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ÚVODNÍK 
Vážení pacienti, kolegyně, kolegové i návštěvníci nemocnic,

rok 2020 a pandemie koronaviru, která vyplnila jeho podstatnou část a gradovala v prvním čtvrtletí roku 2021, 
změnily svět, změnily naše pracovní i soukromé životy, změnily zdravotnictví a samozřejmě podstatným způ-
sobem i chod nemocnic včetně těch v Plzeňském kraji. Reagovali jsme na rychle se šířící infekční nemoc, 
která způsobovala mnohým z nakažených velké zdravotní komplikace a bohužel i úmrtí. S ničím podobným 
jsme v našich ani dalších českých nemocnicích neměli žádné zkušenosti, málokdo dokázal predikovat, jak 
se bude situace vyvíjet. Reagovali jsme na vývoj v Čechách i v našich regionech řadou vlastních opatření  
a přijímali mnohdy ze dne na den i ta plošná vydávaná vládou a ministerstvem zdravotnictví. Některá od-
dělení byla reprofilizována na covidová, část běžné ambulantní i hospitalizační péče musela být potlačena. 
Personál se musel přizpůsobit novým skutečnostem i novým činnostem. Situace byla někdy velmi složitá  
a dopady se promítaly do všech segmentů organizace nemocnic.  

Přesto po roce od příchodu pandemie mohu s klidným svědomím prohlásit, že nemocnice Plzeňského kraje 
svoji roli garantů zdravotní péče ve svých regionech a svoji nezastupitelnou roli v boji s pandemií koronavi-
ru zvládly. A hlavním jmenovatelem této náročné, ale úspěšné éry našich nemocnic je jejich personál. Za 
zvládnutou pandemií stojí především zdravotníci, jejich soudržnost, smysl pro odpovědnost, obětavost ať už 
v podobě zvládání náročných úkolů v náročných podmínkách, prodělání nákazy na vlastní kůži, tak i oběti 
časové, kdy na svých pracovištích a u pacientů trávili mnohem více času, než byli kdy zvyklí. Především jim, 
ale samozřejmě i ostatním zaměstnancům nemocnic, kteří zajišťovali další nezbytný servis, patří za celý rok 
2020 obrovský respekt a poděkování. Pokud by někdo uděloval cenu Hrdina roku, osobně bych měl pro no-
minace téměř dva tisíce jmen našich zaměstnanců. 

Velký dík ale patří i rodinám zdravotníků, které jim dlouhé měsíce pomáhaly soustředit se především na 
jejich práci. Partneři i rodiče často suplovali jejich role v domácnostech, ať až už z důvodu časového vytížení, 
nebo fyzického či psychického vyčerpání nemohli zdravotníci stoprocentně plnit. 

A v  neposlední řadě bych rád na tomto místě poděkoval i studentům zdravotnických škol nebo lidem  
z jiných profesí, kteří se dobrovolně ve svém volném čase rozhodli pracovat v našich nemocnicích. I jejich 
pomoci si nesmírně vážíme. 

Ať už se v roce 2021 situace ohledně pandemie zklidní, nebo se vrátí další vlna, vím, že budeme vždy připra-
veni dále dělat svoji práci a vracet zdraví obyvatelům našeho kraje.   

1

Mgr. Jaroslav Šíma, MBA
předseda představenstva Nemocnic Plzeňského kraje, a.s. 

(květen 2021)
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KONSOLIDAČNÍ CELEK 

KONSOLIDAČNÍ CELEK – SKUPINA  
NEMOCNICE PLZEŇSKÉHO KRAJE 
 

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

• NEMOCNICE PLZEŇSKÉHO KRAJE, a.s.,  
  IČO | 29107245, se sídlem Vejprnická 56, 318 00 Plzeň 
 

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.  

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

2
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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.
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kraje, a.s.

100% 
ŘÍZENÍ

VZTAHY
Nemocnice Plzeňského kraje, a.s., uplatňuje svůj řídící vliv na základě uzavřených řídících smluv a záměru 
vlastníka vůči řízeným osobám - společnostem. Smlouvy o řízení společnosti opravňují řídící osobu udělovat 
řízeným osobám pokyny týkající se obchodního 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.

DALŠÍ  
INFORMACE
Konsolidační celek nemá žádné významné aktivity v ob-
lasti výzkumu a vývoje. Řízené společnosti konsolidační-
ho celku mají schválené provozní řády plně respektující 
požadavky ochrany životního prostředí. Ve všech řízených 
společnostech konsolidačního celku vyvíjí činnost odbo-
rové organizace, s nimiž jednotlivé managementy kon-
zultují všechny zásadní otázky v oblasti pracovněprávních 
vztahů. 

Žádná ze společností konsolidačního celku nemá orga-
nizační složku v zahraničí. Žádná ze společností konsoli-
dačního celku nenabyla vlastní akcie nebo vlastní podíly. 

V souvislosti se čtvrtou vlnou pandemie nemoci covid-19, 
která postihla ČR v období od února do dubna 2021, při-
jímala Vláda ČR různá nouzová opatření. Ta se význam-
ně dotýkala i poskytování zdravotní péče v nemocnicích 
Skupiny NPK a omezovala jejich činnost. Vedení Skupiny 
i nemocnic přijímala preventivní kroky, aby se nemocni-
ce přizpůsobily nově vzniklé situaci. Vyhláška o stanovení 
způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené 
služby poskytnuté v roce 2020 č. 305 Sb. dostatečně po-
kryla snížené výnosy a zvýšené náklady v důsledku přijetí 
nouzových opatření tak, aby nebylo významně ohrože-
no hospodaření společností Skupiny NPK. Sekundární 
makroekonomický dopad, resp. dopad na Skupinu NPK  
ovšem nelze zatím předjímat, natož kvantifikovat. Všech-
ny aktuálně dostupné významné informace týkající se 
posouzení možného dopadu výše uvedených opatření 
jsou ve Finanční části VZ. S výjimkou těchto skutečností 
nenastaly po rozvahovém dni ve společnostech konsoli-
dačního celku žádné významné skutečnosti.
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NEMOCNICE  
PLZEŇSKÉHO KRAJE, a.s.
 
Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. je společnost založená Plzeňským krajem za účelem rozvoje a zefektivnění 
poskytování zdravotní péče v krajem vlastněných nemocnicích.

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

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

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

Mgr. Jaroslav Šíma, MBA | PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA
Roman Jurečko | MÍSTOPŘEDSEDA
Mgr. Petr Suchý | ČLEN
Ing. Viktor Krutina | ČLEN

PŘEDSTAVENSTVO*

* platné v době uzávěrky VZ (květen 2021)

sekretariat@nemocnicepk.cz

+420 377 386 471

www.nemocnicepk.cz

zsft8zv

www

ID

KONTAKTY
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3SKUPINA NEMOCNICE 
PLZEŇSKÉHO KRAJE 

ÚVOD
Nemocnice Plzeňského kraje jsou lůžková zdravotnická zařízení vlastněná Plzeňským krajem, která po-
skytují zdravotní péči na většině jeho území s 320 tisíci obyvateli. Nemocnice nabízí ideální kombinaci 
moderního přístrojového vybavení a zázemí, poklidné rodinné atmosféry a zkušeného empatického per-
sonálu.

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

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

Všechny nemocnice Skupiny poskytují rovněž následnou a dlouhodobou péči včetně rehabilitace. Tato péče 
je určena pacientům, kteří už nevyžadují pobyt na akutních lůžkách, ale nadále jsou buď odkázáni na ošetřo-
vatelskou zdravotní péči, nebo jejich pobyt a léčebné terapie v nemocnici směřují k rychlejší rekonvalescenci, 
a tedy i rychlejšímu návratu k běžnému životu nebo do pracovního procesu, než pokud by doléčování probí-
halo v domácím prostředí. S výjimkou Nemocnice Svatá Anna v Plané mají jednotlivá zařízení komplement. 
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LŮŽKA 
NÁSLEDNÉ 
PÉČE

INTENZIVNÍ 
PÉČE (ARO, JIP, 
NIP, DIOP)

KLINICKÉ 
LABORATOŘE 
(+ HEMATOLOGIE)

Úplná struktura odborností a zdravotnických pracovišť na stranách 47–49. 

HLAVNÍ ODBORNOSTI DLE VÝZNAMU 
NA TRŽBÁCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

CHIRURGIE

ZOBRAZOVACÍ 
METODY – RDG

GYNEKOLOGIE 
+ PORODNICTVÍ

ORTOPEDIE

REHABILITACE

DĚTSKÉ

ZDRAVOTNICKÁ 
DOPRAVNÍ 
SLUŽBA

NEUROLOGIE
OČNÍ

ORL
PSYCHIATRIE

NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA 
PLICNÍ

JINÉ 
(PATOLOGIE,  
PRAKTIČTÍ LÉKAŘI AJ.)

INTERNA

1 001
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KAPACITY
Nemocnice mají 1082 lůžek. Z toho je 545 standardních 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. 

1 082

1 001

545
408*

48 104*

lůžek 
celkem 

zdravotní 
lůžka

sociální 
lůžka

z toho 
standardní

z toho násl. péče / 
ošetřovatelská 
lůžka

z toho 
intenzivní 
péče

LŮŽKOVÉ KAPACITY (k 12. 2020)

* část lůžek je tzv. klouzavých, 
tzn. je možné je využít buď jako 
sociální, nebo jako následná/ 
ošetřovatelská  
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Nemocnice provozují 128 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 rehabilitační pracoviště 
v Chlumčanech a Kdyni.
 
Operační obory využívají celkem 19 operačních sálů, z nichž je-
den je určený výlučně pro oční operace a tři slouží gynekolo-
gům pro operativně vedené porody nebo ryze ženské operace. 
Samozřejmostí jsou moderně vybavené porodní boxy.

Všechny nemocnice Skupiny disponují pracovišti ambulantní 
rehabilitační péče, přičemž Stodská nemocnice provozuje i re-
habilitaci v Chlumčanech. Na všech pracovištích je celkem 30 
tělocvičen pro léčebnou tělesnou výchovu a pracoviště pro fy-
zikální terapie včetně vodoléčby, elektroléčby a  magnetoléčby. 
Nemocnice akutní péče provozují pět vlastních lékáren.

