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a) Základní údaje o zpracovateli zprávy 
 
Název organizace: Fakultní nemocnice Ostrava 
Adresa:  17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba 
IČO:   00843989 
Tel.:   +420 59 737 11 11 
Fax:   +420 59 691 73 40 
E-mail:  fnspo@fnspo.cz
Adresa internet.str.: www.fnspo.cz
 
b) Způsob zřízení zpracovatele, údaje o zřizovateli 
 
Fakultní nemocnice Ostrava (dále jen FNO) je samostatnou příspěvkovou organizací v přímé 
řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví (dále jen MZ). 
  
FNO 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 
 
FNO je vybraným zdravotnickým a vzdělávacím zařízením určeným MZ. 
 
Ve FNO 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. FNO poskytuje na svých 
pracovištích též ambulantní služby. Zdravotní péči a služby poskytuje FNO v souladu s 
platnými právními předpisy v  lékařských oborech vyjmenovaných v platném Statutu 
organizace v celé šíři jejich odborností. 
 
Odborná pracoviště FNO jsou výukovými základnami lékařských, farmaceutických, 
popřípadě jiných fakult a výukovými základnami pro další vzdělávání lékařů, farmaceutů a 
dalších odborných pracovníků ve zdravotnictví. 
 
FNO 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. 
 
FNO 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. 
 
FNO je oprávněna poskytovat komplexní lékárenskou péči, zajišťovat transfúzní službu a 
zpracovávat jiný biologický materiál. 
 
FNO 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 FN Ostrava k 31.12.2007 
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d) Základní personální údaje 
 
Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k 31.12.2007  
     

věk muži ženy  celkem  % 
  do 20 let 4 29 33 1,1 
21 - 30 let 150 561 711 22,9 
31 - 40 let 173 705 878 28,3 
41 - 50 let 124 630 754 24,3 
51 - 60 let 130 539 669 21,6 

   61 let a více 31 23 54 1,7 
celkem 612 2 487 3 099 100,0 

% 19,7 80,3 100,0 x 
     

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k 31.12.2007  
     

vzdělání                
dosažené muži ženy  celkem  % 

základní 23 166 189 6,1 
vyučen 155 232 387 12,5 

střední odborné 6 89 95 3,1 
úplné střední 3 19 22 0,7 

úplné střední odborné 84 1 394 1 478 47,7 
vyšší odborné 6 146 152 4,9 
vysokoškolské 335 441 776 25 

celkem 612 2 487 3 099 100,0 
     

Celkový údaj o průměrných platech za 01-12/2007   
     

  celkem      
průměrný hrubý měsíční 
plat 26 315 Kč     
     
Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů  
zaměstnanců v roce 2007     
     
  Počet    
Nástupy 327    
Odchody 303    
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Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců - stav k 31.12.2007
     

Doba trvání Počet %   
  do 5 let 1 075 34,7   
do 10 let 623 20,1   
do 15 let 669 21,6   
do 20 let 234 7,6   
nad 20 let  498 16,1   

celkem 3 099 100,0   
 
 
e) Údaje o majetku organizace  
 
Průměrné stáří majetku, s nímž FN Ostrava hospodaří 
(v letech) 
 
01301000  Software           6,56 
98105000  Software           4,84 
01801000  Drobný dlouhodobý nehmotný majetek      4,59 
02101000  Stavby se zdravotním využitím     45,64 
02101000  Stavby provozní       23,54 
02103000, 02104000,02105000 Stavby ostatní               32,73 
02201000  Zdravotnická a laboratorní technika    11,73 
02202000  Stroje a přístroje provozní     19,60 
02203000  Dopravní prostředky        8,70 
02204000  Výpočetní technika        9,81 
02205000  Inventář        12,49 
02206000  Ostatní samostatné movité věci a soubory movitých věcí 14,75 
02801000  DDHM – zdravotnická a laboratorní technika     7,93 
02802000  DDHM – provozní       8,27 
02803000  DDHM – kuchyňské zařízení a nádobí    10,60 
02804000  DDHM – výpočetní technika       5,17 
02805000  DDHM – inventář (nábytek)       7,99 
02806000  DDHM – ostatní       10,36 
98106000  Podrozvahová evidence               18,70 
03101000  Pozemky pod budovami v areálu     58,03 
 
 
Využití majetku – zdravotnická technika 
 
Obnova a pořizování techniky probíhá v souladu a dle pravidel daných ministerstvem 
zdravotnictví a ministerstvem financí. 
 
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 FNO 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 v platném znění.   
 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 
         (k.ú. Poruba) 
 
99/PUKS/03/001-VB  Město Vítkov          7/1 
         1177/2 
         (k.ú. Klokočov u Vítkova) 
 
99/PUKS/00/215-N  Severomoravské vodovody  1890 
    a kanalizace    (k.ú. Paskov) 
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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) 
 
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  
                                                                                                           (k.ú. Poruba) 
 
99/PUKS/05/001-VB             Dalkia Česká republika, a.s.               1739/1, 1739/21,                 
                                                                                                           1739/157, 1739/5,1739/16,  
                                                                                                           (k.ú. Poruba) 
 
99/OVZ/07/001-VB               Sladký Adolf                                      1740/3  
                                                                                                           (k.ú. Poruba) 
 
 
Smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene
         k pozemku par. č. 
 
99/PUKS/00/189-N               Město Ostrava, obvod Poruba             1739/3  
                                                                                                           (k.ú. Poruba) 
 
01/OVZ/07/005-BS               Telefónica O2 Czech Republic, a.s.   1739/188, 1739/7 
                                                                                                           (k.ú. Poruba) 
 
01/OVZ/07/006-BS               Telefónica O2 Czech Republic, a.s.   1739/344, 1739/5, 1739/3 
                                                                                                           (k.ú. Poruba) 
 
 
 
 
 
 

FN Ostrava   
Roční zpráva o hospodaření za rok 2007  8/22 



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 předložení veškerých dokladů (kopie faktur, podklady pro fakturaci – dodací listy, vč. 
veškeré korespondence) a tyto předat odboru obchodně-právnímu s žádostí o zahájení 
právního řízení ve věci vymáhání pohledávky.    
 
