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Úvodní slovo 

Je však důležité zmínit, že i přes značná omezení si naše nemocnice v roce 2021 vedla dobře a podařilo se nám
zahájit i ukončit spoustu zajímavých a důležitých projektů. Velký úspěch jsme zaznamenali především v oblasti
dotačních programů, kdy se nám podařilo v rámci 98. výzvy IROP REACT EU získat více než 138 milionů korun. Díky
nim dojde k rozvoji důležitých pracovišť, jako jsou JIP, ARO, operační sály a klíčová diagnostická oddělení, která
během pandemie prošla velkou zátěží. Jedná se o postupnou obnovu a modernizaci zásadního přístrojového
vybavení, která bude probíhat až do konce roku 2023. Pro představu například oddělení ARO a JIP byla vybavena
novými monitory základních životních funkcí, infuzní technikou a moderními přístroji pro umělou plicní ventilaci.
Oddělení zobrazovacích metod obnoví klíčové radiologické přístroje včetně CT. Lůžková oddělení byla vybavena
elektricky polohovatelnými lůžky.  

Rok 2021 znamenal pro Kroměřížskou nemocnici a.s. změny v oblasti IT a kybernetické bezpečnosti. Přechod na
nové agendové informační systémy v oblasti administrativy a logistiky byl podpořen z dotačního programu IROP č.
28. Po celý rok pak probíhala příprava na zásadní změnu v oblasti klinického nemocničního informačního systému a
integračních vazeb informačních systémů nemocnice, a to rovněž za dotační podpory z IROP č. 26. Jedná se o
důležitou přípravu na elektronizaci zdravotnictví České republiky, jak ji předjímá nově přijatá legislativa. 

Pro oblast stavebních investic jsme pracovali na aktualizaci studie dalšího reálného rozvoje areálu nemocnice. Jeho
cílem je soustředit veškerou akutní péči do současné budovy chirurgických oborů, následnou péči pak do budovy
interních oborů.

Velmi důležitou stavební akcí roku 2021 byla rekonstrukce porodních sálů, kterou jsme ukončili po osmi měsících
prací a na jejímž závěru jsme zprovoznili tři moderně vybavené porodní boxy, které nastávajícím maminkám a
následně i jejich novorozeným dětem zajistí potřebnou míru komfortu, péče a pocit rodinného zázemí. Všem, kteří
udělali maximum pro to, aby celá investiční akce proběhla hladce, ze srdce patří můj dík.

A velké poděkování samozřejmě patří také všem kolegům ze zdravotních i nezdravotních oddělení napříč celou
nemocnicí, kteří každý den zabezpečují její provoz a bez nichž by naše nemocnice nebyla tou, jakou dnes je. Věřím,
že i nadále budeme skvěle fungující tým, který bude společně tvořit naši Nemocnici s lidským rozměrem.

S úctou

MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA
předseda představenstva

Vážené dámy, vážení pánové,

Kroměřížská nemocnice má za sebou další rok svého
fungování, a ani ten s číslem 2021 nebyl jednoduchý.
Potýkali jsme se s velkým množstvím pacientů, které
postihlo onemocnění novým koronavirem, zároveň jsme se
snažili v maximální možné míře zachovat péči o pacienty s
dalšími, neméně vážnými onemocněními. Všichni kolegové
dělali maximum pro to, aby i přes všechna omezení zůstala
péče dostupná pro všechny a následky byly co nejmenší. Je
nám však jasné, že dozvuky pandemie tady s námi budou
ještě dlouhou dobu a budeme se s nimi muset vyrovnat.
Pandemie nás prověřila po všech stránkách, nejvíce snad v
oblasti personální politiky. Zde výzva nadále trvá a
potýkáme se s ní podobně jako v jiných zdravotnických
zařízeních se vší vážností a odpovědností.

2



Výroční zpráva 2021

Vážené kolegyně a kolegové, dámy a pánové,

dovolte mi, abych v prvé řadě poděkovala všem
zaměstnancům i vedení Kroměřížské nemocnice za to, jak jste
společně zvládli nesmírně náročný uplynulý rok. Byl provázen
obrovskou nejistotou, množstvím medicínsky i organizačně
náročných úkolů, které se zcela vymykaly běžnému provozu
nemocnice, a které vyžadovaly velké osobní nasazení a
obětavost. Covid-19 odčerpal všem mnoho fyzických i
psychických sil. Naše zdravotnictví, hlavně díky Vám, v této
přetěžké zkoušce obstálo. Patří Vám za to velký dík a respekt.
Zdravotnictví ale ani při pandemii covid-19 a přes související
omezení nemohlo zcela rezignovat na poskytování ostatní péče
svým pacientům. 

I tohoto úkolu jste se v maximální možné míře zhostili, i když jste se museli soustavně vyrovnávat s chronickými
problémy českého zdravotnictví, zejména přetíženým a chybějícím zdravotnickým personálem. To je stálá a
nepřetržitá, často frustrující výzva, která provází každodenní provoz nemocnice. Její řešení je zejména v rukou
celostátního nastavení, ale aktivně do něj musejí vstupovat i nemocnice ve spolupráci s městem a krajem tak,
abychom zdravotníky udrželi v regionu dobrými pracovními podmínkami, vytvořili vlídné prostředí pro studenty, ale
současně motivovali i starší kolegy ke zkvalitnění výuky a předávání zkušeností nastupující generaci zdravotníků.
Aby bylo zkrátka možné vytvořit prostředí pro chuť v nemocnici pracovat a na Kroměřížsku zůstat. Přispět k tomu
může každý, i šířením dobrého jména nemocnice, protože jsme všichni na jedné lodi, a radosti, úspěchy i problémy
jednoho současně patří všem.

Jednoznačně vítám, že svou nemocnici i nadále významně podporuje vedení a zastupitelstvo Města Kroměříže a tuto
úzkou spolupráci chci rovněž velmi ocenit.

Jsem ráda, že se v roce 2021 i přes velmi náročné podmínky pro všechna dotčená oddělení a bez zásadního omezení
provozu podařilo prakticky dokončit rekonstrukci porodních sálů. Věřím, že budoucí maminky tuto změnu a nové
prostředí porodnice přivítají. Nemocnice se bude modernizovat i po stránce přístrojového vybavení, protože se
managementu nemocnice podařilo uspět se žádostmi o dotace v rámci programu React-EU za více než 100 mil. Kč.
Velmi úspěšný rok byl i po stránce hospodaření, což je důležité pro další rozvoj nemocnice. Jako první bude
připravena přístavba pro oční oddělení, včetně samostatného očního operačního sálu, a pro ambulance urgentního
příjmu. To umožní zvýšit kapacitu operačních sálů do doby, než budou nachystány další investiční etapy, zejména
rekonstrukce gynekologického a chirurgického oddělení a nové operační sály. Modernizace nemocnice je běh na
dlouhou trať a nelze slibovat nemožné. Postupná rekonstrukce po etapách musí brát ohled na finanční možnosti
nemocnice i kraje, nebourat zbytečně to, co je nově vybudováno, respektovat provoz nemocnice, který nesmí být
rekonstrukcí paralyzován. Rok 2022 bude věnován právě přípravám těchto investic.

Jakkoliv jsou ale investice a moderní vybavení potřebné a nezbytné, srdcem nemocnice jste vy, její zaměstnanci a
vaši pacienti, kteří se na vás s důvěrou a nadějí obracejí.

Dovolte mi proto ještě jednou z hloubi duše poděkovat za váš profesionální a lidský přistup k nelehkým výzvám,
které pro vaši práci přinesl uplynulý rok, a také za věrnost Kroměřížské nemocnici i lidem celého regionu, kterým
nemocnice a mnoho generací zdravotníků poskytují zdravotní péči již více než 110 let.

Děkujeme vám.

MUDr. Olga Sehnalová, MBA
náměstkyně hejtmana Zlínského kraje
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Základní údaje o společnosti

Předmět podnikání:
• 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
• čištění textilu a praní textilu a oděvů
• výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
• silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti
nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
• hostinská činnost
• výroba, instalace, opravy elektrických strojů a  přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
• prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Struktura akcionářů:
Akcionář:  Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín  
Podíl: 100 %

Základní kapitál k 31. 12. 2021:
238 900 tis. Kč

Představení společnosti a její činnosti, údaje o založení společnosti

Sídlo, základní kapitál, předmět podnikání

Historie Kroměřížské nemocnice a.s. je prozatím poměrně krátká, avšak svou činností navazuje na více než stoletou
tradici nemocnice jako takové. Ta zahájila provoz jako Jubilejní všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I. v
listopadu roku 1910. Za svou bohatou historii zaznamenala velký rozmach a zejména modernizaci prostorového i
technického vybavení.

Obchodní společnost Kroměřížská nemocnice a.s. pak vznikla zapsáním do obchodního rejstříku dne 22. září 2005. V
současné době poskytuje svým pacientům lůžkovou a ambulantní péči na velmi kvalitní úrovni, která je doplňována
takzvaným komplementem. Dále zajišťuje provoz vlastní dopravní zdravotní služby pro převoz raněných a
nemocných pacientů, stejně jako poskytuje služby nemocničního lékárenství.

Sídlo společnosti:
Kroměřížská nemocnice a.s., Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž
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Orgány společnosti

MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA

MUDr. Radomír Maráček, předseda představenstva
Ing. Petr Liškář, místopředseda představenstva
Mgr. Jozef Machek, člen představenstva

Předseda dozorčí rady

Ing. Jana Skopalová (členem od 25.1.2021) Ing. Karol Muránsky (do 25.1.2021)

Členové dozorčí rady

Mgr. Štěpán Bekárek (od 25.1.2021) MUDr. Róbert Teleky (do 25.1.2021)
Ing. Jaromír Žůrek (od 25.1.2021) Martin Déva (do 25.1.2021)
Ing. Radovan Macháček (od 25.1.2021) Ing. Miroslav Hladík (do 25.1.2021)
Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA (od 25.1.2021) Ing. Tomáš Pajonk (do 25.1.2021)
MUDr. Lubomír Nečas (od 8.2.2021) MUDr. Miroslav Adámek (do 25.1.2021)
Ludmila Šromotová
Bc. Klára Čečatková
MUDr. Jaroslav Novák

Do 25.1.2021:

od 25.1.2021 od 25.1.2021

Představenstvo a top management

Dozorčí rada

Fotografie

Ing. Svatava Mazurková MUDr. Jiří Javora
předseda představenstva člen představenstva člen představenstva

od 25.1.2021
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Kroměřížská nemocnice a.s. - organizační struktura k 1. 6. 2021

Představenstvo Dozorčí rada

sekretariat spisovna/podatelna tiskový mluvčí interní auditor oddělení kvality projektový manažer právník pověřenec 

Člen představenstva Předseda představenstva Člen představenstva

Úsek léčebně preventivní péče Úsek ošetřovatelské péče Obchodní úsek Úsek zdravotnických 
technologií a inovací Provozní úsek Personální úsek Ekonomický úsek

sekretariat knihovna

oddělení vnitřního 
lékařství oddělení urologie vrchní sestry Rada kvality

vedoucí laboranti výdejna 1 oddělení 
personalistiky

evidence 
financí a daní Etická komise

Ústavní lékárna
Oddělení zdravotní 

techniky a 
metrologie

oddělení správy 
budov

Odbor řízení 
lidských zdrojů

Odbor 
financování

oddělení 
gynekologie a 

porodnictví
oddělení ortoptiky revizní technik 

elektro

oddělení 
stravovacího 

provozu
vedoucí 

fyzioterapeut výdejna 2

oddělení neurologie oddělení 
radiodiagnostiky

nutriční terapeuti administrativní 
pracovník Škodní komise

oddělení údržby specialista 
vzdělávání

oddělení ortopedie oddělení COS a CS
Odbor zdrav. 
pojišťoven a 
controllinguzdravotně 

sociální 
pracovníci

Odbor logistiky Výluková 
komiseoddělení 

energetikyoddělení dětské a 
neonatologie

mzdová 
účtárna

evidence 
majetku Léková komise

administrativní 
pracovník oddělení dopravy

ambulance 
rehabilitační a 

fyzikální medicíny

zdravotní 
pojišťovnyepidemiologická 

sestra sklad MTZ Inventarizační 
komise

oddělení úklidu
controlling

oddělení 
otorinolaryngologie

oddělení 
gatroenterologie PZS, ZL a LPS sklad zdrav. 

materiálu
BOZP a PO

oddělení 
informačních 
technologií

oddělení 
pneumologie a 

ftizeologie

oddělení 
ošetřovatelské péče

oddělení 
mikrobilogie

marketingový 
specialista

oddělení 
dermatovenerologie oddělení PZS

oddělení 
anesteziologie a 

resuscitace

centrální laboratorní 
služby

oddělení 
klinické 

biochemie

oddělení 
oftalmologie

ambulance 
závodního lékaře

oddělení 
hematologie a 

transfuzní

oddělení chirurgie ambulance LPS
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Jednotlivá oddělení nemocnice

-

43001

77186

28423

37616

8644

ambulantních

pacientů 
(unikát.) vyšetření

7797

27815

8408

5907

9851

9426

7351

Specializované obory

Gynekologie

Ušní

MUDr. Vacula L. Bc. Čečatková K. 2331

-

MUDr. Trojek V. Minks J., DiS. 6514 - - - -

Vyplnit obrázkem (obrázky)

RTG

Magnetická rezonance

MUDr. Trojek V. Minks J., DiS. 19229 - - -

Mikrobiologie

MUDr. Chrenovská S. Bc. Mlčochová G. 19342 - - - -

MUDr. Bařinková Y. Trubelíková B. 14567 - - - -

Mgr. Úlehlová I. - - - - -

Klinická biochemie

Fyzioterapie

Ústavní lékárna 

Mgr. Gala M. 3751 -

Laboratoře
MUDr. Zdráhalová E. Štěpánková J. 16044 - - - -Hematologicko-transf.

8620 - -

- -

3347

Ostatní zdravotnické obory
MUDr. Jeník R. Dvořáková I. 1890 2441

-

MUDr. Marek V. 1989 - - - -

-

5832

4514

2,9 34 41,70%Dětské a neonat.

-

Kožní

Rehabilitační lék.

MUDr. Ptáček J. 2528 -

MUDr. Zelinková M. 130 - - - -Hemodialýza

Gastroenterologie MUDr. Kolář R. 2683 - - -

20 53,70%

39,00%

MUDr. Pár I. Kuchtíková M. 4988 968 2,6 20 40,40%

1380

Chirurgické

Ortopedie

MUDr. Polednik J. Zajícová A. 11136 2714

3,4 33

Chirurgické obory
Bc. Dundálková E. 4556 257 10,6 7 57,60%ARO

4,6 75 59,00%

MUDr. Rafi M. Holanová M. 3923 798 4,5

MUDr. Schindler I.

Primář

Interní obory

Základní ukazatele jednotlivých oddělení nemocnice

Oddělení

Interní

Plicní

Neurologie

Odd. ošetřovatelské péče

MUDr. Třeštík P.

MUDr. Pšikalová J.

MUDr. Berka D.

MUDr. Horková I. 20

Využití 
lůžek 
(%)

74,70%

92,20%

75,60%

83,00%

Počet 
lůžek

99

20

30

6,2

7

28

6,2

hospital. 
pacientů

Počet

Vrchní sestra

Prům. 
doba 

hospital. 
(dny)

- 109

Mgr. Horák E.

Bc. Chocholatá M.

Trlicová H.

Mgr. Brančíková A.

6810 3783

3710 599

4862 793

10726

9527

12049

-

Oční MUDr. Holbová M. Bubrjaková M. 7178 14231 - - - -

MUDr. Domes L. PhDr. Drábková P. 4392 12697 1292 4,4 28 86,50%Urologie
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Základní ekonomické, personální, kapacitní a výkonnostní údaje

Počet ambulatních vyšetření 440 374 432 926 639 677

Podíl reoperací

z toho: plánované operace 6 671

Vyplnit obrázkem (obrázky)

Prům. doba hospitalizace – následná lůžka (dny) 36,2 36,2 28
Prům. obložnost – akutní lůžka 66,00% 56,00% 63,00%
Prům. obložnost – následná lůžka 97,00% 89,00% 83,00%

3 796 3295

0,50% 0,51% 0,72%

Počet operací celkem 8 675 5 106 5678

           akutní operace 2 004

Počet narozených dětí 641 646 625
Prům. doba hospitalizace – akutní lůžka (dny) 4 4,5 4,7

1 310 2309

Počet porodů 639 644 624

Počet ošetřených pacientů (počet rodných čísel)

366

57 158 77 620 113 926

Počet hospitalizovaných pacientů 19 909 14 581 15 133

     z toho: lůžka standard

 lůžka JIP

     z toho: lůžka NIP a DIOP

Počet sociálních lůžek
Výkonostní ukazatele za nemocnici

366 366
331 331 331

35 35 35

   Počet následných lůžek

112,48 113,77 119,9

0 0 0
0 0 0

20 20 20

2019 2020

3 174 11 211 6 576
229 246

386 386 386
Kapacitní údaje k 31.12.
Průměrný evid. počet lékařů přepočtený

Počet nasmlouvaných lůžek celkem

766,33 791,92 827,5Průměrný evid. počet zaměstnanců přepočtený

29 266 59 716 98 281Výsledek hospodaření před zdaněním

2021
Ekonomické ukazatele (v tis. Kč)
Ukazatel

Personální údaje

Dlouhodobý nehmotný majetek (netto)
Dlouhodobý hmotný majetek (netto)
Náklady celkem

Výsledek hospodaření za úč. období

232 195 254 216
787 513 959 696 1 115 891

27 433 48 322 81 932
Výnosy celkem 814 946 1 008 018 1 197 823
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Významné skutečnosti, které nastaly až po rozvahovém dni

Po rozvahovém dni nenastaly žádné události.

Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje

V oblasti výzkumu a vývoje společnost v roce 2021 nevynaložila žádné prostředky.

Nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů

Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztahů

Povinně zveřejňované informace

V oblasti ochrany životního prostředí se nemocnice řídí platnou legislativou, proces je zmapován řízenými dokumenty
a pravidelně kontrolován při vnitřních auditech a v rámci certifikačních a akreditačních šetření. Jsou prováděna
pravidelná autorizovaná měření zdrojů znečištění ovzduší, pravidelné revize a kontroly zařízení. Nemocnice má
zpracován dokument Základní hodnocení rizik ekologické újmy.  

V rámci odpadového hospodářství jsou veškeré odpady tříděny a shromažďovány podle jejich vlastností a možného 
využití. Nádoby jsou patřičně označeny, jsou zpracovány identifikační listy nebezpečného odpadu. Skladování je
prováděno v souladu se zákonem o odpadech a zajištěno odpovědnou osobou.  

Produkce odpadu v roce 2021 činila 269,118 t, z toho směsný komunální odpad 31,115 t, nebezpečný odpad
178,256 t a ostatní odpad 59,747 t.

Nebyly nabyty žádné vlastní akcie nebo vlastní podíly. 

10



Výroční zpráva 2021

Informace požadované podle zvláštních právních předpisů

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za kalendářní rok 2021.

Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti (§ 18 odst. 1 písm. a) zákona)
celkový počet žádostí – 4

z toho:
žádosti, na základě nichž byly informace poskytnuty v plném rozsahu – 2
částečně vyřízené žádosti (vydáno i rozhodnutí o odmítnutí části žádosti) – 2
plně odmítnuté žádosti (vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti) – 0
odložené žádosti (v části) – 1
 
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí (§ 18 odst. 1 písm. b) zákona) – 0
 
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o
odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se
soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a
nákladů na právní zastoupení (§ 18 odst. 1 písm. c) zákona)
 
Soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.
 
