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a) Základní údaje o zpracovateli zprávy 
 
Název organizace: Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava 
Adresa:  17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava 
IČO:   00843989 
Tel.:   +420 59 737 11 11 
Fax:   +420 59 691 73 40 
E-mail:  posta@fnspo.cz
Adresa internet.str.: www.fnspo.cz
 
b) Způsob zřízení zpracovatele, údaje o zřizovateli 
 
Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava (dále jen FNsP) je samostatnou příspěvkovou 
organizací v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví (dále jen MZ). 
  
FNsP byla zřízena  ke  dni 25. listopadu 1990 Zřizovací  listinou FNsP Ostrava,  vydanou 
ministrem zdravotnictví dne 25. 11. 1990 pod č.j. OP-054-25.11.90, ve znění nové zřizovací 
listiny ze dne 31. 12. 1999  č.j. 48193/99. 
 
c) Přehled hlavních činností organizace 
 
FNsP je vybraným zdravotnickým a vzdělávacím zařízením určeným MZ. 
 
Ve FNsP jsou přijímáni pacienti, kterým je poskytována potřebná základní, specializovaná a 
zvlášť specializovaná léčebná a diagnostická péče, jejíž součástí jsou i nezbytná preventivní 
opatření, případně pacienti pro potřebu vzdělávání a výzkumu. FNsP poskytuje na svých 
pracovištích též ambulantní služby. Zdravotní péči a služby poskytuje FNsP v souladu s 
platnými právními předpisy v  lékařských oborech vyjmenovaných v platném Statutu 
organizace v celé šíři jejich odborností. 
 
Odborná pracoviště FNsP jsou výukovými základnami lékařských, farmaceutických, 
popřípadě jiných fakult a výukovými základnami pro další vzdělávání lékařů, farmaceutů a 
dalších odborných pracovníků ve zdravotnictví. 
 
FNsP umožňuje odborné praktické vyučování žáků středních a vyšších škol, může provádět 
kvalifikační kurzy k získání způsobilosti k výkonu povolání nižších a pomocných 
zdravotnických pracovníků, příp. zajišťuje další vzdělávání nezdravotnických profesí. 
 
FNsP provádí základní a klinický výzkum, zavádění a ověřování nových metod, podílí se na 
klinickém hodnocení léčiv a ověřování prostředků zdravotnické techniky s cílem prokázat 
jejich účinnost, bezpečnost a jakost. 
 
FNsP je oprávněna poskytovat komplexní lékárenskou péči, zajišťovat transfúzní službu a 
zpracovávat jiný biologický materiál. 
 
FNsP zajišťuje činnost ekonomickou, provozní, technickou, investiční, administrativní, 
činnost svých pomocných a obslužných provozů v rozsahu potřebném pro naplnění účelu 
svého zřízení. Je-li zajištěna povinnost využívání kapacit pomocných a obslužných provozů 
optimálním způsobem i jejich externí realizací, jedná se o činnost hlavní, pokud není 
vykonávána za účelem dosažení zisku. 
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Organizační struktura FNsP Ostrava k 31.12.2005 
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d) Základní personální údaje 
 
Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k 31.12.2005  
     

věk muži ženy  celkem  % 
  do 20 let 2 43 45 1,3 
21 - 30 let 166 627 793 23,7 
31 - 40 let 147 686 833 24,9 
41 - 50 let 129 734 863 25,8 
51 - 60 let 150 610 760 22,7 

   61 let a více 30 19 49 1,5 
celkem 624 2 719 3 343 100,0 

% 18,7 81,3 100,0 x 
     

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k 31.12.2005  
     

vzdělání                
dosažené muži ženy  celkem  % 

základní 34 343 377 11,3 
vyučen 177 340 517 15,5 

střední odborné 2 38 40 1,2 
úplné střední 5 29 34 1,0 

úplné střední odborné 75 1 465 1 540 46,1 
vyšší odborné 7 124 131 3,9 
vysokoškolské 324 380 704 21,1 

celkem 624 2 719 3 343 100,0 
     

Celkový údaj o průměrných platech za 01-12/2005   
     

  celkem      
průměrný hrubý měsíční 
plat 20 669     
     
Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů  
zaměstnanců v roce 2005     
     
  Počet    
nástupy 314    
odchody 305    
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Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců - stav k 31.12.2005
     

Doba trvání Počet %   
  do 5 let 1177 35,2   
do 10 let 908 27,2   
do 15 let 511 15,3   
do 20 let 224 6,7   
nad 20 let  523 15,6   

celkem 3 343 100,0   
 
 
 
e) Údaje o majetku organizace  
 
Průměrné stáří majetku s nímž FNsP Ostrava hospodaří 
(v letech) 
 
Software           4,8 
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek       3,3 
Stavby se zdravotním využitím      56,3 
Stavby provozní        21,5 
Stavby ostatní         21,7 
Zdravotnická a laboratorní technika      10,7 
Stroje a přístroje provozní       17,8 
Dopravní prostředky          9,6 
Výpočetní technika          8,5 
Inventář         11,7 
Ostatní samostatné movité věci a soubory movitých věcí   13,2 
DDHM – zdravotnická a laboratorní technika    10,2 
DDHM – provozní        10,3 
DDHM – kuchyňské zařízení a nádobí     10,3 
DDHM – výpočetní technika         9,0 
DDHM – inventář (nábytek)       17,0 
DDHM – ostatní        12,2 
Pozemky pod budovami v areálu      58,1 
 
Využití majetku – zdravotnická technika 
 
Obnova a pořizování techniky probíhá v souladu a dle pravidel daných ministerstvem 
zdravotnictví a ministerstvem financí. 
V roce 2005 byly z důvodu požadavků platné legislativy vyřazeny mnohé zdravotnické 
prostředky u nichž již nemohla být prokázána způsobilost k používání při poskytování 
zdravotní péče a musely být nahrazeny přístroji novými pro zachování rozsahu stávajících 
výkonů. 
 
Podle hygienických norem a provozních předpisů jsou zabezpečovány opravy a údržba v úzké 
spolupráci se zdravotnickými pracovišti a servisními organizacemi. 
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Použité postupy odpisování dlouhodobého majetku
 
Veškerý dlouhodobý majetek je odpisován účetně metodou rovnoměrného odpisování, u níž 
jsou odpisovým skupinám přiřazeny roční odpisové sazby podle předpokládané doby 
životnosti a využití. majetku. 
Dlouhodobý nehmotný majetek se rovnoměrně účetně odepisuje po dobu 6 let.  
 
Při rovnoměrném odpisování se stanoví  účetní odpisy dlouhodobého majetku za dané účetní 
období ve výši jedné setiny součinu jeho vstupní ceny a přiřazené roční odpisové sazby. 
Účetní odpisy dlouhodobého majetku se účtují měsíčně ve výši 1/12 stanoveného ročního 
účetního odpisu. Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. Dlouhodobý majetek podléhá 
odpisování počínaje kalendářním měsícem následujícím po měsíci, v němž byl tento majetek 
uveden do užívání. V daném účetních období (kalendářním roce) je do nákladů zúčtována 
poměrná část ročního odpisu, která připadá na skutečný počet kalendářních měsíců, v němž je 
majetek používán a veden v účetnictví. Dojde-li v průběhu účetního období k technickému 
zhodnocení dlouhodobého majetku, odpisuje se počínaje měsícem, ve kterém bylo zúčtováno 
zvýšení vstupní ceny, z této zvýšené vstupní ceny. Zatřídění dlouhodobého majetku ani 
příslušná odpisová sazba účetních odpisů se nemění. Veškerý dlouhodobý majetek je 
odepisován  do výše vstupní ceny. Odpisové sazby stanovené pro každý rok mohou být 
v následujícím účetním období změněny na základě rozhodnutí vedení FNsP v souladu 
s finančním plánem z důvodů přesnějšího vyjádření skutečnosti o opotřebení majetku. Během 
účetního období nelze měnit způsoby odpisování (tj. ani odpisové sazby). Zahrnování odpisů 
a zůstatkových cen majetku do základu pro výpočet daně z příjmů právnických osob je 
prováděno v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších 
předpisů.  Při výpočtu daňových odpisů je použita metoda rovnoměrného odpisování 
dlouhodobého hmotného  majetku. 
 O daňových odpisech se neúčtuje, jsou prováděny pouze formou úpravy daňového přiznání 
za příslušné zdaňovací období. 
 
 
Smlouvy o věcném břemeni
         k pozemku par. č. 
 
