je 
zvýšit kvalitu a komfort péče a zároveň zlepšit její 
dostupnost v regionu, zejména u specializovaných 
zákroků a výkonů. Přístavba a současná moderniza-
ce stávajících dispozic totiž zajistí rozšíření a efektiv-
nější provozní uspořádání zdravotnických pracovišť, 
včetně zajištění kompaktnosti dle současných tren-
dů medicíny. 

Při modernizaci může nemocnice vybudovat také 
plně funkční urgentní příjem, tedy systém moderní-
ho a rychlého příjmu pacientů s potřebným přístro-
jovým a personálním vybavením. Nemocnici totiž 
na počátku roku zařadilo ministerstvo zdravotnictví 
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výkonnost 2021

4 104 hospitalizovaných
v akutní péči

247 hospitalizovaných
v následné péči

1 120 operací

3 093 pacientů převzatých 
od záchranky 

81 948
ošetření
v ambulancích

dodatečně na seznam poskytovatelů zdravotních 
služeb s urgentním příjmem. Pro nemocnici to sym-
bolicky znamená, že se s ní počítá jako s důležitým 
regionálním poskytovatelem akutní péče. Věcně má 
ale navíc nárok k vybudování a k provozování ur-
gentního příjmu i finanční podporu.

Také Rokycanská nemocnice se v roce 2021 význam-
ně zapojila do boje s covidovou pandemií. V prvním 
čtvrtletí hospitalizovala během nejhorší pande-
mické vlny současně přes 40 covidových pacientů, 
vzhledem k velikosti své i spádové oblasti provádě-
la nadstandardní počet antigenních a později PCR 
testů, ale hlavně vytvořila a téměř půl roku provozo-
vala největší vakcinační centrum v Plzeňském kraji. 

Jednalo se o Velkokapacitní očkovací místo (VOČM), 
které působilo ve společenském sále Středního od-
borného učiliště Plzeň v plzeňské čtvrti Skvrňany. 
Zařídit a vybavit ho pomohl zřizovatel nemocnice 
Plzeňský kraj i školy. Nemocnice měla na starost pro-
voz, personál a hlavně zásobování a aplikaci očkova-
cích vakcín. Provoz zahájil v dubnu a skončil v září. 
Během půlročního fungování bylo ve VOČM podáno 
téměř 46.600 zájemců přes 92.800 dávek vakcíny. 
VOČM sehrálo v očkování důležitou roli zejména ve 
druhém kvartálu, kdy bylo třeba v krátkém čase na-
očkovat co nejvíce zájemců. Kapacita centra byla až 
1200 podaných dávek denně. Mimo VOČM očkovala 
Rokycanská nemocnice i přímo ve svých prostorech.
Také zdravotníkům Rokycanské nemocnice poděko-
val národní tým kuchařů za práci a péči v době pan-
demie. Speciální menu uvařila česká reprezentace  
v polovině září.
  

Transfuzní oddělení uspořádalo v září 
druhým rokem po sobě akci Zachraň ži-
vot aneb staň se dárcem krve, kdy na ná-
městí v Rokycanech prováděli zdravotní-
ci zájemcům preventivní vyšetření tlaku 
a cukru v krvi, zjišťovali krevní skupinu  
a seznamovali veřejnost s tím, co obnáší 
dárcovství. Zájem začít darovat krev vy-
jádřilo během akce skoro 30 účastníků.

V říjnu se Rokycany staly předposledním okresním 
městem v zemi, kde byl zřízen babybox, tedy schrán-
ka pro bezpečné odložení novorozenců, o které se 
rodička z jakýchkoli důvodů nemůže nebo nechce 
starat. Babybox je instalován u nemocnice, aby se  
o případné odložené dítě postaral personál dětské-
ho oddělení. Stoprocentní fungování a nejlépe žád-
ný důvod jej otvírat popřál zařízení a požehnal i pl-
zeňský biskup Tomáš Holub. 

Ten zároveň podpořil myšlenku zřízení pozice ne-
mocničního kaplana, podobně jako v Domažlické 
nemocnici. Rokycanská rozšířila svůj tým o kaplana 
v prosinci.  



Skupina Nemocnice 
Plzeňského kraje8 VÝROČNÍ
ZPRÁVA

Nemocnice ve Stodu se mění před očima. Už několik 
let se postupně rozšiřuje a také uvnitř prochází 
průběžnou modernizací a další úpravy se chystají. 
Vždy je však kladen důraz na to, aby byl zachován 
punc rodinné nemocnice, kde uzdravuje i klidné 
prostředí a milý personál.

STODSKÁ 
NEMOCNICE
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195
lůžek 
celkem lůžkové kapacity 

(k 12. 2021)

O nemocnici

Péče

120

57
8

10

185 zdravotní 
lůžka

sociální 
lůžka

z toho 
standardní

z toho  
následné 
péče

z toho 
intenzivní péče

Stodská nemocnice leží zhruba 20 kilometrů zá-
padně od Plzně a zajišťuje 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 Sto-
du stěžejním nemocničním 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, 
lůžkový a operačních sálů a komplementu, vyrostl 
na dřívější chmelnici a volný pozemek se tím mohl 
přeměnit na rozsáhlý a pestrý park. Modernizovaná 
budova v něm připomíná spíše bytový dům se za-
hradou než nemocnici.

Ve spádové oblasti nemocnice žije přes 60 tisíc oby-
vatel. Pro klidné prostředí, krátké čekací doby a kva-
litní péči ale vyhledávají nemocnici i pacienti nebo 
rodičky z Plzně. Nemocnice disponuje parkovišti pro 
více než 190 vozidel a je dobře dostupná z vlakové-
ho nádraží i autobusů, z nichž některé mají zastávku 
přímo před areálem nemocnice.

Nemocnice ve Stodu nabízí péči v nejdůležitějších 
medicínských oborech, jako je chirurgie, vnitřní lé-
kařství, pediatrie a gynekologie včetně porodnic-
tví. Dále poskytuje intenzivní péči, následnou péči 
včetně ošetřovatelských lůžek a v neposlední řadě  
i léčebnou rehabilitaci. Komplement tvoří radiodia-
gnostické oddělení a oddělení klinické biochemie.  
A nedílnou součástí je i lékárna. 

Nemocnice má 195 lůžek. Z toho je 120 standard-
ních, 8 intenzivních a 67 následné péče a sociálních. 
Zařízení dále provozuje 35 ambulancí a odborných 
poraden, kromě ambulancí základních oborů na-
příklad i ortopedickou, nefrologickou, plicní, diabe-
tologickou, kardiologickou, alergologickou či urolo-
gickou. Nemocnice má k dispozici dva operační sály 
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a jeden zákrokový sálek, pracoviště sterilizace, dva 
porodní boxy a sekční sál. V nemocnici je k dispozici 
lékařská pohotovostní služba pro dospělé. U nemoc-
nice je přistávací plocha pro záchranářský vrtulník. 
Ve Stodské nemocnici pracuje 356 zaměstnanců 
(přepočtený stav). Z toho je 70 lékařů a 230 nelékař-
ských zdravotníků a zejména sester (156). Nemoc-
nice každoročně umožňuje praxi a stáže i několika 
studentům zdravotnických škol.

2021
Podobně jako Rokycanská nemocnice se i ta Stod-
ská zapojila v roce 2021 velmi intenzivně do očkovací 
kampaně proti nemoci covid. Jako první v Plzeňském 
kraji zprovoznila skutečné „velkokapacitní“ očkovací 
centrum. Od počátku března totiž začala očkovat  
v Kulturním domě Stod, který poskytla stodská rad-
nice. Jeho kapacita byla v době masového očkování 
až 800 lidí denně. V listopadu pak přesunula očko-
vání do dřívějšího Ústavu sociální péče, který nabídl 
rovněž nadstandardní prostory.  Díky tomu aplikovali 
stodští zdravotníci během celého roku v Plzeňském 
kraji vůbec nejvíce dávek vakcíny z mimoplzeňských 
očkovacích center a to téměř 60 tisíc. Společně s Fa-
kultou zdravotnických studií se podílela nemocnice  
i na očkování přímo v borském kampusu Západo-
české univerzity v Plzni.

Nemocnice dále pokračovala v průběžné moder-
nizaci prostor, která se v roce 2021 odehrávala opět  
v nejspodnějším podlaží nemocnice, kde je oddělení 
následné a dlouhodobé péče. V druhé etapě rekon-
strukce vznikla v jižním křídle lůžkového traktu zce-
la nová stanice s 28 lůžky. Před ní zde byly lékařské 
pokoje a ambulance, které se přestěhovaly do jiných 
částí nemocnice. Nové pokoje jsou výhradně dvou-  
a třílůžkové a všechny mají vlastní sociální zařízení. 