Počet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence (§ 18 odst. 1
písm. d) zákona) – 0
 
Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení (§ 18 odst. 1
písm. e) zákona) – 0
 
Další informace vztahující se k uplatňování Zákona (§ 18 odst. 1 písm. f) zákona)
 
Veškeré žádosti o poskytnutí informací byly vyřizovány v souladu se zákonem.
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Předpokládaný budoucí vývoj společnosti

Mise: 

Nemocnice s lidským rozměrem
           
Vize:     
      
Kroměřížská nemocnice a.s. bude jako moderní a ekonomicky stabilní regionální nemocnice prioritní volbou pro
spádovou oblast Kroměřížska a spolupracující zdravotnická zařízení při potřebě lůžkové a ambulantní péče. Bude
bezpečnou, profesionální a stabilní jistotou s přívětivou atmosférou pro všechny své pacienty. Spektrum
zdravotních služeb bude v rostoucí míře zahrnovat nabídku preventivních programů, následnou a jednodenní péči.
Bude zázemím pro zdravotnické školství při výuce a praxi studentů středoškolského, bakalářského i magisterského
studia s cílem výchovy nové generace zdravotníků.   
         
Pro své zaměstnance bude vytvářet prostředí motivující k týmové spolupráci, loajalitě a dlouhodobé stabilizaci na
pracovišti. 

Vytvoří optimální podmínky pro jejich celoživotní vzdělávání, zejména pro postgraduální přípravu lékařů s cílem
minimalizovat během ní nutnost pobytu mimo domovské pracoviště. Ve skupině spolupracujících nemocnic
Zlínského kraje bude platným a aktivním článkem podílejícím se na zajištění dostupné a kvalitní péče.            
           
Hlavní strategické cíle:  
         
1. Optimální a efektivní struktura akutní a následné péče          
2. Účinný personální management          
3. Investiční rozvoj společnosti          
4. eHealth, kybernetická bezpečnost          
5. Bezpečnost a kvalita poskytovaných služeb, spokojený pacient          
6. Ekonomická stabilita           
                    
1. Optimální a efektivní struktura akutní a následné péče – potřeba a poptávka ve spádu Kroměřížské
nemocnice a. s. včetně zkušenosti z pandemie covid-19 ukázaly potřebu poskytování akutní péče ve stávajícím
spektru oborů s postupnou centralizací příjmových ambulancí, posléze následovanou díky rekonstrukci a nové
výstavbě soustředěním akutní péče do budovy A. 
           
Jako naléhavé se pro další fungování operačních oborů a rozvoj jejich potenciálu jeví řešení stavu a kapacity
operačních sálů, jejich zázemí s centrální sterilizací a dospávací jednotkou. Demografický vývoj bude vytvářet v
budoucnu ještě významnější tlak na část akutní péče řešící „nemoci stáří“ (oftalmologie, ortopedie, urologie,
interna – vnitřní lékařství), a nejinak tomu bude v následné péči. Kroměřížská nemocnice disponuje pouze 20 lůžky
následné péče. V korelaci s personálními zdroji budeme usilovat o její rozšíření, a to včetně dlouhodobé péče
intenzivní a ošetřovatelské, případně rehabilitační. Tuto péči bude možné po přesunu akutní péče do budovy A
rozvíjet v budově B.         

2. Účinný personální management – představuje kontinuální týmový projekt celé nemocnice na všech úrovních
koordinovaný efektivně pracujícím personálním oddělením se zapojením všech dostupných motivačních příležitostí,
jako jsou stipendia, motivace školitelů, změna v přístupu k studentům a absolventům během praxe a adaptačního
procesu.
Klíčovou úlohu hrají osobnosti primářů a vedoucích pracovníků oddělení, jejich odborná úroveň, atmosféra
pracoviště.         

Zásadní pro budoucnost nemocnice je stabilizace, podpora a rozvoj stávajícího personálu. 

Rezervy v náboru nových pracovních sil jsou stále v úrovni stáží studentů, přístupu školitelů, v účasti na veletrzích
práce a ve spolupráci se školstvím až na úrovni výchovných poradců na základních školách. Jako klíčová je a bude
pro nemocnici spolupráce se Střední zdravotnickou školou v Kroměříži (SZŠ), kde významně participujeme na
praktické výuce praktických sester a ošetřovatelů. Společně pak usilujeme o rozšíření vzdělávacího programu SZŠ
pro všeobecné sestry, o vznik VOŠ.    

K získání dalších spolupracovníků a k jejich vzdělání nemocnice přispěje konáním akreditovaných kurzů pro
sanitáře
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sanitáře.  
         

3. Investiční rozvoj společnosti – investice do majetku, jako je zdravotechnika, SW + HW, sanitky atd., jsou v
režii nemocnice, je nastavena jejich periodická obnova, která bude pokračovat. Významná obnova zdravotechniky
probíhá v rámci REACT EU.     

Stavební investice jsou plánovány v rámci Plánu investičního rozvoje nemocnice – generelu. Prochází aktualizací.
Jeho realizace bude zahájena severní přístavbou východního křídla, kam se přesune oční oddělení včetně
operačního sálu a příjmové chirurgické ambulance. Následovat bude rekonstrukce západního křídla a přístavba s
operačními sály, výstavba logistického zázemí a správní budovy.

4. eHealth, kybernetická bezpečnost – realizace je plánována v návaznosti na Národní strategii elektronického
zdravotnictví. S naplněním tohoto cíle pomáhají dotační programy IROP č. 10 a 26.   

5. Bezpečnost a kvalita poskytovaných služeb, spokojený pacient jsou trvalým úkolem. Nemocnice je
akreditovaná dle SAK, reakreditace proběhne po 3 letech v roce 2023. Laboratoře jsou akreditované dle ČIA, je
nutné pro vyšší úhradu za bod. Periodicky je obnovována nezbytná certifikace pro obor zobrazovacích metod.

6. Ekonomická stabilita –nNemocnice je ekonomicky stabilizovaná, což je zásadní předpoklad pro další udržitelný
rozvoj. Nadále je zapotřebí z činnosti generovat dostatečné množství hotovosti (jeden ze zásadních problémů v
minulosti), důsledně řídit cashflow, výdaje nemocnice rozdělit rovnoměrně během roku, udržet závazky ve
splatnosti. Pokračovat v osvědčeném a nastaveném motivačním výkonnostním odměňování zaměstnanců v přímé
korelaci s produkcí nemocnice.
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Významné události roku 2021

ČERVEN

Novou operační metodu zavedlo na jaře 2021 do svého
portfolia chirurgické oddělení. Vůbec poprvé tady lékaři
implantovali pacientce totální náhradu hlavice vřetenní kosti
v lokti. Podobných operací se přitom v rámci České
republiky provádí jen několik ročně. K operaci byla
indikována pacientka po těžkém poranění obou loktů, kdy
jeden z nich by bez této unikátní operace zůstal zcela
nehybný.

Pozitivní ohlasy získalo Gynekologicko-porodnické oddělení
poté, kdy díky meziooborové spolupráci začalo umožňovat
bonding maminky a novorozence po císařském řezu.
Podpora raného kontaktu maminky a miminka při
klasickém porodu byla v rámci oddělení samozřejmostí již
mnoho let, po císařském řezu však probíhal bonding s
doprovodem rodičky.

KVĚTEN

BŘEZEN
Obrovská vlna solidarity se zlínskou zoologickou zahradou
se zvedla napříč odděleními Kroměřížské nemocnice. Mnohá
z nich se rozhodla, že organizaci v nelehké pandemické
době finančně podpoří, a uspořádala mezi sebou finanční
sbírky. Adoptivními rodiči surikaty a lva se na jeden víkend
stalo například ortopedické oddělení, stejnou myšlenku
současně zrealizoval také sesterský a pomocný personál
dětského oddělení, který za částku 3 500 Kč adoptoval
zvířat sedm. 

Nový certifikovaný kurz s názvem Katetrizace močového
měchýře u mužů byl spuštěn ve vzájemné spolupráci
urologického oddělení a Střední zdravotnické školy
Kroměříž. Praktická výuka probíhá právě na urologickém
oddělení, z jehož řad vzešli zkušení a erudovaní lektoři.
Projekt pomůže absolventům zvýšit jejich profesní
odbornost s navýšením kompetencí. Získání dovednosti je
významným prvkem pro podporu kontinuity péče. 

ÚNOR

LEDEN

DUBEN

Prvním dítětem roku 2021 narozeným v nemocnicích
Zlínského kraje byla Ela. Na svět přišla 2 hodiny a 5 minut
po silvestrovské půlnoci v kroměřížské porodnici, při
narození vážila 3360 gramů a měřila 48 centimetrů. První
lednový den roku 2021 byl celkově na porody bohatý. V
Kroměříži přišla na svět hned tři miminka, ve všech
případech se jednalo o holčičky.

Větší pohodlí a zejména volnost pohybu přinesla novinka,
kterou nabídlo nastávajícím maminkám gynekologicko-
porodnické oddělení. Tou je bezdrátový kardiotokograf,
který slouží k monitoraci srdeční frekvence nenarozeného
miminka a děložní a srdeční činnosti maminky. Zatímco
obvykle musí maminka při natáčení takzvaných ozev ležet
na zádech či boku, s bezdrátovým přístrojem se může
volně pohybovat.
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Obrovský úspěch zaznamenala Kroměřížská nemocnice v rámci dotační
výzvy č. 98 z programu REACT EU. Po zpracování a vyhodnocení projektu
bylo nemocnici přislíbeno více než 138 milionů korun, díky nimž dojde k
rozvoji pracovišť zejména urgentního příjmu, pracovišť JIP, ARO,
operačních sálů a diagnostických pracovišť. Jedná se o postupnou obnovu
přístrojového vybavení, kdy budou pořízeny především monitory vitálních
funkcí na pracoviště anesteziologicko-resuscitačního oddělení a jednotek
intenzivní péče, a dále radiologické přístroje, včetně CT.

PROSINEC

LISTOPAD
Novorozenecké oddělení se stalo součástí projektu Život v
kufříku. Zařadilo se po bok dalších 58 zdravotnických
zařízení v rámci České republiky, které vybaví děti putující
do adopce vzpomínkovým kufříkem. Patrony tohoto
oddělení se stali manželé Veronika a Robert Manovi z
Kroměříže, kteří pod taktovkou nadace La Vida Loca zajistili
nákup deseti kufříků a dalšího vybavení, s jehož pomocí
bude personál moci kufřík doplnit například o fotografie či
upomínkové předměty.

ŘÍJEN
První totální endoprotézu ramenního kloubu provedli lékaři
ortopedického oddělení. Tímto výkonem nejen dovršili
komplexnost spektra výkonů prováděných v oblasti ramene
a dalších velkých kloubů, ale především potvrdili upevnění
pozice ortopedického oddělení mezi špičkovými pracovišti.
Celkovou náhradu ramenního kloubu takzvanou reverzní
formou provedli lékaři u starší pacientky, která trpěla
velkými bolestmi a nebyla schopna s rukou náležitě
pohybovat.

ZÁŘÍ

V rámci boje s epidemií nového koronaviru bylo hned
dvakrát v roce 2021 otevřeno velkokapacitní očkovací
centrum. Kroměřížská nemocnice jej provozovala v areálu
Výstaviště Kroměříž a v době největšího zájmu očkovala až
tisícovku zájemců za den, mimo to v terénu působil
očkovací mobilní tým. Celkem bylo v roce 2021 aplikováno
sto tisíc očkovacích dávek.

SRPEN

Největší investiční akcí roku 2021 byla pro Kroměřížskou
nemocnici rekonstrukce porodních sálů za přibližně 12
milionů korun. Na jejím konci bylo vytvoření moderního, a
přitom útulného prostředí, které bude maminkám co
nejvíce evokovat rodinné zázemí. V rámci projektu získala
porodnice tři oddělené komfortní porodní boxy s
komplexním zázemím pro maminku a její doprovod.

ČERVENEC

Další z velmi vydařených odborných workshopů se v létě
konal pod taktovkou chirurgického oddělení. Pracoviště
bylo v rámci České republiky jedním ze tří školicích
středisek operační metody MILOS, která nachází uplatnění
při operačním řešení pupeční a ventrální kýly, kdy se
využívá speciální instrumentárium a také speciální síťka,
která zpevňuje břišní stěnu a zabraňuje návratu kýly.

15



Výroční zpráva 2021

EKONOMIKA v datech

Celkové náklady a výnosy (tis. Kč) 2019 2020 2021
Výnosy 814 946 1 008 018 1 197 823

Náklady dle druhu (tis. Kč) 2019 2020 2021
Spotřeba materiálu 122 943 141 095 167 032

Náklady 787 513 959 696 1 115 891
Hospodářský výsledek 27 433 48 322 81 932

Osobní náklady 510 517 636 588 765 589
Odpisy 27 400 32 348 32 490

Spotřeba energie 14 769 14 478 14 839
Prodané zboží 47 164 41 348 43 853

Léčivé přípravky 24 973 24 717 40 058
Krev a krevní výrobky 6 183 8 657 10 184

Ostatní náklady 64 720 93 839 92 088

Vybrané přímé náklady (tis. Kč) 2019 2020 2021

Celkem 83 542 112 717 135 780
Provozní náklady (tis. Kč) 2019 2020 2 021

Speciální zdravotnický materiál (SZM) 46 392 74 138 80 377
Potraviny pro pacienty 5 995 5 205 5 161

Elektrická energie 5 564 5833 5 898
Všeobecný materiál a náhradní díly 9 001 25 816 27 956

Voda 3359 3 175 3 395
Plyn (pára/teplo) 5 846 5 470 5 546

Služby ostatní, výše neuvedené 31 320 45 155 49 052
Celkem 74 127 106 572 113 808

Prádlo, služby spojené s prádlem a OOPP 7 690 10 226 11 498
Opravy a udržování 11 346 10 897 10 463

Vyplnit obrázkem (obrázky)

15,0%

1,3%
3,9%

68,6%

2,9%
8,3%

2021
Spotřeba materiálu

Spotřeba energie

Prodané zboží

Osobní náklady

Odpisy

Ostatní náklady
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Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 365 705 432 297 494 799 62 502 14

Tržby od zdravotních pojišťoven (tis. Kč) 2019 2020 2021
Meziroční změna

v tis. Kč v %

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 47 754 55 321 71 448 16 127 29
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR 30 557 31 082 39 763 8 681 27

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 53 0 36 36 100
Oborová ZP zam. bank, poj. a stavebnictví 19 545 23 363 32 017 8 654 37

Revírní bratrská pokladna, zdrav. pojišťovna 169 367 207 209 240 993 33 784 16
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR 68 020 80 663 137 829 57 166 70

Vyplnit obrázkem (obrázky)

z toho vyúčtování za minulá období 15 000 1 426 25 198
Celkem 701 002 829 935 1 016 885 186 950 22

48,7%

3,9%7,0%
3,1%0,0%

13,6%

23,7%
2021
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Oborová ZP zam. bank, poj. a stavebnictví

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

Revírní bratrská pokladna, zdrav. pojišťovna
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Investice

Otolaryngologické oddělení 699

Urologické oddělení 1 688
Vakcinační centrum 91

60 301Investice celkem

Plicní oddělení 63
Porodnicko-gynekologické oddělení 148
RTG oddělení 207

Ortopedie 42

Kožní oddělení 103
Lékárna 0
Neurologické oddělení 24

Ortoptika 0

Interní oddělení 736

Fyzioterapie 1 022
Gastroenterologie 0

Oddělení klinické mikrobiologie 0
Oddělení ošetřovatelské péče 0

Zdravotnické přístroje 38 180
Zdrav. přístroje v rámci REACT 28 250
Anesteziologicko-resuscitační oddělení 41

Hematologicko-transfúzní oddělení 657
Chirurgické oddělení 459

4 252Nehmotný majetek
Stavební investice 8 720
Stroje, dopravní prostředky 7 872

0 0 0

657 0 0
459 0 0

1 022 0 0

Centrální operační sály 134
Centrální sterilizace 0
Dětské oddělení 429

0 0 0

429 0 0

42 0 0

3 386 0 0
0 0 0

0 0

24 0 0

736 0 0
103 0 0

27 500 0 32 801

207 0 0
1 688 0 0

0 0 0
699 0 0

0 0

748 0 530
9 930 0 28 250

91 0 0

63 0 0
148 0 0

134 0 0
0 0 0

0

Vlastní 
zdroje

Dary věcné a 
finanční Dotace

Financování
Celkové výdajeInvestice (tis. Kč)

Vyplnit obrázkem (obrázky)

Oční oddělení 3 386

8 720 0

Výpočetní technika 1 278

0
7 872 0 0

230 0 4 022

0 0 28 250
41
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Lidské zdroje

# #

Farmaceuti 6,75 7 7,26
Všeobecné sestry, porodní asistentky 294,25 291,31 297,21

Průměrný ev. počet zaměstnanců přepočtený 2019 2020 2021
Lékaři a zubní lékaři 112,48 113,77 119,89

ZP nelékaři pod odb. dohledem 102,3 104,87 107,81
Jiní odb. prac. nelékaři s odb. způs., dentisté 1,45 1,38 1,6

Ostatní ZP nelékaři s odb. způsobilostí 86,87 96,52 101,9
ZP nelékaři s odb. a spec. způsobilostí 16,49 16,66 17,87

Dělníci a provozní pracovníci 94,16 105,28 108,87
Celkem 766,33 791,92 827,5

Pedagogičtí pracovníci 0 0 0
THP 51,58 55,13 65,09

1%
21 - 30 let 24 137 161 16%

Struktura zaměstnanců dle věku 
(stav k 31.12.2021) Muži Ženy Celkem Podíl v 

%

do 20 let 2 11 13

20 49 69 7%

31 - 40 let 46 208 254 26%
41 - 50 let 40 235 275 28%

Celkem 164 819 983 100%
Podíl v % 17% 83% 100%

Vyplnit obrázkem (obrázky)

51 - 60 let 32 179 211 21%
61 let a více

14,5%

0,9%

35,9%

12,3%

2,2%

13,0%

0,2%
0,0%

7,9%

13,2%
2021

Lékaři a zubní lékaři

Farmaceuti

Všeobecné sestry, porodní asistentky

Ostatní ZP nelékaři s odb. způsobilostí

ZP nelékaři s odb. a spec. způsobilostí

ZP nelékaři pod odb. dohledem

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

THP

0

50

100

150

200

250

300

do 20 let 21 - 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 51 - 60 let 61 let a více

Ženy

Muži
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Nástupy a výstupy zaměstnanců
Nástupy Výstupy

2020 2021 2020 2021
Lékaři a zubní lékaři 19 19 12 12
Farmaceuti 0 1 0 2
Všeobecné sestry, porodní asistentky 29 29 24 22
Ostatní ZP nelékaři s odb. způsobilostí 27 21 11 13
ZP nelékaři s odb. a spec. způsobilostí 3 10 1 7
ZP nelékaři pod odb. dohledem 23 6 17 1
Jiní odb. prac. nelékaři s odb. způs., dentisté 1 2 1 2
Pedagogičtí pracovníci 0 0 0 0

Celkem 149 141 102 104

Vyplnit obrázkem (obrázky)

THP 12 23 4 13
Dělníci a provozní pracovníci 35 30 32 32

12

2

22

13

7

1

2

0

13

32

19

1

29

21

10

6

2

0

23

30

Lékaři a zubní lékaři

Farmaceuti

Všeobecné sestry, porodní asistentky

Ostatní ZP nelékaři s odb. způsobilostí

ZP nelékaři s odb. a spec. způsobilostí

ZP nelékaři pod odb. dohledem

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

Pedagogičtí pracovníci

THP

Dělníci a provozní pracovníci

2021

Výstupy Nástupy
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Publikační a přednášková činnost zaměstnanců

Kongresy, semináře a další vzdělávací akce pro rok 2021 byly v prezenční formě z velké části zrušeny z důvodu
probíhající pandemie SARS-CoV-2 a vytíženosti zdravotnického personálu.