FNO 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   
 
příslušenství je vyšší než  500.000 Kč  (tj. prominutí dluhu či trvalé upuštění od vymáhání), je 
nutný souhlas zřizovatele (viz úplné znění Zřizovací listiny  FN Ostrava vydané MZ ČR č.j. 
MZDR 2942/2007 ze  dne 10. 5. 2007). 
 
FNO je oprávněna v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky   a jejím 
vystupování v právních vztazích, po předchozím schválení ředitelem FNO (statutárním 
orgánem) nebo jeho zástupcem, trvale upustit od vymáhání pohledávky z hlavní činnosti 
do celkové výše pohledávky vč. příslušenství 500.000 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. 

 
FNO 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. 
 
Není-li výše úroků z prodlení sjednána smluvně, postupuje FNO při výpočtu úroků z prodlení 
v souladu s Občanským zákoníkem. 
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Přehled stavu pohledávek a závazcích FN Ostrava k 31.12.2007 
(v tis. Kč) 
 

 Ve lhůtě 
Po lhůtě splatnosti 

   

 splatnosti
do 30 
dnů 

31-90 
dnů 

91-180 
dnů 

181-360 
dnů 

nad 360 
dnů Celkem 

Pohledávky  celkem 213 054  1 705 747 1 265 473 14 160 231 404 

Závazky celkem 630 548 0 0 0 0 0 630 548 
 
 
 
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 0 0 0 0 0 0
Zaniklé ZP celkem 0 0 0 0 0 0
Pohl.vůči ost.dluž. 1 705   747 1 265 473 14 160 18 350
Celkem pohledávky 
po lhůtě splatnosti 1 705 747 1 265 473 14 160 18 350

 
 
 
Hodnota pohledávek uplatněných v konkurzním řízení k 31.12.2007 
 
Celkem  262 111,33 Kč

 
 
Hodnota pohledávek, které jsou předmětem právních sporů k 31.12.2007 
 
Celkem 84 356,77 Kč

 
Hodnota pohledávek přihlášených do vyrovnání k 31.12.2007 
 
Celkem 0 Kč

 
 
Hodnota pohledávek navržených MZ ČR k odpisu k 31.12.2007 
 
Celkem 4 884 539,51 Kč
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f) Údaje o FN Ostrava v rozsahu roční účetní závěrky 
 
příloha č.1 - Přehled vybraných druhů aktiv a pasív FN Ostrava 
  (stav k 31.12.2005, k 31.12.2006, k 31.12.2007) 
 
příloha č.2 - Přehled zisku a ztráty FN Ostrava 
  (stav k 31.12.2005, k 31.12.2006, k 31.12.2007) 
 
 
g)  Hodnocení a analýza údajů dle jednotlivých oblastí: 
 
 
1. Plnění schváleného rozpočtu nákladů a výnosů – příloha č.3 
 
 
Nákupy materiálů 
V roce 2007 došlo vzhledem k předcházejícímu roku k nárůstu nákladů na léky o +185,6 mil. 
Kč, tj. o +49,3 %, položka krev a krevní výrobky  je meziročně nižší o –1,8 mil.Kč a nákupy 
SZM se vůči roku 2006 snížily o –8,7 mil. Kč. Ostatní materiálové náklady jsou meziročně 
vyšší o + 4,1 mil. Kč. 
Meziroční nárůst a překročení plánovaných objemů v nákladech na léky je zásadním 
způsobem ovlivněno zejména lékovou vyhláškou, platnou od 08/2006, kdy část převážně 
drahých léků přešla z receptové části do nákladů organizace. 
  
Meziroční 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 2007 o – 1 976 tis. Kč nižší, než v roce předcházejícím. 
U elektrické energie došlo důsledkem cenového nárůstu k meziročně vyššímu nákladu 
o +14,8 %, náklady na plyn byly nižší o 47 %.  
 
Opravy a údržba 
V roce 2007 byla realizovaná dodavatelská údržba a opravy vyšší vůči roku 2006 
o +1,1 mil. 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 2007 byl meziročně vyšší o + 7,7 %, tj. 
o +94,1 mil. Kč. Nárůst je způsoben navýšením platových tarifů zaměstnanců k 1.1.2007, 
vyplacením pololetních odměn v souvislosti s vyhodnocením závazných hodnotících 
ekonomických ukazatelů pracovišť a zúčtováním dohadných položek za odměny za II.pololetí 
roku  2006. 
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2. Vyhodnocení údajů o příjmech nebo výnosech organizace
 
Struktura výnosů v roce 2007 je následující: 
 
lékařské výkony fakturované ZP (vč. dohad. polož) 2 696 266 tis. Kč 
tržby za prodané zboží lékárny (vč. receptů faktur. ZP) 353 485 tis. Kč 
aktivace materiálu a zboží 106 377 tis. Kč 
provozní dotace celkem 
(vč.příspěvku na provoz MZ ČR – 71,4 mil. Kč) 9 038 tis. Kč 
ostatní výnosy  256 690 tis. Kč 
 
Tržby od ZP: 
 
Tržby za lékařské výkony fakturované zdravotním pojišťovnám představují dle zúčtovaného 
objemu tržeb od ZP v roce 2007 meziroční nárůst + 336 277 tis. Kč, tj. navýšení +14,3 % 
(vč. dohadných položek za péči v II.pololetí r.2006). Meziroční nárůst v objemu vykázaných 
bodů je + 15,6 mil. bodů, tj. + 0,8 % a v objemu vykázaných ZUPů +177,1 mil. Kč, 
tj. + 27,7 %. 
 
 
3. Příspěvky a dotace ze státního rozpočtu a jiné druhy příjmů
 
Součástí výnosů FN Ostrava za rok 2007 je objem přijatých neinvestičních příspěvků na 
provoz a dotací  ze státního rozpočtu ve výši 8 180 210 Kč. 
 
