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ÚVODNÍ SLOVO
Vážené dámy a pánové,

v uplynulém roce prošly nemocnice založené Zlínským krajem řadou
systémových změn, jejichž cílem je posílení vzájemné spolupráce
nemocnic ve Zlíně, Vsetíně, Uherském Hradišti a Kroměříži v oblasti
ekonomické, personální i provozní.
Pozitivně se tato spolupráce odrazila v hospodaření jednotlivých
zdravotnických zařízení, kdy čtyři nemocnice vykázaly dohromady zisk
ve výši 140 milionů korun a už druhý rok v řadě tak všechny nemocnice
Zlínského kraje dosáhly kladného hospodářského výsledku. Právě v
loňském roce na tom měla podíl nově realizovaná společná výběrová
řízená na nákup léků, zdravotnického materiálu a informačních
technologií.
V rámci poskytované zdravotní péče je velmi důležitým krokem
spolupráce onkologických pracovišť, která se postupně transformují do
společného celku zastřešeného Komplexním onkologickým centrem
Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Díky tomuto kroku budeme
moci našim pacientům nabídnout centrovou léčbu přímo v jejich
regionech a nebudou tak muset za specializovanou péčí dojíždět do
Zlína. Podobně jsme zvýšili kvalitu péče v oboru traumatologie, kde
jsme odstartovali těsnější spolupráci nemocnic a nastavili pravidla této
spolupráce tak, aby z ní co nejvíce profitovali právě naši pacienti ve
všech regionech kraje.
České zdravotnictví se v posledních letech neustále potýká s
nedostatkem kvalifikovaného zdravotnického personálu. V rámci
zajištění personální stability jsme se i v loňském roce snažili
systematicky pracovat na postupném zvyšování mezd a narovnávání
nespravedlivých rozdílů v odměňování našich zaměstnanců, které v této
oblasti vznikly historicky.
Kontinuálně chceme také zvyšovat kvalitu a bezpečnosti poskytované
péče. Proto jsme se v loňském roce věnovali rovněž přípravě
jednotlivých zdravotnických zařízení na úspěšnou akreditaci či
reakreditaci podle standardů Spojené akreditační komise České
republiky.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům za jejich práci a
úsilí při péči o naše pacienty, pacientům za důvěru, se kterou se na naše
nemocnice obraceli, a všem, kdo s námi v hodnoceném období aktivně
spolupracovali nebo nás podporovali. Naším společným cílem je
neustále se zlepšovat a být spolehlivými partnery v poskytování
zdravotní péče.

MUDr. Radomír Maráček
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Vážené dámy, vážení pánové,
je mi velkým potěšením, že mohu uplynulý rok z pohledu
Uherskohradišťské nemocnice hodnotit opět jako velmi úspěšný. Asi
nejdůležitějším měřítkem kvality poskytované péče je pro nás důvěra
našich pacientů, kterou se nám daří neustále zvyšovat, což se projevuje
trvalým nárůstem objemu výkonů v ambulantní i lůžkové sféře.
Zároveň ale úspěšně udržujeme trend minulých let v oblasti
hospodaření nemocnice, které v roce 2018 skončilo znovu kladným
hospodářským výsledkem, a to ve výši 57,7 milionu korun před
zdaněním. Jsme nejen kvalitním zdravotnickým zařízením, ale také
solidním zaměstnavatelem, což se navzdory nepříznivému vývoji na trhu
práce v českém zdravotnictví projevuje personální stabilitou nemocnice.
K ní přispívají naše aktivity v oblasti náboru pracovních sil,
zaměstnaneckých benefitů a celkově v rámci personálního marketingu.
Svou pozornost zaměřujeme na kvalitu poskytované péče, kterou se
nám daří neustále zvyšovat, což potvrzují naše úspěchy při reakreditaci
a recertifikaci jednotlivých pracovišť. V minulém roce úspěšně prošly
reakreditací NASKL naše laboratoře patologie a klinické biochemie,
intenzivně jsme se rovněž připravovali na obhájení certifikátu kvality
udělovaného Spojenou akreditační komisí.
Dařilo se nám také realizovat důležité investiční akce. Úspěšně jsme
dokončili výstavbu interního pavilonu, který je součástí centrálního
objektu a jehož vybudování přišlo na 330 milionů korun. Otevřeli jsme i
nový vstup do centrálního objektu nemocnice, který nabídl komfortnější
prostory pro pacienty včetně nového informačního pultu a také bufetu,
do úprav jsme investovali 23 milionů korun. V rámci obnovy
přístrojového vybavení jsme v letech 2017 a 2018 díky dotacím
z Integrovaného regionálního operačního programu Evropské unie
modernizovali technologie v celkovém objemu 94 milionů korun.
Podařilo se nám také otevřít nově upravený park s připomínkou historie
naší nemocnice v podobě busty významného lékaře Jana Vignatiho.
V roce 2018 poskytl Zlínský kraj na opravy a technická zhodnocení
pronajatého majetku bezmála 14 milionů korun, což je nejvíce od roku
2006.
Nadále jsme ve prospěch našich pacientů rozvíjeli také náš
dobrovolnický program, do kterého se zapojilo celkem 21 dobrovolníků,
z toho 8 canisterapeutů a 11 psů. Za všechny tyto úspěchy patří
poděkování našim zaměstnancům, bez nichž by jich nebylo možné
dosáhnout. Zaslouží si dík za velké úsilí a kvalitně odvedenou práci.
Pacientům patří dík za důvěru, se kterou se na naši nemocnici obracejí,
a děkuji také všem, kteří s Uherskohradišťskou nemocnicí v
hodnoceném období aktivně spolupracovali nebo ji podporovali. Cílem
a smyslem naší práce budou i nadále hodnoty vyjádřené naším mottem
- spokojený pacient, spokojený zaměstnanec, hospodaření umožňující
rozvoj.
MUDr. Petr Sládek
místopředseda představenstva Uherskohradišťské nemocnice, a. s.
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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI
I.I Historie
Nemocnice byla v Uherském Hradišti založena v roce 1834. Po 22 letech činnosti byla v roce 1856 prohlášena za
ústav veřejný a všeobecný. Postupem doby však „ústav“ svými rozměry a zařízením nestačil, a proto v roce 1876
zahájilo obecní zastupitelstvo jednání o výstavbě řádné nemocnice.
Za první světové války vznikla v Uherském Hradišti zdravotní stanice pro evakuované z východního bojiště.
Kromě patnácti obytných budov pro běžence a příslušných administrativních a provozních objektů měla stanice
vlastní nemocnici. Tvořily ji chirurgický pavilon, takzvaný kamenný pavilon pro vnitřní choroby, dva dřevěné
pavilony pro tyfus a úplavici, dvě menší izolované budovy pro zvláště nakažlivé infekční případy a hospodářské
budovy. Po skončení války se město ucházelo o budovy stanice, které měly být využity pro plánovanou moderní
okresní nemocnici.

V březnu 1923 postoupilo ministerstvo vnitra zemi Moravskoslezské na 10 let zdarma nemocniční budovy
zdravotní stanice pro vybudování nové nemocnice. Po ukončení stavebních prací, instalaci sterilizačního zařízení,
doplnění inventáře, ložního a osobního prádla, zahájila Zemská nemocnice 15. ledna 1924 provoz. Prvním
primářem a ředitelem byl odborný asistent brněnské chirurgické kliniky MUDr. František Kudláč. Za půl roku
přijala nemocnice 3 000 pacientů a bylo nutné uvažovat o jejím rozšíření a modernizaci. V roce 1925 byl otevřen
primariát pro nemoci vnitřní a infekční a v roce 1928 interní pavilon. O prosekturu a oddělení sérologického a
bakteriologického výzkumu se nemocnice rozrostla v roce 1930. Po pěti letech výstavby byl v roce 1937 otevřen
nový infekční pavilon. Další rozvoj nemocnice citelně ovlivnila II. světová válka. Po jejím konci nemocnice začala
postupně zřizovat další oddělení.
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K významným mezníkům poválečného období patřil vznik dermatologicko-venerologického oddělení v roce
1947. V tomtéž roce zahájilo provoz i ortopedické oddělení. Od roku 1953 začala pracovat onkologická poradna a
nemocnice zahájila odběr krve od dárců uzavřeným systémem. V roce 1954 vznikla nemocniční lékárna, byla
dokončena přístavba ambulantního a operačního traktu k lůžkové části ortopedie, vzniklo samostatné infekční
oddělení, oddělení tuberkulózy a respiračních onemocnění a také ústřední laboratoř, nynější oddělení klinické
biochemie.
Koncem roku 1953 byl pověřen MUDr. Emanuel Tihon, internista Baťovy nemocnice ve Zlíně, založením
lůžkového oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí (TRN), které bylo otevřeno v únoru 1954. Postupem let
pak došlo k rozvoji bronchologie, funkční diagnostiky a alergologie. V roce 1973 se primář MUDr. Tihon stal
krajským odborníkem oboru TRN a v roce 1975 hlavním postavou ve své specializaci v celé České republice.
Nový pavilon tuberkulózy a respiračních nemocí byl dostavěn v roce 1976. První ultrazvukový přístroj byl
prořízen v roce 1982 pro III. internu k vyšetření vnitřních orgánů a o rok později zahájilo provoz v nových
prostorách oddělení nukleární medicíny. V roce 1989 vzniklo samostatné urologické oddělení a od roku 1991
začalo pracovat dialyzační středisko.
Prvního května 1992 byl zahájen provoz počítačového tomografu na radiodiagnostickém oddělení. V roce 1993
začala nemocnice budovat nemocniční informační systém, první část byla zprovozněna v roce 1994 a od roku
1996 začal systém fungovat kompletně.
V roce 1998 bylo otevřeno rekonstruované hematologicko-transfuzní oddělení a o čtyři roky později byla
provedena modernizace operačních sálů chirurgického oddělení, k nimž přibyl trakt centrální sterilizace.
Rozsáhlou rekonstrukci izolačního pavilonu, do něhož se přestěhovala dialýza, infekční a dětské oddělení,
dokončila nemocnice v roce 2004. Současně skončila i modernizace pavilonu oddělení nukleární medicíny a do
provozu byl uveden modernější spirální počítačový tomograf.
Na přelomu let 2004/2005 zahájil Zlínský kraj přípravy na transformaci bývalých okresních nemocnic na
obchodní společnosti. Uherskohradišťská nemocnice byla jako akciová společnost založena Zlínským krajem jako
jediným akcionářem a zápis do Obchodního rejstříku byl proveden 22. září 2005. Nemocnice s poliklinikou, jako
příspěvková organizace, ukončila svou činnost k 31. 12. 2005.
V roce 2006 došlo ke komplexní digitalizaci rentgenologických pracovišť a jejich zapojení do systému PACS,
kterou Uherskohradišťská nemocnice provedla jako první ve Zlínském kraji a jako jedna z prvních nemocnic v ČR.
Na tuto průkopnickou činnost později navázala některá další zdravotnická zařízení ve Zlínském kraji. V roce 2007
měla nemocnice 1 090 zaměstnanců, kteří zajišťovali ambulantní a lůžkovou péči na 24 odděleních a v 55
7
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ambulancích. Snahou bylo zajišťovat zdravotní péči nejen pacientům z Uherskohradišťska, ale také z přilehlých
regionů Uherskobrodska a Veselska.
V roce 2009 byla otevřena nová budova porodnicko gynekologického oddělení a do provozu byl uveden
diagnostický přístroj SPECT/CT. O rok později byla pořízena například nukleární magnetická rezonance, zřízeno
oddělení ředění cytostatik, pracoviště dlouhodobé intenzivní péče nebo mateřská škola pro zaměstnance
nemocnice. Provedena byla rekonstrukce tepelného hospodářství a byla realizována řada projektů a opatření na
úsporu energií - skončilo „století páry“, zastaralý a těžko regulovatelný parní systém byl nahrazen moderními
teplovodními rozvody. Radiodiagnostické oddělení bylo přestěhováno do plicního pavilonu a v souvislosti s
plánovanou výstavbou centrálního objektu byla zahájena demolice zbytných budov. Základní kapitál společnosti
byl navýšen na 387 mil. Kč a v souvislosti s tím byly vydány nové akcie.
Otevřeno bylo nové oddělení ošetřovatelské péče a zdravotně sociální středisko. Navýšen byl počet
rehabilitačních lůžek a lůžek dlouhodobé intenzivní péče. Provedena byla demolice staré porodnice a dalších
pavilonů v okrajové části areálu nemocnice.
Rok 2011 se stal v důsledku výzvy LOK – SČL „Děkujeme, odcházíme“ prubířským kamenem. Obavy se týkaly
zejména dalšího setrvání Uherskohradišťské nemocnice na mapě zdravotnických zařízení. Přestože byl
pravidelně sledován a vyhodnocován vývoj ukazatelů daných úhradovou vyhláškou, existovala obava z jejich
nesplnění. Ve čtvrtém čtvrtletí se však podařilo kompenzovat výpadek z období „výzvy“ a splnit objem plánované
péče.
Zvýšená pozornost byla věnována přípravám na zahájení výstavby centrálního objektu chirurgických oborů a
řešení s tím bezprostředně souvisejících problémů. Mezi ty rozhodující patřilo předjednání možného financování
výstavby svépomocí s využitím úvěru včetně výběru jeho poskytovatele, zakoupení projektové dokumentace od
Zlínského kraje, příprava areálu na stavební práce včetně zpracování aktuální dopravní dispozice. Při řízení
společnosti v roce 2011 byly řešeny úkoly nejen strategické, ale také záležitosti charakteru provozně správního, a
to napříč spektrem všech odborností, procesů a doplňkových činností.
V roce 2012 byly postupně plněny rozhodující projekty stanovené v oblastech zdravotnictví, kvality poskytované
péče, ekonomického řízení, řízení lidských zdrojů, hospodářsko technické správy a investic. Činnost byla
pozitivně ovlivňována rozhodnutími Rady Zlínského kraje, která se týkala přijetí bankovního úvěru od ČSOB ve
výši 595 mil. Kč, ručení Zlínského kraje a zvýšení základního kapitálu společnosti o 10 mil. na celkových 397 900
000 mil. Kč. Pozornost byla z pochopitelných důvodů věnována především centrálnímu objektu a činnostem s
jeho přípravou bezprostředně souvisejících. Z těch rozhodujících lze připomenout vyhlášení veřejné zakázky,
výběr dodavatele stavebních prací a demolici zbytných budov v západní části areálu.
Za zhotovitele byla vybrána společnost GEOSAN GROUP. V červenci byla poklepem základního kamene výstavba
centrálního objektu chirurgických oborů zahájena. Dvacáté výročí své činnosti si připomnělo dialyzační středisko
a statut iktového centra byl MZ ČR udělen neurologickému oddělení. Koncem roku byla ukončena výstavba
infrastruktury centrálního objektu realizovaná v působnosti Zlínského kraje. Úspěšně skončilo hospodaření
nemocnice, které se podařilo udržet v černých číslech.
Rok 2013 byl především rokem budování centrálního objektu chirurgických oborů, největší to investice v
bezmála devadesátileté historii nemocnice. V ekonomické oblasti se společnost snažila eliminovat chystaná
restriktivní opatření a regulační omezení zdravotních pojišťoven, navýšení daně z přidané hodnoty a málo vítané
změny daňových a pojistných zákonů. V lékárně byl spuštěn systém „Sophis“ umožňující elektronické
objednávání léčiv. V březnu byla provedena změna ve vedení společnosti, Zlínským krajem jako jediným
akcionářem bylo zvoleno nové představenstvo ve složení MUDr. Petr Sládek, Ing. Vlastimil Vajdák a MUDr. Petr
Kavalec. V měsíci dubnu bylo změněno organizační uspořádání nemocnice. Zřízeny byly 4 samostatné provozní
úseky – ředitele, ekonomicko provozní, léčebně preventivní péče a úsek nelékařského zdravotnictví a kvality.
Provedena byla také změna v dozorčí radě. Počet členů dozorčí rady byl snížen z původních 12 na 9. Interní
oddělení bylo rozděleno na dvě samostatná pracoviště, Internu I a Internu II. V měsíci červnu byl zprovozněn
babybox a nemocnice se tak stala 57. místem v České republice, kde mohou matky v nouzi babybox využít. V
rámci realizovaných investic byla pořízena nová sanitka Peugeot Boxer a z přístrojů např. laser pro oční oddělení,
videokolonoskop pro interní oddělení, laserový litotriptor pro oddělení urologie nebo videobronchoskop pro
8
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plicní oddělení. Provedena byla rekonstrukce plynové kotelny ubytovny Stará Tenice. Základní kapitál společnosti
byl vkladem ubytovny Malinovského zvýšen o 18 mil. na konečných 415 900 000 mil. Kč. Navzdory složitým
podmínkám při financování provozu nemocnice a výrazné restriktivní politice zdravotních pojišťoven, byl v roce
2013 vytvořen kladný hospodářský výsledek.
Rok 2014 je možno považovat za přelomový. Pozornost byla věnována především přechodu ze systému
pavilónového uspořádání odborných zdravotnických pracovišť chirurgických oborů na centrální uspořádání a
jednotný lůžkový fond v nově vybudovaném centrálním objektu, který byl slavnostně otevřen 10. 10. 2014.
Tomu byla přizpůsobena infrastruktura včetně nové dopravní dispozice. Tato stavba se stala největší investicí do
zdravotnictví za posledních 10 let v rámci Zlínského kraje. Z hlediska finančního bylo 410 mil. Kč proinvestováno
do stavby a další desítky milionů do vybavení přístroji a inventářem. Po vymístění pavilonů chirurgie, urologie,
ortopedie, traumatologie a dalších byla východní část areálu izolována a byly zahájeny projekční práce na
aktualizaci generelu nemocnice. Činnost společnosti a vztahy k jedinému akcionáři byly ovlivněny zákonem o
obchodních korporacích.

Rok 2015 byl především ve znamení „zaběhnutí“ provozu v nově vybudovaném centrálním objektu chirurgických
oborů. K významným investičním akcím patřilo dokončení přístavby provozu oddělení klinické mikrobiologie ke
stávající budově oddělení klinické biochemie, která také prošla revitalizací. Velkým posunem v přístrojovém
vybavení nemocnice v roce 2015 byl nákup zdravotnické techniky ve výši 20 milionů korun a vysoutěžení nového
modelu přístroje SPECT/CT – uvedení do provozu na jaře roku 2016 na oddělení nukleární medicíny. Bylo
pořízeno také 230 kusů elektrických polohovatelných lůžek pro interní obory a čtyři nové sanitní vozy.
Nemocnice rovněž zahájila přípravy k výstavbě druhé etapy centrálního objektu – interního pavilonu, a přístavbu
stacionáře a ambulance hematologie.
V roce 2016 se Uherskohradišťské nemocnici podařilo dosáhnout na významné ocenění kvality. Získala akreditaci
dle standardů Spojené akreditační komise, určených přímo pro oblast zdravotnictví, a je tak jediným
zdravotnickým zařízením ve Zlínském kraji, které je držitelem této akreditace. V rámci další fáze stavebních prací
a úprav byla otevřena nová tělocvična na neurologii, kožní oddělení se přestěhovalo do nových
zrekonstruovaných prostor ve 3. patře budovy F (v tzv. Skleňáku), proběhla rekonstrukce a přístavba
hematologicko-transfúzního oddělení, byla otevřena prodejna zdravotnických potřeb a v porodnici bylo
instalováno 22 nových klimatizačních jednotek. V oblasti zkvalitnění a rozšíření péče a služeb připravila
nemocnice několik novinek: začalo jezdit tzv. Špitálské taxi, nadstandardní strava se rozšířila na všechna oddělení
a každá maminka v hradišťské porodnici obdrží kufřík s dárky. Nemocnice má od listopadu také nové světelné
logo, které je umístěné na budově hematologicko-transfuzního oddělení a které je viditelné i za tmy.
Rok 2017 se nesl ve znamení stavby nového interního pavilonu. Zhotovitelem stavby je sdružení GEOSAN GROUP
a. s. a ZLÍNSTAV a. s. Stavební práce byly zahájeny v dubnu a koncem roku se již dokončovala monolitická
konstrukce stavby. Za účelem zajištění přístupu mimo staveniště nového interního pavilonu k budovám
porodnice, plicního, nervového, RTG a onkologického oddělení, bylo v rámci dalších úprav areálu
Uherskohradišťské nemocnice vybudováno parkoviště u porodnice a opravena panelová cesta vedoucí z
východní části areálu k porodnici.
Dne 2. 5. 2017 byla zahájena změna v řízení nemocnic Zlínského kraje, kdy zřizovatel jmenoval nová
představenstva společnosti, což by mělo podpořit budoucí užší spolupráci nemocnic, zlepšit komunikaci se
zdravotními pojišťovnami a zkvalitnit poskytovanou zdravotní péči. Předsedou představenstva všech čtyř
nemocnic byl jmenován MUDr. Radomír Maráček, členkou představenstva se stala Mgr. Lucie Štěpánková a
místopředsedou představenstva pověřený řízením Uherskohradišťské nemocnice se stal ředitel MUDr. Petr
Sládek.
Oddělení rehabilitace a fyzikální medicíny se rozšířilo do nových prostor a část ambulancí přesunulo do bývalé
budovy ARO. Toto rozšíření souvisí s pořízením nových přístrojů pro robotickou rehabilitaci za podpory
operačního programu IROP, díky čemuž se rehabilitační oddělení dostalo mezi špičkově vybavená pracoviště v
České republice. Nové přístroje pořizovala i další oddělení, byly nakoupeny například nové endoskopické a
laparoskopické sestavy na chirurgii a internu, operační stoly nebo diagnostické přístroje na neurologii. Byla
provedena rekonstrukce osmi bytových jednotek na ubytovně Malinovského. Lékárna rozšířila své služby o
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lékárenskou pohotovost, kdy mají pacienti možnost si vyzvednout své léky i o víkendu nebo ve svátky.
Uherskohradišťská nemocnice byla připojena k novému Centrálnímu úložišti elektronických receptů. Byla
zahájena preskripce E-receptů na všech pracovištích. Nemocniční lékárna zabezpečuje výdej léčiv na E-recept. V
centrálním objektu byl rovněž zřízen informační koutek. Prodejna a půjčovna zdravotnických potřeb zavedla jako
nový produkt půjčování novorozeneckých postýlek. Oddělení nefrologie a dialýzy provedlo v polovině roku
jubilejní dvousettisící dialýzu. Jubileum oslavilo i dobrovolnické centrum, které zahájilo svou činnosti v prosinci
2016 a ke konci roku 2017 docházelo pravidelně za pacienty 23 dobrovolníků. V rámci pravidelné obnovy
vozového parku byly pořízeny dvě nové sanitky Volkswagen Transporter, které přispívají ke zvýšení komfortu
přepravovaných pacientů. Za podpory dotací Státního fondu na ochranu životního prostředí bylo zakoupeno také
pět osobních automobilů jezdících na CNG.
Rok 2018 posunul Uherskohradišťskou nemocnici o velký kus kupředu. Řeč je především o dokončení výstavby
druhé etapy centrálního objektu (firmy GEOSAN Group a.s. a Zlínstav), tedy o budově interny, kde našlo zázemí
také dětské oddělení, odborné ambulance a následná intenzivní péče. Sedmipodlažní objekt byl zkolaudován
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v prosinci 2018. V souvislosti s postupnou dostavbou interního objektu bylo nutné rozšířit prostory hlavního
vstupu do nemocnice. K objektu chirurgických oborů proto v průběhu jarních, letních a podzimních měsíců
nemocnice představila nový vstup, kde umístila bufet s posezením, sociální zázemí a také velmi důležitý
informační pult. Do budovy interny se dá projít pomocí spojovacího krčku přímo v přízemí prvního centrálního
objektu.
Zároveň s novým vstupem nemocnice uvedla do provozu také odpočinkovou plochu pro pacienty. Pro výstavbu
parku využila travnatou část mezi centrálními objekty a „Skleňákem“, kde vybudovala dlážděné chodníky,
osázela nové keře, stromy i květiny a umístila odpočinkové lavičky. Do tohoto prostoru také přesunula bustu
významné osobnosti, prof. Jana Vignatiho, která stávala před budovou staré chirurgie. Tento prostor už ale
nemocnice nevyužívá, a tak bylo okolí sochy značně zanedbané a nedůstojné. Hrdina protifašistického oboje si
ale rozhodně význačné místo, jakým dnes park je, rozhodně zaslouží.
Na výstavbu nového centrálního objektu je navázána také realizace potrubní pošty. Prozatím spojuje oba
centrální objekty s laboratořemi hematologie, OKB, OKMI. Tento přepravní systém značně usnadňuje transport
vzorků i drobného materiálu a urychluje diagnostiku.
V roce 2018 došlo k demolici bývalého ředitelství a onkologie, k zemi šel i pavilon ortopedie. V průběhu roku se
nemocnice také dohodla se Zlínským krajem na zásadní rekonstrukci budovy č. 14, kde sídlí plicní oddělení,
neurologie, rentgeny a onkologie. Připravovala se tak projektová dokumentace, aby mohly práce začít už v roce
2019.
V rámci úspor energií se nemocnice společně se svým zřizovatelem pustila do zateplení ubytovny „Nožky“ a
objektu patologie. Došlo také k obnově vozového parku- přibyly dvě nové sanitky a také dva vozy VW Caddy na
CNG.
Nemocnici se v roce 2018 podařilo získat také prostředky z IROP, díky tomu mohla značně zmodernizovat velkou
část přístrojového vybavení- jde například o pacientské monitory (11,5 mil. Kč), inkubátory (1,2 mil. Kč),
ultrasonografy (11,5 mil. Kč), endobronchiální ultrasonograf (4,1 mil. Kč), RTG přístroje (18,8 mil. Kč) nebo
laboratorní techniku pro patologii (2 mil. Kč) a HTO (1,7 mil.).
Za velmi významnou považuje Uherskohradišťská nemocnice také v létě zpečetěnou smlouvu s Lékařskou
fakultou MU v Brně, na jejímž základě se může řadit mezi pracoviště, která studentům medicíny poskytují
plnohodnotnou praxi. Může také spolupracovat na výzkumné a vědecké činnosti nebo vést závěrečné práce. Díky
vyššímu počtu praxí je pak možné mnohem lépe oslovovat mladé lékaře, kteří by pak mohli po absolutoriu dále
rozšiřovat zdejší lékařský tým.
Tématem roku 2018 byl Rok dítěte, který nabídl široké veřejnosti celou řadu osvětových a vzdělávacích akcí.
Snahou bylo také získat finanční prostředky pro vybavení nového dětského oddělení. Od Nadace Synot se tak
například podařilo získat více než dvě stě tisíc korun pro nákup postelí dětské JIP.
Více informací, a to nejenom o historii nemocnice, najdete na www.nemuh.cz.
I.II Představení společnosti a její činnost
Hlavním předmětem činnosti společnosti je poskytování ambulantní a lůžkové, základní a specializované,
diagnostické, léčebné, preventivní a lékárenské péče a dalších služeb souvisejících s poskytováním zdravotní
péče v souladu s platnou právní úpravou. Nemocnice primárně pečuje o obyvatelstvo z regionu včetně
okrajových oblastí sousedních okresů, ale mnohé aktivity nemocnice mají nadregionální charakter.
Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury a podřídila se zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních
korporacích jako celku postupem podle § 777, odst. 5 zákona. Zlínský kraj, jako jediný akcionář a řídící osoba
a společnost jako řízená osoba, tvoří společně s Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s., Kroměřížskou nemocnicí a. s.
a Vsetínskou nemocnicí a. s. koncern ve smyslu § 79 a násl. citovaného zákona a společnost je povinným
subjektem ve smyslu § 2 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
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Vize nemocnice „Spokojený pacient + Spokojený zaměstnanec + Hospodaření umožňující rozvoj“ vychází
z orientace na spokojeného pacienta, z nabídky dobře vykonávané práce, spolehlivosti personálu, solidnosti
osobního a etického přístupu k pacientovi a záruky za provedené zdravotnické výkony. Kvalita léčebné péče
a spokojenost pacientů je hlavním úkolem práce lékařů, zdravotníků a dalších zaměstnanců z vedlejších
a podpůrných procesů.
Pracoviště nemocnice jsou v základním členění rozdělena na šest odborných úseků – 1. úsek ředitele,
2. ekonomický úsek, 3. obchodně správní úsek, 4. úsek léčebně preventivní péče, 5. úsek nelékařského
zdravotnictví a kvality a 6. provozně technický úsek.
Představení orgánů společnosti, odborných pracovišť a výčet jejich aktivit je uveden v dalších kapitolách této
Výroční zprávy.
I.III Údaje o založení společnosti, struktura akcionářů
Uherskohradišťská nemocnice a.s., nestátní zdravotnické zařízení, byla založena 22. 9. 2005 Zlínským krajem jako
jediným zakladatelem. Zrušením Nemocnice s poliklinikou a změnou právní formy podnikání přešla veškerá
práva a povinnosti z příspěvkové organizace na akciovou společnost.
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 4420.
Společnost má jediného akcionáře, Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, třída Tomáše Bati 21, PSČ 761 90,
IČ 70891320. Výkon působnosti jediného akcionáře byl Zlínským krajem delegován na Radu Zlínského kraje.
I.IV Sídlo, základní kapitál a předmět podnikání
Kontakt na společnost / sídlo:
Uherskohradišťská nemocnice a. s., J. E. Purkyně 365, 686 06 Uherské Hradiště, IČ: 276 60 915, DIČ: CZ
27660915 , Telefon: 572 529 111, fax: 572 553 480, E-mail: nemuh@nemuh.cz, Internet: www.nemuh.cz, ID
datové schránky: ytjgs2t
Kontakt na zakladatele / sídlo:
Zlínský kraj, třída Tomáš Bati 21, 761 90 Zlín, IČ 708 91 320, DIČ: CZ 70891320, Telefon: 577 043 111, fax: 577
043 202 , E-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz, Internet: www.kr-zlinsky.cz, ID datové schránky: scsbwku
Základní kapitál činí 415 900 000,- Kč (slovy: čtyřistapatnáct milionů devětset tisíc korun českých) a je rozdělen
na 413 ks kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč a 29 ks kmenových listinných
akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč. Veškerá práva spojená s kmenovými listinnými akciemi na
jméno vykonává jediný akcionář.
Základním předmětem podnikání je poskytování ambulantní a lůžkové, základní a specializované, diagnostické,
léčebné, preventivní a lékárenské péče a dalších služeb souvisejících s poskytováním zdravotní péče v souladu
s platnou právní úpravou.
K zajištění provozu má společnost živnostenská oprávnění k těmto činnostem:
• podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady,
• truhlářství, podlahářství,
• vodoinstalatérství, topenářství,
• silniční motorová doprava

