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Vážené dámy a pánové,

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

MUDr. Radomír Maráček
předseda představenstev nemocnic Zlínského kraje



Obsah
výroční zprávy
Základní údaje o společnosti .............................................................................6
Orgány společnosti ............................................................................................. 7
Organizační struktura .........................................................................................8
Jednotlivá oddělení nemocnice .......................................................................10
Základní ekonomické, personální, kapacitní a výkonnostní údaje ..............13
Povinně zveřejňované informace .................................................................... 17
Předpokládaný budoucí vývoj společnosti .....................................................21
Významné události roku 2018 .........................................................................25
Ekonomika v datech .........................................................................................33
Investice ............................................................................................................ 36
Lidské zdroje ......................................................................................................37
Publikační a přednášková činnost zaměstnanců ..........................................41
Dotace, významní dárci finančních a věcných darů ......................................47

Přílohy
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
Zpráva nezávislého auditora o ověření výroční zprávy, zprávy o vztazích 
a účetní závěrky
Zpráva dozorčí rady



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018 / KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018 / KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE6 7

ZÁ
K

LA
D

N
Í Ú

D
A

JE
 O

 S
PO

LE
Č

N
O

ST
I

Základní údaje 
o společnosti

Orgány 
společnosti

Představení společnosti a její činnosti
Obchodní firma: Kroměřížská nemocnice a.s.
Sídlo: Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž
Identifikační číslo: 27660532
Zapsána v OR: Zapsaná u Krajského soudu v Brně, spisová značka B 4416
Právní forma: akciová společnost
URL: www.nem-km.cz
e-mail: info@nem-km.cz
Jediný akcionář: Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, PSČ 760 01 IČ: 708 91 320
Činnost: viz níže - předmět podnikání

Údaje o založení společnosti
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. 

Základní kapitál
Základní kapitál k 31. 12. 2018: 238 900 tis. Kč

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

•  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 •  čištění textilu a praní textilu a oděvů

MUDr. Radomír Maráček
předseda představenstva

MUDr. Lenka Mergenthalová MBA
místopředseda představenstva  
   

Mgr. Lucie Štěpánková MBA
člen představenstva

Představenstvo společnosti

Dozorčí rada

Předsedkyně dozorčí rady
Ing. Miluše Miklíková

Členové dozorčí rady
MUDr. Jaroslav Dvořák (zánik funkce 12.2.2018)
Ing. Jaroslav Kučera
MUDr. Róbert Teleky
Ing. Martin Déva
Mgr. Milena Kovaříková
Ing. Miroslav Hladík
MUDr. Miroslav Adámek 
Ing. Tomáš Pajonk
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Organizační schéma
k 31. 12. 2018

O
R

G
A

N
IZ

A
Č

N
Í S

C
H

ÉM
A

DOZORČNÍ RADA

PŘEDSTAVENSTVO

INTERNÍ AUDIT

GRAFIKTISKOVÝ MLUVČÍ

SEKRETARIÁT

oddělení správy budovvrchní sestry

Přístrojová komise

oddělení vnitřního lékařství oddělení urologie Odbor financováníOdbor řízení lidských zdrojůÚstavní lékárna

oddělení stravovacího provozuvedoucí laboranti

Výluková komise

oddělení gynekologie 
a porodnictví

oddělení onkologie evidence financí a daníoddělení personalistikyvýdejna 1

oddělení dopravyvedoucí fyzioterapeut

Etická komise

oddělení neurologie oddělení radiodiagnostiky evidence majetkumzdová účtárnavýdejna 2

oddělení údržbynutriční terapeuti

Léková komise

oddělení klinické biochemie

oddělení ortopedie oddělení COS a CS Odbor zdrav. pojišťovenprávní služby
Odbor zdravotnické techniky

a metrologie

oddělení energetikysociální pracovníci

Škodní komise

oddělení mikrobiologie

oddělení dětské a neonatologie
ambulance rehabilitační  

a fyzikální medicíny smluvní vztahy se ZPBOZP a POOdbor logistiky

oddělení úkliduepidemiologická sestra

Inventarizační komise

oddělení hematologie 
a transfuzní

oddělení otorinolaryngologie oddělení gastroenterologie analýza zdrav.péčeknihovnasklad  MTZ

admin. pracovník

referent vzdělávání

sklad zdrav. materiálu

oddělení
informačních technologií

revizní technik
všeobecná sestra onkologie, 

PZS, ZL a LPS
oddělení anesteziologie  

a resuscitace

oddělení pneumologie  
a ftizeologie

oddělení ošetřovatelské péče

oddělení oftalmologie ambulance závodního lékaře

oddělení chirurgie ambulance LPS

oddělení dermatovenerologie oddělení PZS

PROVOZNÍ ÚSEKÚSEK OŠETŘOVATELSKÉ 
PÉČE

ÚSEK LÉČEBNĚ 
PREVENTIVNÍ PÉČE EKONOMICKÝ ÚSEKPERSONÁLNÍ ÚSEKOBCHODNÍ ÚSEK

MÍSTOPŘEDSEDA 
PŘEDSTAVENSTVA

centrální laboratorní služby
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Oddělení Primář Vrchní sestra

Počet
Prům. 
doba 

hospital. 
(dny)

Počet 
lůžek

Využití 
lůžek (%)

ambulantních
hospital. 
pacientůpacientů 

(unikát.)
vyšetření

Interní obory

Interní MUDr. Třeštík Mgr. Horák 9755 17158 4667 4,4 99 89,00%

Plicní MUDr. Pšikalová Chocholatá M. 3697 9946 720 5,5 20 97,70%

Neurologie MUDr. Berka Trlicová H. 6703 16722 1101 7,4 30 74,60%

Odd. ošetřovatelské péče MUDr. Horková Bc. Brančíková - - 224 32 20 98,10%

Chirurgické obory

ARO MUDr. Schindler Bc. Dundálková 5794 9626 190 9,3 7 97,00%

Chirurgické MUDr. Lajmar Zajícová A. 12427 32619 3229 4,3 75 64,00%

Ortopedie MUDr. Rafi Holanová M. 4551 9033 1066 4,3 20 62,40%

Gynekologie MUDr. Přibík Bc. Čečatková 2564 7101 1698 3,3 33 45,90%

Oční MUDr. Holbová Bubrjaková M. 8170 17268 222 2,3 5 28,00%

Ušní MUDr. Pár Kuchtíková M. 6266 12719 1939 1,9 20 51,70%

Urologie MUDr. Domes Pražáková P. 5499 16360 2130 3,3 28 73,53%

Specializované obory

Onkologie MUDr. Divišová 1683 7599 - - - -

Hemodialýza MUDr. Zelinková 100 9614 - - - -

Gastroenterologie MUDr. Kolář 3014 8175 - - - -

Ostatní zdravotnické obory

Dětské a neonat. MUDr. Jeník Dvořáková I. 2250 3810 3015 2,3 34 42,89%

Kožní MUDr. Ptáček 3122 8035 - - - -

Rehabilitační lék. MUDr. Marek 2470 5681 - - - -

Fyzioterapie Mgr. Gala 4960 11025 - - - -

Ústavní lékárna Mgr. Úlehlová - - - - - -

Oddělení Primář Vrchní sestra

Počet
Prům. 
doba 

hospital. 
(dny)

Počet 
lůžek

Využití 
lůžek (%)

ambulantních
hospital. 
pacientůpacientů 

(unikát.)
vyšetření

Laboratoře

Hematologicko-transf. MUDr. Hřebačková Štěpánková J. 19286 53382 - - - -

Klinická biochemie MUDr. Chrenovská Dvořáčková I. 20345 75376 - - - -

Mikrobiologie MUDr. Bařinková Trubelíková B. 17448 33084 - - - -

RTG MUDr. Trojek Minks, DiS. 20395 41595 - - - -
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Základní ukazatele jednotlivých oddělení nemocnice



Základní ekonomické, 
personální, kapacitní 
a výkonnostní údaje
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Ukazatel 2016 2017 2018

Ekonomické ukazatele (v tis. Kč)

Dlouhodobý nehmotný majetek (netto) 1 591 3 396 3 213

Dlouhodobý hmotný majetek (netto) 193 771 198 539 221 529

Náklady celkem 626 737 679 986 734 889

Výnosy celkem 638 103 714 273 751 711

Výsledek hospodaření za úč. období 11 366 34 286 16 822

Výsledek hospodaření před zdaněním 11 366 36 581 21 324

Personální údaje

Průměrný evid. počet zaměstnanců přepočtený 731,09 740,76 758,65

Průměrný evid. počet lékařů přepočtený 106,07 110,66 116,40

Kapacitní údaje k 31.12.

Počet nasmlouvaných lůžek celkem 366 391 391

Počet akutních lůžek 366 391 391

z toho: lůžka standard 331 356 356

lůžka JIP 35 35 35

Počet následných lůžek 0 20 20

z toho: lůžka NIP a DIOP 0 0 0

Počet sociálních lůžek 0 0 0

Výkonostní ukazatele za nemocnici

Počet ošetřených pacientů (počet rodných čísel) 58 230 58 146 57 516

Počet ambulatních vyšetření 479 275 419 162 456 448

Počet hospitalizovaných pacientů 18 204 18 147 17 870

Počet porodů 655 660 694

Počet narozených dětí 661 662 695

Prům. doba hospitalizace - akutní lůžka (dny) 4,52 3,7 3,8

Prům. doba hospitalizace - následná lůžka (dny) 0 31,2 32

Prům. obložnost - akutní lůžka 66,59% 67,60% 68,02%

Prům. obložnost - následná lůžka 0% 96,60% 98,05%

Počet operací celkem 8 653 9 337 9 015

z toho: plánované operace 6 459 7 244 6 995

akutní operace 2 194 2 093 2 020

Podíl reoperací 1,53% 0,94% 0,61%



Povinně 
zveřejňované informace
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Významné skutečnosti,  
které nastaly až po rozvahovém dni
Po rozvahovém dni nastaly  
tyto významné události:
Jediný akcionář ke dni 1. ledna 2019  
jmenoval nové členy dozorčí rady.

Dozorčí rada od 1. ledna 2019
Předseda: Ing. Miluše Miklíková
Člen: MUDr. Miroslav Adámek
Člen: MUDr. Róbert Teleky
Člen: Martin Déva
Člen: Ing. Miroslav Hladík
Člen: MUDr. Jaroslav Novák
Člen: Ing. Tomáš Pajonk
Člen: Bc. Klára Čečatková
Člen: Ludmila Šromotová

Ke dni 31.1.2019 zaniklo členství v představenstvu 
MUDr. Lence Mergenthalové.
Od 1.2.2019 se stal členem představenstva  
Ing. Petr Liškář, který byl 4.2.2019 zvolen  
místopředsedou představenstva.

Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje
V oblasti výzkumu a vývoje společnost v roce 2018 
nevyvíjela žádné aktivity.

Nabytí vlastních akcií  
nebo vlastních podílů
Ve společnosti v průběhu účetního období 2018 
nedošlo k nabytí vlastních akcií nebo vlastních 
podílů.

Aktivity v oblasti ochrany životního 
prostředí a pracovněprávních vztazích
V oblasti ochrany životního prostředí se nemoc-
nice řídí platnou legislativou, proces je zmapován 
řízenými dokumenty a pravidelně kontrolován při 
vnitřních auditech a v rámci  certifikačních a akre-
ditačních 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 pat-
řičně označeny, jsou zpracovány identifikační listy 
nebezpečného odpadu a uloženy na předepsa-
ných místech.  Skladování je prováděno v souladu 
s aktuálním zákonem o odpadech dle směrnice 
o Nakládání s odpady a zajištěno odpovědnou 
osobou.  V roce 2018 došlo ke změnám v třídění 
odpadů dle platné legislativy a řešení sporných 
bodů. Jsou prováděny namátkové kontroly v rámci 
vnitřní kontroly.
Produkce odpadu v roce 2018: 340,13 t,  z toho 
směsný komunální odpad činil 95,89 t, nebezpeč-
ný odpad 150,74 t. 

Pobočka nebo jiná část  
obchodního závodu v zahraničí 
Společnost nemá pobočku nebo jinou část obchod-
ního závodu v zahraničí.
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Povinně zveřejňované informace 



Předpokládaný budoucí 
vývoj společnosti
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Mise společnosti
Nemocnice s lidským rozměrem.
 
Vize společnosti
Kroměřížská nemocnice a.s. je nejstarší nemocnicí 
ve Zlínském kraji. Splňuje požadavky na bezpečné, 
profesionální a stabilní zdravotnické zařízení s pří-
větivou atmosférou pro pacienty všech věkových 
a sociálních skupin. Spektrum služeb zaměří na ši-
rokou nabídku preventivních programů a stále více 
vyhledávanou ošetřovatelskou, následnou a jed-
nodenní zdravotní péči. Nemocnice bude partici-
povat na spolupráci v modelu Nemocnic Zlínského 
kraje, a to při zachování vysoké odborné úrovně při 
plnění role regionální nemocnice ve všech základ-
ních oborech. Bude nadále poskytovat zázemí 
pro spolupracující praktické lékaře a specialisty 
spádové oblasti. Zaměstnancům bude vytvářet 
prostředí motivující k týmové spolupráci, loajalitu 
k nemocnici a svým pacientům. Cílem je udržitelné 
dostupnosti a kvality poskytované péče.
 
Hlavní strategické cíle 
•  Ekonomická stabilita, vyrovnané hospodaření
•  Odbornost, kvalita a bezpečnost poskytované 

zdravotní péče
•  Efektivní struktura lůžkové a ambulantní péče
•  Intenzivní spolupráce v modelu Nemocnic Zlín-

ského kraje 
•  Informovaný a spokojený pacient
•  Motivovaní, loajální a spokojení zaměstnanci
 
Další směřování nemocnice vychází z dopadů eko-
nomických skutečností minulých let, z možností da-
ných tzv. úhradovou vyhláškou, ze snahy zachování 

rozvoje při dosahování cílů a spolupráce s ostatními 
nemocnicemi vlastněnými Zlínským kraje. 
 
V oblasti zdravotnictví 
•  Vycházet z nejlepších zkušeností všech zdravot-

níků, profesionálně zvládat poskytování zdravotní 
péče.

•  Rozvíjet ošetřovatelskou, následnou a rehabili-
tační péči.

•  Koncentrovat akutní péči v souladu s koncepcí 
rozvoje zdravotnictví Zlínského kraje a zejména 
s reálnými požadavky na poskytování zdravotní 
péče v rámci ekonomických možností, pokračo-
vat v rozvoji vybraných zdravotnických oborů.

•  Dodržovat principy prehospitalizační léčby, 
zkracovat hospitalizaci a tím takto optimalizovat 
a kultivovat strukturu lůžek a ambulancí.

•  Maximálně prohlubovat spolupráci s nemocni-
cemi zřízenými Zlínským krajem, s regionálními 
lékaři a ostatními zdravotnickými zařízeními.

•  Modernizovat zobrazovací metody.
•  Využívat preventivní vyšetřovací metody a vyhle-

dávat potenciální a předvídatelná onemocnění 
s cílem jejich včasné, aktivní léčby.

•  Vytvářet dostatečné zdroje, zejména finanční na 
plnění cílů v oblasti zdravotnictví. 

V oblasti kvality
•  Aktivně pokračovat v nastavených standarde-

ch kvality a bezpečí (ČIA, ČSAZ) s přípravou na 
akreditaci SAK.

•  Modernizovat a následně využívat technické 
vybavení odborných pracovišť.