Chirurgické oddělení

Lékařský personál přednášel dne 26.11.2021 v Kojetíně na XXIV. Lékařském sympoziu s postgraduální tématikou
Kazuistiky – Varia, Komplikace při Pagetově chorobě, Hnisavá onemocnění ruky, Akutní pankreatitida, Cévní
komplikace u osteosyntézy bérce.
Všeobecná sestra paní Marie Sedláčková se aktivně účastnila přátelského setkání stomiků v Olomouci a publikovala v 
časopise RADIM, který je určen pro pacienty se stomií. Zajišťuje přednáškovou činnost pro studenty Střední
zdravotnické školy v Kroměříži v léčbě hojení ran a péči o pacienty se stomií.

Interní oddělení

MUDr. Pavel Třeštík, MUDr. Vladimír Škraňka, MUDr. Lumír Francek sen., MUDr. Lumír Francek jr. a MUDr. Vladimíra
Junášková přednášeli dne 26. 11. 2021 v Kojetíně na XXIV. Lékařském sympoziu s postgraduální tématikou
Kazuistiky – Varia, Nové přístupy v léčbě aterosklerózy a srdečního selhávání.

Oční oddělení

MUDr. Marie Holbová se aktivně účastnila Zlínského očního festivalu a také působila jako lektor kataraktové školy.

Ortoptické oddělení

MUDr. Jakub Ošmera přednášel dne 3. až 4. 9. 2021 na XV. Sympoziu dětské oftalmologie.

Radiodiagnostické oddělení

MUDr. Vladimír Trojek přednášel dne 26. 11. 2021 na XXIV. Lékařském sympoziu s postgraduální tématikou, MR v
diagnostice karcinomu prostaty.

Pneumologicko-ftizeologické oddělení

Odborné vzdělávací semináře v r. 2021 pod hlavičkou ČLK ve spolupráci se sekcí Intersticiálních plicních procesů
ČPFS ČLS JEP a podílení se na přednáškách intersticiální plicní fibrozy v rámci sekce IPF.
Odborná publikační činnost v rámci SIPP / Sekce intersticiálních a plicních procesů / České pneumologické a
ftizeologické společnosti ČLS JEP pro vyšetřování a léčbu intersticiálních plicních onemocnění. 
Aktivní členství v sekci Intersticiálních plicních procesů / SIPP ČR/. Oddělení je také součástí center SIPP / Sekce
intersticiálních a plicních procesů / České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP pro vyšetřování a léčbu
intersticiálních plicních onemocnění. Tato sekce věnuje idiopatické plicní fibróze veliké úsilí, a kromě snahy o
rozšíření povědomí mezi ostatní lékařskou, ale i laickou veřejnost, založila a vede registr idiopatické plicní fibrózy
EMPIRE. Ten kromě center v ČR zahrnuje i další centra v Evropě. Registr dává možnost nahlédnout do epidemiologie
IPF a do reálných léčebných výsledků této nemoci.
Při zavádění nových léků na plicní fibrózu lze podle údajů z registru zjistit, kolik pacientů pro daný lék či klinickou
studii mohou lékaři využít a kterým konkrétním pacientům nové léky nabídnout. SIPP také na základě mezinárodních
doporučení a nových poznatků sestavuje doporučení k diagnostice a léčbě jednotlivých IPP. Dále se stará o zajištění
sítě pracovišť specializovaných na IPF. Z tohoto registru zpracované odborné články a publikace mají mezinárodní
výstupy.                    

Urologické oddělení

Lékařský personál přednášel dne 26. 11. 2021 v Kojetíně na XXIV. Lékařské symposium s postgraduální tématikou,
Novinky v diagnostice karcinomu prostaty.
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Dotace, významní dárci finančních a věcných darů

Poskytovatel
Výše 

poskytnuté 
dotace

Město 
Kroměříž 100 000 Kč

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR z 
operačního programu IROP ve 
výzvě č. 28 poskytlo dotaci na 
pořízení Agendového informačního 
systému.

Ministerstvo 
pro místní 
rozvoj ČR

8 336 000 Kč

Ministerstvo zdravotnictví ČR 
poskytlo neinvestiční dotaci pro 
poskytovatele lůžkové péče s cílem 
prevence negativních dopadů 
psychické a fyzické zátěže a obnovy 
psychických a fyzických sil pro 
pracovníky ve zdravotnictví v 
souvislosti s epidemií covid-19.

Ministerstvo 
zdravotnictví 
ČR

1 515 000 Kč

Ministerstvo zdravotnictví ČR 
poskytlo neinvestiční dotaci na 
zvýšení ochrany měkkých cílů k 
provedení analýz a koncepcí 
poskytovatele lůžkové péče a 
ověření stávajících opatření na 
ochranu měkkých cílů.

Ministerstvo 
zdravotnictví 
ČR

642 000 Kč

Ministerstvo zdravotnictví ČR 
poskytlo neinvestiční dotaci na 
podporu mimořádného finančního 
ohodnocení zaměstnanců 
poskytovatelů lůžkové péče v 
souvislosti s epidemií covid-19.

Ministerstvo 
zdravotnictví 
ČR

66 462 000 Kč

Přijaté dotace a příspěvky v roce 2021 (Kč)

Vyplnit obrázkem (obrázky)

Vyrovnávací platba na úhradu 
nákladů na provoz protialkoholní 
protitoxikomanické záchytné 
stanice.

Zlínský kraj 9 590 000 Kč

Vyrovnávací platba na úhradu 
nákladů spojených se zajištěním 
lékařské pohotovostní služby. 

Zlínský kraj 3 400 000 Kč

Dotace na podporu personálního 
posílení zdravotnických pracovníků 
v Kroměřížské nemocnici. 

Zlínský kraj 100 000 Kč

Dotace celkem 90 145 000 Kč

Dotace na pořízení přístrojového 
vybavení oddělení fyzioterapie.

Účel dotace
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Vyplnit obrázkem (obrázky)

Vyplnit obrázkem (obrázky)

finanční 500 000 Kč

finanční

finanční 15 000 Kč

věcný 100 000 Kč

114 000 Kč

finanční 19 300 Kč

věcný 247 000 Kč

věcný 270 000 Kč

věcný

Významní dárci finančních a věcných darů (Kč)

Nadační fond ALBERT

Albert Česká republika, s.r.o.

Nadace Křižovatka 

Významné dary celkem

Dárce

Město Kroměříž 

Ortika a.s.

CONVATEC Česká republika s.r.o.

Jiří Bubeník 

SPUR a.s.

Forma daru Hodnota daru

12 000 Kč

1 277 300 Kč
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Účetní závěrka
Rozvaha
Výkaz zisků a ztrát
Příloha k účetní závěrce
Přehled o změnách vlastního kapitálu
Přehled o peněžních tocích

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Zpráva o stavu majetku

Návrh na rozdělení zisku, návrh na úhradu ztráty
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Minimální závazný uičet iníomací
podle Vyhlášky ě. 500/2002 Sb

RozVAHA
v plném rozsahu

ke dni 31 ,12.202'|

(v celých tisících Kč)

lco

27660532

obóodnI fma nebo jiný název účetní jednotky

kroměňžská nemocnice a.s.

sldlo nebo bydliště tlč6tnl iednotky a misto podnikání
liší-li sé od bydliště:

HavIíěkova 660/69

Kroměříž
767 01

Označení

a

AKTlVA

b

čis.
Běžné účetní období Minulé účetní

období

4

Brutto

1

Korekce

2

Netto

AKTlVA CELKEM 1 724 125 .188 637 535 488 41 7 605

A. Pohledávky za upsaný základni kapitál 10 0 0 0 0

B, stálá aktiva 20 M5720 -184229 261 491 243 407

B,l, Dlouhodobý nehmotný majetek 30 18 823 -12248 6 576 11 211

B.l,,l. Nehmotné výsledky vtývoje 3,1 0 0 0 0

B,1,2. Ocenitelná práva 32 í6 634 -12248 4 386 3 172

B.1.2,1. Software 33 í6 634 -12248 4 386 3 172

B.1.2.2. 0statní ocenitelná práva 34 0 0 0 0

B.1.3. GoodwiIl 35 0 0 0 0

B.1.4. 0statní dlouhodobý nehmotný majetek 36 0 0 0 0

B.1.5, Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotrrý majetek a
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

37 2 í89 0 2 í89 8 039

B,1.5,1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný maietek 38 0 0 0 0

B.1,5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 2o 2 í89 0 2 189 8 039

B.ll. Dlouhodobý hmotný majetek 40 426897 -171 98í 254 91 6 232 1s5

B.l1.1. Pozemky a siavby 41 ,l08 323 -1 5 863 92 460 93 748

B.l1.1.í. Pozemky 42 3 62í 0 3 62í 3 62í

B,l1.1.2. Stavby 43 10470,| -1 5 863 88 839 g0 127

B.l1.2, Hmotné movité věci a jejich soubory 44 280 497 -156 1í8 124379 134 607

B,l1.3. 0ceňovací rozdíl k nabytému majetku 45 0 0 0 0

B.l1.4. ostatni dlouhodobý hmotný majetek 46 0 0 0 0

B.l1.4.,l. Pěstitelské celky trvalých porostú 47 0 0 0 0

B.l1.4.2. Dospělá zvířata a je.|ich skupiny 48 0 0 0 0

B.l1.4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 49 0 0 0 0

B.l1.5. Poskyinuté zálohy na dlouhodobý hmoiný majetek a
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

50 38 077 0 38 077 3 840

B.l1.5.í. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 51 0 0 0 0

B.l1,5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Éa 38 077 0 38 077 3 840

B.lll, Dlouhodobý íinanční majetek 60 0 0 0 0

B.ll1.1. Podily - ovládaná nebo ovládajicí osoba 61 0 0 0 0

B.ll1.2. Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládajíci osoba 62 0 0 0 0



Označení

a

AKTlVA

b

čís.

c

Běžné účetní období Minulé účetní
období

4

Brutto

1

Korekce

2

Netto

3

B.ll1.3. Podíly - podstatný vliv 63 0 0 0 0

B.ll1.4. Zápújčky a úvěry - podstatný vliv 64 0 0 0 0

B.ll1.5. Ostatni dlouhodobé cenné papiry a podily 65 0 0 0 0

B.ll1.6. Zápůjčky a úvěry - ostatni bb 0 0 0 0

B.ll1.7. Ostatni dlouhodobý fi nanční majetek 67 0 0 0 0

B.ll1,7.í Jiný dlouhodobý íinanční majetek 68 0 0 0 0

B.ll1.7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý íinanční majetek 69 0 0 0 0

c. oběžná akťva 7o 270 473 4 408 266 065 166 839

c.l. Zásoby 71 26 682 0 26 682 28 303

c,1.1. |\rlateriál 72 22357 0 22357 24 590

c.1.2. Nedokončená výroba a polotovary 73 0 0 0 0

c.1.3. Výrobky a zboží 74 4324 0 4324 3

c.1,3.í. Výrobky 75 1 0 1 5

c.1,3.2. Zboží 76 4323 0 4323 3 709

c,1,4. Mladá a ostatní zviřata a jejich skupiny 77 0 0 0 0

c.1,5. Poskytnuté zálohy na zásoby 78 0 0 0 0

c.ll. Pohledávky 80 213 129 -4 408 208 721 ,l32 638

c,l1.1. Dlouhodobé pohledávky 8,1 0 0 0 0

c,ll.í.1. Pohledávky z obchodnich vztahů 82

c.ll.í,2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládajici osoba 83

c.ll.í.3. Pohledávky - podstatný vliv 84

c.ll.í.4. 0dložená daňová pohledávka 85 0 0 0 0

c.ll,,1.5. PohledáVky - ostatni 86

c,l1.1.5.1. Pohledávky za společníky 87

c,l1.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 88

c.l1.1.5.3, Dohadné účty aktívni 89

c,ll.í.5.4, Jiné pohledávky 90

c,l1.2, Krátkodobé pohledávky 100 213 129 -4 408 208 721 í32 638

c.l1.2.1. Pohledávky z obchodních vztahú 101 84 810 .4 408 80 401 72 616

c.l1.2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 102 0 0 0 0

c.l1.2,3. Pohledávky - podstatný vliv 103 0 0 0 0

c.l1.2.4. Pohledávky ostatní 104 128 320 0 128 320 60 022

C.l1.2.4.1. Pohledávky za společníky 105 0 0 0 0

c.l1.2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojišténí 106 0 0 0 0

c,l1.2.4.3, Stát - daňové poh|edávky 107 2 0 2 5

c.l1.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zá|ohy 108 638 0 638 538

c.l1.2.4.5. Dohadné účty aktivní 109 127 644 0 127 644 46 852

c.l1.2.4.6. Jiné pohledávky 110 36 0 36 12 626



Označení

a

AKTlVA

b

čis.

c

Běžné účetní období Minulé účetní
období

4

Brutto

1

Korekce

2

Netto

a

c,l1.3, časové rozlišeni aktiv 115 0 0 0 0

c.l1,3.1. Náklady příštích období 116

c,l1.3.2. Komplexní náklady příštich období 117

c,l1.3,3. Přijmy příštích období 1,18

c,lll. Krátkodobý íinančni majetek 120 0 0 0 0

c,lll.í. Podily - ovládaná nebo ovládající osoba 121 0 0 0 0

c,ll1,2, Ostatni krátkodobý linančni majetek 122 0 0 0 0

c,lv, Peněžní prosťedky 125 30 662 0 30 662 5 898

c.lv,1. Peněžní prosťedky v pokladně 126 187 0 187 179

c,lV.2. Peněžní prosťedky na účtech 127 30 475 0 30 475 5 719

D. časové rozlišeni akťv 130 7 932 0 7 932 7 359

D.1. Náklady příštich obdobi 131 5 077 0 5 077 7 103

o,2. Komplexní náklady příštích období 132 0 0 0 0

D.3. Přijmy příštich období ,l33
2 855 0 2 855 256

A

Označení

a

PAslVA

b

čis. stav v běžném
účet. období

5

stav v minulém
účet. období

6

PASlVA CELKEM 200 535 488 4í 7 605

A. Vlastní kapitál 21o 329 368 247 436

A.l. Základní kapitál 220 238 900 238 900

A.l.í, Základní kapitál 221 238 900 238 900

A,1,2, Vlastní podíly (-) 222 0 0

A.1.3. Změny základního kapitálu 223 0 0

A.ll. Ážio a kapitálové fondy 230 0 0

A.ll.í. Ažio 231 0 0

A.l1.2. Kapitálové íondy 232 0 0

A,l1.2.1. Ostatní kapitálové fondy 233 0 0

A.l1.2.2. Oceňovaci rozdíly z přecenění majetku a závazků (+l-\ 234 0 0

A.l1.2.3. 0ceňovací rozdíly z přecenění pň přeměnách obchodních korporaci (+l) 235 0 0

A.l1.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporaci (+/-) 236 0 0

A.l1.2.5, Rozdily z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) 237 0 0

A.lll. Fondy ze zisku 240 2 416 0

A.ll1.1. 0statni rezervni fondy 241 2 416 0

A.ll1.2. Statutárni a ostatní fondy 242 0 0



Označení

a

PAslVA

b

čís. stav v běžném
účet. období

5

stav v minulém
účet. období

o

A.lV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 250 6 120 .39 786

A"lV.í. Nerozdělený zisk minulých let 251 6 120 0

A"lV.2, Neuhrazená ztráta minulých let 252 0 -39 786

A,lV.3. Jiný výsledek hospodařeni minulých lel (+Á) 253 0 0

A.V. Výsledek hospodaření běžného učetního obdobi 260 81 932 48322

A,vl. Rozhodnuto o zálohové uýplatě podilu na zisku zol 0 0

B.+ c. clZl ZDROJE 27o 203 498 1 66 767

B. Rezervy 280 6 640 7 í88

B.1. Rezerva na důchody a podobné závazky 281 0 0

B.2. Rezerva na daň z přijmů 282 0 0

B.3. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 283 6 640 7 188

B.4. ostatní rezervy 284 0 0

c. Záuazky 290 196 859 1 59 579

c.l. Dlouhodobé závazky 291 58 359 37 41g

c.l.í. Vydané dluhopisy 292 0 0

c.1.1.1. Vyměnitelné dluhopisy 293 0 0

c.1.1.2. Ostatni dluhopisy 294 0 0

c.1.2. Závazky k úvěrovým institucim 295 43 653 24245

c.1.3. Dlouhodobé pňjaté zálohy 296 0 0

c,1,4. Závazky z obchodních vztahů 297 0 0

c.1,5 Dlouhodobé směnky k úhradě 298 0 0

c.1.6. Závazky - ovládaná nebo ovládajicí osoba 299 0 0

c.1.7, Závazky - podstatný vliv 300 0 0

c.1.8. 0dložený daňouý závazek 301 12301 11 749

c.1.9. Závazky - ostátní 302 2 405 1 425

c.1.9.1. Závazky ke společníkúm 303 0 0

c,1.9.2. Dohadné účty pasivní 304 0 0

c.1.9.3. Jiné závazky 305 2 405 1 425

c.ll. Krátkodobé závazky 310 1 38 499 122 160

c.l1,1. Vydané dluhopisy 311 0 0

c,l1,1.1. Vyměnitelné dluhopisy 312 0 0

c.l1,1.2. 0statní dIuhopisy 313 0 0

c.l1.2. Záuazky k úvětovým institucím 314 4 506 3 210



^

Označení

a

PAslVA

b

čis.

c

stav v běžném
účet, období

5

stav v minulém
účet. období

6

c.l1.3. Krátkodobé pfijaté zálohy 315 89 93

c.l1.4. Závazky z obchodnich vztahú J lo 47 530 50 352

c.!1,5. Krátkodobé směnky k úhradě 317 0 0

c.l1.6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 318 0 0

c,!1.7. Závazky - podstatný vliv 319 0 0

c.!1.8. Závazky ostatni 320 86 374 68 505

c,l1.8.1. Závazky ke společnikům 321 0 0

c.l1,8.2. Krátkodobé finanční výpomoci 322 0 0

c.l1.8,3. Závazky k zaměstnancům 323 36 901 31 1,14

c.l1.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečeni a zdravotnIho pojištění 324 í9 534 17 525

c.l1.8.5. Stát - daňové závazky a dotace 325 í6 676 14780

c.l1.8.6. Dohadné účty pasivní 326 7 928 3 544

c.!1.8.7. Jiné závazky 327 5 336 1 543

c.lll. Časové rozlišení pasiv 330 0 0

c.ll1.1. Výdaje příštích obdobi 331

c.ll1,2. Výnosy příštích období 332

D. Časové rozlišeni pasiv 340 262,| 3 402

D.1. Výdaje přištích období 341 2 336 3 356

D.2, Výnosy přištlch období 342 286 46

Podpisovtý záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisou/ záznam lzické osoby, která je účetní jednotkou

MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA

Osoba odpovědná za účetnictví (méno a podpis) Osoba odpovědná za účetní uzávěrku (jméno a podpis)

sestaveno dne:

í 3 -05- 2022

/

právní forma účetní Předmět podnikání



Minimální záVazný Výóet informací
podle vyhlášky ě, 500/2002 sb

vÝt<lzzlsKu n zrnÁry
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2021

(v celých tisících Kč)

lčo

27660532

obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

kroměřížská nemocnice a.s.