- nákladní vnitrostátní, provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně,
- nákladní mezinárodní, provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně,
• výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
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II. ORGÁNY SPOLEČNOSTI
II. I Představenstvo společnosti
Představenstvo, jako statutární orgán, který řídí společnost, jedná jejím jménem a zabezpečuje obchodní vedení,
má v souladu se stanovami tři členy, v roce 2018 pracovalo ve složení:
MUDr. Radomír Maráček (předseda představenstva), MUDr. Petr Sládek (místopředseda představenstva a
ředitel společnosti) a Mgr. Lucie Štěpánková, MBA (členka představenstva).

II.II Management společnosti
Na základě organizační struktury společnosti jsou pracoviště nemocnice v základním členění rozdělena na šest
úseků: úsek ředitele, ekonomický úsek, obchodně správní, provozně technický úsek, úsek léčebně preventivní a
úsek nelékařského zdravotnictví a kvality.
Ing. Mgr. Jaroslav Zemánek – ekonomický náměstek,
Ing. Jan Hrdý – obchodně správní náměstek,
Ladislav Kudr – provozně technický náměstek,
MUDr. Petr Kavalec – náměstek pro léčebně preventivní péči,
Mgr. Jitka Bílková – náměstkyně nelékařského zdravotnictví a kvality.
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II. III Výbor pro audit
Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 15. 5. 2017 bylo rozhodnuto o změně
stanov společnosti. Mimo jiné změny stanov, byl do orgánů společnosti doplněn výbor pro audit a stanoveny
detailnější procesy jeho fungování.
Členy výboru pro audit byli zvoleni:
• Ing. Miroslav Hladík, předseda výboru pro audit,
• Ing. Jaroslava Hudečková, členka výboru pro audit,
• Mgr. Ing. Zdeněk Vašátko, člen výboru pro audit.

II. IV Dozorčí rada
Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na uskutečňování podnikatelské činnosti. Členy
dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.
V roce 2018 pracovala dozorčí rada v tomto složení:
• 1. Ing. Miluše Miklíková, předsedkyně
• 2. Ing. Jaroslav Kučera, člen, funkce člena ukončena k 31. 12. 2018
• 3. MUDr. Miroslav Adámek, člen
• 4. Ing. Martin Déva, člen
• 5. Ing. Miroslav Hladík, člen
• 6. MUDr. Jaroslav Dvořák, člen, funkce člena ukončena 15. 2. 2018
• 7. MUDr. Róbert Teleky, člen
• 8. Mgr. Milena Kovaříková, člen, funkce člena ukončena k 31. 12. 2018
• 9. Ing. Tomáš Pajonk, člen

Rada Zlínského kraje na zasedání valné hromady Uherskohradišťské nemocnice a. s. dne 12. 3. 2018 usnesením
05/UHN1/18 vzala na vědomí odstoupení MUDr. Jaroslava Dvořáka z funkce člena dozorčí rady společnosti Uherskohradišťské nemocnice a.s.

Rada Zlínského kraje na zasedání valné hromady Uherskohradišťské nemocnice a. s. dne 10. 12. 2018 usnesením
24/UHN6/18 odvolala z funkce člena dozorčí rady společnosti Mgr. Milenu Kovaříkovou a Ing. Jaroslava Kučeru.
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III. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY
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IV. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
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V. JEDNOTLIVÁ ODDĚLENÍ NEMOCNICE
Činnost v odděleních a odborných ambulancích byla v souladu s předmětem podnikání zaměřena na poskytování
zdravotní péče a na její následné vyhodnocování pomocí stanovených, měřitelných indikátorů kvality, dále
na plnění požadavků týkajících se akreditace vybraných pracovišť a na s tím bezprostředně související zvyšování
kvality léčebného i ošetřovatelského procesu.
Základní ukazatele jednotlivých oddělení nemocnice
Počet

Primář

Prům.
Využití
doba Počet
Vrchní sestra
lůžek
hospital.
hospita lůžek
pacientů
(%)
vyšet ření pacientů l. (dny)
(unikát.)

I nterní I

M U D r. V . O kénka

L . V opatová

12 929

3 393

6 ,4

81

7 3 ,0 %

I nterní I I

M U D r. V . Stráns ký

M gr. V . Růžič ková 1 4 9 5 4

37 052

2 866

6 ,5

63

8 1 ,4 %

P lic ní

M U D r. J. T ihon

I . I ngrová

7 546

21 908

1 126

5 ,3

20

8 2 ,1 %

I nfekč ní

M U D r. L . T urková

Bc . M . Barthová

2 019

4 661

1 543

6 ,3

30

8 8 ,1 %

N eurologic ké

M U D r. P . P roc házka

P hD r. Z. Kadlč ková 7 5 0 3

17 089

1 638

6 ,8

36

8 4 ,2 %

Rehabilitač ní

M U D r. J. D os tálková

M gr. L . Štěpánová 1 0 8 1 2

53 659

743

1 1 ,3

25

9 1 ,6 %

123

2 7 ,8

10

9 3 ,8 %

Oddělení

ambulantních

Interní obory
4 797

O dd. nás l. int. péč e (NMI P
U)D r. L . H ruš ka

M . P avelková

N efrologic ké

M U D r. L . Strnadel

I . Kadlč íková

2 320

17 452

Kožní

M U D r. A . Štukavc ová

Bc . B. Běhavková

6 385

22 666

O dd. nás ledné péč e

M U D r. L . Kroupová

M . Č ervinková

987

3 0 ,6

83

9 9 ,7 %

L . Filípková

360

2 9 ,9

30

9 8 ,0 %

O dd. oš etřovatels ké péč
M UeD r. L . Kroupová

Chirurgické obory
A RO

M U D r. L . H ruš ka

M . Šobáňová

2 977

10 951

260

7 ,5

6

8 9 ,0 %

C hirurgic ké

M U D r. P . Kavalec

Z. P aroulková

16 637

29 414

4 379

5 ,1

72

8 5 ,1 %

O rtopedic ké

M U D r. M . Skládal, P hD .

Z. P aroulková

11 413

25 252

1 715

3 ,6

20

8 4 ,1 %

T raumatologic ké

M U D r. P . Kac r. M BA

Z. P aroulková

6 403

13 532

1 634

2 ,9

20

6 4 ,7 %

O RL

M U D r. J. H aľková

Z. P aroulková

3 867

9 359

583

3 ,5

10

5 5 ,3 %

U rologic ké *

M U D r. M . H eč a

Z. P aroulková

1 677

14 209

1 142

4 ,2

10

1 3 1 ,5 %

Č . Jaroš ová

5 103

25 560

2 626

4 ,0

47

6 1 ,2 %

6 800

13 565

L . N ovos adová

3 245

8 741

5 266

12 268

3 571

2 ,9

26

1 0 8 ,2 %

1 397

4 ,1

20

7 9 ,0 %

O dd. porodnic ko- gynekol.
M U D r. S. P ánková
O ftalmologic ké

M U D r. M . D os pělová

Specializované obory
O nkologie

M U D r. Z. Rezek

Ostatní zdravotnické obory
D ěts ké * *

M U D r. J. P etrželka

Bc . D . H anáč ková

N ovorozenec ké

M U D r. J. P etrželka

Bc . D . H anáč ková

Ú s tavní lékárna

M gr. M . P andadis

M . Žajglová, D iS

Laboratoře
H ematologic ko- trans f.M U D r. M . Č erná

E . Ros ůlková

31 097

170 653

Klinic ká bioc hemie

L . M alíková

50 760

274 888

L ékařs ká mikrobiologie
I ng. B. Rozhonová

O . Běhávková

15 150

91 683

N ukleární medic ína

M U D r. V . G rec man

P . Sokolíč ková

2 810

4 404

M amografie

M U D r. L . N abitá

Y . T rávníková

10 022

10 119

Radiodiagnos tika

M U D r. A . D ujka

Bc . F. Bartoš

35 816

89 572

P atologie

M U D r. A . V eč eřa

P . M atuš tíková

3 652

7 184

I ng. B. Rozhonová

Poznámky:
* Urologické - zásluhou společného lůžkového fondu jsou využita i volná lůžka ostatních chirurgických oborů
** Dětské - do výpočtu využití lůžek jsou zahrnuty ošetřovací dny včetně doprovodů
Do organizační struktury nemocnice jsou zdravotnická oddělení začleněna jako primariáty v přímé řídící působnosti vedoucího úseku pro léčebně preventivní péči.
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V.I Chirurgické obory
Chirurgické oddělení
Primář MUDr. Petr Kavalec
Vedoucí staniční sestra Zdenka Paroulková

Chirurgické oddělení disponuje 65 lůžky ve dvoulůžkových pokojích (z toho 5 v jednolůžkových nadstandardních
pokojích) a 6 lůžky intenzivní péče v rámci společné Jednotky intenzivní péče chirurgických oborů. Základem
činnosti je chirurgie zažívacího traktu, a to jak chorob nezhoubných, tak zhoubných (žaludku, tlustého střeva,
žlučníku, žlučových cest, konečníku). Naše Centrum pro řešení kýly se zabývá komplexně problematiku kýl břišní
stěny (vzniklo 1. 7. 2006 v rámci celostátního projektu). Další oblastí je péče o nemocné s chorobami prsní žlázy,
z cévní chirurgie se věnujeme léčbě varixů (křečových žil) dolních končetin a provádíme operace tzv.
tepenněžilních píštělí pro dialyzované pacienty a trombembolektomie. Kolektiv lékařů doplňují atestovaný plicní
a dětský chirurg. V endokrinochirurgii se věnujeme operacím štítné žlázy. Provádíme některé výkony plastické
chirurgie a chirurgie ruky. V břišní chirurgii preferujeme miniinvazivní (laparoskopický) přístup (pro lidské tělo
šetrnější), touto metodou provádíme operace žlučníku, “slepého střeva“, kýl stěny břišní a onemocnění tlustého
střeva. Spektrum laparoskopických výkonů neustále rozšiřujeme o nové, vysoce specializované výkony, a v
současnosti má na našem pracovišti prakticky stejné zastoupení jako u klasické břišní a kýlní chirurgie.

Traumatologické oddělení
Primář MUDr. Pavel Kacr, MBA
Vedoucí staniční sestra Zdenka Paroulková

Oddělení poskytuje komplexní ošetření veškerých traumat v ambulantní sféře, u indikovaných případů
hospitalizaci pacientů a jejich operační řešení 24 hodin denně, 365 dní v roce. V přesně stanovených indikacích
spolupracuje také s dalšími odděleními UHN a rovněž s vyššími pracovišti stran traumatologie (Traumacentrum
KNTB, FNOL, FN Brno Černopolní) a ostatních oborů (neurochirurgie KNTB Zlín, stomatochirurgie KNTB Zlín,
popáleninová centra FNO, FNB Bohunice). Traumatologie se společně s ortopedií nachází v budově centrálního
objektu, kde společně disponují 35 lůžky. Dvě všeobecné traumatologické ambulance poskytují péči především
pacientům s akutními úrazy měkkých tkání či zlomenin, jedna konziliární ambulance slouží jako poradna pro
pooperační stavy a závažná traumata. Traumatologie zabezpečuje rovněž činnost urgentního příjmu.
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Ortopedické oddělení
Primář MUDr. Martin Skládal, Ph.D.
Vedoucí staniční sestra Zdenka Paroulková

Oddělení zajišťuje kompletní ortopedickou péči ve smyslu endoprotetiky (kyčel, koleno, unilaterální náhrada
kolenního kloubu, ramenní kloub –vyhrazené pracoviště pro celý Zlínský kraj), artroskopické operativy včetně
rekonstrukčních výkonů (koleno, rameno, zápěstí, kyčel, hlezno, loket). Zajišťuje i komplexní elektivní
ortopedickou péči chirurgie ruky, nohy, korekční osteotomie, revmatochirurgii a další specializace. Ambulantní
složka také zajišťuje screening dětských kyčlí, podologické vyšetření a skoliotickou poradnu. V provozu jsou 2
ortopedické ambulance v centrálním chirurgickém objektu. Lůžková část oddělení se nachází ve II. patře
centrálního chirurgického objektu a disponuje 20 ortopedickými lůžky na dvoulůžkových pokojích, s možností
využití 2 nadstandardních pokojů. Oddělení má k dispozici také tři lůžka JIP.
V péči o komplikované ortopedické pacienty je zajištěna konzultační a specializovaná péče ve spolupráci s I.
ortopedickou klinikou U svaté Anny v Brně, ortopedickým oddělením v Dětské nemocnici Brno Černá Pole,
pražskou Ortopedickou klinikou Na Bulovce, Klinikou plastické chirurgie Brno Berkova.

Urologické oddělení
Primář MUDr. Marek Heča
Vedoucí staniční sestra Zdenka Paroulková

Urologické oddělení je tvořeno urologickou ambulancí včetně urodynamické ambulance, lůžkového oddělení (v
rámci SLF) a operačního sálu. Oddělení poskytuje komplexní diagnostiku a léčbu pacientů s onemocněním
močového ústrojí, mužských pohlavních orgánů a retroperitonea. Jedná se zejména o onemocnění ledvin
(záněty, nádory, konkrementy), močových cest, prostaty a mužských pohlavních orgánů. Léčbu zabezpečuje
podle typu nálezu buďto konzervativními prostředky (medikamentózní léčba, sledování) nebo operačně.
Spektrum prováděné operační léčby zahrnuje otevřené, endoskopické a laparoskopické operační výkony. Ty se v
Uherskohradišťské nemocnici provádí buďto ambulantně nebo za hospitalizace, včetně metody jednodenní
chirurgie.
Dvě ambulantní místnosti včetně urodynamické vyšetřovny se nacházejí v přízemí centrálního objektu
chirurgických oborů, lůžkové oddělení je umístěno ve 4. patře stejné budovy, a to v rámci společného lůžkového
fondu (společně s lůžky chirurgie a ORL). Administrativní počet urologických lůžek je deset.
V roce 2018 byly na urologické oddělení pořízeny sonograf Siemens (ambulance) a rigidní ureteroskop Olympus
(operační sál).
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Porodnicko gynekologické oddělení
Primářka MUDr. Soňa Pánková
Vedoucí staniční sestra Eva Šilerová
Porodnicko-gynekologické oddělení poskytuje komplexní ambulantní péči v několika subspecializovaných
ambulancích a odbornou léčbu za hospitalizace na moderně vybaveném lůžkovém oddělení. Ambulantní provoz
pokrývá příjmy pacientek, konziliární vyšetření, indikační poradnu, kontrolní a preventivní gynekologická
vyšetření, řešení problematiky reprodukční medicíny – myomová poradna, dětskou gynekologii,
onkogynekologii, urogynekologii, ultrazvuková vyšetření včetně prenatálního screeningu.
Lůžková část oddělení disponuje celkem 51 lůžky. Část šestinedělí s 18 lůžky je určena pro péči o ženy po porodu.
Funguje tady systém rooming-in a v nabídce nechybí ani nadstandardní pokoj s možností pobytu otce s matkou a
dítětem. Gynekologická část nabízí 27 lůžek, jejichž hlavním zaměřením je péče o pacientky s rizikovým
těhotenstvím, konzervativní, operační i pooperační gynekologická léčba. Oddělení má k dispozici také 4 lůžka
stacionáře, která slouží ženám po jednodenních operačních zákrocích. Součástí oddělení je i operační sál a
samostatné porodní pokoje s vlastním sociálním zázemím. Samozřejmostí je možnost vedení alternativních
porodů.
V roce 2018 padl zdejší novodobý (od přesunu do nové budovy) rekord v počtu porodů – 1331. V současné době
se oddělení zaměřuje na rozvoj endoskopické operativy se zaměřením na laparoskopické řešení děložní
myomatozy. Nyní zde na toto téma probíhá také jedna klinická studie.
V roce 2018 získalo oddělení také nové přístrojové vybavení, konkrétně jde o laparoskopický morselátor a
v rámci dotačnícho programu IROP také jeden ultrazvukový přístroj Samsung HS70.

Anesteziologicko resuscitační oddělení a následná intenzivní péče
Primář MUDr. Lubor Hruška
Vedoucí staniční sestra Marie Šobáňová

V roce 2018 došlo ke změně ve vedení oddělení, v únoru 2018 byl jmenován primářem MUDr. Lubor Hruška.
Anesteziologicko-resuscitační oddělení Uherskohradišťské nemocnice je spádovým pracovištěm pro okres
Uherské Hradiště a přilehlé okolí. Je to výborně vybavené, moderní, akreditované pracoviště a poskytuje velmi
kvalitní resuscitační, akutní a intenzivní péči dle nejnovějších postupů a doporučení. Specializovaná péče
(neurochirurgická, polytraumata, STEMI) je po zajištění a stabilizaci pacienta řešena překladem na vyšší
pracoviště. Superspecializovaná péče (kardiochirurgické zákroky, popáleniny, atd.) včetně intenzivní a
resuscitační péče dětí je zajištěna překladem na odpovídající pracoviště fakultních nemocnic. Oddělení sídlí v
centrálním objektu chirurgických oborů a slouží jako servisní oddělení pro celou řadu jiných oborů
Uherskohradišťské nemocnice – anestezie, intenzivní péče, léčba bolesti, nutrice.
Resuscitační oddělení (RES) - disponuje 8 jednolůžkovými boxy, léčí pacienty, kterým selhala jedna či více
základních životních funkcí.
Jednotka intenzivní péče chirurgických oborů (JIPCHO) - je tvořena 12 lůžky v osmi jedno a dvojlůžkových
boxech. Zabývá se léčbou pacientů, u kterých hrozí, či se rozvinulo, selhání jedné ze základních životních funkcí.
Je schopna intenzivní péče včetně krátkodobé neinvazivní ventilační podpory obličejovou maskou.
Následná intenzivní péče (NIP) - zajišťuje další léčbu pacienta, u kterého došlo ke zvládnutí a stabilizaci kritického
zdravotního stavu, ale přetrvává potřeba částečné či úplné podpory základní životní funkce – ventilace. Hlavním
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posláním je rychlé odpojení pacienta od ventilační podpory, další stabilizace zdravotního stavu a intenzivní
rehabilitace. V roce 2018 mělo NIP 10 lůžek.
Anesteziologický úsek - obhospodařuje 6 centrálních operačních sálů v centrálním objektu chirurgických oborů,
dále 2 sály na gynekologicko-porodním oddělení, ambulantní anestezie při endoskopických vyšetřeních GIT, CT,
MRI. Provoz je zajištěn anesteziologickými týmy, které se skládají z lékaře a anesteziologické sestry.
Pod ambulantní část oddělení spadají anesteziologická ambulance, ambulance léčby chronické bolesti a nutriční
ambulance. V anesteziologické ambulanci se pacient seznámí s možnostmi provedení anestezie a terapie
pooperační bolesti. Ambulance pro léčbu chronické bolesti využívá řadu metod, od farmakologické terapie –
analgetika - až po invazivní výkony (jednorázové punkce, katétrové techniky), léčba často probíhá ve spolupráci s
dalšími odborníky – neurolog, psychiatr, psycholog, rehabilitační lékař. Nutriční ambulance slouží k optimalizaci a
zlepšení výživy u pacientů před plánovanými výkony.
V roce 2018 proběhla rozsáhlá výměna přístrojového vybavení, z dotací v rámci IROP byly zakoupeny 3
anesteziologické přístroje Draeger Perseus, na RES došlo k výměně všech osmi resuscitačních lůžek za nové, dále
došlo na kompletní obměnu monitorů vitálních funkcí za General Electric Carescape B 850 ONE. Z IROP byly
Ušní, nosní a krční oddělení
Primářka MUDr. Jana Haľková
Vedoucí staniční sestra Zdenka Paroulková

Oddělení ORL léčí nemoci uší, nosu a krku, a to jak akutní stavy, např. úrazy obličeje, krku, polytraumata, akutní
infekty, cizí tělesa v dýchacích a polykacích cestách, tak rovněž onemocnění chronická a nádorová. Provádí komplexní vyšetření s následnou adekvátní terapií, chirurgickou léčbu, eventuálně navazující chemoterapii a radioterapii včetně dispenzární péče.

ORL ambulance disponují specializovanou audiometrickou technikou, včetně audiokomory s tympanometrem
pro vyšetření sluchu. V rámci činnosti ambulance poskytuje oddělení i poradenství pro plastické operace nosu a
uší. Oddělení má k dispozici (společně s očním oddělením UHN) malý zákrokový sál, využívá také společné operační sály. Lůžkový fond je pak situován do 4. patra centrálního objektu chirurgických oborů, kde je možné využít deset lůžek v rámci SLF.
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Oční oddělení
Primářka MUDr. Magdaléna Dospělová
Vedoucí staniční sestra Zdenka Paroulková

Oční oddělení funguje v ambulantním provozu a poskytuje odbornou specializovanou péči pro pacienty s
onemocněním oka a jeho okolí. Provádí se zde kompletní operativa předního segmentu oka. Všeobecná
ambulance poskytuje ošetření akutních stavů a úrazů, konziliární vyšetření, předpis brýlí, aplikaci kontaktních
čoček, vyšetření před a po operaci šedého zákalu s kalkulací nitrooční čočky, UZ vyšetření oka, laserovou
kapsulotomii. Glaukomová poradna provádí depistáž a dispenzarizaci nemocných se zeleným zákalem,
perimetrické vyšetření, pachymetrii, HRT III vyšetření zrakového nervu a laserové zákroky (selektivní
trabekuloplastiku, laserovou iridotomii). Vitreoretinální poradna provádí depistáž a dispenzarizaci pacientů s
onemocněním sítnice, fluoresceinovou angiografii sítnice, OCT vyšetření sítnice a laserovou fotokoagulaci sítnice.
Operační sál umožňuje široké spektrum výkonů. Od okuloplastické operace, přes plastické operace spojivky,
nitrooční operace – operace šedého zákalu, refrakční operace s výměnou oční čočky - až po cyklokryokoagulace
nebo řešení akutních úrazů předního segmentu oka a jeho okolí.
V roce 2018 oddělení zaznamenalo rekordní počet operací šedého zákalu, nárůst refrakčních operací s implantací
víceohniskových (trifokálních) nitroočních čoček a nárůst plastických operací víček.
Podařilo se také uspořádat kataraktový workshop pro začínající oční chirurgy Zlínského kraje a celou řadu
preventivních akcí pro veřejnost- Světový týden glaukomu, Světový den zraku.