35
ambulancí
a poraden 
nelůžkové kapacity 
(k 12. 2021)

2 operační
sály

1 lékárna

356 zaměstnanců
(přepočtený stav) 
zaměstnanci (k 12. 2021)

ostatních 
nelékařských 
zdravotníků

70
nezdravotníků

56
lékařů

74156
sester
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a gynekologické 
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výkonnost 2021

4 992 hospitalizovaných
v akutní péči

461 hospitalizovaných
v následné péči

2 045
446

operací

porodů

3 355 pacientů převzatých 
od záchranky 

91 123
ošetření
v ambulancích

Na ploše celého oddělení je navíc zá-
věsný systém pro pohodlný a bezpečný 
transport imobilních pacientů. Součástí 
stanice je i rehabilitační pracoviště. Do 
nových komfortnějších pokojů se první 
pacienti přestěhovali ze starší lůžkové 
stanice v závěru roku. Brzy poté začala 
třetí etapa rekonstrukce oddělení právě 
v prostorech původní lůžkové stanice. 

V druhé polovině roku rozšířila nemoc-
nice ambulantní péči o urologickou am-
bulanci a ortopedickou ambulanci. Obě 
pod vedením velmi zkušených lékařů.

Po skončení jarní vlny covidu se zdravot-
níci představili i v netradiční roli taneč-
níků. Připojili se k celosvětové taneční 
výzvě Jerusalema challenge, která se 
stala v celém světě symbolem boje proti 
pandemii koronaviru. Přímo v nemocni-
ci a v nemocničním parku pak natočili 
klip, který následně zhlédlo na sociál-
ních sítích (Facebook, YouTube, Twitter 
a Instagram) přes 30 tisíc uživatelů. Do 
natáčení se zapojilo téměř 40 zdravotní-
ků včetně sester, porodních asistentek, 
terapeutů, lékárníků i lékařů.



Skupina Nemocnice 
Plzeňského kraje9 VÝROČNÍ
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Nemocnice v Horažďovicích je vzorovou nemocnicí 
pro pacienty, kteří potřebují odbornou následnou, 
například pooperační nebo dlouhodobou 
ošetřovatelskou péči, jakožto i kvalitní rehabilitaci  
a kteří ocení úsměv a povzbuzení zdravotníků  
i hezké prostředí.

NEMOCNICE
HORAŽĎOVICE
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*tzv. klouzavá lůžka – lůžka, která se pro sociální 
péči vyčleňují z fondu zdravotních lůžek  

140
lůžek 
celkem lůžkové kapacity 

(k 12. 2021)

O nemocnici

Péče

20*
140 zdravotní 

lůžka
sociální 
lůžka

Nemocnice Horažďovice slouží pacientům, jejichž 
stav nevyžaduje pobyt přímo na standardních lůž-
kách akutní péče, ale přitom potřebují odborně do-
léčit či rehabilitovat, a vyžadují proto pravidelnou 
lékařskou, terapeutickou nebo ošetřovatelskou péči. 
V Horažďovicích trvale roste o tento typ péče po-
ptávka. Důvod? Dobré reference, které se rychle šíří 
za hranice klatovského okresu i kraje.

Nemocnice působí v budově, kterou nechala na po-
čátku minulého století vybudovat jako svůj mateři-
nec Kongregace Školských sester de Notre Dame. 
Poskytování zdravotní péče slouží objekt od 60. let 
minulého století. V 80. letech prošel zásadní rekon-
strukcí a mnoho dalších změn, včetně přístaveb, 
absolvuje dodnes. Tyto úpravy posunuly historickou 
budovu 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 včet-
ně krajské metropole. Mezi veřejností se postupně 
šíří objektivní reference, že „pokud potřebujete roz-
hýbat nebo rozchodit, jeďte do Horažďovic“. Kromě 
empatického personálu a přátelské atmosféry je be-
nefitem nemocnice i krásný a rozlehlý park, jež mo-
hou pacienti a jejich návštěvy plně využívat. Přímo  
v areálu nemocnice je k dispozici 70 parkovacích 
míst a dalších 80 v těsné blízkosti. 

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

Horažďovická nemocnice je v tomto směru dosta-
tečně prostorově vybavena tak, aby na pokojích byli 
společně pacienti podobného věku, s podobným 
postižením i psychickými schopnostmi a vzájemně 
se nerušili. Nemocnice má 140 lůžek, převážně ve 
dvou- a třílůžkových pokojích.
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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 147 zaměstnanců (přepočtený stav). 
Z toho je 11 lékařů, 54 sester a další čtyři desítky ne-
lékařských zdravotníků. Nemocnice každoročně 
umožňuje praxi nebo stáže i několika studentům 
zdravotních škol.

2021
Nemocnice následné péče ani v roce 2021 primárně 
nepřijímala k léčbě pacienty s onemocněním covid. 
Přesto se ale i jí péče o tyto pacienty týkala. Zejména 
v jarním období při nejsilnější vlně pandemie „od-
lehčovala“ nemocnicím akutní péče a doléčovala je-
jich infekční pacienty, kteří už nevyžadovali péči na 
standardním lůžku, ale zároveň nebylo možné nebo  
s ohledem na infekčnost vhodné je odeslat do do-
mácí nebo jiné ústavní péče. A samozřejmě přijímala  
k hospitalizaci a doléčení i pacienty s jinými kom-
plikacemi, například po operacích, kteří ale one-
mocněli nemocí covid nebo měli příznaky nemoci 
před nebo během hospitalizace. Z tohoto důvodu si 
i nemocnice v Horažďovicích vytvořila a dle potřeb 
navyšovala lůžkovou kapacitu i pro infekční, resp. 
suspektní pacienty. Nemocnice v roce 2021 hospita-
lizovala 247 covidových pacientů.

Z důvodu blízkosti nemocnic v Klatovech a Suši-
ci a vytížení personálu a absenci vhodných prostor 
se nemocnice jako jediná z krajem vlastněných za-
řízení nezapojila do masivního očkování. Provádě-
la ovšem antigenní testování a testování protilátek. 

4
ambulance
a poradny 
nelůžkové kapacity 
(k 12. 2021)

147 zaměstnanců
(přepočtený stav) 
zaměstnanci (k 12. 2021)

ostatních 
nelékařských 
zdravotníků

37
nezdravotníků

11
lékařů

4554
sester
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výkonnost 2021

1 005 hospitalizovaných
pacientů

46 013 ošetřovacích dnů

39 972
ošetření  
a vyšetření
v ambulancích

Jako poděkování personálu nemocnice 
za péči v době pandemie, ale také pro 
rozptýlení pacientů v období omezení 
návštěv ve vnitřních prostorech, se na 
přelomu jara a léta uskutečnily v are-
álu dva Koncerty pod okny. Při prvním 
zahrálo Volné sdružení horažďovických 
zpěváků a muzikantů a při druhém de-
chový showband Brass Avenue. 
 
Nemocnice v závěru roku představila 
záměr dalšího rozvoje. Plánuje nástav-
bu technické budovy o dvě podlaží  
a propojení těchto nových prostor spo-
jovacím krčkem s lůžkovými stanicemi 
hlavní budovy. Nové prostory umožní 
přesunout z hlavní budovy zejména 
sklady zdravotnického materiálu a část 
prostor určených jako zázemí pro perso-
nál. V hlavní budově to pak umožní další 
modernizaci a zkomfortnění lůžkových 
pokojů. V dosud nerekonstruovaných 
pokojích se sníží počet lůžek, zpravidla 
ze čtyř na tři a nemocnice dostaví dal-
ším pokojům vlastní sociální zařízení.

Přímo v roce 2021 rozšířila nemocnice 
opět parkovací kapacity o sedm míst  
a opravila střechy tří menších technic-
kých budov. V závěru roku pak pořídila 
pro rehabilitaci nový vysokovýkonný la-
ser a modernizovala vybavení kuchyně 
nákupem pěti nových přístrojů – šoké-
ru, dvou myček na bílé a černé nádobí 
a dále velkoobjemové pánvičky a kotle.  



Skupina Nemocnice 
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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.