SPÁDOVOST
Nemocnice Skupiny působí na většině území kraje a péči po-
skytují především obyvatelům okresů Rokycany, Domažlice, 
Klatovy, Plzeň-jih a podstatné části Tachovska a přilehlým čás-
tem dalších regionů. V tomto spádovém území žije téměř 320 
tisíc obyvatel.

Péči v nemocnicích ale vyhledávají i obyvatelé například z Plz-
ně nebo Prahy. Mnozí cíleně, někteří v  neodkladných přípa-
dech. Oblast Šumavy, Českého lesa, Brd a okolí plzeňských řek 
je totiž místem s významným výskytem chat, chalup, penzio-
nů 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
Výkonnost péče v ordinacích i na lůžkových stanicích nemocnic byla v roce 2020 značně ovlivněna pandemií 
koronaviru, s níž byla spojená řada hygienicko-epidemiologických opatření včetně omezení odkladné péče, 
např. rehabilitační, ale i odložení elektivních operačních zákroků. A zejména v jarní vlně pandemie se proje-
vila obava lidí z návštěv ordinací ve zdravotnických zařízeních. 
   
Krajské nemocnice v roce 2020 hospitalizovaly 30 376 pacientů. Drtivou většinu (cca 90 %) na lůžkách akutní 
péče, tedy na standardních a intenzivních. Pacienti přitom v nemocnicích strávili 247 542 ošetřovacích dnů. 
Na operačních sálech se v roce 2020 provedlo 10 048 operací. V porodnicích v Klatovech, Domažlicích a Sto-
du se loni narodilo 1638 novorozenců. V devíti případech se jednalo o dvojčata. 

V ambulantních provozech nemocnice ošetřily nebo vyšetřily 117 119 unikátních pacientů. Provedly u nich  
576 838 ošetřovacích a vyšetřovacích úkonů. Na pracovištích zobrazovacích metod (radiodiagnostická odd.) 
provedli odborní zdravotníci 135 214 vyšetření a nemocniční laboratoře vykázaly 1 721 825 metod laborator-
ních vyšetření. 
  
Dárci krve a plazmy měli v roce 2020 na svém kontě 10 789 návštěv. 

Nemocnice akutní péče převzaly od zdravotnické záchranné služby 13 223 pacientů.
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1 753/ 1 638 novorozenců

31 820/ 30 376
2019/ 2020*

hospitalizovaných 
pacientů

784/ 574
operovaných 
pacientů 
bez hospitalizace

117/ 96
15 194/ 13 223 

110 882/ 117 119

pacientů 
ošetřených 
v domácí péči

pacientů převzatých 
od záchranné služby

unikátních 
pacientů ošetřených 
a vyšetřených ambulantně 

VÝKONNOST / PACIENTI

* péče v roce 2020 ovlivněna pandemií 
koronaviru – pokles plánované operativy, 
hospitalizační péče a výkonnosti 
ambulantní péče  
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146 950/ 135 214
vyšetření v rámci 
zobrazovacích 
metod

648 520/ 
   441 624

2019/ 2020*
ošetření a vyšetření  
v ambulancích

159 553/ 122 702
ošetřovacích dnů 
v akutní lůžkové 
péči

131 355/ 124 840
11 190/ 10 048 
11 348/ 10 789 

1 883 176/ 1 721 825

ošetřovacích dnů 
v následné péči 

operací

darování krve 
a plazmy

laborator.
zjištění / 
metod

VÝKONNOST / VÝKONY

* péče v roce 2020 ovlivněna pandemií koronaviru – pokles plánované operativy, hospitalizační 
péče a výkonosti ambulantní péče  
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ošetřovacích dnů 
v následné péči 

LIDÉ
Pandemie měla za následek mírný nárůst počtu zaměstnanců včetně zdravotníků. V případě lékařů se jednalo  
o nástup většího množství absolventů lékařských fakult. U nelékařských zdravotnických profesí se často jed-
nalo o „návrat“ vystudovaných sester, terapeutů nebo laborantů ke své profesi, které se před pandemií nevě-
novali nebo ji vykonávali v zahraničí, a také o rostoucí zájem lidí o práci ošetřovatele nebo sanitáře. 

V posledním měsíci roku 2020 měly nemocnice Skupiny 2120 zaměstnanců (fyzický stav) ve smluvním vzta-
hu na 1899 úvazků – zaměstnanci, přepočtený stav. V přepočteném stavu se jednalo o 262 lékařů, 14 farma-
ceutů, 1267 nelékařských zdravotníků, a z nich zejména o sestry (868), a dále o nezdravotníky. 

Nemocnice každoročně umožňují praxi a stáže téměř devadesáti studentům zdravotnických škol. Na působ-
nost nemocnic jsou v regionech navázány další stovky pracovních míst u jiných zaměstnavatelů, zejména 
v oblasti služeb. I díky tomu patří Skupina mezi nejvýznamnější poskytovatele práce v kraji. 

1764 / 1899
zaměstnanců/ 
přepočtený stav 

ostatních 
nelékařských 
zdravotníků

356
nezdravotníků

ZAMĚSTNANCI (k 12. 2019 / 12. 2020)

262 14
255 12

lékařů lékárníků
399868

845 342 310

sester
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HOSPODAŘENÍ
Nemocnice Skupiny loni hospodařily s částkou zhruba 2,23 miliardy korun a vykázaly ztrátu po zaokrouhlení 
97 milionů korun. Záporný výsledek hospodaření je způsoben především změnou odpisové politiky u Klatov-
ské nemocnice, a.s. (negativní efekt 113 mil. Kč), která v důsledku nových dotačních programů EU přehodno-
tila životnost přístrojové techniky a plánuje signifikantní obnovu v letech 2021 a 2022. Nemocnice meziročně 
navýšily osobní náklady o bezmála 275 milionů korun. Vedle toho výnosy ze systému zdravotního pojiště-
ní vzrostly o 238 milionů korun. Provozní příspěvek kraje na poskytování služeb veřejného hospodářského  
zájmu, resp. péče, kterou buď nehradí, nebo hradí jen z části systém zdravotního pojištění, zůstal meziročně 
ve výši 240 milionů korun. Do celkových výnosů a nákladů není v tabulce zahrnuta společnost Nemocnice 
Plzeňského kraje, a.s.

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 332 795 257 289 117 62 1851

ze zdravotního  
pojištění

249 588 151 225 107 55 1376

NÁKLADY 344 794 256 314 117 60 1885

z toho osobní 240 490 174 225 92 44 1266

HV –12 1 0 –25 0 2 –34

VYBRANÉ POLOŽKY VÝKAZŮ ZISKŮ A ZTRÁT 2020 (v mil. Kč)

VYBRANÉ POLOŽKY VÝKAZŮ ZISKŮ A ZTRÁT 2019 (v mil. Kč)
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4UDÁLOSTI ROKU
 
Ať už by se v rozvoji krajských nemocnic událo v roce 2020 cokoli, vždy by to zůstalo ve stínu 
jediné události, která prakticky z týdne na týden změnila chod nejen jednotlivých nemocnic, ale 
i celého zdravotnictví a veřejného života. A to nejen v Plzeňském kraji, ale v celé České republice, 
Evropské unii i ve světě. Poskytovatelé zdravotní péče bez ohledu na odbornost i místní působnost se 
stali prakticky po celém světě hlavními bojovníky a hrdiny v boji proti zatím největší hrozbě tohoto milénia – 
pandemii onemocnění covid-19. 

PANDEMIE ONEMOCNĚNÍ COVID
 
Vedení Nemocnic Plzeňského kraje začalo vnímat rizika možné pandemie už v závěru roku 2019, a začalo 
proto intenzivněji monitorovat vyjádření odborníků včetně epidemiologů a ihned na počátku roku 2020 pak  
i vytvářet větší zásoby ochranných pomůcek a prostředků, jako jsou roušky, jednorázové rukavice nebo dezin-
fekční prostředky. Na přelomu ledna a února ještě za ceny dvoj- až trojnásobné oproti předchozím obdobím. 
Postupně ale ceny ochranných pomůcek vzrostly vlivem celosvětově zvýšené poptávky až na dvacetináso-
bek. V první polovině roku se tak stal jejich nákup výrazným výdajem v nákladech nemocnic.

V souvislosti s nárůstem počtu nakažených v Evropě vypracovaly nemocnice už v únoru postup organizace 
vyšetření, ošetření a předávání informací v případě pacientů s možnou infekcí koronaviru. Tyto postupy se pak 
dle vývoje upravovaly. Zprvu bylo hlavním cílem dle dohod s krajským krizovým štábem odklonit nemocné 
na infekční kliniku Fakultní nemocnice Plzeň. V první polovině března ale vznikly speciální infekční ambulan-
ce už přímo v jednotlivých nemocnicích akutní péče, a to v oddělených částech budov. A před nemocnicemi 
pak tzv. triážní stany, kde se tok příchozích pacientů rozděloval na suspektní (podezřelé z nákazy) a ostatní. 
Suspektní pacienti byli v případě prokázání nákazy směřováni buď do domácí péče, nebo na infekční kliniku.
  
Z důvodu snížení rizik také omezily nemocnice ještě v únoru návštěvy a začaly edukovat veřejnost, jak jednat, 
pokud se někdo cítí být nakažen novým koronavirem, a zejména jak si v takovém případě zajistit lékařskou 
péči. Informace byly uveřejněny na webech nemocnic i v tištěné podobě ve formě letáků, a to nejen v čes-
kém jazyce, ale například i v němčině, italštině, ukrajinštině, bulharštině nebo vietnamštině. 

V polovině března se v Domažlické a Rokycanské nemocnici otevřela odběrová místa pro vyšetření na ná-
kazu koronavirem formou PCR testů, které zpracovávaly externí laboratoře. A nemocnice poskytly pro tato 
vyšetření i mobilní týmy, které odebíraly vzorky imobilním indikovaným pacientůmv jejich bydlišti.  

Dále se krajské nemocnice akutní péče staly pro spádové oblasti výdejními místy ochranných prostředků, 
které pro všechny lůžkové i ambulantní poskytovatele zdravotní péče pořídil stát.   