99/PUKS/04/001-VB  T-Mobile Czech Republic a.s. 1739/5 
 
99/PUKS/04/002-VB  T-Mobile Czech Republic a.s. 1738/36 
         1739/5 
         1739/159 
         1739/160 
         1739/17 
         (k.ú. Poruba) 
 
99/PUKS/04/003-VB  OVANET a.s.    1739/3 
         1739/5 
 
99/PUKS/03/001-VB  Město Vítkov          7/1 
         1177/2 
         (k.ú. Klokočov u Vítkova) 
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99/PUKS/00/215-N  Severomoravské vodovody  1890 
    a kanalizace    (k.ú. Paskov) 
 
99/PUKS/00/216-N  Český Telecom a.s.   1324/4 
           460/1 
         (k.ú. Zábřeh) 
 
99/PUKS/00/217-N  Český Telecom a.s.   1324/3 
         1324/2 
           460/1 
           472/7 
         (k.ú. Zábřeh) 
 
99/PUKS/00/189-N  Město Ostrava, obvod Poruba 1739/3 
         (k.ú. Poruba) 
 
03/10/97/97-N   MUDr. Ichnovský   1739/86 
         1739/3 
         1739/186 
         (k.ú. Poruba) 
 
03/10/96/151-N  TOIL, spol. s r. o.   1739/154 
         (k.ú. Poruba) 
 
99/PUKS/04/004-VB             Český Telecom, a.s.                            1739/191, 1739/216,            
                                                                                                           1739/5, 1739/15, 1739/16,  
                                                                                                           1739/159, 1739/175  
 
 
Údaje o stavu pohledávek 
 
Vymáhání a odpis pohledávek 
 
V případě neplnění platebních podmínek ze strany odběratele (prodlení vyšší než 30 dní) je 
povinností zaměstnanců oddělení účtáren zaslat všem dlužníkům upomínku. Pracoviště, které 
dalo příkaz k fakturaci, obdrží kopii této upomínky a současně zahájí jednání s dlužníkem o 
způsobu a termínu úhrady. O výsledku jednání písemně informuje zaměstnance oddělení 
účtáren.   
 
Není-li dlužná částka uhrazena do 30 dnů po zaslání upomínky, jsou zaměstnanci oddělení 
účtáren povinni vyzvat vedoucího pracovníka útvaru, v němž pohledávka vznikla, k přeložení 
veškerých dokladů (kopie faktur, podklady pro fakturaci – dodací listy, vč. veškeré 
korespondence) a tyto předat právnímu oddělení s žádostí o zahájení právního řízení ve věci 
vymáhání pohledávky.    
 
FNsP je oprávněna trvale upustit od vymáhání pohledávek z hlavní činnosti za podmínek 
stanovených zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování 
v právních vztazích. K platnosti nakládání s pohledávkou, jejíž jmenovitá hodnota včetně   
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příslušenství je vyšší než 300.000 Kč  (tj. prominutí dluhu či trvalé upuštění od vymáhání), je 
nutný souhlas zřizovatele (viz Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině FNsP Ostrava vydaný MZ ČR 
č.j. 16037/2001 dne 1.8.2001). 
 
FNsP je oprávněna v souladu s vyhláškou MF č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky        
a jejím vystupování v právních vztazích, po předchozím schválení ředitelem FNsP 
(statutárním orgánem) nebo jeho zástupcem, trvale upustit od vymáhání pohledávky z hlavní 
činnosti do celkové výše pohledávky vč. příslušenství 300.000 Kč, jestliže: 
  

- dlužník zemřel a pohledávka nemohla být uspokojena ani vymáháním na dědicích 
dlužníka, 

- dlužník odmítá dluh dobrovolně splnit a přitom se pohledávka promlčela, nebo nelze             
prokázat, že pohledávka trvá, anebo nelze prokázat její výši a není podklad pro to, aby             
soud nebo jiný orgán určil výši podle úvahy,  

- je ze všech okolností případu zřejmé, že další vymáhání pohledávky by nebylo 
úspěšné. 

 
Pohledávka z hlavní činnosti, jejíž jmenovitá hodnota včetně příslušenství nepřesáhla          
300.000 Kč a právní řízení nebylo úspěšné (žaloba, exekuce),  bude se zdůvodněním 
předložena právním oddělením poradě vedení k rozhodnutí. Pokud porada vedení schválí 
odpis předmětné pohledávky, je tato odepsána na vrub nákladů a dále vedena  na 
podrozvahových účtech do okamžiku, než je prokazatelně známo, že nemůže v žádném  
 
případě nastat její úhrada nebo do okamžiku, kdy pohledávka právně zanikla (např. zánik 
firmy bez právního nástupce; ukončení konkurzního řízení za dlužníkem, jehož majetek 
nestačí k pokrytí oprávněných nároků věřitelů; vymáhání promlčené pohledávky u soudu, 
jestliže dlužník vznese námitku promlčení; dlužník zemřel a pohledávku nelze vymáhat na 
dědicích pro předlužení apod.).   
 
Vytváření opravných položek k pohledávkám z hospodářské činnosti, jejichž splatnost nastala 
po 1.1.1995, se řídí Zákonem č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu. 
Tvorba opravné položky se účtuje MD 559/D 391. Pokud se tvoří více opravných položek, je 
nutno každou pohledávku sledovat odděleně v operativní evidenci. 
 
Odpis pohledávek z hospodářské činnosti, jejichž splatnost nastala do 31. 12. 1994 (tzv. starý      
blok), je upraven zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, který dává možnost poplatníkům 
účtujícím v soustavě podvojného účetnictví uplatnit jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění  
a udržení příjmů ročně  nejvýše 20 % z neuhrazené části hodnoty pohledávky nebo ceny 
pořízení u pohledávky nabyté postoupením, u nichž termín splatnosti nastal do konce roku 
1994, s výjimkou pohledávek uvedených v § 24 odst. 2 písm. y). 
 
FNsP je povinna v souladu s ustanovením §14, odst.5 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České 
republiky a jejím vystupování v právních vztazích požadovat od dlužníků, kteří jsou 
v prodlení s plněním peněžitého závazku úroky z prodlení. 
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Přehled stavu pohledávek FNsP Ostrava k 31.12.2005 
(v tis. Kč) 
 

 Ve lhůtě 
Po lhůtě splatnosti 

  Pohledávky

 splatnosti
do 30 
dnů 

31-90 
dnů 

91-180 
dnů 

181-360 
dnů 

nad 360 
dnů celkem 

Pohledávky z obchodního styku - celkem 285 208 51 903 4 092 1 120 3 174 51 261 396 758
 
 
Přehled pohledávek po lhůtě splatnosti vůči ZP a ostatním dlužníkům 
(v tis. Kč) 
 

 do 30 
dnů 

31-90 
dnů 

91-180 
dnů 

181-360 
dnů 

nad 360 
dnů 

Celkem 

Aktivní ZP celkem 48 896 2 337 4 0 0 51 237
Zaniklé ZP celkem  8 373 8 373
Pohl.vůči ost.dluž. 3 007 1 755 1 116 3 174 42 888 51 940
Celkem pohledávky 
po lhůtě splatnosti 

51 903 4 092 1 120 3 174 51 261 111 550

 
 
Přehled závazků po lhůtě splatnosti vůči členům AVEL a ostatním věřitelům 
(v tis. Kč) 
 

Dodavatel do 30 
dnů 

31-90 
dnů 

91-180 
dnů 

181-360 
dnů 

nad 
360 
dnů 

Celkem Penále 
ze závazků (z 

nezaplacených) 

AVEL celkem 1 053 840 0 0 0 1 893 3 808 
PHARMOS a.s.+ 
Česká lékárnická 

390 670 84 0 0 1 144  

Ostatní 
dodavatelé (léků 
a zdrav.prostř.) 

38 387 66 418 19 739 0 0 124 544 275 

Závazky vůči 
ostatním věřitel. 

16 209 31 811 7 358 0 0 55 378 1 893 

Celkem závazky 
po lhůtě splat. 

56 039 99 739 27 181 0 0 182 959 5 976 

 
 
Hodnota pohledávek uplatněných v konkursním řízení k 31.12.2005 
 
Celkem 248 516 Kč

 
 
Hodnota pohledávek, které jsou předmětem právních sporů k 31.12.2005 
 
Celkem 11 589 585 Kč
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Hodnota pohledávek přihlášených do vyrovnání k 31.12.2005 
 
Celkem 0 Kč

 
 
Hodnota pohledávek navržených MZ ČR k odpisu k 31.12.2005 
 
Celkem 4 884 538 Kč

 
 
f) Údaje o FNsP Ostrava v rozsahu roční účetní závěrky 
 
příloha č.1 - Přehled vybraných druhů aktiv a pasív FNsP Ostrava 
  (stav k 31.12.2003, k 31.12.2004, k 31.12.2005) 
 
příloha č.2 - Přehled zisku a ztráty FNsP Ostrava 
  (stav k 31.12.2003, k 31.12.2004, k 31.12.2005) 
 
 
g)  Hodnocení a analýza údajů dle jednotlivých oblastí: 
 
 
1. Plnění schváleného rozpočtu nákladů a výnosů – příloha č.3 
 
 
Léky, krev a krevní výrobky 
V roce 2005 došlo vzhledem k předcházejícímu roku k poklesu nákladů na léky o –26 905 tis. 
Kč, tj. o -7 %, k plánovanému objemu přestavuje spotřeba léčiv úsporu ve výši –13,9 mil. Kč, 
tj. snížení o –4%.  V položce krev a krevní výrobky  je snížení vzhledem k plánu o –7%, tj. o 
–3,4 mil.Kč.  
  