•  Vytvářet finanční, personální a hmotné zdroje 
nezbytné pro splnění cílů kvality.
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Předpokládaný budoucí vývoj 
společnosti

•  Zvyšovat úroveň poskytované zdravotní péče, pravidelně 
posuzovat její kvalitu a hodnotit spokojenost pacientů 
a zaměstnanců.

•  Zachovat pracoviště akreditovaná MZ ČR k provádění spe-
cializačního vzdělávání a doplňující odborné praxe a zvyšo-
vat odbornou úroveň zdravotnického personálu.

V oblasti ekonomického řízení, 
správy a řízení lidských zdrojů 
•  Zabezpečit vyrovnané hospodaření.
•  Řídit proces úspory nákladů medicínské i nemedicínské 

povahy.
•  Maximalizovat výhody z koncepce spolupracujících Nemoc-

nic Zlínského kraje (společné nákupy, pozitivní listy)
•  Sledovat výkonnost a vykazování produkce s cílem maxi-

malizovat příjmy od plátců zdravotní péče v návaznosti na 
aktuální znění úhradové vyhlášky.

•  Zavést kontrolní mechanismy jako prevenci zbytečných 
pochybení ve výkaznictví.

•  Plánovat na úrovni primariátů a průběžně vyhodnocovat nasta-
vené limity spotřeby materiálu, léků a léčivých přípravků.

•  Snižovat objem závazků s lhůtou po splatnosti a udržovat 
optimální platební morálku vůči smluvním partnerům.

•  Stabilizovat zaměstnance, k tomu využívat především 
vhodné finanční nástroje, rozvoj benefitů a motivátorů 
v rámci koncepce Nemocnic Zlínského kraje.

•  Zabezpečovat informovanost zaměstnanců a odstraňovat 
komunikační bariéry.

 
V oblasti hospodářsko-technických  
služeb a investic 
•  Modernizovat areál v souladu s potřebami nemocnice:
•  Přístavba budovy A (I. část) - ambulance a magnetické 

rezonance včetně rekonstrukce náhradního zdroje a tra-
fostanice

•  Rekonstrukce centrálních operačních sálů
•  Oprava porodních sálů a oddělení ARO
•  Přístavba budovy A (II. část) - ambulance, LPS, server
•  Rekonstrukce budovy F pro umístění obslužných provozů 

a jídelny zaměstnanců
•  Rekonstrukce budovy A 1.PP -  vybudování centrálních 

šaten personálu
•  Rekonstrukce budovy A 2.NP - gynekologické oddělení
•  Demolice budovy C (současné umístění obslužných provo-

zů a jídelny zaměstnanců)
•  Odpadové hospodářství
•  Rekonstrukce výtahu v budově L
•  Rekonstrukce budovy L 1.PP pro potřeby rozšíření ambu-

lancí ORL oddělení  
•  Obměna vozového parku (v roce 2019 formou nových dvou 

sanitních vozů, v dalších letech obměna vždy jednoho 
sanitního vozu)

•  Strojní investice - pořízení nového úklidového stroje, poří-
zení nových závor na vjezdu a výjezdu z areálu

•  Pořízení klimatizací do ambulancí 
•  Obnova pracovišť s dřezem na jednotlivých odděleních 

s ohledem na hygienické požadavky 
•  Nadále pokračovat v realizaci postupné obměny zastaralé-

ho přístrojového vybavení.
•  Maximálně využít případných dotačních programů při 

obnově výpočetní techniky a realizaci projektů eHealth pro 
systém komunikace Nemocnic Zlínského kraje za dodržení 
přísných podmínek kybernetické bezpečnosti



VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI 
2018 
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Narodilo se více dětí, první byl Matěj 
Prvním dítětem narozeným v roce 2018 v kromě-
řížské porodnici byl chlapeček Matěj, který přišel 
na svět až hodinu před novoroční půlnocí. Celkově 
se v roce 2018 v porodnici Kroměřížské nemocni-
ce narodilo 694 dětí, což je o 33 více, než v roce 
předchozím.

Personál dětského oddělení  
oblékl veselá trička
Patnáct veselých triček získalo dětské oddělení. Už 
podruhé je pro kroměřížskou nemocnici vytvořila 
návrhářka Marie Zelená. Hlavním cílem této origi-
nální kolekce je odvádět pozornost dětí od vyšet-

ření v zdravotnickém prostředí a i přes mnohdy 
nepříjemnou situaci jim vykouzlit úsměv na tváři.

Novorozence pohlídá  
deset nových monitorů dechu
Novorozenecké oddělení Kroměřížské nemocni-
ce získalo od Nadace Křižovatka v rámci projek-
tu „Maminko, dýchám“ deset nových monitorů 
dechu. Ty hlídají nejen zástavu dechu, ale jakékoliv 
nepravidelnosti v dýchání dítěte. V případě potíží 
okamžitě spustí alarm, díky němuž může být dítěti 
včas poskytnuta první pomoc. Monitory v celkové 
hodnotě bezmála 25 tisíc korun převzal od nadace 
primář dětského oddělení MUDr. Robert Jeník.

Hemodialýza nabízí moderní  
a komfortní prostory
Pacienti se závažnou poruchou funkce ledvin, pro které je 
životně důležité navštěvovat několikrát týdně přístrojovou 
dialýzu, mají k dispozici moderní prostory a výrazně větší 
komfort péče. Hemodialyzační středisko prošlo zásadní re-
konstrukcí a díky nové přístavbě se mohl zvýšit i počet lůžek, 
v květnu proběhlo slavnostní otevření pracoviště. Zlínský 
kraj, který je zakladatelem zdravotnického zařízení, investo-
val do stavebních úprav bezmála 55 milionů korun, další 2 
miliony korun na vnitřní vybavení poskytla nemocnice spolu 
s partnery z řad firem a obcí v regionu.

Zdravotníci představili kolegům  
novinky v nemocnici
Bezmála tři stovky lékařů, sester a dalších zdravotnických 
profesionálů se na konci května účastnily Odborného dne, 

který už popáté připravila Kroměřížská nemocnice. Odpole-
dní a večerní program byl nabitý zajímavými přednáškami, 
akce proběhla už tradičně v prostorách Výstaviště Floria 
Kroměříž. Vedle odborníků z nemocničních oddělení se jí 
účastnili také zdravotníci z terénu, kteří působí v ambulan-
cích v regionu a své pacienty odesílají právě do péče Kromě-
řížské nemocnice.

Dny intenzivní medicíny  
nabídly zajímavý odborný program
Přední čeští odborníci v oboru intenzivní medicíny se účast-
nili třídenního sympozia pořádaného na začátku června 
v prostorách Arcibiskupského zámku v Kroměříži. Multio-
borové setkání intenzivistů z celé České republiky zahájil 
koncert Symfonického orchestru Masarykovy univerzity ve 
Sněmovním sále zámku, hostem večera byla světově uzná-
vaná operní pěvkyně Eva Urbanová doprovázená Moravským 
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klavírním triem. Sympozium XXII. Dny intenzivní 
medicíny nabídlo zajímavý odborný program, jeho 
pořadatelem byla anesteziologická pracoviště 1. 
lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Thomayerovy 
nemocnice, Ústřední vojenské nemocnice a IKEM 
v Praze a také anesteziologicko-resuscitační oddě-
lení Kroměřížské nemocnice.

České špičky otorinolaryngologie  
přijely na výroční kongres
Více než pět set odborníků v oboru otorinolaryn-
gologie a chirurgie hlavy a krku přijelo na třídenní 
výroční kongres, který v červnu probíhal v Kro-
měříži. Čestnou přednášku na téma nové léčby 
spánkové apnoe vedl profesor Karl Hörmann 
z univerzitní nemocnice v německém Mannhei-
mu. Jubilejního 80. kongres České společnosti 
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS 
JEP se podle Ivana Pára, prezidenta kongresu 
a primáře Otorinolaryngologického oddělení 
Kroměřížské nemocnice zúčastnili nejvýznam-
nější odborníci ze všech otorinolaryngologických 
pracovišť v zemi.

Porodnice získala  
nový resuscitační přístroj
Nový resuscitační přístroj, který pomáhá zachra-
ňovat životy těch nejmenších a nejzranitelnějších 
dětí bezprostředně po porodu, přijeli na konci 
června do Kroměřížské nemocnice předat zá-
stupci nadačního fondu Děti na dlani. Technika 
v hodnotě bezmála 75 tisíc korun slouží přímo na 
porodních sálech. Lékaři a sestry tak mají resus-
citátor po ruce ve chvílích, kdy se čerstvě narozené 
dítě potýká s dýchacími potížemi. V kroměřížské 
porodnici přijde každý rok na svět více než šest set 
novorozenců, poporodní komplikace s dýcháním 
se vyskytují přibližně u třech desítek z nich.

Lékaři provedli specializované  
ortopedické operace
Dvě vysoce specializované ortopedické operace 
provedli v červenci odborníci v Kroměřížské ne-
mocnici, v obou případech šlo o výkony na velkých 
kloubech. Lékaři tak pomohli dvěma ženám ve 
středním věku, které dlouhodobě trpěly bolestmi 
a měly velké potíže s chůzí. Kroměřížské ortope-
dické oddělení v této souvislosti navštívil docent 
Petr Zeman z Fakultní nemocnice Plzeň, který 
patří mezi uznávané odborníky na artroskopické 
operace velkých kloubů. Obě operace - artroskopii 
kyčle i osteotomii kolene vedl Moheb Rafi, primář 
Ortopedického oddělení Kroměřížské nemocnice.

Nemocnice má nové logo,  
symbolikou se přibližuje kraji i městu
Nové logo začala od října využívat Kroměřížská nemocni-
ce. Jeho podoba vznikla jako zaměstnanecké dílo a v září ji 
schválilo představenstvo společnosti. Důvodem pro změnu 
grafické značky byl fakt, že původní logo už neodpovídalo 
současným nárokům. Pro zdravotnické zařízení je to vý-
znamný krok směrem k moderní a jednotné vizuální prezen-
taci nemocnice na veřejnosti. Základem nového logotypu je 
symbol čtyř čtverců, které dohromady spojuje bílý nemocnič-
ní kříž. Obsahem vizuálního sdělení je idea propojení Kromě-
řížské nemocnice a Zlínského kraje jako jejího zakladatele, 
přičemž společnou myšlenkou a úsilím je pomoc pacientům, 
záchrana jejich života a zdraví. Žlutá barva je zvolena podle 

barevného provedení současného logotypu města Kroměří-
že, stejně tak lze ale nalézt žluté prvky v městském znaku. Je 
to odkaz na sounáležitost nemocnice s městem a regionem, 
pro který zajišťuje zdravotnickou péči. 

Nové parkoviště v areálu nemocnice  
nabízí 62 míst
V těsném sousedství vjezdové brány v areálu Kroměřížské 
nemocnice začaly v srpnu stavební úpravy pozemku, na 
němž během několika měsíců vyrostlo nové parkoviště. 
Pacientům a návštěvníkům zdravotnického zařízení nabízí 
celkem 62 nových parkovacích míst, což je výrazný nárůst 
kapacity parkovacích ploch. Investorem stavby je Zlínský 
kraj, který za vybudování parkoviště zaplatil ze svého roz-
počtu bezmála 8 milionů korun. Práce na jeho výstavbě byly 
dokončeny v listopadu.

Nové postele výrazně zvyšují komfort  
pro pacienty
Kompletní modernizaci celého lůžkového fondu zahájila 
v roce 2018 Kroměřížská nemocnice. Během dvou až tří let 
plánuje nahradit téměř 400 postelí moderními elektricky 
polohovatelnými lůžky. Nemocnice dosud nakoupila 120 
lůžek s příslušenstvím včetně antidekubitních matrací, které 
pomáhají předcházet vzniku proleženin. Moderní postele už 
v Kroměříži slouží například na interním, gynekologicko-po-
rodnickém, chirurgickém, ortopedickém nebo urologickém 
oddělení. Zdravotnické zařízení za první část lůžek zaplatilo 
bezmála 8 milionů korun z vlastních zdrojů.

Primář urologie Lumír Domes  
převzal ocenění za zásluhy o obor
Celoživotní práci Lumíra Domese, primáře Urologického 
oddělení Kroměřížské nemocnice, ocenil výbor České uro-
logické společnosti na říjnové výroční konferenci v Ostravě. 
Za výjimečné zásluhy o obor urologie převzal čestné členství 
z rukou profesora Marka Babjuka, předsedy odborné spo-
lečnosti a přednosty Urologické kliniky Fakultní nemocnice 
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v Motole. V polovině srpna 2018 uplynulo přesně 
čtyřicet let od nástupu Lumíra Domese do nemoc-
nice v Kroměříži.

Novou kapli mohou využívat pacienti, 
návštěvy i personál
Nově vybudovanou kapli, která vznikla přestavbou 
jedné z místností na oddělení ošetřovatelské péče, 
mohou od začátku prosince využívat pacienti Kro-
měřížské nemocnice. Právě v den svatého Mikulá-
še prostor vysvětil Mons. Bohumír Vitásek, kanov-
ník Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci. 
Na vybudování kaple se vedle nemocnice samotné 
podílela také Římskokatolická farnost svatého 
Mořice v Kroměříži a Zlínský kraj. Kaple sídlí ve 
druhém nadzemním podlaží budovy interních 
oborů na oddělení ošetřovatelské péče, přístupná 
je ale i pro vozíčkáře. Využívána je individuálně jako 
prostor pro vnitřní ztišení, meditaci, modlitbu, ale 
také kolektivně pro pobožnosti, společné modlitby 
či bohoslužby.

