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Základní údaje o společnosti

Struktura akcionářů:

Akcionář: Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín  

Podíl: 100%

Základní kapitál k 31. 12. 2020:

238 900 tis. Kč

Představení společnosti a její činnosti, 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.

Sídlo, základní kapitál, předmět podnikání
Sídlo společnosti:

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

Předmět podnikání:

• poskytování ambulantní a lůžkové, základní a specializované, diagnostické, léčebné, preventivní a lékárenské péče

a dalších služeb souvisejících s poskytováním zdravotní péče v souladu s platnou právní úpravou

• čištění textilu a praní textilu a oděvů

• výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

• silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti

nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

• hostinská činnost

• výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

• prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin                                                                                      

• výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
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Personální nám. Mgr. Naděžda Bergmanová Náměstek pro LPP MUDr. Jiří Javora

Ekonomický nám. Ing. Svatava Mazurková Náměstek pro ošet. Marie Christovová

Provozní nám. Ing. Blanka Šimůnková

Obchodní nám. PharmDr. Filip Ovesný

Dozorčí rada

Ing. Karol Muránsky MUDr. Miroslav Adámek

Ing. Martin Déva

Mgr. Lucie Štěpánková, MBA Mgr. Jozef Machek

člen představenstva člen představenstva

do 31.5.2020 od 1.6.2020

předseda představenstva místopředseda představenstva

Orgány společnosti

Představenstvo a top management

MUDr. Radomír Maráček Ing. Petr Liškář, MBA

člen DR

Ing. Tomáš Pajonk

člen DR

Ing. Miroslav Hladík

Ludmila Šromotová

člen DR

člen DR

člen DR

člen DRčlen DR

člen DR

MUDr. Jaroslav Novák

člen DR

Bc. Klára Čečatková

vznik členství 2. 12. 2019

předseda DR

vznik funkce 25. 2. 2020

MUDr. Róbert Teleky
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oddělení 

chirurgie
ambulance LPS
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pneumologie 

a ftizeologie

oddělení

ošetřovatelské péče

oddělení

mikrobiologie

oddělení

informačních technologií
BOZP a PO

oddělení hematologie a 

transfúzní
marketingový specialista

oddělení 

oftalmologie

ambulance závodního 

lékaře

revizní technik

oddělení 

anesteziologie 

a resuscitace
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PZS, ZL 

a LPS
sklad  MTZ

oddělení energetiky
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dětské

a neonatologie

ambulance

rehabilitační 

a fyzikální medicíny

specialista vzdělávání

Odbor logistiky
zdravotní pojišťovny

Přístrojová komise
epidemiologická

sestra
oddělení úklidu

knihovna

Škodní komise nutriční terapeuti oddělení údržby

oddělení

ortopedie

oddělení

COS a CS
 Odbor zdravotnické 

techniky

a metrologie

právní služby Odbor zdrav. pojišťoven a 

controllingu

Výluková komise
zdravotně-sociální 

pracovníci

Léková komise
vedoucí

fyzioterapeut
oddělení dopravy

oddělení

neurologie

oddělení 

radiodiagnostiky
výdejna 2 mzdová účtárna evidence majetku

Odbor financování
oddělení správy budov

oddělení

gynekologie

a porodnictví

oddělení ortoptiky Etická komise
vedoucí 

laboranti

oddělení stravovacího 

provozu

výdejna 1 oddělení personalistiky evidence financí a daní
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vnitřního lékařství

oddělení 

urologie
Rada kvality vrchní sestry

Ústavní lékárna
Odbor řízení lidských 

zdrojů

Provozní úsek

Kroměřížská nemocnice a.s. - Organizační struktura k 31. 12. 2020

Představenstvo Dozorčí rada

Místopředseda 

představenstva

sekretariát tiskový mluvčí interní auditor oddělení kvality projektový manažer

Úsek léčebně preventivní 

péče
Úsek ošetřovatelské péče Obchodní úsek Personální úsek Ekonomický úsek
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Jednotlivá oddělení nemocnice

RTG MUDr. Trojek Minks, DiS. 17462 32705 - - -

Vyplnit obrázkem (obrázky)