Speciální zdravotnický materiál 
Meziroční nárůst o +16 397 tis. Kč, tj. +3 % vůči r. 2004 je zejména důsledkem zvýšené 
spotřeby implantovaných kardioverterů. Nárůst k plánu představuje zvýšení spotřeby o +21,4 
mil. Kč, tj. o +4%, bez spotřeby kardioverterů je spotřeba SZM v roce 2005 vůči plánu 
snížena o –1,5 mil. Kč, tj. o –0,4%. 
 
Úspory materiálových nákladů jsou důsledkem tlaku na regulaci růstu spotřeby léčiv a SZM 
na klinikách, tlaku na zvýšení podílu spotřeby generických přípravků a snahou snížit vstupní 
ceny těchto materiálových nákupů na základě jednání managementu s dodavateli a realizací 
výběrových řízeních. 
 
Energie 
Náklady na energie byly v roce 2005 o +8 680 tis. Kč vyšší, než v roce předcházejícím. U 
elektrické energie došlo k meziročnímu nárůstu nákladů o +18 %, náklady na vodu byly 
zvýšeny o +6 %. Náklady za dodávky tepla se meziročně zvýšily o +576 tis. Kč a u plynu 
došlo k nárůstu o +19 %. 
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Opravy a údržba 
V roce 2005 byla realizována dodavatelská údržba a opravy vyšší vůči roku 2004 o +10 007 
tis. Kč. Největší objemy dodavatelské údržby a oprav byly realizovány v oblasti oprav 
zdravotnické a laboratorní techniky a údržby stavební. 
 
Osobní náklady 
Objem realizovaných osobních nákladů v roce 2005 byl meziročně vyšší o +7 %, tj. o +71,6 
mil. Kč. Nárůst je způsoben navýšením platových tarifů zaměstnanců k 1.1.2005, 
v souvislosti se zrušením vyplácení dalšího platu, navýšením tarifních platů zdravotníků 
k 1.9.2005 a zúčtováním dohadných položek za odměny za rok 2005. 
 
 
2. Vyhodnocení údajů o příjmech nebo výnosech organizace
 
Struktura výnosů v roce 2005 je následující: 
 
lékařské výkony fakturované ZP (vč. dohad. polož) 2 230 757 tis. Kč 
tržby za prodané zboží lékárny (vč. receptů faktur. ZP) 459 210 tis. Kč 
aktivace materiálu a vnitroorganizačních služeb   104 720 tis. Kč 
provozní dotace celkem  12 378 tis. Kč 
ostatní výnosy  189 128 tis. Kč 
 
Tržby od ZP: 
 
Tržby za lékařské výkony fakturované zdravotním pojišťovnám představují dle zúčtovaného 
objemu tržeb od ZP v roce 2005 meziroční nárůst +186 915 tis. Kč, tj. navýšení +9 % (vč. 
dohadných položek za péči v II.pololetí r.2005). Meziroční pokles v objemu vykázaných bodů 
je –16,7 mil. bodů, tj. -1 % a objem vykázaných ZUP je o –0,4 mil. Kč meziročně nižší.  
 
 
3. Příspěvky a dotace ze státního rozpočtu a jiné druhy příjmů
 
Součástí výnosů FNsP Ostrava za rok 2005 je objem přijatých provozních dotací ze státního 
rozpočtu ve výši 12 477 tis. Kč. 
 
Tyto prostředky tvoří:  
 
- provozní dotace ze SR na ostatní činnosti  7 328 tis. Kč 
- provozní dotace ze SR na vědu a výzkum  2 079 tis. Kč 
- provozní dotace ze SR na vzdělávání zaměstnanců 470 tis. Kč 
- provozní dotace ze SR na 1. vybavení                                                 2 600 tis. Kč   
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Převod příspěvků ze SR dle skutečného čerpání v roce 2005: 
(v tis. Kč) 
 

 Roční limit Čerpání r.2005 Zůstatek na 
účtu ČNB k 

31.12.05 

K odvodu 
do SR 

Ostatní činnosti 7 328 7 328 0 0
Vzdělávání zaměstnanců 470 470 0 0
IGA 2 383 2 079 304 301
Celkem 10 181 9 877 304 301

 
 
4. Rozbor čerpání mzdových prostředků
 
Mzdové prostředky za rok 2005 byly vyčísleny v celkové výši 845 075 062 Kč.  
z toho  
mzdové náklady  839 178 489 Kč 
ostatní osobní náklady     5 896 573 Kč 
 
Tyto objemy jsou včetně dohadných položek za nevyplacené odměny za rok 2005. 
  
Ve srovnání se skutečností r.2004 jsou mzdové náklady vyšší o +6,7 %. 
 
 
Přípustný objem mzdových prostředků činí  941 143 882 Kč. 
Úspora přípustného objemu byla vyčíslena ve výši 131 004 755 Kč. 
 
 
Mzdové prostředky z dotace zřizovatele realizovány ve výši 5 246 892 Kč. 
z toho 
mzdové náklady      5 210 112 Kč 
ostatní osobní náklady                    36 780 Kč 
 
Mzdové prostředky související s výzkumnými úkoly v celkovém objemu 523 000 Kč. 
z toho: 
mzdové náklady         513 000 Kč 
ostatní osobní náklady          10 000 Kč 
 
 
Skutečný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2005 činí 3 275 osob, což představuje 
snížení o -1 osobu proti r. 2004. 
 
Průměrný plat celkem  v r. 2005 byl dosažen ve výši 20 669 Kč. Ve srovnání s průměrným  
platem r.2004 je vyšší o +650 Kč, tj. o +3,25%. 
 
 
Fond odměn v roce 2005 nebyl zřízen. 
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5. Výzkum a vývoj
 
FNsP Ostrava je výukovou základnou Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity. Z této 
činnosti je odvozen nejen její statut, ale i druhá základní činnost v rámci vysokého školství – 
činnost vědecko – výzkumná. 
Vědecko výzkumná činnost je základním předpokladem pro získání vědecké a vědecko – 
pedagogické hodnosti a tyto tituly jsou základní podmínkou pro funkci přednostů klinik a 
ústavů.  
 
 
V roce 2005 bylo realizováno ve FNsP Ostrava celkem 6 výzkumných a grantových projektů 
s přímou finanční podporou poskytnutou ze státního rozpočtu, a to prostřednictvím Interní 
grantové agentury Ministerstva zdravotnictví (IGA MZ ČR). 
 
příloha č.4 - Přehled grantových a výzkumných projektů probíhajících ve FNsP Ostrava   

v roce 2005 s přímou podporou ze státního rozpočtu  
 
 
6. Financování programů reprodukce majetku vedených v informačním systému 

programového financování
 
 
Investiční výstavba a rekonstrukce hrazena ze systémových dotací MZ ČR, příp. 
doplatky z vlastních zdrojů:  
 
 
Akce č: 235 11K 0001 – FNSP OSTRAVA – PORUBA – REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ NA 
NOVÝ PAVILON ÚSTAVU SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ VE FNSP OSTRAVA-PORUBA    
 
V roce 2005 byla přidělena na uvedenou akci systémová dotace   23 216 000,00  Kč 
Nevyčerpáno a vráceno                 - 453,06  Kč 
Celkem čerpána dotace ve výši      23 215 546,94  Kč 
 
Z vlastních zdrojů proinvestováno       20 603 867,74  Kč 
 
Celkový  finanční objem (investiční)      43 819 414,68 Kč 
 
Přidělená neinvestiční dotace         2 600 000,00  Kč 
Použito neinvestičních vlastních zdrojů       1 391 339,14  Kč 
Celkový letošní finanční objem (neinvestiční)      3 991 339,14  Kč 
 
V  roce 2005 byly prováděny dokončovací práce, a to v rozsahu dozdění všech příček 
v objektu, osazení oken, provedení zateplení střešního a obvodového pláště, provedení 
rozvodu elektroinstalace, zdravotechniky, vzduchotechniky, slaboproudých rozvodů. 
Od začátku měsíce června byly zahájeny montážní práce osazením vzduchotechnických 
jednotek a prováděny finální dokončovací práce v celém objektu. Stavební práce byly 
dokončeny v 09/2005. Do doby  zahájení kolaudačního řízení bylo prováděno odstraňování 
drobných vad a nedodělků. Vlastní kolaudační řízení bylo zahájeno 18.10.2005, pod č.j. 
927/05/Výst. s nabytím právní moci dne 26.11.2005.   
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V rámci systémové dotace MZ ČR byla naplánována a pořízena zdravotnická technika a 
technologie dle požadavků na provoz Ústavu soudního lékařství jako celku ( vybavení 
pitevního traktu, vybavení laboratoří). Seznam a rozsah dodávek byl průběžně konzultován se 
zástupcem zřizovatele a správcem programu na MZ ČR.  
 
 
Akce č: 235 11K 0002 – FNSP OSTRAVA – REKONSTRUKCE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ DOMOVA  
            SESTER   
 
Přidělená systémová dotace ve výši      1 854 000,00 Kč 
Nevyčerpáno                  -124,00 Kč 
Čerpání systémové dotace celkem      1 853 876,00 Kč 
 
Vlastní zdroje na stav. práce                10 329 127,32 Kč 
Vlastní zdroje na proj. práce          428 280,00 Kč  
Celkový finanční objem                12 611 283,32 Kč     
 
 
Byla zahájena výměna pláště z jihovýchodní strany objektu. Vlastní práce byly ukončeny a 
zkolaudovány na základě kolaudačního řízení, čj. 1039/05/Výst. dne 10.11.2005, s nabytím 
právní moci dne 22.12.2005. 
 