Tyto prostředky tvoří:  
 
- příspěvek na provoz  4 616 210 Kč 
- dotace na  výzkum a vývoj  (IGA MZ ČR)  2 786 000 Kč 
- ostatní příspěvky - zdravotnické programy ( HIV/AIDS) 778 000 Kč 
 
 
Přehled  příspěvků na provoz a dotací ze SR dle skutečného čerpání v roce 2007: 
(v  Kč) 
 

 Roční limit Čerpání r.2007 Zůstatek na 
účtu ČNB k 

31.12.07 

K odvodu 
do SR 

Příspěvek  na provoz 4 616 210 4 616 210 0 0
Dotace na výzkum a vývoj -  
IGA MZ ČR 

2 786 000 2 747 807 0 38 193

Ostatní příspěvky - 
zdravotnické programy 

778 000 775 480  2 520

Celkem 8 180 210 8 139 497 0 40 713
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4. Rozbor čerpání mzdových prostředků
 
Mzdové prostředky za rok 2007 byly vyčísleny v celkové výši  961 996 880 Kč.  
z toho  
mzdové náklady  952 969 947 Kč 
ostatní osobní náklady     9 026 933 Kč 
 
Tyto objemy jsou včetně dohadných položek za nevyplacené odměny za rok 2007. 
  
Ve srovnání se skutečností r.2006 jsou mzdové náklady vyšší o +7,7 %. 
 
 
Přípustný objem mzdových prostředků činí  1 096 927 976 Kč. 
Úspora přípustného objemu byla vyčíslena ve výši 145 840 709 Kč. 
 
 
Mzdové prostředky z dotace zřizovatele realizovány ve výši 3 525 485 Kč. 
z toho 
mzdové náklady      3 480 018 Kč 
ostatní osobní náklady                    45 467  Kč 
 
Mzdové prostředky související s výzkumnými projekty a záměry v celkovém objemu 
 539 000 Kč. 
z toho: 
mzdové náklady         521 000 Kč 
ostatní osobní náklady          18 000 Kč 
 
 
Skutečný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2007 činí 3 018 osob, což představuje 
snížení o -161 osobu proti r. 2006. 
 
Průměrný plat celkem  v r. 2007 byl dosažen ve výši 26 315 Kč. Ve srovnání s průměrným  
platem r.2006 je vyšší o +2 682 Kč, tj. o +11,4%. 
 
 
Fond odměn v roce 2007 nebyl zřízen. 
 
 
5. Výzkum a vývoj
 
FN 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 rámci vzdělávacích programů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie, zejména 
Evropského sociálního fondu, byl v roce 2007 ve FN Ostrava realizován projekt: 
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- Projekt „Rozvoj manažerských kompetencí pracovníků nemocnic 
Projekt je realizován ve spolupráci s vysokou školou Brno International Business School, 
v rámci projektu bylo proškoleno v oblasti manažerských dovedností celkem 160 
zaměstnanců pracujících na pozici vrcholového a středního managementu nemocnice. Projekt 
byl rozdělen do čtyř bloků: 

- Strategické řízení 
- Osobní efektivita manažera 
- Řízení změny 
- Uspokojování potřeb zákazníka 

Každý účastník zakončil vzdělávání vypracováním písemné práce ke každému ze čtyř 
modulů, assignmenty byly následně hodnoceny lektory vysoké školy. Zpětná vazba byla 
zajištěna formou dotazníkových šetření mezi absolventy. Výstupem projektu je výrazné 
rozšíření manažerských dovedností zaměstnanců FN Ostrava, a to od úrovně ředitele 
organizace až po staniční sestry a úsekové laboranty, tedy skutečně na všech jednotlivých 
úrovních řízení. 
 
V roce 2007 byly ve FN Ostrava řešeny rovněž grantové projekty spolufinancované 
prostřednictvím Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví České Republiky. 
Přehled daných projektů je uveden v Příloze č. 4, společně s přehledem způsobu jejich 
financování rozdělených dle položky „Dotace“ a „Vlastní zdroje“. 
 
Ve FN Ostrava jsou dále standardně řešeny projekty klinického výzkumu zaměřené na vývoj 
nových léčivých přípravků, kdy zadavatelem je sponzor klinické studie. Rovněž tento druh 
aplikovaného výzkumu má přímý dopad na benefit pacientů, jelikož jim umožňuje přístup  
nejmodernějším prostředkům léčby. Veškeré tyto klinické studie jsou řádně schvalovány 
Etickou komisí při FN Ostrava, za úzké provázanosti se Státním ústavem pro kontrolu léčiv 
a Etickými komisemi pro multicentrická klinická hodnocení. 
 
Ve FN Ostrava jsou rovněž realizována klinická hodnocení zdravotnických prostředků 
v souladu se zněním Zákona 123/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
 
Ve FN Ostrava byla dále rozpracována celá řada projektů, u nichž bude podána žádost 
o spolufinancování z prostředků Evropské unie. Jedná se o projekty technického charakteru, 
zaměřené na rekonstrukci infrastruktury, budov a přístrojové techniky ve FN Ostrava. 
 
 
 
 
V roce 2007 byly realizovány ve FN Ostrava celkem 4 výzkumné a grantové projekty 
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 FN Ostrava   
v roce 2007 s přímou podporou ze státního rozpočtu   
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6. Financování programů reprodukce majetku vedených v informačním systému 

programového financování
 
 
Pořízení zdravotnické techniky  hrazené ze systémových dotací MZ ČR, příp. doplatky 
z vlastních zdrojů: 
 
 
V roce 2007 bylo přiděleno ze státního rozpočtu prostřednictvím systémových dotací MZ ČR 
68 470 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly využity na vybavení přístrojovou technikou 
specializovaných pracovišť FNO. 
 
 
Akce č. 235 11K 0201 – FN Ostrava – magnetická rezonance 1,5 T Magnetom Avanto 
(dodavatel firma Siemens s.r.o.) = čerpáno z RF 2006 
prostředky systémové dotace ve výši                                                              24 373 000,00 Kč 
vlastní zdroje FNO  v roce 2007 byly hrazeny formou splátek do výše          18 048 912,05 Kč 
a poslední splátka  bude uhrazena v lednu 2008                                                2 578 415,70 Kč  
 
Celkový finanční objem                                                                               45 000 327,75 Kč. 
 
Akce č. 235 11K 0401 – FN Ostrava – přístrojové dovybavení traumacentra  
prostředky systémové dotace ve výši                                                               10 000 000,00 Kč 
vlastní zdroje FNO  formou splátek v roce 2007                                               4 604 256,20 Kč 
 
Celkový finanční objem                                                                                14 604 256,20 Kč. 
 