Sídlo nebo bydlišté úóetní jednotky a místo podnikání
liší-li se od bydliště:

Havlíčkova 660/69

Kroměříž

767 01

Označení

a

TExT

b

čis.r.

c

skutečnost v účetním období

sledovaném
1

minulém

2

l. Tžby z prodeje výrobků a služeb 1 1 04478o 86í 532

ll. Tžby za prodej zboží 2 61 237 58 076

A. Výkonová spolřeba a 300 033 27o 557

A.1. Náklady vynaložené na prodané zboži 4 43 853 41 348

Spotřeba materiálu a energie 5 18,1 871 155 573

A.3. Služby 6 74 309 73 636

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+l) 7 4 -2

c. Aktivace (-) 8 -12 453 -11 382

D. Osobní náklady o 765 589 636 588

D.1. Mzdové náklady í0 574 080 477 040

D.2. Náklady na sociální zabezpečeni, zdravotní pojištění a ostatni náklady 11 191 509 159 548

D.2.1. Náklady na sociálni zabezpečení a zdravotní pojištěni 12 189 092 157 351

D.2.2. Ostatni náklady 13 2 416 2 196

E. ťJpravy hodnot v provozni oblasti 14 33 684 33 133

E,1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 15 32 490 32 348

E.í.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé 16 32 49o 32348

.,1.2. Upravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné 17 0 0

E.2, Úpravy hodnot zásob 18 0 0

E.3. Úpravy hodnot pohledávek 19 ,1,194 785

lll. ostatni provozni Výnosy 20 91 805 88 403

ll1.1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 21 688 30

ll1.2. Tržby z prodaného materiálu 22 5 115 5 806

ll1.3. Jiné provozni výnosy 23 86 002 82 566

F. Ostatní provozni nákIady 24 11 929 18 493

F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 25 1 003 263

F.2. Prodaný materiál 26 4,110 5 012

F.3. Daně a poplatky ,7 350 336

F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštich obdobi 28 -549 7 188

F,5. Jiné provozní nák|ady 29 7 015 5 694

* Provozni výsledek hospodaření (+l) 30 99 036 60 625

lV. Výnosy z dlouhodobého íinančniho majetku - podíly 3,1 0 0

^.2.



Označení

a

TEXT

b

čis.r.

c

skutečnost v účetním období

sledovaném
1

minulém

2

lV.,t. Výnosy z podilů - ovládaná nebo ovládající osoba 32 0 0

lv.2. Ostatní výnosy z podílů 33 0 0

G. Náklady vynaložené na prodané podily 34 0 0

V, Výnosy z ostatního dlouhodobého finančniho majetku 35 0 0

V.1. Výnosy z ostatniho dlouhodobého íinančniho majetku - ovládaná nebo

ovládajlci osoba

36 0 0

v.2. Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančniho majetku J/ 0 0

H. Náklady souvisejici s ostatnim dlouhodobým finančnim majetkem 38 0 0

Vl. Výnosové úroky a podobné výnosy 39 1 1

Vl.,t. Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládajici osoba 40 0 0

v1.2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 41 1 1

l. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 42 0 0

J. Nákladové úroky a podobné náklady 43 570 713

J.1. Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná a ovládající osoba 44 0 0

J,2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 45 570 713

Vll, Ostatni finanční výnosy 46 0 5

K. Ostatni finanční náklady 47 185 202

- Finančni výsledek hospodáření (+l) 48 -754 -909

** Výsledek hospodařeni před zdaněnim (+l) 49 98 281 59 716

L. Daň z příjmú 50 16 349 11 394

L.1. Daň z přijmů splatná 51 15 797 8 275

L.2. Daň z přijmů odložená (+/-) 52 552 3 1í9

** Výsledek hospodařeni po zdaněni (+/-) Ea 81 932 48 322

M, Převod podílu na výsledku hospodařeni společníkům (+l) 54 0 0

*** Výsledek hospodařeni za úóetni období (+/-) 55 8,1s32 48 322

- Čistý obrat za účetni obdobi= |.+|| +||| +|V.+V.+V|,+Vll. 56 ,l 197 823 1 008 0í8

sestaveno dne:

1 3 -05- 2022

Podpisový záznam statutárního orgánu účetníjednotky /
nebo podpisový záznam fozické osoby, která je účetní jednotkou /

MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA /(
předseda předshven§tva /^

právní forma účetní Předmět podnikání 1

Osoba odpovědná za účetní uzávěrku (jméno aOsoba odpovědná za účetnictví (méno a podpis)



příloha k účetni závérce
kroměřížská nemocnice a,s.

k 3í. 12. 2021

obchodní firma : kroměřížská nemocnice a,s.

Sídlo: Havlíěkova 660/69, 767 01Kroměříž

Právní forma: akciová společnost

27660532lč:

Rozhodující předmět čin nosti: Poskytován í zdravotn í péče

Datum vzniku společnosti: 22.9, 2005

^ 
Spisová značka : B 4416 vedená u Krajského soudu v Brně

H lavn ím před mětem jej í či n nosti je poskytován í zdravotnických sl užeb.

Osoby podílející se na základním kapitálu účetní iednotky více než 20%:

členové statutárních a dozorěích orqánů k rozvahovému dni 31. prosince 202í

představenstvo společnosti :

1. ledna 2021 - 25.\edna 2021

Předseda představenstva: MUDr. Radomír Maráček
Místopředseda představensfua: lng. Petr Liškář
Člen představenstva: Mgr. Jozef Machek

25. ledna 2021 - 31. prosince 2021

Předseda představenstva: MUDr, Lenka Mergenthalová
Člen představenstva: lng. Svatava Mazurková
Člen představenstva: MUDr. JiříJavora

Jméno íyzické osoby,
název právnické osoby Bydliště, sídlo

sledované účetní
období Minulé účetní období

Podíl ti. % Podíl t].%

Zlínský kraj tř. T. Bati 21,761 90 Zlín 238.900
tis,Kč

100 o/o 238.900
tis,Kč 100o/o

-l-



příloha k úěetni závérce
kroměřížská nemocnice a.s.

k 31. 12. 2021

Dozorčí rada:

,1. ledna 2021 - 25. ledna 2021

Předseda dozorčí rady:

čbn:
člen:
člen:
člen:
člen:
člen:
člen:
čbn:

Od 25. ledna 2021 - 31, prosince 2021

Předseda:

lng. KarolMuránsky

Ludmila Šromotová
Bc. Klára Čečatková
MUDr. Jaroslav Novák
MUDr. Miroslav Adámek
MUDr. Róbert Teleky
Martin Déva
lng. Miroslav Hladík
lng. Tomáš Pajonk

lng. Jana Skopalová (den vzniku funkce 9.2.2021)

Ludmila Šromotová
Bc. Klára Čečatková
MUDr. Jaroslav Novák
vtgr. Štepan Bekárek
lng. Jaromír Žťrek
lng. Radovan Macháček
Mgr. Bc. KarelHolík
MUDr, Lubomír Neěas (den vzniku členství 8.2.2021)

čbn:
člen:
člen:
člen:
člen:
člen:
člen:
člen:

\/

\,

-2-



příloha k úěetní závěrce
kroměřížská nemocnice a.s.

k 3í. 12. 2021

orqanizační struktura spoleěnosti

viz příloha č. 1

Maietková spoluúěast společnosti

Spoleěnost nemá podíl v žádné další účetníjednotce a nemá ani organizační složku v zahraničí.

Poskvtnutá peněžitá čijiná plnění bývalÝm a stávajícím ělenům orqánů

a\ v běžném ani minulém období nebyla poskytnuta peněžnía naturální plnění.

konsolidačn í celek státu

Na základě vyhlášky é. 31212014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou
republiku (konsolidační vyhláška státu) a Konsolidačního manuálu byla spoleěnost zahrnuta od
roku 2016 do dílčího konsolidaěního celku státu. Pomocné konsolidaění přehledy jsou v řádném
termínu předávány na Ministerstvo financíČR.

Veřejná instituce

Podle zákona č,2312017 Sb. O pravidlech rozpočtové odpovědnostije Kroměřížská nemocnice
a, s. zařazena jako veřejná instituce v sektoru veřejných institucí pro účely rozpoětové
odpovědnosti. Společnost zpracovává a předává na Ministersfuo financí ČR čtvrtletní Výkaz o
peněžních příjmech a výdajích (podle vyhlášky é.27212017).

2. aAKLADNí vÝcHoDlsKA pRo vypRAcovÁNí účerNí zÁvĚRKy

Přiložená účetní závěrka je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní
jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví a v souladu s Českými
úóetními standardy pro podnikatele č. 001-024. Udaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní
jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má
úóetníjednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno
jinak.

3. )BECNÉ ÚČrrNÍ ZÁ9ADY

Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závérky za rok 2021, jsou
následující:

a) Dlouhodobý nehmotný majetek

-3-



příloha k účetni závérce
kroměřížská nemocnice a.s.

k 3í. 12.2021

Dlouhodobý nehmotný majetek se v roce 2021 oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu
pořízenía náklady s pořízením související.

Dlouhodobý nehmotný majetek je v roce 2021 odepisován do nákladů na základě předpokládané doby
životnosti příslušného majetku. t-lčetni a daňové odpisy se nerovnají. Byla použitá metoda lineárního
odepisování.

Nehmotný maietek Doba odepisování

Software 30.000 Kč - 59.999 Kč 36 měsíců

Software 60.000 Kč a více 48 měsíců

b) Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek se v roce 2021 oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu
pořízení, náklady na dopravu, clo a další náklady související s pořízením. Do nákladů je majetek
odepisován na základě předpokládané doby životnosti.

Dlouhodobý hmotný majetek získaný bezplatně se oceňuje reprodukční pořizovací cenou a úětuje se
do provozních výnosů. Reprodukční pořizovací cena tohoto majetku byla stanovena na základě
kvalifikovaného odhadu odborného pracovníka.
Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu.
Opravy a béžná údžba se účtují do nákladů. Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a
předpokládané doby životnosti příslušného majetku.

Odpisy budov a staveb účetní jednotka provádí, jelikož je vlastníkem nemovitostí. Spoleónost
neprovádí odpisy u majetku (staveb a budov), kde je vlastníkem Zlínský kraj. Spoleěnost tyto budovy
eviduje na podrozvahových účtech, Technické zhodnocení budov vlastněných Zlínským krajem, které
je schváleno Zlínským krajem, společnost vede na majetkových úětech a odepisuje.

odpisová skupina počet let životnosti

1 4 roky

2 8 let

3 15let

4 30 let

5,6 50 let

c) Peněžní prostředky

Peněžní prostředky tvoří ceniny, peníze v hotovosti a peníze na bankovních účtech.

\/

V

d) Zásoby

-4-



příloha k účetní závěrce
kroměřížská nemocnice a.s.

k 3í. 12.2021

Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami s použitím metody ,, first-in, first-out " (FlFO -
první cena pro ocenění přírůstku se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob), Jedná se o
zásoby léků a zdravotnického materiálu.

Ostatní materiál je oceňován cenami zjištěnými aritmetickým průměrem. Pořizovací cena zásob
zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících (nákladů na přepravu,
clo, provize, pojistné atd.).

Krev, plazma
Výrobky se oceňují plánovanýmivlastními náklady, které zahrnují přímé materiálové a mzdové náklady
a nepřímé (výrobní režijní náklady). Výrobní režijní náklady zahrnují nezdravotnické odbory (řízení
lidských zdrojů, financování, provozní služby, atd,). O nedokončené výrobě spoleěnost neúčtuje.

e) Pohledávky

Pohledávky se oceňují jmenovitou hodnotou. Ocenění neuhrazených pochybných pohledávek se
snižuje pomocí opravných položek, které jsou tvořeny dle Závazného metodického pokynu k
jednotnému postupu úótování v nemocnicích založených Zlínským krajem.

Po splatnosti
Po splatnosti
Po splatnosti
Po splatnosti

6 měsíců a více
12 měsíců a více
18 měsíců a více

nad 24 měsíců

40%
60%
80%

100%

-\

Dohadné účty aktivní jsou oceňovány na základé odborných odhadů, propočtů a všech dostupných
podkladů, které má společnost k dispozici ke dni účetnízávěrky.

f) Vlastní kapitál

Základni kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku krajského soudu.
Případné zvýšení nebo sníženízákladního kapitálu na základě rozhodnutívalné hromady, které nebylo
ke dni úěetní závérky zaregistrováno, se vykazuje jako změny základního kapitálu. Vklady přesahující
základni kapitál se vykazujíjako emisní ážio.

g) Cizí zdroje

Závazky dlouhodobé i krátkodobé se vykazují ve jmenovitých hodnotách.
Dohadné účty pasivní jsou oceňovány na základé odborných odhadů, propočtů a všech dostupných
podkladů, které má společnost k dispozici ke dni účetní závérky.

h) 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

-5-



příloha k účetní závěrce
kroměřížská nemocnice a.s.

k 3í. 12.2021

odkupu. Splátky nájemného placeného předem se časově rozlišují. V roce 2021 žádný leasing
společnost neplatila.

i) Devizové operace

Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách (v kuzu platném ke dni jejich
vzniku), určeném Českou národní bankou ke dni riětování a k rozvahovému dnijsou položky peněžité
povahy oceněny kuzem platným k31.12. vyhlášeným Českou národníbankou.
Realizované kurzové zisky a ztráty se účtují do výnosů nebo nákladů běžného roku. Nerealizované
kuzové zisky a ztráty jsou rovněž součástí výnosů nebo nákladů.

j) tJětování výnosů a nákladů

Výnosy a náklady se úětujíčasově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně iěasově souvisejí, Zdravotní i
jiné činnosti (pronájmy, výkony dopravy, atd.) prováděné společností jsou v úěetnictví sledovány
pomocí nákladových středisek a též členěny v analytické evidenci účtů.

k) Použitíodhadů

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení spoleónosti používalo odhady a předpoklady, jež mají
vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu ričetní závérky a na vykazovanou výši výnosŮ a
nákladů za sledované období, Vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě
všech jemu dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné
hodnoty se mohou v budoucnu od těchto odhadů odlišovat.

l) 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
zaúčtováníopravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetnímia daňouými odpisy atd.).

m) Dotace a příspěvky

V účetním roce 2021 obdržela společnost tyto dotace a příspěvky:

Město Kroměříž poskytlo účelovou dotaci z rozpočtu města Kroměříže na pořízení přístrojového
vybavení oddělení fyzioterapie. Častka činila 100 tis. Kč a byla vyěerpána do 31 , prosince 2021.

Město Kroměříž poskytlo dar zrozpočtu města Kroměříže na úhradu nákladů spojených
sprovozem očkovacího místa pro očkování proti COV|D-19, a to zejména na úhradu nájmu
v areálu Výstaviště Kroměříž, Častka ěinila 500 tis. Kč a byla vyčerpána do 31. prosince 2021.

Ministerstvo zdravotnictví ČR poskytlo neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu ÓR na zvýšení
ochrany měkkých cílů k provedení analýz a koncepcí poskytovatele lůžkové péče a ověření
stávajících opatření na ochranu měkkých cílů - 2. Yýzva, Dotace ěinila 740 tis. Kč a do 31.
prosiňce 2021bylo vyčerpáno 642 tis, Kč. Nevyčerpaná ěástka byla vrácena na rjčet MZ ČR,

9

\-'

1.

2.
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příloha k účetní závěrce
kroměřížská nemocnice a,s.

k 3í. 12.2021

Ministerstvo zdravotnictvi ČR poskytlo neinvestiění dotaci ze státního rozpočtu ČR ,, Dotační
program na podporu mimořádného finanóního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové
péčevsouvislosti sepidemií COV|D-19'vevýši 66.712 tis. Kč. Do31.12.2021 bylovyčerpáno
66.462 tis. Kč. Nedočerpané dotační prostředky ve výši250 tis. Kč byly vráceny na výdajový účet
MZČRdne 14, 2.2022.

Ministerstvo zdravotnictví ČR poskytlo neinvestiění dotaci ze státního rozpočtu ČR ,, Mimořádný
dotační program pro poskytovatele lůžkové péče s cílem prevence negativních dopadů psychické
a íyzické zátéže a obnovy psychických a fyzických sil pro pracovníky ve zdravotnictví v souvislosti
s epidemií COVID-í 9" ve výši 5.264 tis. Kč. Do 31. 12. 2021 bylo vyčerpáno 1 .515 tis. Kč. Všechny
nevyčerpané dotaění prostředky ve výši 3.749 tis. Kě byly vráceny na výdajový účet MZ CR dne 10.
2.2022.

Na základě smlouvy o plnění závazku veřejné služby se Zlínským krajem zajištění činnosti
protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice byla společnosti poskytnuta vyrovnávací
platba na rok 2021 ve formě neinvestiční dotace ve výši 9.590 tis. Kč, K 31. 12. 2021 byla
vyčerpána celá částka dotace 9.590 tis. Kě.

Na základě smlouvy o plnění závazku veřejné služby se Zlínským krajem zajištění činnosti
lékařské pohotovostní služby pro dospělé, pro děti a dorost a stomatologické byla společnosti
poskytnuta vyrovnávací platba na rok 2021 ve formě neinvestičnídotace ve výši 3,400 tis. Kč. Celá
částka dotace byla do 31. 12.2021 vyěerpána.

Na základě smlouvy o poskytnutí dotace Zlínský kraj poskytl dotaci ve výši 50% způsobilých
nákladů na projekt ,,Podpora personálního posílení zdravotnických pracovníků v Kroměřížské
nemocnici a.s.". Neinvestiční dotace činila 100 tis. Kč. Do 31. 12.2021 byly finanční prostředky
dotace vyčerpány.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR z integrovaného regionálního operačního programu, ve výzvě ě.
28 -,,Specifické informační a komunikačnísystémy a infrastruktura ll" poskytlo nemocnicidotaci na
pořízeníAgendového informačního systému v Kroměřížské nemocnici ve výši 8,336 tis. Kě.

4. DLoUHoDoBÝ MAJETEK

a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)

^

7.
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příloha k účetni závěrce
kroměřížská nemocnice a.s.

k 3í. 12.2021

V

b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)

V

pořizovací cena
počátečni
zůstatek Přírůstky úoytry Převody Konečný

zůstatek

Software
,l4 021 2 613 0 0 16 634

Nedokoněený
dlouhodobý
nehmotný majetek

8 039 3 864 9 713 0 2 190

Celkem 202í 22 060 6 477 9 713 0 18 824

pořizovací cena
počáteční
zůstatek Přírůstky únytty Převody Konečný

zůstatek

Stavby 104 204 497 0 0 1o4 7o1

Pozemky 3 621 0 0 0 3 621

samostatné
movité věci

280 510 20 105 20 118 0 28o 497

Nedokončený
dlouhodobý
hmotný majetek

3 840 56 049 2,1812 0 38 077

Celkem 2021 392 175 76 651 41 930 0 426 896

_8-
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příloha k účetní závěrce
kroměřížská nemocnice a.s.

k 31. 12.2021

s. zÁsoav

Zásoby materiálu
Společnost provedla k rozvahovému dni inventuru nespotřebovaných zásob zdravotnického materiálu,
léků, všeobecného materiálu na skladech a jednotlivých odděleních. Celková výše těchto zásob činila
částku 22.357 tis. Kč.

Zásoby zboži
Společnost provedla k rozvahovému dni inventuru zbožI ve skladech. Celková výše těchto zásob ěinila
částku 4.323 tis. Kč.

Zásoby výrobků
Společnost provedla k rozvahovému dni inventuru výrobků na skladě. Celková výše těchto zásob činila
částku 1 tis. Kč.