 
Akce č: 235 11K 0101 – FNSP OSTRAVA – REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE OS 1     
 
Systémová dotace ve výši       5 000 000,00  Kč 
Vlastní zdroje ve výši        2 910 895,00  Kč 
 
Celkem investiční úhrady                  7 910 875,00  Kč 
 
Vlastní zdroje ve výši             60 000,00  Kč 
 

Výměníková stanice OS 1 umístěná v 1.NP polikliniky ve FNsP Ostrava byla  provozována 
bez podstatných úprav (kromě běžné údržby ) od roku 1969, kdy byla část polikliniky 
uvedena do provozu. Vzhledem k neustálým poruchám na zařízení a vzhledem k zastaralosti 
technologické a  potrubních rozvodů bylo rozhodnuto  provést celkovou rekonstrukci výše 
uvedené výměníkové stanice a zmodernizovat  řídící systém. 
Celkovou rekonstrukcí výměníkové stanice došlo ke značným  energetickým úsporám, a tím 
ke snížení nákladů na provoz FNsP Ostrava. 
Na základě ukončených montážních a stavebních prací na výše uvedené akci  bylo požádáno 
o kolaudaci dne 25.7.2005. 
Dne 26.8.2005 proběhla úřední kolaudace s kladným stanoviskem a s nabytím právní moci 
kolaudačního rozhodnutí dne 23.9.2005, pod číslem jednacím 739/05/Výst.  
 
 
Akce č: 235 021 0208 – FNSP OSTRAVA – SW PRO KNIHOVNU   
 
Systémová dotace ve výši              484 000,00 Kč  
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Z výše uvedené systémové dotace za rok 2005 a prostředků z vlastních zdrojů (úhrada v roce 
2006)  byl  uhrazen  nový knihovnický systém Clavius, který nahradil původní systém Rapid 
Library. Díky tomuto software dojde ke zkvalitnění služeb čtenářů Lékařské knihovny FNsP 
Ostrava, zjednoduší se komunikace mezi rezortními knihovnami a bázemi národní lékařské 
knihovny. Umožňuje získat systém se zárukou dalšího vývoje, který je připraven pro novou 
techniku a operační systémy a rozšíří stávající systém o modul Revize, čímž se zrychlí a 
zkvalitní revize fondu.  
Rozšiřuje stávající systém o možnost zpracování a export dat pro vědu a výzkum.  
 
 
Akce č: 235 11K 0003 – FNSP OSTRAVA – REKONSTRUKCE RADIOTERAPEUTICKÉ  KLINIKY    

V PASKOVĚ    
 
Vlastní zdroje           423 640 Kč 
 
Dle původních záměrů měla být realizace díla zahájena v roce 2004.  
Při zpracovávání projektové dokumentace dodatečné požadavky účastníků výstavby oproti 
investičnímu záměru (zejména památkové péče, vodáren a kanalizací) a dále provedené 
detailní průzkumy prokázaly, že vodorovné nosné konstrukce  a krovy staticky nevyhovují a 
je nutná náhrada těchto nosných konstrukcí.  
Z výše uvedených důvodů náklady enormně překročily původně plánovaný objem nákladů, a 
tím i zdrojů.  
Z těchto důvodů vedení Fakultní nemocnice s poliklinikou projednalo se zřizovatelem 
náhradní řešení, tj. neprovádět rekonstrukci pavilonu v Paskově a požadovanou péči zajistit 
buď v novém pavilonu v areálu Ostrava-Poruba nebo rekonstrukci pavilonu 
Radioterapeutické kliniky v areálu Ostrava-Poruba.  
Činnost na této akci je pozastavena a byly a budou uhrazeny náklady z vlastních zdrojů za 
projektovou dokumentaci.  
 
 
Akce č: 235 332 0203 – FNSP OSTRAVA – PŘEVOZOVÝ VENTILÁTOR 
       
Systémová dotace ve výši        70 000 Kč   
Vlastní zdroje ve výši         42 224 Kč  
Celkový finanční objem                 112 224 Kč 
 
Jako dodavatel pro převozový ventilátor Oxylog 1000 byla firma Dräger Medical s.r.o. 
vybrána v souladu se zákonem č. 40/2004 Sb. O veřejných zakázkách (§ 6 tohoto zákona). 
Postup byl konzultován a schválen MZ ČR (viz Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na 
financování akce, vydaný 5.12.2005 pod č.j. 41 439/2005). 
 
 
Akce č: 235 317 0201 – FNSP OSTRAVA – SPINÁLNÍ JEDNOTKA – ZDRAVOTN. TECHNIKA A 

VYBAVENÍ 
       
Systémová dotace ve výši (skutečnost)      7 490 000,00  Kč   
Vlastní zdroje ve výši pro rok 2006 
(skutečnost – dle smluv)        3 500 733,05  Kč  
CELKEM                   10 990 733,05  Kč 
 
Závazné parametry s ohledem na cenu byly dodrženy, byla použita dotace v maximální výši  
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7 490 000 Kč, plánované vlastní zdroje (hrazeny  v roce 2006) budou překročeny o 733,05 
Kč.  
 
Dodavatelé byli vybráni v souladu se zákonem č. 40/2004 Sb. O veřejných zakázkách. Postup 
byl konzultován a schválen MZ ČR (viz Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování 
akce, vydaný 15.12.2005 pod č.j. 43 674/2005). 
 
Zdravotnická technika a vybavení byla zajištěna dodavateli:  
Navigační systém s rozšířením pro operaci páteře – firma Hospimed s.r.o.; 
Sprchový vozík s desinfekční baterií – firma ARJO Hospital Equipment s.r.o; 
Multifunkční sprchový vozík –  firma Hospimed s.r.o.; 
Mobiliář pro operační sály (nástroj. a přístrojové vozíky) – firma AKC konstrukce s.r.o.; 
Speciální vrtačka - vzduchové instrumentarium –  firma Synthes s.r.o; 
Elektrický systém pro operativu –  firma B. Braun Medical s.r.o.; 
Elektrokoagulace –  firmy Nimotech s.r.o. a Medica s.r.o.; 
 
 
Akce č: 235 316 0103 – FNSP OSTRAVA – DUÁLNÍ LINEÁRNÍ URYCHLOVAČ S VÍCE ENERGIEMI 
       
Systémová dotace ve výši       22 500 000,00  Kč   
Vlastní zdroje ve výši        68 782 288,00  Kč  
 z toho v roce 2005          2 500 000,00 Kč 
CELKEM         91 282 288,00  Kč 
V roce 2005 uhrazeno vlastních zdrojů       2 500 000,00  Kč  
 
Dodavatel byl vybrán v souladu se zákonem č. 40/2004 Sb. O veřejných zakázkách. Postup 
byl konzultován a schválen MZ ČR (viz Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování 
akce, vydaný 24.6.2005 pod č.j. 21 778/2005). 
Dodavatelem duálního lineárního urychlovače s s více energiemi s příslušenstvím v rozsahu 
vyhlášeného zadání byla vybrána firma Transkontakt Medical s.r.o. 
Byla uzavřena smlouva o dílo č. 05-2004 (cena díla – 91 282 288,00 Kč), jejíž nedílnou 
součástí je splátkový kalendář na 13 splátek (do 30.10.2008).  
Dle ustanovení smlouvy byla v roce 2005 zaplacena částka 22 500 000,00 Kč (hodnota 
dotace) a vlastní zdroje ve výši 2 500 000  Kč. 
Od roku 2006 budou probíhat platby zbývající části do celkové hodnoty díla dle platného 
splátkového kalendáře.  
 
 
Akce č: 235 316 0102 – FNSP OSTRAVA – ANGIOGRAFICKÝ KOMPLET 
       
Systémová dotace ve výši         9 746 000,00  Kč 
   z toho v roce 2005          2 419 000,00 Kč 
Vlastní zdroje ve výši        22 743 100,00  Kč  
CELKEM skutečnost       32 489 100,00  Kč 
Vlastní zdroje v roce 2005         2 419 000,00  Kč  
 
Dodavatel byl vybrán v souladu se zákonem č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek na 
základě výsledků obchodní veřejné soutěže. Postup byl konzultován a schválen MZ ČR (viz 
Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce, vydaný 25.10.2005 pod č.j. 36 
203/2005). 
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Dodavatelem angiografického kompletu s příslušenstvím v rozsahu vyhlášeného zadání byla 
vybrána firma GE Medical Systems Societe en Commandite Simple organizační složka 
(zhotovitelem díla je firma Electric Medical Service s.r.o. ). 
Byla uzavřena smlouva o dílo č. 110/04 – R (cena díla – 32 489 100,00  Kč), jejíž nedílnou 
součástí je splátkový kalendář na 48 měsíčních splátek.  
Dle ustanovení smlouvy byla v roce 2005 zaplacena částka 9 746 000,00  Kč  (hodnota 
dotace) a vlastní zdroje ve výši 2 419 000  Kč. 
Od roku 2006 budou probíhat platby zbývající části do celkové hodnoty díla dle platného 
splátkového kalendáře.  
 