A rovněž v polovině března pak v souladu s nařízením vlády omezily nemocnice veškerou odkladnou ne- 
akutní péči. Jednalo se zejména o kontroly chronických pacientů, konzultace v odborných poradnách, ale také  
o plánovanou operativu nebo ambulantní rehabilitační péči. Rehabilitační pracoviště ale nezahálela. Nezříd-
ka byla využita jako šicí dílny k výrobě látkových roušek. 
 
V druhé polovině března zahájila v Klatovské nemocnici provoz nově zřízená virologická laboratoř pro zjišťo-
vání nákazy novým koronavirem ze vzorků z odběrových míst v krajských nemocnicích. Po fakultní nemoc-
nici se jednalo o druhé místo v kraji, kde se testování vzorků metodou PCR začalo provádět a stále provádí, 
byť později se z  kapacitních důvodů stala v  kraji dominantním poskytovatelem PCR vyšetření soukromá 
Bioptická laboratoř v Plzni.  

Koncem března pak krajské nemocnice poprvé vyčlenily pro covidové pacienty i lůžkové stanice a přijaly 
první infekční pacienty k hospitalizaci.  

První vlna pandemie zasáhla v  Plzeňském kraji shodou různých okolností nejvíce okres Domažlice, který 
se stal v březnu a dubnu jedním z největších ohnisek nákazy i v celorepublikovém měřítku. Významně to 
ale v  hospitalizační péči pocítily kromě Domažlické nemocnice i Stodská a Klatovská. Druhým význam-
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ným ohniskem nákazy v kraji byla Plzeň. Nejméně dotčenou oblastí bylo Rokycansko. První vlna pandemie 
výrazně oslabila až na přelomu dubna a května. Nemocnice v  příhraničních oblastech, tedy Domažlická  
a Klatovská, ale naopak posílily odběrová místa pro PCR testy. Prakticky až do června je využívali přeshranič-
ní pracovníci, tzv. pendleři, pro které byl negativní výsledek testu nezbytný pro pravidelné cesty za prací do 
sousedního Bavorska. 

Léto znamenalo pro nemocnice mírné zklidnění situace, příležitost pro odpočinek zdravotníků i dozásobení 
ochrannými prostředky a září umožnilo i mírné snížení ztráty výkonnosti v odkládané operativě. Bohužel však 
na přelomu září a října přišla druhá vlna pandemie. Byla silnější než ta první a znamenala v celé zemi vý-
znamný nárůst covidových hospitalizací. S tím souviselo opětovné omezení odkladné péče, opětovný zákaz 
návštěv a také významný nárůst provádění PCR testů.

Druhá vlna kulminovala v krajských nemocnicích na počátku listopadu, kdy se v nemocnicích akutní péče 
léčilo z onemocnění covid současně až 175 pacientů, z nich 16 vyžadovalo léčbu na lůžkách intenzivní péče. 
Zdaleka to ale nebylo tolik jako ve čtvrté vlně na jaře 2021, kdy počet covid+ hospitalizovaných dosáhl v po-
lovině března k hranici tří stovek nemocných, z nichž intenzivní péči potřebovalo současně až 50 pacientů.

Podzimní vlna odezněla na přelomu listopadu a prosince. Advent tak nemocnice opět využily k dohánění 
„restů“ v odkládané elektivní péči, zejména plánované operativě. V polovině prosince se všechny nemocnice 
akutní péče zapojily do preventivního antigenního testování, které nařídilo mimořádným opatřením minis-
terstvo zdravotnictví. V samém závěru roku se pak nemocnice začaly připravovat na očkování, které v nemoc-
nicích Plzeňského kraje začalo s prvními dodávkami vakcín v druhém lednovém týdnu.

JINÉ UDÁLOSTI
 
Pandemie naštěstí nezastavila započaté nebo naplánované investice a záměry rozšíření péče. Také v roce 
2020 došlo na radostnější akce a zprávy. Tou první bylo v lednu rozhodnutí ministerstva zdravotnictví o pro-
dloužení stěžejních vzdělávacích akreditací pro Domažlickou, Stodskou a Rokycanskou nemocnici. Všechny 
tři nemocnice mohou díky ní i nadále vzdělávat lékaře v základním kmeni interním a chirurgickém a Stodská 
nemocnice rovněž i v kmeni gynekologicko-porodnickém. Akreditace tak pomáhají nemocnicím přilákat 
mediky.

Stodská nemocnice zprovoznila ve dvou etapách, v  únoru a září, novou přístavbu ambulantního traktu 
nemocnice a rekonstruovala sousední prostory přístavby. Rekonstrukce se týkala ambulantní rehabilitace  
a lůžek intenzivní péče, v přístavbě vznikly nové ambulance a nové zázemí pro celý provoz gastroenterologie. 
V polovině roku také začala v nemocnici rekonstrukce oddělení lůžek následné péče. 

Klatovská a Rokycanská nemocnice rozšířily hospitalizační péči o nová lůžková oddělení. Shodně mezi prv-
ní a druhou vlnou pandemie otevřela oddělení zdravotně-sociálních lůžek (Klatovy, červen, 17 lůžek), resp.  
oddělení následné a dlouhodobé péče (Rokycany, září, 20 lůžek).

Nemocnice se dál snaží nalákat zdravotníky nejen na moderní zázemí nemocnice, ale i na možnost bydlení. 
Zatímco Domažlická nemocnice převzala v  polovině roku od města nájemní rodinné domy, Rokycanská  
a Stodská nemocnice se pustily na jaře do rekonstrukce několika jednotek ve svých ubytovnách. 

Z důvodu pandemie vyšla v roce 2020 jen dvě vydání magazínu krajských nemocnic Srdce, a to letní a pod-
zimní. V závěru roku uspěly opět nemocnice Plzeňského kraje v celorepublikovém projektu Nemocnice ČR. 
Domažlická, Klatovská a Rokycanská nemocnice se objevily mezi prvními třemi ve vybraných kategoriích 
spokojenosti a bezpečnosti pacientů. Skupina NPK pak ale jako celek ovládla i kategorii online komunikace, 
kde se hodnotí kvalita, aktualizace a aktivita při tvorbě webových stránek a komunikaci na sociálních sítích.
 
Pandemie také přinesla nebývalou vlnu podpory veřejnosti vůči nemocnicím a nemocničnímu personálu. 
Už během první vlny zahrnovali lidé nemocnice různými dary v podobě kupovaných ústenek i podomácku 
šitých roušek. Personálu přinášeli občerstvení v podobě nápojů, vitamínů, kávy a podobně nebo zdravotní-
kům poslali milý vzkaz nebo i písničku. Mimořádnou pomocí byl ale i zájem lidí v nemocnici pomáhat.  
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DOMAŽLICKÁ
NEMOCNICE 
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.

5
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O NEMOCNICI
Nemocnice v Domažlicích zajišťuje lékařskou péči v nejdůležitějších medicínských oborech, jejichž nabídka 
je v příhraničním a od krajské metropole vzdáleném regionu velmi důležitá. Pro obyvatele Chodska a úpatí 
Českého lesa se totiž jedná o jedinou časově dostupnou základní nemocniční péči. 

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

Do svahu zapuštěnou a velkoryse řešenou novostavbu obklopuje rozsáhlý park a zeleň a z většiny pokojů je 
výhled na Český les a jeho dominantu Čerchov. To vše doplňuje kvalitní přístrojové vybavení a milý personál. 
Zřejmě i proto se nemocnice pravidelně umisťuje mezi nejlepšími v celostátním srovnávacím žebříčku Ne-
mocnice roku. 

Hlavní spádovou oblastí je okres Domažlice a přilehlé 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.

196
191

131

50
10

5

lůžek 
celkem 

zdravotní 
lůžka

sociální 
lůžka

z toho 
standardní

z toho  
následné 
péče

z toho 
intenzivní 
péče

LŮŽKOVÉ KAPACITY (k 12. 2020)
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Před nemocničním areálem je k dispozici dostatečné množství parkovacích míst pro pacienty i zaměstnan-
ce. Držitelé průkazu ZTP mohou parkovat nejblíže hlavnímu vchodu. Přímo před vchodem staví autobusy 
hromadné dopravy. 

V nemocnici je veřejnosti k dispozici zaměstnanecká jídelna pro pravidelné strávníky a bistro s teplými pokr-
my pro ty nahodilé, dále prodejna občerstvení a tisku a řada prodejních automatů. 

PÉČE
Nemocnice v  Domažlicích nabízí péči v nejdůležitěj-
ších medicínských oborech, jako je  chirurgie, vnitřní 
lékařství, ARO, pediatrie a gynekologie včetně porod-
nictví.  Dále poskytuje  intenzivní péči, následnou péči 
včetně sociálních lůžek a v neposlední řadě i léčebnou 
rehabilitaci.  Komplement tvoří  radiodiagnostické od-
dělení 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 třílůž-
kových pokojích, popř. v nadstandardních pokojích 
s  jedním zdravotním lůžkem. Porodnice dále dis-
ponuje rodinným pokojem pro maminku, novoro-
zence a libovolný doprovod. Zařízení dále provozuje  
19 vlastních ambulancí a odborných poraden a dalších 
sedm ambulancí provozují přímo v objektu nemocni-
ce soukromí poskytovatelé. Zařízení tak nabízí širokou 
ambulantní péči, například cévní a flebologickou, ko-
loproktologickou a onkochirurgickou, dětskou neuro-
logickou, metabolickou, hematologickou, kožní, urolo-
gickou, nefrologickou a další. 

Nemocnice má k dispozici tři chirurgické operační sály, 
pracoviště sterilizace, dva porodní boxy a porodní sál. 

3 operační
sály

19 ambulancí
a poraden 

1 lékárna3 porodní boxy 
a gynekologické 
sály

NELŮŽKOVÉ KAPACITY (k 12. 2020) 
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4 533
hospitalizací

50 142 ošetření 
v ambulancích 

2 752
operací

2 243

320

pacientů 
převzatých  

od záchranky 

porodů

VÝKONNOST 2020
V nemocnici je k dispozici lékařská pohotovostní služba pro děti a dorost  
i pro dospělé. Před nemocnicí je dále umístěn babybox. Nemocnice je dr-
žitelem certifikátu ISO 9001:2015. Součástí nemocničního areálu je heliport 
pro přistávání vrtulníku záchranné služby.