 
V rámci dovybavení traumacentra bylo pořízeno: 

• Vybavení pro ošetřovatelskou péči – převozová křesla 3 ks (dodavatel firma Dartin 
s.r.o.), 

• Vybavení pro ošetřovatelskou péči – sprchovací lůžka 2 ks (dodavatel firma ARJO 
Hospital Equipment s.r.o.), 

• Vybavení pro ošetřovatelskou péči – motodlaha (dodavatel firma Ormedent s.r.o.), 
• Souprava miniinvazivního instrumentária (dodavatel firma Stimcare s.r.o.) 
• Komplexní navigační systém (včetně RTG, TV řetězce, PC řetězce, kompatibilní 

s vybavením TC FNO) – dodavatel firma Hospimed s.r.o.), 
• RTG transparentní operační stůl s výměnnými deskami (dodavatel firma Fénix Brno 

s.r.o.). 
 
Akce č. 235 11K 0402 – FN Ostrava – modernizace CT přístrojů  
Celková výše přiznané dotace na akci                                                              39 993 000,00 Kč 
 
Z provozních a technických důvodů byla ve 12/2007 – 01/2008 realizována na RDG ústavu 
FNO první část akce, a to 
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Modernizace CT přístroje AR Star na zařízení SOMATOM Emotion 16 (dodavatel 
firma SIEMENS s.r.o.) 
prostředky systémové dotace uvolněné v roce 2007                                        14 998 000,00 Kč 
byly vyčerpány ve výši                                                                                     14 997 689,70 Kč 
rozdíl nedočerpané dotace byl                                                                                      310,30 Kč 
 
Druhá část akce (modernizace CT přístrojů ve FN Ostrava) je plánována v polovině roku 
2008, proto: 
 
zbývající část systémové dotace ve výši převedena do rezervního fondu -     24 995 000,00 Kč           
vlastní zdroje FNO (budou hrazeny v roce 2008) ve výši                                17 200 732,00 Kč      
                                                                                                                         42 195 732,00 Kč                         
 
Tyto dotační prostředky spolu s vlastními finančními zdroji FNO  budou použity 
na modernizaci CT SOMATOM Sensation 16 na zařízení SOMATOM Definition AS+ 
v roce 2008.  
 
Celkový finanční objem   modernizací CT zařízení                                   57 193 421,70 Kč                         
      
 
 
Akce č. 235 11K 0403 – FN Ostrava – modernizace angiografického kompletu pro 
kardiologii  
 
prostředky systémové dotace ve výši                                                    18 000 000,00 Kč 
vlastní zdroje FNO  v roce 2007                                                                      7 750 000,50 Kč 
Celkový finanční objem                                                                               25 750 000,50 Kč  
 
Po nejnutnějších technologických a stavebních úpravách byla provedena modernizace 
stávajícího systému kardangia Coroskop Plus na Interní klinice FNO na systém AXIOM Artis 
FC. Dodavatelem je firma Siemens s.r.o.  
 
 
Akce č. 235 314 0405 – FN Ostrava – zdravotnická technika a vybavení porod.a neonatol. 
část 
 
prostředky systémové dotace ve výši                                                                 664 000,00 Kč 
vlastní zdroje FNO  v roce 2007                                                                         710 740,00 Kč 
Celkový finanční objem                                                                                 1 374 740,00 Kč  
 
Z uvedených finančních prostředků byl pro porodnicko-gynekologickou kliniku pořízen 
digitální barevný ultrazvukový přístroj MEDISON SA 8000 (dodavatel firma NIMOTECH 
Brno s.r.o, v ceně 639 240,- Kč) a monitory životních funkcí IntellVue MP 30 a 50  v počtu 
2 ks, včetně upgrade stávajícího centrálního monitoru pro připojení těchto monitorů 
do fungující používané sítě monitorů životních funkcí na JIP oddělení neonatologie 
(dodavatel firma S&T Plus, s.r.o.   735 500,- Kč).  
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Akce č. 235 332 0403 – FN Ostrava – přístrojové vybavení  
 
prostředky systémové dotace ve výši                                                                 435 000,00 Kč 
vlastní zdroje FNO  v roce 2007                                                                         251 536,00 Kč 
Celkový finanční objem                                                                                    686 536,00 Kč  
 
Pro infekční kliniku – léčba AIDS byly pořízeny z uvedených finančních prostředků: 

• Resuscitační lůžko pro JIP typ Eleganza od firmy Linet, s.r.o. ( 118 570,- Kč) 
• Stacionární EEG natáčecí stanice od firmy Alien technik, s.r.o. ( 305 970,- Kč) 
• Souprava lineárních dávkovačů od firmy B.Braun Medical, s.r.o. (143 619,- Kč) 
• Souprava infuzních pump od firmy B.Braun Medical, s.r.o. (118 377,- Kč) 

 
 
7. Dotace  a finanční výpomoci poskytované zpracovatelem zprávy 
 
--- 
 
8. Přehled o čerpání finančních prostředků na programy nebo projekty 

spolufinancované z rozpočtu EU 
 
--- 
 
9. Spolupráce FN Ostrava se zahraničím
 
Ze strany FN Ostrava byla v roce 2007 nadále intenzivně rozvíjena spolupráce se zahraničím. 
Jednalo se zejména o účast odborníků FN Ostrava na nejrůznějších odborných sympoziích 
a konferencích pořádaných v zahraničí či o spolupráci na projektech mezinárodního významu 
zaměřených na výměnu zkušeností mezi pracovníky ve zdravotnictví. 
Došlo k rozvoji aktivit ve smyslu účasti na grantových projektech spolufinancovaných 
Evropskou unií. Zejména u organizace, jejímž zřizovatelem je legislativní orgán vlády, se 
jedná o důležitý směr dalšího rozvoje. Jedná se o postup, který je beze zbytku v souladu 
s vizemi a strategií dalšího rozvoje organizace. 
 
V rámci spolupráce se zahraničím mají pracovníci FN Ostrava možnost seznámit se se 
systémem poskytování zdravotní péče a s její kvalitou ve spolupracujících zdravotnických 
zařízeních v zahraničí. 
Součástí programu jsou vždy, krom návštěv klinických pracovišť a setkání s lékaři, rovněž 
jednání s managementem nemocnice a výměna zkušeností k problematice organizačního 
zajištění chodu nemocničního zařízení. Zaměstnanci FN Ostrava svým aktivním přístupem 
napomáhají dalšímu rozvoji úzké spolupráce mezi Českou republikou a dalšími členskými 
státy Evropské unie. 
 