 
Akce č: 235  312 0100  –  FNSP OSTRAVA – KAPALINOVÝ CHROMATOGRAF   
 
V roce 2004 byla přidělena na uvedenou akci systémová dotace   800 000 Kč   
Vlastní zdroje ve výši            1 160 356,10 Kč  
(v roce 2004 240 000  Kč, doplatek vlastních zdrojů v roce 2005 ve výši 920 356,10 Kč)  
CELKEM             1 960 356,10 Kč 
 
Dodavatel byl vybrán na základě výběrového  řízení (konzultováno a schváleno MZ ČR). 
Dodavatelem pro přístroj kapalinový chromatograf  s příslušenstvím (HPLC) byla firma 
Shimadzu Handels GmbH – organizační složka, Praha 5 – Stodůlky. 
 
 
Akce č: 235 316 0005 – FNSP OSTRAVA – LINEÁRNÍ URYCHLOVAČ  S JEDNOU ENERGIÍ A S 

ELEKTRONY 
  
V roce 2003 byla přidělena na uvedenou akci systémová dotace  15 000 000,00  Kč   
Vlastní zdroje ve výši        39 623 524,00  Kč  

z toho v roce 2005      13 588 852,00  Kč   
CELKEM         54 623 524,00  Kč 
 
Dodavatel byl vybrán v souladu se zákonem č. 199/1994 Sb. O zadávání veřejných zakázek. 
Postup byl konzultován a schválen MZ ČR (viz Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na 
financování akce, vydaný 27.11.2003 pod č.j. INV/2964 – 27.11.03 a následnými změnami 
potvrzenými v Rozhodnutí o účasti … s č.j. 18 356/2004 z 21.7.2004). 
 
Dodavatelem Lineárního urychlovače monoenergetického s elektrony s příslušenstvím 
v rozsahu vyhlášeného zadání byla firma Transkontakt Medical s.r.o., byla uzavřena smlouva 
o dílo č. 03-2015.  
Platby pro dodávku se řídí dle platného splátkového kalendáře.  
 
 
Akce č: 335 020 7054 – FNSP OSTRAVA – SCINTILAČNÍ GAMAKAMERA SPECT S 1 DETEKTOREM 

A RTG DG CT SPIRÁLNÍ 
  
V roce 2002 byla přidělena na uvedenou akci systémová dotace  17 000 000,00  Kč   
Vlastní zdroje ve výši        38 549 424,00  Kč  

z toho v roce 2005      12 355 184,00  Kč   
CELKEM         55 549 424,00  Kč 
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Dodavatel byl vybrán v souladu se zákonem č. 199/1994 Sb. O zadávání veřejných zakázek. 
Postup byl konzultován a schválen MZ ČR (viz Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na 
financování akce, vydaný 7.10.2002 pod č.j. INV 1886 – 07.10.02). 
Dodavatelem obou zařízení s příslušenstvím v rozsahu vyhlášeného zadání byla firma 
Siemens s.r.o., byly uzavřeny smlouvy o dílo č. 061-02P2022 a 061-02P2079.  
Platby pro dodávky se řídí dle platných splátkových kalendářů.  
 
 
7. Dotace  a finanční výpomoci poskytované zpracovatelem zprávy 
 
--- 
 
8. Přehled o čerpání finančních prostředků na programy nebo projekty  

spolufinancované z rozpočtu EU 
 
--- 
 
9. Spolupráce se zahraničím 
 
FNsP Ostrava v roce 2005 i nadále rozvíjela úzkou spolupráci se zahraničními partnery, a to 
zejména formou vysílání odborníků na nejrůznější akce vzdělávacího charakteru, konference 
a symposia. 
 
V této oblasti je nutno připomenout již tradiční účast Fakultní nemocnice s poliklinikou 
Ostrava na projektu Evropské unie Hospitals for Europe (HOPE), kdy FNsP Ostrava je 
jednou z hostitelských organizací v České republice a pravidelně přijímá účastníky projektu 
ze zahraničí. 
 
V letošním roce je jednalo o jednu účastnici María Aqilina Sánchez-Rubio ze Španělska. Tato 
účastnice strávila ve FNsP Ostrava více než dva týdny, v průběhu kterých mela možnost 
seznámit se detailně se způsobem poskytování zdravotní péče v nemocničních zařízeních 
universitního typu v České Republice, součástí programu byly krom návštěv klinických 
pracovišť a setkání s lékaři rovněž jednání s managementem nemocnice a výměna zkušeností 
k problematice organizačního zajištění chodu nemocničního zařízení. Zaměstnanci FNsP 
Ostrava svým aktivním přístupem k těmto mezinárodním výměnným projektům napomáhají 
dalšímu rozvoji úzké spolupráce mezi Českou republikou a dalšími členskými státy Evropské 
unie. V rámci tohoto projektu dochází taktéž k výjezdům zaměstnanců FNsP Ostrava do 
zahraničí. 
 
Dalším z projektů, na němž participovali zástupci FNsP Ostrava, byl projekt Leonardo da 
Vinci, kdy se již v roce 2004 skupina pracovníků-zaměstnanců FNsP Ostrava z oblasti 
léčebné i ošetřovatelské péče seznámila v průběhu dvoutýdenního pobytu v mnoha 
nemocničních zařízeních v oblasti Horní Normandie ve Francii s problematikou léčby bolesti, 
na níž je klade stále větší význam, a dále s problematikou správné manipulace s pacienty a 
s tím spojené široce rozšířené problematiky onemocnění lumbální páteře, které lze zařadit na 
přední místo mezi pracovními úrazy zdravotnického personálu.  
 
V návaznosti na shora uvedenou fázi projektu Leonardo da Vinci se  v roce 2005 uskutečnila 
reciproční návštěva odborníků ze zdravotnických zařízení ve Francii ve Fakultní nemocnici 
s poliklinikou Ostrava. FNsP Ostrava hostila francouzské partnery v počtu 42 účastníků po 
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dobu 2 týdnů. Po celou dobu pobytu byl pro účastníky připraven podrobný program v rámci 
něhož měli možnost poznat nejen celkový pohled na zdravotní péči v České republice, avšak 
také prodiskutovat otázky ryze odborného charakteru se svými kolegy-lékaři z České 
republiky. 
 
Členství FNsP Ostrava v mezinárodních organizacích 
 
Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava není členem žádných zahraničních organizací a ani 
za členství v žádné z těchto organizací nehradí členské příspěvky. Členy mezinárodních 
organizací jsou však jednotliví lékaři, kteří si případné členské příspěvky hradí z vlastních 
zdrojů. 
 
 
10. Mezinárodní konference a zahraniční služební cesty 
 
Odborníci z mnoha klinických pracovišť FNsP Ostrava se v roce 2005 zúčastnili 
nejrůznějších kongresů, symposií, edukačních kursů a konferencí v zahraničí. Mezi 
navštívenými zeměmi lze zmínit zejména Slovenskou republiku, kde s profesionály právě 
z této sousední země probíhá čilá výměna zkušeností. Mezi dalšími destinacemi zahraničních 
pracovních cest lze uvést Polsko, Francii, Spojené Státy, Dánsko, Portugalsko, Rakousko, 
Austrálii a mnohé další. 
 
V průběhu pracovních cest lékaři aktivně presentovali výsledky práce ve FNsP, a to zejména 
formou přednášek a posterů. O každé zahraniční pracovní cestě byla účastníky vypracována 
podrobná zpráva se zhodnocením přínosů a dopadů které tato jejich cesta měla pro další 
rozvoj klinických oborů a špičkové medicínské péče poskytované ve FNsP Ostrava.  
  
FNsP Ostrava hradí ze svých prostředků pouze aktivní účast lékařů na zahraničních 
služebních cestách, což je přímou podporou jednoho z hlavních předmětů činnosti Fakultní 
nemocnice kterým je rozvoj vědy a výzkumu v oblasti lékařské vědy. Účast na zahraničních 
služebních cestách je ve FNsP Ostrava schvalována podle místa umístění uchazeče, či 
pracovníka v pořadí přehledu publikační, přednáškové  a vědecko-výzkumné činnosti. Lze 
tedy konstatovat, že se jedná o systém jednoznačně motivačního charakteru podporující lékaře 
k účasti na základní povinnosti fakultní nemocnice, což je rozvoj vědecko-výzkumné a 
pedagogické činnosti. 
 