Společné operační sály a centrální sterilizace

Jedná se o moderní komplex šesti operačních sálů, které splňují nejpřísnější kritéria kladená na vybavení. Na
společných operačních sálech se provádějí operace všech zastoupených chirurgických oborů (chirurgie,
ortopedie, traumatologie, urologie, ORL a oční oddělení). Centrální sterilizace zajišťuje předsterilizační přípravu a
sterilizaci zdravotnických prostředků a plní nezastupitelnou úlohu v bariérovém režimu ošetřovatelské péče
klinických pracovišť jako nejúčinnější složky prevence nemocničních nákaz.

Společný lůžkový fond chirurgických oborů

Společný lůžkový fond poskytuje standardní i nadstandardní lůžkovou péči všem chirurgickým odbornostem pod
jedním vedením, zabezpečuje optimalizaci počtu lůžek, efektivní využívání lůžkových kapacit a ošetřujícího
personálu. Chirurgické oddělení má v rámci tří podlaží k dispozici 72 lůžek, traumatologické a ortopedické
oddělení mají celkem 40 lůžek, urologické oddělení disponuje 10 lůžky stejně jako ušní, nosní a krční oddělení.

24

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018

UHERSKOHRADIŠŤSKÁ NEMOCNICE a.s.

V. II Interní obory
Interní oddělení zajišťuje komplexní diagnostiku a nechirurgickou léčbu pacientů s onemocněním vnitřních
orgánů. Mezi nejčastější diagnózy patří srdeční selhání, hypertenzní nemoc, infekce močových cest, septikemie,
poruchy trávicího systému, nádory a diabetes mellitus. Oddělení je v Uherskohradišťské nemocnici rozděleno na
Internu I a Internu II. Lůžkové části i ambulance jsou umístěny v pavilonu G.
Interna I.
Primář MUDr. Vladimír Okénka
Vedoucí staniční sestra Libuše Vopatová

I. Interní oddělení UHN disponuje 81 lůžky na dvou standardních stanicích s jednotkou intenzivní péče. Součástí
JIP je sál se skiaskopií pro kanylaci žil, dočasnou stimulaci a pravostrannou srdeční katetrizaci.
Oddělení se kromě všeobecné péče o pacienty s vnitřním onemocněním zaměřuje na kardiovaskulární
problematiku. Rovněž poskytuje specializovanou péči pacientům s chronickými ránami a kožními defekty. V
léčebném postupu jsou použity nejnovější poznatky ohledně hojení ran s využitím moderních léčebných
materiálů.
Na JIP je také pokoj se 2 lůžky osazených monitory pro dospání nemocných, kteří podstupují endoskopická
vyšetření v celkové anestezii.
Oddělení poskytuje také funkční diagnostiku v oblasti echokardiografie včetně jícnové echokardiografie, UZ
periferních a renálních cév, UZ diagnostiku břicha a měkkých tkání, Holter s dobou monitorování 168 hodin,
ergometrii a necílenou biopsii jater. Součástí oddělení jsou i specializované ambulance, a to revmatologická
ambulance a kardiologická ambulance.
V roce 2018 Interna I získala množství technických novinek, jde především o sonograf pro echokardiografii
včetně jícnové sondy Vivid S 70 a monitorovací systém pro JIP od firmy GE .
Interna II.
Primář MUDr. Václav Stránský
Vedoucí staniční sestra Mgr. Veronika Růžičková

II. interní oddělení zabezpečuje péči o pacienty s interními chorobami na úrovni okresní nemocnice. Specializací
oddělení je onemocnění zažívacího traktu, zajišťuje ale i péči o pacienta s běžným spektrem interních chorob.
Oddělení zabezpečuje vedle péče o hospitalizované pacienty i provoz ambulancí, konkrétně se jedná o interní,
gastroenterologické, endokrinologické, diabetologické, lipidové poradny a revmatologii. Dalším úkolem oddělení
je zabezpečit chod lékařské pohotovostní služby.
Lůžkový fond v roce 2018 disponoval 35 lůžky pro ženy a 33 lůžky pro muže.
V roce 2018 zakoupila nemocnice novou přístrojovou techniku v podobě gastroroskopu a videokolonoskopu.

25

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018

UHERSKOHRADIŠŤSKÁ NEMOCNICE a.s.

Dětské oddělení
Primář MUDr. Jan Petrželka
Vedoucí staniční sestra Bc. Dana Hanáčková

Dětské oddělení poskytuje komplexní lůžkovou a ambulantní péči (tj. pediatrickou, intenzivní, před a pooperační,
poúrazovou a rehabilitační) pacientům od narození do 19 let. Součástí oddělení je i ordinace praktického lékaře
pro děti a dorost, oddělení dále zajišťuje provoz lékařské pohotovostní služby pro děti a babyboxu. V souladu se
současnými trendy v pediatrii je průměrná ošetřovací doba velmi krátká a hlavní důraz je kladen na ambulantní
péči.
Lůžková část zahrnuje 20 standardních lůžek pro pacienty a 10 lůžek pro jejich doprovod. Součástí oddělení je
jednotka intenzivní péče nižšího stupně se 6 lůžky. Novorozenecká stanice má 16 lůžek, neonatologická jednotka
intenzivní péče nižšího stupně má 4 lůžka. O pacienty se starají pediatři a specialisté pro dětskou alergologii a
imunologii, endokrinologii a diabetologii, gastroenterologii, kardiologii a revmatologii, nefrologii, neonatologii,
obezitologii a kvalifikované dětské sestry. Součástí ambulantního provozu je i stacionář se dvěma lůžky a
samostatná vyšetřovna pro sonografii, nechybí ani laktační poradna. Zdravotní péči doplňuje herní terapie a
mateřská a základní škola.
V roce 2018 se oddělení připravovalo na stěhování do nových prostor v druhém centrálním objektu, které bylo
v plánu otevřít začátkem roku 2019.
V roce 2018 se podařilo získat celou řadu výrazných technických novinek- například vážící lůžko Linet Eleganza,
sedm dětských postýlek PROMAREHA, EKG přístroj a s pomocí IROP také dva nové inkubátory.

Plicní oddělení

Primář MUDr. Jiří Tihon
Vedoucí staniční sestra Ivana Ingrová

Plicní oddělení poskytuje komplexní léčebně-preventivní a posudkovou péči v oblasti pneumoftizeologie pro
spádovou oblast přibližně 146 000 obyvatel. Lůžkové oddělení provádí ve spolupráci s I. chirurgickou klinikou
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (přednosta prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.) a Nemocnicí Tomáše Bati ve Zlíně
(prof. MUDr. Jiří Klein, Ph.D., FETCS) komplexní diagnostiku a léčbu onemocnění plic, pleury a mediastina, pokud
je ke stanovení diagnózy a léčby nezbytná spolupráce s chirurgem. Oddělení dále provádí péči o traumata
hrudníku, konziliární péči pro ostatní oddělení nemocnice a ve spolupráci s onkologickou ambulancí je podávána
na lůžkovém oddělení chemoterapie. V roce 2018 oddělení také zahájilo provoz Alergologické ambulance, a to
pod vedením atestovaného lékaře MUDr. Arnošta Sobola. Nemocnice pro potřeby oddělení zakoupila přístroj
EBUS - Endobronchiální ultrasonografii. Ta výrazně zlepšuje možnosti diagnostiky při vyšetření hrudních orgánů.
Díky ní je možné lépe diagnostikovat patologické procesy hrudníku a přesněji určit stadia zhoubných nemocí
před plánovanou operací plic. Plicní oddělení je umístěno v pavilonu B, součástí oddělení je bronchoskopický sál,
v rámci plicní ambulance funguje i protikuřácká poradna.
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Infekční oddělení
Primářka MUDr. Lenka Turková
Vedoucí staniční sestra Bc. Michaela Barthová

Infekční oddělení má odlišný hygienicko-epidemiologický režim, zajišťuje léčbu infekčně nemocných a plní i
funkci izolační. V roce 2018 se Infekční oddělení UHN stalo jediným lůžkovým oddělením ve Zlínském kraji,
přijímá tak pacienty ze všech čtyř okresů ZK.
Oddělení se nachází v pavilonu E a dělí se na lůžkovou část a ambulantní. Lůžkové oddělení poskytuje celkem 30
lůžek, na stanici N jsou léčeni především pacienti se vzdušnými nákazami, neuroinfekcemi a antropozoonozami,
na stanici P jsou umisťování pacienti se střevními nákazami, virovými hepatitidami a jinými jaterními
onemocněními. Součástí oddělení jsou 3 boxy pro pacienty, kteří vyžadují zvýšenou péči, dohled či přísnou
izolaci. Infekční oddělení hospitalizuje pacienty všech věkových skupin kromě novorozenců. Ambulantní složka
zajišťuje jak činnost léčebnou a dispenzární, tak poradenskou. Zajišťuje chod všeobecné infekční ambulance a
antirabického centra, hepatální ambulance, ambulance pro neuroinfekce a zoonózy, ambulance pro očkování
imunokompromitovaných osob, například po odebrání sleziny, a ambulance cestovní medicíny. Hepatální
ambulance vlastní certifikát garantovaného pracoviště pro léčbu chronických virových hepatitid.
Nejčastější diagnózy řešené na tomto oddělení jsou průjmová onemocnění virové i bakteriální etiologie, infekční
mononukleózy, herpetické infekce, chronická kožní onemocnění, virová exantematická onemocnění, dále
boreliózy nebo meningitidy.
Technickou novinkou roku 2018 jsou nová elektronicky ovladatelná a polohovatelná lůžka pro všechny pacienty.

Oddělení následné péče
Primářka MUDr. Lenka Kroupová
Vedoucí staniční sestra Marie Červinková
Oddělení následné péče poskytuje zdravotní péči po prodělaném akutním onemocnění, při progresi chronického
onemocnění nebo v případě zhoršení psychických funkcí. Jsou zde hospitalizováni pacienti ve stabilizovaném
stavu, kteří potřebují další pravidelnou lékařskou, ošetřovatelskou a rehabilitační péči. Pečuje o pacienty po
cévních mozkových příhodách, po ortopedických a chirurgických operacích, po chorobách pohybového aparátu,
s chronickými kožními defekty, o nesoběstačné pacienty, o pacienty s různým stupněm demence a pacienty v
terminálním stadiu onemocnění. Oddělení zajišťuje jen lůžkovou péči v rámci tří stanic, které disponují celkem 83
lůžky a nachází se v budově G. Úzce spolupracuje s konziliárními lékaři jiných odborností, s logopedem,
psychologem, pracovníky protetiky a dobrovolníky včetně canisterapeutů. Dle požadavků pacientů zajišťuje
duchovní služby.
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Oddělení ošetřovatelské péče
Primářka MUDr. Lenka Kroupová
Vedoucí staniční sestra Lenka Filípková

Oddělení ošetřovatelské péče poskytuje obdobnou lékařskou, ošetřovatelskou a rehabilitační péči jako oddělení
následné péče pro pacienty, kteří zatím nejsou schopni návratu do domácího prostředí. Péče na obou
odděleních plynule navazuje na akutní péči poskytovanou v Uherskohradišťské nemocnici. Poskytovanou péči
vhodně doplňuje nácvik denních dovedností a aktivizační činnost. Oddělení se nachází v samostatné budově P a
nabízí 30 standardních lůžek. Část pacientů po stabilizaci klinického stavu přechází k další péči na Zdravotně
sociální středisko, překlady jsou ve spolupráci se sociální pracovnicí. Oddělení opět spolupracuje úzce s
konziliárními lékaři jiných odborností, s logopedem a psychologem.

Neurologické oddělení
Primář MUDr. Petr Procházka
Vedoucí staniční sestra PhDr. Zuzana Kadlčková

Neurologické oddělení zajišťuje diagnostiku a léčbu celého spektra neurologických diagnóz, od cévní problematiky (CMP), přes problematiku bolesti zad a pohybového aparátu, degenerativních onemocnění (demence,
parkinsonské syndromy, centrální poruchy hybnosti), epilepsie až po poruchy centrálního i periferního nervového systému. Je držitelem statutu "Iktového centra". Standardní lůžkové oddělení, se společně s ambulancemi
nachází v pavilonu B. Součástí oddělení je nervová jednotka intenzivní péče, která je umístěna v centrálním objektu. Celkem oddělení disponuje 38 lůžky. Ambulantní část se skládá ze všeobecné ambulance a akutní příjmové ambulance. Dětští pacienti jsou vyšetřováni v dětské neurologické ambulanci. Neurologické oddělení provozuje poradnu pro demence a parkinsonické syndromy, dále poradnu pro epilepsie a bolesti hlavy. Mezi specializované ambulance patří EMG, EEG a neurosonologická laboratoř.
Nejčastější diagnózy, které oddělení řeší, jsou mozkové příhody, onemocnění meziobratlových plotének, epilepsie nebo bolesti zad.
Technickou novinkou oddělení byl v roce 2018 ultrazvuk Samsung Madison HS 70A.
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Kožní oddělení
Primářka MUDr. Alena Štukavcová
Vedoucí staniční sestra Bc. Bianca Běhávková

Kožní oddělení poskytuje komplexní dermatovenerologickou péči dětem a dospělým. Léčí všechny formy ekzémů
a exantémů, lupénku, kožní infekční onemocnění, akné a jiné obličejové dermatózy, dále léčí kožní projevy žilní
nedostatečnosti, křečových žil a otoků, chronické rány, bércové vředy a lymfatické otoky. Zajišťuje léčbu chorob
kůže genitálu a pohlavních chorob u žen i mužů. Zaměřuje se také na vyšetření mateřských znamének, výrůstků,
bradavic, prekanceróz a nádorů včetně jejich odstranění. Poskytuje nadstandardní služby kosmetického
charakteru a provádí estetické zákroky. Veškerou tuto péči nabízí v ambulantním traktu v budově F, který se
skládá ze dvou všeobecných ambulancí, zákrokové ambulance, lymfologické ambulance, ambulance hojení
chronických ran, kosmeticko-estetického pracoviště a stacionáře.
V roce 2018 byl pořízen nový přístroj BTL-4110 Premium – biostimulační laser s laserovou sondou a laserovou
sprchou využívaný k léčebně dermatologickým a kosmetickým účelům.

Oddělení rehabilitace a fyzikální medicíny
Primářka MUDr. Jolana Dostálková
Vedoucí fyzioterapeutka Mgr. Lucie Štěpánová

Oddělení zajišťuje akutní a komplexní rehabilitační péči – fyzioterapii, ergoterapii, psychologii, logopedii a
konziliární lékařskou činnost pro pacienty s neurologickou, ortopedickou a traumatologickou problematikou.
Zabývá se léčbou poruch pohybového aparátu, funkčních a strukturálních poruch páteře a centrálního nervového
systému, stavů po cévních mozkových příhodách, roztroušené sklerózy, po úrazech hlavy, po implantacích
kloubních náhrad a po těžkých poúrazových stavech s chronickými neurologickými onemocněními. Péči zajišťuje
v ambulantní i lůžkové části, které se nacházejí ve dvou sousedních budovách L a L2. Lůžková část poskytuje 25
lůžek, v ambulantní části se nachází dvě ambulance lékařů, dvě ambulance psychologů, fyzioterapie, ergoterapie
a poradna spasticity. V ambulantní části je také poskytována léčba dětem od novorozeneckého věku metodami
vývojové rehabilitace. Pacienti mohou využívat také komerčních procedur jako například masáže, zábaly, laser,
rázová vlna nebo whirpool. Oddělení zajišťuje léčebnou rehabilitaci u hospitalizovaných pacientů na všech
odděleních Uherskohradišťské nemocnice.
V roce 2018 se podařilo oddělení přístrojově značně zmodernizovat. Do nabídky tak přibyl ERIGO vertikalizační
stůl, ZEBRIS robotický chodník, IMOOVE systém pro stabilizaci trupu , ARMEO SPRING systém pro robotickou
rehabilitaci horní končetiny, GLOREHA SINFONIA pro robotickou rehabilitaci a ergoterapii prstů a ruky s
biologickou zpětnou vazbou. Přibyl také přístroj pro fyzikální terapii BTL 6000 TR THERAPY, který umožňuje
selektivní radiofrekvenční terapie, a také PhysioGo 300A- přístroj pro elektroterapii a ultrazvukovou terapii.
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Oddělení klinické onkologie
Primář MUDr. Zdeněk Rezek
Vedoucí staniční sestra Lenka Novosadová

Oddělení zajišťuje léčebně preventivní péči v oboru klinické onkologie a zpracovává data do Národního
onkologického registru. Provádí kurativní, paliativní i podpůrnou léčbu solidních nádorů. Nejčastěji řešené
diagnózy jsou nádory prsu, tlustého střeva a konečníku.
Oddělení klinické onkologie tvoří ambulance, která slouží ke kontrolám, preventivním vyšetřením a diagnostice
zhoubných nádorů, a stacionář, kde se aplikuje chemoterapie, podpůrná infuzní terapie a transfuze krve.
Pracoviště sídlí v budově B.

Ve sledovaném roce zakoupena nová lednička pro uskladnění léků.

Oddělení nefrologie a dialýzy
Primář MUDr. Lubomír Strnadel
Vedoucí staniční sestra Irena Kadlčíková

Oddělení dialýzy a nefrologie se zabývá prevencí a léčbou nemocí ledvin a močových cest. Vyšetřování, léčbu a
dispenzarizaci pacientů zajišťuje ve dvou nefrologických ambulancích. Jedna se nachází v Uherskohradišťské
nemocnici v budově F a druhá v Uherském Brodě v prostorách budovy staré polikliniky. Pacientům se selháním
ledvinných funkcí slouží dialyzační středisko s 12 lůžky, které poskytuje celé spektrum výkonů – hemodialýzu,
peritoneální dialýzu, hemofiltraci a hemodiafiltraci.
V roce 2018 přibyl na oddělení jeden dialyzační monitor.
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V. III Komplement
Pracoviště komplementu významně přispívají ke stanovení diagnózy onemocnění, jeho prognózy a účinnosti
terapie. Laboratoře poskytují široké spektrum vyšetření a testů vlastním i externím lékařům. Úroveň kvality
práce, přesnosti a správnosti vyšetřovacích metod sledují pomocí systému vnitřní kontroly kvality. Rozsah
činnosti laboratoří je předmětem akreditačního řízení a je upřesněn akreditačními standardy a příručkami.

Hematologicko transfuzní oddělení
Primářka MUDr. Marta Černá
Vedoucí laborantka Eva Rosůlková

Oddělení pracuje v budově H a skládá se z části hematologické a části transfuzní.
Hematologická ambulance jako jediná na spádovém území zajišťuje diagnostiku hematologických onemocnění a
v rámci stacionáře, který disponuje 6 lůžky, pečuje o hematologické a hematoonkologické pacienty. Dále
provádí diagnostiku krvácivých a trombofilních stavů. Lékaři ambulance provádějí i konziliární službu pro
lůžková oddělení a rovněž konzultační službu pro praktické lékaře v terénu. Pod hematologickou část spadají
také dvě laboratoře, hematologická a koagulační, které provádí laboratorní vyšetření pro Uherskohradišťskou
nemocnici, pro externí lékaře i pro samoplátce. K dispozici je široká paleta základních i speciálních vyšetřovacích
metod, včetně možnosti vyšetření veterinárních vzorků.
Transfuzní část tvoří úsek dárcovský, úsek zpracování krve a laboratoře. Dárcovský úsek disponuje poměrně
velkým registrem pravidelných dárců. Provádí odběry krve, plazmy, dle potřeby klinických oddělení připravuje
trombocytární koncentráty. Erytrocytární koncentráty vyrábí pro potřebu Uherskohradišťské nemocnice a na
požádání zasílá k využití i do jiných zdravotnických zařízení. Plazmu připravuje jak ke klinickému využití, tak pro
průmyslové zpracování. Transfuzní oddělení velmi úzce spolupracuje s Českým národním registrem dárců dřeně,
pravidelně provádí osvětu a nábor dárců. Laboratoře předtransfuzních vyšetření pracují v režimu nepřetržitého
provozu.
Laboratoře splnily v roce 2017 podmínky pro dozorový audit B NASKL (Národní akreditační středisko pro klinické
laboratoře) ve všech svých odbornostech.
Po technické stránce přibylo v roce 2018 na oddělení nové přístrojové vybavení- jedná se o Mikroskop NIKON s
trinokulárním tubusem a výstupem na monitor či možností pořízení fotografií, hematologický analyzátor XN1000 PURE, svářečka hadiček T-SEAL II pro transfuzní úsek a s pomocí evropských dotací IROP získalo oddělení
Agregometr Multiplate, Tromboelastograf ROTEM.
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Oddělení klinické biochemie
Primářka Ing. Bronislava Rozhonová
Vedoucí laborantka Lenka Malíková

Oddělení klinické biochemie provádí základní a speciální vyšetření krve, moče, stolice a dalších tělních tekutin.
Provádí celou řadu testů v oblasti endokrinologie, osteologie, tumorových markerů, hormonů, stanovuje hladiny
vybraných léčiv a antibiotik, drogový screening.
Laboratoře oddělení pracují v nepřetržitém provozu v budově I. Své služby poskytují všem oddělením a
ambulancím Uherskohradišťské nemocnice, externím lékařům a veterinářům a také samoplátcům na vlastní
žádost. Laboratoře mají podrobně propracovaný systém externí kontroly kvality a s maximální úspěšností se
účastní celostátních i mezinárodních kontrol zařazených do systému externího hodnocení kvality. Jsou
akreditovány podle NASKL II (Národní akreditační středisko pro klinické laboratoře).
V listopadu proběhl druhý ročník akce Movember na podporu boje proti rakovině varlat a prostaty. Akce se
setkala s velkým ohlasem, bylo vyšetřeno cca 1300 mužů.
Co se technického zázemí týče, proběhla výměna zapůjčené močové linky IRIS (iChem Velocity,iQ200 Elite) a
také výměna klimatizační jednotky ve statimové laboratoři.

Oddělení klinické mikrobiologie a imunologie
Primářka Ing. Bronislava Rozhonová
Vedoucí laborantka Olga Běhávková
Oddělení klinické mikrobiologie a imunologie poskytuje široké spektrum základních i specializovaných vyšetření
biologických materiálů v oblastech lékařské mikrobiologie, bakteriologie, serologie, virologie, parazitologie a
imunologie. Zároveň plní funkci antibiotického střediska. Tato vyšetření a konzultace poskytuje pro
Uherskohradišťskou nemocnici, pro externí lékaře i pro samoplátce bez lékařského doporučení, kterým nabízí i
vyšetření pro vydání potravinářského průkazu. Nabízí také vyšetření veterinárních vzorků.
Oddělení je umístěno v nových prostorách přístavby biochemie v budově N a tvoří jej laboratoře. V odbornosti
mikrobiologie jsou to laboratoře bakteriologická, mykologická, parazitologická, sérologická a virologická, pod
odbornost alergologie a klinické imunologie patří laboratoř alergologická a imunologická. Všechny laboratoře
byly v roce 2017 akreditovány podle NASKL II (Národní akreditační středisko pro klinické laboratoře), zároveň je
oddělení akreditováno pro obor Specializačního vzdělávání lékařské mikrobiologie a pořádá exkurze pro
studenty středních škol.
Instalován nový BACTEC FX 40, kamera Olympus k mikroskopu, zapůjčen poloautomatický analyzátor a ELISA
DSX VIRCLIA chemiluminiscenční analyzátor. Došlo také k obnovení elektronických a mechanických pipet.
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Oddělení nukleární medicíny
Primář MUDr. Vojtěch Grecman
Vedoucí laborantka Pavla Sokolíčková

Oddělení nukleární medicíny se zabývá diagnostikou a léčbou pomocí otevřených radioaktivních zářičů.
Neinvazivními diagnostickými metodami sleduje funkční stav orgánů, jejich metabolickou aktivitu i na
molekulární úrovni, zobrazuje různé patologické léze (včetně nádorů), distribuci nádorových antigenů,
hormonálních receptorů, neuroreceptorů, aktivity zánětu a další. Terapeutické metody umožňují úspěšně léčit
některá nádorová i nenádorová onemocnění. V současné době se rutinně provádí na padesát typů vyšetření a
léčebných zákroků pomocí přístrojů SPECT + SPECT/CT (plnohodnotné 16 řadové CT). Nejčastější vyšetření jsou
scintigrafie kostí, perfusní scan plic, perfuse srdečního svalu, detekce zánětlivých ložisek a lymfografie.

Oddělení se nachází v budově J a je tvořeno úsekem přípravny radiofarmak, úsekem fyzikálně-elektronickým a
vlastní ambulantní částí. Ve sledovaném roce byla na oddělení zakoupena rozplňovací stanice s měřičem aktivity,
vyhodnocovacím programem, tiskárnou štítků a také kontrolní zdroj 57Oddělení nukleární medicíny se zabývá
diagnostikou a léčbou pomocí otevřených radioaktivních zářičů. Neinvazivními diagnostickými metodami sleduje
funkční stav orgánů, jejich metabolickou aktivitu i na molekulární úrovni, zobrazuje různé patologické léze
(včetně nádorů), distribuci nádorových antigenů, hormonálních receptorů, neuroreceptorů, aktivity zánětu a
další. Terapeutické metody umožňují úspěšně léčit některá nádorová i nenádorová onemocnění. V současné
době se rutinně provádí na padesát typů vyšetření a léčebných zákroků pomocí přístrojů SPECT + SPECT/CT
(plnohodnotné 16 řadové CT). Nejčastější vyšetření jsou scintigrafie kostí, perfusní scan plic, perfuse srdečního
svalu, detekce zánětlivých ložisek a lymfografie.
Oddělení se nachází v budově J a je tvořeno úsekem přípravny radiofarmak, úsekem fyzikálně-elektronickým a
vlastní ambulantní částí. Ve sledovaném roce byla na oddělení zakoupena rozplňovací stanice s měřičem aktivity,
vyhodnocovacím programem, tiskárnou štítků a také kontrolní zdroj 57Co.