NEMOCNICE
SVATÁ ANNA
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tzv. klouzavá lůžka – část lůžek se pro sociální péči vyčleňuje 
z fondu zdravotních lůžek  

105
lůžek 
celkem lůžkové kapacity 

(k 12. 2021)

O nemocnici

Péče

25*
100* zdravotní 

lůžka
sociální 
lůžka

Nemocnice Svatá Anna pomáhá lidem, kterým zra-
nění či nemoc způsobily snížení pohyblivosti, naučit 
se s trvalým hendikepem nebo po operaci či léčbě 
opět samostatně pohybovat a vrátit se pokud mož-
no k plnohodnotnému životu a být soběstačný. 

Nemocnice vznikla za severozápadním okrajem 
Plané v 50. letech minulého století. Už před ní ale  
v jižním svahu pod původně gotickým kostelem sva-
té Anny na stejnojmenném vrchu stál misijní dům  
a chlapecký konvikt redemptoristů. Nemocnice zpr-
vu sloužila jako léčebna vojenských veteránů, pak 
jako léčebna pro nemocné tuberkulózou a pozdě-
ji 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 nemoc-
nice „pomáháme zpět do života“ má reálný základ. 
Pacienti a jejich rodiny oceňují klidnou lokaci mimo 
městskou zástavbu v krásné přírodě.

Nemocnice Svatá Anna v Plané doléčuje zdravotní 
potíže ze všech oborů medicíny zejména léčebnou 
tělesnou výchovou. Zároveň poskytuje individuální 
ošetřovatelskou péči a popřípadě i sociální služby. Je 
určena zejména osobám po ortopedickém zákro-
ku, například s umělým kloubem, které se s novou 
součástí těla potřebují naučit jistě pohybovat, dále 
osobám s neurologickým onemocněním, například 
po cévní mozkové příhodě nebo s komplikovanou 
cukrovkou s ochrnutím části těla, kdy je třeba mini-
malizovat hendikep, a v neposlední řadě osobám po 
vážných úrazech, jako jsou zlomeniny páteře, konče-
tin včetně amputací, které potřebují buď jen rozpo-
hybovat, nebo se naučit s hendikepem pohybovat. 
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Kromě lůžkových stanic pro rozličné typy pacientů 
disponuje nemocnice rozsáhlou rehabilitační částí 
včetně tělocvičen, vodoléčby, elektroléčby či reha-
bilitačního chodníku a schodů. Nemocnice má 100 
zdravotních lůžek a 25 sociálních. V nemocnici pra-
cuje 72 zaměstnanců (přepočtený stav), z toho šest 
lékařů a 48 nelékařských zdravotníků, zejména ses-
ter a fyzioterapeutů. Nemocnice každoročně umož-
ňuje praxi i několika studentům zdravotních škol.

2021
Protože v Plané zanikla na přelomu milénia nemoc-
nice akutní péče a protože Nemocnice následné 
péče Svatá Anna je jediným lůžkovým zdravotnic-
kým zařízením na území okresu Tachov, stupňují se 
zejména v posledních deseti letech debaty o jejím 
dalším rozvoji. V regionu totiž chybí ambulantní 
péče včetně trvale fungujících lékařských pohoto-
vostí a včetně komplementárních služeb nebo ná-
vazné péče, jako jsou například observační lůžka 
nebo prostorové i personální zázemí pro malé chi-
rurgické výkony. I kvůli pandemii covidu navíc zača-
lo být téma rozvoje nemocnice palčivější. V polovi-
ně roku 2021 proto vznikla odborná studie rozvoje 
nemocnice. Vychází mimo jiné z faktu, že stávající 
budova nemocnice neumožňuje za vyložení přimě-
řených finančních prostředků potřebný rozvoj, a že 
vzhledem k umístění mimo město chybí i potřeb-
ná dostupnost. Navrhuje proto výstavbu nového ne-
mocničního areálu v širším centru Plané.

Zpracovatel studie navrhl už v konkrétní vytipované 
lokalitě výstavbu dvou objektů – v menším je poli-
klinika se základním komplementem a výjezdovým 
stanovištěm zdravotnické záchranné služby a větší je 
budova s lůžkovou částí, kde by bylo pět stanic ná-
sledné péče. Každá s kapacitou 30 lůžek. Studie na-

72 zaměstnanců
(přepočtený stav) 
zaměstnanci (k 12. 2021)

ostatních 
nelékařských 
zdravotníků

18
nezdravotníků

6
lékařů

2523
sester
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výkonnost 2021

638 hospitalizovaných
pacientů

24 035 ošetřovacích dnů

vrhuje pro pacienty a návštěvy i relaxač-
ní park s jezírkem, parkoviště pro zhruba 
150 aut a plochu pro přistávání vrtulníku 
letecké záchranné služby.

V souvislosti s projektem výstavby nové 
nemocnice je v první řadě nutné převést 
pozemek z vlastnictví státu na Plzeňský 
kraj a následně zajistit změnu územní-
ho plánu. Obojí se od zveřejnění studie 
průběžně řeší s pozemkovým úřadem  
a plánskou radnicí.

Ani nejmenší z krajských nemocnic se 
v roce 2021 nevyhnula pandemie one-
mocnění covid. Podobně jako horažďo-
vická nemocnice pomáhala i ta plánská 
doléčovat v jarní vlně infekční pacienty  
z nemocnice akutní péče, kteří už nevy-
žadovali pobyt na standardním lůžku. 
Nemocnice v Plané hospitalizovala bě-
hem roku 66 pacientů s onemocněním 
covid. 

Dále se nemocnice zapojila do očkování 
a stala se páteřním očkovacím místem 
nejen pro svůj region, ale i celý okres Ta-
chov.   

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 / sociální 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 x

VAKCINAČNÍ CENTRUM (očkovací místo) x x x x 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. 2021

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 / sociální 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 x

VAKCINAČNÍ CENTRUM (očkovací místo) x x x x x

LÉKÁRNY x x x x

PATOLOGIE x

11
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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

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 x

Traumatologická x x x x

Cévní (flebologická) x x x x

Stomická /  
léčba chronických ran a defektů x x x

Plastická chirurgie x x

Mammologická  
(onemocnění prsu) x x x x

Algeziologická / chronické bolesti x

INTERNÍ OBORY

Všeobecná interní x x x x x

Hematologická x x x

Gastroenterologická x x x x x

Alergologie o o o

Kožní o o o o

Urologická o o x

Nefrologická o x x x

Kardiologická x*o x x x x

Revmatologická x x

Endokrinologická x x x

Angiologická x*

Plicní x o x

Osteologická x

Spánková laboratoř o x

Diabetologická x o x

ORTOPEDIE

Ortopedická o x o x o

Protetika o x o

Sonografie dětských kyčlí o x x

x – vlastní ambulance
o – ambulance poskytované v prostorách nemocnic cizími subjekty (zde uvedeny jako výčet péče poskytované v rámci areálů nemocnic, 
v ostatních tabulkách a grafech, např. výkonnostních/kapacitních, nebo v textech nejsou zohledněny)
* od května 2022 | ** od března 2022

Zastoupení hlavních odborností a zdravotnických 
pracovišť v nemocnicích – 12. 2021
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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

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 x

Traumatologická x x x x

Cévní (flebologická) x x x x

Stomická /  
léčba chronických ran a defektů x x x

Plastická chirurgie x x

Mammologická  
(onemocnění prsu) x x x x

Algeziologická / chronické bolesti x

INTERNÍ OBORY

Všeobecná interní x x x x x

Hematologická x x x

Gastroenterologická x x x x x

Alergologie o o o

Kožní o o o o

Urologická o o x

Nefrologická o x x x

Kardiologická x*o x x x x

Revmatologická x x

Endokrinologická x x x

Angiologická x*

Plicní x o x

Osteologická x

Spánková laboratoř o x

Diabetologická x o x

ORTOPEDIE

Ortopedická o x o x o

Protetika o x o

Sonografie dětských kyčlí o x x

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

ORL

ORL všeobecná x o x

Endoskopie x

Expertní x

Inhalatorium x

Audiometrie x

DĚTSKÉ/  
PEDIATRIE

Všeobecná dětská x x x x

Neurologická x x

Praktický lékař pro děti a dorost x xo

Gastroenterologická x

Endokrinologická x

Alergologická (imunologická) x o

Pro poruchy kostního a minerálního  
metabolismu x

Poradna pro rizikové novorozence x

Oční x

Poradna 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

EEG laboratoř / EMG laboratoř 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* x x**o

Psychiatrická x x

Závodní lékař x

Nutriční poradna / ambulance umělé výživy x

Stomatologická o

Poradna pro pečující o seniory  
v domácím prostředí x

Zastoupení hlavních odborností a zdravotnických 
pracovišť v nemocnicích – 12. 2021 11
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      Údaje o auditované účetní jednotce 