6, P)HLEDÁVKY

Ke dni 31. 12.2021 společnost eviduje krátkodobé pohledávky ve výši 208.721 tis, Kč, pohledávky
z obchodních vztahů ve výši 84.809 tis. Kč, ke kteným jsou tvořeny opravné položky ve výši 4.408 tis.
Kě. Dále eviduje poskytnuté zálohy ve výši 638 tis, Kč, dohadné účty aktivníve výši 127.644 tis. Kě,
daňovou pohledávku 2 tis. Kč a jiné pohledávky ve výši 36 tis. Kč,
K31. 12.2021 jsou pohledávky po lhůtě splatnosti 7.266 tis. Kč (v roce 2020ve výši 4.818 tis. Kč).
Jedná se zejména o pohledávky za protialkoholní záchytnou stanici, za regulační poplatky a za nálmy.
Krátkodobé poskytnuté zálohy tvoří zálohy poskytnuté na plyn, elektrickou energie a vodné.
Na dohadných tjčtech aktivních jsou zachyceny předpokládané pohledávky ve výši 127.644 tis, Kč.
Jsou zde zachyceny pohledávky za zdravotními pojišťovnami vzniklé z titulu předpokládaného
vytičtování péče za předchozí období ve výši 126.376 tis. Kč. Výše dohadných položek je ovlivněna
zejména kompenzační úhradovou vyhláškou, která zavádi ochranu před propadem produkce a přináší
navýšení úhrady za pééi o COV|D-19 pacienty. Nárůst produkce nebyl ze strany zdravotních pojišt'oven
dostatečně sanován zvýšením záloh, proto došlo k významnému nárůstu dohadných položek.
Výše dohadných položek dle zdravotních pojišt'oven: VZP 47.304 tis. Kč, RBP 54.048 tis. Kč, ZPMV
14.191tis. Kč, ozP 4.647 tis. Kě, Čpzp 3.928 tis. Kě a VoZP 2.258 tis. Kč.
Další dohadnou položkou je nárok na přiznané bonusy z prodeje léků ve výši 1,268 tis. Kč.

,lcYň
počáteční
zůstatek Odpisy Prodeje,

likvidace Vyřazení Převody Konečný
zůstatek

Opravné
ooložkv

Učetni
hodnota

Stavby 14 077 ,l 786 0 0 0 15 863 0 0

Pozemky 0 0 0 0 0 0 0 0

samostatné
movité věci 145 902 30 307 0 20 09í 0 ,156 

1 18 0 0

Celkem 2021 159 979 32 093 0 20 091 0 171 981 0 0
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příloha k účetni závérce
kroměřížská nemocnice a.s.

k 3í. 12.2021

Pohledávky' po splatnosti (brutto)

po splatnostido 30 dnů

po splatnosti od 31 - 90 dnů

po splatnostiod 91 - 180 dnů

po splatnosti od 't81 - 365 dnů

po splatnosti nad 365 dnů

Celkem

rok2021 rok2020

1.256 tis. Kě 260 tis. Kč

464 tis. Kč 212 tis. Kč

413 tis. Kč 288 tis. Kč

590 tis. Kč 738 tis. Kč

4.543 tis. Kč 3.320 tis. Kě

7.266 tis. Kč 4.8í8 tis. Kč

V

7. )PRAVNÉ PoLoŽKY

Opravné položky vyjadřují přechodné snížení aktiv.

8. PENĚŽNi pnosrŘEDKY

Společnost eviduje peněžní prostředky jako peněžní zůstatky na bankovních tjčtech a v pokladnách ve
výši 30.475 tis. Kč (v roce 2020 ve výši 5.898 tis. Kč).

Spoleěnost má uzavřenou smlouvu u ČSOB, a.s. na kontokorentní úvěr. Maximální čerpáníje 70.500
tis. Kč. K31.12.2021 nebyl tivěrčerpán.

9. osIAINÍexrtvn
Náklady příštích obdobízahrnují především licence, předplatné služeb a pojistné hrazené společností,
dále pořízení drobného hmotného a nehmotného majetku, zejména PC, monitory a tiskárny v hodnotě
1.474 tis. Kč, zdravotnické přístroje ve výši 1.798 tis. Kč, ostatní (servis, předplatné, licence,
vzdělávání) ve výši4,053 tis. Kč a pojistné ve výši 607 tis, Kč.
Náklady příštích obdobíjsou ve výši 7.932 tis. Kč.

\,

Opravné položky k:

Zůstatek k 1.í. Tvorba zúčtování Zůstatek k31,12,
Běžné
období

Minulé
období

Běžné
období.

Minulé
období

Běžne
období

Minulé
období

Běžné
období

Minulé
období

- dlouhodobému majetku 0 0 0 0 0 0 0 0

- zásobám 0 0 0 0 0 0 0 0

- finančnímu majetku 0 0 0 0 0 0 0 0

- pohledávkám 3 214 2 429 1 194 1 308 0 523 4 408 3 214
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příloha k účetní závěrce
kroměřížská nemocnice a. s.

k 3í. 12.2021

Na úótu přtjmy příštích období spoleěnost ke dni 31, 12.2021 evidovala nevyúčtované služby
zdravotním pojištbvnám ve qýši2.855 tis. Kó.

10, VLA9TNÍ KAP\TÁL

Navrhované rozdělení zisku roku 2021

Představenstvo Kroměřížské nemocnice a.s. předkládá valné hromadě návrh na rozhodnutí o výsledku
hospodaření účetního období 2021 - rozdělenízisku ve výši 81.932 tis, Kč. Navrhuje ěástku 4.096 tis.
Kč převést na základě stanov společnosti na tvorbu rezervního fondu a částku 77.836 tis. Kě převést
na účet nerozdělený zisk minulých let.

Rozdělení zisku roku 2020

Valná hromada společnosti konaná dne 14. 6. 2021 rozhodla o rozdělení zisku za rok 2020 ve výši
48.322 tis, Kč, a to tak, že na tvorbu rezervního fondu byla na základě stanov společnosti převedena
óástka 2.416 tis. Kč, částka ve výši 39.786 tis. Kě byla převedena na účet neuhrazených ztrát minulých
let. Valná hromada rovněž rozhodla o převedenl zbývalící části zisku ve výši 6.í20 tis. Kč na účet
nerozdělený zisk minulých let.

Zisk roku 2020 48 322

Rezervní fond 2 416

Neuhrazená ztráta
minulých let

39.786

Neuhrazená ztráta
minulých let

39.786

Zisk roku 2020 39.786

Neuhrazená ztráta
minulých let po
převedení zisku 2o2o

0

Nerozdělený zisk
minulých let po
převedení zisku 2020

0

Zisk roku 2020 6.120

Nerozdělený zisk
minulých let po
převedení zisku 2020

6.12o
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příloha k účetni závérce
kroměřížská nemocnice a.s.

k 31. 12.2021

Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky rok 2021

1 1 . REZERVY

V roce 2021byla vytvořena spoleěností rezeNa ve výši6.640 Kč na nevyčerpanou dovolenou
zaměstnanců v kalendářním roce 2021.

12. DLoUHoDoBÉ ZÁVAZKY

Společnost má k31 . 12. 2021dlouhodobé závazky plynoucí především zpořlzenl dlouhodobého
hmotného majetku ve výši 58.359 tis. Kč. Z toho 2.405 Kč tvoří spotřebitelské úvěry na pořízení
vozidel, dlouhodobé bankovní úvěry na pořízení investic ve výši 43.653 tis. Kč a odložený daňový
závazek 12.301 Kč.

1 3. KRÁTK)D)BÉ ZÁVAZKY

K31, 12,2021 evidovala společnost krátkodobé závazky ve výši 138.499 tis. Kč. Ty byly tvořeny
závazky z obchodních vztahů ve výši 47.530 tis. Kč, 4.506 tis. Kč splátkami dlouhodobých bankovních
úvěrů, které budou uhrazenydo 1 roku, tedyv roce2021.Závazky kzaměstnancům vevýši36.901 tis.
Ké, závazky k institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění ve výši 19.534 tis. Kě, závazky
ke státu ve výši 16.675 tis. Kč a dohadnými účty pasivními ve výši 7.928 tis. Kč a krátkodobými
přijatými zálohami ve výši 89 tis. Kč. Jiné závazky jsou ve výši 5.336 tis. Kč.

\ž

\-'

Položky odložené daně Daňová sazba pohledávka Závazek

Rozdíl mezi účetnía daňovou zůstatkovou
cenou majetku

0 64 743

Opravné položky k pohledávkám 0 0

Nezaplacené smluvní pokuty a penále 0 0

Základ pro odloženou daň za pohledávky i

závazky 0 64 743

Základ pro odloženou daň po vzájemném
zúčtování 0 64 743

Od ložená daňový záv azek 19% 0
,l2301
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příloha k účetni závěrce
kroměřížská nemocnice a.s.

k 3í. 12.2021

Krátkodobé závazky po splatnosti rok2021 rok2020

po splatnosti do 30 dnů 0 tis. Kč 0 tis. Kě

po splatnosti od 31 - 90 dnů 0 tis. Kč 0 tis. Kč

po splatnosti od 91 - 180 dnů 0 tis. Kč 0 tis. Kč

po splatnosti od ,t8,1 - 365 dnů 0 tis. Kč 0 tis. Kě

po splatnosti nad 365 dnů 0 tis. Kč 0 tis. Kč

^ Cetkem 0 tis. Kč 0 tis. Kč

Na dohadných úětech pasivních spoleěnost zachytila předpokládané závazky odhadovanými vratkami
zdravotním pojišťovnám ve výši 7.6,17 tis. Kč, dále náklady na audit a jiné poplatky ve výši 311 tis. Kč,
celkem 7.928 tis. Kč,

14. osTATNí PAslVA

Na účtu výdaje příštích období společnost R31. 12.2021 evidovala neprovedené vyúčtování služeb,
spotřebóvané el. energie, plynu, vody atd. ve výši2.336 tis, Kč,

Na účtu výnosy příštích období společnost evidovala k31.12.2021 nálemné za pronájem garáže ve
výši 36 tis. Kč a náhradu pojišťovny za škodu způsobenou zaměstnancem za 249 tis. Kč; celkem 285
tis. Kč.

15. LEASING

Spoleěnost neeviduje dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finaněního pronájmu.

16. MAJETEK A ZÁVAZKY NEVYKÁZANÉ V ROZVAZE

Společnost evidovala k31. 12. 2021 majetek a závazky, které nejsou vykázány v rozvaze, ale jsou
vedeny na podrozvaze.

- Nemovitý majetek a pozemky, které má společnost v nájmu od Zlínského kraje ve výši
832.701 Kč a majetek pronajatý od různých subjektů ve výši256 tis. Kč.

- Majetek vypůjčený od různých subjektů ve výši 3í.540 tis. Kč.
- Materiál na konsignaěních skladech v hodnoté 4.972 tis. Kč.
- Závazky za pozáruění servis Magnetické rezonance ve výši 6.921 tis. Kč.
- Pohledávky ze soudních sporů ve výši 333 tis. Kč.

- l3 -



příloha k účetní závérce
kroměřížská nemocnice a.s.

k 31. 12.2021

- Pohledávky ve 100o/o-ni výši odepsané v úěetnictví celkem v hodnotě 38.501 tis. Kč.
- Majetek pořízený z dotací 71.405 tis. Kč a dotace na pořízení majetku 50.828 tis. Kč,
- Drobný hmotný majetek evidovaný 61.560 tis. Kě.
- Evidenci pořizovacích nákladů lROP 10 ve výši 19.421 Kě.
- Evidenci pořizovacích nákladů lROP 28 ve výši 11.961 Kě.

17. VÝNosY

Rozpis výnosů (v tis. Kě)

2021 2020

Tržbv za prodei zboží 61 237 58 o77

Tržbv z prodeie vlastní výrobv 2 687 2 198

Tržby z prodeje služeb 1 042 093 859 334

Povozní vÝnosy 91 805 88 403

ostatní vÝnosv ,| 6

Celkem 1 ,l97 823 1 008 018

í8. osoBví NÁxtnov

Rozpis osobních nákladů (v tis. Kě):

2021 2020
Celkový
počet

zaměstnanců

čbnové
řidících orgánů

Celkovlý
počet

zaměstnanců

členové
řídících orgánů

Evidenční počet
zaměstnanců
k3,1.12.2021

9,16 3 878 3

Mzdy 574 006 0 474 586 0

Sociální
zabezpečení a
zdravotní pojištění

í89 092 0 157 351 0

Sociální náklady 2 416 0 2 196

Osobní náklady
celkem 634 133 0 634 133 0

V roce 2021 obdždi ělenové statutárních a dozorěích orgánů odměny v celkové výši 5.266 tis, Kč.

19. VÝDAJE NA AUDlToRsKÉ 9LUŽBY

Ý
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příIoha k účetní závěrce
kroměřížská nemocnice a.s.

k 3í. 12.2021

Za úěetní období 2021 byly vynaloženy celkové náklady na odměny auditorské společnosti a
daňovému poradci ve výši:

- Statutární audit - TOP AUD|T|NG s,r.o. 180 tis. Kč
- Daňové poradenství- lng. Jan Pořízka 120 tis. Kě

20. VÝDAJE NA VÝZKUM A VwoJ

Na výzkum a vývoj nebyly v roce 2021vynaloženy žádné prostředky,

n 21. vÝzNAMNÉ IJDÁLosTl, KTERÉ NAyTALy po RozvAHovÉM DNt

Po rozvahovém dni nenastaly žádné významné události.

22. qŘEHLED o pENĚžNícH TocícH

viz. Příloha č. 2

Přehled o peněžních tocích byl zpracován nepřímou metodou. Společnost nebrala v úvahu žádné
peněžní ekvivalenty.

%. qŘEHLED o zMĚNÁcH vLAsTNíuo xnptTÁLu

Položka v|astního kapitálu 31.12,2020 Přírůstky Ubytky 31,12,2021

A. Vlastní kapitál 247 436 81 932 0 329 368

A.l. Základní kapitá| 238 900 0 0 238 900

1. Základní kapitál 238 900 0 0 238 900

A.ll. Kapitálové fondy 0 0 0 0

,t , Emisní ážio 0 U 0 0

2. Ostatní kapitálové fondy 0 0 0 0

A.lll. Rezervní fondy, fondy ze zisku 0 2 416 0 2 416

1. Zákonný rezervní fond 0 2 416 0 2 416

2. Sociálnífond 0 0
^

0

A,lV. Výsledek hospodaření minulých let -39 786 39 786 0 0

'1 . Nerozdělený zisk min. let 0 6 12o 0 6 120

2. Jiný výsledek hospodaření 0 0 0 0

A.V. Výsledek hospodaření běž, úč. období 48 322 81 932 -48322 81 932

-l5-



příloha k účetni závérce
kroměřížská nemocnice a.s.

k 3í. 12. 2021

24. pRoBíuelcí souDNí spoRy

Spoleěnost jako žalobce

Žaane spory aktuálně vedené Kroměřížskou nemocnicía.s, nejsou evidovány.

Společnost jako žalovaná

Žaane aktuálně vedené spory proti Kroměřížské nemocnicia.s. nejsou evidovány.

Kroměřížskou nemocnicí a.s, exekučně vymáhané pohledávky

Dlužník: Alena Brázdilová, Soběsuky 24, Zdounky
O zaplacení částky 3.780 Kč s příslušenstvím po zemřelé matce Adéle Fuksové za poskytnutou
lůžkovou péči, 29. 4. 2016 byl vydán exekuění příkaz 122 Éx 395/45. Dlužník je v insolvenci, doposud
nebylo vymoženo ničeho.

Dlužník: Olga Bittová, Chropyňská 873, Kroměříž
O zaplacení částky 281.757 Kč spříslušenstvím za nájemné zpronajatého bufetu. Vydán exekuční
přikaz 122 Ex 96/16. Dlužník je nemajetný, je vedeno dalších 12 exekucí. Doposud nebylo vymoženo
ničeho.

Dlužník: Martin Koryčan, Velké nám. 11511, Kroměříž
O zaplacení 15.927 Kó s příslušenstvím. Exekuění řízeni je vedeno Mgr. Markem Jenerálem, soudním
exekutorem ve Zlíně, pod sp. Zn. 177 Ex 1031/í 3. Dluh je postupně splácen.

Dlužník: lng. Pavel Hlaváček, Bratrská 709134, Přerov
Exekuční řízení je vedeno u JUDr, Lukáše Jíchy, Exekutorský úřad v Přerově pod sp. Zn. 203 Ex
280103. l nsolvenčn í lustrace negativní.

Dlužník: lvan Čumíček, Pašovice 95, PSČ 687 56
O zaplacení 5.250 Kč s příslušenstvím. Exekuční řízeníje vedeno u Krajského soudu v Brně, pod sp,
Zn. KSBR 45 lNS 187412019. Pohledávka Kroměřížské nemocnice a.s. za poskytnutou péči byla na
základě zjištění přihlášena do insolvenčního řízení dlužníka. Dlužníkovi bylo povoleno oddlužení
plněním splátkového kalendáře. Dlužník dne 4. 1. 2022 zemřel.

Dlužník: Andrea Řeháková, Tylova 1 134, Otrokovice
O zaplacení 10,000 Kč s příslušenstvím za poskytnutou péči. lnsolvenční řízení vedené u Krajského
soudu v Brně, sp. Zn. KSBR 45 lNS 1874112019, Pohledávka Kroměřížské nemocnice a.s. za
poskytnutou péči byla na základě zjištění advokáta přihlášena do insolvenčního řízení dlužníka.
Dlužníkovi bylo povoleno oddlužení plněním splátkového kalendáře.

\r/

sestaveno dne: Osoba odpovědná za
sestavení účetní závérky,,W

Jana skácelová

Podpis sta zástupce:

13. 5.2022 MUDr. Lenka eřgenthalová, MBA

- l6-



zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 500/2002 sb.

_É1

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO
xnplrÁlu

ke dni 31.12.2021
( v celých tisících Kč )

obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

kroměřížská nemocnice a.s

sídlo, bydliště nebo mí§to podnikání
účeiní jednotky

Havlíčkova 660/69

767 01

Položka vlastního kapitálu 31.12.2020 Přííůstky úuytty 31.12.2021
základní kapitál 238 900 0 0 238 900

l. Ážio a kapitálové íondy 0 0 0 0
ll, Fondy ze zisku 0 2 4,16 0 2 416

lV. Výsledek hospodaření minulých let _39 786 45 906 0 6,12o
V. Výsledek hospodaření běžného úěetního období 48 322 81 932 -48 322 8,1 932
Vl. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílů na zisku 0 0 0 0

Vlastního kapitálu celkem 247 436 130 254 -48 322 329 368

skácelová n lW
osoby, která je účetní jednotkou

MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA



Zpracováno v souladu s
vyhláškou é,50012002
sb.

pŘenleD o pENĚžnícn TocícH
(výkaz cash-flow )

31.12.2021
( v celých tisících Kč )

Obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

kroměřížská
nemocnlce a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

Havlíčkova 660/69

Kroměříž
767 01

r, |Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období Běžné období Nllinulé období
p, stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 5 898 693

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)
z. tJčetní zisk nebo ztráta zběžné činnosti před zdaněním 98 281 59717
A, ,|

A, 11
A. 12
A. 13
A, 14
A.,| 5

A. 16

Úpravy o nepeněžní operace 34 020 4,1266
Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku 32 49a 32348
Změna stavu opravných položek, rezerv 646 7 973
Zisk z prodeje stálých aktiv 315 233
Výnosy z dividend a podílů na zisku 0

Vyúčtované nákladové úroky s vyjímkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové 569 712

Případné úpravy o ostatní nepěněžní operace 0
/^, *

A,2
A.21
A,2 2

A.2 3

A.2 4

Óistý peněžní tok z prov.činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitá]u a m 132 301 100 983

Změny stavu nepěněžních složek pracovního kapitálu -60 671 -44 40E
Změna stavu pohledávek zprovozní činnosti, přechodných účtů aktiv -77 851 -53 752

Změna stavu krátkodobých závazkůzprovozní činnosti, přechodných účtů pasiv 15 557 19 423
změna stavu zásob 1 623 -10 076

Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prosti c

A Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položki 71 630 56 578
A.3 Vyplacené úroky s vyjímkou kapitalizovaných -570 -71

A.4 Přijaté úroky 1 1

A.5 Zaplacená daň z př'tjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období -16 349 11 394
A6 Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem včetně daně z 1 0

A.7 Přijaté dividendy a podíly ze zisku 0

Čistý peněžní tok z provozní činnosti 54 712 44 472

Peněžní toky z investiční činnosti
B, 1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -51 577 -43 597

B.2 Př'qmy z prodeje stálých aktiv 688 3c

B_3 Půjčky a úvěry spřízněným osobám n

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti _50 889 -43 567

Peněžní toky z finančních činností
3. 1 Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků 20 94c 4 302

2

21
22
23
24
25
26

Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty 1 0

Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, emisního áži 0 0

Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům 0 0

Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů n 0

Uhrada ztráty společníky U 0

Přímé platby na vrub fondů 1

Dopady změn z min.úě.období 0

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 20 941 4 302
F. Črsíé zvýšeni resp, snižení peněžnich prostředků 24 764 5 207

R. Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období 30 662 5 898

3.05.2022 Lenka Mergenthalová MBA
p ředstave n stva

(

c



Zpráva o vztazích 
podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 

(zákona o obchodních korporacích) 

za rok 2021 

Zpráva je zpracována za společnost: 

Kroměřížská nemocnice a.s. 
  se sídlem Kroměříž, Havlíčkova 660/69, PSČ 767 01 

IČ 276 60 532  

Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4416 
(dále jen „společnost“ nebo „ovládaná osoba“ nebo „společnost Kroměřížská nemocnice a.s.“) 

Zprávu sestavil: představenstvo společnosti Kroměřížská nemocnice a.s. 
Kroměříž, Havlíčkova 660/69, IČ: 276 60 532 
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1. Úvod

Tato zpráva byla vypracována v souladu s §§ 82 až 88 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních 
korporacích (dále jen ZOK). Údaje zprávy vycházejí z účetních písemností ovládané osoby (účetní 
doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a dalších podkladů, které má ovládaná osoba 
k dispozici. Zpráva je zpracována za účetní období od 1. ledna do 31. prosince 2021 a popisuje vztahy 
mezi propojenými osobami, tj. podle ZOK vztahy mezi ovládanou osobou a ovládající osobou a vztahy 
mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou.  