V rámci shora uvedeného programu bylo dále zahájeno vzdělávání zaměstnanců FN Ostrava 
v oblasti pravidel pro přípravu a získávání grantových projektů spolufinancovaných 
Evropskou unií, které do budoucna skýtají nemalý potenciál dalšího rozvoje organizace jak 
po odborné, tak po technické stránce. Jak již bylo uvedeno výše, jedná se o jednu 
ze základních priorit dalšího rozvoje organizace, která byla implementována do vizí a 
strategických záměrů. 
 

FN Ostrava   
Roční zpráva o hospodaření za rok 2007  17/22 



 
 
Členství FN Ostrava v mezinárodních organizacích 
 
Fakultní nemocnice 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. 
V návaznosti na aktivní činnost odborníků FN Ostrava v odborných zahraničních 
společenstvích je jim ze strany FN Ostrava umožňována účast na odborných sympoziích 
pořádaných těmito profesními sdruženími, kdy mnozí z lékařů se těchto akcí účastní velice 
aktivně, a tak mají možnost prezentovat způsob práce na mezinárodních fórech. 
 
 
10. Mezinárodní konference a zahraniční služební cesty
 
V návaznosti na shora uvedené je možno dále říci,že se odborníci z mnoha klinických 
pracovišť FN Ostrava v roce 2007 zúčastnili nejrůznějších kongresů, sympozií, edukačních 
kurzů a konferencí v zahraničí. Mezi navštívenými zeměmi lze zmínit zejména Slovenskou 
republiku, kde s profesionály právě z této sousední země nadále probíhá čilá výměna 
zkušeností. Mezi dalšími destinacemi zahraničních pracovních cest lze uvést Polsko, Francii,  
Spojené Státy, Dánsko, Portugalsko, Rakousko, Austrálii, Thajsko a mnohé další.  
 
Každá zahraniční služební cesta zaměstnance je vždy v dostatečném časovém předstihu 
projednána a schválena Poradou vedení FN Ostrava. 
 
V průběhu pracovních cest lékaři aktivně prezentovali výsledky práce ve FNO, 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 FN Ostrava. V souladu 
s vnitřní směrnicí FNO jsou tyto zprávy o výsledcích zahraničních služebních cest se 
zhodnocením jejich přínosu umisťovány na Intranet FN Ostrava, kdy všichni zájemci z řad 
zaměstnanců organizace mají neomezenou možnost se s těmito výstupy podrobně seznámit, 
což výrazně napomáhá implementaci nově nabytých poznatků získaných v zahraničí do 
každodenní klinické praxe ve FN Ostrava. Na základě zahraničních služebních cest jsou 
rovněž pořádány cílené semináře na jednotlivých pracovištích, zaměřené na konkrétní aspekty 
práce v jednotlivých odbornostech. 
 
FN Ostrava hradí ze svých prostředků toliko 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 FN 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. 
 
Některé ze zahraničních služebních cest zaměstnanců FN Ostrava je možno dát do souvislosti 
s realizací projektů klinického výzkumu probíhajících na jednotlivých klinikách (zejména se 
jedná o provádění klinických studií zaměřených na vývoj a ověřování nových léčivých 
přípravků), rovněž v těchto případech dochází k rozšiřování a prohlubování odborných 
znalostí a dovedností lékařských i nelékařských zaměstnanců, které jsou nadále využity 
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v praxi při realizaci daných projektů ve FNO. V těchto případech jsou náklady spojené 
s vykonáním zahraniční cesty hrazeny zadavatelem klinické studie. Přínosem spojeným 
s tímto druhem odborných aktivit je dále možnost pacientů FNO získat přístup 
k nejmodernějším způsobům léčby v celém spektru medicínských indikací a diagnóz. 
 
Mezi další konkrétní přínosy lze zařadit zejména: 
 
♦ Zavedení nově nabytých poznatků a zkušeností do každodenní praxe ve FN Ostrava 
♦ Možnost srovnání metod a postupů používaných ve FN 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 kurzech, pracovních workshopech  a vzdělávacích akcích, 

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

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

FN Ostrava a klinickými pracovišti v zahraničí 
♦ Prezentace výsledků klinických studií prováděných ve FN Ostrava a s tím spojený rozvoj 

možnosti účastnit se mezinárodního klinického výzkumu 
♦ Posílení povědomí o FN Ostrava mezi odbornou veřejností v České republice i v zahraničí 
♦ Prezentace vlastní kauzuistiky v zahraničí 
♦ Získávání informací o sortimentu a kvalitě nabízených prostředků zdravotnické techniky 
♦ Doplnění informací ohledně léčby nejrůznějších onemocnění 
♦ Získávání povědomí a následná implementace guide-lines pro jednotlivé klinické obory – 

sjednocování způsobu práce s nejmodernějšími poznatky s možností pozdějšího 
srovnávání (v návaznosti na práci v souladu s jednotnými guide-lines vypracovanými 
odbornými společnostmi) 

 
V některých případech byla přednesená sdělení ojedinělá svého druhu, kdy byla FNO 
presentována jako jedno z pilotních zdravotnických zařízení svého druhu. Aktivní účast na 
zahraničních jednáních umožňuje navázání bližší spolupráce s pracovišti rozvíjejícími nové 
klinické postupy a jejich implementaci do praxe na základě partnerské spolupráce s těmito 
světovými pilotními pracovišti. 
 
 
 
 
Náklady na zahraniční pracovní cesty celkem:       965 tis. Kč  
z toho 
zahraniční cesty v rámci grantů  89 tis. Kč  
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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. Tyto 
úpravy byly způsobeny z podstatné části dobou potřebnou na výběr dodavatele (nutnost 
dodržení platného zákona o veřejných zakázkách) 
 

Jedná se o akce: 

 
• Akce evid. č. 235 111 0407  „FN Ostrava – regionální centrum ePACS“ – 1 624 tis.Kč 

Bylo požádáno o uložení finančních prostředků do Rezervního fondu – žádost byla 
zaslána dopisem na MZ ČR dne 10.12.2007 (č.j. 9720/589/07). Důvodem uložení 
finančních prostředků byla skutečnost, že termínově nebylo reálné provést realizaci akce 
(dodržet zákonné postupy pro výběr dodavatele, splnit podmínky správce programu na 
dokumentaci akce a řízení akce a provést vlastní instalaci a spuštění systému). 
 