Mezi další konkrétní přínosy lze zařadit zejména: 
 
♦ Zavedení nově nabytých poznatků a zkušeností do každodenní praxe ve FNsP Ostrava 
♦ Možnost srovnání metod a postupů používaných ve FNsP Ostrava s praxí v nemocničních 

zařízeních v zahraničí 
♦ Získání povědomí o nejmodernějších trendech v léčbě a diagnostice celé škály 

nejrůznějších onemocnění (např. miniinvazivní chirurgie, chirurgie ruky a mnohé další) 
♦ Možnost aktivní účasti na kursech, pracovních workshopech  a vzdělávacích akcích, 

z nichž mnohé zapadají do systému postgraduálního vzdělávání lékařů 
♦ Presentace výsledků práce, klinického výzkumu a vlastních zkušeností ve FNsP 
♦ Seznámení se s moderní a nově vyvíjenou technikou a instrumentáriem 
♦ Zhodnocení výsledků nových operačních metodik, postupů, technologií a trendů v léčbě, 

mnohé z nichž byly či budou posléze implementovány do praxe ve FNsP Ostrava 
♦ Posouzení dlouhodobých zkušeností a možnost srovnání s kolegy ze zahraničí 
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♦ Navázání profesionálních kontaktů spojených taktéž s rozvojem pozdější spolupráce mezi 
FNsP Ostrava a klinickými pracovišti v zahraničí 

♦ Presentace výsledků klinických studií prováděných ve FNsP Ostrava a s tím spojený 
rozvoj možnosti účastnit se mezinárodního klinického výzkumu 

♦ Posílení povědomí o FNsP Ostrava mezi odbornou veřejností v České republice i 
v zahraničí 

♦ Presentace vlastní kauzuistiky v zahraničí 
♦ Získávání informací o sortimentu a kvalitě nabízených prostředků zdravotnické techniky 
♦ Doplnění informací ohledně léčby nejrůznějších onemocnění 
 
 
Náklady na zahraniční pracovní cesty celkem:       729 379 Kč 
z toho 
zahraniční cesty v rámci grantů  40 000 Kč  
 
 
11. Převod úspor rozpočtových prostředků do rezervního fondu zřizovatele 
 
 
Při přípravě a realizaci jednotlivých akcí bylo nutno provést revizi časových a tím i finančních 
plánů, čímž došlo ke změně údajů vydaných v rozhodnutích o registraci akce v informačním 
systému ISPROFIN a v rozhodnutích o účasti státního rozpočtu na financování akce. 
 
 
Akce u kterých byly převedeny finanční prostředky v roce 2004 do rezervního fondu a využití 
v roce 2005: 
 
• č.akce 23511K0003 FNsP Ostrava-rekonstrukce radioterapeutické kliniky v Paskově 

Převod ve výši 10 150 000 Kč. 

• Č.akce 235316 0102 FNsP Ostrava – angiografický komplet  
Převod ve výši 13 500 000 Kč. 

• Č.akce 23511K 0101 FNsP Ostrava – rekonstrukce výměníkové stanice OS 1  
Převod ve výši 5 000 000 Kč. 

 
Akce u kterých bylo v roce 2005 požádáno o  uložení dotační částky do rezervního fondu 
s možností čerpání v roce 2006:  
 
• Akce evid. č. 235 11K 0202  „FNsP Ostrava – monitorovací systémy“ 

Převod ve výši 10 000 000 Kč. 
Naše žádost o uložení finančních prostředků do Rezervního fondu ze dne 29.11.2005 pod 
č.j. 3920/ /05-187 byla akceptována a bylo vydáno nové Rozhodnutí o registraci akce 
v informačním systému ISPROFIN pod č.j. 42 300/2005 ze dne 19.12.2005 a následně 
vydáním Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce ze dne 3.1.2006 pod 
č.j. 202/2006. 

 
• Akce evid. č. 235 316 0201  „FNsP Ostrava – gamakamera SPECT“ 

Převod ve výši 7 000 000 Kč. 
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Naše žádost o uložení finančních prostředků do Rezervního fondu ze dne 29.11.2005 pod 
č.j. 3920/ /05-187 byla akceptována vydáním Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na 
financování akce ze dne 20.12.2005 pod č.j. 41 436/2005. 

 
• Akce evid. č. 235 316 0218  „FNsP Ostrava – vybavení RDG pracoviště“ 

Převod ve výši 3 750 000 Kč 
Naše žádost o uložení finančních prostředků do Rezervního fondu ze dne 29.11.2005 pod 
č.j. 3920/ /05-187 byla akceptována a bylo vydáno nové Rozhodnutí o registraci akce 
v informačním systému ISPROFIN pod č.j. 42 300/2005 ze dne 19.12.2005. 

 
• Akce evid. č. 235 316 0218  „FNsP Ostrava – magnetická rezonance“ 

Převod ve výši  15 480 000 Kč.  
Naše žádost o uložení finančních prostředků do Rezervního fondu byla zaslána dne 
29.11.2005 pod č.j. 3920/ /05-187. 

 
• Akce evid.č.235 11K 0003 „FNsP Ostrava - rekonstrukce Radioterapeutické kliniky 

v Paskově“. 
Převod ve výši 58 000 000 Kč 
Vzhledem k tomu, že v průběhu roku 2005 nebyl ujasněn rozsah a umístění pracoviště pro 
kurativní a paliativní péči, požádali jsme přípisem zn. 9320/861/05 ze dne  25.11.2005 (v 
objemu 58 000 tis.Kč ) o přesun dotací do roku 2006, kdy bude rozhodnuto o realizaci 
původních záměrů. 

 
 
12. Přehled jiných činností 
 
 
Stravování cizích strávníků 
Výroba a rozvod tepla 
Reklamní služby 
Fotografické služby 
Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej 
Kopírovací práce 
Ples 
 
 
13. Zdůvodnění dosaženého hospodářského výsledku  
 
Ve FNsP Ostrava byla průběžně realizována opatření k zajištění vyrovnaného hospodaření za 
rok 2005, projednána a schválená Dozorčí radou FNsP Ostrava. 
 
V ekonomické oblasti je snahou managementu nemocnice snížit materiálovou spotřebu 
pracovišť, a to prostřednictvím jednání o snížení nákupních cen s dodavateli významných 
objemů léčiv a SZM, realizací dalších výběrových řízení na nákup těchto materiálů a 
v neposlední řadě také prováděním důsledné kontroly dodržování předepsaných limitů 
spotřeby léčiv a  SZM jednotlivými zdravotnickými pracovišti. 
 
Dále je vyvíjen tlak na optimalizaci počtu zaměstnanců a snahou managementu je také více 
zefektivnit provoz obslužných pracovišť. 
 

FNsP Ostrava   
Roční zpráva o hospodaření za rok 2005  22/23 



V současné době je prováděna důkladná revize cen realizovaných dodavatelských služeb, 
prověřování činnosti organizace v oblasti pronájmů nebytových prostor, analýza nákladů na 
činnosti prováděné obslužnými provozy s uvažováním možnosti jejich outsourcingu. 
 
Důsledkem plynoucím z realizace uváděných opatření je snaha zajistit minimálně vyrovnané 
hospodaření organizace, snížit provozní náklady a následně optimalizovat bilanci pohledávek 
a závazků nemocnice a realizovat z vytvořených disponibilních finančních prostředků nutné 
investiční nákupy zdravotní techniky pro obnovu a rozvoj. 
 
  
h) Hlavní skupiny příjemců služeb FNsP Ostrava 
 
Hlavní skupinou příjemců služeb FNsP Ostrava jsou pacienti, kterým je poskytována 
potřebná základní, specializovaná a zvlášť specializovaná léčebná a diagnostická péče. FNsP 
Ostrava je regionální nemocnicí pro celkový počet cca 1,3 mil. obyvatel Moravskoslezského 
kraje a její dominantní postavení je posilováno i s ohledem na trend soustřeďovat 
specializovanou a superspecializovanou péči do center v rámci koncepce sítě zdravotnických 
zařízení. 
 
 
i) Informace o organizaci zveřejněné jiným způsobem 

 
Internetové stránky FNsP Ostrava                www.fnspo.cz
Odborný a denní tisk 
Informace v médiích 
Prezentace organizace na konferencích, seminářích, aj. 

 
j) Přehled zřízených a řízených organizačních složek státu a příspěvkových  

organizací 
--- 
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Příloha č. 1

Název organizace: 
Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava

v tis. Kč

Název položky stav k 31.12.2003 stav k 31.12.2004 stav k 31.12.2005

A. Stálá aktiva celkem 2 787 955 2 755 245 2 853 404
v tom:
1. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 85 362 99 739 110 576
2. Oprávky k dlouhod. nehmot. majetku celkem -49 207 -60 596 -71 909
3. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 4 751 177 4 710 455 4 878 332
    z toho:
             Pozemky 324 627 297 378 297 457
             Umělecká díla a předměty 1 213 1 264 1 474
             Stavby 2 343 816 2 234 679 2 366 196
             Samostatné movité věci a soubory mov. věcí 1 766 713 1 775 548 1 851 966
4. Oprávky k dlouhod. hmot. majetku celkem -1 999 377 -1 994 352 -2 063 595
    z toho:
             Oprávky ke stavbám -531 453 -450 096 -474 731
             Oprávky k sam. mov. věcem a soub. mov. věcí -1 240 975 -1 289 744 -1 314 383
5. Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0 0

B. Oběžná aktiva celkem 555 110 582 364 658 114
v tom:
1. Zásoby celkem 85 686 78 846 76 904
2. Pohledávky celkem 303 877 400 606 399 091
3. Finanční majetek celkem 122 742 82 747 137 080
4. Účty rozpočtovaného hospodaření a další účty mající
vztah k rozpočtovému hospodaření a účty 
mimorozpočtových prostředků celkem 0 0 0
5. Přechodné účty aktivní celkem 42 806 20 166 45 039