V  Domažlické nemocnici pracuje 345 zaměstnanců (přepočtený stav). 
Z  toho je 39 lékařů a 213 nelékařských zdravotníků, zejména sester (148). 
Nemocnice každoročně umožňuje praxi a stáže až čtyřem desítkám stu-
dentů zdravotnických škol včetně mediků.
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345 zaměstnanců / 
přepočtený stav 

2020
Rok 2020 měl být pro Domažlickou nemocnici rokem 
další stabilizace zejména zdravotnického personálu  
a dalších investic do stavebních úprav ambulantního 
traktu a zlepšování pobytového komfortu pro hospitalizo-
vané pacienty. Už přelom února a března ale ukázal, že 
rok 2020 bude rokem, který nemocnici, práci zdravotní-
ků i celé české zdravotnictví změní více než jen stavebně  
a personálně. 

Nemocnice vstoupila velmi rychle do boje s nákazou ko-
ronavirem. Její zapojení bylo o to intenzivnější, že okres 
Domažlice byl kombinací různých okolností hned od po-
čátku pandemie jedním z nejvíce postižených v celé zemi. 
První nemocní, resp. první desítky nemocných byli přímo 
v Domažlicích zjištěni už během března. Nemocnice pro-
to jako druhá nemocnice v  Plzeňském kraji zprovoznila 
20. března odběrové místo pro odběr vzorků ke zjištění 
nákazy koronavirem, resp. pro PCR testy.

Zprvu vyšetřovala jen pacienty indikované lékaři. Jakmi-
le se ale stal negativní test podmínkou pro vstup do Ně-
mecka pro přeshraniční pracovníky (pendlery), nabídla 
nemocnice 26. dubna prakticky ze dne na den i testování 
pro samoplátce. 

První vlna pandemie na Domažlicku začala slábnout 
v  květnu. V  červnu se situace zklidnila a odběrové mís-
to pro PCR testy zaniklo 24. června po téměř pěti tisících 
provedených testech, čímž se odběrové místo zařadilo 
k  jedněm z nejvíce vytížených v celé zemi během první 
vlny pandemie. 

Protože bylo zřejmé, že nemoc covid-19 se dříve nebo poz-
ději vrátí, provedla nemocnice v  červenci speciální dez-
infekci všech frekventovaných povrchů nanotechnologií 
oxidu titanu, který ničí veškeré virové i bakteriální zárodky  
a trvanlivost nástřiku je dva roky. 
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Dle očekávání se na podzim vrátila pandemie druhou vlnou, která kulminovala v první polovině listopadu. 
Domažlicko jí zřejmě kvůli promořenosti z jarních měsíců nebylo tolik postižené, nicméně 11. listopadu opě-
tovně zprovoznilo odběrové místo pro PCR testy a v polovině prosince rozšířilo na základě vládního nařízení 
jeho portfolio o provádění antigenních testů. Testy provádí nemocnice bez přestávky až do uzávěrky této 
výroční zprávy v květnu 2021. 

Celkem nemocnice provedla ve sledovaném roce 814 antigenních testů a 6571 PCR testů. V případě PCR tes-
tů se jednalo o odběry. Laboratorní zpracování prováděla smluvně Bioptická laboratoř v Plzni nebo oddělení 
klinických laboratoří Klatovské nemocnice.

Stejně jako ostatní nemocnice se podílela i ta Domažlická, a to v jarní i podzimní vlně, na hospitalizaci a léčbě 
pacientů s onemocněním covid. V lůžkové péči jich léčila současně až 143. V nemocnici strávili 1582 lůžkodnů, 
z nich 313 bylo na lůžkách intenzivní péče. Péče o covidové pacienty v kombinaci s mimořádnými opatřeními 
vlády ovlivnila ostatní výkonnostní statistiky, kdy poklesl celkový počet operací, hospitalizovaných pacientů  
i ambulantních ošetření.   

Kromě pandemie koronaviru řešila nemocnice i příjemnější záležitosti. V létě převzala od města do dlou-
hodobého pronájmu devět rodinných domů. Jako speciální benefit je nabízí zdravotníkům, kteří přijdou do 
nemocnice pracovat z jiných částí země. Domy postavené ve vilové čtvrti na okraji města poblíž nemocnice 
mají typologii 5+1 a každý má i vlastní zahradu, garáž i venkovní parkovací místo.

V  září prováděla nemocnice stavební úpravy technických částí budovy a ve spolupráci s  provozovatelem 
modernizovala prodejnu občerstvení. A v září se také vrchní sestra dětského oddělení Mgr. Dana Zahálková 
umístila mezi pěti nejlepšími v celorepublikové soutěži Nej Sestřička ČR. 

A nebyla to jediná soutěž, kde zaznělo jméno Domažlické nemocnice. Rodinná nemocnice z příhraničí se 
tradičně umístila v  projektu Nemocnice ČR, kde v  prosinci obsadila první místo v  kategorii bezpečnosti  
a spokojenosti hospitalizovaných pacientů a v kategorii ambulantních pacientů skončila na druhém místě.

V závěru roku pak nemocnice modernizovala i flotilu sanitních vozů zdravotnické dopravní služby. Převzala 
tři nové vozy VW T6 Transporter, které nahradily starší sanitky, které měly najeto přes půl milionu kilometrů  
a jejichž provoz přestával být efektivní. Jeden z vozů uhradila nemocnici formou provozní dotace obec Česká 
Kubice.
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KLATOVSKÁ
NEMOCNICE 
To je komplexní péče v jedné 
z nejmodernějších nemocnic v zemi. 
Největší mimoplzeňská multioborová 
nemocnice v kraji působí v novém 
objektu z roku 2012. Nadále však nabízí 
péči v rodinné atmosféře.  

6
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O NEMOCNICI
Klatovská nemocnice je rozsahem zdravotní péče, počtem lékařských oborů i personálu největší nemocnicí 
Skupiny a po plzeňské fakultní nemocnici i druhou největší multioborovou nemocnicí v Plzeňském kraji. 
Nejenže slouží obyvatelům druhého největšího města, ale zároveň je centrem zdraví pro jeden z největších 
okresů v zemi, který je v části Šumavy i jedním z významných turistických center. 

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

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

Nemocnice disponuje přímo v areálu parkovacími 
plochami pro 300 osobních vozů. Téměř dvě stov-
ky jsou v krytém parkovacím domě. V těsné blízkos-
ti nemocnice jsou zastávky městských autobusů  
i dálkových spojů z Plzeňska. 

Přímo v nemocnici je veřejnosti k dispozici prodej-
na občerstvení a tisku, řada prodejních automatů  
a bankomat.  
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PÉČE
Nemocnice v Klatovech nabízí péči v nejdůležitějších medicínských oborech, jako je chirurgie, vnitřní lékařství 
včetně hemodialýzy, pediatrie, gynekologie včetně porodnictví nebo ARO. Specializované odbornosti jsou 
ortopedie, ORL a chirurgie hlavy a krku, oční, plicní, neurologie, psychiatrie. Dále poskytuje multioborovou 
intenzivní péči včetně následné intenzivní péče a dlouhodobé ošetřovatelské intenzivní péče a v neposlední 
řadě i léčebnou rehabilitaci ambulantní i lůžkovou. Komplement tvoří radiodiagnostické oddělení, nukleární 
medicína a odbor klinických laboratoří, kam patří klinická biochemie, lékařská mikrobiologie, hematologie  
a transfuzní pracoviště a pracoviště kostního metabolismu. Odborná pracoviště doplňují dvě lékárny, odděle-
ní léčebné výživy a patologicko-anatomické oddělení.

Nemocnice má 296 lůžek. Z toho je 220 standardních, 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 operačních sálů, k nimž patří pracoviště sterilizace, dále jeden 
sál pro oční operace a jeden pro gynekologické operace nebo operativně vedené porody. V jeho těsné blíz-
kosti jsou velmi dobře vybavené porodní boxy. Nemocnice provozuje lékařskou pohotovostní službu pro děti  
a dorost, pro dospělé a pro neodkladné úrazové stavy a dále ústavní pohotovosti dalších oborů, například 
oční, ORL či gynekologické. V areálu nemocnice je heliport. 

V Klatovské nemocnici v závěru roku 2020 pracovalo 706 zaměstnanců (přepočtený stav), z toho 112 lékařů  
a 490 nelékařských zdravotníků, zejména sester (371). Nemocnice každoročně umožňuje praxi a stáže desít-
kám studentů středních zdravotnických škol a univerzitních fakult.
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a poraden 

2 lékárny3 porodní boxy 
a gynekologické 
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NELŮŽKOVÉ KAPACITY (k 12. 2020) 
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VÝKONNOST 2020

2020
Jako druhá největší nemocnice v kraji a nemocnice se specializovanou péčí, 
kterou bylo třeba zachovat při příchodu pandemie koronaviru pokud mož-
no v co nejširší míře, se Klatovská nemocnice snažila zachovat maximální 
ochranu před tehdy málo známou infekcí koronaviru. Částečně jí v tom po-
mohla skutečnost, že Klatovsko bylo v březnu okresem s velmi malým vý-
skytem nákazy např. oproti sousednímu Domažlicku nebo Plzeňsku. Přesto 
ale nemocnice vytvořila velmi záhy propracovaný systém triáže, kdy už před 
hlavním vchodem směřovala pacienty s podezřením na nákazu koronavi-
rem do speciální ambulance, která byla oddělena od zbylých prostor ne-
mocnice. 

Tým nemocnice, který řešil v roli krizového štábu rizika spojená s koronaviro-
vou pandemií, se začal hned z počátku šíření infekce zajímat o sofistikova-
né ochranné pomůcky a jako jedni z prvních začali zdravotníci v Klatovech 
používat třeba celoobličejové masky s  výměnným filtrem nebo ochranné 
štíty. A nemocnice také v  prostorách rehabilitačního oddělení, které bylo 
omezeno mimořádným opatřením vlády, začala velmi záhy s vlastní výro-
bou látkových roušek s kapsami na filtr.
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Díky dobré osvětě v celém klatovském okrese a racionálnímu přístupu lidí k epidemiologickým opatřením 
byla první vlna pandemie k regionu velmi shovívavá. Nemocnice tak mohla přijímat covidové pacienty k hos-
pitalizaci i z jiných okresů a mohla přistoupit ke spuštění odběrového místa pro diagnostiku nemoci covid 
až v průběhu dubna. Testování metodou PCR se ale začala věnovat mnohem dříve, a to v jiné, zcela zásadní 
rovině.