-

Magnetická rezonance MUDr. Trojek Minks, DiS. 5936 7680 - - - -

- - -

Mikrobiologie MUDr. Bařinková Trubelíková B. 14513 27676 - -

Klinická biochemie MUDr. Chrenovská Dvořáčková I. 18712 71993 -

- -

Laboratoře

Hematologicko-transf. MUDr. Zdráhalová Štěpánková J. 15526 42929 - - - -

Ústavní lékárna Mgr. Úlehlová - - - - - -

Fyzioterapie Mgr. Gala 3555 7730 - - - -

- - -

Rehabilitace MUDr. Marek 1818 3840 - -

Kožní MUDr. Ptáček 2628 6085 -

- -

Ostatní zdravotnické obory

Dětské a neonat. MUDr. Jeník Dvořáková I. 1869 3233 2232 2,8 34 38,00%

Gastroenterologie MUDr. Kolář 2660 7145 - - - -

Specializované obory

Hemodialýza MUDr. Zelinková 582 10159 - - - -

Urologie MUDr. Domes Mgr. Drábková 4346 12373 1432 4 28 70,00%

- - -

Ušní MUDr. Pár Kuchtíková M. 4392 8216 1207 2,3

Oční MUDr. Holbová Bubrjaková M. 6534 12681 -

20 38,60%

GYN-POR MUDr. Přibík Bc. Čečatková 2144 5039 1304 3,3 33 36,00%

Ortopedie MUDr. Rafi Holanová M. 3988 8548 806 4 20 44,50%

Chirurgické MUDr. Polednik Zajícová A. 10841 23974 2680 6 75 61,50%

36,2 20 89,00%

Chirurgické obory

ARO MUDr. Schindler Bc. Dundálková 4648 7564 238

OOP MUDr. Horková Mgr. Brančíková - - 157

9,5 7 90,00%

Neurologie MUDr. Berka Trlicová H. 5035 12613 748 7,4 30 75,50%

Plicní MUDr. Pšikalová Chocholatá M. 3364 8384 678 5,7 20 75,10%

Interní obory

Interní MUDr. Třeštík Mgr. Horák 7618 12014 3504 5 99 57,70%

Základní ukazatele jednotlivých oddělení nemocnice

Oddělení Primář Vrchní sestra

Počet Prům. 

doba 

hospital. 

(dny)

Počet 

lůžek

Využití 

lůžek 

(%)

ambulantních
hospital. 

pacientůpacientů 

(unikát.)
vyšetření
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Základní ekonomické, personální, kapacitní a výkonnostní údaje

Vyplnit obrázkem (obrázky)

Podíl reoperací 0,61% 0,50% 0,51%

z toho: plánované operace 6 995 6 671 3 796

           akutní operace 2 020 2 004 1 310

Prům. obložnost - následná lůžka 98,05% 97,00% 89,00%

Počet operací celkem 9 015 8 675 5 106

Prům. doba hospitalizace - následná lůžka (dny) 32 36,2 36,2

Prům. obložnost - akutní lůžka 68,02% 66,00% 56,00%

Počet narozených dětí 695 641 646

Prům. doba hospitalizace - akutní lůžka (dny) 3,8 4 4,5

Počet hospitalizovaných pacientů 17 870 19 909 14 581

Počet porodů 694 639 644

Výkonnostní ukazatele za nemocnici

Počet ošetřených pacientů (počet rodných čísel) 57 516 57 158 77 620

Počet ambulantních vyšetření 456 448 440 374 432 926

     z toho: lůžka NIP a DIOP 0 0 0

Počet sociálních lůžek 0 0 0

               lůžka JIP 35 35 35

   Počet následných lůžek 20 20 20

   Počet akutních lůžek 371 366 366

     z toho: lůžka standard 336 331 331

Průměrný evid. počet lékařů přepočtený 116,4 112,48 113,77

Kapacitní údaje k 31.12.