C. Vlastní zdroje krytí stálých a oběž. aktiv celkem 2 889 297 2 744 441 2 821 116
v tom:
1. Majetkové fondy celkem 2 721 815 2 691 415 2 787 120
2. Finanční a peněžní fondy celkem 794 656 49 160 33 716
    z toho:
             Fond odměn 0 0 0
             Fond kulturních a sociálních potřeb 426 100 520
             Fond rezervní 5 877 6 527 6 607
             Fond reprodukce majetku 788 353 42 533 26 590
3. Zvláštní fondy organizačních složek státu 0 0 0
4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospod. celkem 0 0 0
hospodaření celkem -627 174 3 866 280

D. Cizí zdroje celkem 453 769 593 168 690 401
v tom:
1. Rezervy zákonné 0 0 0
2. Dlouhodobé závazky celkem 46 347 20 030 33 165
3. Krátkodobé závazky celkem 402 969 538 882 615 322
4. Bankovní úvěry a půjčky celkem 0 0 0
5. Přechodné účty pasívní celkem 4 453 34 255 41 914

Přehled vybraných druhů aktiv a pasiv organizace



Příloha č. 2

Název organizace: 
Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava

v tis. Kč

Název položky hlavní jiná hlavní jiná hlavní jiná
činnost činnost činnost činnost činnost činnost

a 1 2 3 4 5 6

Spotřeba materiálu 919 210 934 1 011 397 1 182 1 000 199 1 126
Spotřeba energie 88 503 4 797 82 689 5 045 91 346 5 067
Spotřeba ostatních neskladovatel. dodávek 0 0 0 0 0 0
Prodané zboží 247 139 7 264 302 009 7 611 328 000 11 249
Opravy a udržování 59 709 22 56 490 57 66 169 386
Cestovné 4 053 2 4 383 0 4 147 2
Náklady na reprezentaci 549 0 786 0 559 0
Ostatní služby 76 935 647 89 718 536 93 065 476
Mzdové náklady 785 102 1 859 790 170 1 807 843 664 1 411
Zákonné sociální pojištění 276 603 655 275 491 629 294 872 491
Ostatní sociální pojištění 0 0 0 0 0 0
Zákonné sociální náklady 15 724 0 15 819 0 16 338 0
Ostatní sociální náklady 3 181 2 1 303 0 7 0
Daň silniční 0 0 0 0 0 0
Daň z nemovitosti 53 0 53 0 65 0
Ostatní daně a poplatky 18 0 36 0 24 0
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 3 0 7 0 15 0
Ostatní pokuty a penále 77 0 10 0 111 0
Odpis pohledávky 36 0 3 0 1 013 0
Úroky 1 944 0 1 625 0 708 0
Kursové ztráty 17 0 53 0 46 0
Dary 0 0 0 0 0 0
Manka a škody 24 0 285 0 13 12
Jiné ostatní náklady 9 855 8 16 679 15 17 381 18
Odpisy DNM a DHM 148 102 33 128 456 35 122 155 50
Zůstatková cena prodaného DNM a DHM 388 0 8 0 42 0
Prodané cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 0
Prodaný materiál 99 408 0 90 651 0 94 669 0
Tvorba zákonných rezerv 0 0 0 0 0 0
Tvorba zákonných opravných položek 0 0 0 0 0 0

Náklady celkem 2 736 631 16 223 2 868 121 16 917 2 974 610 20 287

Skutečnost za rok 2005

Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace

Skutečnost za rok 2003 Skutečnost za rok 2004

stránka 1



Příloha č. 2

Název položky hlavní jiná hlavní jiná hlavní jiná
činnost činnost činnost činnost činnost činnost

a 1 2 3 4 5 6

Tržby za vlastní výrobky 0 0 0 0 0 0
Tržby z prodeje služeb 2 044 140 7 679 2 070 940 6 834 2 258 005 6 019
Tržby za prodané zboží 344 548 8 858 411 491 9 053 446 204 13 006
Změna stavu zásob nedokončené výroby 0 0 0 0 0 0
Změna stavu zásob polotovarů 0 0 0 0 0 0
Změna stavu zásob výrobků 0 0 0 0 0 0
Změna stavu zvířat 0 0 0 0 0 0
Aktivace materiálu a zboží 106 896 0 115 044 0 104 720 0
Aktivace vnitroorganizačních služeb 19 0 7 0 0 0
Aktivace DNM 0 0 0 0 0 0
Aktivace DHM 14 0 13 0 0 0
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 5 127 0 -3 618 0 1 559 0
Ostatní pokuty a penále 0 0 0 0 0 0
Platby za odepsané pohledávky 0 0 0 0 0 0
Úroky 1 877 0 1 170 0 1 177 0
Kursové zisky 18 0 2 0 34 0
Zúčtování fondů 69 062 0 60 265 0 2 011 0
Jiné ostatní výnosy 71 537 2 333 756 466 1 999 71 498 1 750
Tržby z prodeje DNM a DHM 456 0 105 0 13 0
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 0
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0 0 0 0 0
Tržby z prodeje materiálu 82 522 0 76 301 0 77 817 0
Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 0
Zúčtování zákonných rezerv 0 0 0 0 0 0
Zúčtování zákonných opravných položek 0 0 0 0 0 0
Příspěvky a dotace na provoz 10 412 0 11 151 0 12 378 0

Výnosy celkem 2 736 627 18 870 3 499 340 17 886 2 975 418 20 775

Výsledek hospodaření před zdaněním -4 2 647 631 219 969 808 488

Daň z příjmu 1 632 821 1 318 230 1 385 108
Dodatečné odvody daně z příjmu 0 -284 0 -400 -477 0

Výsledek hospodaření po zdanění -1 636 2 110 629 901 1 139 -100 380

Pozn.: Výsledek hospodaření za rok 2004 je ovlivněn zúčtováním finančně nekrytého fondu reprodukce majetku, v souladu s vyhláškou č.549/2004.

Skutečnost za rok 2003 Skutečnost za rok 2004 Skutečnost za rok 2005

stránka 2



Příloha č. 3

Název organizace: 
Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava

v tis. Kč
Plán  2006 Skutečnost 2005

Název položky hlavní jiná celkem hlavní jiná celkem
činnost činnost činnost činnost

a 1 2 3 4 5 6

Spotřeba materiálu 993 067 1 100 994 167 1 000 199 1 126 1 001 324
Spotřeba energie 91 587 5 200 96 787 91 346 5 067 96 413
Spotřeba ostatních neskladovatel. dodávek 0 0 0 0 0 0
Prodané zboží 297 131 7 669 304 800 328 000 11 249 339 249
Opravy a udržování 56 500 50 56 550 66 169 386 66 554
Cestovné 4 400 0 4 400 4 147 2 4 148
Náklady na reprezentaci 790 0 790 559 0 559
Ostatní služby 84 520 550 85 070 93 065 476 93 541
Mzdové náklady 804 499 1 838 806 337 843 664 1 411 845 075
Zákonné sociální pojištění 281 575 643 282 218 294 872 491 295 363
Ostatní sociální pojištění 0 0 0 0 0 0
Zákonné sociální náklady 16 019 0 16 019 16 338 0 16 338
Ostatní sociální náklady 0 0 0 7 0 7
Daň silniční 0 0 0 0 0 0
Daň z nemovitosti 55 0 55 65 0 65
Ostatní daně a poplatky 40 0 40 24 0 24
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0 0 0 15 0 15
Ostatní pokuty a penále 0 0 0 111 0 111
Odpis pohledávky 0 0 0 1 013 0 1 013
Úroky 738 0 738 708 0 708
Kursové ztráty 50 0 50 46 0 46
Dary 0 0 0 0 0 0
Manka a škody 0 0 0 13 12 25
Jiné ostatní náklady 16 795 15 16 810 17 381 18 17 398
Odpisy DNM a DHM 124 702 35 124 737 122 155 50 122 206
Zůstatková cena prodaného DNM a DHM 0 0 0 42 0 42
Prodané cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 0
Prodaný materiál 90 600 0 90 600 94 669 0 94 669
Tvorba zákonných rezerv 0 0 0 0 0 0
Tvorba zákonných opravných položek 0 0 0 0 0 0