Mamodiagnostické oddělení
Primářka MUDr. Libuše Nabitá
Vedoucí laborantka Yvona Trávníková
Oddělení provádí mamografická vyšetření a preventivní vyšetření prsů umožňující včasný záchyt zhoubných i
nezhoubných nádorů, přičemž diagnostiku provádí u žen, mužů i dětí. Je zapojeno do Programu mamografického
screeningu v České republice, přičemž právě screeningová mamografie je nejčastějším výkonem. Pracoviště také
provádí sonografie, core-cut biopsie prsů a měkkých tkání, duktografie, předoperační značení tumorových
ložisek pomocí lokalizačních drátků, značení místa biopsie či tumoru lokalizačními klipy. Provádí i magnetickou
rezonanci prsů.
Pracoviště je ambulantního typu a sídlí v budově B. Úzce spolupracuje s chirurgickým, onkologickým a
patologickým oddělením Uherskohradišťské nemocnice.
V roce 2018 se podařilo zakoupit vysoce výkonný ultrazvukový přístroj Samsung RS-85.
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Radiodiagnostické oddělení
Primář MUDr. Aleš Dujka
Vedoucí laborant Bc. František Bartoš

Oddělení radiodiagnostiky provádí kompletní spektrum základních i speciálních skiagrafických, skiaskopických,
ultrasonografických, tomografických (konvenční i CT) a radiologických vyšetření skeletu i měkkých částí lidského
těla. K vyšetření měkkých tkání využívá i magnetické rezonance.
Část radiodiagnostického oddělení se nachází v budově B, kde je pracoviště klasické radiologie, CT,
ultrasonografie, mamografie a ultrasonografie prsů. Pracoviště magnetické rezonance se nachází v budově J.
Oddělení má rovněž svá detašovaná pracoviště na interním a ortopedickém oddělení.
V roce 2018 bylo zakoupeno C-rameno ZIEHM, dva skiagrafické přístroje, ultrasonografický přístroj pro
mamografii a mobilní RTG Samsung.

Oddělení patologie
Primář MUDr. Antonín Večeřa
Vedoucí laborantka Petra Matuštíková

Oddělení patologie je nedílnou součástí komplementu laboratoří a ostatních diagnostických oddělení. Provádí
morfologickou diagnostiku, rozpoznávání změn buněk a tkání organismu, vyšetřuje vzorky tkání, orgánů nebo
tekutin odebraných při operacích za účelem stanovení diagnózy jako východiska pro další léčebný postup u
pacienta, provádí vyšetření se zaměřením na prevenci nádorových onemocnění (biopsie a cytologie), dále pitvy u
zemřelých s cílem ověření správnosti diagnózy a léčebného postupu.
Oddělení je umístěno v budově K a člení se na laboratorní část, administrativní část a pitevní trakt. Své služby
nabízí klinickým pracovištím Uherskohradišťské nemocnice a některým privátním pracovištím.
V roce 2018 byl v rámci IROP pořízen montovací automat s tiskárnou bloků a preparátů. Změn doznala i samotná
budova a její bezprostřední okolí- bylo dokončeno zateplení budovy, oprava střechy a kompletně opraven
chodník a přístupová cesta.
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Lékárna
Vedoucí lékárny Mgr. Marcel Pandadis
Vedoucí farmaceutická asistentka Martina Žajglová, DiS.

Stěžejní náplní činnosti lékárny je zásobování nemocnice, obyvatel, zdravotnických zařízení a dalších organizací
léčivy, léčivými přípravky, zdravotnickými prostředky a doplňkovým sortimentem. Vydává léky na lékařský
předpis nebo v rámci volného prodeje, zajišťuje informační a konzultační servis pro jednotlivá oddělení o
indikacích, lékových interakcích, nežádoucích účincích, kontraindikacích, dostupnosti a rovněž o
inkompatibilitách v přípravě léčiv. K nemocniční lékárně patří i pracoviště přípravy cytostatik, které zajišťuje
zvlášť složitou úpravu léků určených k léčbě nádorových onemocnění. Tato pracoviště se nachází v centrálním
objektu Uherskohradišťské nemocnice. V samostatné budově X sídlí prodejna a půjčovna zdravotnických potřeb,
která nabízí ke koupi, k zapůjčení a k výdeji na poukaz širokou škálu speciálních zdravotnických pomůcek i
běžných zdravotnických potřeb.

V. IV Úsek nelékařského zdravotnictví a kvality
Kvalitní zdravotní péče byla, je a bude hlavní prioritou léčebného procesu, který vedle medicínsko technologické
stránky léčebné péče zahrnuje také psychologické a etické aspekty a organizační a ekonomická hlediska.
Zajišťování kvalitní péče a bezpečí poskytovaných služeb se týká všech zaměstnanců, kteří se také na jejím
zvyšování podílí. V úseku nelékařského zdravotnictví a kvality dochází k propojení systému kvality a odborné
úrovně poskytované ošetřovatelské péče. Kontrola nad dodržováním veškerých zavedených pravidel, systémů a
postupů probíhala u všech zaměstnanců Uherskohradišťské nemocnice a.s.

Zdravotně sociální středisko

Zdravotně sociální středisko je určeno klientům, u kterých již není zdravotní důvod k hospitalizaci, ale zvýšené
požadavky na ošetřovatelskou péči jim dočasně znemožňují návrat do domácího prostředí. Umožňuje seniorům
prožít aktivní a důstojné stáří, podporuje jejich nezávislost a samostatnost, zajišťuje jejich potřeby, důstojné
prostředí, bezpečí a ochranu založenou na rovných vztazích. Středisko poskytuje kvalitní a individuální služby a
aktivně se podílí na zprostředkování pobytové sociální služby odpovídající požadavku klienta. Zdravotně sociální
středisko disponuje 25 lůžky. Vedoucí střediska je staniční sestra Bc. Alena Presová.
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Lékařská pohotovostní služba

Lékařská pohotovostní služba (LPS) slouží pro případy akutního zhoršení zdraví, které nesnesou odkladu do doby
ordinačních hodin praktických lékařů.
Lékařská pohotovostní služba pro dospělé byla provozována v rámci interní příjmové ambulance (budova G) v
ordinačních hodinách v pracovní dny 17:00 – 20:00 hodin a ve dnech pracovního klidu 8:00 – 20:00 hodin. V
přízemí budovy F (v tzv. Skleňáku) byla se stejnou ordinační dobou provozována dětská LPS.
Současně byla na odborných pracovištích zajišťována tzv. Ústavní pohotovostní služba, která garantovala
poskytování zdravotní péče po dobu 24 hodin.

Dopravní zdravotní služba

Do působnosti dopravní zdravotní služby (DZS) spadá doprava nemocných a raněných, převozy rodiček, převozy
na vyšetření a k ošetření, doprava pacienta ke kontrole k obvodnímu nebo odbornému lékaři, s hospitalizací
související místní i dálkové transporty. DZS zajišťuje rovněž přepravu propuštěných pacientů z nemocnice do
domácího ošetřování, přepravu mobilních i imobilních pacientů, včetně pacientů ve zvláštním hygienickém
režimu.
Dopravní zdravotní služba dále zabezpečuje svoz vzorků od obvodních a odborných lékařů, zajišťuje též rozvoz
zdravotnického materiálu a léčiv, ať už lékařům nebo pacientům, to vše odborně vyškoleným personálem
nemocnice.
Bonusem je převoz pacientů do Uherskohradišťské nemocnice a zpět službou „Špitálské taxi“. Služba skýtá
alternativu převozu zejména seniorům, matkám s dětmi a osobám s handicapem, kteří nemají indikovaný převoz
sanitním vozem.
Odborem dopravy je také zajišťována nákladní a osobní doprava nutná pro vlastní provoz nemocnice, ale i pro
rozvoz obědů ze zdejší kuchyně soukromým subjektům.
V zájmu zvýšení bezpečnosti a zajištění vyššího komfortu přepravovaných pacientů obnovujeme pravidelně
vozový park, v roce 2018 došlo ke koupi dvou kusů nových sanitních vozů Volkswagen Transporter VI. řady za
2.055.790 Kč vč. DPH. Nemocnice také pokračuje s podporou zlepšování kvality ovzduší, v rámci které nakoupila
dva ekologické osobní vozy na alternativní pohon CNG značky VW Caddy v hodnotě 1.111.000 Kč vč. DPH. Opět
za přispění Státního fondu pro životní prostředí, který k tomuto účelu schválil 100.000 Kč dotaci. Další ekologické
vozidlo s alternativním pohonem na CNG, využívané pro rozvoz stravy, získala Uherskohradišťská nemocnice
formou sponzorského daru.
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VI. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ, PERSONÁLNÍ, KAPACITNÍ A VÝKONNOSTNÍ ÚDAJE
Ukazatel

2016

2017

2018

679

1145

1382

Dlouhodobý hmotný majetek (netto)

865 973

908166

1158812

Náklady celkem

1183654

1267634

1357089

Výnosy celkem

1248500

1330583

1404598

Výsledek hospodaření za úč. období

64 846

62949

47509

Výsledek hospodaření před zdaněním

77 852

75160

57653

1321,95

1375,39

1400,91

161,36

174,48

187,26

609

609

609

Počet akutních lůžek

486

486

486

z toho: lůžka standard

442

442

442

Ekonomické ukazatele (v tis. Kč)
Dlouhodobý nehmotný majetek (netto)

Personální údaje
Průměrný evid. počet zaměstnanců přepočtený
Průměrný evid. počet lékařů přepočtený
Kapacitní údaje k 31.12.
Počet nasmlouvaných lůžek celkem

lůžka JIP

44

44

44

123

123

123

10

10

10

25

25

25

95 229

95 605

97 036

965 875

1 006 054

1 053 761

24 682

24 740

25 834

Počet porodů

1 194

1 318

1 331

Počet narozených dětí

1 204

1 319

1 341

4,6

5,0

5,1

29,4

27,6

30,4

Prům. obložnost - akutní lůžka

74,1%

78,1%

81,4%

Prům. obložnost - následná lůžka

98,0%

98,7%

99,3%

Počet operací celkem

9 261

8 955

9 259

z toho: plánované operace

7 542

7 191

7 399

1 719

1 764

1 860

0,5%

0,6%

0,8%

Počet následných lůžek
lůžka NIP a DIOP

Počet sociálních lůžek
Výkonostní ukazatele za nemocnici
Počet ošetřených pacientů (počet rodných čísel)
Počet ambulatních vyšetření
Počet hospitalizovaných pacientů

Prům. doba hospitalizace - akutní lůžka (dny)
Prům. doba hospitalizace - následná lůžka (dny)

akutní operace

Podíl reoperací
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VII. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2018
• Rok 2018 byl v Uherskohradišťské nemocnici Rokem dítěte. Obsahem projektu byla osvěta veřejnosti,

prevence počtu úrazů, přednášky a nejrůznější benefiční akce, jejichž cílem bylo získat finanční prostředky na
vybavení nového dětského oddělení. V rámci projektu se tak uskutečnil den otevřených dveří, odborná
konference, Pochod k Roku dítěte, tradiční Den pro rodinu i benefiční koncerty. Budoucí a novopečené
maminky si mohly také vyslechnout důležité informace ohledně kojení a péče o novorozence na společném
semináři v centru Uherského Hradiště. Díky štědrosti sponzorů se podařilo vybavit dětskou JIP zcela novými
postelemi, podařilo se také získat kojící křeslo nebo nové váhy. Oddělení se věnovalo Syndromu náhlého
úmrtí kojence, v jehož rámci se snažilo vytvořit „banku“ monitorů dechu, které si mohou rodiče zapůjčit
domů.
• V lednu se podařilo zprovoznit specializovanou alergologickou ambulanci, která spadá pod Plicní oddělení

UHN. Poradna pomáhá lidem s určením typu alergie, její léčbou, ale také s prevencí a zvyšováním povědomí o
tom, jak nepříjemné příznaky alergie zmírnit.
• V květnu se ortopedickému oddělení podařilo uskutečnit raritní operaci- šlo o výměnu malého kloubu prstu

ruky. Pacient díky tomu získal asi polovinu normálního rozsahu hybnosti zdravého kloubu a mohl se tak vrátit
k běžné pracovní aktivitě.
• V červenci nemocnice zaznamenala dosavadní novodobý rekord (od přestěhování do nového objektu

porodnice) v počtu narozených dětí. Za červenec tady přišlo na svět 136 dětí. Měsíční průměr se pohybuje
kolem 100 dětí.
• V srpnu Uherskohradišťská nemocnice podepsala smlouvu s Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity v Brně

a stala se tak její afiliovanou nemocnicí - bude tedy poskytovat praxi studentům medicíny, může se podílet na
vědecké a výzkumné činnosti a zdejší lékaři mohou vést závěrečné práce studentů.
• 1. listopadu se uskutečnilo slavností otevření nového vstupu do centrálního objektu chirurgických oborů.

V novém předsazeném objektu za 21 milionů korun se nachází informační pult, nové sociální zázemí a také
bufet s posezením. Rozšíření vstupních prostor a informační kiosek si vyžádala především stavba druhé etapy
centrálního objektu interních oborů, který krčkem navazuje na první centrální objekt. Průchod pacientů a
návštěvníků tak radikálně narostl.
• 1. listopadu se uskutečnilo i slavnostní otevření parku. Odpočinková zóna vyrostla na nevyužité ploše mezi

centrálními objekty a tzv. Skleňákem. Nemocnice tady vydláždila nové chodníky, osadila lavičky i osvětlení.
Proběhla také stromová i keřová výsadba. Do parku byla přesunuta busta prof. Jana Vignatiho, která dříve
stávala před budovou staré chirurgie.
• Už druhým rokem se Uherskohradišťská nemocnice zapojila do osvětově preventivní akce - Movember. Díky

pomoci sponzorů tak laboratoře OKB nabízely mužům zdarma vyšetření krve na antigen PSA. Na vyšetření se
dostavilo 1340 zájemců, přičemž záchyt problematických hodnot se objevil u pěti mužů. Třiceti mužům pak
bylo doporučeno vyhledat specialistu a výsledky testů prověřit.
• Na podzim začalo Plicní oddělení UHN využívat nový přístroj EBUS- endobronchiální ultrasonograf, s jehož

pomocí je možné mnohem přesněji diagnostikovat útvary ještě před operací. Koncem roku oddělení také
začalo rozjíždět činnost spánkové laboratoře.
• 6. prosince se v dokončeném druhém centrálním objektu (pavilon interny) uskutečnilo velké cvičení složek

IZS. Motivem cvičení byl nález nástražného výbušného systému. Cílem akce bylo vyzkoušet připravenost a
spolupráci všech částí systému. Výbušninu likvidoval speciální pyrotechnický robot, který i s odborníky přijel
z Olomouce. Profesionální hasiči poté provedli evakuaci ve spolupráci s posádkami záchranné služby.
Nemocnice tak mohla prověřit svůj evakuační plán i nouzové systémy.
• V prosinci se podařilo dokončit druhou etapu výstavby centrálního objektu. Budova interny a dětského

oddělení byla před koncem roku také zkolaudována. V nemocnici tak díky této výstavbě začala fungovat také
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potrubní pošta, která výrazně urychlí diagnostiku a přepravu vzorků i materiálu areálem nemocnice.
• Dále se rozvíjela spolupráce s privátními lékaři, regionálními podnikateli a se zástupci zastupitelstev měst a

obcí z uherskohradišťského regionu. Na začátku roku proběhla pravidelná setkání vedení Uherskohradišťské
nemocnice s podnikateli a starosty okolních obcí.
• Nemocnice také pokračovala v aktivní spolupráci se základními a středními školami v regionu, a to formou

exkurzí. Navázala na projekt Talent akademie pro studenty gymnázií, kteří uvažují o studiu zdravotnických
oborů. Cílem je přiblížit jim jednotlivá odvětví medicíny.
• Nemocnice se zapojila do světových kampaní – Den ledvin, Den melanomu, Světový den bez tabáku, Světový

den hygieny rukou, Světový den zraku a Noc s Andersenem. Ve spolupráci s kožním oddělením uspořádala na
jaře a na podzim Dny chemického peelingu.
• Pokračovala úspěšná spolupráce s Občanským sdružením KORUNKA Luhačovice, s Nadačním fondem Kapka

naděje i Nadací Křižovatka.
• V rámci vánoční konference ocenila nemocnice své pracovníky v interní anketě „Zaměstnanec roku“.
• Nemocnice postupně opouští „starý“ areál - došlo tak k demolici nevyužívaných budov bývalého ředitelství,

onkologie a ortopedie.
• Rok symbolicky uzavřel tradiční Adventní benefiční koncert v kostele sv. Františka Xaverského, kterým
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VIII. KVALITA, OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, MAJETKOVÉ VZTAHY A OSTATNÍ
POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

VIII. I Kvalita
Kvalitní zdravotní péče všem pacientům
Veřejná kontrola poskytované zdravotní péče
Akreditované léčebné a ošetřovatelské procesy
Léková politika ve prospěch pacienta

Inovativní formy léčby a diagnostiky
Transparentní hospodaření s veřejnými penězi
Aktivní účast na zkvalitňování procesů
V hodnoceném roce byl rozvíjen zavedený systém kvality zdravotní péče. K tomu účelu byly vydávány
a aktualizovány vnitřní dokumenty v návaznosti na stávající i měnící se legislativu a národní akreditační
standardy SAK o.p.s. V roce 2016 byla Uherskohradišťská nemocnice úspěšně akreditována Spojenou akreditační
komisí o.p.s., která potvrdila řádné zavedení systému zjišťování a hodnocení kvality poskytované zdravotní péče.
Termín reakreditačního šetření SAK o.p.s. je naplánován na březen 2019. V roce 2018 splnilo Pracoviště klinické
biochemie a oddělení Patologie úspěšně podmínky pro získání Osvědčení Auditu II NASKL. V rámci zvyšování
kvality péče bylo zřízeno informační centrum, které poskytuje pomoc a informační servis a to nejen pro pacienty,
ale taktéž pro příbuzné a návštěvníky Uherskohradišťské nemocnice a.s.
V roce 2018 byl nadále zlepšován dobrovolnický program včetně canisterapie. Dobrovolníci docházeli na
Oddělení následné péče, Neurologie a na Zdravotně sociální středisko.
Systém kvality byl i nadále pravidelně prověřován interními audity. Podle potřeby pracoviště a rovněž podle
potřeby jednotlivých zaměstnanců probíhalo jejich vzdělávání a profesní a osobní rozvoj. Implementovány byly
nové procesy zvyšování kvality a bezpečí poskytované léčebné a ošetřovatelské péče a vyhodnocována
spokojenost pacientů i zaměstnanců.
Řešena byla rovněž celá řada činností souvisejících s poskytováním ošetřovatelské péče, zejména pak její zásady,
strategie, koncepce, kvalita a účelnost. Prosazováno bylo dodržování odborných a etických pravidel a bezchybný
přístup při poskytování léčebné a ošetřovatelské péče. V rámci úseku a v přímé řídící působnosti vedoucí úseku
nelékařského zdravotnictví a kvality byly zajišťovány mimo nutriční terapii také zdravotně sociální a úklidové
služby, hygienicko epidemiologické středisko a Zdravotně sociální středisko.
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VIII. II Ochrana životního prostředí
Velký důraz byl kladen na ochranu životního prostředí a zvýšená pozornost byla věnována jednotlivým
ekologickým aspektům péče o zdraví pacientů.
Uherskohradišťská nemocnice provozuje spalovnu nebezpečného odpadu Hoval Schiestl GmbH, typ GG 7, která
vyhovuje požadavkům platných předpisů v oblasti ochrany ovzduší. Zařízení provozujeme z důvodu jak
energetického využití, tak k likvidaci odpadů v Uherskohradišťské nemocnici. Zbylá kapacita je zaplněna výkupem
odpadů od externích společností. Provozní využití spalovny pro rok 2018 činilo 99 %. Spalovna vyrobí cca 9 %
z celkové potřeby tepelné energie, která je využívána pro ohřev teplé vody a vytápění areálu nemocnice.
Za rok 2018 vzniklo celkem 26 druhů odpadů. Odpady byly vždy odstraněny a likvidovány způsobem, který
neohrožuje životní prostředí a v neposlední řadě lidské zdraví.

ODPADY 2018

MNOŽSTVÍ

CELKEM

581 t

ENERGETICKY VYUŽITO

348 t

MATERIÁLOVĚ VYUŽITO

147 t

ULOŽENO NA SKLÁDKU

65 t

PŘEDÁNO K LIKVIDACI FIRMÁM

21 t

VIII. III Majetkové vztahy
Společnost měla k 31. 12. 2018 majetek, který není vykázaný v rozvaze, ale je vedený na podrozvahových účtech.
Jedná se o nemovitý majetek a pozemky, které má společnost v nájmu od Zlínského kraje ve výši 844 734 tis. Kč.
Dále má společnost na podrozvahovém účtu vedený majetek zapůjčený od různých subjektů ve výši 89 958 tis. Kč
(v roce 2017 ve výši 85 975 tis. Kč). V podrozvahové evidenci je též podchycený drobný dlouhodobý majetek ve
výši 72 382 tis. Kč a majetek pořízený z dotací ve výši 67 612 tis. Kč.
Mezi největší pronajímatele patří Zlínský kraj pronájmem nemovitostí a pozemků, roční nájem je ve výši 10
922 tis. Kč. Dále je to firma EDOMED, s.r.o. Praha s pronájmem přístroje ve výši 1 786 tis. Kč za rok a firma
Trivision, s.r.o. Prostějov s pronájmem přístroje ve výši 317 tis. Kč za rok 2018.
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VIII. IV Ostatní povinně zveřejňované informace
Skutečnosti, které nastaly až po rozvahovém dni
Po rozvahovém dni nedošlo ve společnosti k žádným změnám.
Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje
Vzhledem k tomu, že výzkum a vývoj není uveden v předmětu podnikání společnosti a výzkumné ani vývojové
práce nebyly v hodnoceném období vykonávány, neměla společnost v oblasti výzkumu a vývoje žádné výdaje.
Organizační složky společnosti v zahraničí
Společnost nemá v zahraničí žádnou organizační složku.

IX. PŘEDPOKLÁDANÝ BUDOUCÍ VÝVOJ SPOLEČNOSTI

Společnost se bude i nadále rozvíjet v duchu svého poslání, stanovené vize a hlavního strategického cíle stát
se nemocnicí první volby, poskytovat kvalitní preventivní, léčebnou, ošetřovatelskou a rehabilitační péči podle
reálných potřeb obyvatelstva a být vyhledávaným zdravotnickým zařízením se sladěnými medicínskými
a ekonomickými procesy.
Další rozvoj společnosti bude probíhat v souladu s vývojem lékařské vědy. Budou uplatňovány postupy EBM –
medicína postupů založena na důkazech.

Základním mottem vedení společnosti je spokojený klient/pacient – spokojený zaměstnanec – hospodaření
umožňující rozvoj.
Společnost bude pokračovat v nastoupeném trendu akreditované nemocnice. Management přístrojů bude
orientován na využívání nejmodernějších technologií, preferován bude komfort pro pacienta jako zákazníka
a kvalitní služby.
Z pohledu investičních záměrů bude značné úsilí věnováno rekonstrukci budovy B (plicní, neurologické,
onkologické, radiodiagnostické a mamodiagnostické oddělení) a přípravným pracím na rekonstrukci budov Y
(stravovací provoz) a G (bývalá interna), připravovány budou také investice, jejichž cílem je snižování spotřeby
energie.
Pozornost bude nadále věnována prostorovému uspořádání budov a nevyužívaných pozemků s cílem vymístit a
sanovat zbytné nemovitosti, řešit majetkoprávní vztahy se Zlínským krajem, jako jediným akcionářem, a tím
dosáhnout prostorovou minimalizaci areálu nemocnice a nákladovou optimalizaci jeho udržování.
Strategické úkoly vyhlášené představenstvem – rozhodující oblasti:
Personální oblast
vyhledávání nových zaměstnanců
kvalitní zaškolení a následné vzdělávání
hodnocení a motivace zaměstnanců
finanční ohodnocení a benefity
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karierní rozvoj zaměstnanců
Poptávka po službách
akreditované léčebné a ošetřovatelské procesy
kvalita doprovodných služeb
vysoká medicínská účinnost léčby
Ekonomické výsledky
ziskové hospodaření umožňující další rozvoj společnosti
kontinuita medicínské péče a ekonomické rovnováhy
ekonomické myšlení jako obecně platný fenomén
Rozvoj majetku
sofistikované přístrojové vybavení
efektivní správa a zhodnocování majetku
centrální prostorové uspořádání
Rozvoj pracovního kolektivu
adekvátní vnitřní kultura, etika a morálka
erudovaný zdravotnický personál
optimální organizační struktura a vnitřní prostředí
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X. EKONOMIKA V DATECH
Celkové náklady a výnosy (tis. Kč)
Výnosy
Náklady
Hospodářský výsledek před zdaněním
Hospodářský výsledek za úč. období
Náklady dle druhu (tis. Kč)
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Prodané zboží
Osobní náklady
Odpisy
Ostatní náklady

2016
1 248 500
1 183 654
77 852
64 846

2017
1 330 583
1 267 634
75 160
62 949

2018
1 404 598
1 357 089
57 653
47 509

2016
234 155
31 086
103 464
670 113
55 973
75 857

2017
237 410
29 374
110 893
741 965
63 022
72 759

2018
217 531
29 059
112 790
838 452
58 962
90 151

2016
65 335

2017
68 929

2018
68 325

6 420

7 070

5 306

118 330

116 761

107 549

16 992

17 652

18 377

207 077

210 412

199 557

Provozní náklady (tis. Kč)

2016

Voda

7 075

2017
7 467

2018
7 386

14 217

12 567

11 574

9 793

9 339

10 099

Všeobecný materiál a náhradní díly

12 635

12 466

9 814

Prádlo, služby spojené s prádlem a OOPP

13 557

13 990

14 962

Opravy a udržování

16 018

12 224

8 706

Služby ostatní, výše neuvedené

44 575

42 810

60 610

117 870

110 863

123 151

Vybrané přímé náklady (tis. Kč)
Léčivé přípravky
Krev a krevní výrobky
Speciální zdravotnický materiál (SZM)
Potraviny
Celkem

Plyn (pára/teplo)
Elektrická energie

Celkem
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Meziroční změna

2016

2017

2018

v tis. Kč

v%

609 247

648 570

682 938

34 368

5,3

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR

44 397

37 107

39 230

2 123

5,7

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

97 377

113 906

123 081

9 175

8,1

Oborová ZP zam. bank, poj a stavebnictví

20 476

22 571

25 814

3 243

14,4

72

42

-30

-41,7

209 327

214 752

232 605

17 853

8,3

7 142

6 078

6 528

450

7,4

519

1 025

1 099

74

7,2

988 485

1 044 081

1 111
337

67 256

6,44

56 277

30 299

5 032

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
Revírní bratrská pokladna, zdrav. pojišťovna
Ostatní zdravotní pojišťovny
Celkem

z toho vyúčtování za minulá období
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XI. INVESTICE
Investice (tis. Kč)
Nehmotný majetek
Stavební investice
Pozemky
Stroje, dopravní prostředky
Výpočetní technika
Zdravotnické přístroje
Anesteziologickoresuscitační oddělení

Celkové
výdaje

971

279 106

279 106

323

323

9 212

9 212

837

837

84 082

35 091

Gastroenter. oddělení

2 859

Operační sály

2 782

Int. - SONO kardio

2 615

Interní oddělení - JIP

6 305
2 084

Hematologickotransfuzní

1 748

Nervová JIP

1 452

Ambulance chirurgických oborů

1 166

Porodnicko gynekologické odd.