1.1. Základní údaje o ovládané osobě: 

Obchodní firma: Kroměřížská nemocnice a.s. 

Zápis do OR: Krajský soud Brno, oddíl B, vložka 4416 

Datum vzniku: 22. 9. 2005 (zapsáno do OR 22. 9. 2005) 

Sídlo: Kroměříž, Havlíčkova 660/69, PSČ 767 01 

IČ: 276 60 532 

Právní forma: akciová společnost 

Předmět podnikání: 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.  

Statutární orgán: představenstvo 

1. ledna 2021 – 25. ledna 2021

Předseda představenstva: MUDr. Radomír Maráček 

Místopředseda představenstva: Ing. Petr Liškář, MBA  

Člen představenstva: Mgr. Jozef Machek 

25. ledna 2021 – 31. prosince 2021

Předseda představenstva: MUDr. Lenka Mergenthalová (vznik funkce 25. ledna 2021) 

Člen představenstva: Ing. Svatava Mazurková  

Člen představenstva: MUDr. Jiří Javora  

Dozorčí rada: 

1. ledna 2021 – 25. ledna 2021

Předseda: Ing. Karol Muránsky  

Člen: MUDr. Miroslav Adámek 

Člen: MUDr. Róbert Teleky 

Člen: Martin Déva   

Člen: Ing. Miroslav Hladík     

Člen: Ing. Tomáš Pajonk     

Člen: MUDr. Jaroslav Novák  
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Člen: Bc. Klára Čečatková  

Člen: Ludmila Šromotová   

 

25. ledna 2021 – 31. prosince 2021 

Předseda: Ing. Jana Skopalová (vznik funkce 9. února 2021)  

Člen: Mgr. Štěpán Bekárek  

Člen: Ing. Jaromír Žůrek 

Člen: Ing. Radovan Macháček    

Člen:  Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA     

Člen: MUDr. Lubomír Nečas (vznik členství 8. února 2021)     

Člen: MUDr. Jaroslav Novák  

Člen: Bc. Klára Čečatková  

Člen: Ludmila Šromotová   

 

Základní kapitál účetní jednotky:   238.900.000,- Kč, splaceno 100% 

Akcie: 29 ks na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč 

                                                         236 ks na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč   

Jediný akcionář: Zlínský kraj, IČ: 708 91 320, třída Tomáše Bati 21, 761 01 Zlín 
 
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 a 236 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 
1.000.000,- Kč. 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. Základní údaje o ovládající osobě:  

Název: Zlínský kraj  

Sídlo: Zlín, třída Tomáše Bati 21, PSČ 761 01 

IČ: 708 91 320 

Právní forma: veřejnoprávní korporace – územně samosprávný celek 

1.3. Osoby ovládané stejnou ovládající osobou:  

 Kapitálové společnosti s většinovým podílem Zlínského kraje,  

 Příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem, 

 Obecně prospěšné společnosti založené Zlínským krajem. 

Seznam ovládaných osob je v Příloze č. 1. 

 
2. Struktura vztahů mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a 

osobami ovládanými stejnou ovládající osobou - § 82 odst. 2 písm. a) ZOK: 
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Seznam ovládaných osob je v Příloze č. 1. 

3. Úloha ovládané osoby ve struktuře vztahů mezi propojenými osobami - § 82 odst. 2 písm. b) 
ZOK: 

Společnost Kroměřížská nemocnice a.s. jako ovládaná osoba zastává ve struktuře ovládaných osob 
funkci společnosti, která na základě smluvně obchodních vztahů realizuje svoji činnost, s užší 
specializací na poskytování zdravotních služeb a zdravotní péče v rámci okresu Kroměříž. Společnost 
Kroměřížská nemocnice a.s. jako ovládaná osoba není prostředníkem pro jiné korporace, ale je sama 
objektem přímého ovládání. 

4. Způsob a prostředky ovládání ovládající osobou - § 82 odst. 2 písm. c) ZOK: 

Ovládání je činěno skrze valnou hromadu, tzn., že je realizováno prostřednictvím výkonu akcionářských 
práv rozhodováním ovládající osoby (jejímž jménem jedná Rada Zlínského kraje), jako jediného 
akcionáře, a to v souladu s právními předpisy a stanovami ovládané osoby.  

5. Přehled jednání učiněných ve sledovaném období, která byla učiněna na popud nebo v zájmu 
ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takové jednání týkalo majetku, který 
přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky - 
§ 82 odst. 2 písm. d) ZOK: 

 
Transakce vyšší než 10% VK:  
Ve sledovaném období nedošlo k jednání, která by byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající 
osoby nebo jí ovládaných osob a která by se týkala majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu 
společnosti. 

6. Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebo mezi osobami 
ovládanými - § 82 odst. 2 písm. e) ZOK: 

6.1. Přehled smluv uzavřených s ovládající osobou 
 
Mezi společností a Zlínským krajem byla dne 22.5.2012 uzavřena Smlouva o nájmu nemovitostí č. 
O/0153/2012/ZD, s platností od 22.5.2012 a účinností od 1.6.2012. Smlouva byla upravena dodatkem č. 
1 ze dne 1.11.2012 s účinností od 1.11.2012. Předmětem dodatku č. 1 je nájem nemovitostí v majetku 

Ovládající osoba

Zlínský kraj

Ovládané osoby

Obchodní společnosti 
založené ZK nebo s 

většinovým podílem ZK

Příspěvkové organizace 
zřízené ZK

Obecně prospěšné 
společnosti založené ZK
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Zlínského kraje Kroměřížské nemocnici a.s., hodnota ročního plnění je 8.444 tis. Kč a stanovení 
podmínek oprav nad rámec obvyklého udržování a technického zhodnocení nemovitostí. Dodatkem č. 2 
ke smlouvě o nájmu nemovitostí č. O/0153/2012/ZD/2 uzavřený dne 29.12.2015, došlo ke změně 
rozsahu nájmu a výši nájemného, přičemž nově činí nájemné 874.434,- Kč měsíčně (tj. 10.493 tis. Kč 
ročně). Současně dodatkem č. 2 došlo k úpravě limitů a lhůt pro stanovení oprav a technického 
zhodnocení nemovitých věcí. Pronajímatel (Zlínský kraj) hradí opravy nad rámec obvyklého udržování 
na základě odsouhlaseného plánu oprav, hodnota ročního plnění je 9.948 tis. Kč bez DPH. Dodatkem č. 
3 ke smlouvě o nájmu nemovitostí č. O/0153/2012/ZD/3 uzavřený dne 23.4.2019, došlo ke změně 
rozsahu nájmu a výši nájemného od 1.4.2019, přičemž nově činí nájemné 914.510,- Kč měsíčně (tj. 
10.974 tis. Kč ročně). Dodatkem č. 4 ke smlouvě o nájmu nemovitostí č. O/0153/2012/ZD/4 uzavřeným 
dne 20.12.2019, došlo ke změně rozsahu nájmu a výši nájemného od 1.1.2020, přičemž nově činí 
nájemné 954.058,- Kč měsíčně (tj. 11.449 tis. Kč ročně). Pronajímatel (Zlínský kraj) hradí opravy nad 
rámec obvyklého udržování na základě odsouhlaseného plánu oprav, hodnota ročního plnění je 8.556 
tis. Kč bez DPH. Dodatkem č. 5 ke smlouvě o nájmu nemovitostí č. O/0153/2012/ZD/4 uzavřeným dne 
26.11.2020, došlo ke změně v evidenci předmětu nájmu, která neměla vliv na změnu výše nájemného. 
Dodatkem č. 6 ke smlouvě o nájmu nemovitostí č. O/0153/2012/ZD/6 uzavřeným dne 8.6.2021 došlo ke 
změně dobu nájmu do 31.12.2030. Dodatkem č. 7 ke smlouvě o nájmu nemovitostí č. 
O/0153/2012/ZD/7 uzavřeným dne 2.12.2021, došlo ke změně v evidenci předmětu nájmu, která 
neměla vliv na změnu výše nájemného. 

Smlouva o zajištění zdravotních služeb nehrazených ze zdravotního pojištění, uzavřená se Zlínským 
krajem dne 29.5.2006 usnesením číslo 0341/R10/06, jejímž předmětem je zajištění preventivního 
opatření v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou v okrese Kroměříž; 
hodnota ročního plnění je 185 tis. Kč. 

Rámcová Smlouva o centralizovaném zadávání veřejných zakázek ze dne 30.5.2013. Předmětem 
veřejných zakázek zadávaných v systému jsou zemní plyn a elektrická energie. Hodnota ročního plnění 
51 tis. Kč. 

Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě a obslužného zařízení (objektové předávací stanice) 
č. D/2232/2014/ZD ze dne 29.12.2014. Zřízení služebnosti inženýrské sítě a obslužného zařízení 
na pozemku společnosti, která je výlučným vlastníkem pozemku p. č. st. 5942 v obci a k. ú. Kroměříž. 
Služebnost je zřízena jako bezúplatná. 

Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě a obslužného zařízení (objektové předávací stanice) 
č. D/2233/2014/ZD ze dne 29.12.2014. Zřízení služebnosti inženýrské sítě a obslužného zařízení 
na pozemku společnosti, která je výlučným vlastníkem pozemku p. č. st. 2968 v obci a k. ú. Kroměříž. 
Služebnost je zřízena jako bezúplatná. 

Smlouva o připojení ke Komunikační infrastruktuře Zlínského kraje 21Net č. D/1589/2013/KŘ-IT ze dne 
2.9.2013. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou, předmět smlouvy je naplňován bezúplatně.  

Smlouva o užívání služby „Krajské digitální úložiště“ ze dne 20.1.2015. Jedná se o projekt, jehož 
záměrem je realizovat projekt „Vytvoření a údržba krajských dlouhodobých úložišť, prostřednictvím 
projektů financovaných z Integrovaného operačního programu (IOP). Smlouva je uzavřena na dobu 
neurčitou. 

Smlouva o zřízení reálného břemene č. D/2230/2014/ZD ze dne 14.1.2015 pro odběr tepla z objektové 
předávací stanice umístěné v budově č. p. 3882. Reálné břemeno je sjednáno na dobu 6 let ode dne 
vkladu práva do katastru nemovitostí a reálné břemeno je bezúplatné. 
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Smlouva o zřízení reálného břemene č. D/2231/2014/ZD ze dne 14.1.2015 pro odběr tepla z objektové 
předávací stanice umístěné v budově bez č.p. a č.e., nacházející se na pozemku p. č. st. 2968. Reálné 
břemeno je sjednáno na dobu 6 let ode dne vkladu práva do katastru nemovitostí a reálné břemeno je 
bezúplatné. 

Smlouva, kterou se stanoví, že součástí nemovité věci ve vlastnictví nemocnice není upevněné zařízení 
ve vlastnictví Zlínského kraje č. D/2636/2015/ZD ze dne 22.12.2015, kterou smluvní strany prohlásily a 
tím postavily najisto, že objektová předávací stanice upevněná v budově č.p. 3882 je ve vlastnictví 
Zlínského kraje. 

Smlouva, kterou se stanoví, že součástí nemovité věci ve vlastnictví nemocnice není upevněné zařízení 
ve vlastnictví Zlínského kraje č. D/2637/2015/ZD ze dne 22.12.2015, kterou smluvní strany prohlásily a 
tím postavily najisto, že objektová předávací stanice upevněná v budově bez č.p. a č.e. nacházející se 
na pozemku p. č. st. 2968 je ve vlastnictví Zlínského kraje. 

Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu č. D/2955/2016/ZD přijaté dne 
29.9.2016, k výkonu služeb hospodářského zájmu v období 10 let ode dne 21.9.2016 v rozsahu 
pověření vymezeném. Za výkon těchto služeb náleží vyrovnávací platba. 

Smlouva o užívání služby „Krajský manažerský informační systém pro oblast zdravotnictví (MIS ZK)“ ze 
dne 7.1.2019. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. 

Smlouva o centralizovaném zadávání ze dne 24.06.2019 uzavřenou se Zlínským krajem, kterou se 
upravují práva a povinností centrálního zadavatele a pověřujících zadavatelů. Smlouva je uzavřena na 
dobu neurčitou, předmět smlouvy je naplňován bezúplatně. 

Smlouva o přístupu do informačních systémů provozovaných Zlínským krajem a o zpracování osobních 
údajů ze dne 2.12.2019 o závazku Zlínského kraje umožnit Kroměřížské nemocnici a.s. přístup do 
informačního systému Krajského úřadu Zlínského kraje. Předmět smlouvy je naplňován bezúplatně. 

Smlouva o úvěru č. D/3517/2020/ZD na profinancování dotačního titulu IROP č. 10 Kybernetická 
bezpečnost v maximální výši 17.610.336,- Kč ze dne 10.9.2020. Úvěr lze čerpat do 31.12.2021. Jistina 
z úvěru je splatná ke dni 31.12.2024. Sazba úroků z úvěru činí 1% p.a.. Ke dni 20.8.2021 byla smlouva 
o úvěru ukončena Dohodou o ukončení smlouvy o úvěru č. D/3517/2020/ZD/1 ze dne 3.8.2021 pro
neplnění. 

Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby ve formě dotace č. D/3975/2020/ZD ze dne 25.9.2020 
na úhradu způsobilých nákladů vzniklých od 1.1.2021 do 31.12.2021 výkonem služeb obecného 
hospodářského zájmu spočívajícího v ambulantní péči poskytované pacientům v případech náhlé 
změny zdravotního stavu nebo zhoršení průběhu onemocnění. Vyrovnávací platba jako neinvestiční 
dotace je poskytována do výše 3.400.000,- Kč. 

Smlouva o úvěru č. D/3518/2020/ZD na profinancování dotačního titulu IROP č. 28 Specifické 
informační a komunikační systémy a infrastruktura II. v maximální výši 10.200.300,- Kč ze dne 
10.9.2020. Úvěr lze čerpat do 31.12.2021. Jistina z úvěru je splatná ke dni 31.12.2024. Sazba úroků z 
úvěru činí 1% p.a.. Ke dni 27.8.2021 byla smlouva o úvěru ukončena Dohodou o ukončení smlouvy o 
úvěru č. D/3518/2020/ZD/1 ze dne 26.7.2021 pro neplnění. 
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Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby ve formě dotace č. D/3978/2020/ZD ze dne 18.12.2020 
na úhradu způsobilých nákladů vzniklých od 1.1.2021 do 31.12.2021 výkonem služeb obecného 
hospodářského zájmu spočívajícího v poskytování zdravotních služeb na území Zlínského kraje 
zajišťujících vyšetření, ošetření a následný pobyt osob pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek 
na záchytné stanici. Vyrovnávací platba jako neinvestiční dotace je poskytována do výše 9.590.000,- 
Kč. 

Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu Zlínského kraje č. D/4296/2020/STR ze dne 13.01.2021 na 
realizaci projektu “Podpora personálního posílení zdravotnických pracovníků v Kroměřížské nemocnici  
a.s.“ do výše 100 tis. Kč. Realizace projektu od 1.6.2020 do 30.9.2024.

Smlouva č. D/0128/2021/INV ze dne 18.2.2021, kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou 
pronajatého majetku spočívající ve stavebních úpravách s názvem „Kroměřížská nemocnice a.s. – 
výměna hydraulických výtahů č.K1094 a č. K1095 v budově B“. Realizace akce do 10.12.2021. 

Smlouva č. D/0129/2021/INV ze dne 18.2.2021, kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou 
pronajatého majetku spočívající ve stavebních úpravách s názvem „Kroměřížská nemocnice a.s. – 
rekonstrukce dorozumívacího zařízení“. Realizace akce do 10.11.2021.  

Smlouva o výpůjčce č. D/xxxx/2021/KŘ ze dne 12.5.2021 kancelářské a výpočetní techniky do 
očkovacího centra, nejdéle do 1.2.2022. Předmět smlouvy je naplňován bezúplatně.  

Darovací smlouva č. D/1265/2021/KH ze dne 18.5.2021. Předmětem daru jsou movité věci, a to 10.000 
ks setů jehly na aplikaci vakcíny proti COVID. Celková hodnota daru činí 36.300,- Kč. 

Smlouva č. D/1522/2021/INV ze dne 7.6.2021, kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou 
pronajatého majetku spočívající ve stavebních úpravách s názvem „Kroměřížská nemocnice a.s. – 
Modernizace rozvaděče RMO1.1 na odd. ARO“. Realizace akce do 11/2021.  

Dohoda o spolupráci při vytváření efektivní a kvalitní sítě poskytovatelů zdravotních služeb uzavřená 
dne 14.6.2021 mezi Zlínským krajem, Krajskou nemocnicí T. Bati, a.s., Uherskohradišťskou nemocnicí 
a.s., Vsetínskou nemocnicí a.s., jejímž předmětem je vytváření prostoru pro úzkou spolupráci a
koordinaci při optimalizaci společných procesů a činností. Dohoda je uzavřena na dobu neurčitou. 

Smlouva o výpůjčce č. D/1699/2021/KH ze dne 2.7.2021 15ks přístrojů na podporu dýchání HFNO 
AIRVO2, nejdéle do 12.3.2022. Předmět smlouvy je naplňován bezúplatně. 

Smlouva o zajištění rozvozu vakcín proti onemocnění COVID-19 do ordinací praktických lékařů č. 
D/1791/2021/KH ze dne 19.7.2021. Celková odměna nepřesáhne částku 300.000,- Kč bez DPH. 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2021. Dodatkem č. 1 ze dne 22.12.2021 se rozšířil 
předmět plnění o ordinace praktických lékařů pro děti a dorost a ambulantních specialistů. Smlouva se 
prodloužila do 31.3.2022 nebo do vyčerpání celkové sjednané odměny. 

Darovací smlouva č. D/1799/2021/KŘ ze dne 16.8.2021. Předmětem daru jsou movité věci, a to 15.000 
ks setů jehly na aplikaci vakcíny proti COVID. Celková hodnota daru činí 54.450,- Kč. 

Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby ve formě dotace č. D/2393/2021/ZD ze dne 22.12.2021 
na úhradu způsobilých nákladů vzniklých od 1.1.2022 do 31.12.2022 výkonem služeb obecného 
hospodářského zájmu spočívajícího v ambulantní péči poskytované pacientům v případech náhlé 
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změny zdravotního stavu nebo zhoršení průběhu onemocnění. Vyrovnávací platba jako neinvestiční 
dotace je poskytována do výše 6.330.000,- Kč. 
 
Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby ve formě dotace č. D/2397/2021/ZD ze dne 22.12.2021 
na úhradu způsobilých nákladů vzniklých od 1.1.2022 do 31.12.2022 výkonem služeb obecného 
hospodářského zájmu spočívajícího v poskytování zdravotních služeb na území Zlínského kraje 
zajišťujících vyšetření, ošetření a následný pobyt osob pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek 
na záchytné stanici. Vyrovnávací platba jako neinvestiční dotace je poskytována do výše 12.190.000,- 
Kč. 
 
Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu Zlínského kraje č. D/2463/2021/STR ze dne 7.1.2022 na realizaci 
projektu “Stipendijní program pro zdravotnické obory“ do výše 500 tis. Kč. Realizace projektu od 
1.6.2021 do 30.9.2025. 

6.2. Přehled smluv uzavřených s ostatními ovládanými osobami 
 
Smlouva o provádění vyšetření volného hemoglobinu a ELFO bílkovin s Krajskou nemocnicí T. Bati, a.s. 
Zlín uzavřená na dobu neurčitou od 1.10.2014; hodnota plnění ve výši 42 tis. Kč. 
 
Smlouva o spolupráci při specializačním vzdělávání s Krajskou nemocnicí T. Bati, a.s. Zlín od 1.8.2011, 
a to v oborech dětské lékařství a klinická biochemie. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. 
 
Smlouva o spolupráci při specializačním vzdělávání s Krajskou nemocnicí T. Bati, a.s. Zlín od 
21.6.2011, a to v oborech chirurgie, vnitřní lékařství, gynekologie a porodnictví, radiologie a zobrazovací 
metody a rehabilitační a fyzikální medicína. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. 
 
Smlouva o umožnění vzdělávacího programu na akreditovaném pracovišti lékařů zařazených do 
specializačního vzdělávání s Krajskou nemocnicí T. Bati, a.s. Zlín,  v oboru urologie, ze dne 5.1.2010 a 
je uzavřena na dobu neurčitou.  
   
Smlouva o vzájemné spolupráci, uzavřená se Střední zdravotnickou školou Kroměříž ze dne 11.6.2013 
s účinností od 11.6.2013, dodatek č.1 ze dne 2.5.2014, dodatek č.2 ze dne 9.2.2015, dodatek č.3 ze 
dne 19.1.2016, dodatek č.4 ze dne 6.2.2017, dodatek č.5 ze dne 26.2.2018, dodatek č.6 ze dne 
18.3.2019, dodatek č.6 ze dne 3.7.2020. Smlouva je uzavřena za účelem uskutečňování praktické části 
vzdělávacího programu akreditovaného kvalifikačního kurzu Ošetřovatel. Smlouva je uzavřena na dobu 
neurčitou. 
 
Smlouva o zabezpečení praktického vyučování žáků Střední zdravotnické školy Kroměříž na 
pracovištích nemocnice s cílem zajistit profesní přípravu žáků školy. Smlouva je platná od 1.9.2014 Pro 
sledované období roku 2021 byla smlouva upravena dodatkem č.49 ze dne 13.1.2021, dodatkem č.50 
ze dne 15.1.2021, dodatkem č.51 ze dne 3.2.2021, dodatkem č.52 ze dne 24.2.2021, dodatkem č.53 ze 
dne 5.3.2021, dodatkem č.54 ze dne 16.4.2021, dodatkem č.55 ze dne 17.5.2021, dodatkem č.56 ze 
dne 26.5.2021, dodatkem č.57 ze dne 11.6.2021, dodatkem č.58 ze dne 21.6.2021, dodatkem č.59 ze 
dne 23.8.2021, dodatkem č.60 ze dne 3.9.2021, dodatkem č.61 ze dne 3.9.2021, dodatkem č.62 ze dne 
22.9.2021 a dodatkem č.63 ze dne 5.11.2021. Předmět smlouvy je naplňován bezúplatně.  
 
Smlouva o poskytnutí rezervace na ubytovací služby uzavřená se Střední školou hotelovou a služeb  
Kroměříž ze dne 29.5.2014 s platností od 1.6.2014 na dobu neurčitou. 
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Smlouva o zajištění odborného výcviku žáků Střední školy hotelové a služeb v Kroměříži uzavřená 
1.9.2014 se Střední školou hotelovou a služeb Kroměříž s platností od 1.9.2014 na dobu neurčitou, 
hodnota ročního plnění je 0 tis. Kč.  
 
Smlouva o umožnění vzdělávacího programu na akreditovaném pracovišti uzavřená 
s Uherskohradišťskou nemocnicí a.s. 22.6.2011 s účinností od 22.6.2011 na dobu neurčitou. Obor 
lékařská mikrobiologie. 
 
Smlouva o umožnění vzdělávacího programu na akreditovaném pracovišti uzavřená 
s Uherskohradišťskou nemocnicí a.s. 22.6.2011 s účinností od 22.6.2011 na dobu neurčitou. Obor 
gastroenterologie. 
 
Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb se Zdravotnickou záchrannou službou Zlínského 
kraje, příspěvková organizace Zlín uzavřenou dne 29.12.2017 na dobu neurčitou, a to s účinností od 
1.1.2018. Hodnota plnění v roce 2021 byla 40 tis. Kč. 
 
Dohoda o vyšetřování vzorků uzavřená s Uherskohradišťskou nemocnicí a.s. dne 7.7.2015 na dobu 
neurčitou ode dne uzavření.  
 
Smlouva o poskytování stravování zaměstnancům Střední zdravotnické školy Kroměříž ve stravovacím 
zařízení nemocnice. Smlouva je účinná od 1.10.2015. Strava je zaměstnancům Střední zdravotnické 
školy Kroměříž poskytována za běžnou cenu. Dodatkem č.1 ze dne 30.1.2020 se cena za jeden oběd 
stanovuje na 75,- Kč, dodatkem č.2  ze dne 29.5.2020 se cena jednoho obědu stanovila na 80,- Kč. 
 
Smlouva o zajištění odborné praxe u poskytovatele zdravotních služeb uzavřená se Střední 
zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou Zlín s cílem zajistit a realizovat odborné 
praxe studentů oboru vzdělávání Diplomovaná všeobecná sestra. Smlouva je platná a účinná od 
3.10.2018, je uzavřena na dobu neurčitou a předmět plnění je bezúplatný. Ve sledovaném období byla 
za účelem výkonu jednotlivých studentů uzavřena příloha č.5 ze dne 30.6.2021, příloha č.6 ze dne 
29.9.2021 a příloha č.7 ze dne 8.11.2021.  
 
Smlouva o spolupráci uzavřená s Krajskou nemocnicí T. Bati, a.s. Zlín za účelem zajišťování 
specializačního vzdělávání na oddělení zobrazovacích metod Krajské nemocnice T. Bati a.s. Smlouva 
je uzavřena na dobu neurčitou od 13.11.2015. Předmět plnění je zpoplatněn dle konkrétní praxe. 
 
Rámcová smlouva o umožnění absolvování stáže uzavřené se Zdravotnickou záchrannou službou 
Zlínského kraje, příspěvkovou organizací dne 26.1.2016 za účelem umožnění absolvování odborné 
stáže zaměstnancům Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, příspěvkové organizace na 
pracovištích Kroměřížské nemocnice a.s. v rámci jejich celoživotního vzdělávání. Smlouva stanovuje 
obecné (rámcové) podmínky pro výkon stáže, přičemž jednotlivé stáže jsou sjednávány vždy na základě 
dílčích smluv. Odborná stáž je zpoplatněna částkou 200,- Kč vč. DPH za pracovní den (8 hod). Hodnota 
plnění v roce 2021 byla 0 tis. Kč. 
 
Nájemní smlouva uzavřená s Krajskou nemocnicí T. Bati, a.s., jejíž předmětem jsou prostory k užívání 
za účelem provozování komplexního onkologického centra. Nájemné včetně služeb činí 29.130,- Kč bez 
DPH měsíčně. Smlouva je uzavřená s účinností od 1.3.2019 na dobu neurčitou. Dodatkem č. 1 ze dne 
8.11.2020 byly upraveny práva a povinnosti související se zajišťováním požární ochrany pronajatých 
prostor. 
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Dohoda o spolupráci při předávání údajů uzavřená dne 20.2.2019 s Krajskou nemocnicí T. Bati, a.s., 
jejímž předmětem je stanovení práv a povinností při předávání dat mezi poskytovateli zdravotních 
služeb. Dodatkem č. 1 ze dne 29. 9. 2021 strany rozšířily vzájemnou spolupráci. Smlouva je uzavřená 
na dobu neurčitou. Plnění je prováděno bezúplatně. 

Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb uzavřená dne 4.12.2004 s Tauferovou střední 
odbornou školou veterinární Kroměříž, p. o., jejímž předmětem je zajišťování pracovnělékařských 
služeb pro zaměstnance školy. Smlouva je uzavřená na dobu neurčitou. Plnění je prováděno za úplatu 
dle podmínek ve smlouvě uvedených. Dodatkem č. 1 ze dne 27.1.2020 se upravily výše odměn za 
lékařské prohlídky. Hodnota plnění v roce 2021 byla 10 tis. Kč. 

Smlouva o společném postupu zadavatelů ve věci veřejných zakázek uzavřená mezi Krajskou 
nemocnicí T. Bati, a.s., Uherskohradišťskou nemocnicí a.s., Vsetínskou nemocnicí a.s., jejímž 
předmětem je úprava vzájemných práv a povinností v souvislosti se společným zadáním veřejných 
zakázek vyspecifikovaných v seznamu v příloze smlouvy. Smlouva je uzavřena na dobu určitou od 
11.5.2018 do doby vypořádání všech závazků ze smlouvy plynoucích. Ve sledovaném období byl 
uzavřen dodatek č. 5 dne 26. 6. 2021, jímž se změnily pouze kontaktní osoby, a dále dodatek č. 6 dne 
25. 10. 2021, jímž došlo k úpravě podmínek úplaty a možnosti změny osoby centrálního zadavatele. 
Hodnota plnění v roce 2021 byla 176 tis. Kč. 

Smlouva o poradenské a konzultační činnosti uzavřená s Uherskohradišťskou nemocnicí a.s., jejímž 
předmětem je poskytování odborných služeb v oblasti interního auditu. Smlouva je uzavřena dne 
27.9.2018 na dobu neurčitou s účinností od 1.10.2018. Dodatkem č.1 ze dne 31.10.2019 se mění 
statutární zástupce na straně KMN a.s.. Hodnota plnění je 123 tis. Kč. Dodatkem č.2 ze dne 1.2.2021 
byla smlouva k 31.12.2020 ukončena.  

Smlouva o centralizovaném zadávání uzavřená dne 15.7.2021 mezi Uherskohradišťskou nemocnicí 
a.s., Vsetínskou nemocnicí a.s., jejímž předmětem je úprava práv a povinností centrálního zadavatele
(Uherskohradišťské nemocnice a.s.) a pověřujících zadavatelů ke třetím osobám a k sobě navzájem 
v souvislosti s centralizovaným zadáním veřejné zakázky na vytvoření eHealth platformy pro 
komunikaci, výměnu a sdílení informací. Smlouva je uzavřena na dobu určitou do doby vypořádání 
všech závazků ze smlouvy plynoucích. Plnění probíhá bez vzájemné úplaty. 

Smlouva o poskytování stravování zaměstnancům Krajské nemocnici T. Bati, a.s. s místem výkonu 
zaměstnání v odborné ambulanci Kroměříž Komplexního onkologického centra KNTB, a.s. ve 
stravovacím zařízení Kroměřížské nemocnice a.s.. Smlouva je uzavřená na dobu neurčitou s účinností 
od 28.2.2019. Strava je zaměstnancům KNTB, a.s. poskytována za smluvní cenu. Dodatkem č.1 ze dne 
26.2.2020 se cena za jeden oběd stanovuje na 75,- Kč, dodatkem č.2  ze dne 30.6.2020 se cena 
jednoho obědu stanovila na 80,- Kč. 

Smlouva o spolupráci uzavřená dne 26.11.2019 se společností Krajská nemocnice T. Bati, a.s. Zlín, 
jejímž předmětem je vzájemná spolupráce při provádění laboratorních vyšetření pro obor klinické 
mikrobiologie. Cena za plnění se řídí bodovým systémem zdravotních pojišťoven. Smlouva je uzavřena 
na dobu neurčitou. 

Smlouva o spolupráci při zavádění informačních systémů se Zdravotnickou záchrannou službou 
Zlínského kraje, příspěvková organizace Zlín uzavřená 20.3.2019, jejímž předmětem je užívání 
informačních systémů Avízo pacienta a Svolávání lékařských týmů. Smlouva se uzavírá na dobu 
neurčitou. Plnění probíhá bez vzájemné úplaty. 
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Smlouva o užívání informačních systémů se Zdravotnickou záchrannou službou Zlínského kraje, 
příspěvková organizace Zlín uzavřená 20.3.2019, jejímž předmětem je závazek nemocnice k vyčlenění 
a užívání hardwaru potřebného k činnosti a užívání informačních systémů Avízo pacienta a Svolávání 
lékařských týmů. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Hodnota plnění byla 13 tis. Kč. 

Smlouva o zajištění posouzení zdravotní způsobilosti studentů ke vzdělávání uzavřená dne 27.1.2020 
s Tauferovou střední odbornou školou veterinární Kroměříž, p. o., jejímž předmětem je zajišťování 
posuzování zdravotní způsobilosti žáků školy ke vzdělávání podle ustanovení § 51 zákona o 
specifických zdravotních službách. Smlouva je uzavřená na dobu neurčitou. Plnění je prováděno za 
úplatu dle podmínek ve smlouvě uvedených. Hodnota plnění v roce 2021 byla 0 tis. Kč. 

Rámcová smlouva o vzájemné spolupráci uzavřená dne 18.2.2020 s Krajskou nemocnicí T. Bati, a.s., 
která upravuje vzájemné závazkové vztahy při provádění laboratorních vyšetření. Hodnota jednoho 
bodu u agregovaných výkonů byla sjednána ve výši 0,19 Kč. Hodnota plnění v roce 2021 byla 1.452 tis. 
Kč. 

Smlouva o zajištění absolvování stáže uzavřená dne 27.7.2021 s Krajskou nemocnicí T. Bati, a.s., 
jejímž předmětem je úprava vzájemných práv a povinností při zajišťování stáže zaměstnance 
Kroměřížské nemocnice a.s. na akreditovaném pracovišti poskytovatele. V tomto případě šlo o stáž na 
očním oddělení v době od 1.10.2021 do 31.12.2021. Hodnota plnění byla 15.135,- Kč včetně DPH. 

Smlouva o zajištění absolvování stáže uzavřená dne 22.9.2021 s Krajskou nemocnicí T. Bati, a.s., 
jejímž předmětem je úprava vzájemných práv a povinností při zajišťování stáže zaměstnance 
Kroměřížské nemocnice a.s. na akreditovaném pracovišti poskytovatele. V tomto případě šlo o stáž na 
oddělení klinické biochemie a farmakologie v době od 18.10.2021 do 22.10.2021. Hodnota plnění byla 
1.575,- Kč včetně DPH. 

Smlouva o zajištění absolvování stáže uzavřená dne 30.9.2021 s Krajskou nemocnicí T. Bati, a.s., 
jejímž předmětem je úprava vzájemných práv a povinností při zajišťování stáže zaměstnance 
Kroměřížské nemocnice a.s. na akreditovaném pracovišti poskytovatele. V tomto případě šlo o stáž na 
onkologickém oddělení v době od 1.10.2021 do 31.10.2021. Hodnota plnění byla 5.045,- Kč včetně 
DPH. 

Smlouva o spolupráci v oblasti dotačních projektů uzavřená dne 14.5.2020 mezi Krajskou nemocnicí T. 
Bati, a.s., Uherskohradišťskou nemocnicí a.s., Vsetínskou nemocnicí a.s., jejímž předmětem je úprava 
vzájemných práv a povinností v rámci podpory projektového managementu při realizaci dotačních 
projektů IROP. Náklady na činnost projektového týmu budou hrazeny rovným dílem, tzn. ¼ připadne na 
KMN a.s. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Hodnota plnění v roce 2021 byla 556 tis. Kč. Smlouva 
byla dohodou ukončena ke dni 31.7.2021. 

Podnájemní smlouva uzavřená dne 15.9.2020 se Základní školou a Mateřskou školou při zdravotnickém 
zařízení Kroměříž na podnájem prostor v areálu Kroměřížské nemocnice a.s. Hodnota měsíčního plnění 
je ve výši 411,- Kč bez DPH. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od 1.10.2020 do 30.9.2022. 

Smlouva o zabezpečení odborné praxe uzavřená dne 23.9.2020 s Masarykovým gymnáziem, Střední 
zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou Vsetín s cílem zajistit a realizovat odborné 
praxe studentů oboru vzdělávání Diplomovaná všeobecná sestra. Smlouva je platná a účinná od 
23.9.2020, je uzavřena na dobu určitou do 31.8.2021 a předmět plnění je bezúplatný.  
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Smlouva o zajištění absolvování stáže uzavřená dne 30.9.2020 s Krajskou nemocnicí T. Bati, a.s. Zlín, 
jejímž předmětem je úprava vzájemných práv a povinností při poskytnutí odborného studijního pobytu 
na gynekologicko-porodnickém oddělení v Krajské nemocnici T. Bati, a.s. Zlín. Smlouva je uzavřena na 
dobu určitou od 1.10.2020 do 28.2.2021. Hodnota plnění je 25.225 Kč. 

Smlouva o ubytování uzavřená se Střední školou hotelovou a služeb Kroměříž ze dne 18.12.2020 na 
dobu určitou od 21.12.2020 do 9.1.2021. Částka za ubytování je stanovena včetně DPH ve výši 166,- 
Kč za osobu a noc. 

Smlouva o ubytování uzavřená se Střední školou hotelovou a služeb Kroměříž ze dne 5.1.2021 na dobu 
určitou od 7.1.2021 do 21.1.2021. Částka za ubytování je stanovena včetně DPH ve výši 166,- Kč za 
osobu a noc. Dodatkem č.1 ze dne 21.1.2021 se doba ubytování prodloužila do 31.1.2021. 

Smlouva o ubytování uzavřená se Střední školou hotelovou a služeb Kroměříž ze dne 1.2.2021 na dobu 
určitou od 1.2.2021 do 21.2.2021. Částka za ubytování je stanovena včetně DPH ve výši 166,- Kč za 
osobu a noc. 

Smlouva o vzájemné spolupráci, uzavřená se Střední zdravotnickou školou Kroměříž ze dne 15.2.2021, 
ve znění dodatku č.1 ze dne 10.9.2021, za účelem uskutečňování praktické části akreditovaného 
vzdělávacího programu certifikovaného kurzu Katetrizace močového měchýře u muže. Odměna je 
stanovena ve výši 100,- Kč bez DPH za jednoho účastníka kurzu. Smlouva je uzavřena na dobu 
neurčitou. 

Smlouva o ubytování uzavřená se Střední školou hotelovou a služeb Kroměříž ze dne 1.4.2021 na dobu 
určitou od 1.4.2021 do 31.12.2021. Částka za ubytování je stanovena včetně DPH ve výši 166,- Kč za 
osobu a noc. 