Pacienty i zaměstnance vánočně  
naladil jarmark a rozsvícení stromu
Desítky pacientů, návštěvníků i zaměstnanců 
Kroměřížské nemocnice si v polovině prosince ne-
nechaly ujít adventní jarmark na oddělení ošetřo-
vatelské péče a také rozsvícení vánočního stromu 
v areálu zdravotnického zařízení. Zakoupit si mohli 
nejrůznější vánoční ozdoby, přáníčka, adventní 
věnce a další výrobky, které už od léta připravoval 
personál oddělení spolu s pacienty. Výtěžek byl ur-
čen na zpříjemnění prostředí oddělení. Rozsvěcení 
stromu ve venkovním areálu koledami doprovodili 
studenti kroměřížské konzervatoře.
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Ekonomika 
v datech
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Celkové náklady a výnosy (tis. Kč) 2016 2017 2018

Výnosy 638 103 714 273 751 711

Náklady 626 737 679 986 734 889

Hospodářský výsledek 11 366 34 286 16 822

Náklady dle druhu (tis. Kč) 2016 2017 2018

Spotřeba materiálu 121 531 127 940 128 085

Spotřeba energie 13 458 12 175 12 717

Prodané zboží 50 609 55 723 55 205

Osobní náklady 365 095 409 873 454 447

Odpisy 25 129 24 293 23 417

Ostatní náklady 50 915 49 982 61 018

Vybrané přímé náklady (tis. Kč) 2016 2017 2018

Léčivé přípravky 33 376 33 702 31 533

Krev a krevní výrobky 7 706 6 459 6 827

Speciální zdravotnický materiál (SZM) 46 618 49 391 47 767

Potraviny pro pacienty 5 340 5 733 5 777

Celkem 93 040 95 284 91 904

Tržby od zdravotních pojišťoven (tis. Kč) 2016 2017 2018
Meziroční změna

v tis. Kč v %

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 275 453 306 556 327 843 21 288 7%

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR 22 287 28 091 26 716 -1 375 -5%

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 34 300 39 250 42 228 2 978 8%

Oborová ZP zam. bank, poj a stavebnictví 13 344 16 627 17 975 1 348 8%

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 9 0 16 15 X

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR 51 076 53 644 60 540 6 896 13%

Revírní bratrská pokladna, zdrav. pojišťovna 125 729 144 140 153 247 9 107 6%

Celkem 522 198 588 309 628 565 40 256 7%

z toho vyúčtování za minulá období 5 374 9 733 5 791   

17,4%

1,7%

7,5%

61,8%

3,2%
8,3%

2018
Spotřeba materiálu

Spotřeba energie

Prodané zboží

Osobní náklady

Odpisy

Ostatní náklady

52,2%

4,3%6,7%
2,9%0,0%

9,6%

24,4%

2018
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

Provozní náklady (tis. Kč) 2016 2017 2018

Voda 3 194 3 402 3 350

Plyn (pára/teplo) 6 000 5 005 4 665

Elektrická energie 4 264 3 768 4 702

Všeobecný materiál a náhradní díly 7 384 8 119 8 815

Prádlo, služby spojené s prádlem a OOPP 7 436 7 391 7 843

Opravy a udržování 8 969 10 377 9 744

Služby ostatní, výše neuvedené 27 040 26 801 28 693

Celkem 64 287 64 864 67 811
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Investice (tis. Kč)  Celkové výdaje 
 Financování 

 Vlastní zdroje  Dary věcné a finanční  Dotace

Nehmotný majetek 767 767 0 0

Stavební investice 1 617 1 617 0 0

Stroje, dopravní prostředky 3 617 3 617 0 0

Výpočetní technika 497 497 0 0

Zdravotnické přístroje 39 747 39 657 40 50

Anesteziologickoresuscitační oddělení 488 488 0 0

Centrální operační sály 16 970 16 920 0 50

Dialýza 107 107 0 0

Fyzioterapie 144 144 0 0

Gastroenterologie 436 436 0 0

Interní oddělení 756 756 0 0

Lékárna 56 56 0 0

Lékařská pohotovostní služba 347 347 0 0

Neurologické oddělení 139 139 0 0

Oční oddělení 3 041 3 041 0 0

Oddělení klinické biochemie 202 202 0 0

Oddělení ošetřovatelské péče 330 330 0 0

Ortopedie 156 156 0 0

Otolaryngologické oddělení 2 862 2 862 0 0

Plicní oddělení 999 959 40 0

Porodnicko-gynekologické oddělení 416 416 0 0

Praktický lékař 36 36 0 0

RTG oddělení 97 97 0 0

Urologické oddělení 1 212 1 212 0 0

lůžka pro lůžková oddělení KMN 10 954 10 954 0 0

Investice celkem 46 246 46 156  40 50

Průměrný ev. počet zaměstnanců přepočtený 2016 2017 2018

Lékaři a zubní lékaři 106,07 110,66 116,40

Farmaceuti 6,03 5,85 6,21

Všeobecné sestry, porodní asistentky 301,59 297,99 295,70

Ostatní ZP nelékaři s odb. způsobilostí 48,03 56,60 80,64

ZP nelékaři s odb. a spec. způsobilostí 16,34 16,80 16,97

ZP nelékaři s pod odb. dohledem 111,22 109,77 97,69

Jiní odb. prac. nelékaři s odb. způs., dentisté 0,00 0,00 2,31

Pedagogičtí pracovníci 0,00 0,00 0,00

THP 45,49 47,55 50,33

Dělníci a provozní pracovníci 96,32 95,54 92,40

Celkem 731,09 740,76 758,65

Struktura zaměstnanců  
dle věku (stav k 31.12.2018)

Muži Ženy Celkem Podíl v %

do 20 let 1 6 7 1%

21 - 30 let 25 99 124 15%

31 - 40 let 43 157 200 25%

41 - 50 let 34 199 233 29%

51 - 60 let 28 161 189 23%

61 let a více 21 31 52 6%

Celkem 152 653 805 100%

Podíl v % 19% 81% 100%  do 20 let

250

200

150

100

50

0
21-30 let 31-40 let 41-50 let 54-60 let 61 let a více

 Ženy
 Ženy

15,3%

0,8%

39,0%
10,6%

2,2%

12,9%

0,3%
0,0%

6,6%

12,2%
2018

Lékaři a zubní lékaři

Farmaceuti

Všeobecné sestry, porodní asistentky

Ostatní ZP nelékaři s odb. způsobilostí

ZP nelékaři s odb. a spec. způsobilostí

ZP nelékaři s pod odb. dohledem

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

THP

Dělníci a provozní pracovníci

15,3%

0,8%

39,0%
10,6%

2,2%

12,9%

0,3%
0,0%

6,6%

12,2%
2018

Lékaři a zubní lékaři

Farmaceuti

Všeobecné sestry, porodní asistentky

Ostatní ZP nelékaři s odb. způsobilostí

ZP nelékaři s odb. a spec. způsobilostí

ZP nelékaři s pod odb. dohledem

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

THP

Dělníci a provozní pracovníci
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Nástupy a výstupy zaměstnanců

Nástupy Výstupy

2017 2018 2017 2018

Lékaři a zubní lékaři 22 9 8 7

Farmaceuti 1 1 1 0

Všeobecné sestry, porodní asistentky 26 22 21 30

Ostatní ZP nelékaři s odb. způsobilostí 10 22 2 7

ZP nelékaři s odb. a spec. způsobilostí 3 1 1 1

ZP nelékaři s pod odb. dohledem 26 18 21 23

Jiní odb. prac. nelékaři s odb. způs., dentisté 0 3 0 0

Pedagogičtí pracovníci 0 0 0 0

THP 13 11 7 10

Dělníci a provozní pracovníci 29 34 34 35

Celkem 130 121 95 113

Lékaři a zubní lékaři

Farmaceuti

Všeobecné sestry, porodní asistentky

Ostatní ZP nelékaři s odb. způsobilostí

ZP nelékaři s odb. a spec. způsobilostí

ZP nelékaři s pod odb. dohledem

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

Pedagogičtí pracovníci

THP

Dělníci a provozní pracovníci

7 9

0 1

30 22

7 22

1 1

23

10 11

18

30

0 0

35 34

 Výstupy   Nástupy

2018



Publikační a přednášková 
činnost zaměstnanců
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ANESTEZIOLOGICKO-RESUSCITAČNÍ 
ODDĚLENÍ

•   Lékaři se v roce 2018 účastnili tradičních vzdělávacích 
akcí - kongres ČSARIM, ČSIM, XXII. dny intenzivní me-
dicíny - Kroměříž, seminář Kazuistiky – varia – Kojetín, 
kurz Akutne.cz, Česko-slovenské dialogy o bolesti.

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

•   V roce 2018 se lékaři oddělení zúčastnily několika od-
borných seminářů ve Zlínském kraji i v rámci celé České 
republiky. V lednu 2018 proběhlo pravidelné setkání 
s prim. MUDr. Mackem ohledně resuscitace novorozen-
ce v KNTB Zlín. MUDr. Mikesková se aktivně zúčastnila 
na Pediatrickém výročním kongresu, primář MUDr. 
Jeník měl několik aktivních účastí na kardiologických 
setkáních v rámci celé republiky.

DERMATOVENEROLOGIE (KOŽNÍ)

•   Lékaři se účastnili seminářů pořádaných krajem 
a kožními klinikami v Brně a Olomouci. MUDr. Raško-
vá, MUDr. Pospíšilová a primář MUDr. Ptáček pořádali 
Den melanomu v ambulanci nemocnice a nemocniční 
lékárně. Dále se aktivně podíleli na Odborných dnech 
Kroměřížské nemocnice na výstavišti Floria. MUDr. 
Pospíšilová přednášela na téma Atopický ekzém v klubu 
Klubíčko. Primář MUDr. Ptáček spolupracoval s Ligou 
proti rakovině na preventivní akci vyšetřování kožních 
nádorů.

GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ  
ODDĚLENÍ
•   V roce 2018 lékaři dodržovali individuální povinný roční 

vzdělávací program v oboru gynekologie a porodnictví, 
perinatologie, akutní medicíny a jiných oborů z důvodu 
průběžného obnovování, zvyšování a prohlubování, 
doplňování vědomostí, dovedností a způsobilosti, což 
vede ke zvyšování  lékařské péče a jiných činností s tím 
souvisejících. V průběhu roku proběhlo pravidelné 
setkání s privátními gynekology, prioritou tohoto setkání 
je navýšení počtu porodů, operativy a předání nových 
lékařských poznatků. V průběhu roku 2018 na gyneko-
logicko-porodnickém oddělení absolvovali povinnou 
praktickou výuku dle svého studijního harmonogramu 
a daného oboru  medici Univerzity Palackého v Olomou-
ci, Masarykovy Univerzity a Jihočeské univerzity České 
Budějovice.

HEMATOLOGICKÉ  
A TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ

Lékaři a sestry se pravidelně účastnili vzdělávacích akcí 
v oborech hematologie i transfuzní služba
Např:
•   Brněnské hematologické dny
•   Pracovní setkání hematologických a onkologických 

pracovišť střední a severní Moravy v Olomouci
•   Imunohematologický seminář Poděbrady
•   Olomoucké hematologické dny
•   Pracovní dny transfuzní služby Olomouc, Praha, Brno
•   Jarní a podzimní hematologický den jižní Moravy a Vy-

sočiny 
•   Ústavní semináře SZP s aktivní účastí
•   Odborné dny Kroměřížské nemocnice na výstavišti 

Floria
•   Hematologicko-transfuziologický kongres Praha
•   Firemní odborné semináře - Eurex, Sysmex, Bio-Rad
•   Přednášky pro SZŠ Kroměříž
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Publikační a přednášková 
činnost zaměstnanců

CHIRURGIE

•   Kromě pasivní účasti na několika národních akcích přednášeli lékaři 
chirurgického oddělení na regionálním semináři v Kojetíně a na 
reprezentační akci Odborné dny Kroměřížské nemocnice a.s.

INTERNÍ ODDĚLENÍ

•   V přednáškové činnosti reprezentoval oddělení MUDr. Vladimír 
Škraňka, Ph.D., který přednesl přednášku Nové postupy diagnos-
tiky a léčby srdeční insuficience na 5. setkání v rámci odborných 
dnů Kroměřížské nemocnice a.s. dne 24.5.2018  a  přednášku 
Současné pohledy na klasifikaci, diagnostiku a léčbu restriktivních 
kardiomyopatií na 64. Konferenci vojenských internistů v Brně dne 
18.10.2018.

MIKROBIOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

•   Na oddělení probíhají pravidelné exkurze mikrobiologie pro studen-
ty SZŠ Kroměříž a jsou umožněny stáže studentů škol zabývajících 
se laboratorní tématikou. 

NEUROLOGICKÉ ODDĚLENÍ

•   Primář MUDr. Berka se účastnil školení primářů neurologie, čes-
kého a slovenského neurologického sjezdu , neuromuskulárního 
sympozia,  je členem představenstva OS ČLK a byl delegátem 
XXXII sjezdu ČLK. Všichni lékaři se postgraduálně vzdělávali v rám-
ci systému celoživotního vzdělávání ČLK. 

•   MUDr. Vypuštáková se vzdělávala v problematice peroperačního 
monitoringu EP a má i pracovní úvazek na NCH KNTB. MUDr. Oha-
rek přednášel na téma farmakoterapeutická léčba bolesti v rámci 
postgraduálního vzdělávání farmaceutů a praktických lékařů.

OČNÍ ODDĚLENÍ

•   Personál očního oddělení se účastnIL regionálních i celostátních 

odborných akcí. MUDr. Ošmera přednášel na XIII. Sympoziu dět-
ské oftalmologie.

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

•   MUDr. Divišová přednášela na Odborných dnech Kroměřížské 
nemocnice na téma „Stres, rakovina a víno“

ODDĚLENÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE

•   V roce 2018 se tradičně personál oddělení účastnil odborných akcí 
pořádaných nemocnicí, ale i odbornými společnostmi - Odborných 
dnů Kroměřížské nemocnice v květnu 2018 (aktivní účast Mgr. 
Brančíková, p. Očadlíková), XXII. Lékařského sympozia s post-
graduální tématikou Kazuistiky a varia, Kojetín v prosinci 2018, 
a geriatrických kongresů v Brně a ve Zlíně.

•   Oddělení prezentovalo svou práci na Dni ošetřovatelství v Domě 
kultury v Kroměříži.  

•   Ošetřující personál se v roce 2018 zaměřil zejména na prevenci 
a léčbu dekubitů – pořádal několik provozních porad na téma 
polohování, použití antidekubitních matrací a pomůcek, ošetřování 
kůže, inkontinence, hydratace, záznam stravy, sipping, bílkovinné 
přídavky, nutriční screening a jeho další zpracování.

OTORINOLARYNGOLOGICKÉ ODDĚLENÍ 
(UŠNÍ – NOSNÍ – KRČNÍ)

Oddělení bylo organizátorem 80. Kongresu České společnosti pro 
ORL a chirurgii hlavy a krku v Kroměříži ve dnech 13. - 15.6.2018.
Aktivní účast a přednášející: 
•   Primář MUDr. Pár: Moderování panelové diskuze. Týmová spolu-

práce v léčbě nádorů hlavy a krku 
•   Primář MUDr. Pár: Vyšetření pacienta s nádorem hlavy a krku 
•   Primář MUDr. Pár: Úloha ORL lékaře v dispensarizaci pacientů po 

léčbě nádorů hlavy a krku 
•   MUDr. Konečná a MUDr. Grézl: Chirurgie příušní žlázy na ORL 

oddělení Kroměřížské nemocnice MUDr. Grézl: Problematika OSA 
z pohledu ORL oddělení 
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•   MUDr. Konečná: Chirurgická léčba onemocnění příušní 
žlázy na ORL oddělení Kroměřížské nemocnice v letech 
2000-2017 - atestační práce

ORTOPEDICKÉ ODDĚLENÍ

•   Lékaři ortopedie měli několik aktivních přednášek na 
významných kongresech v ČR s mezinárodní účastí. Pri-
mář MUDr. Rafi přednášel na Odborném dni Kroměříž-
ské nemocnice na téma „Anatomická plastika předního 
zkříženého vazu kolene“ a na X. národním kongresu 
společnosti pro sportovní traumatologii.

PNEUMOLOGICKO-ALERGOLOGICKÉ 
ODDĚLENÍ (PLICNÍ)

•   Sestry i lékaři se pravidelně účastní seminářů  i kongre-
sů v ČR.

•   Vlastní vzdělávací a přednášková činnost:
•   Odborné vzdělávací semináře v r. 2018 pod hlavičkou 

ČLK ve spolupráci se sekcí Intersticiálních plicních 
procesů ČPFS ČLS JEP a podílení se na přednáškách 
intersticiální plicní fibrózy v rámci sekce IPF

•   Plicní kongres Hradec Králové  4/2018 a Moravsko slez-
ské dny Ostrava  9/2018

•   Odborné vzdělávací semináře pneumologie na téma 
CHOPN a ASTMA bronchiale

•   Odborná publikační činnost v rámci SIPP / Sekce 
intersticiálních a plicních procesů / České pneumologic-
ké a ftizeologické společnosti ČLS JEP pro vyšetřování 
a léčbu intersticiálních plicních onemocnění

•   Aktivní členství v sekci Intersticiálních plicních procesů 
/ SIPP ČR/ 

•   Plicní oddělení je také součástí center SIPP / Sekce 
intersticiálních a plicních procesů / České pneumologic-
ké a ftizeologické společnosti ČLS JEP pro vyšetřování 
a léčbu Intersticiálních plicních onemocnění

RADIOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

•   Lékaři i laboranti se účastnili akreditovaných vzděláva-
cích akcí a nabyté znalosti dále předávali na interních 
seminářích oddělení.