Počet nasmlouvaných lůžek celkem 391 386 386

Výsledek hospodaření před zdaněním 21 324 29 266 59 716

Personální údaje

Ekonomika v datech 758,65 766,33 791,92

Výnosy celkem 714 273 814 946 1 008 018

Výsledek hospodaření za úč. období 16 822 27 433 48 322

Dlouhodobý hmotný majetek (netto) 221 529 229 246 232 195

Náklady celkem 734 889 787 513 959 696

Ukazatel 2018 2019 2020

Ekonomické ukazatele (v tis. Kč)

Dlouhodobý nehmotný majetek (netto) 3 213 3 174 11 211
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Povinně zveřejňované informace

Významné skutečnosti, které nastaly až po rozvahovém dni

Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje

V oblasti výzkumu a vývoje společnost v roce 2020 nevyvíjela žádné aktivity.

Nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů

Ve společnosti v průběhu účetního období 2020 nedošlo k nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů.

Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztahů

V oblasti ochrany životního prostředí se nemocnice řídí platnou legislativou, proces je zmapován řízenými dokumenty

a pravidelně kontrolován při vnitřních auditech a v rámci certifikačních a akreditačních šetření. Jsou prováděna

pravidelná autorizovaná měření zdrojů znečištění ovzduší, pravidelné revize a kontroly zařízení. Nemocnice má

zpracován dokument Základní hodnocení rizik ekologické újmy.  

V rámci odpadového hospodářství jsou veškeré odpady tříděny a shromažďovány podle jejich vlastností a možného

využití. Nádoby jsou patřičně označeny, jsou zpracovány identifikační listy nebezpečného odpadu. Skladování je

prováděno v souladu se zákonem o odpadech a zajištěno odpovědnou osobou.  

Produkce odpadu v roce 2020 činila 327 t, z toho směsný komunální odpad 68 t, nebezpečný odpad 159 t a ostatní

odpad 100 t.

Dne 25. 1. 2021 došlo ke změně v obsazení představenstva a dozorčí rady Kroměřížské nemocnice a.s. 

Konkrétně bylo dosavadní představenstvo společnosti odvoláno a byli jmenováni noví členové, a to MUDr. Lenka

Mergenthalová, MBA (následně zvolena předsedou představenstva), Ing. Svatava Mazurková a MUDr. Jiří Javora

(členové představenstva). Současně došlo i ke změně stanov společnosti ve způsobu jednání za společnost, kdy

nově za společnost jedná předseda představenstva samostatně nebo společně alespoň dva členové představenstva.

V obsazení dozorčí rady došlo dne 25. 1. 2021 k odvolání všech dosavadních členů vyjma těch, kteří jsou voleni

zaměstnanci Kroměřížské nemocnice a.s., a nově byli jmenováni členy dozorčí rady Ing. Jana Skopalová (od 9. 2.

2021 předseda dozorčí rady), Mgr. Štepán Bekárek, Ing. Jaromír Žůrek, Ing. Radovan Macháček a Mgr. Bc. Karel

Holík, BA, MBA.

Dodatečně byl jako poslední člen dozorčí rady dne 8. 2. 2021 jmenován MUDr. Lubomír Nečas.

Dne 6. 4. 2021 bylo otevřeno v hale B Výstaviště Kroměříž velkokapacitní očkovací centrum. Tímto došlo i k přesunu

vakcinace všech skupin obyvatel z areálu Kroměřížské nemocnice a.s., kde očkování proti Covid-19 doposud

probíhalo.
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Informace požadované podle zvláštních právních předpisů

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

Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za kalendářní rok 2020.

Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti (§ 18 odst. 1 písm. a) Zákona)

celkový počet žádostí - 3

z toho:

žádosti, na základě nichž byly informace poskytnuty v plném rozsahu - 2

částečně vyřízené žádosti (vydáno i rozhodnutí o odmítnutí části žádosti) - 1

plně odmítnuté žádosti (vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti) - 0

odložené žádosti - 0

 

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí (§ 18 odst. 1 písm. b) Zákona) - 1

 

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o 

odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se 

soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a 

nákladů na právní zastoupení (§ 18 odst. 1 písm. c) Zákona)

 

Soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

 

Počet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence (§ 18 odst. 1 

písm. d) Zákona) - 0

 

Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení  (§ 18 odst. 1 

písm. e) Zákona) - 0

 

Další informace vztahující se k uplatňování Zákona (§ 18 odst. 1 písm. f) Zákona)

 