2 879

Mamograf

2 937

TRN bronchoskopie

4 111

Investice celkem

Dotace

48 991

10 261

Patologie

Ostatní obory

Dary věcné
a finanční

14 757
1 647

C entrální rentgen

Vlastní
zdroje

971

Dětské oddělení novorozenecké

Rehabilitační oddělení

Financování

25 150

48 991

16 538
9 941

9 941

374 531

325 540
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XII. LIDSKÉ ZDROJE
Průměrný ev. počet zaměstnanců přepočtený
Lékaři a zubní lékaři
Farmaceuti
Všeobecné sestry, porodní asistentky
Ostatní ZP nelékaři s odb. způsobilostí
ZP nelékaři s odb. a spec. způsobilostí
ZP nelékaři s pod odb. dohledem
Jiní odb. prac. nelékaři s odb. způs., dentisté
Pedagogičtí pracovníci
THP
Dělníci a provozní pracovníci
Celkem

2016

2017

2018

161,36

174,44

187,26

9,72

11,58

12,56

492,91

495,65

489,88

90,99

111,85

153,99

39,53

40,18

41,27

233,51

240,28

209,04

6,55

7,05

7,12

0

0

0

83,17

87,34

89,72

204,21

207,02

210,07

1 321,95

1 375,39

1 400,91

2018
15,0%

Lékaři a zubní lékaři

13,4%

Farmaceuti

0,9%

Všeobecné sestry, porodní asistentky

6,4%
0,0%
0,5%

Ostatní ZP nelékaři s odb. způsobilostí
ZP nelékaři s odb. a spec. způsobilostí
ZP nelékaři s pod odb. dohledem

14,9%

35,0%

Jiní odb. prac. nelékaři s odb. způs.,
dentisté
Pedagogičtí pracovníci

2,9%

THP

11,0%

Dělníci a provozní pracovníci
Struktura zaměstnanců dle
věku (stav k 31.12.2018)

Muži

Ženy

Celkem

Podíl
v %

1

13

14

1%

21 - 30 let

54

205

259

17%

31 - 40 let

49

249

298

19%

41 - 50 let

54

395

449

29%

51 - 60 let

61

359

420

27%

61 let a více

37

66

103

7%

Celkem

256

1287

1 543

100%

Podíl v %
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

17%

83%

100%

do 20 let

Ženy
Muži

do 20 let

21 - 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 51 - 60 let 61 let a více

49

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018

UHERSKOHRADIŠŤSKÁ NEMOCNICE a.s.
Nástupy

Nástupy a výstupy zaměstnanců

2017

Lékaři a zubní lékaři

Výstupy

2018

2017

2018

29

30

10

20

3

2

0

2

Všeobecné sestry, porodní asistentky

41

47

28

43

Ostatní ZP nelékaři s odb. způsobilostí

27

36

7

16

ZP nelékaři s odb. a spec. způsobilostí

2

5

3

3

63

62

60

54

Jiní odb. prac. nelékaři s odb. způs., dentisté

2

1

1

0

Pedagogičtí pracovníci

0

0

0

0

THP

16

15

9

9

Dělníci a provozní pracovníci

67

87

57

87

250

285

175

234

Farmaceuti

ZP nelékaři s pod odb. dohledem

Celkem

2018
Lékaři a zubní lékaři

20

30

Farmaceuti

2

Všeobecné sestry, porodní asistentky

2

43

Ostatní ZP nelékaři s odb. způsobilostí

47
16

36

ZP nelékaři s odb. a spec. způsobilostí

3

ZP nelékaři s pod odb. dohledem

5

54

62

Jiní odb. prac. nelékaři s odb. způs., dentisté

01

Pedagogičtí pracovníci

0

THP

9

15

Dělníci a provozní pracovníci 87

87
Výstupy
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XIII. PUBLIKAČNÍ A PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST ZAMĚSTNANCŮ

Výběr publikační a přednáškové činnosti prováděné zaměstnanci společnosti nad plánované semináře,
přednášky a další vzdělávací akce organizované Uherskohradišťskou nemocnicí:
MUDr. Alena Štukavcová - Zásady kompresivní terapie a použití materiálů L&R v dermatologické praxi –
přednáška, Regionální seminář hojení ran, Brno
MUDr. Veronika Bystřická - Virové bradavice a možnosti léčby - článek pro Špitálskou drbnu
MUDr. Jana Zaoralová - Seboroická dermatitida - článek pro Špitálskou drbnu
MUDr. Veronika Bystřická - Kazuistika - Seminář dermatovenerologické kliniky FN Olomouc

MUDr. Jan Uhýrek - Paliativní medicína a domácí hospicová péče – přednáška, Konference PAHOP, Velehrad
MUDr. Lubor Hruška - rozhovor na téma „Na svém životě bych nic neměnil“ – Špitálská Drbna Léto 2018 a
časopis Darina
MUDr. Lubor Hruška – Lze přežít pH 7.627 a BE – 36,8 mmol/l ? – přednáška, Odborné a společenské setkání
nemocnic ZK Karlova Studánka
RNDr. PharmDr. Štěpán Jiří, Ph.D. - 55. dny nukleární medicíny, Porovnání testů linearity měřiče aktivity AtomLab
500přeměnovou a atenuační metodou - přednáška
RNDr. PharmDr. Štěpán Jiří, Ph.D. - Pracovní dny radiofarmaceutické sekce - Český lékopis a možnost
vyhodnocení radiochromatogramů pomocí skeneru radiochromatogramů – přednáška
MUDr. Lenka Trková - Propojenost diagnostických metod NM a RTG – článek Laboratorní drbna
MUDr. Ivana Harisová - Perfusní a ventilační scintigrafie plic – článek pro Laboratorní drbnu
Ing.Václav Poljak - IRCP 103 – přednáška, Konference fyziků
MUDr. Irena Baroňová - Kraniosynostoza; Festival kazuistik, Luhačovice
MUDr. Irena Baroňová – Jsou psychiatrická onemocnění v dětském věku vzácná?, přednáška, XVI. Odborná
konference UHN
MUDr. Zuzana Konečná - Metabolický rozvrat u rodičky a novorozence, poster; Pediatrický kongres, Praha
MUDr. Martina Ingrová - Krvácení do nadledvin u novorozence, poster, XXXIV. Neonatologické dny, Hradec
Králové

MUDr. Veronika Bayerová – Kazuistiky z novorozenecké kardiologie, XVI. Odborná konference UHN
MUDr. Lenka Krystová - Syndrom náhlého a neočekávaného kolapsu novorozence, poster, XXXIV.
Neonatologické dny, Hradec Králové
MUDr. Jana Grebíková – Radosti a strasti obezitologické ambulance, přednáška, XVI. Odborná konference UHN
MUDr. Veronika Písková - : Kazuistiky z novorozenecké kardiologie; Neonatologické setkání Hanákovy dny,
Rožnov pod Radhoštěm
MUDr. Tomáš Juřenčák - Osud pravolevé asymetrie ve 4 dutinové projekci postnatálně, Moravský den dětské
kardiologie, Brno
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MUDr. Jan Petrželka – Dětské oddělení ve 20. a 21. století, přednáška, XVI. Odborná konference UHN
MUDr. Jan Petrželka – Pacientů s poruchami příjmu potravy přibývá, článek pro Špitálskou drbnu
MUDr. Žaneta Lechnerová - Záhadná eozinofilie, přednáška, Jarní hematologické sympozium regionu Morava a
Vysočina, Třebíč
MUDr. Marta Černá, MUDr. René Kamrla - Dárcovství krve a kostní dřeně, přednáška pro studenty středních škol
MUDr. Marta Černá - Rozšířené parametry krevního obrazu a jejich využití v klinické praxi, přednáška
Mgr. Zuzana Hudečková – Klinické hodnocení parametrů retikulocytů, článek pro Špitálskou drbnu
MUDr. Michaela Orlovská – Dárcovství krvetvorných buněk, článek pro Špitálskou drbnu
Eva Rosůlková - Dárcovství krve a kostní dřeně, přednáška pro studenty středních škol

MUDr. Marta Černá - De Novo Acute Myeloid Leukemia Involving only Granulocyte-Macrophage Line, Annals of
Hematology & Oncology 2018, článek – spoluautorství
MUDr. Zdeněk Pokorný – Na operaci žlučníku do Uherskohradišťské nemocnice, článek pro Špitálskou drbnu
MUDr. Lenka Turková - Historie Infekčního odd. UHN a.s., článek pro Špitálskou drbnu
MUDr. Lenka Turková - Virová hepatitida A, Centrum cestovní medicíny, článek pro Špitálskou drbnu
MUDr. Lenka Turková - Infekční odd. UHN a.s., postexpoziční ošetření pacientů-lyssa, článek Okno do kraje
MUDr. Lenka Turková – Infekční oddlění UHN .a.s. v roce 2018, přednáška, Odborné a společenské setkání
nemocnic ZK Karlova Studánka
MUDr. Lenka Turková – Nemoc špinavých rukou a jak jí předcházet – článek pro Špitálskou drbnu
MUDr. Barbora Šumíčková – Bartoneloza – dosud aktuální téma, přednáška, XVI. Odborná konference UHN
MUDr. Kateřina Brajzová – Raritní etiologie mozkového pseudotumoru, přednáška, XVI. Odborná konference
UHN
MUDr. Zuzana Kostelníková – Vzteklina – stále mezi námi, přednáška, XVI. Odborná konference UHN
MUDr. Yvona Ptoszková, Bc. Veronika Žajdlíková, Silvie Luňáková – Diabetolog a sestra – včera, dnes a zítra,
přednáška, XVI: Odborná konference UHN
MUDr. Eva Šipková, Vendula Kadlčíková DiS. – Co děláme u nás v gastru, vyšetření chloridů v potu metodou
Macroduct, přednáška, XVI. Odborná konference UHN
Simona Drobilová, Veronika Nyklová – Ošetřovatelský proces u dítěte s onemocněním dýchacích cest,
spirometrie, přednáška, XVI. Odborná konference UHN
Bc. Michaela Barthová - Fekální bakterioterapie, přednáška, Odborné a společenské setkání nemocnic ZK
Karlova Studánka
Mgr. Tereza Mangl - Dobrovolnictví v UHN a.s., přednáška, Odborné a společenské setkání nemocnic ZK Karlova
Studánka
Mgr. Marta Beníčková, Mgr. Ondřej Vávra - Stres a zátěžové situace v práci zdravotníka, přednáška, XVII:
Odborná konference UHN .a. s
MUDr. Pavel Bednařík - Úžeh, úpal ,rozhovor v rádiu Čas
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MUDr. Vladimír Okénka - Zobrazení nejčastějších poruch srdečního rytmu, přednáška a praktický nácvik
Eva Žufanová a Magdalena Leskovanová – Léčba chronických ran včera a dnes, přednáška, SŽPHZ Uherské
Hradiště
MUDr. Vladimír Okénka - Náhlá úmrtí sportovců, článek pro Špitálskou drbnu
Eva Žufanová a Magdalena Leskovanová – Bulózní erysipel, přednáška Odborná konference Vsetín
MUDr. Lenka Uberallová – Arteriálná hypertenze neboli vysoký krevní tlak, článek pro Špitálskou drbnu
MUDr. Jarmila Šurinová, MUDr.Václav Sttránský – Kolorektální karcinom, článek pro Špitálskou drbnu
MUDr. Anna Skaldaná - Paliativní medicína, přednáška
Jana Špičáková – Principy paliativní péče z pohledu sestry, přednáška

MUDr. Pavel Bednařík – Screeningové vyšetření moče, přednáška
MUDr. Libuše Nabitá – Nezhoubný nádor prsu, článek pro Špitálskou drbnu
MUDr. Petr Procházka, Diabetická polyneuropatie, přednáškové odpoledne spol. Worwag
Ing. Bronislava Rozhonová - Eedukace odběrů a preanalytické fáze, přednáška Sympozium Roche
Ing,Bronislava Rozhonová, Ing. Milena Píchalová, Mgr. Motyčková – článek pro Špitálskou drbnu
Mgr.Jitka Bobčíková, Mgr. Aneta Prášková, RNDr. Martínková - článek pro Špitálskou drbnu
MUDr. Martin Skládal - Operace PIP IV prstu ruky po úrazu, náhrady kloubů ruky lokte a ramena – článek pro
Špitálskou drbnu

MUDr. Martin Skládal – ortopedické oddělení, článek pro Špitálskou drbnu
MUDr. Jarmila Posseltová – Dětská gynekologie v UHN, článek pro špitálsko udrbnu
MUDr. Barbora Vaňková – Subarachnoidální krvácení u matky v graviditě , článek Česká gynekologie 2/2018
MUDr. Markéta Pektorová – Vaginální porod plodu v poloze podélné koncem pánevním v kleče - hodnocení
bezpečnosti, úspěšnosti a komplikací, přednáška, Celostátní konference Sekce gynekologů a porodníků
lůžkových zařízení se SNGP, Mikulov
MUDr. Tomáš Niko – Inkontinence moči, přednáška
MUDr. Petra Závodná – Neužíváte antibiotika zbytečně?, článek pro Špitálskou drbnu
MUDr. Petr Procházka – Neurologické oddělení, článek pro Špitálskou drbnu
MUDr. Antonín Večeřa – oddělení patologie, článek pro Špitálskou drbnu
Mgr. Lucie Štěpánová, Silvia Šimková – Novinky na oddělení rehabilitace a fyzikální medicíny, článek pro
Špitálskou drbnu
MUDr. Eva Tvrdoňová – Včasné vyšetření může zabránit ztrátě zraku, článek pro Špitálskou drbnu
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XIV. DOTACE, DARY, VÝZNAMNÍ DÁRCI
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XV. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

Účetní závěrka představuje soubor, která je sestavena za účetní období k rozvahovému dni, tj. k 31. 12. 2018.
Tyto finanční výkazy vypovídají o hospodaření společnosti za dané období – cílem účetní závěrky je poskytnout
informace o finanční pozici, výkonnosti a změnách ve finanční pozici, které jsou užitečné širokému okruhu
uživatelů při tvorbě ekonomických rozhodnutí.
Uherskohradišťská nemocnice a.s. považuje za nutné komentovat účtování o dani z příjmů právnických osob
(DPPO) v roce 2018:
Uherskohradišťská nemocnice a. s. v roce 2018 po schválení účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2017 podala
daňové přiznání k DPPO. Daňová povinnost dle tohoto daňového přiznání byla o 1.473.640 Kč nižší, než v roce
2017 zaúčtovaná předpokládaná daň. Tento rozdíl byl zaúčtován na účet 591 až v roce 2018 a ovlivnil tedy
hospodářský výsledek roku 2018.
DPPO za rok 2018 je vypočtena daňovým poradcem firmy Moore Stephens s.r.o. a zaúčtována stejným
způsobem jako v předešlém roce. DPPO činí 4 661 586 Kč. Účetní závěrka s takto zaúčtovanou daní byla ověřena
auditorem, předložena dozorčí radě ke schválení a následně bude předložena valné hromadě.
Mezi hlavní finanční výkazy účetní závěrky patří:
• Rozvaha (podává přehled o finanční pozici)
• Výkaz zisku a ztráty (podává přehled o finanční výkonnosti)
• Přehled o peněžních tocích
• Příloha k účetní závěrce
• Přehled o změnách vlastního kapitálu
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ROZVAHA

Minimální závazný výčet informací
uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb.

Obchodní firma

v plném rozsahu

Uherskohradišťská
nemocnice a.s.

ke dni 31. 12. 2018
(v celých tisících Kč)

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Rok

Měsíc

IČO

2018

12

27660915

a místo podnikání, liší-li se
od bydliště

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
a doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

J. E. Purkyně 365
686 68 Uherské Hradiště

označ

AKTIVA

řád

Min. úč.

Běžné účetní období

období

a

B
AKTIVA CELKEM
Pohledávky za upsaný základní
. kapitál

A
B

.
B
I.
B
I.

Dlouhodobý majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek
. (ř. 05 + 06 + 09 + 010 + 011)
Nehmotné výsledky výzkumu a
1. vývoje

2

3

B
II.

II. 1.

Netto

Netto

1

2

3

4

c

001

1 948 618

417 741

002

1 530 877

1 260 792

0

0

003

1 576 866

416 672

1 160 194

909 310

004

5 459

4 077

1 382

1 144

0

0

005
006

5 007

4 077

930

1 085

B.I.2.1. Software

007

5 007

4 077

930

1 085

B.I.2.2.Ostatní ocenitelná práva

008

0

0

Goodwill

009

0

0

010

0

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý
nehmotný majetek a nedokončený

011

B.I.5.1. Poskytnuté zálohy na
dlouhodobý nehmotný majetek

012

B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý
nehmotný majetek

013

452

014

1 571 407

Pozemky a stavby

015

1 040 972

B.II.1.1. Pozemky

016

65 562

B.II.1.2. Stavby

017

975 410

018

526 957

Dlouhodobý hmotný majetek
. (ř. 15 + 18 + 19 + 20 + 24 )

B

Korekce

Ocenitelná práva

Ostatní dlouhodobý nehmotný
4 majetek
5

Brutto

Hmotné movité věci a soubory
2 movitých věcí

452

57

0

452

59

452

59

412 595

1 158 812

908 166

65 270

975 702

660 911

65 562

65 239

65 270

910 140

595 672

347 325

179 632

160 080
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Oceňovací rozdíl k nabytému ma3 jetku
Ostatní dlouhodobý hmotný maje4 tek
B.II.4.1. Pěstitelské celky trvalých
porostů
B.II.4.2. Dospělá zvířata a jejich
skupiny
B.II.4.3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý
hmotný majetek a nedokončený
5 dlouhodobý hmotný majetek
B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na
dlouhodobý hmotný majetek
B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý
hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek

B

. (ř. 28 až 34)
Podíly - ovládaná nebo ovládající
B
III. 1. osoba
Zápůjčka a úvěry - ovládaná nebo
2 ovládající osoby
III.

C
.
C
.

II.
II.

0

645

021

0

022

0

023

645

024

2 833

0

613

2 833

86 562

2 833

86 562

0

0

025
026

2 833

027

0

0

Podíly - podstatný vliv

030

0

Zápůjčka a úvěry - podstatný vliv

031

0

Ostatní dlouhodobé cenné papíry
5 a podíly

032

0

033

0

Zápůjčky a úvěry - ostatní

613

645

0

Ostatní dlouhodobý finanční maje7 tek
B.III.7.1. Jiný dlouhodobý finanční
majetek
B.III.7.2. Poskytnuté zálohy na
dlouhodobý finanční majetek
Oběžná aktiva

I.

645

029

6

I.

020

0

4

C
.
C
.

019

028

3

C
.
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034

0

0

0

0

035
036

0

(ř. 38 + 46 + 68 + 71)
Zásoby

037

360 220

1 069

359 151

344 672

(ř. 39 + 40 + 41 + 44 + 45)

038

44 530

0

44 530

35 133

1 Materiál

039

35 735

35 735

27 522

2 Nedokončená výroba a polotovary

040

3 Výrobky a zboží

041

8 795

C.I.3.1. Výrobky

042

C.I.3.2. Zboží
Mladá a ostatní zvířata a jejich
4 skupiny

043
044

0

5 Poskytnuté zálohy na zásoby

045

0

Pohledávky (ř. 47 + 57)
1 Dlouhodobé pohledávky
C.II.1.1. Pohledávky z obchodních
vztahů

0
0

8 795

7 611

21

21

30

8 774

8 774

7 581

046

164 503

1 069

163 434

047

0

0

0

048

0
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C.II.1.2. Pohledávky - ovládaná
nebo ovládající osoba
C.II.1.3. Pohledávky - podstatný
vliv
C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka

I.

050

0

051

0
0

0

0

053

0

054

0

C.II.1.5.3. Dohadné účty aktivní

055

0

C.II.1.5.4. Jiné pohledávky

056

0

0

2 Krátkodobé pohledávky
C.II.2.1. Pohledávky z obchodních
vztahů
C.II.2.2. Pohledávky - ovládaná
nebo ovládající osoba
C.II.2.3. Pohledávky - podstatný
vliv

057

164 503

1 069

163 434

169 458

058

116 813

1 069

115 744

132 332

C.II.2.4. Pohledávky - ostatní
C.II.2.4.1. Pohledávky za společníky
C.II.2.4.2. Sociální zabezpečení a
zdravotní pojištění
C.II.2.4.3. Stát - daňové pohledávky
C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté
zálohy

061

C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní

2

D.

0

052

C
Peněžní prostředky
. IV.
C
Peněžní prostředky v pokladně
. IV. 1

I.

049

C.II.1.5. Pohledávky - ostatní
C:II.1.5.1. Pohledávky za společníky
C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté
zálohy

C.II.2.4.6. Jiné pohledávky
C
Krátkodobý finanční majetek (ř.
. III.
69 až 70)
Podíly - ovládaná nebo ovládající
C
. III. 1 osoba
Ostatní krátkodobý finanční maje2 tek

D.

UHERSKOHRADIŠŤSKÁ NEMOCNICE a.s.

Peněžní prostředky na účtech
Časové rozlišení (ř. 75 až 77)

1
2
3

Náklady příštích období
Komplexní náklady příštích období
Příjmy příštích období

059

0

060

0
47 690

0

47 690

062

0

063

0

37 126

064

37 588

37 588

13 473

065

1 555

1 555

1 197

066

8.490

8 490

22 398

067

57

57

58

068

0

0

069

0
0
0

070
151 187

071
072
073

151 187

140 081

647

647

500

150 540

150 540

139 581

11 532

6 810

9 647

3 284

0

0

1 885

3 526

11 532

074

9 647

075
076

1 885

077
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Označ

UHERSKOHRADIŠŤSKÁ NEMOCNICE a.s.

PASIVA

A

A
.
A
.

b

Období

Období

5

6

1 530 877

1 260 792

Vlastní kapitál

079

700 256

652 582

Základní kapitál (ř. 81 až 83)

080

415 900

415 900

081

415 900

415 900

2

Základní kapitál
Vlastní akcie a vlastní obchodní
podíly (-)

3

Změny základního kapitálu

083

Ážio (ř. 85 až 86)

084

57 859

57.859

1

Ážio

085

29 291

29 291

2

Kapitálové fondy

086

28 568

28.568

A.II.2.1. Ostatní kapitálové fondy
A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

087

28 568

28.568

II.

A.II.2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních
A.II.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací
A.II.2.5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací
A
. III.
A
. III.

Min. úč.

078

I.

II.

c

Běžné úč.

PASIVA CELKEM

1

A
.
A
.

řád

082

088
089
090

091

Fondy ze zisku (ř. 93 + 94)

092

11 766

8 618

Ostatní rezervní fondy

093

11 736

8 588

2
A
. IV.
A
. IV. 1

Statutární a ostatní fondy
Výsledek hospodaření minulých
let (ř. 96 + 98)

094

30

30

095

167 222

107 256

Nerozdělený zisk minulých let

096

162 704

102 902

2

Neuhrazená ztráta minulých let
Jiný výsledek hospodaření minulých let
Výsledek hospodaření běžného
účetního období (+/-)
(ř. 01 - (+ 80 + 84 + 92 + 95 + 100
+ 101 + 141))
Rozhodnuto o zálohové výplatě
podílu na zisku

097
4 518

4 354

47 509

62 949

Cizí zdroje (ř. 102 + 107)

101

824 698

600 391

Rezervy (ř. 103 až 106)
Rezerva na důchody a podobné
závazky

102

150

250

Rezerva na daň z příjmů

104

1

3
A
.

V.

A
. VI.
B
C
. + .
B
. I.
B
. I. 1
2

098

099
100

103
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3

Rezervy podle zvláštních právních
předpisů

105

4

Ostatní rezervy

106

150

250

Závazky (ř. 108 + 123)

107

824 548

600 141

(ř. 109 + 112 + 113 + 114 +115 +

108

630 944

404 814

Vydané dluhopisy

109

0

0

C.I.1.1. Vyměnitelné dluhopisy

110

C.I.1.2. Ostatní dluhopisy

111

2

Závazky k úvěrovým institucím

112

590 833

371 169

3

Dlouhodobé přijaté zálohy

113

4

Závazky z obchodních vztahů

114

5

115

6

Dlouhodobé směnky k úhradě
Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

7

Závazky - podstatný vliv

117

8

Odložený daňový závazek

118

40 111

33 155

9

Závazky – ostatní

119

C.I.9.1. Závazky ke společníkům

120

C.I.9.2. Dohadné účty pasivní

121

C.I.9.3. Jiné závazky

122

C
.
C
.
C
.