UROLOGICKÉ ODDĚLENÍ

•   Lékaři urologického oddělení připravili přednášky v rám-
ci V. Odborného dne Kroměřížské nemocnice a.s. 

•   Tradičně se zúčastnili v listopadu dalším odborným blo-
kem na XXII. Lékařském sympoziu Zajímavé diagnozy 
a varia v Kojetíně (MUDr. Kuhn, MUDr. Plintovič, MUDr. 
Palička, MUDr. Vajcík, MUDr. Chmelař, MUDr. Kovařík, 
primář MUDr. Domes, MUDr. Kocourek)

•   MUDr. Plintovič – přednáška na  XX. setkání diabetiků, 
Luhačovice 

•   MUDr. Chmelař Jan – přednáška „Intimní hygiena“, SZŠ 
Kroměříž 
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 Dotace, významní 
dárci finančních 

a věcných darů
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Přijaté dotace a příspěvky v roce 2018 (Kč)

Účel dotace Poskytovatel Výše poskytnuté dotace

Vyrovnávací platba na úhradu nákladů spojených s předáváním údajů  
do Národního okologického registru.

Zlínský kraj 220 214

Vyrovnávací platba na úhradu nákladů spojených se zajištěním 
protialkoholní a protitoxikomanické stanice.

Zlínský kraj 8 044 907

Vyrovnávací platba na úhradu nákladů spojených se zajištěním lékařské pohotovostní služby. Zlínský kraj 2 300 000

Příspěvek na ralizaci projektu:  
Podpora personálního posílení zdravotnických pracovníků v KMN.   

Zlínský kraj 25 000

Příspěvek na úhradu nákladů s předáváním údajů do Národního onkologického registru. Krajská nemocnice T. Bati a.s. 124 913

Úřad práce České republiky poskytl finanční příspěvek  za účelem vyhrazení  
společensky účelného poracovního místa.

Úřad práce České republiky 380 173

Město Kroměříž poskytlo neinvestiční dotaci na nákup moblního systému  
pro ohřev pacientů na COS.

Město Kroměříž 100 000

Dotace celkem 11 195 207

Významní dárci finančních a věcných darů (Kč)

Dárce Forma daru Hodnota daru

Vašková Jiřina finanční 50 000

Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, z.s. finanční 44 310 Kč

Boehringer Ingelheim, spol. s r.o. finanční 40 000 Kč

ORTIKA CZ a.s. finanční 30 000 Kč

Smékal Jiří finanční 20 000 Kč

Rusavská sportovní, z.s. finanční 17 500 Kč

BM PLUS, spol. s r.o. finanční 15 000 Kč

Výčepní pohotovost s.r.o. finanční 10 000 Kč

ViaPharma s.r.o. věcné 76 948 Kč

Medisap, s.r.o. věcné 74 931 Kč

Chuesi CZ s.r.o. věcné 39 717 Kč

Nadace Křižovatka věcné 24 550 Kč

REMIVA , s.r.o. věcné 9 680 Kč

ATOL Group a.s. věcné 7 040 Kč

ELKO Lighting s.r.o. věcné 5 658 Kč

Významné dary celkem 465 334 Kč
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řád Min.úč.
období

Brutto Korekce Netto Netto
1 2 3 4

001 474 796 150 833 323 963 294 620
A. 002 0 0 0 0
B. 003 373 798 149 056 224 742 201 936
B. I. 004 12 222 9 009 3 213 3 396
B. I. 1 005 0 0 0 0

2 006 10 861 9 009 1 852 2 404
007 10 861 9 009 1 852 2 404
008 0 0 0 0

3 009 0 0 0 0
4 010 0 0 0 0

5 011 1 361 0 1 361 992

012 0 0 0 0
013 1 361 0 1 361 992

B. II. 014 361 576 140 047 221 529 198 540
B. II. 1 015 93 412 10 815 82 597 83 810

016 3 621 0 3 621 3 621
017 89 791 10 815 78 976 80 189

2 018 257 940 129 232 128 708 110 886
3 019 0 0 0 0
4 020 0 0 0 0

021 0 0 0 0
022 0 0 0 0
023 0 0 0 0

5 024 10 224 0 10 224 3 844

025 0 0 0 0
026 10 224 0 10 224 3 844

B. III. 027 0 0 0 0
B. III. 1 028 0 0 0 0

2 029 0 0 0 0
3 030 0 0 0 0
4 031 0 0 0 0
5 032 0 0 0 0
6 033 0 0 0 0
7 034 0 0 0 0

035 0 0 0 0
036 0 0 0 0

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 
500/2002 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů

ROZVAHA
Obchodní firma nebo jiný název 
účetní jednotky

(BILANCE) Kroměřížská nemocnice a.s.

31.12.2018
( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo podnikání 

účetní jednotky
IČ

Havlíčkova 660/69

27 66 05 32
767 01  Kroměříž 

označ AKTIVA
Běžné účetní období

a b c

Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 14 + 27)
Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 + 06 + 09 + 010 + 011)
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 

AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 37 + 74)
Pohledávky za upsaný základní kapitál

Ocenitelná práva
B.I.2.1. Software
B.I.2.2.Ostatní ocenitelná práva
Goodwill
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a 
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
B.I.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

B.II.1.1. Pozemky

Hmotné movité věci a soubory movitých věcí

B.II.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů
B.II.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny
B.II.4.3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený 
dlouhodobý hmotný majetek

B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

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

B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek  (ř. 28 až 34)

B.II.1.2. Stavby

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

Zápůjčka a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoby
Podíly - podstatný vliv
Zápůjčka a úvěry - podstatný vliv
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
Zápůjčky a úvěry - ostatní

B.III.7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
B.III.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek
Ostatní dlouhodobý finanční majetek



AKTIVA řád Min.úč.
období

Brutto Korekce Netto Netto
1 2 3 4

C. Oběžná aktiva  (ř. 38 + 46 + 68 + 71) 037 96 423 1 777 94 646 90 077
C. I. Zásoby   (ř. 39 + 40 + 41 + 44 + 45) 038 21 673 0 21 673 19 464
C. I. 1 Materiál 039 17 635 17 635 15 918

2 Nedokončená výroba a polotovary 040 0 0 0 0
3 Výrobky a zboží 041 4 038 0 4 038 3 546

C.I.3.1. Výrobky 042 4 0 4 8
C.I.3.2. Zboží 043 4 034 0 4 034 3 538

4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 044 0 0 0
5 Poskytnuté zálohy na zásoby 045 0 0 0 0

C. II. Pohledávky  (ř. 47 + 57) 046 74 286 1 777 72 509 69 763
C. II. 1 Dlouhodobé pohledávky 047 0 0 0 0

C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů 048 0 0 0 0
C.II.1.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 049 0 0 0 0
C.II.1.3. Pohledávky - podstatný vliv 050 0 0 0 0
C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka 051 0 0 0 0
C.II.1.5. Pohledávky - ostatní 052 0 0 0 0
C:II.1.5.1. Pohledávky za společníky 053 0 0 0 0
C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 054 0 0 0 0
C.II.1.5.3. Dohadné účty aktivní 055 0 0 0 0
C.II.1.5.4. Jiné pohledávky 056 0 0 0 0

2 Krátkodobé pohledávky 057 74 286 1 777 72 509 69 763
C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 058 64 025 1 777 62 248 59 841
C.II.2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 059 0 0 0 0
C.II.2.3. Pohledávky - podstatný vliv 060 0 0 0 0
C.II.2.4. Pohledávky - ostatní 061 10 261 0 10 261 9 922
C.II.2.4.1. Pohledávky za společníky 062 0 0 0 0
C.II.2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 063 9 0 9 93
C.II.2.4.3. Stát - daňové pohledávky 064 671 0 671 868
C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 065 0 0 0 0
C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní 066 9 512 0 9 512 8 961
C.II.2.4.6. Jiné pohledávky 067 69 0 69 0

C. III. Krátkodobý finanční majetek  (ř. 69 až 70) 068 0 0 0 0
C. III. 1 Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 069 0 0 0 0

2 Ostatní krátkodobý finanční majetek 070 0 0 0 0
C. IV. Peněžní prostředky  (ř. 72 až 73) 071 464 0 464 850
C. IV. 1 Peněžní prostředky v pokladně 072 139 0 139 194

2 Peněžní prostředky na účtech 073 325 0 325 656
D. I. Časové rozlišení  (ř. 75 až 77) 074 4 575 0 4 575 2 607
D. I. 1 Náklady příštích období 075 4 469 0 4 469 2 457

2 Komplexní náklady příštích období 076 0 0 0 0
3 Příjmy příštích období 077 106 0 106 150

označ
Běžné účetní období

a b c



PASIVA řád Běžné úč. Min.úč.
období období

5 6

PASIVA CELKEM   (ř. 79 + 101 + 141) 078 323 963 294 620
A. Vlastní kapitál   (ř. 80 + 84 + 92 + 95 + 99 + 100 ) 079 171 681 154 859
A. I. Základní kapitál (ř. 81 až  83 ) 080 238 900 238 900

1 Základní kapitál 081 238 900 238 900
2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 082 0 0
3 Změny základního kapitálu 083 0 0

A. II. Ážio   (ř. 85 až 86) 084 0 0
A. II. 1 Ážio 085 0 0

2 Kapitálové fondy 086 0 0
A.II.2.1.Ostatní kapitálové fondy 087 0 0
A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 088 0 0
A.II.2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací 089 0 0
A.II.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací 090 0 0
A.II.2.5.Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací 091 0 0

A. III. Fondy ze zisku  (ř. 93 + 94 ) 092 0 0
A. III. 1 Ostatní rezervní fondy 093 0 0

2 Statutární a ostatní fondy 094 0 0
A. IV. Výsledek hospodaření minulých let  (ř. 96 + 98) 095 -84 041 -118 327
A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let 096 0 0

2 Neuhrazená ztráta minulých let 097 -84 041 -118 327
3 Jiný výsledek hospodaření minulých let 098 0 0

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 
(ř. 01 - (+ 80 + 84 + 92 + 95 + 100 + 101 + 141))

A. VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku 100
B. + C. Cizí zdroje      (ř. 102 + 107) 101 151 634 138 907
B. I. Rezervy   (ř. 103 až 106) 102 0 0
B. I. 1 Rezerva na důchody a podobné závazky 103 0 0

2 Rezerva na daň z příjmů 104 0 0
3 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 105 0 0
4 Ostatní rezervy 106 0 0

C. Závazky (ř. 108 + 123) 107 151 634 138 907
C. I. Dlouhodobé závazky  (ř. 109 + 112 + 113 + 114 +115 + 116 + 117 + 118 + 119 ) 108 18 854 21 468
C. I. 1 Vydané dluhopisy 109 0 0

C.I.1.1. Vyměnitelné dluhopisy 110 0 0
C.I.1.2. Ostatní dluhopisy 111 0 0

2 Závazky k úvěrovým institucím 112 0 0
3 Dlouhodobé přijaté zálohy 113 0 0
4 Závazky z obchodních vztahů 114 10 667 15 636
5 Dlouhodobé směnky k úhradě 115 0 0
6 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 116 0 0
7 Závazky - podstatný vliv 117 0 0
8 Odložený daňový závazek 118 6 796 2 295
9 Závazky - ostatní 119 1 391 3 537

C.I.9.1. Závazky ke společníkům 120 0 0
C.I.9.2. Dohadné účty pasivní 121 0 0
C.I.9.3. Jiné závazky 122 1 391 3 537

16 822 34 286

označ

a b c

099



oznac PASIVA

b

rad BdZn6 0d.

obdobi

Min.tld.

obdobi

o

c. tl

c. tl 1

2

3

4

o

7

8

Krdtkodobd zfvazky (1.124+'127 + 128+ 129+ 130 + 131 + 132 + 133) 123 132780 117 439
Vydane dluhopisy 124 0 c
C. ll. 1. 1. Vymdnitelne dluhopisy 125 U L

C.ll. 1.2. Ostatni dluhopisy 126 0

ZAvazky k 0v6rov!m institucim 127 29 382 U

Krdtkodob6 piijat6 zdlohy 128 4: 3z

Zdvazkv z obchodnlch vztahfr 129 60 571 76 295
Krdtkodob6 smdnky k (hrad6 130 t

ZAvazky - ovlddand nebo ovl5dalici osoba 131 L

ZAvazky - podstatny vliv tJz 0

Zdvazky ostatni 42778 41 106
C.11.8.1. Ziivazky ke spoleinikdm 134 0 0
C. I l. 8. 2. KrdlkodohE finanin i Wpomoci 135 0 0
C.11.8.3. Zdvazkv k zamdstnana)m 136 22221 20 764

C.11.8.4. Zdvazky ze socidlniho zabezpeieni a zdravotniho poiiitdni 137 12 695 11 596
C.11.8.5. Stiit - dariovE zdvazkv a dotace '138 4 109 4 52C

C.11.8.6. Dohadnd ilily pasivni ,1 ?O 2 534 4 22e

C.11.8.7. Jind zdvazky 140 1 219
D. t.