Název účetní jednotky: Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. 
Sídlo: Vejprnická 663/56, Skvrňany, 318 00 Plzeň 
Zápis proveden u: Krajského soudu v Plzni 
Zápis proveden pod číslem: oddíl B, číslo vložky 1564 
IČO: 29107245 
DIČ: CZ29107245 
Statutární orgán: Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, předseda představenstva 

Roman Jurečko, člen představenstva 
Petr Suchý, člen představenstva 
Ing. Viktor Krutina, člen představenstva 

Předmět činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 
zákona 

Ověřované období: Od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 
Příjemce zprávy: Jediný akcionář společnosti 

 
 
 
 
 
 
 

 

Údaje o auditorské společnosti 

Název společnosti: NEXIA AP a.s. 
Evidenční číslo auditorské 
společnosti: 

č. 096 

Sídlo: Sokolovská 5/49, 186 00 Praha 8 Karlín 
Zápis proveden u: Městského soudu v Praze 
Zápis proveden pod číslem: oddíl B, číslo vložky 14203 
IČO: 481 17 013 
Telefon: +420 221 584 302 
E-mail: nexiaprague@nexiaprague.cz  
Odpovědný auditor: Ing. Mikuláš Ľaš 
Evidenční číslo auditora: č. 2493 
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Zpráva nezávislého auditora 

akcionáři společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. 

Výrok auditora 

Provedli jsme audit přiložené konsolidované účetní závěrky společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. (dále 
„účetní jednotka“) a jejích dceřiných společností („Skupina“) sestavené na základě českých účetních předpisů, 
která se skládá z konsolidované rozvahy k 31.12.2021, konsolidovaného výkazu zisku a ztráty, za rok končící 
31.12.2021, konsolidovaného přehledu o změnách vlastního kapitálu a konsolidovaného přehledu o peněžních 
tocích za rok končící 31.12.2021 a přílohy této konsolidované účetní závěrky, která obsahuje popis použitých 
podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Skupině jsou uvedeny v bodě 1. přílohy této 
konsolidované účetní závěrky. 

Podle našeho názoru konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Skupiny 
k 31.12.2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2021 
v souladu s českými účetními předpisy. 

Základ pro výrok 

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, 
kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními 
doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora 
za audit konsolidované účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým 
Komorou auditorů České republiky jsme na Skupině nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající 
z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a 
vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. 

Ostatní informace uvedené v konsolidované výroční zprávě 

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené v konsolidované 
výroční zprávě mimo konsolidovanou účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá 
vedení účetní jednotky. 

Náš výrok ke konsolidované účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich 
povinností souvisejících s ověřením konsolidované účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a 
posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s konsolidovanou účetní 
závěrkou či s našimi znalostmi o Skupině získanými během ověřování konsolidované účetní závěrky nebo zda se 
jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace 
byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. 
Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti 
a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení 
uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací. 

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že: 

 ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v konsolidované účetní 
závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s konsolidovanou účetní závěrkou 
a 

 ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy. 

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Skupině, k nimž jsme dospěli při provádění 
auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů 
jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili. 
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Zpráva nezávislého auditora 

akcionáři společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. 

Výrok auditora 

Provedli jsme audit přiložené konsolidované účetní závěrky společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. (dále 
„účetní jednotka“) a jejích dceřiných společností („Skupina“) sestavené na základě českých účetních předpisů, 
která se skládá z konsolidované rozvahy k 31.12.2021, konsolidovaného výkazu zisku a ztráty, za rok končící 
31.12.2021, konsolidovaného přehledu o změnách vlastního kapitálu a konsolidovaného přehledu o peněžních 
tocích za rok končící 31.12.2021 a přílohy této konsolidované účetní závěrky, která obsahuje popis použitých 
podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Skupině jsou uvedeny v bodě 1. přílohy této 
konsolidované účetní závěrky. 

Podle našeho názoru konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Skupiny 
k 31.12.2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2021 
v souladu s českými účetními předpisy. 

Základ pro výrok 

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, 
kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními 
doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora 
za audit konsolidované účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým 
Komorou auditorů České republiky jsme na Skupině nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající 
z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a 
vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. 

Ostatní informace uvedené v konsolidované výroční zprávě 

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené v konsolidované 
výroční zprávě mimo konsolidovanou účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá 
vedení účetní jednotky. 

Náš výrok ke konsolidované účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich 
povinností souvisejících s ověřením konsolidované účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a 
posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s konsolidovanou účetní 
závěrkou či s našimi znalostmi o Skupině získanými během ověřování konsolidované účetní závěrky nebo zda se 
jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace 
byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. 
Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti 
a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení 
uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací. 

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že: 

 ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v konsolidované účetní 
závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s konsolidovanou účetní závěrkou 
a 

 ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy. 

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Skupině, k nimž jsme dospěli při provádění 
auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů 
jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili. 
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Odpovědnost představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit za konsolidovanou účetní závěrku 

Představenstvo odpovídá za sestavení konsolidované účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu 
s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení 
konsolidované účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem 
nebo chybou. 

Při sestavování konsolidované účetní závěrky je představenstvo povinno posoudit, zda je Skupina schopna 
nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze konsolidované účetní závěrky záležitosti týkající se 
jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení konsolidované účetní závěrky, 
s výjimkou případů, kdy představenstvo plánuje zrušení Skupiny nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá 
jinou reálnou možnost než tak učinit. 

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví odpovídá dozorčí rada ve spolupráci s výborem pro audit.  

Odpovědnost auditora za audit konsolidované účetní závěrky 

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že konsolidovaná účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou 
(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. 
Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše 
uvedenými předpisy ve všech případech v konsolidované účetní závěrce odhalí případnou existující významnou 
(materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za 
významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit 
ekonomická rozhodnutí, která uživatelé konsolidované účetní závěrky na jejím základě přijmou. 

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu 
odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností: 

 Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti konsolidované účetní závěrky 
způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a 
získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že 
neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko 
neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být 
tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních 
kontrol. 

 Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Skupiny relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom 
mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit 
názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému. 

 Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, 
které v této souvislosti vedení účetní jednotky uvedlo v příloze konsolidované účetní závěrky. 

 Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení konsolidované účetní závěrky 
vedením účetní jednotky a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná 
(materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost 
Skupiny nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, 
je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze konsolidované 
účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry 
týkající se schopnosti Skupiny nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data 
naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Skupina ztratí schopnost 
nepřetržitě trvat. 

 Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah konsolidované účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, 
zda konsolidovaná účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k 
věrnému zobrazení. 
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 Získat dostatečné a vhodné důkazní informace o finančních údajích účetních jednotek zahrnutých do 
Skupiny a o její podnikatelské činnosti, aby bylo možné vyjádřit výrok ke konsolidované účetní závěrce. 
Zodpovídáme za řízení auditu Skupiny, dohled nad ním a za jeho provedení. Výrok auditora ke 
konsolidované účetní závěrce je naší výhradní odpovědností. 

Naší povinností je informovat představenstvo, dozorčí radu a výbor pro audit mimo jiné o plánovaném rozsahu 
a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných 
nedostatků ve vnitřním kontrolním systému. 

 

V Praze dne 13. června 2022 

 

 

 Ing. Mikuláš Ľaš 
evidenční číslo auditora: 2493 

NEXIA AP a.s. 
evidenční číslo auditorské společnosti 096 
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Nemocnice Plzeňského kraje, a.s
29107245

Právní forma konsolidující účetní jednotky: Akciová společnost
 Poradenství v oblasti řízení
31.12.2021

Datum sestavení konsolidované účetní uzávěrky: 31.5.2022

řád.