Veškeré žádosti o poskytnutí informací byly vyřizovány v souladu se Zákonem.
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Předpokládaný budoucí vývoj společnosti
Mise společnosti
Nemocnice s lidským rozměrem

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

optimální podmínky pro jejich celoživotní vzdělávání, zejména pro postgraduální přípravu lékařů s cílem
minimalizovat během ní nutnost pobytu mimo domovské pracoviště. Ve skupině spolupracujících nemocnic
Zlínského kraje bude platným a aktivním článkem podílejícím se na zajištění dostupné a kvalitní péče. Bude
připravena na případné časově neomezené paralelní fungování zdravotní péče o covid i non-covid pacienty dle
vývoje pandemie a získané zkušenosti využije při plánování dalšího rozvoje.

Hlavními strategickými cíli jsou:  

- optimální a efektivní struktura akutní a následné péče
- účinný personální management
- investiční rozvoj společnosti
- eHealth, kybernetická bezpečnost
- bezpečnost a kvalita poskytovaných služeb, spokojený pacient
- ekonomická stabilita 

Optimální a efektivní struktura akutní a následné péče
Potřeba a poptávka ve spádu Kroměřížské nemocnice a.s. včetně zkušenosti ze současné pandemické situace
ukázaly potřebu zachování akutní péče ve stávajícím spektru oborů, který bude nutné rozšířit co nejdříve o
urgentní příjem. Rozsah poskytované péče je a bude limitovaný personálními zdroji. Jako vysoce naléhavé se
pro další fungování operačních oborů a rozvoje jejich potenciálu jeví řešení stavu a kapacity operačních sálů,
jejich zázemí s centrální sterilizací a dospávací jednotkou. Demografický vývoj bude vytvářet v budoucnu ještě
významnější tlak na část akutní péče řešící „nemoci stáří“ (oftalmologie, ortopedie, urologie, interna-vnitřní
lékařství), a nejinak tomu bude v oblasti následné péče. Obor vnitřní lékařství je pod obrovským tlakem již
v současné době, personálně není stabilizovaný. Nepříznivá je situace rovněž na neurologii. Zajistit jejich

fungování je jeden z nejpalčivějších úkolů. Kroměřížská nemocnice disponuje pouze 20 lůžky následné péče.
V korelaci s personálními zdroji bude vhodné usilovat o jejich rozšíření, a to včetně dlouhodobé péče intenzivní
a ošetřovatelské, případně rehabilitační.

Účinný personální management 
Představuje kontinuální týmový projekt celé nemocnice, na všech úrovních, nejen personálního oddělení, se
zapojením všech dostupných motivačních příležitostí včetně stipendií a přidaná hodnota – ukázat, že o nové
pracovníky stojíme a že jim máme co nabídnout po stránce odborné. Důležitou úlohu hrají primáři a vedoucí
pracovníci oddělení, odborná úroveň a atmosféra pracoviště. Zásadní pro budoucnost nemocnice je však
stabilizace, podpora a rozvoj stávajícího personálu, namísto neustálého hledání a zaškolování personálu
nového. Rezervy v náboru nových pracovních sil lze nalézt zejména během praxí a stáží studentů, které je
nutné jmenovitě zapojit do odborné práce pod dohledem, věnovat se jejich edukaci, dát jim příležitost,
možnost vyzkoušet si medicínu v praxi. Dalo by se přemýšlet o akci, kterou kolegové v Jihočeském kraji
pořádají pod názvem „Medik roku“. Významnou příležitostí může být spolupráce s lékařskými fakultami při
stážích studentů 6. ročníků kromě již zavedených stáží v nižších ročnících. Vhodné bude zmapovat ve spádu
nemocnice zájemce o studium zdravotnických oborů, a to spoluprací se středními i základními školami.