Dt. 1

z

dasov6 rozli5eni (. 142 + 149) 141 448 854
Vlidaje pii5tich obdobi 142 255 ZJ:
Vlnosy pii5tich obdobi 143 AA1

Prdvni forma ridetni jednotkv : akciov6 spolednost
Piedm6t podnikdnI nebo iin6 dinnosti : Poskytovdni zdravotni p6de

Podpisow zaznam statutarniho org6nu nebo fyzick6 osoby,



Číslo
řádku sledovaném minulém

c 1 2

01 651 667 603 170
02 68 009 68 165

A. 03 252 629 244 652
A. 1 04 55 205 55 723
A. 2 05 140 802 140 115
A. 3 06 56 622 48 814
B. 07 5 -2
C. 08 -8 799 -8 885
D. 09 454 446 409 873
D. 1. 10 340 160 306 938
D. 2. 11 114 286 102 935
D. 12 113 443 102 038
D. 13 843 897
E. 14 23 880 23 624
E. 1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 15 23 417 24 293
E. 1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hnotného majetku - trvalé 16 23 417 24 293
E. 1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné 17 0 0
E. 2. Úpravy hodnot zásob 18 0 0
E. 3. Úpravy hodnot pohledávek 19 463 -669

III. 20 32 033 42 756
III. 1. 21 12 42
III. 2. Tržby z prodeje materiálu 22 4 400 4 023
III. 3. 23 27 621 38 691

F. 24 7 689 8 042
F. 1. 25 0 15
F. 2. Zůstatková cena prodaného materiálu 26 3 185 2 785
F. 3. Daně a poplatky 27 273 217
F. 4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 28 0 0
F. 5. 29 4 231 5 025

30 21 859 36 787

767 01 Kroměříž 

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 
500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Obchodní firma nebo jiný název 
účetní jednotky

31.12.2018 Kroměřížská nemocnice a.s.
( v celých tisících Kč )

TEXT

I.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání 
účetní jednotky

IČ
Havlíčkova 660/69

Skutečnost v účetním období

a b  

27 66 05 32

Služby
Změna stavu zásob vlastní činnosti
Aktivace
Osobní náklady (ř. 10 + 11)

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu - druhové členění

Tržby z prodeje výrobků a služeb
II. Tržby za prodej zboží

Označení

Jiné provozní výnosy

Výkonová spotřeba   (ř. 04 + 05 + 06)
Náklady vynaložené na prodané zboží
Spotřeba materiálu a energie

2.2. Ostatní náklady

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

Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř. 15 + 18 + 19)

Jiné provozní náklady
Provozní výsledek hospodaření
(ř. 01 + 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 14 + 20 - 24)*

Ostatní provozní výnosy (ř. 21 + 22 + 23)

Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29)
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 



Oznadeni TEXT

b

e islo

iSdku

Skutednost v ridetnim obdobi

sledovan6m

1

minul6m

2
Vfnosy z dlouhodob6ho finandnfho majetku - podlly (1. 32 +33) 31 0 c

tv 1.

lv. 2

Vlnosy z podilfr - ovl6dan6 nebo ovlddaiici osoba 32 0 0
Cstatni vlnosy z podil0 ?? 0 I

u \dklady vynaloien6 na prodan6 podlly 34 0

v 1.

v.2

r'fnosy z ostatniho dlouhodob6ho finandnfho majetku (f. 36 +37) ?E 0 (

Vlnosy z osttnlho dlouhodob6ho finandniho maietku EA 0 c

Ostatni vlnosy z ostatniho dlouhodob6ho finandniho majetku c c
H Ndklady souvisejfcf s ostatnfm dlouhodobfm finandnlm majetkem J6 c f

Vlnosov6 froky a podobn6 vlnosy (1.41 + 42\ 39 z I
vt. 1.

vt 2.

y'Vnosov6 Uroky a podobn6 vlinosy - ovl6dan6 nebo ovl6dajici osoba 40 0 c
Sstatni vlinosov6 (roky a podobn6 vlinosy 41 z 8

Upravy hodnot a rezervy ve finandnf oblasti 42 n 0
J Ndkladov6 (roky a podobn6 ndktady (L 45 +46) 43 469 312

1 N6kladov6 rjroky a podobn6 n5klady - ovl6dan6 nebo ovlddajici osoba 44 0 I

J z Ostatni n6kladov6 0roky a podobn6 n6klady 45 469 312
Ostatn I finandnl vinosy 46 n 175

K, Ostatnl finandnl n6klady 47 68 77
Frnancnt vystedel( hospodaten I

lr. 31 - 34 + 35 - 38 + 39 - 42 - 43 + 46 - 47 \ 48 -535 -206

r'9sledek hospodalenl pled zdan6nlm (1. 30 + 4g) 49 21 324 36 581
L

1. 1

1.2

Dafi z plfjm0 za b6Znou dinnost (t. 51 + SZ) 50 4 502 2 29!
)afi z piijm0 splatnd 51 0 c

Dafi z piijmfr odlo2en6 52 4 502 2 291
Vfsledek hospodalenI po zdanEnl (1. 59 - SO) CJ 16 822 3,4'28C

M Pievod podilu na vfsledku hospodaieni spolednikOm 54 c c
H Vfsledek hospodalenl za 06etnf obdobf fi. 53 - 54) 55 16 822 u 286

Cistf obratza rldetnlobdobt= l. + ll. + lll. + lV. +V. +Vt. +Vll. AA 751 711 714274

JKAMZIK

sestaveni

13,05.19

rooplsovy zaznam osoby o0povedne za
sestaveni Udetni zdvdrky

Jana Sk6celovd I
IAI

r-ooptsovy zeznam statutarniho orgdnu nebo fl7zick6 osoby, kter6 je

Ing. Petr LiSkdf, MBA



   Příloha k účetní závěrce 
Kroměřížská nemocnice a.s. 

k 31. 12. 2018 
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Obchodní firma : Kroměřížská nemocnice a.s.  
 
Sídlo: Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž 
 
Právní forma: akciová společnost  
 
IČ: 27660532 
 
Rozhodující předmět činnosti:  Poskytování zdravotní péče 
 
Datum vzniku společnosti:    22. 9. 2005  
 
Spisová značka : B  4416 vedená u Krajského soudu v Brně 
 
Hlavním předmětem její činnosti je poskytování zdravotnických služeb. 
 
 
 
 
 
 
Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20%: 
 

Jméno fyzické osoby, 
název právnické osoby Bydliště, sídlo 

Sledované účetní 
období Minulé účetní období 

Podíl tj. % Podíl tj. % 

Zlínský kraj tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín 238.900 
tis.Kč 100 % 238.900 

tis.Kč  100% 

 
 
 
 
 
Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni 31. prosince 2018 
 
 
Představenstvo společnosti: 
 
1. ledna 2018 – 31. prosince 2018 
 
Předseda představenstva: MUDr. Radomír Maráček  
Místopředseda představenstva: MUDr. Lenka Mergenthalová (den zániku členství 31.ledna 2019) 
Člen představenstva: Lucie Štěpánková  
 
 
 
 

Dozorčí rada:  
 
1. ledna 2018 – 12. února 2018 
Předseda: Ing. Miluše Miklíková  
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Člen:                                                Ing. Milena Kovaříková   
Člen: MUDr. Miroslav Adámek  
Člen:  Ing. Jaroslav Kučera    
Člen: MUDr. Jaroslav Dvořák  
Člen: MUDr. Róbert Teleky 
Člen: Martin Déva   
Člen:  Ing. Miroslav Hladík     
Člen: Ing. Tomáš Pajonk     
 
   
   
 
13. února 2018 – 31. prosince 2018 
Předseda: Ing. Miluše Miklíková  
Člen: Ing. Milena Kovaříková   
Člen: MUDr. Miroslav Adámek  
Člen:  Ing. Jaroslav Kučera    
Člen: MUDr. Róbert Teleky 
Člen: Martin Déva   
Člen:  Ing. Miroslav Hladík     
Člen: Ing. Tomáš Pajonk     
 
 
 
 
 
 
Organizační struktura společnosti  
 
viz příloha č. 1 
 
 
Majetková spoluúčast společnosti  
 
Společnost nemá podíl v žádné další účetní jednotce a nemá ani organizační složku v zahraničí. 

 

Poskytnutá peněžitá či jiná plnění bývalým a stávajícím členům orgánů  

V běžném ani minulém období nebyla poskytnuta peněžní a naturální plnění.  
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Konsolidační celek státu 

Na základě vyhlášky č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou 
republiku (konsolidační vyhláška státu) a Konsolidačního manuálu byla společnost zahrnuta od 
roku 2016 do dílčího konsolidačního celku státu. Pomocné konsolidační přehledy jsou v řádném 
termínu předávány na Ministerstvo financí ČR. 

Veřejná instituce 

Podle zákona č. 23/2017 Sb.  O pravidlech rozpočtové odpovědnosti je Kroměřížská nemocnice 
a.s. zařazena jako veřejná instituce v sektoru veřejných institucí pro účely rozpočtové 
odpovědnosti. Společnost zpracovává a předává na Ministerstvo financí ČR čtvrtletní Výkaz o 
peněžních příjmech a výdajích (podle vyhlášky č. 272/2017). 

   

 

2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ 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 
účetními standardy pro podnikatele č. 001-024. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní 
jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má 
účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno 
jinak. 
 
 
 
 
3. OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY 
 
Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2018, jsou 
následující: 
 
a) Dlouhodobý nehmotný majetek 

  
Dlouhodobý nehmotný majetek se v roce 2018 oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu 
pořízení a náklady s pořízením související. 
  
Dlouhodobý nehmotný majetek je v roce 2018 odepisován do nákladů na základě předpokládané doby 
životnosti příslušného majetku. Účetní a daňové odpisy se nerovnají. Byla použita metoda lineárního 
odepisování.  
 
 

Nehmotný majetek  Doba odepisování  
Software 30.000 Kč – 59.999 Kč 36 měsíců 

Software 60.000 Kč a více  48 měsíců  
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b) Dlouhodobý hmotný majetek  
 
Dlouhodobý hmotný majetek se v roce 2018 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 účtuje 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 běžná údržba 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. Společnost 
neprovádí odpisy u majetku (staveb a budov), kde je vlastníkem Zlínský kraj. Společnost tyto budovy 
eviduje na podrozvahových účtech. Technické zhodnocení budov vlastněných Zlínským krajem, které 
je schváleno Zlínským krajem, společnost vede na majetkových účtech a odepisuje.  
 
 

Odpisová skupina  Počet let životnosti 
1 4 roky 

2 8 let 

3 15 let  

4 30 let  

5,6 50 let 

 
 
c) Peněžní prostředky 
 
Peněžní prostředky tvoří ceniny, peníze v hotovosti a peníze na bankovních účtech.  
 
d) Zásoby  
 
Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami s použitím metody „ first-in, first-out “ (FIFO – 
první cena pro ocenění přírůstku se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob). Jedná se o 
zásoby léků a zdravotního 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 plánovanými vlastními náklady, které zahrnují přímé materiálové a mzdové náklady 
a nepřímé výrobní režijní náklady. Výrobní režijní náklady zahrnují náklady nezdravotnických odborů 
(řízení lidských zdrojů, financování, provozní služby, atd.). O nedokončené výrobě společnost neúčtuje.  
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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 účtování v nemocnicích založených Zlínským krajem.  
 
Po splatnosti     6 měsíců a více     40% 
Po splatnosti   12 měsíců a více      60% 
Po splatnosti   18 měsíců a více      80% 
Po splatnosti   nad 24 měsíců    100%  
 
Dohadné účty aktivní jsou oceňovány na základě odborných odhadů, propočtů a všech dostupných 
podkladů, které má společnost k dispozici ke dni účetní závěrky.  
 
f) Vlastní kapitál  
 
Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku krajského soudu. 
Případné zvýšení nebo snížení základního kapitálu na základě rozhodnutí valné hromady, které nebylo 
ke dni účetní závěrky zaregistrováno, se vykazuje jako změny základního kapitálu. Vklady přesahující 
základní kapitál se vykazují jako emisní ážio. 
 
g) Cizí zdroje  
 
Závazky dlouhodobé i krátkodobé se vykazují ve jmenovitých hodnotách.  
Dohadné účty pasivní jsou oceňovány na základě odborných odhadů, propočtů a všech dostupných 
podkladů, které má společnost k dispozici ke dni účetní závěrky. 
 
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 
odkupu. Splátky nájemného placeného předem se časově rozlišují. V roce 2018 žádný leasing 
společnost neplatila.  
 
 
i) Devizové operace 
 
Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách (v kurzu platném ke dni jejich 
vzniku), určeném Českou národní bankou ke dni účtování a k rozvahovému dni jsou položky peněžité 
povahy oceněny kurzem platným k 31. 12. vyhlášeným Českou národní bankou. 
Realizované kurzové zisky a ztráty se účtují do výnosů nebo nákladů běžného roku. Nerealizované 
kurzové zisky a ztráty jsou rovněž součástí výnosů nebo nákladů.  
 
j) Účtování výnosů a nákladů  
 
Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí. Zdravotní i 
jiné činnosti (pronájmy, výkony dopravy, atd.) prováděné společností jsou v účetnictví sledovány 
pomocí nákladových středisek a též členěny v analytické evidenci účtů. 

k) Použití odhadů  
 
Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají 
vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a 
nákladů za sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě 
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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 
zaúčtování opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy, atd.). 
 
m) Dotace 
 
V účetním roce 2018 obdržela společnost tyto dotace: 
 
 
1. Město Kroměříž poskytlo účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu města Kroměříže na nákup 

mobilního systému pro ohřev pacienta na COS. Částka činila 100 tis. Kč a byla vyčerpána do 31. 
prosince 2018. 

2. Úřad práce České republiky poskytl společnosti příspěvek za účelem vyhrazení společensky 
účelného pracovního místa, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního 
fondu ve výši 380 tis. Kč.   

3. Na základě žádosti poskytl Zlínský kraj neinvestiční dotaci na úhradu nákladů spojených 
s předáváním údajů do národního onkologického registru ve výši 220 tis. Kč.  

4. 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 2018 ve formě neinvestiční dotace ve výši 8.045 tis. Kč.  

5. 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 2018 ve formě neinvestiční dotace ve výši 2.300 tis. Kč.  

6. Na základě smlouvy poskytl Zlínský kraj v roce 2018 neinvestiční dotaci na realizaci projektu: 
Podpora personálního posílení zdravotnických pracovníků v Kroměřížské nemocnici a. s. ve výši 
25 tis. Kč.  

7. Na základě smlouvy poskytla Krajská nemocnice T. Bati, a.s. finanční příspěvek za účelem úhrady 
nákladů spojených s předáváním údajů do národního onkologického registru ve výši 125 tis. Kč. 
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4. DLOUHODOBÝ MAJETEK 
 

a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)  
 
 
 
 
 
Pořizovací cena  

 Počáteční 
zůstatek Přírůstky Úbytky Převody Konečný 

zůstatek 

Software 10 463 398 0 0 10 861 

Nedokončený  
dlouhodobý 
nehmotný majetek  

992 767 398 0 1 361 

Celkem 2018 11 455 1 165 398 0 12 222 

 
Oprávky  

 Počáteční 
zůstatek Odpisy Prodeje, 

likvidace Úbytky Převody Konečný 
zůstatek 

Opravné 
položky 

Účetní 
hodnota 

Software 8 058 950 0 0 0 9 008 0 0 

Celkem 2018  8 058 950 0 0 0 9 008 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 

b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč) 
 
 
Pořizovací cena  

 Počáteční 
zůstatek Přírůstky Úbytky Převody Konečný 

zůstatek 

Stavby 89 480 311 0 0 89 791 

Pozemky 
3 621 0 0 0 3 621 

Samostatné 
movité věci 

231 269 38 765 12 094 0 257 940 

Nedokončený 
dlouhodobý 
hmotný majetek 

3 843 45 478 39 097 0 10 224 

Celkem 2018 328 213 84 554 51 191 0 361 576 
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Oprávky 

 Počáteční 
zůstatek Odpisy Prodeje, 

likvidace Vyřazení Převody Konečný 
zůstatek 

Opravné 
položky 

Účetní 
hodnota 

Stavby 9 292 1 524 0 0 0 10 816 0 0 

Pozemky 0 0 0 0 0 0 0 0 

Samostatné 
movité věci 120 383 20 942 0 12 094 0 129 231 0 0 

Celkem 2018 129 675 22 466 0 12 094 0 140 047 0 0 

 
 
 
       
5. ZÁSOBY  
 
 
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 14.027 tis. Kč.  
 
Zásoby zboží  
Společnost provedla k rozvahovému dni inventuru zboží ve skladech. Celková výše těchto zásob činila 
částku 4.034 tis. Kč.  
 
Zásoby výrobků  
Společnost provedla k rozvahovému dni inventuru výrobků na skladě. Celková výše těchto zásob činila  
částku 4 tis. Kč.  
 