• Akce evid. č. 235 11K 0402  „FN Ostrava – modernizace CT přístrojů“ – 24 995 
tis.Kč 
Z důvodu možné realizace jen jednoho CT přístroje ve 12/2007 – 01/2008 (není reálné 
odstavit oba CT přístroje z provozu pro provedení modernizace – FNO by nedisponovala 
touto technikou pro diagnostiku) byla provedena modernizace CT AR Star. Druhé CT  
(úpravy technologické a stavební jsou náročnější a časově delší – včetně výběru 
projektanta a dodavatele stavby) bude realizováno dle platného Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace.  
Dopisem na MZ ČR dne 10.12.2007 (č.j. 9720/589/07) bylo požádáno o uložení 
finančních prostředků do Rezervního fondu – žádost byla v uvedeném termínu zaslána na 
celou přiznanou dotaci, čili na plánovaných 40 mil. Kč. Ještě ve 12/2007 proběhla VZ na 
tuto akci = vyhodnocení nabídek, konzultace a zaslání podkladů na MZ ČR a vydání 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace  (č.j.33 069/2007 ze dne 14.12.2007), ve kterém 
zohledněna možnost realizace jednoho CT v roce 2007 a realizace druhého CT v roce 
2008. Proto ve skutečnosti byla vyčerpána jen částka  14 997 689,70 Kč (na zrealizovanou 
část akce), zbývající část dotace je uložena v rezervním fondu. 
 

• Akce evid.č. 235 11K 0108 „FN Ostrava- celková rekonstrukce pavilonu 
Radioterapeutické kliniky v areálu Poruba“ – 138 000 tis.Kč  
 
Vzhledem k tomu, že jednání o možnosti přesunu finančních prostředků na realizaci akce 
v areálu FN Ostrava v Ostravě – Porubě dopadly v prospěch přesunu finančních 
prostředků, tak následně FN Ostrava předala podklady pro tuto změnu a požádala o 
vydání Rozhodnutí o registraci akce v informačním systému ISPROFIN na akci s názvem 
„FN Ostrava- celková rekonstrukce pavilonu Radioterapeutické kliniky v areálu Poruba“ 
bylo vydáno 3.1.2007. Následně byly zahájeny kroky k výběru dodavatele projektové 
dokumentace, výběr dodavatele projektové dokumentace a zahájení projekčních prací. 
Projekční práce byly ukončeny 20.8.2007.Také bylo požádáno o uložení finančních 
prostředků do Rezervního fondu vzhledem k nereálnosti čerpání finančních prostředků na 
stavební práce z důvodu zatím neuskutečněného výběru dodavatele stavebních prací – 
žádost byla zaslána dopisem na MZ ČR dne 10.12.2007 (č.j. 9720/589/07). 
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• Akce evid.č. 235 11K 0301 „FNsP Ostrava- rekonstrukce pavilonu infekční kliniky“-  
      76 580 tis.Kč  

Bylo požádáno o uložení finančních prostředků do Rezervního fondu – žádost byla 
zaslána dopisem na MZ ČR dne 10.12.2007 (č.j. 9720/589/07). Důvodem uložení 
finančních prostředků byla skutečnost, že i přes provedený výběr dodavatele stavby 
nebylo reálné zahájit do konce roku 2007 stavební práce. 

 
 
12. Přehled jiných činností 
 
 
Stravování cizích strávníků 
Výroba a rozvod tepla 
Fotografické a audiovizuální služby  
Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej 
Centrální rozmnožovna 
Ples 
Pronájem státního majetku - ubytování cizích 
 
 
13. Zdůvodnění dosaženého hospodářského výsledku  
 
FN Ostrava dosáhla v roce 2007 kladného výsledku hospodaření ve výši 56,5 mil. Kč před 
zdaněním tj. 54, 6mil. Kč po zdanění.  Srovnatelná hodnota hospodářského výsledku roku 
2006 ( očištěná o mimořádnou dotaci  MZ na úhradu závazků (71,4 mil. Kč) a některých  
mimořádně realizovaných účetní zápisů, jako bylo vyrovnání s fy TAMDA a ORGAPOL, a 
dohadná položka na dovýběr pojistného od ZP z roku 2003),  představovala hodnotu 51,4 mil. 
Kč . V meziročním porovnání má výsledek roku 2007 jednoznačně pozitivní trend.  
 
Srovnáním s hospodařením v roce 2006 byla v nákladových položkách realizována úspora 
zejména v materiálových nákladech (SZM -8,7 mil. Kč) a transfúzních přípravcích (-1,8 mil. 
Kč).  Meziroční nárůst v nákladech na léky (+185,6 mil. Kč) souvisí s uplatněním nové 
lékové vyhlášky od srpna 2006, na základě které byla přesunuta část drahých léčiv 
z ambulantní preskribce do paušálu nemocnice. 
Osobní náklady jsou meziročně vyšší o + 94,1 mil. Kč, tj. o +8%, a to včetně výplaty odměn 
zaměstnancům za splnění závazných hodnotících ukazatelů za  dobré hospodářské výsledky    
 II.pololetí roku 2007. 
Zvýšené nákladové položky byly plně kompenzovány vyšší hodnotou realizovaných tržeb za 
vlastní výkony a zboží (+205,2 mil. Kč), v nichž tržby od zdravotních pojišťoven 
v meziročním porovnání představují částku vyšší o +336,3 mil. Kč, tj. + 14%, zatímco tržby 
za prodané zboží lékárny jsou v důsledku uplatněné lékové vyhlášky nižší o (-129,6 mil. 
Kč),t.j –23%.  
Výsledná celková bilance představuje  ve FNO pozitivní trend  výsledku hospodaření. 
 
Průběžně byla ve FN Ostrava realizována řada opatření k zajištění vyrovnaného hospodaření 
za rok 2007. 
V ekonomické oblasti bylo snahou managementu snížit materiálovou spotřebu pracovišť, a to 
prostřednictvím jednání o snížení nákupních cen s dodavateli významných objemů léčiv a 
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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. 
Průběžně je prováděna důkladná revize cen realizovaných dodavatelských služeb, 
prověřování činnosti organizace v oblasti pronájmů nebytových prostor, analýza nákladů na 
činnosti prováděné obslužnými provozy se zvažováním možnosti jejich outsourcingu. 
 