Smlouva o vzájemné spolupráci, uzavřená se Střední zdravotnickou školou Kroměříž ze dne 24.2.2021, 
ve znění dodatku č.1 ze dne 29.6.2021, za účelem uskutečňování praktické části vzdělávacího 
programu akreditovaného kvalifikačního kurzu Ošetřovatel. Odměna je stanovena ve výši 500,- Kč bez 
DPH za jednoho účastníka kurzu. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. 

Smlouva o spolupráci v oblasti dotačních projektů uzavřená dne 26.8.2021 mezi Uherskohradišťskou 
nemocnicí a.s., Vsetínskou nemocnicí a.s., jejímž předmětem je úprava vzájemných práv a povinností 
v rámci podpory projektového managementu při realizaci dotačních projektů IROP. Náklady na činnost 
projektového týmu budou hrazeny společně, tzn. 30% připadne na Kroměřížskou nemocnici a.s.. 
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Hodnota plnění v roce 2021 byla 510 tis. Kč. 

Smlouva o centralizovaném zadávání uzavřená dne 24.5.2021 mezi Uherskohradišťskou nemocnicí 
a.s., Krajskou nemocnicí T. Bati, a.s. a Vsetínskou nemocnicí a.s., jejímž předmětem je úprava práv a
povinností centrálního zadavatele (Krajské nemocnice T. Bati, a.s.) a pověřujících zadavatelů ke třetím 
osobám a k sobě navzájem v souvislosti s centralizovaným zadáním veřejné zakázky na vytvoření 
eHealth platformy pro komunikaci, výměnu a sdílení informací. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou 
do doby vypořádání všech závazků ze smlouvy plynoucích, přičemž smlouva byla ukončena dohodou 
ze dne 26.8.2021 ke dni 31.7.2021. 

Smlouva o spolupráci specializačního vzdělávání lékařů uzavřená s Uherskohradišťskou nemocnicí a.s. 
dne 31.8.2021. Na základě této smlouvy Kroměřížská nemocnice a.s. umožňuje lékařům 
Uherskohradišťské nemocnice a.s. zařazených do základního anesteziologického kmene absolvování 
povinné odborné praxe. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.  
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Příloha č. 1 Seznam ovládaných osob 
 

   Typ Název IČ 

PO Střední odborné učiliště Valašské Klobouky 00054771 

PO Střední odborné učiliště Uherský Brod 00055107 

PO Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace 00089982 

PO Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace 00091138 

PO Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace 00092096 

PO Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace 00092126 

PO 
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, příspěvková 
organizace 00094889 

PO Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace 00098574 

PO Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace  00098639 

PO 
Střední odborné učiliště potravinářské, Valašské Meziříčí, 
Sokolská 638 00098833 

PO Střední průmyslová škola Otrokovice 00128198 

PO 
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická 
Zlín 00226319 

PO Základní umělecká škola Zlín - Jižní Svahy 00226327 

PO Střední škola obchodu a služeb Vsetín 00535001 

PO Střední škola obchodu a gastronomie Koryčany 00544639 

PO Střední škola obchodní a oděvní Bystřice pod Hostýnem 00545104 

PO Střední škola gastronomie a obchodu Zlín 00545121 

PO Střední škola hotelová a obchodní Uherské Hradiště 00545716 

PO Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť 00559105 

PO Střední průmyslová škola Zlín 00559482 

PO 
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 
Zlín 00559504 

PO Střední průmyslová škola technologická Zlín 00559512 

PO 
Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské 
Hradiště 00559644 

PO 
Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola 
ekonomická Zlín 00566411 

PO Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín 00566781 

PO Domov mládeže a Školní jídelna Zlín 00567434 

PO Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž 00568945 

PO Střední zdravotnická škola Kroměříž 00637939 

PO Střední škola oděvní a služeb Vizovice 00837237 

PO Střední zdravotnická škola Uherské Hradiště 00838845 

PO Základní umělecká škola Zlín 00838926 

PO Základní umělecká škola Otrokovice 00839311 

PO Odborné učiliště Kelč 00843318 

PO 
Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší 
odborná škola zdravotnická Vsetín 00843351 

PO Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí 00843369 

PO Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm 00843393 

PO Střední průmyslová škola strojnická Vsetín 00843407 

PO Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov 00843474 
 



16 

pod Radhoštěm 

PO Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí 00843491 

PO Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí 00843504 

PO 
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod 
Radhoštěm 00843547 

PO Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí 00845060 

PO 

Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a 
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské 
Meziříčí 00851574 

PO Nemocnice Vsetín, příspěvková organizace 00851582 

PO 
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická 
Vsetín 00851663 

PO Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm 00851809 

PO Základní umělecká škola Vsetín 00851906 

PO Základní umělecká škola Alfréda Radoka Valašské Meziříčí 00851914 

PO Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín 13643878 

PO Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod 14450437 

PO Střední odborná škola technická Uherské Hradiště 14450445 

PO 
Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné 
přípravy Zlín 14450500 

PO Střední odborné učiliště Rožnov pod Radhoštěm 14450518 

PO Střední odborná škola Slavičín 15527808 

PO 
Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Uherský 
Brod 15527816 

OS Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o. 26820218 

OS Vsetínská nemocnice a.s. 26871068 

OS Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o. 26908298 

OS Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o. 26913216 

OS Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o 26913453 

OS Regionální podpůrný zdroj, s.r.o. 26931133 

OS Technologické inovační centrum, s.r.o. 26963574 

OS Kroměřížská nemocnice a.s. 27660532 

OS Uherskohradišťská nemocnice a.s. 27660915 

OS Krajská nemocnice T. Bati, a. s. 27661989 

OP
S Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s. 27673286 

OS Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o. 27677761 

OP
S Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. 27688313 

OP
S Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. 27744485 

OS "Regionální letiště Přerov a.s. ""v likvidaci""" 28572971 

PO Základní umělecká škola Slavičín 44118155 

PO Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín 44118180 

PO Základní umělecká škola Uherský Ostroh 46254277 

PO Dům dětí a mládeže Staré Město 46254293 

PO Základní umělecká škola Uherské Hradiště 46254323 

PO Základní umělecká škola Bojkovice 46254331 
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PO Dům dětí a mládeže Uherské Hradiště 46254366 

PO Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh 46254544 

PO Základní umělecká škola Uherský Brod 46254552 

PO Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín 46276327 

PO Základní umělecká škola Luhačovice 46310924 

PO Základní umělecká škola Zlín - Malenovice 46310983 

PO Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Napajedla 46311131 

PO Základní umělecká škola Valašské Klobouky 46311149 

PO Základní škola Kroměříž, 1. máje 47934581 

PO Odborné učiliště a Praktická škola Kroměříž 47934590 

PO Střední odborná škola Holešov 47934646 

PO Střední škola hotelová a služeb Kroměříž 47934832 

PO Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov 47935774 

PO Odborné učiliště a Základní škola Holešov 47935910 

PO Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury 47935928 

PO 
Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola 
mlékárenská Kroměříž 47935936 

PO Střední škola nábytkářská a obchodní  Bystřice pod Hostýnem 47935952 

PO Plavecká škola Uherské Hradiště 48489573 

PO Základní škola Horní Lideč 130 48739235 

PO Plavecká škola Zlín 49156845 

PO Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace 49562827 

PO Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Vsetín 49562991 

PO Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Šafaříkova 60370432 

PO 
Středisko služeb školám Zlínského kraje a Zařízení pro další 
vzdělávání pedagogických pracovníků 60371498 

PO 
Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého 
náměstí 60371668 

PO Základní škola Bojkovice, Štefánikova 957 60371676 

PO Gymnázium Uherské Hradiště 60371684 

PO Základní škola Čtverka, Uherský Brod 60371714 

PO 
Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s 
právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště 60371731 

PO Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště 60371749 

PO 
Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní 
jazykové zkoušky Uherský Brod 60371757 

PO Dětský domov Uherské Hradiště 60371773 

PO Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město 60371790 

PO Dětský domov Bojkovice 60371803 

PO Dětský domov Uherský Ostroh 60371811 

PO Střední odborná škola Uherský Brod 60371862 

PO Dětský domov Zašová 60990597 

PO Střední odborná škola Luhačovice 61715999 

PO Základní škola Zlín, Mostní 61716391 

PO Dětský domov a základní škola Vizovice 61716405 

PO Základní škola Otrokovice, Komenského 61716413 

PO Základní škola Zlín, Středová 61716421 
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PO Základní škola při dětské léčebně Luhačovice 61716448 

PO 
Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další 
vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín 61716456 

PO 
Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola 
Zlín 61716464 

PO Základní škola Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze 61716472 

PO Odborné učiliště a Praktická škola Zlín-Klečůvka 61716529 

PO 
Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské 
Klobouky 61716634 

PO Dětský domov Vizovice 61716651 

PO Střední průmyslová škola Otrokovice 61716677 

PO Gymnázium Otrokovice 61716693 

PO Gymnázium Valašské Klobouky 61716707 

PO Mateřská škola pro zrakově postižené Zlín 61716715 

PO Dětský domov Zlín 61716723 

PO 
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková 
organizace 62182137 

PO Dětský domov Valašské Meziříčí 62334808 

PO Pedagogicko-psychologická poradna Uherské Hradiště 62832999 

OS Industry Servis ZK, a.s. 63080303 

PO Základní umělecká škola Kroměříž 63414929 

PO Základní umělecká škola F. X. Richtera Holešov 63414937 

PO Základní umělecká škola Zdounky 63414945 

PO Základní umělecká škola Bystřice pod Hostýnem 63458632 

PO Základní umělecká škola Hulín 63458641 

PO Dětský domov Kroměříž 63458691 

PO Obchodní akademie Kroměříž 63458730 

PO 
Domov mládeže a Školní jídelna Kroměříž, příspěvková 
organizace 63458756 

PO Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž 63459086 

PO 
Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední 
pedagogická škola Kroměříž 65269616 

PO Pedagogicko-psychologická poradna Kroměříž 67009514 

PO Dětský domov Liptál 70238499 

PO Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín 70238898 

PO Pedagogicko-psychologická poradna Valašské Meziříčí 70238901 

PO Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží 70238910 

PO Základní škola a Mateřská škola Valašské Meziříčí, Křižná 782 70238928 

PO Plavecká škola Valašské Meziříčí 70238936 

PO Základní škola Halenkov 25 70238944 

PO 
Základní škola a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení 
Kroměříž 70842884 

PO Gymnázium Kroměříž 70843309 

PO Základní škola praktická Holešov 70843988 

PO Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž 70844534 

PO Dům sociálních služeb Návojná, příspěvková organizace 70850852 

PO Radost, domov pro osoby se zdravotním postižením 70850861 

PO Domov s chráněným bydlením Zlín, příspěvkové organizace 70850887 
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PO Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace 70850895 

PO Domov pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace 70850909 

PO 
Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, 
příspěvková organizace 70850917 

PO Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace 70850941 

PO Domov s chráněným bydlením Fryšták, příspěvková organizace 70850950 

PO Domov na Dubíčku, příspěvková organizace 70850968 

PO Domov pro seniory Napajedla, příspěvková organizace 70850976 

PO 
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, 
příspěvková organizace 70850992 

PO Domov pro seniory Burešov, příspěvková organizace 70851042 

PO Základní škola Bystřice pod Hostýnem, Pod Dubíčkem 70859957 

PO Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 70934860 

PO Krajská knihovna Františka Bartoše, příspěvková organizace 70947422 

PO 14|15 Baťův institut, příspěvková organizace 72563346 

PO Dětské centrum Zlín, příspěvková organizace 00839281 

PO Centrum ÁČKO, příspěvková organizace 00851710 



Výroční zpráva 2021

Zpráva o stavu majetku k 31.12.2021

Kroměřížská nemocnice a.s. eviduje vlastní dlouhodobý majetek v hodnotě 261.491 tis. Kč. 
V podrozvahové evidenci je uvedený majetek, který není vykázaný v rozvaze. Jedná se o budovy 
a pozemky v celkové hodnotě 832.781 tis. Kč, které má společnost v nájmu od jediného akcionáře, 
Zlínského kraje. 
V podrozvahové evidenci je také uveden drobný dlouhodobý majetek evidovaný, neodepisovaný 
v celkové výši 61.560 tis. Kč 

Dále má společnost zapůjčený majetek od různých subjektů v hodnotě 28.573 tis. Kč a pronajatý 
majetek ve výši 256 tis. Kč. 



Kroměřížská nemocnice a.s. 

Havlíčkova 660/69, 767 01  Kroměříž 

IČO 27660532 

představenstvo 

Návrh na rozdělení zisku za rok 2021 

V souladu se zákonem č. 90/2012 Sb. (Zákon o obchodních korporacích) a 
stanovami společnosti předkládá představenstvo Kroměřížské nemocnice a.s. jako statutární 
orgán společnosti valné hromadě návrh na rozhodnutí o výsledku hospodaření běžného 
účetního období - rozdělení zisku 81.931.943,12 Kč za rok 2021.  

Představenstvo společnosti navrhuje částku 4.096.597,16 Kč (5% ze zisku) převést 
na tvorbu rezervního fondu a částku 77.835.345,96 Kč na účet nerozdělený zisk minulých let. 

Stav před rozdělením zisku 
Rezervní fond     (úč.421)   2.416.101,46 Kč 
Nerozdělený zisk minulých let  (úč.428)  6.120.060,03 Kč  

Výsledek hospodaření běžného účetního období  81.931.943,12 Kč 

Stav po rozdělení zisku 
Rezervní fond     (zůstatek)    6.512.698,62 Kč  
Nerozdělený zisk minulých let  (zůstatek)  83.955.405,99 Kč 

16. května 2022  MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA 
 předseda představenstva 
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Kroměřížská nemocnice a.s., IČ: 276 60 532

Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Kroměřížská nemocnice a.s.

(dále také ,,Účetníjednotka") sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá
z rozvahy k31.12.2021, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a
přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. 12.2021, a přílohy této účetnízávěrky, která
obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a dalšívysvětlující informace. Údale o
Účetníjednotce jsou uvedeny v úvodu přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závérka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv účetní
jednotky Kroměřížská nemocnice a.s. k31,12.2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího
hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2021 v souladu s českými účetními
předpisy.

Základ pro výrok

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

Ostatní informace uvedené ve výročni zprávé
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm, b) zákona o auditorech informace

uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace
odpovídá statutární orgán Účetní jednotky.

NáŠ výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však
souČástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závérky seznámení se s ostatními
informacemi a posouzeni, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním)
nesouladu s ÚČetní závěrkou či s našimi znalostmi o Učetní jednotce získanými během
ověřování Úěetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejevíjako významně (materiálně)
nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních)
ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se



rozumÍ, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a
postup vypracování ostatních informacív kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné
nedodŽení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě
ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že
- ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní

závěrce, jsou ve vŠech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní
závěrkou a

- ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy,

Dále jsme povinni uvést, zda na základé poznatků a povědomí o Účetní jednotce, k
nimŽ jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální)
věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdžených ostatních informacích
žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost statutárního orgánu a dozorčí rady Účetní jednotky za účetní závěrku
Statutárníorgán odpovídá za sestaveníúčetní závěrky podávajícívěrný a poctivý obraz

v souladu s Českými účetními předpisy azatakový vnitřní kontrolnísystém, ktený považ$eza
nezbYtný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální)
nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán Účetni jednotky povinen posoudit,
zda je ÚČetní jednotka schopna nepřetžitě tryat, a pokud je to relevantni, popsat v příloze
ÚČetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu
nePřetrŽitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy statutární orgán
plánuje zruŠení Účetní jednotky nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou
možnost, než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví v Účetní jednotce odpovídá dozorčí
rada.

Odpovědnost auditora za audlt účetní závěrky
NaŠÍm cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje

významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu
auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není
zárukou, Že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v
ÚČetní závěrce odhalí případnou existujícívýznamnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti
mohou vznikat v dŮsledku podvodů nebo chyb a považují se zavýznamné (materiální), pokud
lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická
rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při Prováděníauditu v souladu s výše uvedenýmipředpisy je našípovinnostíuplatňovat
během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší
povinností:
- ldentifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky

zPŮsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující
na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich
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základě mohli vyjádřit výrok, Riziko, že neodhalíme významnou (materiální)
nesPrávnost, k nÍŽ doŠlo v důsledku podvodu, je větší nežriziko neodhalenívýznamné
(materiálnÍ) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být
tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo
obcházení vnitřních kontrol.

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

- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů
a informace, které v této souvislosti statutární orgán Účetni jednotky uvedl v přiloze
účetní závérky.

- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky
statutárním orgánem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje

a\ významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou
významně zpochybnit schopnost Účetníjednotky nepřetžitě trvat. Jestliže dojdeme k
závěru, Že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit
v naŠÍ zprávě na informace uvedené v této souvislostiv příloze účetní závěrky, a pokud
tyto informace nejsou dostateČné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se
schopnosti ÚČetní jednotky nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které
jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou
vést k tomu, že Účetníjednotka ztratí schopnost nepřetžitě trvat,

- VYhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to,
zda ÚČetní závérka zobrazqe podkladové transakce a události způsobem, ktený vede
k věrnému zobrazení.

NaŠÍ povinnostíje informovat statutární orgán a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném
rozsahu a naČasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili,
vČetně zjiŠtěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

V Brně dne 16. 5.

tng. štěpán Gfgor
Oprávnění r,{Čn E

ToP

3a, 602 00 gRNo

TlNG, s.r.o.
Oprávnění ditorů České republiky č. 47

Licencia Úradu pre nad výkonom auditu č. 007
Znalecká (MSp ČR 63/97-ooD)
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Zpráva Dozorčí rady Kroměřížské nemocnice a.s. 

do Výroční zprávy nemocnice za rok 2021 

Dozorčí rada jako kontrolní orgán Kroměřížské nemocnice a.s., v průběhu roku 2021  zajišťovala 
činnosti, které pro ni vyplývají zejména  ze zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném 
znění,  ale také s ohledem na harmonogram práce a požadavky valné hromady akciové společnosti.  
Pohledem legislativy však bylo stěžejním tématem práce dohlížení na výkon působnosti 
představenstva a činnost společnosti.  

V průběhu roku 2021 se dozorčí rada (od 1.2.2021 v nové personálním složení)  na svých šesti 
zasedáních zabývala obvyklými tématy v podobě stavu hospodaření společnosti, tedy především 
projednáním a plněním obchodního plánu, výkonovou produkcí, vývojem pohledávek a závazků, 
investičním rozvojem nemocnice, dotačními tituly atd.     

Dozorčí rada v průběhu výkonu svých kontrolních povinností během roku 2021 nezaznamenala žádný 
rozpor konání nemocnice s platnou legislativou a ani se nesetkala s podněty naznačujícími porušení 
pravidel hospodárnosti, efektivnosti či neekonomickým zacházením s majetkem. 

Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku za rok 2021 a schválila ji bez výhrad. Nezaznamenala žádné 
rozpory v působnosti představenstva či v činnosti nemocnice vůči platné legislativě.   

Rok 2021 byl svým charakterem opět ojedinělým svým průběhem, který se projevil v mnoha oblastech 
činnosti nemocnice, což bylo dáno pandemií onemocnění COVID-19. Situace byla řešena taktéž 
legislativně v podobě kompenzační úhradové vyhlášky, která nebývalou měrou (stějně  jako v 
předcházejícím roce) pozitivně ovlivnila výsledek hospodaření nemocnice za rok 2021.  

Pokračování pandemie a její šíření v roce 2021 znamenalo pro nemocnici opět nutnou aplikaci 
mimořádných opatření, organizační a strukturální zásahy do nemocničních procesů, ale především si 
v konečném důsledku  pandemie vyžádala  obrovské vynaložené lidské úsilí na zvládnutí krizové 
situace, za což patří všem zaměstnancům a vedení nemocnice od dozorčí rady velké poděkování.  

Ing. Jana Skopalová 
předseda DR (od 9. 2. 2021) 