 
6. POHLEDÁVKY  
 
Ke dni 31. 12. 2018 společnost eviduje krátkodobé pohledávky ve výši 72.510 tis. Kč. Pohledávky 
z obchodních vztahů ve výši 64.025 tis. Kč, ke kterým jsou tvořeny opravné položky ve výši 1.777 tis. 
Kč. Dále eviduje poskytnuté zálohy ve výši 671 tis. Kč, dohadné účty aktivní ve výši 9.512 tis. Kč, 
daňovou pohledávku 9 tis. Kč a jiné pohledávky ve výši 69 tis. Kč. 
K 31. 12. 2018 jsou pohledávky po lhůtě splatnosti 3.311 tis. Kč (v roce 2017 ve výši 4.878 tis. Kč). 
Jedná se zejména o pohledávky za protialkoholní záchytnou stanici, za regulační poplatky a za nájmy. 
Krátkodobé poskytnuté zálohy tvoří zálohy poskytnuté na plyn, elektrickou energie a vodné. 
Na dohadných účtech aktivních jsou zachyceny předpokládané pohledávky ve výši 9.512 tis. Kč. Jsou 
zde zachyceny pohledávky za zdravotními pojišťovnami vzniklé z titulu předpokládaného vyúčtování 
péče za předchozí období ve výši 9.426 tis. Kč, nárok na bonusy ve výši 86 tis. Kč. 
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Pohledávky po splatnosti (brutto)   rok 2018  rok 2017 

po splatnosti do 30 dnů                 192 tis. Kč           1 458 tis. Kč  

po splatnosti od 31 – 90 dnů                196 tis. Kč           1 182 tis. Kč  

po splatnosti od 91 – 180 dnů     438 tis. Kč  321 tis. Kč  

po splatnosti od 181 – 365 dnů                698 tis.  Kč   543 tis. Kč  

po splatnosti nad 365 dnů                          1 787 tis. Kč                  1 374 tis. Kč 
 
Celkem                                           3 311 tis. Kč                   4 878 tis. Kč                    
                                                   
 
 
 
 
7. OPRAVNÉ POLOŽKY 
 
Opravné položky vyjadřují přechodné snížení aktiv.  
 

 
Opravné položky k: 

Zůstatek k 1.1. Tvorba Zúčtování Zůstatek k 31.12. 
Běžné 
období 

Minulé 
období 

Běžné 
období. 

Minulé 
období 

Běžné 
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  1 314 1 983 1018 902 555 1 571 1 777 1 314 
 
 
 
 
 
 
8. PENĚŽNÍ  PROSTŘEDKY  
 
Společnost eviduje peněžní prostředky jako peněžní zůstatky na bankovních účtech a v pokladnách ve 
výši 464 tis. Kč (v roce 2017 ve výši 850 tis. Kč). 
 
Společnost má uzavřenou smlouvu u ČSOB a.s. na kontokorentní úvěr. Maximální čerpání je 65.500 
tis. Kč. K 31. 12. 2018 bylo z úvěru čerpáno 29.382 tis. Kč.  
 
 
9. OSTATNÍ AKTIVA  
  
Náklady příštích období zahrnují především licence, předplatné služeb a pojistné hrazené společností, 
dále pořízení drobného hmotného a nehmotného majetku, zejména PC, monitory a tiskárny v hodnotě 
1.328 tis. Kč, zdravotnické přístroje ve výši 2.640 tis. Kč, ostatní (servis, předplatné, licence, 
vzdělávání) ve výši 484 tis. Kč a pojistné ve výši 17 tis. Kč.  
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Náklady příštích období jsou ve výši 4.469 tis. Kč.  
 
Na účtu příjmy příštích období společnost ke dni 31. 12. 2018 evidovala nevyúčtované služby 
zdravotním pojišťovnám ve výši 106 tis. Kč.  
 
 
10. VLASTNÍ KAPITÁL  
 
Navrhované rozdělení zisku roku 2018 
 
Představenstvo Kroměřížské nemocnice a.s. předkládá valné hromadě návrh na rozhodnutí o výsledku 
hospodaření účetního období 2018 – rozdělení zisku ve výši 16.822 tis. Kč. Navrhuje částku 841 tis. Kč 
převést na základě stanov společnosti na tvorbu rezervního fondu a částku 15.981 tis. Kč převést na 
účet neuhrazených ztrát minulých let.  
Dále navrhuje převést částku 841 tis. Kč z rezervního fondu na účet neuhrazených ztrát minulých let.  
 
 
Rozdělení zisku roku 2017 
 
Valná hromada společnosti konaná dne 18. 6. 2018 rozhodla o rozdělení zisku za  rok 2017 ve výši 
34.286 tis. Kč, a to tak, že na tvorbu rezervního fondu byla na základě stanov společnosti převedena 
částka 1.714 tis. Kč a zbytek ve výši 32.572 tis. Kč byl převeden na účet neuhrazených ztrát minulých 
let. 

 
Zisk roku 2017 34 286 

Rezervní fond  1 714 

Neuhrazená ztráta 
minulých let 32 572 

 
 

Neuhrazená ztráta 
minulých let  

118 327 

Zisk roku 2017 po 
odvodu do rezervního 
fondu 32 572 

Neuhrazená ztráta 
minulých let po 
převedení zisku 2017 

85 755 
 

 
Valná hromada společnosti konaná dne 18. 6. 2018 dále rozhodla o použití rezervního fondu ve výši 
1.714 tis. Kč k uhrazení ztráty společnosti, a to převedením na účet neuhrazených ztrát minulých let. 
 
 

Neuhrazená ztráta 
minulých let po 
převedení zisku 2017 

85 755 

Rezervní fond  1 714 

Neuhrazená ztráta 
minulých let  

84 041 
 

 
 



   Příloha k účetní závěrce 
Kroměřížská nemocnice a.s. 

k 31. 12. 2018 
 

 

-     - 11 

  
 
 
 
 
Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky rok 2018 
 

Položky odložené daně Daňová sazba Pohledávka  Závazek  

Rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou 
cenou majetku  0 35 770 

   0 

Opravné položky k pohledávkám  0 0 

Nezaplacené smluvní pokuty a penále  0 0 

Základ pro odloženou daň za pohledávky i 
závazky  0 35 770 

Základ pro odloženou daň po vzájemném 
zúčtování   0 35 770 

Odložená daňový závazek 19 % 0 6 796 

 
 

11. REZERVY  
 
Rezervy v roce 2018 společnost netvořila. 
 
 

 

12. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY  
 
Společnost má k 31. 12. 2018 dlouhodobé závazky plynoucí především z pořízení dlouhodobého 
hmotného majetku ve výši 12.058 tis. Kč. Pořízení operačních stolů činí 10.667 tis. Kč a pořízení 
vozidel ve výši 1.391 tis. Kč. 

 

13. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY  
 
K 31. 12. 2018 evidovala společnost krátkodobé závazky ve výši 132.780 tis. Kč. Ty byly tvořeny 
závazky z obchodních vztahů ve výši 60.571 tis. Kč, závazky k úvěrovým institucím (kontokorent) ve 
výši 29.382 tis. Kč, závazky k zaměstnancům ve výši 22.221 tis. Kč, závazky k institucím sociálního 
zabezpečení a zdravotního pojištění ve výši 12.695 tis. Kč, závazky ke státu ve výši 4.109 tis. Kč, 
dohadnými účty pasivními ve výši 2.534 tis. Kč, krátkodobými přijatými zálohami ve výši 49 tis. Kč a 
jinými závazky ve výši 1.219 tis. Kč. 



   Příloha k účetní závěrce 
Kroměřížská nemocnice a.s. 

k 31. 12. 2018 
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Krátkodobé závazky po splatnosti                   rok 2018                    rok 2017 

po splatnosti do 30 dnů            2 tis. Kč  13 657 tis. Kč  

po splatnosti od 31 – 90 dnů           0 tis. Kč  17 026 tis. Kč 

po splatnosti od 91 – 180 dnů             0 tis. Kč     5 976 tis. Kč 

po splatnosti od 181 – 365 dnů           0 tis. Kč           0 tis. Kč 

po splatnosti nad 365 dnů            0 tis. Kč           0 tis. Kč 
  
Celkem                                                                          2 tis. Kč                  36 659 tis. Kč   
 
Na dohadných účtech pasivních společnost zachytila předpokládané závazky odhadovanými vratkami 
zdravotním pojišťovnám ve výši 2.382 tis. Kč, dále náklady na audit a jiné poplatky ve výši 128 tis. Kč, 
nevyfakturované dodávky potravin ve výši 25 tis. Kč, celkem 2.535 tis. Kč. 
   

14. OSTATNÍ PASIVA  
 
Na účtu výdaje příštích období společnost k 31. 12. 2018 evidovala neprovedené vyúčtování služeb, 
spotřebované el. energie, plynu, vody, atd. ve výši 3.129 tis. Kč a přiznané bonusy ve výši 2.873 tis. Kč.  
 
Na účtu výnosy příštích období společnost evidovala k 31. 12. 2018 nájemné za pronájem garáže a 
výnosy z provozu zřízeného referenčního centra do roku 2020. Stav účtu činí částku 393 tis. Kč.  
 
 
15. LEASING 
 
Společnost neeviduje dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu. 
 
 
   
 
16. MAJETEK A ZÁVAZKY NEVYKÁZANÉ V ROZVAZE 
 
Společnost evidovala k 31. 12. 2018 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 715.271 
tis. Kč a majetek pronajatý od různých subjektů ve výši 141 tis. Kč  

- majetek vypůjčený od různých subjektů ve výši 24.824 tis. Kč. 
- materiál na konsignačních skladech v hodnotě 5.202 tis. Kč.  
- závazky za pozáruční servis k přístrojům Skiaskop a Skiagraf ve výši 5.155 tis. Kč.  
- pohledávky ze soudních sporů ve výši 333 tis. Kč.  
- pohledávky ve 100%-ní výši odepsané v účetnictví celkem v hodnotě 37.958 tis. Kč. 

 
 
 
 
 



   Příloha k účetní závěrce 
Kroměřížská nemocnice a.s. 

k 31. 12. 2018 
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17. VÝNOSY 
 
Rozpis výnosů (v tis. Kč) 

 2018 2017 
 

Tržby za prodej zboží 68 009 68 165  
Tržby z prodeje vlastní výroby 1 681 1 512   
Tržby z prodeje služeb 649 986 601 657  
Povozní výnosy  32 034 42 755  
Ostatní výnosy 2 183  
Celkem 751 712 714 273  

 

 

18. OSOBNÍ NÁKLADY  
 
Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč): 

 2018 2017 

 
Celkový 
počet 

zaměstnanců 

Členové 
řídících orgánů 

Celkový 
počet 

zaměstnanců 

Členové 
řídících orgánů 

Průměrný počet 
zaměstnanců 801 3 797 3 

 

Mzdy 

 

340 160 0 

 

303 351 

 

0 

Sociální 
zabezpečení a 
zdravotní pojištění 

113 443 0 102 038  0 

Sociální náklady 844 0 892 0 

Osobní náklady 
celkem 454 447 0 406 281 0 

 
V roce 2018 obdrželi členové statutárních a dozorčích orgánů odměny v celkové výši 2.271 tis. Kč.  
 
 
 
 
19. VÝDAJE NA AUDITORSKÉ SLUŽBY  
 
Za účetní období 2018 byly vynaloženy celkové náklady na odměny auditorské společnosti a 
daňovému poradci ve výši: 

- Statutární audit – TOP AUDITING s.r.o.                                          169 tis. Kč 
- Daňové poradenství - Ing. Jan Pořízka                     120 tis. Kč  

 



   Příloha k účetní závěrce 
Kroměřížská nemocnice a.s. 

k 31. 12. 2018 
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20. VÝDAJE NA VÝZKUM  A VÝVOJ  

Na výzkum a vývoj nebyly v roce 2018 vynaloženy žádné prostředky. 
 
 
 
21. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI  
 
Po rozvahovém dni nastaly tyto významné události:  

Jediný akcionář ke dni 1. ledna 2019 jmenoval nové členy dozorčí rady.  

Dozorčí rada od 1. ledna 2019 
Předseda: Ing. Miluše Miklíková  
Člen: MUDr. Miroslav Adámek  
Člen: MUDr. Róbert Teleky 
Člen: Martin Déva   
Člen:  Ing. Miroslav Hladík     
Člen: MUDr. Jaroslav Novák  
Člen: Ing. Tomáš Pajonk 
Člen: Bc. Klára Čečatková   
Člen:  Ludmila Šromotová      
 
 

Ke dni 31. 1. 2019 zaniklo členství v představenstvu MUDr. Lence Mergenthalové, MBA a od 1. 2. 
2019 se stal členem představenstva Ing. Petr Liškář, MBA, který byl 4. 2. 2019 zvolen místopředsedou 
představenstva.  

 
 
 
 
22. ZMĚNY POSTUPŮ ÚČTOVÁNÍ  
 
V účetním období 2018 měnila společnost postupy účtování pouze v případech, kdy to vyžaduje zákon 
o účetnictví včetně všech souvisejících předpisů (např. změna stavu zásob, aktivace apod.). 
 
 
 

 

23. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH 
 
viz. Příloha č. 2 
Přehled o peněžních tocích byl zpracován nepřímou metodou. Společnost nebrala v úvahu žádné 
peněžní ekvivalenty. 
 



   Příloha k účetní závěrce 
Kroměřížská nemocnice a.s. 

k 31. 12. 2018 
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24. PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU  
 

Položka vlastního kapitálu 31.12.2017 Přírůstky Úbytky 31.12.2018 

A. Vlastní kapitál 154 860 51 108 -34 286 171 682 

A.I. Základní kapitál 238 900 0 0 238 900 

1. Základní kapitál 238 900 0 0 238 900 

A.II. Kapitálové fondy 0 0 0 0 

1. Emisní ážio 0 0 0 0 

2. Ostatní kapitálové fondy 0 0 0 0 

A.III. Rezervní fondy, fondy ze zisku 0 1 714 -1 714 0 

1. Zákonný rezervní fond 0 1 714       -1 714 0 

2. Sociální fond 0 0 0 0 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let -118.327 34 286 0 -84 041 

1. Nerozdělený zisk min. let 0 0 0 0 

                         2. Jiný výsledek hospodaření 0 0 0 0 

A.V. Výsledek hospodaření běž. úč. období 34 286 16 822 -34 286 16 822 

 

 

25. PROBÍHAJÍCÍ SOUDNÍ SPORY 
 
 
Společnost jako žalobce  
 
Žalovaná: 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 exekuční příkaz.   
 
Žalovaná: Olga Bittová, Chropyňská 873, Kroměříž   
O zaplacení částky 281.757 Kč s příslušenstvím za nájemné z pronajatého bufetu.  
 
Žalovaní: Jiří Kučera, Libuše Čečelská, Lenka Čečelská Vlčí Doly, Věžky  
O zaplacení částky 94 tis. Kč s příslušenstvím z titulu neuhrazených pobytů pana Jiřího Čečelského, 
žalovaní jsou dědicové po zemřelém, kteří dluh převzali a zavázali se jej uhradit rovným dílem.  
 
Žalovaný: Odvolací finanční ředitelství  
Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu za období listopad 2012 až prosinec 2013. 
Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu za období červen 2014 až prosinec 2015. 
 
 



Piiloha k udetni zlvilrce
Krom6ii2skd nemocn ice a.s.

k 31. 12. 2018

Spoleinost jako Zalovan5

Zafobce: Petra R6dovd Fajmonovd, B6lohradsk 6 4440t145, Brno
Na ochranu osobnosti - omluva.

Zalobce: Jiii Luri6k, N6bieZi 282, Hote5ov
O n6hradu ulmy z titulu nikoli iSdnd a vdas poskytnut6 zdravotni sluZby. Ndhradu vydislil 2alobce ve
vlSi 198 tis. Kd.