c Brutto Korekce Netto Netto
001 1 755 362 -689 991 1 065 371 720 315

A. 002 0 0 0 0
B. 003 935 008 -687 622 247 386 230 048
B. I. 004 38 923 -31 725 7 198 7 628
B. I. 1. 005 0 0 0 0
B. I. 2. 006 38 923 -31 725 7 198 7 628
B. I. 2. 1. 007 38 923 -31 725 7 198 7 628
B. I. 2. 2. 008 0 0 0 0
B. I. 3. 009 0 0 0 0
B. I. 4. 010 0 0 0 0
B. I. 5. 011 0 0 0 0
B. I. 5. 1. 012 0 0 0 0
B. I. 5. 2. 013 0 0 0 0
B. II. 014 896 085 -655 897 240 188 222 420
B. II. 1. 015 17 256 -5 514 11 742 12 174
B. II. 1. 1. 016 5 0 5 5
B. II. 1. 2. 017 17 251 -5 514 11 737 12 169
B. II. 2. 018 846 402 -650 383 196 019 209 866
B. II. 3. 019 0 0 0 0
B. II. 4. 020 100 0 100 100
B. II. 4. 1. 021 0 0 0 0
B. II. 4. 2. 022 0 0 0 0
B. II. 4. 3. 023 100 0 100 100
B. II. 5. 024 32 327 0 32 327 280
B. II. 5. 1. 025 0 0 0 53
B. II. 5. 2. 026 32 327 0 32 327 227
B. III. 027 0 0 0 0
B. III 1. 028 0 0 0 0
B. III.2. 029 0 0 0 0
B. III.3. 030 0 0 0 0
B. III 4. 031 0 0 0 0
B. III.5. 032 0 0 0 0
B. III.6. 033 0 0 0 0
B. III.7. 034 0 0 0 0
B. III.7. 1. 035 0 0 0 0
B. III 7. 2. 036 0 0 0 0
C. 037 808 019 -2 369 805 650 481 990
C. I. 038 60 382 -602 59 780 56 164
C. I. 1. 039 50 248 -602 49 646 47 905
C. I. 2. 040 0 0 0 0
C. I. 3. 041 10 134 0 10 134 8 259
C. I. 3. 1. 042 0 0 0 0
C. I. 3. 2. 043 10 134 0 10 134 8 259
C. I. 4. 044 0 0 0 0
C. I. 5. 045 0 0 0 0
C. II. 046 526 546 -1 767 524 779 275 961
C. II. 1. 047 129 188 0 129 188 -87
C. II. 1. 1. 048 0 0 0 0
C. II. 1. 2. 049 0 0 0 0
C. II. 1. 3. 050 0 0 0 0
C. II. 1. 4. 051 0 0 0 0
C. II. 1. 5. 052 129 188 0 129 188 -87
C. II. 1. 5. 1. 053 0 0 0 0
C. II. 1. 5. 2. 054 0 0 0 0
C. II. 1. 5. 3. 055 0 0 0 -97
C. II. 1. 5. 4. 056 129 188 0 129 188 10
C. II. 2. 057 397 358 -1 767 395 591 276 048
C. II. 2. 1. 058 173 801 -1 767 172 034 168 203
C. II. 2. 2. 059 0 0 0 0
C. II. 2. 3. 060 0 0 0 0
C. II. 2. 4. 061 223 557 0 223 557 107 845
C. II. 2. 4. 1. 062 0 0 0 0
C. II. 2. 4. 2. 063 0 0 0 0
C. II. 2. 4. 3. 064 205 0 205 6
C. II. 2. 4. 4. 065 997 0 997 686
C. II. 2. 4. 5. 066 187 837 0 187 837 53 817
C. II. 2. 4. 6. 067 34 518 0 34 518 53 336
C. II. 3. 068 0 0 0 0
C. II. 3. 1. 069 0 0 0 0
C. II. 3. 2. 070 0 0 0 0
C. II. 3. 3. 071 0 0 0 0
C. III. 072 0 0 0 0
C. III 1. 073 0 0 0 0
C. III.2. 074 0 0 0 0
C. IV. 075 221 091 0 221 091 149 865
C. IV. 1. 076 1 708 0 1 708 1 521
C. IV. 2. 077 219 383 0 219 383 148 344
D. 078 12 335 0 12 335 8 277
D. 1. 079 4 664 0 4 664 5 137
D. 2. 080 0 0 0 0
D. 3. 081 7 671 0 7 671 3 140

CZK '000

označ. AKTIVA CELKEM
31.12.2021 31.12.2020

a b

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA

Software
Ostatní ocenitelná práva

Goodwill
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

AKTIVA CELKEM
Pohledávky za upsaný základní kapitál
Stálá aktiva
Dlouhodobý nehmotný majetek
Nehmotné výsledky vývoje
Ocenitelná práva

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

Pěstitelské celky trvalých porostů
Dospělá zvířata a jejich skupiny
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 

Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
Zápůjčky a úvěry – ostatní
Ostatní dlouhodobý finanční majetek

Jiný dlouhodobý finanční majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý finanční majetek
Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba
Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba
Podíly - podstatný vliv

Zboží
Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny
Poskytnuté zálohy na zásoby
Pohledávky
Dlouhodobé pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahů

Oběžná aktiva
Zásoby
Materiál
Nedokončená výroba a polotovary
Výrobky a zboží

Výrobky

Dohadné účty aktivní
Jiné pohledávky

Krátkodobé pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahů
Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba
Pohledávky - podstatný vliv

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba
Pohledávky - podstatný vliv
Odložená daňová pohledávka
Pohledávky - ostatní

Pohledávky za společníky
Dlouhodobě poskytnuté zálohy

Jiné pohledávky
Časové rozlišení aktiv
Náklady příštích období
Komplexní náklady příštích období
Příjmy příštích období
Krátkodobý finanční majetek

Pohledávky - ostatní
Pohledávky za společníky
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Stát - daňové pohledávky
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Dohadné účty aktivní

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba
Ostatní krátkodobý finanční majetek
Peněžní prostředky
Peněžní prostředky v pokladně
Peněžní prostředky na účtech
Časové rozlišení aktiv
Náklady příštích období
Komplexní náklady příštích období
Příjmy příštích období

Identifikační číslo konsolidující účetní jednotky:
Konsolidující účetní jednotka:

Rozvahový den:
Předmět podnikání konsolidující účetní jednotky:

13
Konsolidovaná účetní 
závěrka
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PASIVA řád. 31.12.2021 31.12.2020

082 1 065 371 720 315
A. 083 2 871 2 689
A. I. 084 2 000 2 000
A. I. 1. 085 2 000 2 000
A. I. 2. 086 0 0
A. I. 3. 087 0 0
A. II. 088 0 0
A. II. 1. 089 0 0
A. II. 2. 090 0 0
A. II. 2. 1. 091 0 0
A. II. 2. 2. 092 0 0
A. II. 2. 3. 093 0 0
A. II. 2. 4. 094 0 0
A. II. 2. 5. 095 0 0
A. III. 096 400 400
A. III 1. 097 400 400
A. III 2. 098 0 0
A. IV. 099 289 233
A. IV. 1. 100 289 233
A. IV. 2. 101 0 0
A. V. 102 182 56
A. VI. 103 0 0
B.  + C. 104 594 619 302 077
B. 105 95 138 57 142
B. 1. 106 0 0
B. 2. 107 7 048 3 453
B. 3. 108 0 0
B. 4. 109 88 090 53 689
C. 110 499 481 244 935
C. I. 111 1 005 0
C. I. 1. 112 0 0
C. I. 1. 1. 113 0 0
C. I. 1. 2. 114 0 0
C. I. 2. 115 0 0
C. I. 3. 116 0 0
C. I. 4. 117 0 0
C. I. 5. 118 0 0
C. I. 6. 119 0 0
C. I. 7. 120 0 0
C. I. 8. 121 1 005 0
C. I. 9. 122 0 0
C. I. 9. 1. 123 0 0
C. I. 9. 2. 124 0 0
C. I. 9. 3. 125 0 0
C. II. 126 498 476 244 935
C. II. 1. 127 0 0
C. II. 1. 1. 128 0 0
C. II. 1. 2. 129 0 0
C. II. 2. 130 0 0
C. II. 3. 131 20 969 11 997
C. II. 4. 132 86 775 61 701
C. II. 5. 133 0 0
C. II. 6. 134 0 0
C. II. 7. 135 0 0
C. II. 8. 136 390 732 171 237
C. II. 8. 1. 137 0 0
C. II. 8. 2. 138 0 0
C. II. 8. 3. 139 91 797 77 770
C. II. 8. 4. 140 48 017 43 988
C. II. 8. 5. 141 149 709 19 584
C. II. 8. 6. 142 96 855 22 933
C. II. 8. 7. 143 4 354 6 962
C. III. 144 0 0
C. III 1. 145 0 0
C. III 2. 146 0 0
D. 147 2 291 426
D. 1. 148 2 291 426
D. 2. 149 0 0
E. 150 465 590 415 123
E. I. 151 836 687 827 477
E. I. 1. 152 836 687 827 477
E. II. 153 4 599 4 599
E. II. 1. 154 1 438 1 438
E. II. 2. 155 3 161 3 161
E. III. 156 2 962 2 794
E. III. 1. 157 2 686 2 558
E. III. 2. 158 276 236
E. IV. 159 -419 578 -322 803
E. IV. 2. 160 -419 971 -322 803
E. IV. 3. 161 393 0
E. V. 162 40 920 -96 944