UHERSKOHRADIŠŤSKÁ NEMOCNICE a.s.

Dlouhodobé závazky
I.
I.

1

116

490

490

Krátkodobé závazky
(ř. 124 + 127 + 128 + 129 + 130 +

123

193 604

195 327

Vydané dluhopisy

124

C.II.1.1. Vyměnitelné dluhopisy

125

C.II.1.2. Ostatní dluhopisy

126

2

Závazky k úvěrovým institucím

127

37 167

20 500

3

Krátkodobé přijaté zálohy

128

33

4

Závazky z obchodních vztahů

129

83 485

104 649

5

130

6

Krátkodobé směnky k úhradě
Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

7

Závazky - podstatný vliv

132

8

Závazky ostatní

133

72 919

70 178

C.II.8.1. Závazky ke společníkům

134

C. II.
C. II.

1

131
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C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci

135

C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům

136

38 066

35 069

137

21 849

20 044

138

8 228

10 017

C.II.8.6. Dohadné účty pasivní

139

3 747

3 012

C.II.8.7. Jiné závazky

140

1 029

2 036

Časové rozlišení (ř. 142 + 143)

141

5 923

7 819

1

Výdaje příštích období

142

5 348

6 639

2

Výnosy příštích období

143

575

1 180

C.II.8.4. Závazky ze sociálního
zabezpečení a zdravotního pojištěC.II.8.5. Stát - daňové závazky a
dotace

D.

I.

D.

I.

Právní forma účetní jednotky:

akciová společnost

Předmět podnikání nebo jiné činnosti:

ústavní zdravotní péče

Okamžik sestavení

Podpisový záznam osoby odpovědné
za sestavení účetní závěrky

Podpisový záznam statutárního orgánu
nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou

30. 4. 2019

Ing. Mgr. Jaroslav Zemánek

MUDr. Petr Sládek
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Minimální závazný výčet informací
uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Obchodní
firma

v plném rozsahu

Uherskohradišťská

ke dni 31. 12. 2018

nemocnice a.s.

(v celých tisících Kč)

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
a doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

Rok

Měsíc

IČO

2018

12

27660915

Sídlo nebo bydliště účetní
jednotky a místo podnikání,
liší-li se od bydliště

J. E. Purkyně 365
686 68 Uherské Hradiště

Označení
a

b
Tržby z prodeje výrobků a služeb

I.
II.
A
.
A
.
A
.

TEXT

1
2

Skutečnost v účetním období
sledovaném
Minulém

Číslo
řádku
c

1

2

01

1 188 243

Tržby za prodej zboží
Výkonová spotřeba

02

141 791
445 839

(ř. 04 + 05 + 06)
Náklady vynaložené na prodané
zboží

03

Spotřeba materiálu a energie

1 108 764
138 039
448 901

112 790

04

246 589

05

110 893
266 784

86 460

A
.

3

B
.
C
.
D
.
D
.

1
.

D
.
D
.
D
.
E
.
E
.

2
.

1
.

E
.
E
.
E
.
E
.

2
.
3
.
III.
1
III. .
2
III. .
3
III. .

Služby
Změna stavu zásob vlastní činnosti

06
07

4

Aktivace

08

Osobní náklady (ř. 10 + 11)

09

- 33 466
838 452
615 416

Mzdové náklady
Náklady na sociální zabezpečení,
zdravotní pojištění a ostatní náklady
2. 1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

10

2.2. Ostatní náklady
Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř. 15 + 18 + 19)
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého
nehmotného a hmotného majetku
– trvalé
1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého
nehmotného a hmotného majetku
– dočasné

13

16 883

14

59 543
58 962

Úpravy hodnot zásob

18

Úpravy hodnot pohledávek
Ostatní provozní výnosy

19

(ř. 21 + 22 + 23)
Tržby z prodeje dlouhodobého
majetku

20

Tržby z prodeje materiálu
Jiné provozní výnosy

223 036

11

206 153

12

15

71 224
- 291
-32 766
741 965
543 255
198 710
181 930
16 780
61 970
63.022

58 962
16

63 022
0

17
0
581

- 1 052

74 028
83 474
7

21

35 729

22

38 292

23

63

707
34 971
47 796
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Ostatní provozní náklady
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
Zůstatková cena prodaného materiálu

24

28 057

32 585

25

13

590

26

26 411

26 372

Daně a poplatky
Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období

27

750

667

28

- 100

- 50

Jiné provozní náklady

29

983

5 006

Provozní výsledek hospodaření
(ř. 01 + 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 14 +

30

65 633

77 913

0

0

0

0

530

300

530

300

7 655

2 650

45

7 655

2 650

Ostatní finanční výnosy

46

6

6

K.

Ostatní finanční náklady

47

861

409

*

Finanční výsledek hospodaření
(ř. 31 - 34 + 35 - 38 + 39 - 42 - 43
Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 30 + 48)
Daň z příjmů za běžnou činnost
(ř. 51 + 52)

- 7 980

- 2 753

57 653

75 160

50

10 144

12 211

51

3 188

12 671

F.
1
.
2
.
3
.
4
.
5
.

F.
F.
F.
F.
F.

*

IV.
1
IV. .
2
IV. .
G
.
V.
V.
V.

1
.
2
.

H
.
VI.
1
VI. .
2
VI. .
I.
J.
1
.

J.

2
.

J.
VII.

**
L.
L.

1

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly
Výnosy z podílů - ovládaná nebo
ovládající osoba
Ostatní výnosy z podílů
Náklady vynaložené na prodané
podíly
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (ř. 36 +37)
Výnosy z ostatního dlouhodobého
finančního majetku
Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

Náklady související s ostatním
dlouhodobým finančním majetVýnosové úroky a podobné výnosy (ř. 41 + 42)
Výnosové úroky a podobné výnosy
- ovládaná nebo ovládající osoba
Ostatní výnosové úroky a podobné
výnosy
Úpravy hodnot a rezervy
ve finanční oblasti
Nákladové úroky a podobné náklady (ř. 45 +46)
Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoOstatní nákladové úroky
a podobné náklady

Daň z příjmů splatná

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

48
49
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L. 2

Daň z příjmů odložená

52

6 956

**

Výsledek hospodaření po zdanění (ř. 59 - 50)

53

47 509

62 949

M.

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům

54

***

Výsledek hospodaření za účetní
období (ř. 53 - 54)

55

47 509

62 949

*

Čistý obrat za účetní období = I. +
56
II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.

1 404 598

1 330 583

Právní forma účetní jednotky:

akciová společnost

Předmět podnikání nebo jiné činnosti:

ústavní zdravotní péče

- 460

Okamžik sestavení

Podpisový záznam osoby odpovědné
za sestavení účetní závěrky

Podpisový záznam statutárního orgánu
nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou

30. 4. 2019

Ing. Mgr. Jaroslav Zemánek

MUDr. Petr Sládek
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Minimální závazný výčet informací
uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb.

UHERSKOHRADIŠŤSKÁ NEMOCNICE a.s.

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH
TOCÍCH
v plném rozsahu

ke dni 31. 12. 2018
(v celých tisících Kč)

Rok
Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
a doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

Měsíc

Obchodní firma

Uherskohradišťská
nemocnice a.s.
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

IČO

a místo podnikání, liší-li se
od bydliště

2018

12

27660915
J. E. Purkyně 365
686 68 Uherské Hradiště
Běžné období

Minulé období

140 081

80 571

Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním

57 653

75 160

Úpravy o nepeněžní operace

66 575

641 51

58 962

63 022

482

-1 103
-1 17

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)
Z.
A.

1

A.

1

1 Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku

A.

1

2 Změna stavu opravných položek, rezerv

A.

1

3 Zisk z prodeje stálých aktiv

6

A.

1

4 Výnosy z podílů na zisku

0

A.

1

5 Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění

A.

1

6 Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace

A.

*

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovní-

124 228

139 311

A.

2

Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu

-12 296

18 641

A.

2

1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv

720

-16 983

A.

2

2 Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů

-3619

35 999

A.

2

3 Změna stavu zásob

-9 397

-375

A.

2

4 Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněž-

2 349

0

A. **

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním

A.

3

Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobé-

A.

4

Přijaté úroky

A.

5

Zaplacená daň z příjmů a doměrky daně za minulá období

A.

6

Přijaté podíly na zisku

A. **

7 125

0
111 932

157 952

-7 655

-2 650

530

300

-10 144

-12 211

0

Čistý peněžní tok z provozní činnosti

94 663

143 391

Peněžní toky z investiční činnosti
B.

1

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv

-309 859

-106 949

B.

2

Příjmy z prodeje stálých aktiv

7

707

B.

3

Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám

0

B. **

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti

-309 852
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Peněžní toky z finančních činností

C.

1

Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků

226 130

21 492

C.

2

Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty

C.

Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, ážia a fondů
2 1
ze zisku.

165

869

0

C.

2 2 Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům

0

C.

2 3 Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů

0

C.

2 4 Úhrada ztráty společníky

0

C.

2 5 Přímé platby na vrub fondů

C.

2 6 Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené daně

165

869

0

C.

***

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti

F.

Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků

R.

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období

Právní forma účetní jednotky:

akciová společnost

Předmět podnikání nebo jiné činnosti:

ústavní zdravotní péče

226 295

22 361

11 106

59 510

151 187

140 081

Okamžik sestavení

Podpisový záznam osoby odpovědné za
sestavení účetní závěrky

Podpisový záznam statutárního orgánu nebo
fyzické osoby, která je účetní jednotkou

30. 4. 2019

Ing. Mgr. Jaroslav Zemánek

MUDr. Petr Sládek
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PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

k 31. prosinci 2018
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UHERSKOHRADIŠŤSKÁ NEMOCNICE a.s.

POPIS SPOLEČNOSTI

Uherskohradišťská nemocnice a.s. (dále jen „společnost”) je akciová společnost, která vznikla 22. 9. 2005 a sídlí
v Uherském Hradišti, J. E. Purkyně 365, Česká republika, IČ 27660915, DIČ CZ27660915. Hlavním předmětem
její činnosti je poskytování zdravotnických služeb, které společnost začala poskytovat až od okamžiku vkladu
podniku (dřívější příspěvková organizace Nemocnice s poliklinikou Uherské Hradiště, p. o.), tj. k datu 1. 1. 2006.
V roce 2018 nebyly provedeny změny v zápisu do obchodního rejstříku.
Osoby podílející se 20 a více procenty na základním kapitálu (v tis. Kč):
Sledované účetní období
Zlínský kraj

Minulé účetní období

Podíl

%

Podíl

%

415 900

100

415 900

100

Členové statutárních orgánů k 31. prosinci 2018:
Představenstvo
Předseda:

Radomír Maráček

Místopředseda:

Petr Sládek

Člen:

Lucie Štěpánková

Dozorčí rada
Předseda:

Miluše Miklíková

Místopředseda:

-

Člen:

Róbert Teleky

Člen:

Miroslav Hladík

Člen:

Jaroslav Kučera

Člen:

Martin Déva

Člen:

Miroslav Adámek

Člen:

Tomáš Pajonk

Člen:

Milena Kovaříková

Společnost má následující organizační strukturu: (viz kapitola IV. VZ)
Společnost nemá organizační složku v zahraničí.
2

ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Přiložená účetní závěrka byla připravena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v aktuálním znění
(dále jen zákonem o účetnictví) a prováděcí vyhláškou č. 500/2002 Sb. v aktuálním znění (dále jen vyhláška),
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví.
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OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY, ÚČETNÍ METODY A JEJICH ZMĚNY A ODCHYLKY

Způsoby oceňování, odpisování a účetní metody, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok
2018, jsou následující:
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek (nad 30 tis. Kč) se v roce 2018 oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují
cenu pořízení a náklady související s pořízením.
Dlouhodobý nehmotný majetek v roce 2018 je odepisován do nákladů na základě předpokládané doby
životnosti příslušného majetku od následujícího měsíce po uvedení do používání podle stanoveného
odpisového plánu.

Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek (nad 20 tis. Kč) se v roce 2018 oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu
pořízení a náklady související s pořízením. Do nákladů je odepisován na základě přepokládané doby životnosti
od následujícího měsíce po uvedení do používání podle stanoveného odpisového plánu.
Dlouhodobý hmotný majetek získaný bezplatně se oceňuje reprodukční pořizovací cenou a účtuje se podle
daných předpisů. Reprodukční pořizovací cena tohoto majetku je stanovena na základě kvalifikovaného
odhadu odborného pracovníka, v případě stanovení ceny vozidla nebo zdravotnického přístroje odborným
znaleckým posudkem.
Ocenění dlouhodobého majetku (DM) se snižuje o přijaté investiční dotace.
Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy a běžná údržba
se účtují do nákladů.
Při vyřazení DM z evidence se zůstatková cena majetku účtuje do nákladů na účet odpisů.
Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku podle
stanoveného odpisového plánu. Předpokládaná životnost je stanovena na základě Závazného metodického
pokynu Zlínského kraje takto:
Počet let
1. odpisová skupina

4

2. odpisová skupina

8

3. odpisová skupina

15

4. odpisová skupina

30

5. odpisová skupina

50

6. odpisová skupina

50

Společnost neodepisuje DM (stavby a budovy), jejichž vlastníkem je Zlínský kraj. Společnost pronajaté budovy
eviduje na podrozvahových účtech. Technické zhodnocení budov vlastněných Zlínským krajem, které je
Zlínským krajem schváleno, společnost vede v evidenci a na rozvahových majetkových účtech a odepisuje. U
vlastních nemovitostí (kromě pozemků) společnost realizuje odpisy budov a staveb.
V účetním roce 2018 nebyl vytvořen žádní DM vlastní činností.
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Finanční majetek
Dlouhodobý finanční majetek společnost nevykazuje.
Krátkodobý finanční majetek tvoří peníze v hotovosti a na bankovních účtech.
Zásoby
Nakupované zásoby (materiál a zboží) jsou oceněny pořizovacími cenami s použitím metody "first in, first
out" (FIFO - první cena pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob).
Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů souvisejících s pořízením. Materiál a
zboží na cestě odpovídá ceně pořízení.
Společnost k zásobování využívá také konsignační sklady, jejichž stav je k rozvahovému dni inventarizován a
veden v podrozvaze.

Výrobky a nedokončená výroba (služby) se oceňují plánovanými vlastními náklady. Vlastní náklady zahrnují
přímé materiálové a mzdové náklady a výrobní režijní náklady (správní režii). Výrobní režijní náklady zahrnují
náklady na nezdravotnická pracoviště (řízení lidských zdrojů, financování, provozní služby atd.) a jsou
rozvrhovány na základě procenta přímých nákladů. O nedokončené výrobě společnost v roce 2018 neúčtuje.
Pohledávky
Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Ocenění pohledávek se snižuje pomocí
opravných položek na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu na základě Závazného metodického pokynu
k jednotnému postupu účtování v nemocnicích založených Zlínským krajem. Odepsané pohledávky společnost
eviduje v podrozvaze.
Dohadné účty aktivní se oceňují na základě odhadů a odborných propočtů dle Metodického pokynu
Uherskohradišťské nemocnice a. s.
Vlastní kapitál
Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku krajského soudu. Případné
zvýšení nebo snížení základního kapitálu na základě rozhodnutí valné hromady, které nebylo ke dni účetní
závěrky zaregistrováno, se vykazuje jako změny základního kapitálu. Vklady přesahující základní kapitál se
vykazují jako emisní ážio. Ostatní kapitálové fondy byly do roku 2015 tvořeny peněžními a nepeněžními dary.
Dle platné novely zákona o účetnictví se od roku 2016 o přijatých darech účtuje jako o jiných provozních
výnosech.
Podle Zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. společnost vytváří rezervní fond ze zisku.
Cizí zdroje
Rezervy jsou tvořeny dle metodického pokynu na náhrady škod podaných žalob proti nemocnicím založených
Zlínským krajem, jejichž výše přesahuje předpokládanou náhradu od pojišťovny.
Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách. Dlouhodobé závazky se vztahují
k odloženému daňovému závazku a závazkům k úvěrovým institucím. Za krátkodobé závazky k úvěrovým
institucím se považuje i část dlouhodobých závazků k úvěrovým institucím, která je splatná do jednoho roku od
rozvahového dne.
Dohadné účty pasivní jsou oceňovány na základě odborných propočtů dle Metodického pokynu
Uherskohradišťské nemocnice a. s.
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Finanční leasing
Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů a aktivuje příslušnou
hodnotu najatého majetku v době, kdy smlouva o nájmu končí a uplatňuje se možnost nákupu. Splátky
nájemného hrazené předem se časově rozlišují.
Devizové operace
Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách (v kurzu platném ke dni jejich vzniku),
určený ČNB (devizy střed) ke dni účtování. Při přepočtu nakoupených hotových peněz v cizí měně použijeme
kurz, za který byl obchod uskutečněn.
Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se účtují do výnosů nebo nákladů běžného roku.
Účtování výnosů a nákladů

Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí. Při nesouladu
nákladů a výdajů, výnosů a příjmů se použijí účty časového rozlišení.
Společnost účtuje na vrub nákladů tvorbu rezerv a opravných položek na krytí všech rizik, ztrát a
znehodnocení, které jsou ke dni sestavení účetní závěrky známy.
Výnosy a náklady společností jsou v účetnictví sledovány pomocí nákladových středisek a též členěny
v analytické evidenci dle účtů. Vedení oddělené evidence výnosů a nákladů u dotací nebo zakázek je zajištěna
pomocí položky.
Daň z příjmů
Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého
o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a zúčtování ostatních
rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy atd.).
Odložená daňová povinnost odráží daňový dopad přechodných rozdílů mezi zůstatkovými hodnotami aktiv a
pasiv z hlediska účetnictví a stanovení základu daně z příjmu s přihlédnutím k období realizace.
Dotace
Dotace je zaúčtována v okamžiku jejího přijetí či nezpochybnitelného nároku na přijetí. Dotace přijatá na
úhradu nákladů se účtuje do provozních výnosů. Dotace přijatá na pořízení dlouhodobého majetku vč.
technického zhodnocení snižuje pořizovací cenu nebo vlastní náklady na pořízení. Účetnictví dotace se vede
odděleně podle stanovených požadavků ve smlouvě.
V účetním roce 2018 společnost obdržela tyto dotace:
Neinvestiční dotace:
• Na základě žádosti o dotaci na poskytování sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení poskytlo

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR společnosti neinvestiční dotaci ve výši 3 805 tis. Kč. Dotace byla
vyčerpána do konce roku 2018.
• Na základě žádosti poskytl Zlínský kraj neinvestiční dotaci na úhradu nákladů spojených s předáváním údajů

do národního onkologického registru ve výši 230 tis. Kč. Dotace byla vyčerpána.
• Na základě žádosti poskytl Zlínský kraj vyrovnávací platbu na úhradu nákladů spojených s poskytováním

služeb obecného hospodářského zájmu ve výši 2 300 tis. Kč. Dotace nebyla plně vyčerpána, vrácena částka
v roce 2019 ve výši 1 072 tis. Kč.
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• Na základě žádosti poskytlo Ministerstvo zdravotnictví v rámci dotačního programu Rezidenční místa dotaci

ve výši 344 tis. Kč. Dotace byla vyčerpána.
• Od Krajské nemocnice Tomáše Bati, a.s. byly poskytnuty finanční prostředky převedené na KNTB od

Masarykova onkologického ústavu za účelem zajištění činnosti Národního onkologického registru ve výši
260 408 Kč. Dotace byla vyčerpána.
• V rámci programu péče o krajinu v roce 2018 poskytlo Ministerstvo životního prostředí dotaci ve výši 29 000

Kč. Dotace byla vyčerpána.
• Město Uherský Brod poskytlo společnosti dotaci na zajištění mzdových prostředku v sociální péči ve výši

5 700 Kč. Dotace byla vyčerpána.
• Město Uherské Hradiště z programu sociální pomoci a prevence města poskytlo dotaci na zajištění

mzdových prostředků v sociální péči ve výši 2 000 Kč. Dotace byla vyčerpána.

Investiční dotace:
Na základě žádosti na Ministerstvu pro místní rozvoj byla poskytnuta dotace z integrovaného regionálního
operačního programu na Zvýšení kvality návazné péče ve výši 97 116 tis. Kč na období 2017-2018. Za období
2018 byla proplaceny investiční náklady ve výši 48 991 tis. Kč.
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4

DLOUHODOBÝ MAJETEK

a)

Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)

POŘIZOVACÍ CENA
v tis. Kč

Software

Počáteční zůstatek

Přírůstky

Vyřazení

Zařazení

Konečný
zůstatek

4 429

578

0

0

5 007

0

452

0

0

452

Nedokončený dlouhodobý

4 429

Celkem 2018

5 457

OPRÁVKY
v tis. Kč

Počáteční zůstatek oprávek

Software

3 343

734

0

4 077

Celkem 2018

3 343

734

0

4 077

Odpisy r. 2018

Konečný zůstatek oprávek

Likvidace

Souhrnná výše drobného nehmotného majetku neuvedeného v rozvaze činila k rozvahovému dni 375 tis. Kč.
b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)
POŘIZOVACÍ CENA
Počáteční zůstatek

Přírůstky

Vyřazení

Zařazení

Konečný
zůstatek

Stavby

649 893

337 987

12 467

0

975 410

Stroje, přístroje a zařízení

390 246

29 326

15 186

0

404 384

Dopravní prostředky

29 830

3 171

82

0

32 919

Výpočetní technika

18 747

838

1 701

0

17 884

Inventář

13 498

1 242

99

0

14 633

Samostatné movité věci

30 973

26 164

0

0

57 137

Pozemky

65 239

0

0

0

65 562

613

32

0

0

645

86 562

373 559

0

457 288

2 833

0

323

0

323

0

v tis. Kč

Umělecká díla
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný
majetek
Celkem 2018

1 285 601
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OPRÁVKY
v tis. Kč

Počáteční zůstatek

Odpisy r. 2018

54 221

13 071

2 022

65 270

283 061

30 127

9 003

304 185

Dopravní prostředky

14 944

2 941

82

17 803

Výpočetní technika

14 335

1 407

1 702

14 040

Inventář

10 912

497

112

11 297

377 473

48 043

12 921

412 595

Stavby
Stroje, přístroje a zaří-

Celkem 2018

Likvidace

Konečný zůstatek

K 31. 12. 2018 souhrnná výše drobného hmotného majetku neuvedeného v rozvaze činila v pořizovacích cenách
72 007 tis. Kč.
5

ZÁSOBY

Společnost provedla k rozvahovému dni inventuru materiálu, zboží a výrobků v jednotlivých skladech. V průběhu
účetního období společnost neidentifikovala nepotřebné, zastaralé a pomalu obrátkové zásoby.
Společnost provedla k rozvahovému dni inventuru nespotřebovaných zásob zdravotnického materiálu, léků,
všeobecného materiálu a pohonných hmot na jednotlivých odděleních. Celková výše těchto zásob činila
15 748 tis. Kč.
6

POHLEDÁVKY

K 31. 12. 2018 společnost eviduje krátkodobé pohledávky ve výši 164 503 tis. Kč. Jejich největší část je tvořena
pohledávkami z obchodního styku ve výši 116 813 tis. Kč. Zbytek představují poskytnuté zálohy ve výši
1 555 tis. Kč, dohadné účty aktivní ve výši 8 490 tis. Kč a jiné pohledávky ve výši 57 tis. Kč.
K 31. 12. 2018 jsou pohledávky z obchodního styku po lhůtě splatnosti ve výši 4 579 tis. Kč (brutto, v roce 2017
ve výši 8 331 tis. Kč). Jedná se zejména o pohledávky za zdravotními pojišťovnami, za krev a krevní výrobky
dodávané nemocnicím, za regulační poplatky a nájmy z ubytovacího zařízení. Pohledávky po lhůtě splatnosti do
30 dnů byly ve výši 1 246 tis. Kč. Pohledávky po lhůtě splatnosti více než 30 dnů byly ve výši 3 333 tis. Kč (v roce
2017 ve výši 6 938 tis. Kč).
U krátkodobých poskytnutých záloh ve výši 1 555 tis. Kč se jedná zejména o zálohy poskytnuté na energie.
Na dohadných účtech aktivních společnost zachytila pohledávky v předpokládané výši 8 490 tis. Kč. Jsou zde
zachyceny zejména dohadné položky za zdravotními pojišťovnami vzniklé z titulu předpokládaného vyúčtování
péče za období roku 2018. Dále pak bonusy za odebraný materiál a zboží v lékárně a dohad na příspěvky
z programu aktivní politiky zaměstnanosti.
7

OPRAVNÉ POLOŽKY

Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv. Společnost tvořila pouze opravné položky
k pohledávkám. Účetní opravné položky k pohledávkám k rozvahovému dni snížila hodnotu pohledávek o 1 069
tis. Kč.
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KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

Krátkodobý finanční majetek představují peněžní zůstatky na bankovních účtech a v pokladnách ve výši
151 187 tis. Kč (v roce 2017 ve výši 140 081 tis. Kč).
Společnost má uzavřenu smlouvu o revolvingovém úvěru u ČSOB a. s. Maximální nepřekročitelná částka
pro opakované čerpání je 45 000 tis. Kč. V roce 2018 nebylo z úvěru čerpáno.
Na depozitním neúročeném účtu je zůstatek 3 370 tis. Kč. Jedná se o složené jistiny z bytových nájmů a část
uložených finančních prostředků klientů sociálního střediska.