Zalobce: Ars Audio spol s r.o., TiebohostickA22B3l2, praha
o zaplaceni n6klad& spojenlich s uplatndnim pohleddvek ve vyisi 17 tis. Kd

2aloby o n6hrady Skody dini cetkovou ddstku 215 tis. Kd

Sestaveno dne: Osoba odpov6dnd za
sest

Jana Sk6celov6

Podpis statut6rniho z6stuoce:

13.5.2019

-16-



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Položka TEXT 
Skutečnost v účetním období 

běžném minulém 

P. Stav peněžních prostředků (PP) a ekvivalentů na začátku účetního období   

PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOST) 

Z. Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním   

A.1. Úprava o nepeněžní operace   

A.1.1. Odpisy stálých aktiv(+) s vyj. zůst. ceny a dále umoř. opr. pol. k majetku   

A.1.2. Změna stavu opravných položek, rezerv   

A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv, vyúčt. do výnosů -, do nákladů +   

A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)   

A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky (+), s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění 
dlouhodobého majetku a vyúčtované výnosové úroky (-) 

  

A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace   

A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pr.kap.   

A.2. Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu   

A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-) au čas. rozlišení   

A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-) pu čas. rozl.   

A.2.3. Změna stavu zásob (+/-)   

A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního maj. nespadající do PP a ekv.   

A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním   

A.3. Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodob. maj. (-)   

A.4. Přijaté úroky (+)   

A.5. Zaplacená daň z příjmů a za doměrky za minulé období (-)   

A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)   

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti   

PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI 

B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv   

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv   

B.3. Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám   

B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti   

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH 
za období od do 

 

 

IČO 

 

 

Název a sídlo účetní jednotky 

1.1.2018 31.12.2018

(v jednotkach Kc)´ ˇ

Kromerízska nemocnice a.s.ˇ ˇ ˇ ´

Havlíckova 660/69ˇ
2 7 6 6 0 5 3 2 KROMERIZˇ ˇ ´ ˇ

76701

850 8 774

21 324 36 581

24 335 23 901

23 417 24 293

463 -669

-12 -27

0 0

467 304

0 0

45 659 60 482

7 749 -26 308

-5 177 -13 938

15 135 -9 424

-2 209 -2 946

0 0

53 408 34 174

-469 -312

2 8

-4 502 -2 295

0 0

48 439 31 575

-46 223 -30 883

12 42

0 0

-46 211 -30 841

Vytvoreno v programu FORM studio - www.formstudio.czˇ
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Polozka IE I

Skutednost v i6etnim obdobi

b6Zn6m minul6m

pENEZNI ToKy z FtNANcNicH ch[vosri

Dopadyzm6n dlouhodobfch, popf. kr6tkodob,ichzitvazk(t na pp a ekv. -z or+ -8 657
c.2. Dopady zm6n vlastniho kapitilu na PP a ekv. 0 -1

Zvf5eni PP a ekv z titulu zvyi5eniz6kladnlho kapit6lu (RF) (+) 0 0
c2.2. Vyplacenl podilu na vlastnim kapitdlu spolecnik0m (-) 0 0
c.2.3 DalSi vklady PP spoledniki a akcion6i0 0 0
c.2.4 Uhrada ztrSty spoledniky (+)

0 n

c.2.5 Piime platby na vrub fondu (-)
0 -1

w z-o. Vyplacen6 dividendy nebo podily na zisku vdetnd zapl. srd2kov6 dand G) 0 0
c.* eistli pen6Zni tok vztahujlci se k finanini dinnosti -z br+ -8 658
F. dist6 zrn;ienl, resp. sniZeni pendinich prostiedk0 -386 -'7 924
R. Stav pendinich prostiedk0 a ekvivalenti na konci obdobi 464 U5U

vyNoieno v proqEmu FORM stud io - ww tomsludio cz



Zpracovano v souladu s

vyhl66kou d 500i2002 Sb

PREHLED O ZMENACH VLASTN1HO
KAPITALU

ke dni 31.12.2018
( v cellch tisicich Kc )

Obchodni firma nebo jin! ndzev r.idetni
jednotky

Krom6lfZskd nemocnice a.s.

Sidlo, bydliSte nebo misto podnik6ni

ddetni jednotky

Havlidkova 660/69

KromdiiZ

767 01

Polo2ka vlastniho kapit6lu 31.12.20',t7 Piiristkv Ubytky 3',t.12.2018

\ Vlastni kapitdl 1 54 860 51 108 -34 286 171 682

I Zdkladni kapitSl 238 900 0 0 238 900

1 Z6kladni kapit6l 238 900 0 0 238 900

\ ll Kapit5lov6 fondy 0 0 0 0

'I Emisni 62io 0 0 0 0

2 Ostatni kapitdlove fondy 0 0 0 0

\ lll Rezervni fondy, fondy ze zisku 0 0

I Z5konn17 rezeruni fond 0 0

2 Soci6lni fond 0 0 0 0

\ lV V!sledek hospodaieni minulich let -11a 327 34 246 0 -84 A41

'1 Nerozd€len! zisk min let 0 0 0 0

2 Jinf vlsledek hospodaieni 0 0 0 0

V Vlisledek hospodaieni b62. tid obdobi 34 286 16 422 -34 286 16 422

)kam2ik sestaveni

1 3.5.2019

7Vy Zaznam osoby odpovedne za sestaveni u Podpisovi z6znam statut6rniho 0196nu nebo

/



31.12.2014 Přírůstky Úbytky 31.12.2015

59 602 0 76 004

205 700 0 0 205 700

1. Základní 
kapitál 205 700 0 0 205 700

1 146 432 0 1 578

1. Emisní ážio 0 0 0 0

2.
Ostatní 
kapitálové 
fondy

1 146 432 0 1 578

0 0 0 0

1. Zákonný 
rezervní fond 0 1 340 0 1 340

2. Sociální fond 0 0 0 0

-174 073 25 487 0 -148 586

1. Nerozdělený 
zisk min. let 0 0 0 0

                         
2.

Jiný výsledek 
hospodaření 0 0 0 0

26 829 15 972 26 829 15 972
A.V. Výsledek hospodaření 
běž. úč. období

Položka vlastního 
kapitálu

A. Vlastní kapitál

A.I. Základní kapitál

A.II. Kapitálové fondy

A.III. Rezervní fondy, fondy 
ze zisku

A.IV. Výsledek hospodaření 
minulých let



 
 

 
 
 

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

(zákona o obchodních korporacích) 
 
 

 
 

za rok 2018 
 
 

 
 

 
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 
1.1 Základní údaje o ovládané osobě 
1.2 Základní údaje o ovládající osobě 
1.3 Osoby ovládané stejnou ovládající osobou 

2. Struktura vztahů mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a 
osobami ovládanými stejnou ovládající osobou  

3. Úloha ovládané osoby ve struktuře vztahů mezi propojenými osobami 

4. Způsob a prostředky ovládání ovládající osobou 

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 

6. Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebo mezi osobami 
ovládanými 
6.1 Přehled smluv uzavřených s ovládající osobou 
6.2 Přehled smluv uzavřených s ovládanými osobami  

7. Posouzení toho, zda vznikla ovládané osobě újma a posouzení jejího vyrovnání 

8. Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi propojenými osobami  

9. Prohlášení představenstva 
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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 2018 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 
 
Předseda představenstva: MUDr. Radomír Maráček  
Místopředseda představenstva: MUDr. Lenka Mergenthalová (den zániku členství 31. ledna 2019) 
Člen představenstva: Mgr. Lucie Štěpánková  
 
Dozorčí rada:  
 
1. ledna 2018 – 12. února 2018 
Předseda: Ing. Miluše Miklíková  
Člen: Ing. Milena Kovaříková   
Člen: MUDr. Miroslav Adámek  
Člen:  Ing. Jaroslav Kučera    
Člen: MUDr. Jaroslav Dvořák  
Člen: MUDr. Róbert Teleky 
Člen: Martin Déva   
Člen:  Ing. Miroslav Hladík     
Člen: Ing. Tomáš Pajonk     
 
13. února 2018 – 31. prosince 2018 
Předseda: Ing. Miluše Miklíková  
Člen: Ing. Milena Kovaříková   
Člen: MUDr. Miroslav Adámek  



4 
 

Člen:  Ing. Jaroslav Kučera    
Člen: MUDr. Róbert Teleky 
Člen: Martin Déva   
Člen:  Ing. Miroslav Hladík     
Člen: Ing. Tomáš Pajonk     
 
Od 1. ledna 2019  
Předseda: Ing. Miluše Miklíková  
Člen: MUDr. Miroslav Adámek  
Člen: MUDr. Róbert Teleky 
Člen: Martin Déva   
Člen:  Ing. Miroslav Hladík     
Člen: Ing. Tomáš Pajonk     
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 90 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 90 
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. 
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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: 
 
 

 
 
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. 
 
 

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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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 
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.  
 
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 111 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 
je 63 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.  
 
Kupní smlouva na movitý majetek č. O/0341/2013/ZD ze dne 15.1.2014. Jedná se o tabletovací systém, 
jehož pořizovací cena činí 4.115 tis. Kč. Součástí kupní smlouvy je splátkový kalendář. Kupující se 
zavazuje splácet pravidelné měsíční splátky ve výši  57 tis. Kč, splatnost je 20.12.2019. 
 
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 od dne 21.9.2016 v rozsahu pověření 
vymezeném. Za výkon těchto služeb náleží vyrovnávací platba. 
 
Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby ve formě dotace č. D/2316/2017/ZD ze dne 20.12.2017 
na úhradu způsobilých nákladů vzniklých od 1.1.2018 do 31.12.2018 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 8.300.000,- Kč. 
 
Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby ve formě dotace č. D/2312/2017/ZD ze dne 20.12.2017 
na úhradu způsobilých nákladů vzniklých od 1.1.2018 do 31.12.2018 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 2.300.000,- Kč. 
 
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/2307/2017/ZD ze dne 
20.12.2017 na částečnou úhradu nákladů spojených s předáváním údajů do národního onkologického 
registru. Dotace na úhradu náklady vzniklých v období od 1.1.2018 do 31.12.2018 ve výši 225 tis. Kč 
 
Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu Zlínského kraje č. D/2435/2017/STR ze dne 18.01.2018 na 
realizaci projektu “Podpora personálního posílení zdravotnických pracovníků v Kroměřížské nemocnici  
a.s.“ do výše 63 tis. Kč. Realizace projektu od 1.6.2017 do 30.9.2019. 
 
Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu Zlínského kraje č. D/3921/2018/STR ze dne 14.01.2019 na 
realizaci projektu “Podpora personálního posílení zdravotnických pracovníků v Kroměřížské nemocnici  
a.s.“ do výše 88 tis. Kč. Realizace projektu od 1.6.2018 do 30.9.2020. 
 
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/1828/2017/STR ze dne 9.10.2017 na 
realizaci projektu “Stabilizace nelékařských pracovníků v Kroměřížské nemocnici  a.s.“ ve výši 3.642.120,- 
Kč. Realizace projektu od 1.7.2017 do 31.1.2018. 
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Smlouva č. D/1771/2017/INV/1 ze dne 18.9.2018, kterou se vydává souhlas pronajímatele s realizací 
změny pronajatého majetku spočívající ve stavebních úpravách s názvem „Kroměřížská nemocnice a.s. 
– vybudování duchovní místnosti“. Realizace akce do 30.11.2018.  
 
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 č. D/3480/2018/INV, kterou se vydává souhlas pronajímatele se změnou pronajatého majetku 
spočívající ve stavebních úpravách s názvem „Kroměřížská nemocnice a.s. – výměna výtahů č. K 1255 
a č. K 1256 v budově B“. Realizace akce do 10.12.2017. Dodatkem č. 1 ze dne 25.10.2017 došlo ke 
změna data realizace, a to do 30.6.2018. 
 
Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby ve formě dotace č. D/3722/2018/ZD ze dne 26.11.2018 
na úhradu způsobilých nákladů vzniklých od 1.1.2019 do 31.12.2019 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 9.000.000,- Kč. 
 
Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby ve formě dotace č. D/3718/2018/ZD ze dne 26.11.2018 
na úhradu způsobilých nákladů vzniklých od 1.1.2019 do 31.12.2019 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 2.500.000,- Kč. 
 

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 4 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. 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 2018 byla smlouva upravena dodatkem č.20 ze dne 21.12.2017, dodatkem č.21 ze dne 
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10.1.2018, dodatkem č.22 ze dne 25.1.2018, dodatkem č.23 ze dne 5.3.2018, dodatkem č.24 ze dne 
9.4.2018, dodatkem č.25 ze dne 23.4.2018, dodatkem č.26 ze dne 16.5.2018, dodatkem č.27 ze dne 
24.8.2018, dodatkem č.28 ze dne 7.9.2018, dodatkem č.29 ze dne 19.10.2018, dodatkem č.30 ze dne 
16.11.2018. Předmět smlouvy je naplňován bezúplatně.  
 
Dohoda o uskutečnění odborných stáží uzavřená se Střední zdravotnickou školou Kroměříž ze dne 
18.5.2018 za účelem umožnění odborné stáže učitelům odborných předmětů na pracovištích 
Kroměřížské nemocnice a.s. Smlouva je uzavřena na dobu určitou od 1.5.2018 do 31.12.2020. Hodnota 
plnění je 10.200 Kč za 1 stážistu. 
 
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. 
 
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 8 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 uzavřená 31.5.2012, dodatek č.1 ze dne 20.9.2012 a dodatek č.2 ze 
dne 8.8.2013. Tato smlouva je nahrazena smlouvou o poskytování pracovnělékařských služeb se 
Zdravotnickou záchrannou službou Zlínského kraje, příspěvková organizace Zlín uzavřenou 29.12.2017 
na dobu neurčitou, a to s účinností od 1.1.2018. Hodnota plnění v roce 2018 byla 109 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. 
 
Smlouva o zajištění odborné praxe u poskytovatele zdravotních služeb uzavřená se Střední zdravotnickou 
školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou ve Zlíně s cílem zajistit profesní přípravu žáků školy. 
Smlouva je platná a účinná od 29.9.2015, je uzavřena na dobu neurčitou a předmět plnění je bezúplatný. 
Ve sledovaném období byla za účelem výkonu jednotlivých studentů uzavřena příloha č.21 ze dne 
9.2.2018, příloha č.22 ze dne 13.2.2018, příloha č.23 ze dne 13.2.2018, příloha č.24 ze dne 2.10.2018.  
 
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. Smlouva nahrazuje předchozí ujednání z 29.9.2015. 
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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). 
 
Smlouva o zajištění odborné praxe studentů uzavřená s Masarykovým gymnáziem, Střední zdravotnickou 
školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou Vsetín, Tyršova 1069, 755 01 Vsetín dne 27.9.2017 za 
účelem umožnění vykonání individuální odborné praxe studentů ve smlouvě uvedených. Smlouva je 
uzavřena na dobu výkonu praxe, tj. od 1.10.2017 do 30.6.2018 a plnění probíhá bez úplaty. 
 
Smlouva o zajištění odborné praxe studentů uzavřená s Masarykovým gymnáziem, Střední zdravotnickou 
školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou Vsetín, Tyršova 1069, 755 01 Vsetín dne 2.11.2017 za 
účelem umožnění vykonání individuální odborné praxe studentů ve smlouvě uvedených. Smlouva je 
uzavřena na dobu výkonu praxe, tj. od 10.10.2017 do 30.6.2018 a plnění probíhá bez úplaty. 
 
Smlouva o zajištění odborné praxe studentů uzavřená s Masarykovým gymnáziem, Střední zdravotnickou 
školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou Vsetín, Tyršova 1069, 755 01 Vsetín dne 14.9.2018  
za účelem umožnění vykonání individuální odborné praxe studentů ve smlouvě uvedených. Smlouva je 
uzavřena na dobu výkonu praxe, tj. od 1.9.2018 do 31.12.2018 a plnění probíhá bez úplaty. 
 