Menšinové ostatní rezervní fondy
Menšinové statutární a ostatní fondy
Menšinový výsledek hospodaření minulých let (+/-)
Menšinová neuhrazená ztráta minulých let (-)
Menšinový jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)

Závazky k zaměstnancům
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
Stát - daňové závazky a dotace
Dohadné účty pasivní
Jiné závazky

Časové rozlišení pasiv

Krátkodobé směnky k úhradě
Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba
Závazky - podstatný vliv
Závazky ostatní

Závazky ke společníkům
Krátkodobé finanční výpomoci

Vydané dluhopisy
Vyměnitelné dluhopisy
Ostatní dluhopisy

Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)

Menšinový základní kapitál
Menšinový základní kapitál
Menšinové ážio a kapitálové fondy
Menšinové ážio    
Menšinové kapitálové fondy
Menšinové fondy ze zisku

Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
Časové rozlišení pasiv
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
Menšinový vlastní kapitál

Závazky k úvěrovým institucím 
Krátkodobé přijaté zálohy
Závazky z obchodních vztahů

Odložený daňový závazek
Závazky - ostatní

Závazky ke společníkům 
Dohadné účty pasivní
Jiné závazky

Krátkodobé závazky

Závazky k úvěrovým institucím 
Dlouhodobé přijaté zálohy
Závazky z obchodních vztahů
Dlouhodobé směnky k úhradě
Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba
Závazky - podstatný vliv

Ostatní rezervy
Závazky
Dlouhodobé závazky
Vydané dluhopisy

Vyměnitelné dluhopisy
Ostatní dluhopisy

Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-)
Cizí zdroje
Rezervy
Rezerva na důchody a podobné závazky
Rezerva na daň z příjmů
Rezervy podle zvláštních právních předpisů

Ostatní rezervní fondy
Statutární a ostatní fondy
Výsledek hospodaření minulých let (+/-)
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)
Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)

Ostatní kapitálové fondy
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 
Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)
Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)

Fondy ze zisku

Základní kapitál
Vlastní podíly (-)
Změny základního kapitálu
Ážio a kapitálové fondy
Ážio
Kapitálové fondy

c 5 6
PASIVA CELKEM
Vlastní kapitál
Základní kapitál

označ.

a b



str

63

Konsolidovaná účetní závěrka

Nemocnice Plzeňského kraje, a.s

29107245
Akciová společnost
 Poradenství v oblasti řízení

31.12.2021

31.5.2022

řád.

2021 2020
b c 1 2

I. 01 2 167 001 1 714 614
II. 02 114 780 99 366
A. 03 702 172 599 454
A. 1. 04 93 792 83 106
A. 2. 05 394 887 309 944
A. 3. 06 213 493 206 404
B. 07 0 0
C. 08 -17 004 -16 881
D. 09 1 808 698 1 553 322
D. 1. 10 1 357 388 1 165 612
D. 2. 11 451 310 387 710
D. 2. 1. 12 440 952 379 599
D. 2. 2. 13 10 358 8 111
E. 14 45 580 162 765
E. 1. 15 45 551 162 467
E. 1. 1. 16 45 551 162 467
E. 3. 19 29 298
III. 20 369 935 445 366
III. 1. 21 39 83
III. 2. 22 19 561 14 476
III. 3. 23 350 335 430 807
F. 24 63 836 53 330
F. 1. 25 114 13
F. 2. 26 14 624 13 390
F. 3. 27 255 264
F. 4. 28 34 401 29 095
F. 5. 29 14 442 10 568

30 48 434 -92 644
G. 34 0 359
V. 35 0 352
V. 1. 36 0 0
V. 2. 37 0 352
H. 38 0 0
VI. 39 26 6
VI. 1. 40 26 6
VI. 2. 41 0 0
I. 42 0 -359
J. 43 1 019 0
J. 1. 44 508 0
J. 2. 45 511 0
VII. 46 0 4
K. 47 643 572

48 -1 636 -210
49 46 798 -92 854

L. 50 5 696 4 034
L. 1. 51 4 299 4 034
L. 2. 52 1 397 0

53 41 102 -96 888
54 182 56
55 40 920 -96 944
55 182 56
56 2 651 742 2 259 708

Konsolidující účetní jednotka:

Identifikační číslo konsolidující účetní jednotky:
Právní forma konsolidující účetní jednotky:
Předmět podnikání konsolidující účetní jednotky:
Rozvahový den:

Náklady vynaložené na prodané zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
CZK '000

označ. TEXT Skutečnost v účetním období

Datum sestavení konsolidované účetní uzávěrky:

a

Tržby za prodej výrobků a služeb
Tržby za prodej zboží
Výkonová spotřeba

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé

Spotřeba materiálu a energie
Služby
Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)
Aktivace (-)
Osobní náklady
Mzdové náklady
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

Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období

Úpravy hodnot pohledávek
Ostatní provozní výnosy
Tržby z prodaného dlouhodobého majetku
Tržby z prodaného materiálu
Jiné provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
Prodaný materiál
Daně a poplatky v provozní oblasti

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

Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba 

Náklady vynaložené na prodané podíly
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba 
Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem 
Výnosové úroky a podobné výnosy

Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba
Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy

Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti
Nákladové úroky a podobné náklady

** Konsolidovaný výsledek hospodaření po zdanění (+/-)

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

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

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

z toho výsledek hospodaření běžného úč. Období bez menšinových podílů
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.
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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: 31.12.2021
Datum sestavení konsolidované účetní uzávěrky: 31.5.2022

2021 2020
1 1

P * 149 865 139 132
   

Z   46 798 -92 854
A. 1.  85 845 191 425
A. 1. 1. 45 551 162 467
A. 1. 2. 39 174 29 034
A. 1. 3. 75 -70
A. 1. 5. 1 045 -6
A. 1. 6. 0 0

A *  132 643 98 571
A. 2.  1 172 -39 810
A. 2. 1. -252 300 -28 308
A. 2. 2. 257 690 6 773
A. 2. 3. -4 218 -18 275
A **  133 815 58 761
A. 3.  -271 0
A. 4.  266 6
A. 5.  -739 -108
A ***  133 071 58 659
   
B. 1.  -62 889 -47 903
B. 2.  39 0
B ***  -62 850 -47 903
   

C. 1.  1 005 -23
C. 2. 0 0

C. 2. 1. 0 0
C ***  1 005 -23
   71 226 10 733
   221 091 149 865

KONSOLIDOVANÝ PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
CZK '000

označ. TEXT Skutečnost v účetním období

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu 

a b
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období
Peněžní toky z provozní činnosti
Účetní zisk (+) / ztráta (-) z běžné činnosti před zdaněním
Úpravy o nepeněžní operace:

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

Příjmy z prodeje stálých aktiv

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 
Přijaté úroky (+)
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

Čisté zvýšení / snížení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci roku

Čistý peněžní tok z investiční činnosti
Peněžní toky z finanční činnosti
Změna stavu dlouhodobých a krátkodobých závazků
Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty

Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu,  
ážia, popřípadě  fondů ze zisku včetně složených záloh na toto zvýšení (+)
Čisté peněžní toky z finanční činnosti
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Nemocnice Plzeňského kraje, a.s
29107245
Akciová společnost
 Poradenství v oblasti řízení
31.12.2021
31.5.2022

Základní 
kapitál

Ostatní rezervní 
fondy

Výsledek 
hospodaření 
minulých let

Výsledek 
hospodaření 

běžného období
Celkem

2 000 400 233 0 2 633
0 0 0 0 0
0 0 0 56 56

2 000 400 233 56 2 689
0 0 0 0 0
0 0 56 126 182

2 000 400 289 182 2 871
Zisk / ztráta za účetní období
Zůstatek k 31. prosinci 2021

Datum sestavení konsolidované účetní uzávěrky:

Konsolidující účetní jednotka:
Identifikační číslo konsolidující účetní jednotky:
Právní forma konsolidující účetní jednotky:
Předmět podnikání konsolidující účetní jednotky:
Rozvahový den:

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
CZK '000

Zůstatek k 1. lednu 2020
Přídel do rezervního fondu
Zisk / ztráta za účetní období
Zůstatek k 31. prosinci 2020
Přídel do rezervního fondu

Nemocnice Plzeňského kraje, a.s
29107245
Akciová společnost
 Poradenství v oblasti řízení
31.12.2021
31.5.2022