Zatímco Domažlická a Rokycanská nemocnice byly a jsou odběrovými místy, která pak vzorky posílají ke 
zpracování do smluvních laboratoří, Klatovská nemocnice zprovoznila v komplexu vlastních klinických labo-
ratoří zcela novou, virologickou. Testy polymerázové řetězové reakce neboli PCR (polymerase chain reaction) 
zde začala provádět 24. března, pouhých deset dní od rozhodnutí vybudovat nové pracoviště. Původní kapa-
cita 50 zpracovaných testů denně narostla ke konci roku až na stovky testů za den. 

Bylo to potřeba hlavně v podzimní vlně pandemie. Ta už i Klatovsko zasáhla v plné síle a nemocnice se v ní 
stala vedle fakultní nemocnice pilířem pro poskytování intenzivní péče covidovým pacientům.   
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Za celý rok 2020 léčila Klatovská nemocnice v hospitalizační péči z nemoci covid 230 pacientů. V nemocnici 
strávili celkem 2490 lůžkodnů, z toho 411 právě na lůžkách intenzivní péče. Zejména v podzimní a zimní vlně 
provedla nemocnice na svém odběrovém místě 8098 odběrů k PCR testům, z nichž většinu sama zpracova-
la, a ke konci roku i 1162 antigenních testů. 

V závěru roku začalo transfuzní oddělení odebírat od vhodných dárců také takzvanou rekonvalescentní plaz-
mu pro léčbu covidových pacientů. 

Mimo řešení pandemie a poskytování obvyklé péče stihla nemocnice v létě otevřít novou lůžkovou kapaci-
tu. V takzvané vile v horní části areálu, kde v přízemí působí dětská skupina, vzniklo ve dvou nadzemních 
podlažích oddělení zdravotně-sociálních lůžek. Kromě 11 pokojů se 17 lůžky zahrnuje i vyšetřovnu, kuchyňku 
s  jídelnou, aktivizační místnost, zázemí pro personál i umývárnu pro imobilní pacienty. Oddělení vzniklo 
v uvolněných prostorách po optimalizovaném plicním oddělení nákladem 4,5 milionu korun.

V závěru roku potvrdila nemocnice vysokou oblibu u svých pacientů. V celorepublikovém projektu Nemocni-
ce ČR získala třetí místo v kombinované kategorii spokojenosti hospitalizovaných a ambulantních pacientů 
Nemocnice pro život. 
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ROKYCANSKÁ
NEMOCNICE 
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.

7
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O NEMOCNICI
I když je Rokycanská nemocnice blízko krajskému městu, má pro svůj region z mnoha hledisek velký význam. 
Například ambulantní trakt supluje polikliniku nebo velké lékařské domy, jaké jsou obvyklé v okresních měs-
tech. A pro severní cíp okresu je jedinou časově dostupnou nemocnicí. 

V Rokycanech je od roku 1957. Jednalo se o prototyp stavebnicového sestavení budov do tvaru písmene H, 
kde krajní objekty jsou lůžkovým a ambulantním traktem a ve spojovací části je komplement a operační 
trakt. Architektonické řešení se stalo v následujících letech vzorem i pro další české nemocnice. Tu Rokycan-
skou dále obklopuje rozlehlý park. 

Od počátku milénia prošla řada pracovišť mnohamilionovými modernizacemi. Ty zásadní stavební se plá-
nují v následujícím období. Nemocnice slouží hlavně obyvatelům okresu Rokycany a přilehlých částí okresů 
Plzeň-jih a Plzeň-sever. Ve spádové oblasti žije 55 tisíc obyvatel. Pro klidné prostředí, krátké čekací doby  
a kvalitní péči ale vyhledávají nemocnici i pacienti z Plzně a vybrané výkony chirurgického oddělení i pacienti 
z Prahy. Nemocnice disponuje parkovišti pro více než 150 vozidel.

PÉČE
Nemocnice v Rokycanech nabízí péči v nejdůle-
žitějších medicínských oborech, jako je chirurgie, 
vnitřní lékařství, pediatrie, ARO a v ambulantním re-
žimu i gynekologie. Dále poskytuje intenzivní péči 
a následnou péči včetně ošetřovatelských lůžek  
a v neposlední řadě i léčebnou rehabilitaci. Kom-
plement tvoří radiodiagnostické oddělení, oddě-
lení klinické biochemie, hematologicko-transfuzní 
oddělení a nedílnou součástí je i lékárna. 
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Nemocnice má 153 lůžek. Z toho je 74 standardních, 9 intenzivních a 50 následné a ošetřovatelské péče  
a dalších 20 sociálních. Nemocnice dále provozuje 31 ambulancí a odborných poraden, kromě ambulancí 
základních oborů například i mammologickou, cévní, plastické chirurgie, nefrologickou, dětskou neurologic-
kou, endokrinologickou, revmatologickou a další.

Nemocnice má k dispozici tři operační sály a pracoviště sterilizace. V nemocnici je k dispozici lékařská poho-
tovostní služba pro děti a dorost, pro dospělé a pro neodkladné úrazové stavy. U nemocnice je heliport. V Ro-
kycanské nemocnici pracuje přes 283 zaměstnanců (přepočtený stav). Z toho je 44 lékařů a 165 nelékařských 
zdravotníků a zejména sester (112). Nemocnice každoročně umožňuje praxi a stáže i několika studentům 
zdravotnických škol.

2020
Podobně jako v Domažlicích měl být rok 2020 i pro Rokycanskou nemocnici obdobím stabilizace zdravot-
nického personálu a při optimistickém vývoji rokem zahájení kompletní modernizace. První úkol se zdařil, 
což se projevilo otevřením nových lůžkových kapacit. Druhý záměr se i v důsledku příchodu pandemie posu-
nul. Zrealizovaly se alespoň předem plánované úpravy, pro které bylo připraveno financování. Hlavní „událostí 
roku“ byla ale i v Rokycanech pandemie koronaviru. 

Rokycanský okres sice jako by první vlna pandemie minula. Veškeré statistiky hygieniků i ministerstva zdra-
votnictví ukazovaly v březnu i v dubnu minimální podíl nakažených. Přesto nemocnice vybudovala a 18. břez-
na jako první v kraji zahájila provoz stacionárního odběrového místa pro PCR testování. 
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NELŮŽKOVÉ KAPACITY (k 12. 2020) 
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VÝKONNOST 2020

Vyšetřovala především obyvatele krajského města. V  Plzni se totiž odběrové 
místo pro veřejnost nedařilo otevřít, přičemž ale krajská hygienická stanice po-
třebovala zahájit testování obyvatel Plzně co nejrychleji. Rokycanská nemocni-
ce připravila odběrové místo v řádech hodin od vznesení požadavku. Když se 
později v Plzni otevřela dvě odběrová místa, provoz v Rokycanech byl v polovi-
ně dubna až do podzimní vlny pozastaven. Nemocnice i tak stačila za 25 dnů 
vyšetřit zhruba 1400 lidí. Dalších 5,5 tisíce vyšetřila od září do prosince a čtyřem 
stům zájemcům provedla v závěru roku antigenní test. 

Také v podzimní vlně pandemie patřil okres Rokycany k  těm méně postiže-
ným. Nemocnice i tak pracovala v tehdy již tradičním covidovém režimu. Pa-
cienty s příznaky nemoci covid ošetřovala ve specializované, tzv. infekční am-
bulanci a nemocné pak hospitalizovala na vyčleněné lůžkové stanici. Zejména 
v listopadu přijímala část nemocných i z jiných lůžkových zdravotnických i soci-
álně-pobytových zařízení, která byla v té době buď přetížená, nebo nedokázala 
infekčně nemocným poskytnout adekvátní zdravotní péči. 

Celkem léčila Rokycanská nemocnice v hospitalizační péči 151 pacientů s dia-
gnózou nemoci covid. V nemocnici strávili dohromady 1126 lůžkodnů.

Mimo činností spojených ryze s pandemií se nemocnici podařilo v první polovině roku provést druhou eta-
pu rekonstrukce domu s byty pro zaměstnance a zejména zdravotníky. Nové interiéry včetně inženýrských 
sítí, bytového jádra i kuchyňské linky, dveří a oken získalo dalších sedm bytů. V domě je přitom 16 jednotek 
typologie 1+1. Na modernizaci čekají už jen poslední čtyři. Další stavební úpravy se týkaly technických částí 
nemocnice, například kyslíkové stanice a skladu medicinálních plynů nebo hlavního uzávěru vody. 

Nejen v souvislosti s modernějšími byty a vůbec možností bydlení, ale i díky cíleným pobídkám se nemocnici 
podařilo meziročně posílit svůj tým o zhruba 30 zdravotníků, včetně sester a lékařů, často čerstvých absol-
ventů fakult. Díky tomu mohla nemocnice hned z počátku roku otevřít předtím omezenou lůžkovou stanici 
C interního oddělení a v září pak celé nové lůžkové oddělení následné a dlouhodobé péče s 20 lůžky. Tato 
nová a na Rokycansku velmi potřebná kapacita vznikla po několika letech vyjednávání se zdravotními pojiš-
ťovnami a následně po velmi intenzivním hledání hlavně ošetřovatelského personálu. 

Nemocnice v polovině roku rozšířila i ambulantní péči, když převzala provoz soukromé ambulance praktic-
kého lékaře pro děti a dorost v Hrádku a od září zde rozšířila ordinační dobu a začala registrovat nové dětské 
pacienty.

Výraznou novinku zaznamenalo i hematologicko-transfuzní oddělení. V lednu změnilo zpracovatele a od-
běratele dárcovské krve. Nově jím je přední české zdravotnické a výzkumné medicínské zařízení Všeobec-
ná fakultní nemocnice v Praze (VFN). Nahradila plzeňskou fakultní nemocnici, která si vytvořila dostatečné 
vlastní zdroje a krev rokycanských dárců neměla kapacitu zpracovávat, resp. upotřebit. Naopak VFN nabídla 
zpracovávat a projevila zájem upotřebit veškerou krev, kterou transfuzní pracoviště v Rokycanech odebere.  
I v důsledku tohoto zájmu proto nemocnice uspořádala kampaň na nábor nových dárců krve. 