Investiční rozvoj společnosti
Investice do majetku jako je zdravotechnika, SW+HW, sanitky atd. jsou v režii nemocnice, je nastavena jejich
periodická obnova, která bude pokračovat.
Stavební investice do nemovitého majetku v posledním období stagnují, závisí na rozhodnutí vlastníka, kterým
je Zlínský kraj. Nemocnice naléhavě potřebuje vybudovat urgentní příjem, operační sály a jejich zázemí, a pak
plynule pokračovat v další revitalizaci a dostavbě svého areálu. Pro zrychlení celého procesu se nabízí aktivní
přístup nemocnice. Její ekonomická kondice by již dovolovala stát se investorem části stavebních akcí. A to za

předpokladu souhlasu vlastníka s technickým zhodnocením jeho nemovitostí či prodeje/vkladu pozemků pro
výstavbu budov akciové společnosti. V současné době se nabízí rovněž možnost využít dotačních prostředků
EU, na což je nutné reagovat neprodleně.
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eHealth, kybernetická bezpečnost
Trvalý úkol, návaznost na Národní strategii elektronického zdravotnictví. Během pandemie prověřena
správnost a účelnost zavedení eReceptu a eNeschopenky. Kybernetické útoky na zdravotnická zařízení ukázaly
zranitelnost nemocnic, může dojít k ochromení prakticky celého provozu, ztrátě dat.

Bezpečnost a kvalita poskytovaných služeb, spokojený pacient
Jedná se o trvalý úkol. Dosažena akreditace dle SAK, periodické reakreditace budou po 3 letech. Akreditace
dle ČIA v laboratořích pravidelně obnovována, je nutná pro vyšší úhradu za bod. Periodicky obnovována
nezbytná certifikace pro obor zobrazovacích metod.

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

12



Kroměřížská nemocnice a.s. Výroční zpráva 2020

Významné události roku 2020

LEDEN

ÚNOR

Ekonomika v datech

BŘEZEN

DUBEN

Obrázek (obrázky)

KVĚTEN

ČERVEN

Obrázek (obrázky)

Až na Tři krále přišel v Kroměřížské nemocnici na svět první občánek města

Kroměříže roku 2020. Stal se jím chlapeček Tomáš Hánoš, který při porodu

vážil 3650 gramů a měřil 50 centimetrů. Pár hodin poté maminku Kateřinu s

jejím novorozeným synem navštívila přímo v porodnici místostarostka města

Daniela Hebnarová, která oběma popřála zdraví a předala velkého plyšového

lva, finanční dar a kytici.

V nových ambulancích pracuje od února personál Oddělení otorinolaryngologie a

chirurgie hlavy a krku. Tamní prostory prošly rozsáhlou rekonstrukcí za více než

8 milionů korun, jejíž součástí bylo také pořízení nového přístrojového vybavení.

Díky stavebním úpravám se rozšířil počet vyšetřovacích ambulancí, a tím i počet

pacientů, kteří mohou být v ambulanci v jeden čas ošetřeni.

Nemocnice Zlínského kraje začaly na počatku března zavádět společná opatření,

kterými se připravovaly na případný nárůst počtu lidí, u nichž by se mohly

vyskytnou příznaky onemocnění novým koronavirem. Ve všech čtyřech

nemocnicích začal platit plošný zákaz návštěv, brzy poté začal fungovat mobilní

testovací tým, který jezdil za nemocnými pacienty provádět PCR odběry domů. U

vstupu do nemocnice byli v rámci bezpečnosti pacienti vyšetřováni v takzvaném

třídícím stanu.

Nové odběrové místo pro pacienty s podezřením na onemocnění koronavirem

zřídila ve svém areálu Kroměřížská nemocnice na počátku dubna. Místo bylo

určeno pacientům s příznaky, které k vyšetření odeslal epidemiolog nebo

praktický lékař. Zdravotníci měli v prvopočátku zázemí v obytném kontejneru na

parkovišti za nemocniční lékárnou u výjezdové brány. Později se testovací místo

přesunulo do budovy F.

Nový ultrazvuk za téměř jeden milion korun pořídila v květnu 2020 Kroměřížská

nemocnice pro potřeby Gynekologicko-porodnického oddělení. Jeho předností je

to, že dokáže zachytit dosud nenarozené miminko nejen ve 3D, ale i 4D

zobrazení. Nastávající rodiče tak mohou získat na památku nejen 3D fotografii,

ale také video svého budoucího potomka.