Dále je vyvíjen tlak na optimalizaci počtu zaměstnanců a snahou managementu je také více 
zefektivnit provoz obslužných pracovišť. 
 
Výsledkem plynoucím z realizace všech 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 FN Ostrava 
 
Hlavní skupinou příjemců služeb FN Ostrava jsou pacienti, kterým je poskytována potřebná 
základní, specializovaná a zvlášť specializovaná léčebná a diagnostická péče. FN 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 FN 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  Ostrava

v tis. Kč

Název položky stav k 31.12.2005 stav k 31.12.2006 stav k 31.12.2007

A. Stálá aktiva celkem 2 853 404 2 962 091 3 034 875
v tom:
1. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 110 576 116 075 120 831
2. Oprávky k dlouhod. nehmot. majetku celkem -71 909 -84 987 -96 503
3. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 4 878 332 4 930 728 5 095 095
    z toho:
             Pozemky 297 457 297 472 297 472
             Umělecká díla a předměty 1 474 1 507 1 505
             Stavby 2 366 196 2 405 726 2 428 983
             Samostatné movité věci a soubory mov. věcí 1 851 966 1 903 101 2 061 279
4. Oprávky k dlouhod. hmot. majetku celkem -2 063 595 -1 999 726 -2 084 549
    z toho:
             Oprávky ke stavbám -474 731 -500 923 -527 057
             Oprávky k sam. mov. věcem a soub. mov. věcí -1 314 383 -1 271 843 -1 319 661
5. Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0 0

B. Oběžná aktiva celkem 658 114 686 351 730 798
v tom:
1. Zásoby celkem 76 904 67 860 69 164
2. Pohledávky celkem 399 091 309 757 231 404
3. Finanční majetek celkem 137 080 301 508 426 176
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 45 039 7 226 4 055

C. Vlastní zdroje krytí stálých a oběž. aktiv celkem 2 821 116 2 943 633 3 079 413
v tom:
1. Majetkové fondy celkem 2 787 120 2 842 010 2 956 944
2. Finanční a peněžní fondy celkem 33 716 26 600 67 820
    z toho:
             Fond odměn 0 0 0
             Fond kulturních a sociálních potřeb 520 1 268 2 511
             Fond rezervní 6 607 6 762 54 585
             Fond reprodukce majetku 26 590 18 570 10 724
3. Zvláštní fondy organizačních složek státu 0 0 0
4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospod. celkem 0 0 0
hospodaření celkem 280 75 022 54 649

D. Cizí zdroje celkem 690 401 704 809 686 260
v tom:
1. Rezervy zákonné 0 0 0
2. Dlouhodobé závazky celkem 33 165 65 851 35 648
3. Krátkodobé závazky celkem 615 322 611 549 630 548
4. Bankovní úvěry a půjčky celkem 0 0 0
5. Přechodné účty pasívní celkem 41 914 27 409 20 065

Přehled vybraných druhů aktiv a pasiv organizace



Příloha č. 2

Název organizace: 
Fakultní nemocnice  Ostrava

v tis. Kč

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

a 3 4 5 6 7 8

Spotřeba materiálu 1 000 199 1 126 1 019 498 977 1 198 771 882
Spotřeba energie 91 346 5 067 93 800 7 741 95 102 4 463
Spotřeba ostatních neskladovatel. dodávek 0 0 0 0 0 0
Prodané zboží 328 000 11 249 361 206 13 085 250 278 11 944
Opravy a udržování 66 169 386 70 634 157 71 676 218
Cestovné 4 147 2 4 580 3 4 479 2
Náklady na reprezentaci 559 0 693 0 1 199 0
Ostatní služby 93 065 476 106 194 690 139 422 948
Mzdové náklady 843 664 1 411 892 231 1 313 961 014 983
Zákonné sociální pojištění 294 872 491 311 693 459 336 469 344
Ostatní sociální pojištění 0 0 0 0 0 0
Zákonné sociální náklady 16 338 0 18 090 9 19 101 0
Ostatní sociální náklady 7 0 6 0 7 0
Daň silniční 0 0 159 0 53 0
Daň z nemovitosti 65 0 86 0 77 0
Ostatní daně a poplatky 24 0 66 0 49 0
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 15 0 17 485 0 0 0
Ostatní pokuty a penále 111 0 28 0 7 0
Odpis pohledávky 1 013 0 1 870 0 13 234 0
Úroky 708 0 69 0 0 0
Kursové ztráty 46 0 146 0 118 0
Dary 0 0 0 0 0 0
Manka a škody 13 12 492 20 21 120
Jiné ostatní náklady 17 381 18 13 522 13 19 067 13
Odpisy DNM a DHM 122 155 50 128 438 78 139 990 70
Zůstatková cena prodaného DNM a DHM 42 0 0 0 0 0
Prodané cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 0
Prodaný materiál 94 669 0 87 395 0 95 225 0
Tvorba zákonných rezerv 0 0 0 0 0 0
Tvorba zákonných opravných položek 0 0 0 0 0 0

Náklady celkem 2 974 610 20 287 3 128 380 24 545 3 345 360 19 987

Skutečnost za rok 2007Skutečnost za rok 2006

Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace

Skutečnost za rok 2005



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 2 258 005 6 019 2 387 768 7 472 2 725 288 4 722
Tržby za prodané zboží 446 204 13 006 468 275 14 772 339 986 13 499
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 104 720 0 90 583 0 106 377 0
Aktivace vnitroorganizačních služeb 0 0 0 0 0 0
Aktivace DNM 0 0 0 0 0 0
Aktivace DHM 0 0 0 0 0 0
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 1 559 0 -2 075 0 175 0
Ostatní pokuty a penále 0 0 0 0 0 0
Platby za odepsané pohledávky 0 0 0 0 0 0
Úroky 1 177 0 2 638 0 7 557 0
Kursové zisky 34 0 35 0 32 0
Zúčtování fondů 2 011 0 4 615 0 12 727 0
Jiné ostatní výnosy 71 498 1 750 95 159 3 070 118 282 3 304
Tržby z prodeje DNM a DHM 13 0 140 0 102 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 77 817 0 73 563 0 80 769 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 12 378 0 81 720 0 9 038 0