Základní 
kapitál

Emisní ážio a 
kapitálové fondy Fondy ze zisku

Výsledek 
hospodaření 
minulých let

Výsledek 
hospodaření běžného 

období
Celkem

827 477 4 601 2 747 -288 528 -34 097 512 200

0 -2 47 -34 275 34 097 -133

0 0 0 0 -96 944 -96 944

0 0 0 0 0 0

827 477 4 599 2 794 -322 803 -96 944 415 123

0 0 168 -96 775 96 944 337

0 0 0 0 40 920 40 920

9 210 0 0 0 0 9 210
836 687 4 599 2 962 -419 578 40 920 465 590

Zisk / ztráta za účetní období

Konsolidující účetní jednotka:
Identifikační číslo konsolidující účetní jednotky:
Právní forma konsolidující účetní jednotky:
Předmět podnikání konsolidující účetní jednotky:
Rozvahový den:
Datum sestavení konsolidované účetní uzávěrky:

PŘEHLED O ZMĚNÁCH MENŠINOVÉHO VLASTNÍHO KAPITÁLU
CZK '000

Zůstatek k 1. lednu 2020
Rozhodnutí valné hromady o 
výsledku hospodaření

Navýšení základního kapitálu 

Zůstatek k 31. prosinci 2020
Rozhodnutí valné hromady o 
výsledku hospodaření

Zisk / ztráta za účetní období

Navýšení základního kapitálu 
Zůstatek k 31. prosinci 2021

Konsolidovaná účetní závěrka
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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”, nebo „Společnost“)
se sídlem Plzeň 318 00, Vejprnická 56 
IČO | 29107245, DIČ | CZ29107245
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1564

Domažlická nemocnice, a.s. („DN“)
se sídlem Domažlice, Kozinova 292, PSČ 344 01 
IČO | 26361078, DIČ | CZ699005333
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1073

Klatovská nemocnice, a.s. („KN“)
se sídlem Klatovy 2, Plzeňská 929, PSČ 339 01 
IČO | 26360527, DIČ | CZ699005333
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1070

Stodská nemocnice, a.s. („SN“)
se sídlem Stod, Hradecká 600, PSČ 333 01 
IČO | 26361086, DIČ | CZ699005333
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1072

Rokycanská nemocnice, a.s. („RN“)
se sídlem Rokycany, Voldušská 750, PSČ 337 01 
IČO | 26360900, DIČ | CZ699005333
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1071

Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. („HN“)
se sídlem Horažďovice, Blatenská 314, PSČ 341 01 
IČO | 26360870, DIČ | CZ699005333
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 15354

Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o. („SA“)
se sídlem Kyjovská 607, PSČ 348 15 Planá 
IČO | 26360896, DIČ | CZ699005333
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 15353

Plzeňský kraj přímo plně vlastní od založení všechny tyto obchodní společnosti.
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Dne 19. prosince 2014 byly uzavřeny na základě rozhodnutí Rady Plzeňského kraje smlouvy o řízení společ-
ností 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

• 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
Konsolidovaná účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění poz-
dějších předpisů (dále jen „zákona o účetnictví“) a prováděcí vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, 
které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a Českých 
účetních standardů.

2.2 Systém konsolidace
Všechny vzájemné účetní operace, zůstatky a nerealizované zisky z účetních operací mezi všemi společnost-
mi konsolidovaného celku jsou vyloučeny z konsolidované účetní závěrky. Nerealizované ztráty ze vzájem-
ných 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 2021 (2020) zisk 41 102 tis. Kč (ztrátu  
96 888 tis. Kč), z toho výsledek hospodaření běžného účetního období bez menšinových podílů je 182 tis. 
Kč (zisk 56 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 2021 (2020) zisk 
40 920 tis. Kč (ztrátu 96 944 tis. Kč), a je výsledkem hospodaření všech řízených osob s dopadem na jejich 
akcionáře – Plzeňský kraj.



str

70

Vlastní kapitál konsolidačního celku tvoří pouze vlastní kapitál společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. 
a to s ohledem na:

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

Z toho vyplývá, že menšinový vlastní kapitál je tvořen základním kapitálem, fondy ze zisku včetně hospo-
dářských výsledků minulých let a hospodářským výsledkem 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 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 daňo-
vé ani pro účely rozdělování hospodářských výsledků.

2.3 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
Nehmotný (a hmotný) majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena převyšuje 60 tis. 
Kč (80 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 zahr-
nují 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 zůstatko-
vá 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 zhod-
nocení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku je aktivováno.

2.4 Dlouhodobý finanční majetek 
Dlouhodobý finanční majetek tvoří majetkové účasti oceněné pořizovacími cenami.

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 vy-
užívá skutečných nákladů.

Opravná položka k pomalu obrátkovým a zastaralým zásobám je tvořena na základě analýzy obrátkovosti 
zásob a na základě individuálního posouzení zásob.

npk
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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 indi-
viduálního 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.

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 a je pravděpodobné, že bude na vypořádání tohoto zá-
vazku 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 sou-
vislosti 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.
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2.12 Leasing  
Pořizovací cena majetku získaného formou finančního nebo operativního leasingu není aktivována do dlou-
hodobého majetku. Leasingové splátky jsou účtovány do nákladů rovnoměrně po celou dobu trvání leasin-
gu. 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.

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 účet-
ních 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 před-
stavujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány a jejich do-
pady kvantifikovány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.

npk
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3 | DLOUHODOBÝ 
      NEHMOTNÝ MAJETEK

(tis. Kč) 01. 01. 2021 Přírůstky /
přeúčtování Vyřazení 31. 12. 2021

POŘIZOVACÍ CENA 

Software 36 269 2 696 43 38 923

Nedokončený dlouhodobý nehmotný 
majetek

0 0 0 0

Celkem 36 269 10 668 8 015 38 923

OPRÁVKY 

Software 28 641 44 3 128 31 725

Celkem 28 641 44 3 128 31 725

Zůstatková hodnota 7 628 - - 7 198

(tis. Kč) 01. 01. 2020 Přírůstky /
přeúčtování Vyřazení 31. 12. 2020

POŘIZOVACÍ CENA 

Software 33 725 2 588 44 36 269

Ostatní nehmotný majetek 0 0 0 0

Nedokončený dlouhodobý nehmotný 
majetek

0 2 324 2 324 0

Celkem 33 725 4 912 2 368 36 269

OPRÁVKY 

Software 26 115 2 570 44 28 641

Celkem 26 115 2 570 44 28 641

Zůstatková hodnota 7 610 - - 7 628
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4 | DLOUHODOBÝ HMOTNÝ 
     MAJETEK

(tis. Kč) 01.01.2021 Přírůstky /
přeúčtování Vyřazení 31.12.2021

POŘIZOVACÍ CENA 

Pozemky 5 0 0 5

Stavby 17 251 0 0 17 251

Hmotné movité věci a jejich soubory 834 440 27 076 15 115 846 402

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 100 0 0 100

Nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek

227 63 892 31 792 32 327

Zálohy na DHM 53 53 0 0

Celkem 852 076 91 021 46 907 896 085

OPRÁVKY 

Stavby 5 083 0 431 5 514

Hmotné movité věci a jejich soubory 624 571 15 115 40 927 650 383

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0

Celkem 629 654 15 115 41 358 655 897

Zůstatková hodnota 222 422 - - 240 188

(tis. Kč) 01. 01. 2020 Přírůstky /
přeúčtování Vyřazení 31. 12. 2020

POŘIZOVACÍ CENA 

Pozemky 5 0 0 5

Stavby 17 251 0 0 17 251

Hmotné movité věci a jejich soubory 844 544 45 613 55 717 834 440

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 100 0 0 100

Nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek

521 27 222 27 516 227

Zálohy na DHM 0 53 0 53

Celkem 862 421 72 888 83 233 852 076

OPRÁVKY 

Stavby 4 652 0 431 5 083

Hmotné movité věci a jejich soubory 520 775 55 653 159 449 624 571

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0

Celkem 525 427 55 653 159 880 629 654

Zůstatková hodnota 336 994 - - 222 422

npk
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(tis. Kč) Zůstatek
k 31. 12. 2020

Netto změna  
v roce 2021

Zůstatek 
k 31. 12. 2021

Rezerva na daň z příjmu 3 453 3 595 7 048

Ostatní rezervy 28 893 17 473 46 366

− rezerva na nevyčerpanou dovolenou 24 796 16 928 41 724

Celkem 57 142 37 996 95 138

Jednotlivé společnosti koncernu tvořily v roce 2021 rezervy na nevyčerpanou dovolenou, na daň z příjmů  
a ostatní rezervy.