Smlouva o obsahu, rozsahu a podmínkách odborné praxe v roce 2018 uzavřená s Vyšší odbornou školou 
potravinářskou a střední průmyslovou školou mlékárenskou dne 12.4.2018 k výkonu odborné praxe 
studenta / žáka ve smlouvě uvedeného. Smlouva je uzavřena pro praxi v rozsahu 20 dní a plnění probíhá 
bez úplaty. 
 
Smlouva pro zajištění individuální odborné praxe žáků ve školním roce 2017 - 2018 uzavřená s Vyšší 
odbornou školou potravinářskou a střední průmyslovou školou mlékárenskou dne 13.11.2017 k výkonu 
odborné praxe studenta/žáka ve smlouvě uvedeného. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to pro praxi 
v rozsahu 9 dní vykonávanou v období 13.11.2017 – 16.11.2017 a 26.2.2018 - 2.3.2018 a plnění probíhá 
bez úplaty. 
 
Smlouva o zajištění individuální odborné praxe žáka uzavřená se Střední průmyslovou školou Otrokovice 
dne 15.5.2018 k výkonu odborné praxe žáka ve smlouvě uvedeného. Smlouva je uzavřena na dobu 
určitou, a to pro praxi vykonávanou v období 21.5.2018 – 1.6.2018 a plnění probíhá bez úplaty. 
 
Smlouva o zajištění individuální odborné praxe žáka uzavřená se Střední průmyslovou školou Otrokovice 
dne 6.9.2018 k výkonu odborné praxe žáka ve smlouvě uvedeného. Smlouva je uzavřena na dobu 
určitou, a to pro praxi vykonávanou v období 10.9.2018 – 23.9.2018 a plnění probíhá bez úplaty. 
 
Podnájemní smlouva uzavřená 1.10.2018 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. 
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Smlouva o zajištění odborné praxe s Krajskou nemocnicí T. Bati, a.s. Zlín od 1.2.2018 do 30.4.2018, pro 
zaměstnance společnosti, hodnota plnění ve výši 15.135,- Kč. 
 
Smlouva o zajištění odborné praxe s Krajskou nemocnicí T. Bati, a.s. Zlín od 11.6.2018 do 22.6.2018 a 
od 17.9.2018 do 28.9.2018 pro zaměstnance společnosti, plnění probíhá bez úplaty. Dodatkem č.1 ze 
dne 11.10.2018 došlo k rozšíření termínů o 15.-16.10.2018, 22.-26.10.2018, 12.-16.11.2018 a 19.-
23.11.2018. 
 
Smlouva o zajištění odborné praxe s Krajskou nemocnicí T. Bati, a.s. Zlín od 3.9.2018 do 12.10.2018, od 
29.10.2018 do 9.11.2018 a od 26.11.2018 do 7.12.2018 pro zaměstnance společnosti, plnění probíhá 
bez úplaty. 
 
Smlouva o zajištění absolvování stáže uzavřená s Krajskou nemocnicí T. Bati, a.s. Zlín, jejímž předmětem 
je úprava vzájemných práv a povinností při poskytnutí odborného studijního pobytu na novorozeneckém 
oddělení v Krajské nemocnici T. Bati, a.s. Zlín. Smlouva je uzavřena na dobu určitou od 1.10.2018 do 
30.11.2018. Hodnota plnění je 10.090 Kč. 
 
Smlouva o poskytnutí finančních prostředků uzavřená s Krajskou nemocnicí T. Bati, a.s., jejímž 
předmětem je závazek Kroměřížské nemocnice a.s. ve spádové oblasti Zlínského kraje zajišťovat sběr 
dat pro potřeby Národního onkologického registru ČR. Plnění pro Krajskou nemocnici T. Bati a.s. je 
poskytováno za úplatu ve výši 124.913,- Kč. Smlouva je uzavřena na období od 1.1.2018 do 31.12.2018. 
 
Příslib k přenechání prostor k užívání uzavřený s Krajskou nemocnicí T. Bati, a.s. Zlín dne 16.7.2018, 
jehož předmětem je neodvolatelný příslib KMN a.s. přenechat Krajské nemocnici T. Bati, a.s. Zlín 
specifikované prostory k užívání za účelem provozování komplexního onkologického centra. Příslib 
udělen na dobu určitou jednoho roku. 
 
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. 
 
Smlouva o zajištění posouzení zdravotní způsobilosti studentů ke vzdělávání uzavřená dne 9.9.2016 
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 dvou let, tj. do 9.9.2018. Plnění je prováděno za 
úplatu dle podmínek ve smlouvě uvedených. Dodatkem č.1 ze dne 8.9.2018 byl smlouva prodloužena na 
dobu určitou, a to do 31.12.2019. 
 
Smlouva o společném postupu zadavatelů ve věci veřejné zakázky malého rozsahu 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 veřejné zakázky 
„Implementace GDPR pro nemocnice Zlínského kraje“. Smlouva je uzavřena na dobu určitou do doby 
vypořádání všech závazků ze smlouvy plynoucích a plnění probíhá bez vzájemné úplaty, každá ze 
smluvních stran hradí pouze vlastní náklady. 
 
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 
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všech závazků ze smlouvy plynoucích a plnění probíhá bez vzájemné úplaty, každá ze smluvních stran 
hradí pouze vlastní náklady.  
 
Smlouva o společném postupu zadavatelů ve věci veřejné zakázky 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 veřejné zakázky „Statutární audit 
nemocnic“. Smlouva je uzavřena na dobu určitou od 23.8.2018 do doby vypořádání všech závazků ze 
smlouvy plynoucích a plnění probíhá bez vzájemné úplaty, každá ze smluvních stran hradí pouze vlastní 
náklady.  
 
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 na dobu 
neurčitou s účinností od 1.10.2018. Hodnota plnění je 10.700 Kč bez DPH měsíčně. 
 
Smlouva o vzájemné spolupráci zadavatelů ve věci veřejných zakázek uzavřená s Uherskohradišťskou 
nemocnicí a.s., jejímž předmětem je úprava vzájemných práv a povinností v souvislosti se zadáním 
veřejné zakázky na dodávku „Kancelářský papír 2018“. Smlouva je uzavřena jako bezúplatná s účinností 
od 19.12.2018.  
 
Smlouva o umožnění absolvování stáže uzavřená s Uherskohradišťskou nemocnicí a.s., jejímž 
předmětem je úprava vzájemných práv a povinností při poskytnutí odborného studijního pobytu na 
pracovišti nukleární medicíny v Uherskohradišťské nemocnici a.s. Smlouva je uzavřena na dobu určitou 
od 1.11.2018 do 30.11.2018. Hodnota plnění je 2.500 Kč. 
 
Smlouva o dílo uzavřená dne 31.10.2018 se společností Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o., jejímž 
předmětem je provádění zimní údržby. Termín provedení díla 1.11.2018 – 31.3.2019. Plnění je prováděno 
za úplatu dle podmínek ve smlouvě uvedených. Hodnota plnění byla 113 tis. Kč. 
 

7. Posouzení toho, zda vznikla ovládané osobě újma a posouzení jejího vyrovnání - § 82 odst. 2 
písm. f) ZOK 
 

Za poskytnutá plnění posuzovaná v této zprávě byla ovládané osobě ze strany osoby ovládající, i ze 
strany ostatních ovládaných osob poskytnuta odpovídající protiplnění. Ovládané osobě nevznikla za 
účetní období 2018 v této souvislosti žádná újma, není třeba ji žádným způsobem vyrovnat. 
 

8. Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi propojenými osobami § 82 odst. 4 
ZOK 
 

Všechny obchodně smluvní vztahy ovládané osoby s osobou ovládající, i s dalšími propojenými osobami 
byly uzavřeny za v místě a čase obvyklých podmínek. Všechna sjednaná i poskytnutá plnění odpovídala 
podmínkám obvyklého obchodního styku a ovládané osobě z těchto smluvních vztahů nevznikla žádná 
újma, nevýhoda či významné riziko.  

 
 
 
 



V5echny obchodnd smluvni vztahy ovl6dane osoby s osobou ovladajici, i s dalSimi propojenfmi
osobami byly uzavieny zav mistd a case obvyklyich podminek. V5echna sjednan6 iposkytnuta-plndni
odpovldala podmink6m obvykleho obchodniho styku a ovl6dane osob6 z t6chto smluvnich vztah0
nevznikla 26dnA 0jma, nevlhoda ci vlznamn6 riziko.

9. Prohla5enI piedstavenstva

Tato zpr6va byla vypracov6na piedstavenstvem, jakoZto statut6rnim org6nem ovladan6 osoby, na
zt*ladd tdaj0, ktere jsou clen0m piedstavenstva, jakoZto osob6m jednajicim s pedi iadneho hospod6ie,
k datu jejiho sestaveni zn6my,

MUDr, Radomir Mar6dek
piedseda piedstavenstva m istopiedseda piedstavenstva
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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 Dětské centrum Zlín, příspěvková organizace 00839281 
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 pod Radhoštěm 00843474 
PO Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí 00843491 
PO Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí 00843504 
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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 Centrum ÁČKO, příspěvková organizace 00851710 
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 
OPS Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s. 27673286 
OS Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o. 27677761 
OPS Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. 27688313 
OPS 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 
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 
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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 
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 
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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 a Základní škola 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 
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 
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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 ….. příspěvková organizace 
 

OS ….. obchodní společnost 
 

OPS ….. obecně prospěšná společnost 
 

 



   Zpráva o stavu majetku 
Kroměřížská nemocnice a.s. 

k 31. 12. 2018 

-     - 1 

Kroměřížská nemocnice a.s. eviduje vlastní dlouhodobý majetek v hodnotě 224.742 tis. Kč.  
V podrozvahové evidenci je uvedený majetek, který není vykázaný v rozvaze. Jedná se o budovy a 
pozemky v celkové hodnotě 715.271 tis. Kč, které má společnost v nájmu od jediného akcionáře, 
Zlínského kraje.  
Dále má společnost zapůjčený majetek od různých subjektů v hodnotě 24.824 tis. Kč a pronajatý 
majetek ve výši 141 tis. Kč.  



l
lrom6lilsld nemocnlcG a.s.

llauliGloua 660/69, 167 0l lltomEili
rc|l 2r6s0532

oiedstauenswo

N6vrh na rozd6leni zisku zarok2018

V souladu se z6konem 6. 9012012 Sb. (ZAkon o obchodn[ch korporacich) a
stanovami spolednosti piedkl5dri piedstavenstvo Krom6iiZske nemocnice a.s. jako statut6rnf
orgdn spole6nosti valn6 hromadd ndvrh na rozhodnuti o vlisledku hospodaienf b6Zn6ho
06etniho obdobi- rozd6lenIzisku 16.821.894,83 KEza rok 2018.

Piedstavenstvo spolednosti navrhuje c6stku 841.094,74 Kd (5% ze zisku) ptev6st na
tvorbu rezervniho fondu a zbyvajici d6st 15.980.800,09 Kd piev6st na ridet neuhrazenych
ztr6t minulyich let.

I

l:

t:

t_

t:

t_

Vfsledek hospodaieni b6in6ho f6etniho obdobi

(rid.429)
Ge .421)

(z0statek)
(z0statek)

-84.040.540,67 Kd
0Kd

16.821.894,83 Kd

841.094,74 Ke
-68.059.740,58 Kd

:=

Stav pied rozd6len[m zisku
Neuhrazend ztrfta minuliich let
RezervnIfond

Stav po rozddlenizisku
Rezervnifond
NeuhrazenA zhrfta minulyich let

MUDr. Radomir Mar6dek
piedseda piedstavenstva

9.5.2019
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N6vrh na pouZiti rezervniho fondu

V souladu se zdkonem 6. 9012012 Sb. (ZAkon o obchodnfch korporacich) a
stanovami spolednosti piedkldda piedstavenstvo Krom6iiZske nemocnice a.s. jako statut6rni
org6n spolednosti valn6 hromad6 n6vrh na rozhodnutio pouZiti rezervn[ho fondu k uhrazeni
ztr1ty spolednosti.

Piedstavenstvo spolednosti navrhuje 66stku 841.094,74 Kd piev6st na ridet
neuhrazenfch ztrAt minulyich let.

Stav pied pouZitim rezervnfho fondu
Rezervnl fond 941.094,74 K6,
Neuhrazendztrlta minulfch let -69.059.740.59 Kc

Stav po pouZiti rezervniho fondu
Rezervnifond 0 K6
Neuhrazena ztr1ta minulfch let -67.21g.645.g4 Kc

9.5.2019 MUDr. Radomir Mar6dek
pfedseda piedstavenstva
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Koliště ,l965/,13a

60200 Brno česxÁREPUBL|KA
Obch. rejstřík KS v Brně C 4855, lČ: 454 77 639

tel. +420 541 211 237, tel, +420 541 240 807
www.topauditing.cz

e-mail: audit@topauditing.cz

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUD|TORA
jedinému akcionáři společnosti

Kroměřížská nemocnice a.s., lČ: 276 60 532

Výrok auditora
Provedlijsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Kroměřížská nemocnice a,s.

(dále také,,Účetní.lednotka") sestavené nazákladě českých účetních předpisů, která se skládá
z rozvahy k31.12.2018, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a
přehledu o peněžních tocích za rok končící 31, 12.2018, a přílohy této účetnízávěrky, která
obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a dalšívysvětlující informace, ÚOale o
Účetníjednotce jsou uvedeny v úvodu přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv účetní
jednotky Kroměřížská nemocnice a,s, k31.12.2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího
hospodaření a peněžních toků za rok končící 31, 12. 2018 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 podrobnějipopsána v oddílu Odpovědnost auditora zaaudit účetní závěrky.
V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České
republiky jsme na Účetníjednotce nezávislí a splnilijsme i další etické povinnosti vyplývající
z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili,
poskytujídostatečný 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 Účetni jednotky.

Náš výrok k účetní závérce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však
souČástí našich povinnostísouvisejících s ověřením účetní závérky seznámení se s ostatními
informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním)
nesouladu s úěetní závěrkou ěi s našimi znalostmi o Účetní jednotce získanými během
ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejevíjako významně (materiálně)
nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatníinformace byly ve všech významných (materiálních)
ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy, Tímto posouzením se
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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 základě poznatků a povědomí o tJčetní jednotce, k
nimŽ jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální)
věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích
žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost statutárního orgánu a dozorčí rady Účetní jednotky za účetní závěrku
Statutární orgán odpovídá za sestavení účetní závérky podávající věrný a poctivý obraz

v souladu s českými účetními předpisy azatakový vnitřníkontrolnísystém, ktený považujeza
nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální)
nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán Účetníjednotky povinen posoudit,
zda je tJčetní jednotka schopna nepřetžitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze
účetní závérky záležitosti týkající se jejího nepřetžitého 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 audit 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 považuji 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 uvedenými předpisy 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

2
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základé mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální)
nesprávnost,kníž došlo v důsledku podvodu, je větší nežriziko neodhalení významné
(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 úěetních odhadů
a informace, které v této souvislosti statutární orgán Účetni jednotky uvedl v příloze
účetní závérky.

- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetžitého trvání při sestavení účetní závěrky
statutárním orgánem ato, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje
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 souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud
tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se
schopnosti Účetní jednotky nepřetžitě 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 zobrazuje 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 '10. 5. 20

lng. štěpán G
Oprávnění KAČR

00 BRNo

ToP AU
Oprávnění Komory ů České republiky č. 47

Licencia tJradu pre

@

Znalecký ústav
d výkonom auditu č. 007
čn oalsz-ooo;

Kollště
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