Více než půl milionu korun investovala Kroměřížská nemocnice do nového

přístrojového vybavení pro Oddělení oftalmologie a ortoptiky. K moderní a

komplexní diagnostice tak přispívají od června 2020 dvě nové štěrbinové lampy

a bezkontaktní tonometr, který mimo nitroočního tlaku měří také tloušťku

rohovky.
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ČERVENEC

SRPEN

Obrázek (obrázky)

ZÁŘÍ

Obrázek (obrázky)

Obrázek (obrázky)

Prestižní akreditaci kvality a bezpečí získala v roce 2020 Kroměřížská nemocnice,

která prošla začátkem prosince 2020 přísným hodnocením Spojené akreditační

komise. Zařízení tak získalo certifikát garantující, že veškerá péče o pacienta na

lůžku i v ambulancích splňuje přísné požadavky na kvalitu a bezpečí. Certifikát

nemocnice získala na dobu tří let.

PROSINEC

Nový urodynamický přístroj vyšší třídy Samba získalo Urologické oddělení. Nová

specializovaná přístrojová technika je využívána zejména pro přesnější určování

typu inkontinence, tedy nechtěného úniku moči u žen i mužů, a pomáhá

odborníkům při stanovení adekvátní léčby. Pořízení přístroje vyšlo nemocnici na

bezmála půl milionu korun.

Prestižní akreditaci pro vzdělávání lékařů získalo Ortopedické oddělení. Od léta

2020 se zde díky tomu mohou vzdělávat lékaři, kteří chtějí získat

specializovanou způsobilost v oboru ortopedie a traumatologie pohybového

ústrojí. Pracoviště navíc získalo takzvanou akreditaci druhého typu, což je

nejvyšší možný statut u nemocnic nefakultního typu, a stalo se tak prestižním

místem pro začínající i zkušené lékaře.

Přístavba budovy A Kroměřížské nemocnice získala Čestné uznání v rámci

prestižní soutěže Stavba roku 2019 Zlínského kraje. Realizace stavby a vybavení

si vyžádala investice ve výši 104 milionů korun. V přízemí budovy je umístěna

zcela nová magnetická rezonance, a dále také ortoptika, tedy specializovaný oční

obor, který pomáhá zejména dětským pacientům obnovit a zlepšit spolupráci

obou očí.

Nové odběrové místo pro testování na nemoc Covid-19 otevřela Kroměřížská

nemocnice v říjnu v areálu Výstaviště Kroměříž. Ke stávajícímu odběrovému

místu v areálu nemocnice přibylo druhé, kde bylo možné testování osob přímo z

automobilu. Za den tady bylo prováděno více než tisíc PCR testů.

Medicínsky i logisticky náročnou akci, která neměla v České republice obdoby, zažily

na začátku listopadu nemocnice ve Zlíně, Uherském Hradišti a Kroměříži. Odtud bylo

pěti sanitkami záchranné služby přepravováno do pražské motolské nemocnice pět

pacientů s koronavirem v tom nejzávažnějším stavu. Všichni tito pacienti museli být

i během cesty připojení na umělou plicní ventilaci. Konvoj byl doprovázen policejními

vozy.

ŘÍJEN

LISTOPAD
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Ekonomika v datech

Vyplnit obrázkem (obrázky)

Náklady 734 889 787 513 959 696

Hospodářský výsledek 16 822 27 433 48 322

141 095Spotřeba materiálu 128 085 122 943

Osobní náklady 454 447 510 517

Ekonomika v datech

14 769 14 478

636 588

Prodané zboží 55 205 47 164 41 348

12 717

Celkem 91 904 83 542

2019

112 717

5 205

Speciální zdravotnický materiál (SZM) 47 767 46 392

Elektrická energie 5 833

Celkové náklady a výnosy (tis. Kč) 2018 2019 2020

Výnosy 751 711 814 946 1 008 018

74 138

Krev a krevní výrobky

2020

93 839

Prádlo, služby spojené s prádlem a OOPP 7 843 7 690 10 226

4 702 5 564

Ostatní náklady 61 018 64 720

23 417 27 400 32 348

2018

Potraviny pro pacienty 5 777 5 995

6 827 6 183 8 657

Léčivé přípravky 31 533 24 973 24 717

Vybrané přímé náklady (tis. Kč)