Také Rokycanská nemocnice se v závěru roku objevila na stupních vítězů v projektu Nemocnice ČR. V ka-
tegorii bezpečnosti a spokojenosti hospitalizovaných pacientů obsadila za rok 2020 třetí místo a v pořadí 
druhá skončila v kombinované anketě ambulantních a hospitalizovaných pacientů s názvem Nemocnice 
pro život.  
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STODSKÁ
NEMOCNICE 
Nemocnice ve Stodu se mění před 
očima. V posledních letech prošla 
řadou modernizací a další se chystají. 
Vždy je však kladen důraz na to, aby byl 
zachován punc rodinné nemocnice, 
kde uzdravuje i klidné prostředí a milý 
personál.

8
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O NEMOCNICI
Stodská nemocnice leží zhruba 20 kilometrů západně 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 Stodu stěžejním nemocničním zařízením. 

Nemocnice stojí od roku 1963 na západním okraji města, které bylo jedním z center tehdy hornického re-
gionu. 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 zahradou než nemoc-
nici.

Ve spádové oblasti nemocnice žije přes 60 tisíc obyvatel. Pro klidné prostředí, krátké čekací doby a kvalitní 
péči ale vyhledávají nemocnici i pacienti a zejména rodičky z Plzně. Nemocnice disponuje parkovišti pro více 
než 150 vozidel a je dobře dostupná z vlakového nádraží i autobusů, z nichž některé mají zastávku přímo 
před areálem nemocnice.
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LŮŽKOVÉ KAPACITY (k 12. 2020)
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PÉČE
Nemocnice ve Stodu nabízí péči v nejdůležitějších medicínských oborech, jako je chirurgie, vnitřní lékařství, 
pediatrie a gynekologie včetně porodnictví. Dále poskytuje intenzivní péči, následnou péči včetně ošetřo-
vatelských lůžek a v neposlední řadě i léčebnou rehabilitaci. Komplement tvoří radiodiagnostické oddělení  
a oddělení klinické biochemie. A nedílnou součástí je i lékárna. 

Nemocnice má 195 lůžek. Z toho je 120 standardních, 8 intenzivních a 67 následné péče a sociálních. Zařízení 
dále provozuje 23 ambulancí a odborných poraden, kromě ambulancí základních oborů například i orto-
pedickou, nefrologickou, plicní, diabetologickou, kardiologickou, alergologickou či urologickou. Nemocnice 
má k dispozici tři operační sály, pracoviště sterilizace, dva porodní boxy a sekční sál. V nemocnici je k dispozici 
lékařská pohotovostní služba pro děti a dorost i pro dospělé. U nemocnice je heliport. Ve Stodské nemocnici 
pracuje 338 zaměstnanců (přepočtený stav). Z toho je 52 lékařů a 223 nelékařských zdravotníků a zejména ses-
ter (148). Nemocnice každoročně umožňuje praxi a stáže i několika studentům zdravotnických škol.

2020
Stodská nemocnice pokračovala i v  roce 2020 s postupnou modernizací, a to jak zdravotnických prostor, 
tak i zázemí pro zaměstnance. Hned na počátku roku zprovoznila suterénní přístavbu ambulantního traktu, 
kde vznikly dvě ambulance, vyšetřovna, čekárna a menší čekárna pro případné infekční pacienty. Zároveň 
se v sousedních původních prostorách modernizoval celý provoz ambulantní rehabilitace, kde je nově pět 
tělocvičen a všechny jsou vybavené novými terapeutickými přístroji. Samozřejmostí je nové zázemí pro za-
městnance. 
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ZAMĚSTNANCI (k 12. 2020)
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Tato personální výpomoc byla nezbytná. Zatímco totiž jarní vlna se v lůžkové péči Stodské nemocnici téměř 
vyhnula, neboť covidový pacienti byli z Plzeňska a Tachovska transportováni primárně do Plzně, tak podzim-
ní vlna už nemocnici zasáhla velmi intenzivně. I kvůli rozšíření nemoci covid souběžně ve dvou zařízeních 
sociální péče ve spádové oblasti hospitalizovala nemocnice několik dnů po sobě přes 80 covid+ pacientů 
souběžně. Musela kvůli tomu velmi rychle v řádech dnů upravit stavebně lůžkovou stanici dětského oddělení 
a na 20 dnů pozastavit provoz porodnice. Na přelomu října a listopadu působilo v covidovém režimu včetně 
intenzivní péče šest lůžkových stanic. 

Nemocnice v  loňském roce hospitalizovala celkem 231 covidovch pacientů (nejvíce z  nemocnic Skupiny 
NPK). Pečovala o ně celkem 1768 lůžkodnů, z nichž 235 strávili na lůžkách intenzivní péče. Když počet covi-
dových pacientů ke konci listopadu klesl, byla nemocnice jednou z prvních v kraji i v zemi, které oznámily 
obnovení odkládané elektivní operativy.

Testování PCR testy se nemocnici v jarní vlně zcela vyhnulo. Krizový štáb Plzeňského kraje vyhodnotil, že ka-
pacity Domažlické nemocnice a plzeňských odběrových míst jsou i pro obyvatele spádové oblasti Stodské 
nemocnice dostatečné. Odběrové místo se proto ve Stodu otevřelo až v říjnu. Do konce roku stihlo provést 
611 PCR testů a v závěru roku 1163 antigenních testů. 

Z  důvodu, že se nemocnici nepodařilo ani v  roce 2020 sehnat adekvátní náhradu za dosluhující dětské 
lékaře, se nemocnici nepodařilo znovuotevřít dětská lůžka ve standardním režimu ale pouze jako denní 
stacionář. Aby se ale zdravotnický personál a nejen na dětské oddělení podařilo přilákat, zahájila Stodská 
nemocnice rekonstrukci dřívější ubytovny, kterou získala od Plzeňského kraje. V první etapě, která se vlivem 
pandemie protáhla do roku 2021, je cílem rekonstruovat devět z celkem 13 bytových jednotek typologie 1+1.              
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VÝKONNOST 2020

O půl roku později se otevřelo i nadzemní podlaží nové přístavby. V  něm 
našel zázemí kompletní provoz gastroenterologie včetně ambulance a zá-
krokového sálu a dospávacího pokoje pro pacienty po narkóze. A zázemí zde 
našly i dvě nové ambulance, z níž jedna do té doby působila kvůli prosto-
rovému nedostatku zcela mimo areál nemocnice. A opět v sousedních pů-
vodních prostorách prošla kompletní rekonstrukcí lůžková stanice intenzivní 
péče interního oddělení, včetně observační místnosti a prostor pro zdravot-
nický personál. Přístavba a modernizace vyšly na 25 milionů korun. 

Mezitím ale nemocnice zahájila další stavební investici v ceně přes 50 milio-
nů korun, konkrétně rekonstrukci a rozšíření oddělení následné péče. První 
etapa, která se uskutečnila ještě v roce 2020, zahrnovala práce v propojova-
cím krčku mezi ambulantním a lůžkovým traktem, kde je zázemí pro perso-
nál a technické provozy jako například prádelna. Zbylé dvě etapy zahrnují už 
přímo lůžkové části oddělení probíhají v roce 2021. 

Načasování přístavby ambulantního traktu i rekonstrukce interní JIP bylo 
v souvislosti s příchodem pandemie sice náhodné ale naprosto ideální. Am-
bulance s infekční čekárnou a hlavně se samostatným vchodem do budovy 
využila nemocnice hned v první vlně pandemie, když zde umístila ordinaci 
pro suspektní pacienty s podezřením na nákazu koronavirem. Oddělila je tak 
ještě před budovou v triážním stanu od ostatních pacientů.

V  dalších vlnách pandemie, které přinesly velký tlak na lůžka standardní 
intenzivní péče pak prošla úspěšnou zatěžkávací zkouškou hned po svém 
zprovoznění lůžka intenzivní péče. Během podzimu se na nich léčilo několik 
desítek covidových pacientů. S péčí o ně pomáhali na sklonku roku stod-
ským zdravotníkům i policisté a vojáci. 
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NEMOCNICE
HORAŽĎOVICE
Nemocnice v Horažďovicích je vzorovou 
nemocnicí pro pacienty, kteří potřebují 
odbornou následnou například 
pooperační nebo dlouhodobou 
ošetřovatelskou péči, kvalitní rehabilitaci 
a kteří ocení úsměv a povzbuzení 
zdravotníků i hezké prostředí.

9
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O NEMOCNICI
Nemocnice Horažďovice slouží pacientům, jejichž stav nevyžaduje pobyt přímo na standardních lůžkách 
akutní péče, ale přitom potřebují odborně doléčit či rehabilitovat, a vyžadují proto pravidelnou lékařskou, 
terapeutickou nebo ošetřovatelskou péči. V Horažďovicích trvale roste o tento typ péče poptávka. Důvod? 
Dobré reference, které se rychle šíří za hranice klatovského okresu i kraje.

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

Pacienty nejsou zdaleka jen obyvatelé Horažďovicka či okresu Klatovy. Odbornou péči zde hledají i lidé z při-
lehlých částí Jihočeského kraje i z Plzeňska včetně krajské metropole. Mezi veřejností se postupně šíří objek-
tivní reference, že „pokud potřebujete rozhýbat nebo rozchodit, jeďte do Horažďovic“. Kromě empatického 
personálu a přátelské atmosféry je benefitem nemocnice i krásný a rozlehlý park, jejž mohou pacienti a jejich 
návštěvy plně využívat. Přímo u areálu nemocnice je k dispozici až 80 parkovacích míst.

140

20*

zdravotní 
lůžka

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

140*
lůžek 
celkem 
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PÉČE
Nemocnice v Horažďovicích je určena nemocným bez ohledu na věk, u kterých je nutná dlouhodobější  
intenzivní léčebná, rehabilitační a ošetřovatelská péče v rozsahu, který není možno zabezpečit ambulantně 
nebo v domácnosti pacienta. Jedná se např. o pacienty po ortopedických a jiných operacích, po úrazech, po 
mozkových příhodách, ale také o pacienty s potřebou pravidelné ošetřovatelské péče.