8 | 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 2021, činila 12 572 tis. Kč (k 31. prosinci 2020: 12 316 tis. Kč).

Koncern neposkytl žádné věcné záruky, které by nebyly vykázány v rozvaze.

Vedení Koncernu si není vědomo žádných podmíněných závazků Koncernu k 31. prosinci 2021.

Koncern má přístup k úvěrové lince v Komerční bance, a.s. ve formě bankovního kontokorentního úvěru, do 
výše celkem 100 000 tis. Kč. Žádná společnost Koncernu k 31. prosinci 2021 a 31. prosinci 2020 úvěr nečerpala.

5 | ZÁSOBY
Koncern vytvořil opravnou položku k zásobám k 31. prosinci 2021 a k 31. prosinci 2020.

6 | POHLEDÁVKY
Pohledávky po splatnosti k 31. prosinci 2021 činily 8 327 tis. Kč (k 31. prosinci 2020 činily 14 709 tis. Kč).

Opravná položka k pohledávkám k 31. prosinci 2021 činila 1 767 tis. Kč (k 31. prosinci 2020: 2 343 tis. Kč). Pohle-
dávky 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 2021 a 2020 představuje zejména pohledávky vůči Plzeňskému kraji 
z titulu SOHZ.

7 | REZERVY
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Ostatní provozní výnosy (tis. Kč) 2021 2020

Tržby z prodeje materiálu 19 561 14 476

Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 39 83

Přijaté dary 1 750 5 604

Dotace od Plzeňského kraje – sociální SOHZ 11 675 11 030

Dotace od Plzeňského kraje – zdravotní SOHZ 151 537 240 000

Dotace od Ministerstva zdravotnictví – rezidenční místa 9 016 9 734

Dotace od Ministerstva zdravotnictví – ke stabilizaci pracovníků  
ve směnném provozu

96 951 85 042

Dotace od Ministerstva zdravotnictví – pro poskytování lůžkové 
péče

348 674

Dotace od Ministerstva zdravotnictví – mimořádné ohodnocení 
zaměstnanců

6 564 10 159

Dotace od Ministerstva zdravotnictví – ostatní 62 897 53 003

Ostatní 9 597 15 635

Celkem 369 935 445 440

npk
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Výnosy z prodeje služeb a z prodeje zboží (tis. Kč) 2021 2020

Výnosy za zdravotní služby – zdravotní pojišťovny 2 083 991 1 614 308

Výnosy za služby – ostatní 62 780 53 979

Výnosy za služby Plzeňskému kraji 14 711 23 523

Výnosy za prodané zboží – zdravotní pojišťovny 66 231 58 203

Výnosy za prodané zboží (lékárna) – mimo zdravotní pojišťovny 48 400 40 985

Tržby za zboží – ostatní 149 177

Tržby za vlastní výrobky 5 519 5 256

Celkem 2 281 781 1 796 431

9 | TRŽBY

Všechny výnosy jsou z České republiky.



(tis. Kč) 2021 2020

VÝNOSY 

Prodej služeb Plzeňskému kraji 14 711 15 607

Ostatní provozní výnosy 163 212 251 029

       z toho SOHZ – Plzeňský kraj 163 212 251 029

Celkem 177 923 266 636

NÁKLADY 

Nájemné za nemovitosti Plzeňský kraj 21 299 20 869

Celkem 21 299 20 869

(tis. Kč) 31. prosince 2021 31. prosince 2020

POHLEDÁVKY 

Pohledávky z obchodních vztahů 2 437 862

Ostatní pohledávky 
(za Plzeňským krajem – SOHZ)

32 389 48 000

Celkem 34 826 48 862

ZÁVAZKY

Závazky za Plzeňským krajem 586 357

Celkem 586 357

10 | TRANSAKCE  
       SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI
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Členům představenstev a dozorčích rad jednotlivých společností Koncernu nebyly k 31. prosinci 2021 a 2020 
poskytnuty žádné zápůjčky, závdavky, zálohy, úvěry, žádná zajištění ani ostatní plnění. Členům představen-
stva 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 po-
čítač 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.

11 | ODMĚNA 
      AUDITORSKÉ SPOLEČNOSTI
Celková odměna auditorské společnosti Nexia AP a.s. za povinný audit účetní závěrky všech společností ze 
skupiny NPK a konsolidované účetní závěrky včetně výroční zprávy za rok 2021 činila 800 tis. Kč.
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(tis. Kč) 31. prosince 2021 31. prosince 2020

Peněžní prostředky v pokladně 1 708 1 521

Peněžní prostředky na účtech 219 383 148 344

Peníze a peněžní ekvivalenty celkem 221 091 149 865

npk

2021 

Společnost v souladu s §39b odst. 6 písm. d) prováděcí vyhlášky 500/2002 nevykazuje odměny statutárního 
orgánu zvlášť.

Ostatní zaměstnanci zahrnují i vedoucí zaměstnance.

Ostatní transakce s vedením Koncernu a vedením jednotlivých společností jsou popsány v poznámce  
9 Transakce se spřízněnými stranami.

Koncern neeviduje žádné závazky vůči bývalým členům statutárních a dozorčích orgánů jednotlivých spo-
lečností.

13 | DAŇ Z PŘÍJMŮ
Potenciální odložená daňová pohledávka nebyla zaúčtována, protože její uplatnění v budoucnosti není prav-
děpodobné. 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 2021 a 2020 
byla použita sazba daně z příjmů 19 %.

14 | PŘEHLED  
O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
Peníze a peněžní ekvivalenty uvedené v přehledu o peněžních tocích zahrnují:

2021 2020

počet tis. Kč počet tis. Kč

Mzdové náklady členů statutárních  
a dozorčích orgánů NPK

16 4 541 11 12 135

Mzdové náklady členů statutárních  
a dozorčích orgánů ostatních 
společností ze skupiny NPK

46 17 312 45 17 504

Mzdové náklady ostatních zaměstnanců 1 956 1 335 535 1 907 1 138 765

Náklady na sociální zabezpečení  440 952 376 858

Ostatní sociální náklady  10 358 8 060

Osobní náklady celkem 2 018 1 808 698 1 963 1 553 322

12 | ZAMĚSTNANCI



15 | DOTACE
Některé společnosti Koncernu jsou zapojeny do 98. a 26. výzvy Integrovaného operačního programu (dále 
jen „IROP“). Realizace projektů v rámci tohoto operačního programu zajistí nutnou obnovu lékařských pří-
strojů, IT vybavení a další techniky ke zvýšení 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.

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.

16 | OSTATNÍ VÝZNAMNÉ 
        SKUTEČNOSTI
Všeobecně je známo, že od března 2020 vláda ČR přijímá různá nouzová opatření související s pandemií  
COVID-19. Společnostem ve Skupině Nemocnice Plzeňského kraje byla částečně zamezena těmito opat-
řeními činnost, vedení Společnosti však činí preventivní kroky, aby se Společnost přizpůsobila nově vzniklé 
situaci. 

Vyhláška o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2021 
č. 305 Sb. dostatečně pokryla snížené výnosy a zvýšené náklady v důsledku přijetí výše popsaných nouzových 
opatření, tak aby nebylo významně ohroženo hospodaření společností ze Skupiny NPK. Sekundární makro-
ekonomický dopad, resp. dopad na Skupinu Nemocnice Plzeňského kraje a ani na Společnost, nelze v tuto 
chvíli předjímat, natož kvantifikovat. 

Všechny aktuálně dostupné významné informace týkající se našeho posouzení možného dopadu výše uve-
dených opatření byly uvedeny v příloze v individuálních účetních závěrkách.

Plzeňský kraj, jakožto jediný akcionář společností Nemocnice Plzeňského kraje, a. s. a Klatovská nemocnice, 
a.s. rozhodl o realizaci projektu fúze sloučením těchto společností, a to v souladu s ustanovením § 15 a násl. 
zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění.  Rozhodným 
dnem fúze je 1. leden 2022. Na základě této skutečnosti dojde s účinností ode dne 1. ledna 2022 k zániku spo-
lečnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a. s. se sídlem Vejprnická 663/56, Skvrňany 318 00 Plzeň, IČ: 29107245.

17 | NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI
S výjimkou skutečností popsaných v předchozím odstavci po rozvahovém dni nedošlo k žádným událostem, 
které by měly významný dopad na konsolidovanou účetní závěrku k 31. prosinci 2021.

31. května 2022

Mgr. Jaroslav Šíma, MBA
předseda představenstva

MUDr. Jiří Zeithaml
člen představenstva
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