9

OSTATNÍ AKTIVA

Náklady příštích období zahrnují především časové rozlišení drobného majetku, náklady na pronájem
technických lahví, předplatné a jiné služby a jsou účtovány do nákladů období, do kterého věcně a časově
přísluší. Náklady příštích období jsou ve výši 9 647 tis. Kč.
Na účtu příjmy příštích období společnost k 31. 12. 2018 evidovala výnosy z bonusů za odběry léků a
zdravotnického materiálu ve výši 1 885 tis. Kč.
10 VLASTNÍ KAPITÁL
Základní kapitál společnosti ve výši 415 900 tis. Kč je tvořen 413 kmenovými akciemi na jméno v listinné podobě
plně upsanými a splacenými ve jmenovité hodnotě 1 000 tis. Kč a 29 kmenovými akciemi na jméno v listinné
podobě ve jmenovité hodnotě 100 tis. Kč.
Kapitálové fondy společnosti se skládají z emisního ážia ve výši 29 291 tis. Kč a z fondu pro evidenci darů. Na účtu
ostatních kapitálových fondů společnost eviduje dary v celkové výši 28 568 tis. Kč.
Valná hromada společnosti a Rada Zlínského kraje usnesením č. 11/UHN2/18 ze dne 18. 6. 2018 rozhodla o
rozdělení zisku společnosti za rok 2017 ve výši 62 949 tis. Kč. Bylo rozhodnuto o převedení 95 % na účet
nerozděleného zisku a 5 % do rezervního fondu.
Zúčtování výsledku hospodaření roku 2017 (v tis. Kč):
Zisk roku 2017

62 949

Příděl do:
rezervního fondu

3 147

sociálního fondu

0

Převod nerozděleného zisku

59 802

V roce 2018 došlo k následujícím změnám účtů vlastního kapitálu (v tis. Kč):
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Zůstatek
k 31. 12. 2017

(Kč v tis.)
Počet akcií

Zvýšení

Zůstatek
k 31. 12. 2018

Snížení

442 ks

0

0

442 ks

Základní kapitál

415 900

0

0

415 900

Emisní ážio

29 291

0

0

29 291

Ostatní kapitálové fondy

28 568

0

0

28 568

Zákonný rezervní fond

8 618

3 148

0

11 766

0

0

0

0

Výsledek hospodaření

62 949

47 509

-62 949

47 509

Výsledek hospodaření minulých

107 256

59 966

0

167 222

Vyplacené podíly a dividendy

2018

v tis. Kč

Zisk před zdaněním

57 653

Neodečitatelné náklady

11 556

Rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy

22 244

Zdanitelný příjem (základ daně)

33 842

Sazba daně z příjmu

19 %

Splatná daň

4 662

Při výpočtu daně byla uplatněna sleva na dani dle § 35 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů ve výši 1 768 tis.
Kč, položka odčitatelná od základu daně dle § 34 písm. h) zákona o dani z příjmu ve výši 13 018 tis. Kč a
školskému zařízení darovaná částka ve výši 105 tis. Kč na financování jeho provozu.
Výpočet daně z příjmu je ovlivněn výší nedaňových nákladů ve výši 11 556 tis. Kč a položkami snižujícími základ
daně ve výši 14 786 tis. Kč.
Společnost vyčíslila odloženou daň následovně (v tis. Kč):
Položky odložené daně
Rozdíl zůstatkových

Daňová sazba
19 %

Základ 2018
211 108

Odložená daňová
pohledávka
xx

Odložený daňový
závazek
40 111

Společnosti vznikl daňový závazek ve výši 40 111 tis. Kč. Společnost o daňovém závazku účtuje. Výše odložené
daně byla vypočtena z rozdílu zůstatkových cen daňových a účetních dlouhodobého majetku. Změna za účetní
období je o 6 956 tis. Kč.

11 REZERVY
Rezervy společnost tvořila na spoluúčast při právních sporech ve výši 150 tis. Kč.
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12 DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY
Společnost má k 31. 12. 2018 dlouhodobé závazky. Jedná se o odložený daňový závazek ve výši
40 111 tis. Kč (v roce 2017 ve výši 33 155 tis. Kč) a dlouhodobé závazky plynoucí z pořízení dlouhodobého
hmotného majetku ve výši 590 833 tis. Kč.
13 KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY
K 31. 12. 2018 evidovala společnost krátkodobé závazky ve výši 193 604 tis. Kč. Ty byly tvořeny závazky
z obchodních vztahů ve výši 83 485 tis. Kč, závazky k zaměstnancům ve výši 38 066 tis. Kč, závazky k institucím
sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění ve výši 21 849 tis. Kč, závazky ke státu ve výši 8 228 tis. Kč,
dohadnými účty pasivními ve výši 3 747 tis. Kč a jinými závazky ve výši 1 029 tis. Kč.
Ze závazků z obchodních vztahů ve výši 83 485 tis. Kč bylo k 31. 12. 2018 po lhůtě splatnosti do 30 dnů závazků
ve výši 439 tis. Kč (v roce 2017 ve výši 2 949 tis. Kč). Na dohadných účtech pasivních společnost zachytila
předpokládané závazky odhadovanými vratkami zdravotním pojišťovnám, náklady na cestovní náhrady a energie
ve výši 3 747 tis. Kč.
Jiné závazky představují předpisy srážek z mezd zaměstnanců ve výši 1 029 tis. Kč (stravné, telefonní poplatky,
parkovné, exekuce atd.).

14

BANKOVNÍ ÚVĚRY A VÝPOMOCI

Společnost má k 31. 12. 2018 evidovány dva dlouhodobé bankovní úvěry ve výši 628 000 tis. Kč na dostavěné
budovy centrální objekt I a centrální objekt II. Dále společnost eviduje úvěr se splatností do jednoho roku ve výši
490 tis. Kč.
15 OSTATNÍ PASIVA
Na účtu výdaje příštích období společnost k 31. 12. 2018 evidovala neprovedené vyúčtování spotřebované
elektrické energie, plynu dodavatelem ve výši 5 348 tis. Kč a výnosy příštích období ve výši 575 tis. Kč.
16 MAJETEK A ZÁVAZKY NEVYKÁZANÉ V ROZVAZE
Společnost měla k 31. 12. 2018 majetek, který není vykázaný v rozvaze, ale je vedený na podrozvahových účtech.
Jedná se o nemovitý majetek a pozemky, které má společnost v nájmu od Zlínského kraje ve výši 844 734 tis. Kč.
Dále má společnost na podrozvahovém účtu vedený majetek zapůjčený od různých subjektů ve výši 89 958 tis.
Kč (v roce 2017 ve výši 85 975 tis. Kč). V podrozvahové evidenci je též podchycený drobný dlouhodobý majetek
ve výši 72 382 tis. Kč a majetek pořízený z dotací ve výši 67 612 tis. Kč.
Mezi největší pronajímatele patří Zlínský kraj pronájmem nemovitostí a pozemků, roční nájem je ve výši 10
922 tis. Kč. Dále je to firma EDOMED, s.r.o. Praha s pronájmem přístroje ve výši 1 786 tis. Kč za rok a firma
Trivision, s.r.o. Prostějov s pronájmem přístroje ve výši 317 tis. Kč za rok 2018.
Na podrozvahovém účtu je vedený materiál v konsignačních skladech v hodnotě 5 677 tis. Kč.
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17 LEASING
Majetek najatý formou operativního nebo finančního leasingu k 31. 12. 2018 společnost nemá.

18 VÝNOSY
Výnosy společnosti za rok 2018 realizovala společnost především prostřednictvím tržeb za služby (ze zdravotní
činnosti včetně regulačních poplatků, z nájmu nebytových prostor a ubytoven) a z tržeb za zboží, zejména za
léky. Celková výše tržeb je 1 404 598 tis. Kč (v roce 2017 ve výši 1 330 583 tis. Kč).
Do výnosů za rok 2018 je zaúčtován kladný rozdíl mezi vytvořenými dohadnými položkami k výnosů od
zdravotních pojišťoven za rok 2017 a skutečným vyúčtováním výnosů od zdravotních pojišťoven za rok 2017 (ve
výši 5 050 tis. Kč).

Část úhrad za poskytnutou zdravotní péči v roce 2018 budou ze strany zdravotních pojišťoven finančně
vypořádány dle Vyhlášky č. 396/2010 Sb. v průběhu roku 2019.

Výnos
Tržby za vlastní výrobky

v tis. Kč
11 578

Tržby z prodeje služeb

1 176 665

Tržby za prodané zboží

141 791

Provozní výnosy

74 028

Finanční výnosy

536

Provozní výnosy společnosti jsou tvořeny zejména prodejem majetku (7 tis. Kč), tržbami za prodej krve a jiného
zdravotnického materiálu (35 729 tis. Kč), přijatými dary (3 721 tis. Kč), přijatými finančními bonusy
od dodavatelských firem (19 355 tis. Kč) a dotacemi a jinými příspěvky (14 433 tis. Kč).
Finanční výnosy společnosti ve výši 530 tis. Kč tvoří převážně úroky z vkladů finančních prostředků.

VÝNOSY A NÁKLADY Z DERIVÁTOVÝCH OPERACÍ
Společnost účtuje o výnosech a nákladech z derivátových operací. Jedná se o swap – OTC derivát s vypořádáním
ve více okamžicích v budoucnosti. Deriváty odpovídají strategii účetní jednotky v řízení rizik, účetní jednotka
nepředpokládá spekulativní obchodování s těmito deriváty, naopak tyto budou složit po celou dobu platnosti
k zajištění úrokového rizika. Z těchto důvodů účetní jednotka neúčtuje o těchto derivátech jako o finančním
majetku. Podkladovým nástrojem jsou úroky z úvěrů.
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19 OSOBNÍ NÁKLADY
Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč):
2018

2017

Celkový počet
zaměstnanců

Členové řídících
orgánů

Celkový počet
zaměstnanců

Členové řídících
orgánů

1 401

3

1 375

3

Mzdy

612 138

3 278

539 854

3 401

Sociální zabezpečení a ZP

206 153

0

181 930

0

16 883

0

16 780

0

835 174

3 278

738 564

3401

Průměrný počet zaměst-

Sociální náklady
Osobní náklady celkem

V roce 2018 obdrželi členové statutárních a dozorčích orgánů odměny v celkové výši 3 278 tis. Kč.
20 INFORMACE O SPŘÍZNĚNÝCH OSOBÁCH
V účetním roce 2018 členové statutárních orgánů a řídící pracovníci nečerpali výhody formou poskytnutí
osobního automobilu k soukromým účelům.
Krátkodobé pohledávky za spřízněnými osobami k 31. 12. 2018 nejsou.
21 VÝDAJE NA AUDITORSKÉ SLUŽBY
V účetním roce 2018 společnost vynaložila na auditorské služby 199 tis. Kč.
22 VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ
Na výzkum a vývoj nebyly v účetním roce 2018 vynaloženy žádné prostředky.
23 VÝZNAMNÉ POLOŽKY ZISKŮ A ZTRÁTY
Společnost neeviduje žádné významné položky zisků a ztráty.
24 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI
Po rozvahovém dni 31.12.2018 ve společnosti neproběhly žádné významné události.
25 ZMĚNY A ODCHYLKY ÚČETNÍCH METOD
Ke změnám a odchylkám v účetních metodách v roce 2018 nedošlo.
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26 OPRAVA CHYB LET MINULÝCH
V účetním roce 2018 se opravovala pořizovací cena dlouhodobého majetku z roku 2017. Pořizovací cena DM se
zvýšila o 164 tis. Kč, o tuto částku se snížily náklady roku 2017. Tím byl navýšen hospodářský výsledek roku 2017
o 164 tis. Kč, tato částka byla zaúčtována ve prospěch účtu 425 – Jiný výsledek hospodaření minulých let.
27 KONSOLIDAČNÍ CELEK STÁTU
Na základě vyhlášky č. 312/2014 Sb. O podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační
vyhláška státu), byla společnost zahrnuta od roku 2016 do dílčího konsolidačního celku státu. V účetním roce
2018 byly dané výkazy v řádných termínech předány na Ministerstvo financí ČR.
28 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (viz strana č. 66 VZ)
Přehled o peněžních tocích byl zpracován nepřímou metodou. Společnost nebrala v úvahu žádné peněžní
ekvivalenty.
29 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU (v tis. Kč)
Položka vlastního kapitálu
A. Vlastní kapitál
A. I. Základní kapitál
1. Základní kapitál

31. 12. 2017

Přírůstky

Úbytky

31. 12. 2018

415 900

0

0

415 900

415 900

0

0

415 900

415 900

0

0

415 900

8 618

3 148

0

11 766

8 588

3 148

0

11 736

30

0

0

30

107.256

59.966

0

167 222

107 256

59 966

0

167 222

62 949

47 509

- 62 949

47 509

A. II. Kapitálové fondy
1. Emisní ážio
2. Ostatní kapitálové fonA. III. Rezervní fondy, fondy ze zisku
1. Zákonný rezervní fond
2. Ostatní fondy
A. IV. Výsledek hospodaření minulých let
1. Nerozdělený zisk min.
A. V. Výsledek hospodaření běž. úč. ob-

30 PROBÍHAJÍCÍ SOUDNÍ SPORY
Společnost jako strana žalovaná
1. Náhrada nemajetkové újmy na částku 2 200 tis. Kč
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Jedná se o náhradu nemajetkové újmy. Soudní jednání probíhá, proti zamítnutí žaloby okresním soudem se
žalobkyně odvolala.
2. Náhrada nemajetkové újmy ve výši 60 000 tis. Kč .
Soudní jednání dočasně pozastaveno, obnoveno 6. 2. 2018, opakovaně odročováno bez jednání, nejbližší první
jednání ve věci odročeno na 7.6.2019.
3. Náhrada nemajetkové újmy ve výši 530 tis. Kč
Soudní jednání probíhá, provedeny znalecké posudky a soudem nařízeno provedení dalšího znaleckého posudku
dne 16.4.2019.
4. Náhrada nemajetkové újmy ve výši 4 155 tis. Kč
Soudní jednání probíhá, po vyhotovení znaleckého posudku žalobce podal odvolání proti usnesení soudu a
jednání bylo dne 1.4.2019 odročeno na neurčito.
5. Náhrada nemajetkové újmy ve výši 300 tis. Kč
Soudní jednání probíhá. Další jednání odročeno na 28. 5. 2019.
Pro pojistné události, jejich příčina vzniku škody byla v období 1. 1. 2006 až 31. 3. 2014 je limitem pojistného
plnění částka 10 000 tis. Kč, od 1. 4. 2014 má společnost limit pojistného plnění 15 000 tis. Kč a od 1.10.2017 má
společnost limit pojistného plnění 20 000 tis. Kč.
Pro veškeré vedené spory je spoluúčast Společnosti pro případ neúspěchu ve věci 50 tis. Kč.
Společnost jako strana žalující
Dlužné nájemné ve výši 104 tis. Kč

Vydán platební rozkaz. Vymáháno exekučně, poslední exekuční příkaz vydán 22. 3. 2019.
Dlužné nájemné ve výši 68 tis. Kč.
Vydán platební rozkaz. Uzavřena dohoda o splátkách dluhu, zatím plněna.
Sestaveno dne:

Podpis statutárního orgánu účetní jednotky:

Osoba odpovědná
za účetnictví:

Osoba odpovědná za účetní
závěrku:

30. 4. 2019

MUDr. Petr Sládek

Ing. Hana Marčíková

Ing. Mgr. Jaroslav Zemánek
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XVI. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK 2018

Zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanými osobami za účetní období 2018 byla vypracována
podle ustanovení § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích. Představenstvo vypracováním zprávy splnilo
zákonnou povinnost vyplývající z příslušného ustanovení zákona o obchodních korporacích pro případ, kdy
nebyla mezi ovládající a ovládanou osobou uzavřena pro rok 2018 ovládací smlouva. Vzhledem k tomu, že
společnost má jediného akcionáře, podléhá zpráva přezkoumání statutárním auditorem a schválení Radou
Zlínského kraje pověřené výkonem akcionářských práv.
Ovládající osobou ve smyslu § 74 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a jediným akcionářem je Zlínský kraj,
třída Tomáš Bati 21, 761 90 Zlín, IČ 708 91 320. Podíl Zlínského kraje jako jediného akcionáře společnosti
na základním kapitálu společnosti představuje 100 %. Působnost jediného akcionáře společnosti vykonává Rada
Zlínského kraje. Rada Zlínského kraje rozhoduje ve věcech kraje jako jediného akcionáře podle § 59 odst. 1
písm. j) zákona o krajích.
Ovládanou osobou ve smyslu § 74 odst. 1 zákona o obchodních korporacích je Uherskohradišťská nemocnice
a. s., J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště, IČ 276 60 915, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4420. Úlohou ovládané osoby je poskytování zdravotních služeb
v souladu s koncepcí zajišťování a rozvoje zdravotních služeb v rámci Zlínského kraje.
Zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanými osobami za účetní období 2018 je jako příloha
výroční zprávy společnosti umístěna ve sbírce listin obchodního rejstříku vedené Krajským soudem v Brně.
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Zpráva o vztazích za rok 2018
mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými
stejnou ovládající osobou podle § 82 zákona o obchodních korporacích
Zpráva představenstva, jako statutárního orgánu Uherskohradišťské nemocnice a.s. o vztazích mezi ovládající a
ovládanými osobami za účetní období 2018 (dále jen zpráva) byla vypracována podle ustanovení § 82 a násl.
zákona o obchodních korporacích.
Představenstvo vypracováním zprávy splnilo zákonnou povinnost vyplývající z příslušného ustanovení zákona o
obchodních korporacích pro případ, kdy nebyla mezi ovládající a ovládanou osobou uzavřena pro rok 2018
ovládací smlouva. Vzhledem k tomu, že společnost má jediného akcionáře, nebude zpráva předložena
k projednání dozorčí radě, ale bude součástí Výroční zprávy za rok 2018, kde podléhá přezkoumání auditorem a
ke schválení Radou Zlínského kraje pověřené výkonem akcionářských práv.
1. Ovládající a ovládané osoby
1.1. Ovládající osoba
Ovládající osobou ve smyslu § 74 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a jediným akcionářem je Zlínský kraj,
třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČ 708 91 320.

Podíl Zlínského kraje jako jediného akcionáře společnosti na základním kapitálu společnosti představuje 100 %.
Zlínský kraj je vlastníkem 29 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč
za akcii a 413 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč za akcii.
Během sledovaného období nedošlo ze strany Zlínského kraje jako jediného akcionáře k navýšení či snížení
základního kapitálu společnosti. Působnost jediného akcionáře společnosti vykonává Rada Zlínského kraje. Rada
Zlínského kraje rozhoduje ve věcech kraje jako jediného akcionáře podle § 59 odst. 1 písm. j) zákona o krajích.
1.2. Ovládaná osoba (zpracovatel zprávy)
Ovládanou osobou ve smyslu § 74 zákona odst. 1 o obchodních korporacích je Uherskohradišťská nemocnice a.
s., J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště, IČ 276 60 915, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Brně, oddíl B, vložka 4420.

1.3. Struktura vztahů
Struktura vztahu mezi osobami podle § 82 zákona o obchodních korporacích, úloha ovládané osoby, způsob a
prostředky ovládání.
Ovládající osoba vlastní akciový podíl v ovládané společnosti ve výši 100 % základního kapitálu. Ovládající osoba
v hodnoceném období opakovaně uplatňovala v ovládané osobě svůj vliv. Ovládající osoba nevyužívala svého
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vlivu k tomu, aby prosazovala přijetí opatření nebo uzavření takových smluv, z nichž mohla ovládané osobě
vzniknout majetková újma, ani nejednala v rozporu se zákonným ustanovením o nepřípustnosti zasahovat do
obchodního vedení statutárního orgánu jednajícího s péčí řádného hospodáře.
Úlohou ovládané osoby je poskytování zdravotních služeb, jako hlavního předmětu své činnosti zapsané
v obchodním rejstříku, v souladu s koncepcí zajišťování a rozvoje zdravotních služeb v rámci Zlínského kraje.
1.4. Majetek přesahující 10 % vlastního kapitálu
Ve sledovaném účetním období za rok 2018 nebylo na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných
osob učiněno takové jednání, které by se týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby
zjištěného podle poslední účetní uzávěrky.

1.5. Osoby ovládané stejnou ovládající osobou
Zlínský kraj se sídlem Zlín, Tř. T. Bati 21, PSČ 760 01, IČO 708 91 320 je zároveň ovládající osobou v těchto
společnostech nebo subjektech:
Krajská nemocnice T. Bati, a.s., se sídlem Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75, IČO 276 61 989,
Kroměřížská nemocnice a.s., se sídlem Kroměříž, Havlíčkova 660/73, PSČ 767 55, IČO 276 60 532,
Vsetínská nemocnice a.s., se sídlem Vsetín, Nemocniční 955, PSČ 755 01, IČO 268 71 068,
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zlín 1, Peroutkovo nábřeží
434, PSČ 760 01, IČO 621 82 137,
Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště se sídlem Uherské Hradiště, Kollárova 617,
PSČ 686 01, IZO 00 559 644
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace, se sídlem Uherské Hradiště, Smetanovy sady
179, PSČ 686 01, IČO 000 92 126,
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace, se sídlem Uherské Hradiště, Štěpnická 1139, PSČ 686
06, IČO 000 92 096,
Soupis všech příspěvkových a obchodních společností, jejichž je Zlínský kraj zřizovatelem, resp. zakladatelem
nebo jediným akcionářem, je k dispozici v sídle ovládající osoby.

2. Smlouvy uzavřené mezi propojenými osobami

Smluvní vztahy uzavřené se Zlínským krajem
Smluvní vztahy uzavřené se Zlínským krajem v předchozích účetních obdobích s plněním v roce 2018
Mezi společností a Zlínským krajem byla dne 30. 12. 2005 uzavřena smlouva o výpůjčce s účinností od 1. 1. 2006.
Smlouva byla upravena dodatkem č. 1 ze dne 31. 1. 2006 s účinností od 1. 2. 2006, dodatkem č. 2 ze dne 22. 12.
2009 s účinností od 22. 12. 2009, dodatkem č. 3 ze dne 6. 4. 2010 s účinností od 6. 4. 2010, dodatkem č. 4 ze dne
31. 8. 2010 s účinností od 31. 8. 2010, dodatkem č. 5 ze dne 16. 11. 2010 s účinností od 16. 11. 2010, dodatkem
č. 6 ze dne 1. 6. 2011 s účinností od 1. 6. 2011, dodatkem č. 7 ze dne 3. 11. 2011 s účinností od 3. 11. 2011,
dodatkem č. 8 ze dne 4. 4. 2012 s účinností od 4. 4. 2012, dodatkem č. 9 ze dne 30. 4. 2012 s účinností od 3. 12.
2012, dodatkem č. 10 ze dne 11. 10. 2012 s účinností od 11. 10. 2012, dodatkem č. 11 s účinností od 18. 3. 2014
a dodatkem č. 12 ze dne 30. 12. 2015 s účinností od 1. 1. 2016. Předmětem výpůjčky jsou pozemky nezastavěné
budovami včetně inženýrských staveb a venkovních úprav. Jde o bezúplatné plnění.
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Mezi společností a Zlínským krajem, Krajskou nemocnicí T. Bati a.s., Kroměřížskou nemocnicí a.s., Nemocnicí
Vsetín, p.o. (nyní Vsetínská nemocnice a.s.) byla dne 22.2.2007 uzavřena dohoda o spolupráci při realizaci
projektu „Komplexní onkologické centrum“. Jde o bezúplatné plnění.
Mezi společností a Zlínským krajem byla dne 22. 5. 2012 uzavřena smlouva č. O/0154/2012/ZD o nájmu
nemovitostí s platností od 22. 5. 2012 a účinností od 1. 6. 2012. Výše nájemného byla stanovena dohodou ve
výši ceny obvyklé určené znaleckým posudkem v hodnotě ročního plnění 8.518.026,- Kč/rok. Dodatkem č. 1 ze
dne 1. 11. 1012 byla výše nájemného s účinností od 1. 11. 2012 stanovena dohodou ve výši ceny obvyklé určené
znaleckým posudkem v hodnotě ročního plnění 10.216.800,- Kč. Dodatkem č. 2 ze dne 6. 11. 2013 byla výše
nájemného s účinností od 28. 11. 2013 stanovena dohodou ve výši ceny obvyklé určené znaleckým posudkem
v hodnotě ročního plnění 9.024.804- Kč. Dodatkem č. 3 ze dne 29. 12. 2014 došlo s účinností od 1. 1. 2015 ke
změně nájemného dohodou ve výši 8.080.836,- Kč ročně a ke změně přílohy č. 1. Dodatkem č. 4 ze dne 29. 12.
2015 došlo s účinností od 1. 1. 2016 ke změně nájemného ve výši obvyklé stanovené znaleckým posudkem
10.671.696,- Kč, ke změnám týkajících se oprav a zhodnocování pronajatých nemovitostí, ukončení smlouvy a
změně příloh č. 1 až 9. Dodatkem č. 5 ze dne 29. 9. 2016 došlo s účinností od 1. 10. 2016 ke změně nájemného
ve výši obvyklé stanovené znaleckým posudkem 10.674.000,- Kč, doba nájmu se prodloužila do 31. 12. 2040 a
upravilo se úplné znění přílohy č. 1.
Mezi společností a Zlínským krajem byla dne 11. 6. 2012 uzavřena smlouva o úpravě vzájemných práv a
povinností v souvislosti s ručením Zlínského kraje k poskytnutému úvěru ČSOB a.s. Uherskohradišťské nemocnici
a.s. s účinností od 11. 6. 2012. Jde o bezúplatné plnění.
Mezi společností a Zlínským krajem byla dne 4. 9. 2012 uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene s účinností
od 4. 9. 2012. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene byla stanovena na základě znaleckého posudku a
činila 89.640,- Kč bez DPH.
Mezi společností a Zlínským krajem byla dne 2. 9. 2013 uzavřena smlouva o připojení ke Komunikační
infrastruktuře Zlínského kraje 21Net s účinností od 2. 9. 2013 na dobu neurčitou. Předmětem plnění je zřízení
přípojného bodu v prostorách UHN a.s. Jde o bezúplatné plnění.