Horažďovická nemocnice je v tomto směru dostatečně prostorově vybavena tak, aby na pokojích byli spo-
lečně pacienti podobného věku, s podobným postižením i psychickými schopnostmi a vzájemně se nerušili. 
Nemocnice má 140 lůžek, převážně ve dvou- a třílůžkových pokojích. 

Významným pracovištěm je dobře vybavené oddělení léčebné rehabilitace, které poskytuje služby ambu-
lantně i na lůžku. Komplement tvoří radiodiagnostické oddělení a oddělení klinických laboratoří. A nemoc-
nice má i čtyři ambulance včetně gastroenterologické či kardiologické.

Nemocnice má 152 zaměstnanců (přepočtený stav). Z toho je 10 lékařů, 59 sester a další čtyři desítky nelékař-
ských zdravotníků. Nemocnice každoročně umožňuje praxi nebo stáže i několika studentům zdravotnických 
škol.
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2020
Nemocnice následné péče primárně nepřijímaly k  léčbě pacienty s  one-
mocněním covid-19. U některých ale propukla nemoc po přijetí k hospitali-
zaci z domácí péče nebo z  jiných zdravotnických zařízení. Z tohoto důvodu 
si i nemocnice v Horažďovicích vytvořila lůžkovou kapacitu pro infekční, resp. 
suspektní pacienty a v menší míře i doléčovala infekční pacienty, kteří již nevy-
žadovali péči na lůžku akutní péče. Nemocnice tak v roce 2020 hospitalizovala 
136 covidových pacientů. Strávili zde 1513 lůžkodnů.

V roce 2019 sice nemocnice dokončila modernizaci lůžkových pokojů dostav-
bou sociálního zařízení, ale průběžné investice do rekonstrukce interiérů po-
kračují i nadále. V roce 2020 získaly nový vzhled společné umývárny, kde se 
myjí buď imobilní pacienti, nebo pacienti, kteří z jakýchkoli důvodů nevyužíva-
jí menší umývárny na pokojích. Rekonstrukcí samozřejmě prošly i vodoinstala-
ce, odpady a další technické vybavení koupelen.

V  exteriérech pak nemocnice investovala do nové parkovací plochy uvnitř  
areálu pro 14 vozů včetně kamerového systému a sadových úprav kolem.  
A nového povrchu včetně odvodnění se dočkal páteřní chodník a schodiště od 
vchodu z Blatenské ulice. 

Osobní ocenění získal šéfkuchař nemocniční kuchyně Josef Maxa, který se 
v polovině roku zúčastnil soutěže Nejlepší kuchařka/kuchař roku 2020 ve spo-
lečném stravování. V kategoriích nejlepší pokrm pro seniory nad 70 let a nej-
lepší bezlepkový pokrm obsadil v celorepublikovém finále třetí a čtvrté místo.
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NEMOCNICE
SVATÁ ANNA
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.

10
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O NEMOCNICI
Nemocnice Svatá Anna pomáhá lidem, kterým zranění či nemoc způsobily snížení pohyblivosti, naučit se  
s trvalým hendikepem nebo po operaci či léčbě opět samostatně pohybovat a vrátit se pokud možno k pl-
nohodnotnému 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 svaté Anny na stejnojmenném vrchu stál misijní dům a chlapecký 
konvikt redemptoristů. Nemocnice zprvu sloužila jako léčebna vojenských veteránů, pak jako léčebna pro 
nemocné tuberkulózou a později jako standardní víceoborová nemocnice. Akutní obory se později přestě-
hovaly 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 nemocnice „pomáhá-
me zpět do Života“ má reálný základ. Pacienti a jejich rodiny oceňují klidnou lokaci mimo městskou zástav-
bu v krásné přírodě.

80*

25*

lůžka
následné 
péče

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

100 lůžek 
celkem 

LŮŽKOVÉ KAPACITY (k 12. 2020)



NPK 2020 |  45

PÉČE
Nemocnice Svatá Anna v Plané doléčuje zdravotní potíže ze všech oborů medicíny zejména léčebnou těles-
nou výchovou. Zároveň poskytuje individuální ošetřovatelskou péči a popřípadě i sociální služby. Je určena 
zejména osobám po ortopedickém zákroku, například s umělým kloubem, které se s novou součástí těla 
potřebují naučit jistě pohybovat, dále osobám s neurologickým onemocněním například po cévní mozko-
vé příhodě nebo s komplikovanou cukrovkou s ochrnutím části těla, kdy je třeba minimalizovat hendikep,  
a v neposlední řadě osobám po vážných úrazech, jako jsou zlomeniny páteře, končetin včetně amputací, 
které potřebují buď jen rozpohybovat, nebo se naučit s hendikepem pohybovat. 

Kromě lůžkových stanic pro rozličné typy pacientů disponuje nemocnice rozsáhlou rehabilitační částí včetně 
tělocvičen, vodoléčby, elektroléčby či rehabilitačního chodníku a schodů. Nemocnice má 80 zdravotních 
lůžek a 25 sociálních. V nemocnici pracuje zhruba 75 zaměstnanců (přepočtený stav), z toho sedm lékařů 
a 49 nelékařských zdravotníků, zejména sester a fyzioterapeutů. Nemocnice každoročně umožňuje praxi  
i několika studentům zdravotnických škol.

75 zaměstnanců/ 
přepočtený stav 

ostatních 
nelékařských 
zdravotníků

19
nezdravotníků

ZAMĚSTNANCI (k 12. 2020)

7
lékařů

2128
sester



NPK 2020 |  46

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

LÉKÁRNY x x x x

PATOLOGIE x

2020
Z investičních akcí dokončila nemocnice na počátku roku 2020 rekonstrukci výtahů – osobní a nákladní, kte-
ré nahradily původní zařízení z 80. let. Zajišťují větší komfort a bezpečnost jak pro pacienty, tak i pro personál. 

A v první polovině roku pořídila nemocnice 65 nových elektricky polohovatelných lůžek. Součástí dodávky 
byly i antidekubitní matrace a noční stolky s výklopnou deskou pro stravování na lůžku. Více investičních akcí 
s výjimkou údržby a oprav se v roce 2020 neuskutečnilo. 

Samozřejmě byla příčinou i pandemie koronaviru, která zejména na podzim oddělila život v nemocnici od 
okolního světa. I díky tomu se podařilo nemocnici a zejména pacienty ochránit před nákazou. Za celý rok 
evidovalo zařízení v lůžkové péči jen 31 pacientů, kteří byli pozitivně testováni na onemocnění covid. V ne-
mocnici se léčili celkem 376 lůžkodnů.

Přesto, že v říjnu kulminovala v celém Plzeňském kraji druhá vlna pandemie, podařilo se nemocnici obhájit 
akreditaci dle národních standardů kvality Spojené akreditační komise.   

7 631 celkový počet pacientů/ 
hospitalizace

VÝKONNOST 2020
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STRUKTURA PÉČE 
VE SKUPINĚ NPK

Zastoupení hlavních 
odborností a zdravotnických 
pracovišť v nemocnicích –  
12. 2020

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

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

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 o x x x x

Revmatologická x x

Endokrinologická x x 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

ORL

ORL všeobecná x o x

Endoskopie x

Expertní x

Inhalatorium x

Audiometrie x

ZASTOUPENÍ HLAVNÍCH ODBORNOSTÍ A ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVIŠŤ V NEMOCNICÍCH – 12. 2020
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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

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 o x x x x

Revmatologická x x

Endokrinologická x x 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

ORL

ORL všeobecná x o x

Endoskopie x

Expertní x

Inhalatorium x

Audiometrie x

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

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 o

Psychiatrická x x

Závodní lékař x

Nutriční poradna / ambulance umělé výživy x

Stomatologická o

Poradna pro pečující o seniory  
v domácím prostředí x

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

ZASTOUPENÍ HLAVNÍCH ODBORNOSTÍ A ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVIŠŤ V NEMOCNICÍCH – 12. 2020
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FINANČNÍ
ČÁST
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12 ZPRÁVA AUDITORA
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KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ 
ZÁVĚRKA 13
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PŘÍLOHA
KONSOLIDOVANÉ 
UZÁVĚRKY

14
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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 | CZ26361078
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 | CZ26360527
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 | CZ26361086
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 | CZ26360900
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 | CZ26360870
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 | CZ26360896
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 2020 (2019) ztrátu 96 888 tis. Kč (ztrátu 
34 097 tis. Kč), z toho výsledek hospodaření běžného účetního období bez menšinových podílů je 56 tis. Kč 
(zisk 0 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 2020 (2019) ztrátu  
96 944 tis. Kč (ztrátu 34 097 tis. Kč), a je výsledkem hospodaření všech řízených osob s dopadem na jejich 
akcionáře – Plzeňský kraj.
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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 hospodář-
ských výsledků minulých let a hospodářským výsledek běžného účetního období všech řízených osob.

Konsolidovanou účetní závěrkou se rozumí účetní závěrka skupiny podniků (ekonomické seskupení účetních 
jednotek), která zobrazuje souhrnný stav majetku a závazků a dosažený hospodářský výsledek 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 (40 tis. Kč) za položku, je považován za dlouhodobý nehmotný (a hmotný) majetek.

Nakoupený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je prvotně vykázán v pořizovacích cenách, které 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.
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 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.

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 kur-
zem zveřejněným Českou národní bankou k rozvahovému dni. Všechny kurzové zisky a ztráty z přepočtu 
peněžních aktiv, pohledávek a závazků jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty. 

2.8 REZERVY  
Koncern tvoří rezervy, pokud má současný závazek, je pravděpodobné, že bude na vypořádání tohoto závaz-
ku 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.
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2.11 SPŘÍZNĚNÉ STRANY
Spřízněnými stranami Koncernu se rozumí:

• strany, které přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat rozhodující vliv u Koncernu, a společností, 
  kde tyto strany mají rozhodující nebo podstatný vliv,

• strany, které přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat podstatný vliv u Koncernu,

• členové statutárních, dozorčích a řídících orgánů Koncernu a osoby blízké těmto osobám, 
  včetně podniků, kde tito členové a osoby mají podstatný nebo rozhodující vliv.