Náklady celkem 2 863 068 17 100 2 880 168 2 974 610 20 287 2 994 897

Skutečnost za rok 2005Plán roku 2006

Plnění schváleného rozpočtu nákladů a výnosů FNsP Ostrava

stránka 1



Příloha č. 3

Plán  2006 Skutečnost 2005
Název položky hlavní jiná celkem hlavní jiná celkem

činnost činnost činnost činnost
a 1 2 3 4 5 6

Tržby za vlastní výrobky 0 0 0 0 0 0
Tržby z prodeje služeb 2 170 672 6 750 2 177 422 2 258 005 6 019 2 264 024
Tržby za prodané zboží 415 000 9 000 424 000 446 204 13 006 459 210
Změna stavu zásob nedokončené výroby 0 0 0 0 0 0
Změna stavu zásob polotovarů 0 0 0 0 0 0
Změna stavu zásob výrobků 0 0 0 0 0 0
Změna stavu zvířat 0 0 0 0 0 0
Aktivace materiálu a zboží 115 500 0 115 500 104 720 0 104 720
Aktivace vnitroorganizačních služeb 10 0 10 0 0 0
Aktivace DNM 0 0 0 0 0 0
Aktivace DHM 20 0 20 0 0 0
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0 0 0 1 559 0 1 559
Ostatní pokuty a penále 0 0 0 0 0 0
Platby za odepsané pohledávky 0 0 0 0 0 0
Úroky 1 180 0 1 180 1 177 0 1 177
Kursové zisky 10 0 10 34 0 34
Zúčtování fondů 2 500 0 2 500 2 011 0 2 011
Jiné ostatní výnosy 73 861 2 000 75 861 71 498 1 750 73 248
Tržby z prodeje DNM a DHM 120 0 120 13 0 13
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 0
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0 0 0 0 0
Tržby z prodeje materiálu 76 500 0 76 500 77 817 0 77 817
Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 0
Zúčtování zákonných rezerv 0 0 0 0 0 0
Zúčtování zákonných opravných položek 0 0 0 0 0 0
Příspěvky a dotace na provoz 8 645 0 8 645 12 378 0 12 378

Výnosy celkem 2 864 018 17 750 2 881 768 2 975 418 20 775 2 996 193

Výsledek hospodaření před zdaněním 950 650 1 600 808 488 1 296

Daň z příjmu 950 350 1 300 1 385 108 1 493
Dodatečné odvody daně z příjmu 0 0 0 -477 0 -477

Výsledek hospodaření po zdanění 0 300 300 -100 380 280

Plán roku 2006 Skutečnost za rok 2005

stránka 2



Příloha č. 4

P.č.
Řešitel/spoluřešitel /                       
odb.spolupracovník

Pracoviště Název projektu Výsledek/k
ategorie

1 MUDr. Radim Lipina,                         
Doc. MUDr. Jiří Náhlovský ,                
MUDr. Tomáš  Paleček,                        
MUDr. Hana Podešvová,                      
MUDr. Marie Haringová,                      
RNDr. Ludmila Nováčková

Neurochirurgická klinika FNsPO,                                
Neurochirurgická klinika LF UK Hradec Králové , 
Neurochirurgická klinika FNsPO,                    Oddělení 
neonatologie FNsPO,                                             Ústav 
Radiodiagnostický,                                    Ústav klin. 
biochemie

Může endoskopická ventrikulo-cisternostomie 
vést k vyřešení posthemoragického hydrocefalu
nezralých novorozenců? Stanovení indikačních 
kritérií na základě radiologického nálezu a 
biochemického vyšetření likvoru. 3

2 MUDr. Ivana Volfová, Ph.D.,             
MUDr. Jan Štigler,                               
MUDr. Marta Burkovičová,                 
MUDr. Petr Beneš,                             
MUDr. Kristián Kufa

Anesteziologicko-resuscitační klinika FNsPO Možnost snížení přímých nákladů, zkrácení 

doby probouzení a snížení výskytu 

pooperačních komplikací monitorováním BIS 

během anestézie. 3
3 doc. MUDr.Leopold Pleva, CSc.,       

MUDr. Jana Chmelová,                        
prof. MUDr. Jaroslav Mayzlík, CSc., 
MUDr. Michal Filip 

Traumatologické centrum FNsPO ,                        
Ústav radiodiagnostický FNsPO,                Chirurgická 
klinika FNsPO,                                  Neurochirurgická 
klinika FNsPO

Využití digitalizace obrazových dat k časné 
diagnostice a terapii u polytraumat.

Vyřazen 
pro 
formální 
chyby

4 MUDr. Pavlína Plevová,                 
MUDr. Anna Křepelová, CSc. , Mgr. 
Vladimír Kotala, Ph.D.,    RNDr. 
Alfons Balcar,                  Mgr. Irena 
Urbanovská,          MUDr. Eva 
Šilhánová,             MUDr. Romuald 
Čuřík,

Oddělení lékařské genetiky FNsPO,                      
Ústav biologie a lékařské genetiky 2.LF ,       Oddělení 
lékařské genetiky FNsPO,                 Oddělení lékařské 
genetiky FNsPO,                 Oddělení lékařské genetiky 
FNsPO,                  Oddělení lékařské genetiky FNsPO,  
Ústav patologie FNsPO

Zárodečné mutace genu PML u pacientů s 
nádorovými onemocněními.

2
5 doc. MUDr. Jan Dostalík, CSc., 

MUDr. Lubomír Martínek,                
MUDr. Petr Vávra, Ph.D.,               
MUDr. Petr Anděl

Chirurgická klinika FNsPO
Léčba nízce uloženého karcinomu rekta 
kombinací laparoskopické resekce a transanální 
endoskopické mikrochirurgie.

3
6 Ing. Petr Hušek, Dr.Sc.,                 

RNDr. Petr Šimek, CSc.,           
MUDr. Antonín Pohlídal, Ph.D., 
RNDr. Zdeněk Švagera, Ph.D.,

Ústav klinické biochemie FNsPO,                           
Laboratoř analytické biochemie ENTÚ AV ČR,  Ústav 
klinické biochemie FNsPO,                        Ústav 
klinické biochemie FNsPO 

Snadné a finančně nenáročné stanovení 
dipeptidu Pro-Hyp v nehydrolyzované moči a 
jeho možná významná role  jako biomarkeru 
kostní resorpce. 2

Seznam přihlášených projektů na období 2006-2009
Veřejná soutěž ve VaV - Resortní program MZ ČR (IGA MZ ČR) 

Uchazeč:                                      Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava

1



Příloha č. 4

Příjemce:

Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava

v Kč

P.č.
Řešitel Pracoviště Název projektu Číslo grantu Dotace Vlastní zdroje

1 MUDr. Stanislav Jelen Oddělení centrálního příjmu Zlepšení kvality péče poskytované 
týraným dětem v ostravském regionu NE/7628-3 167 272 105

2 Doc. MUDr. Jan Dostalík, CSc. Chirurgická klinika Miniinvazivní chirurgie v léčbě 
kolorektálního karcinomu ND/7662-3 611 131 49 427

3 Prof. MUDr. Rajko Doleček, 
DrSc.

Interní klinika Estrogenní odpověď na stresový podnět u 
stárnoucího muže a její možný vliv na 
rozvoj benigní hyperplázie.

NB/7613-3 142 823 294

4

Doc. MUDr. Milan 
Grundmann, CSc.

Ústav klinické farmakologie Nové možnosti TDM cyklosporinu  A a 
jeho metabolitů po transplantaci ledvin 1A/8655-5 246 694 807

5
MUDr. Vladimír Hrabovský Interní klinika Metabolismus lipidů u pacientů s 

Cronovou chorobou NR/7854 - 3 413 848 1 295
6 MUDr. Libor Ševčík, Ph.D. Porodnicko-gynekologická 

klinika
Význam detekce sentinelové uzliny u 
časných stádií cervikálního karcinomu. NR/8144-3 386 000 23 414

Veřejná soutěž ve VaV - Resortní program MZ ČR (IGA MZ ČR) 
Seznam grantů IGA MZ ČR řešených v roce 2005

1



Příloha č. 4

P.č.
Řešitel/spoluřešitel /               
odb.spolupracovník

Pracoviště Název projektu Závěr

1 MUDr. Alice Bosáková Klinika dětského lékařství FNsP Ostrava Edukační program pro rodiče dětí se 
stomiemi a pro zdravotnický personál
první linie

Grant udělen - 
ukončeno

2 Mgr. Lenka Jarcovjaková Útvar náměstkyně ředitele pro 
ošetřovatelskou péči, anesteziologicko-
resuscitační klinika FNsP Ostrava

Kurz první pomoci-kardiopulmonální 
resuscitace pro laickou veřejnost Grant udělen - 

ukončeno
3 Bc. Hana Chalupová Porodnicko-gynekologická klinika FNsP 

Ostrava
Psychprofilaxe a podpora těhotných 
žen před porodem

Grant udělen - 
ukončeno

Seznam přihlášených projektů na rok 2005
Věřejná soutěž o grant Statutárního města Ostravy

Uchazeč:                                      Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava

1



Příloha č. 4

P.č.
Řešitel/spoluřešitel /               
odb.spolupracovník

Pracoviště Název projektu

1 doc. MUDr.Leopold Pleva, 
CSc.,           

Traumatologické centrum FNsPO ,             Využití digitalizace obrazových dat k 
časné diagnostice a terapii u 
polytraumat.*

2 Prof. MUDr.Doleček 
Rajko,DrSC.

Interní klinika FNsPO Estrogenní odpověď na stresový 
podnět u stárnoucího muže a její 
možný vliv na rozvoj benigní 
hyperplázie.**

* - nebyl přijat pro nedostatečné objasnění spoluřešitele (VSB)
**-projekt již "běží"

Seznam přihlášených projektů v roce 2005
Věřejná soutěž o grant GAČR

Uchazeč:                                      Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava

1
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