Mezi společností a Zlínským krajem byla dne 2. 7. 2013 uzavřena smlouva o zřízení zástavního práva k budově
centrálního objektu včetně souvisejících pozemků s účinností od 2. 7. 2013 na dobu platnosti smlouvy o úvěru č.
2604/11/5626 uzavřené s ČSOB a.s. Jde o bezúplatné plnění.
Mezi společností a Zlínským krajem byla dne 20. 1. 2015 uzavřena pachtovní smlouva s účinností od 1. 2. 2015
do 31. 12. 2019. Předmětem plnění je užívání parkoviště na pozemku p.č. 1644, zapsaného v KN na LV 568 pro
obec a k.ú. Uherské Hradiště. Pachtovné ve výši 198.000,- Kč/rok.
Mezi společností a Zlínským krajem byla dne 20. 12. 2017 uzavřená smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace z rozpočtu Zlínského kraje s účinností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. Předmětem plnění je dotace na
částečnou úhradu nákladů spojených s předáváním údajů do národního onkologického registru. Dotace činí
230.000,- Kč.
Mezi společností a Zlínským krajem byla dne 20. 12. 2017 uzavřena smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace z rozpočtu Zlínského kraje s účinností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. Předmětem plnění je zajištění
provozu LPS. Dotace činí 2.300 tis. Kč.
Mezi společností a Zlínským krajem byla dne 20. 1. 2015 uzavřena smlouva o užívání služby „Krajské digitální
úložiště“. Předmětem smlouvy je bezúplatné plnění, smlouva uzavřena na dobu neurčitou.
Mezi společností a Zlínským krajem byla dne 10. 11. 2017 uzavřena Smlouva o vydání souhlasu se změnou
pronajatého majetku za účelem provedení akce „Revitalizace parku v areálu nemocnice v Uherském Hradišti“.
Akce bude realizována do 30. 6. 2018.
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Smluvní vztahy uzavřené se Zlínským krajem v účetním období s plněním v roce 2018
Mezi společností a Zlínským krajem byla dne 7. 3. 2018 uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finanční
podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok
2018. Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční podpory ve výši maximálně 3.805.000,- Kč za poskytování
sociálních služeb pro období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.
Mezi společností a Zlínským krajem byla dne 18. 1. 2018 uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace č. D/2434/2017/
STR - Stipendijní program Uherskohradišťské nemocnice. Výše dotace činí 200.000,- Kč.
Mezi společností a Zlínským krajem byla dne 5.3.2018 uzavřena Kupní smlouva na koupi pozemků za cenu
266.742,- Kč dle znaleckého posudku z 18.4.2016.
Mezi společností a Zlínským krajem byla dne 30.4.2018 uzavřena Smlouva číslo: D/2610/2018/INV
"Uherskohradišťská nemocnice a.s. - Rekonstrukce obslužné komunikace v areálu nemocnice". Jde o bezúplatné
plnění.
Mezi společností a Zlínským krajem byla dne 26.4.2018 uzavřena Smlouva číslo: D/2611/2018/INV o právu
provést stavbu - stavba komunikace a zpevněné plochy v rámci přístavby vstupního objektu centrálního objektu.
Jde o bezúplatné plnění.
Mezi společností a Zlínským krajem byla dne 13.7.2018 uzavřena Smlouva číslo: D/3129/2018/INV o právu
provést stavbu - stavba komunikace a zpevněné plochy, sadové úpravy a venkovní kanalizace v rámci
rekonstrukce objektu 14. Jde o bezúplatné plnění.
Mezi společností a Zlínským krajem byla dne 13.7.2018 uzavřena Kupní smlouva č. O/0113/2018/EKO - koupě
části kanalizační stoky pod stavbou "Přístavba vstupního objektu CO" za cenu 54.000,- Kč.
Mezi společností a Zlínským krajem byla dne 25.7.2018 uzavřena Smlouva číslo D/3155/2018/INV, kterou se
vydává souhlas pronajímatele se změnou pronajatého majetku "Uherskohradišťská nemocnice a.s. - Demolice
budovy bývalé ortopedie p.č. St. 1332". Jde o bezúplatné plnění.
Mezi společností a Zlínským krajem byla dne 12.10.2018 uzavřena Smlouva číslo D/3610/2018/INV, kterou se
vydává souhlas pronajímatele se změnou pronajatého majetku na akci "Uherskohradišťská nemocnice a.s. - Nové
RTG pracoviště v budově 14". Jde o bezúplatné plnění.

Smluvní vztahy uzavřené se Zlínským krajem v účetním období s plněním po roce 2018
Mezi společností a Zlínským krajem byla dne 11. 12. 2018 uzavřena Smlouva o pověření k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu. Vztahuje se na poskytování v roce 2019.
Mezi společností a Zlínským krajem byla dne 26. 11. 2018 uzavřena Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby ve
formě dotace č. D/3717/2018/ZD. Předmětem plnění je zajištění služeb obecného hospodářského zájmu v roce
2019. Dotace činí 2.200 tis. Kč.

Smluvní vztahy uzavřené s ovládanými osobami
2.2.1. Smluvní vztahy uzavřené s ovládanými osobami v předchozích účetních obdobích s plněním v roce 2018
Mezi společností a Zlínským krajem, Krajskou nemocnicí T. Bati a.s., Kroměřížskou nemocnicí a.s., Nemocnicí
Vsetín, p.o. (nyní Vsetínská nemocnice a.s.) byla dne 22. 2. 2007 uzavřena dohoda o spolupráci při realizaci
projektu „Komplexní onkologické centrum“. Jde o bezúplatné plnění.
Mezi společností a Zdravotnickou záchrannou službou Zlínského kraje, příspěvková organizace byla dne 22. 1.
2008 uzavřena rámcová smlouva o zajištění odborné praxe s účinností od 22. 1. 2008 na dobu neurčitou.
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Smlouva byla upravena dodatkem č. 1 ze dne 21. 3. 2008 s účinností od 21. 3. 2008 a dodatkem č. 2 ze dne 12. 9.
2013 s účinností od 1. 9. 2013. Hodnota plnění je 300,- Kč za každý den odborné praxe.
Mezi společností a Krajskou nemocnicí T. Bati a.s. byla dne 21. 2. 2008 uzavřena smlouva o spolupráci při
akreditovaném vzdělávání s účinností od data jejího podpisu na dobu neurčitou. Předmětem plnění je
spolupráce v rámci specializačního vzdělávání v oborech neurochirurgie a úrazové chirurgie. Hodnota plnění
spočívá v úhradě nákladů spojených s pobytem lékaře na akreditovaném pracovišti.
Mezi společností a Kroměřížskou nemocnicí a.s. byla dne 10. 3. 2008 uzavřena smlouva o umožnění vzdělávacího
programu na akreditovaném pracovišti s účinností od data jejího podpisu na dobu neurčitou. Předmětem plnění
je umožnění specializačního vzdělávání lékařů KN a.s. na akreditovaném pracovišti infekčního oddělení. Hodnota
plnění spočívá v úhradě nákladů spojených s pobytem lékaře na akreditovaném pracovišti.
Mezi společností a Krajskou nemocnicí T. Bati a.s. byla dne 26. 5. 2008 uzavřena smlouva o umožnění
vzdělávacího programu na akreditovaném pracovišti s účinností od data jejího podpisu na dobu neurčitou.
Předmětem plnění je umožnění specializačního vzdělávání lékařů UHN a.s. v oboru praktické lékařství pro
dospělé na akreditovaném pracovišti ORL. Hodnota plnění spočívá v úhradě nákladů spojených s pobytem lékaře
na akreditovaném pracovišti.
Mezi společností a Krajskou nemocnicí T. Bati a.s. byla dne 6. 1. 2009 uzavřena smlouva o umožnění
vzdělávacího programu na akreditovaném pracovišti s účinností od data jejího podpisu na dobu neurčitou.
Předmětem plnění je spolupráce v rámci specializačního vzdělávání v oboru v oboru oftalmologie na
akreditovaném pracovišti oční oddělení. Hodnota plnění spočívá v úhradě nákladů spojených s pobytem lékaře
na akreditovaném pracovišti.
Mezi společností a Slováckým muzeem v Uherském Hradišti, příspěvková organizace byla dne 15. 5. 2012
uzavřena smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb s účinností od 1. 4. 2012. Hodnota plnění 450 až
650,- Kč za provedení 1 prohlídky dle jejího druhu či jiného úkonu.
Mezi společností a Zdravotnickou záchrannou službou Zlínského kraje, příspěvková organizace byla dne 22.12.
2017 uzavřena smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb s účinností od 1. 1. 2018 na dobu neurčitou.
Hodnota plnění v jednotkových cenách 40 až 650,- Kč dle druhu zdravotní služby či úkonu.
Mezi společností a Krajskou nemocnicí T. Bati a.s. byla dne 14. 5. 2013 uzavřena smlouva o umožnění
vzdělávacího programu na akreditovaném pracovišti s účinností od data jejího podpisu na dobu neurčitou.
Předmětem plnění je umožnění specializačního vzdělávání lékařů UHN a.s. v oboru dětského lékařství na
akreditovaném pracovišti neonatologie. Hodnota plnění spočívá v úhradě nákladů spojených s pobytem lékaře
na akreditovaném pracovišti.
Mezi společností a Krajskou nemocnicí T. Bati a.s. byla dne 6. 5. 2014 uzavřena smlouva o umožnění
vzdělávacího programu na akreditovaném pracovišti s účinností od data jejího podpisu na dobu neurčitou.
Předmětem plnění je umožnění specializačního vzdělávání lékařů KN a.s. na akreditovaném pracovišti infekčního
oddělení. Hodnota plnění spočívá v úhradě nákladů spojených s pobytem lékaře na akreditovaném pracovišti.

Mezi společností a Střední školou průmyslovou, hotelovou a zdravotnickou Uherské Hradiště byla dne 26. 8.
2013 uzavřena smlouva o zajištění lékařské péče. Předmětem smlouvy je zajištění zdravotních prohlídek pro žáky
před zařazením na praktické vyučování. Smlouva uzavřena na dobu neurčitou.
Mezi společností a Krajskou nemocnicí T. Bati, a.s. byla dne 14. 4. 2015 uzavřena smlouva o spolupráci při
akreditovaném vzdělávání. Předmětem smlouvy je spolupráce při postgraduální výuce v oboru
gastroenterologie. Smlouva je uzavřena jako rámcová a úplatná, přičemž náklady budou stanoveny
v jednotlivých smlouvách s konkrétním lékařem. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
Mezi společností a Krajskou nemocnicí T. Bati, a.s. byla dne 9. 6. 2015 uzavřena smlouva o spolupráci při
akreditovaném vzdělávání. Předmětem smlouvy je spolupráce při postgraduální výuce v oboru vnitřní lékařství.
Smlouva je uzavřena jako rámcová a úplatná, přičemž náklady budou stanoveny v jednotlivých smlouvách
s konkrétním lékařem. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
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Mezi společností a Krajskou nemocnicí T. Bati, a.s. byla dne 25. 6. 2015 uzavřena smlouva o spolupráci při
akreditovaném vzdělávání. Předmětem smlouvy je spolupráce při postgraduální výuce v oboru vnitřní lékařství.
Smlouva je uzavřena jako rámcová a úplatná, přičemž náklady budou stanoveny v jednotlivých smlouvách
s konkrétním lékařem. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
Mezi společností a Střední školou průmyslovou, hotelovou a zdravotnickou Uherské Hradiště byla dne 4. 9. 2017
uzavřena smlouva o zajištění odborné praxe žáků školy. Smlouva uzavřena na dobu školního roku 2017/2018,
konkrétně pro dobu od 31. 5. 2017 do 27. 6. 2018. Jde o bezúplatné plnění.
Mezi společností a Střední školou průmyslovou, hotelovou a zdravotnickou Uherské Hradiště byla dne 4. 9. 2017
uzavřena smlouva o zajištění praktického vyučování žáků školy. Smlouva je uzavřena na dobu školního roku
2017/2018, konkrétně pro dobu od 4. 9. 2017 do 29. 6. 2018. Jde o bezúplatné plnění.
Mezi společností a Zdravotnickou záchrannou službou Zlínského kraje, příspěvkovou organizací, byla dne 30. 7.
2015 uzavřena smlouva o zajištění sterilizace zdravotnického materiálu. Předmětem smlouvy je zajištění
sterilizace zdravotnického materiálu Zdravotnické záchranné služby, příspěvkové organizace, dle ceníku výkonů,
který je přílohou smlouvy. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
Mezi společností a Kroměřížskou nemocnicí a.s. byla dne 7. 7. 2015 uzavřena dohoda o vyšetřování vzorků.
Dohoda je uzavřena na dobu neurčitou.
Mezi společností a Kroměřížskou nemocnicí a.s. byla dne 8. 12. 2015 uzavřena smlouva o spolupráci v oblasti
zajištění specializačního vzdělávání na mamodiagnostickém pracovišti Uherskohradišťské nemocnice a.s.
Smlouva je uzavřena jako rámcová a úplatná, přičemž náklady budou stanoveny v jednotlivých smlouvách
s konkrétním lékařem. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
Mezi společností a Krajskou nemocnicí T. Bati a.s. byla dne 20. 12. 2013 uzavřena smlouva o umožnění
vzdělávacího programu na akreditovaném pracovišti s účinností od data jejího podpisu na dobu neurčitou.
Předmětem plnění je umožnění specializačního vzdělávání lékařů KN a.s. na akreditovaném pracovišti PGO.
Hodnota plnění spočívá v úhradě nákladů spojených s pobytem lékaře na akreditovaném pracovišti.
Mezi společností a Krajskou nemocnicí T. Bati a.s. byla dne 6. 5. 2014 uzavřena smlouva o umožnění
vzdělávacího programu na akreditovaném pracovišti s účinností od data jejího podpisu na dobu neurčitou.
Předmětem plnění je umožnění specializačního vzdělávání lékařů KN a.s. na akreditovaném pracovišti
neurologie. Hodnota plnění spočívá v úhradě nákladů spojených s pobytem lékaře na akreditovaném pracovišti.
Mezi společností a Zdravotnickou záchrannou službou Zlínského kraje, příspěvkovou organizací, byla dne 30. 7.
2015 uzavřena smlouva o zajištění sterilizace zdravotnického materiálu. Předmětem smlouvy je zajištění
sterilizace zdravotnického materiálu Zdravotnické záchranné služby, příspěvkové organizace, dle ceníku výkonů,
který je přílohou smlouvy. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
Mezi společností a Krajskou nemocnicí T. Bati a.s. byla dne 13. 1. 2016 uzavřena smlouva o umožnění
vzdělávacího programu na akreditovaném pracovišti s účinností od data jejího podpisu na dobu neurčitou.
Předmětem plnění je umožnění specializačního vzdělávání lékařů KN a.s. na akreditovaném pracovišti dětské
lékařství. Hodnota plnění spočívá v úhradě nákladů spojených s pobytem lékaře na akreditovaném pracovišti.
Mezi společností a Krajskou nemocnicí T. Bati a.s. byla dne 21. 1. 2016 uzavřena smlouva o umožnění
vzdělávacího programu na akreditovaném pracovišti s účinností od data jejího podpisu na dobu neurčitou.
Předmětem plnění je umožnění specializačního vzdělávání lékařů KN a.s. na akreditovaném pracovišti urologie.
Hodnota plnění spočívá v úhradě nákladů spojených s pobytem lékaře na akreditovaném pracovišti.
Mezi společností a Krajskou nemocnicí T. Bati a.s. byla dne 12. 5. 2016 uzavřena smlouva o umožnění
vzdělávacího programu na akreditovaném pracovišti s účinností od data jejího podpisu na dobu neurčitou.
Předmětem plnění je umožnění specializačního vzdělávání lékařů KN a.s. na akreditovaném pracovišti intenzivní
péče o děti – RHB, HTO, Infekční. Hodnota plnění spočívá v úhradě nákladů spojených s pobytem lékaře na
akreditovaném pracovišti.
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Mezi společností a Krajskou nemocnicí T. Bati a.s. byla dne 12. 5. 2016 uzavřena smlouva o umožnění
vzdělávacího programu na akreditovaném pracovišti s účinností od data jejího podpisu na dobu neurčitou.
Předmětem plnění je umožnění specializačního vzdělávání lékařů KN a.s. na akreditovaném pracovišti ortopedie
a traumatologie. Hodnota plnění spočívá v úhradě nákladů spojených s pobytem lékaře na akreditovaném
pracovišti.
Mezi společností a Krajskou nemocnicí T. Bati a.s. byla dne 12. 5. 2016 uzavřena smlouva o umožnění
vzdělávacího programu na akreditovaném pracovišti s účinností od data jejího podpisu na dobu neurčitou.
Předmětem plnění je umožnění specializačního vzdělávání lékařů KN a.s. na akreditovaném pracovišti RHB a
dětské lůžkové. Hodnota plnění spočívá v úhradě nákladů spojených s pobytem lékaře na akreditovaném
pracovišti.
Mezi společností a Sociálními službami Uherské Hradiště, příspěvkovou organizací, byla dne 27. 7. 2016
uzavřena smlouva o zajištění sterilizace zdravotnického materiálu. Úplata dle ceníku v příloze dle skutečných
počtů sterilizací. Platná na dobu neurčitou.
Mezi společností a Krajskou nemocnicí T. Bati, a.s. byla dne 20. 12. 2017 uzavřena Dohoda o budoucím
přistoupení k dluhu. Hodnota úplaty 311.180,- Kč.
Mezi společností a Střední školou průmyslovou, hotelovou a zdravotnickou Uherské Hradiště byla dne 7. 4. 2017
uzavřena Smlouva o vzájemné spolupráci - závazek zajistit výuku teoretické části Akreditovaného kvalifikačního
kurzu pro sanitáře v rozsahu modulů OM1 a OM5. Odměna činí 569,-Kč včetně DPH/1 hodina výuky.
Mezi společností a Vsetínská nemocnice a.s. byla dne 13. 1. 2017 uzavřena Smlouva o dodávkách lidské plazmy
k frakcionaci. Platnost do 31. 12. 2019 s automatickou prolongací. Hodnota plnění dle rozsahu a jednotkových
cen ve smlouvě uvedených.
Mezi společností a Krajskou nemocnicí T. Bati a.s. byla dne 6. 4. 2017 uzavřena smlouva o spolupráci provádění
laboratorních vyšetření pro obor klinické biochemie, hematologie a transfúzního lékařství s účinností od data
jejího podpisu na dobu neurčitou. Hodnota plnění dle bodového systému zdravotních pojišťoven.
Mezi společností a Krajskou nemocnicí T. Bati a.s., Kroměřížskou nemocnicí a.s. a Vsetínskou nemocnicí a.s. byla
dne 18.12.2017 uzavřena Smlouva o společném postupu zadavatelů ve věci veřejné zakázky malého rozsahu
"Implementace GDPR pro nemocnice Zlínského kraje". Jde o bezúplatné plnění.

Smluvní vztahy uzavřené s ovládanými osobami v účetním období s plněním v roce 2018
Mezi společností a Krajskou nemocnicí T. Bati, a.s. byla dne 19. 9. 2018 uzavřena smlouva o poskytnutí
finančních prostředků. Předmětem smlouvy je zajištění činnosti v rámci sběru dat pro národní onkologický
registr za úplatu ve výši 260.408,- Kč. Smlouva je uzavřena na dobu od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.
Mezi společností a Střední školou průmyslovou, hotelovou a zdravotnickou Uherské Hradiště byla dne 11. 9.
2018 uzavřena Smlouva o zajištění odborné praxe žáků školy v oboru vzdělávání Zdravotnický asistent pro školní
rok 2018/2019. Jde o bezúplatné plnění.
Mezi společností a Střední školou průmyslovou, hotelovou a zdravotnickou Uherské Hradiště byla dne 11. 9.
2018 uzavřena Smlouva o zajištění praktického vyučování žáků školy v oboru vzdělávání Zdravotnický asistent
pro školní rok 2018/2019. Jde o bezúplatné plnění.
Mezi společností a Krajskou nemocnicí T. Bati a.s., Kroměřížskou nemocnicí a.s. a Vsetínskou nemocnicí a.s. byla
dne 23.8.2018 uzavřena Smlouva o společném postupu zadavatelů ve věci veřejné zakázky "Statutární audit
nemocnic". Jde o bezúplatné plnění.
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Smluvní vztahy uzavřené s ovládanými osobami v účetním období s plněním po roce 2018
Mezi společností a Krajskou nemocnicí T. Bati a.s., Kroměřížskou nemocnicí a.s. a Vsetínskou nemocnicí a.s. byla
dne 11.5.2018 uzavřena Smlouva o společném postupu zadavatelů ve věci veřejných zakázek, ve znění dodatku
č. 1 a 2. Hodnota plnění – podíl na nákladech mezd, cca. 13.500,- Kč/měsíc.
Mezi společností a Krajskou nemocnicí T. Bati, a.s. byl dne 10. 7. 2018 uzavřen Příslib k přenechání prostor k
užívání - prostory k užívání za účelem provozování onkologického centra, LV č. 568. Jde o bezúplatné plnění.
Příslib platí 1 rok.

3. Jiná právní jednání učiněná v zájmu propojených osob

V průběhu účetního období roku 2018 nebyla ve prospěch nebo v neprospěch ovládající osoby ani ostatních
propojených osob učiněna další právní jednání významnějšího charakteru. Vzájemné vztahy nebyly realizovány
tak, aby kterékoliv ze smluvních stran přinášely výhody případně nevýhody nebo způsobily nežádoucí újmu.
Žádná smlouva nebyla uzavřena za výrazně jednostranně výhodných či nevýhodných podmínek. Plnění byla
poskytnuta za obvyklé ceny a propojeným osobám nebyly poskytovány žádné výhody.

4. Všeobecné informace
V roce 2018 nebyla v zájmu, resp. na popud ovládající či ovládané osoby přijata či uskutečněna žádná výjimečná
opatření a z výše uvedených vztahů nevznikla ovládané osobě žádná majetková újma. Poskytnutá plnění a
protiplnění probíhala ve sledovaném období za podmínek obvyklých v obchodním styku. S odkazem na
oprávněnou ochranu zájmů a práv zúčastněných osob a na ustanovení § 504 občanského zákoníku týkající se
obchodního tajemství nejsou další či podrobnější údaje uváděny.
Ovládaná osoba nebyla s ovládající osobou ani s žádnou jí ovládanou osobou v soudním sporu.

5. Prohlášení statutárního orgánu
Údaje uvedené v této zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018 odpovídají skutečnosti a žádné
podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit její přesné a správné posouzení, nebyly ve zprávě opomenuty.
Zpráva byla představenstvem projednána dne 12. 3. 2019.

V Uherském Hradišti dne 21. 3. 2019

MUDr. Petr Sládek
místopředseda představenstva
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XVII. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU

Podnikatelská činnost společnosti se v roce 2018 soustředila na poskytování ambulantní a lůžkové, základní
a specializované, diagnostické, léčebné, preventivní a lékárenské péče a další služby související s poskytováním
zdravotní péče. K zajištění provozu a podpůrných činností společnost provozovala řadu řemeslných živností,
např. nakládání s odpady, truhlářství, vodoinstalatérství nebo dopravu.
Rok 2018 můžeme prohlásit za ekonomicky úspěšný. Uherskohradišťská nemocnice a. s. vykazuje výrazně kladný
hospodářský výsledek. Co mělo vliv na tento výsledek?
Hlavním důvodem je skutečnost, že společnost dokázala pokrýt výrazný nárůst osobních nákladů (+13 % proti
roku 2017), který byl způsoben růstem tarifních mezd (+10 % u zdravotnických profesí, +5 % u nezdravotnických
profesí), zavedením příplatků pro směnující střední zdravotnický personál, navýšením tzv. „13. platu“ a mírným
navýšením počtu zaměstnanců (zejména lékaři a střední zdravotnický personál). Tento růst byl kompenzován
růstem tržeb od zdravotních pojišťoven za poskytovanou zdravotní péči, růstem tržeb za nezdravotní služby

(nájemné), z prodeje vlastních výrobků (bufety) a z prodeje zboží (zejména v lékárně a výdejně zdravotnických
potřeb), ale také úsporami v oblasti spotřeby materiálu a energií, a nižšími odpisy majetku.
Kolektiv zaměstnanců se podařilo stabilizovat co do kvantity i kvality, a to především díky trvalému prohlubování
a zvyšování kvalifikace, díky náborové činnosti, díky zavedenému systému výběrových řízení na vedoucích
funkcích, díky propracovanému adaptačnímu procesu a otevřené komunikaci TOP managementu.
Z investic roku 2018 realizovaných v Uherskohradišťské nemocnici a.s., které zásadním způsobem modernizují
provoz a zvyšují kvalitu při poskytování zdravotní péče, bylo na prvním místě dokončení výstavby Centrálního
objektu II – interny, v roce 2018 bylo na této akci proinvestováno téměř 254 mil. Kč.
Z dalších realizovaných akcí stojí za zmínku výstavba vstupu do Centrálního objektu I – chirurgie (21,6 mil. Kč), a
dokončení úpravy parku.
V průběhu celého roku 2018 probíhala v součinnosti s Krajským úřadem Zlínského kraje projektová příprava
rekonstrukce plicního pavilonu, která bude hrazena Zlínským krajem.
V oblasti zdravotnické techniky je třeba připomenout dokončení obou etap projektu z výzvy IROP 31 - "Zvýšení
kvality návazné péče". V rámci tohoto projektu nemocnice pořídila zdravotnickou techniku za 93,8 mil. Kč (z toho
v roce 2018 proběhly nákupy zdravotnické techniky za 76,8 mil. Kč).
V zájmu zvýšení bezpečnosti a zajištění vyššího komfortu přepravovaných pacientů je pravidelně obnovován
vozový park. V roce 2018 byly pořízeny 2 nové sanitní vozy a 2 osobních vozy s úsporným pohonem na CNG
za celkem 3,1 mil. Kč.
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XVIII. NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU

Návrh na rozdělení zisku vytvořeného v roce 2018 předkládaný představenstvem společnosti v souladu
s ustanovením § 435, odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a čl. 11.2 stanov společnosti
o přídělu do rezervního fondu:
Zisk vytvořený v roce 2018

47 508 910,23 Kč

Příděl do rezervního fondu

2 375 445,51 Kč

Nerozdělený zisk

45 133 464,72 Kč
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