2.12 LEASING  
Pořizovací cena majetku získaného formou finančního nebo operativního leasingu není aktivována 
do dlouhodobého majetku. Leasingové splátky jsou účtovány do nákladů rovnoměrně po celou dobu trvání 
leasingu. Budoucí leasingové splátky, které nejsou k rozvahovému dni splatné, jsou zveřejněny v příloze, ale 
nejsou zachyceny v rozvaze.

2.13 ÚROKOVÉ NÁKLADY   
Veškeré úrokové náklady jsou účtovány do nákladů.

2.14 ODLOŽENÁ DAŇ  
Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva nebo závazku  
v rozvaze a jejich daňovou hodnotou. Odložená daňová pohledávka je zaúčtována, pokud je pravděpodobné, 
že ji bude možné daňově uplatnit v budoucnosti.

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.
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3 | DLOUHODOBÝ 
      NEHMOTNÝ MAJETEK

(tis. Kč) 1. ledna 2020 Přírůstky /
přeúčtování Vyřazení 31. prosince 2020

POŘIZOVACÍ CENA 

Software 33 725 2 588 44 36 269

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

(tis. Kč) 1. ledna 2019 Přírůstky /
přeúčtování Vyřazení 31. prosince 2019

POŘIZOVACÍ CENA 

Software 28 429 5 392 -96 33 725

Ostatní nehmotný majetek 178 0 -178 0

Nedokončený dlouhodobý nehmotný 
majetek

85 0 -85 0

Celkem 28 692 5 392 -359 33 725

OPRÁVKY 

Software 25 110 95 1 070 26 085

Celkem 25 110 95 1070 26 085

Zůstatková hodnota 3 582 - - 7 640
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4 | DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK

(tis. Kč) 1. ledna 2020 Přírůstky /
přeúčtování Vyřazení 31. prosince 2020

POŘIZOVACÍ CENA 

Pozemky 5 0 0 5

Stavby 4 667 0 0 4 667

Hmotné movité věci a jejich soubory 825 011 44 942 55 465 814 488

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 32 216 673 255 32 634

Nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek

521 27 222 27 516 227

Zálohy na DHM 0 53 0 53

Celkem 862 420 72 890 83 236 852 074

OPRÁVKY 

Stavby 1 141 148 0 1 289

Hmotné movité věci a jejich soubory 506 844 158 014 55 396 609 489

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 17 441 1 690 255 18 876

Celkem 525 426 150 879 55 651 629 654

Zůstatková hodnota 336 994 - - 222 420

(tis. Kč) 1. ledna 2019 Přírůstky /
přeúčtování Vyřazení 31. prosince 2019

POŘIZOVACÍ CENA 

Pozemky 5 0 0 5

Stavby 16 824 427 0 17 251

Hmotné movité věci a jejich soubory 819 682 45 073 -20 212 844 543

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 100 0 0 100

Nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek

9 103 71 058 -79 640 521

Celkem 854 714 116 558 -99 852 862 420

OPRÁVKY 

Stavby 4 229 0 422 4 652

Hmotné movité věci a jejich soubory 491 779 20 224 49 220 520 774

Celkem 496 008 20 224 49 642 525 426

Zůstatková hodnota 349 706 - - 336 994

V účetním období roku 2020 provedla společnost Klatovská nemocnice, a.s. úpravy stávajících odpisových 
plánů majetku zařazeného před rokem 2019 a tudíž i narovnání odpisů na reálnou odhadovanou životnost 
s ohledem na plánované rozsáhlé majetkové investice převážně z evropských fondů. Dopad těchto úprav 
ovlivnil provozní výsledek hospodaření 2020 ve výši 113 mil. Kč.

5 | ZÁSOBY
Koncern nevytvořil opravnou položku k zásobám k 31. prosinci 2020 a 31. prosinci 2019.
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(tis. Kč) Zůstatek k 31. 12. 
2019

Netto změna  
v roce 2020

Zůstatek k 31. 12. 
2020

Rezerva na nevyčerpanou dovolenou 23 944 23 046 46 990

Rezerva na daň z příjmu 0 3 453 3 453

Ostatní rezervy 650 6 049 6 699

Celkem 24 594 32 548 57 142

Jednotlivé společnosti koncernu tvořily v roce 2020 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 2020, činila 12 316 tis. Kč (k 31. prosinci 2019: 11 961 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 2020. 

Koncern má přístup k úvěrové lince v Komerční bance, a.s. ve formě bankovního kontokorentního úvěru, do 
výše celkem 50 000 tis. Kč. Žádná společnost Koncernu k 31. prosinci 2020 a 31. prosinci 2019 úvěr nečerpala. 

9 | TRŽBY

6 | POHLEDÁVKY
Pohledávky po splatnosti k 31. prosinci 2020 činily 14 709 tis. Kč (k 31. prosinci 2019 činily 7 271 tis. Kč).
Opravná položka k pohledávkám k 31. prosinci 2020 činila 2 343 tis. Kč (k 31. prosinci 2019: 2 044 tis. Kč).
Pohledávky nejsou kryty věcnými zárukami a žádná z nich nemá splatnost delší než 5 let. 
Koncern neeviduje žádné pohledávky a podmíněné pohledávky, které nejsou vykázány v rozvaze. 
Položka Jiné pohledávky k 31. prosinci 2020 a 2019 představuje zejména pohledávky vůči Plzeňskému kraji 
z titulu SOHZ.

7 | REZERVY

Výnosy z prodeje služeb a z prodeje zboží (tis. Kč) 2020 2019

Výnosy za zdravotní služby – zdravotní pojišťovny 1 614 308 1 375 817

Výnosy za služby – ostatní 53 979 47 904

Výnosy za prodané zboží – zdravotní pojišťovny 58 203 64 629

Výnosy za prodané zboží (lékárna) – mimo zdravotní pojišťovny 40 985 45 575

Výnosy za služby Plzeňskému Kraji 23 523 26 730

Tržby za zboží 177 0

Celkem 1 791 175 1 560 655



NPK 2020 |  72

(tis. Kč) 2020 2019

VÝNOSY 

Prodej služeb Plzeňskému kraji 15 607 26 730

Ostatní provozní výnosy 251 029 248 040

       Z toho SOHZ – Plzeňský kraj 251 029 248 040

Celkem 266 636 274 770

NÁKLADY 

Nájemné za nemovitosti Plzeňský kraj 20 869 21 282

Celkem 20 869 21 282

(tis. Kč) 31. prosince 2020 31. prosince 2019

POHLEDÁVKY 

Pohledávky z obchodních vztahů 862 912

Ostatní pohledávky 
(za Plzeňským krajem – SOHZ)

48 000 48 000

Celkem 48 862 48 912

ZÁVAZKY

Závazky za Plzeňským krajem 357 38

Celkem 357 38

Ostatní provozní výnosy (tis. Kč) 2020 2019

Tržby z prodeje materiálu 14 486 0

Přijaté dary 5 604 2 940

Dotace od Plzeňského kraje – sociální SOHZ 11 029 8 040

Dotace od Plzeňského kraje – zdravotní SOHZ 240 000 240 000

Dotace od Ministerstva zdravotnictví – rezidenční místa 9 734 11 477

Dotace od Ministerstva zdravotnictví – ke stabilizaci pracovníků  
ve směnném provozu

85 042 886

Dotace od Minsterstva zdravotnictví – pro poskytování lůžkové péče 674 0

Dotace od Ministerstva zdravotnictví – mimořádné ohodnocení 
zaměstnanců

10 159 0

Dotace od Ministerstva zdravotnictví – ostatní 53 003 0

Ostatní 15 635 29 098

Celkem 445 366 292 441

Všechny výnosy jsou z České republiky.

10 | TRANSAKCE  
      SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI
Pohledávky po splatnosti k 31. prosinci 2020 činily 14 709 tis. Kč (k 31. prosinci 2019 činily 7 271 tis. Kč).
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2020 2019

počet tis. Kč počet tis. Kč

Mzdové náklady členů statutárních  
a dozorčích orgánů NPK

11 12 135 16 8 555

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

45 17 504 51 16 714

Mzdové náklady ostatních zaměstnanců  1907 1 138 765 1 815 940 568

Náklady na sociální zabezpečení  376 858 315 458

Ostatní sociální náklady  8 060 6 615

Osobní náklady celkem 1 963 1 553 322 1 882 1 287 910

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 2020 a 2019 
byla použita sazba daně z příjmů 19 %.

Členům představenstev a dozorčích rad jednotlivých společností Koncernu nebyly k 31. prosinci 2020 a 2019 
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 2020 činila 800 tis. Kč.

12 | ZAMĚSTNANCI
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15 | DOTACE
Některé společnosti Koncernu jsou zapojeny do 31. výzvy Integrovaného operačního programu (dále jen 
„IROP“). Realizace projektů v rámci tohoto operačního programu zajistí nutnou obnovu lékařských přístrojů 
a další techniky ke zvýšení se kvality poskytované péče.

Poskytovatel dotace je Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha 1 – program: 
Integrovaný regionální operační program. Informace o výši dotací pro jednotlivé nemocnice je uvedena  
v individuálních účetních závěrkách konsolidovaných společností. 

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 Nemocnic plzeňského kraje byla částečně zamezena těmito opatře-
ními 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 2020 č. 305 Sb. dostatečně pokryla snížené výnosy a zvýšené náklady v důsledku přijetí výše popsa-
ných nouzových opatření, tak aby nebylo významně ohroženo hospodaření společností ze Skupiny NPK. 
Sekundární makroekonomický dopad, resp. dopad na Skupinu Nemocnic plzeňského kraje a ani na Spo-
lečnost, nelze v tuto chvíli předjímat, natož kvantifikovat. Všechny aktuálně dostupné významné informace 
týkající se našeho posouzení možného dopadu výše uvedených opatření byly uvedeny v příloze v individuál-
ních účetních závěrkách.

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 2020. 

10. června 2021

(tis. Kč) 31. prosince 2020 31. prosince 2019

Peněžní prostředky v pokladně 1 521 1 372

Peněžní prostředky na účtech 148 344 137 760

Peníze a peněžní ekvivalenty celkem 149 865 139 132

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

Mgr. Jaroslav Šíma, MBA
PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA

Roman Jurečko
MÍSTOPŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA
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