Výnosy celkem 2 975 418 20 775 3 202 420 25 315 3 400 332 21 525

Výsledek hospodaření před zdaněním 808 488 74 040 5 028 54 972 1 538

Daň z příjmu 1 385 108 1 549 0 2 339 0
Dodatečné odvody daně z příjmu -477 0 -1 480 0 -478 0

Výsledek hospodaření po zdanění -100 380 73 971 5 028 53 111 1 538

Skutečnost za rok 2005 Skutečnost za rok 2006 Skutečnost za rok 2007



Příloha č. 3

Název organizace: 
Fakultní nemocnice  Ostrava

v tis. Kč
Plán  2007 Skutečnost 2007

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

a 1 2 3 4 5 6

Spotřeba materiálu 1 157 241 1 000 1 158 241 1 198 771 882 1 199 653
Spotřeba energie 92 147 8 360 100 507 95 102 4 463 99 565
Spotřeba ostatních neskladovatel. dodávek 0 0 0 0 0 0
Prodané zboží 234 145 8 000 242 145 250 278 11 944 262 223
Opravy a udržování 68 609 150 68 759 71 676 218 71 894
Cestovné 4 389 5 4 394 4 479 2 4 481
Náklady na reprezentaci 727 0 727 1 199 0 1 199
Ostatní služby 132 205 880 133 085 139 422 948 140 370
Mzdové náklady 948 696 1 500 950 196 961 014 983 961 997
Zákonné sociální pojištění 332 102 526 332 628 336 469 344 336 813
Ostatní sociální pojištění 0 0 0 0 0
Zákonné sociální náklady 18 823 10 18 833 19 101 0 19 101
Ostatní sociální náklady 5 0 5 7 0 7
Daň silniční 80 0 80 53 0 53
Daň z nemovitosti 77 0 77 77 0 77
Ostatní daně a poplatky 66 0 66 49 0 49
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0 0 0 0 0 0
Ostatní pokuty a penále 1 0 1 7 0 7
Odpis pohledávky 111 0 111 13 234 0 13 234
Úroky 35 0 35 0 0 0
Kursové ztráty 96 0 96 118 0 118
Dary 0 0 0 0 0
Manka a škody 141 0 141 21 120 141
Jiné ostatní náklady 14 093 20 14 113 19 067 13 19 080
Odpisy DNM a DHM 138 538 80 138 618 139 990 70 140 059
Zůstatková cena prodaného DNM a DHM 0 0 0 0 0 0
Prodané cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 0
Prodaný materiál 88 080 0 88 080 95 225 0 95 225
Tvorba zákonných rezerv 0 0 0 0 0 0
Tvorba zákonných opravných položek 0 0 0 0 0 0

Náklady celkem 3 230 406 20 531 3 250 937 3 345 360 19 987 3 365 347

Skutečnost za rok 2007Plán roku 2007

Plnění schváleného rozpočtu nákladů a výnosů FN Ostrava



Příloha č. 3

Plán  2007 Skutečnost 2007
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 2 663 264 8 000 2 671 264 2 725 288 4 722 2 730 010
Tržby za prodané zboží 315 907 10 000 325 907 339 986 13 499 353 485
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 93 617 0 93 617 106 377 0 106 377
Aktivace vnitroorganizačních služeb 0 0 0 0 0 0
Aktivace DNM 0 0 0 0 0 0
Aktivace DHM 0 0 0 0 0 0
Smluvní pokuty a úroky z prodlení -23 0 -23 175 0 175
Ostatní pokuty a penále 0 0 0 0 0 0
Platby za odepsané pohledávky 0 0 0 0 0 0
Úroky 5 801 0 5 801 7 557 0 7 557
Kursové zisky 21 0 21 32 0 32
Zúčtování fondů 13 132 0 13 132 12 727 0 12 727
Jiné ostatní výnosy 109 915 3 031 112 946 118 282 3 304 121 585
Tržby z prodeje DNM a DHM 85 0 85 102 0 102
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0 0
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0 0 0 0
Tržby z prodeje materiálu 73 953 0 73 953 80 769 0 80 769
Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 0 0 0
Zúčtování zákonných rezerv 0 0 0 0 0
Zúčtování zákonných opravných položek 0 0 0 0 0
Příspěvky a dotace na provoz 8 757 0 8 757 9 038 0 9 038

Výnosy celkem 3 284 428 21 031 3 305 459 3 400 332 21 525 3 421 857

Výsledek hospodaření před zdaněním 54 022 500 54 522 54 972 1 538 56 509

Daň z příjmu 13 085 0 13 085 2 339 0 2 339
Dodatečné odvody daně z příjmu -478 0 -478 -478 0 -478

Výsledek hospodaření po zdanění 41 415 500 41 915 53 111 1 538 54 649

Plán roku 2007 Skutečnost za rok 2007



Příjemce: Příloha č. 4

Fakultní nemocnice  Ostrava

v Kč

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

1 Doc. MUDr. Milan 
Grundmann, CSc.

Ústav klinické farmakologie Nové možnosti TDM cyklosporinu A a 
jeho metabolitů po transplantaci ledvin 1A/8655-5 744 900 82 483

2 MUDr. Pavlína Plevová, 
Ph.D.

Oddělení lékařské genetiky Zárodečné mutace genu PML u pacientů s 
nádorovými onemocněními NR/9092-3 726 580 18 165

3
MUDr. Luděk Rožnovský, 
CSc.

Klinika infekčního lékařství Vakcinace novorozenců HbsAg 
pozitivních matek – dlouhodobé 
hodnocení účinnosti vakcinace NR/9275-3 602 467 33 381

4

Ing. Petr Hušek Ústav klinické biochemie Snadné a finančně nenáročné stanovení 
dipeptidu Pro-Hyp v nehydrolyzované 
moči a jeho možná významná role jako 
biomarkeru kostní resorpce NR/8948-2 673 860 326 832

Veřejná soutěž ve VaV - Resortní program MZ ČR (IGA MZ ČR) 
Seznam grantů IGA MZ ČR řešených v roce 2007

Přehled grantových projektů spolufinancovaných prostřednictvím IGA MZ ČR
ve FN Ostrava v roce 2007
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