Náklady dle druhu (tis. Kč) 2018 2019 2020

9 001 25 816

Opravy a udržování

Spotřeba energie

Celkem 67 811 74 127 106 572

4 665 5 846

9 744 11 346 10 897

5 470

2019 2020

45 155

Všeobecný materiál a náhradní díly 8 815

Voda 3 350 3 359 3 175

Plyn (pára/teplo)

Provozní náklady (tis. Kč) 2018

Služby ostatní, výše neuvedené 28 693 31 320

14,7%

1,5%

4,3%

66,3%

3,4%

9,8%

2020

Spotřeba materiálu

Spotřeba energie

Prodané zboží

Osobní náklady

Ekonomika v datech

Ostatní náklady
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16%

2018

327 843

v %

Vyplnit obrázkem (obrázky)

432 297

26 716 30 557 31 082

55 321

80 663

153 247 169 367 207 209

365 705

42 228 47 754

17 975 19 545 23 363

16 53 0

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

RBP, zdravotní pojišťovna

20202019

628 565 701 002

60 540 68 020

Tržby od zdravotních pojišťoven (tis. Kč)

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Oborová ZP zam. bank, poj. a stavebnictví

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Celkem

z toho vyúčtování za minulá období

Meziroční změna

v tis. Kč

66 592

525

7 567

2%

18%

20%

-100%

19%

22%

18%

3 818

-53

12 643

37 842

128 934829 935

5 791 15 000 1 426

52,1%

3,7%6,7%

2,8%0,0%

9,7%

25,0%

2020

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

RBP, zdravotní pojišťovna
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Investice

Vyplnit obrázkem (obrázky)

Investice celkem 56 861 54 384 2 477 0

Gynekologické-porodnické oddělení 1 555 1 555 0 0

RTG oddělení 245 245 0 0

Urologické oddělení 644 644 0 0

Ostatní provozy nemocnice 2 309 955 1 354

Otorinolaryngologické oddělení 185 185 0 0

Plicní oddělení 573 573 0 0

0

Ortopedie 497 497 0 0

Ortoptika 794 794 0 0

Oddělení klinické mikrobiologie 118 118 0 0

Oddělení ošetřovatelské péče 358 358 0 0

Neurologické oddělení 159 159 0 0

Oční oddělení 661 661 0 0

Kožní oddělení 22 22 0 0

Lékárna 57 57 0 0

Chirurgické oddělení 313 313 0 0

Interní oddělení 1 378 1 378 0 0

Gastroenterologie 5 672 5 672 0 0

Hematologicko-transfúzní oddělení 242 242 0 0

Doprava 27 27 0 0

Fyzioterapie 81 81 0 0

Centrální sterilizace 0 0 0 0

Dětské oddělení 292 292 0 0

Anesteziologickoresuscitační oddělení 3 197 2 602 595 0

Ekonomika v datech 891 891 0 0

Výpočetní technika 13 598 13 598 0 0

Zdravotnické přístroje 20 271 18 323 1 948 0

Stavební investice 4 276 4 276 0 0

Stroje, dopravní prostředky 4 990 4 461 529 0

Investice (tis. Kč) Celkové výdaje

Financování

Vlastní 

zdroje

Dary věcné a 

finanční
Dotace

Nehmotný majetek 13 727 13 727 0 0
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Lidské zdroje

Celkem 158 720 878 100%

Podíl v % 18% 82% 100%

Vyplnit obrázkem (obrázky)

51 - 60 let 29 168 197 22%

61 let a více 17 44 61 7%

31 - 40 let 44 158 202 23%

41 - 50 let 40 223 263 30%

2%

21 - 30 let 24 114 138 16%

Struktura zaměstnanců dle věku 

(stav k 31.12.2020)
Muži Ženy Celkem

Podíl v 

%

do 20 let 4 13 17

Dělníci a provozní pracovníci 92,4 94,43 105,28

Celkem 758,65 766,33 791,92

Pedagogičtí pracovníci 0 0 0

Ekonomika v datech 50,33 51,38 55,31

ZP nelékaři s pod odb. dohledem 97,69 102,28 104,88

Jiní odb. prac. nelékaři s odb. způs., dentisté 2,31 1,45 1,38

Ostatní ZP nelékaři s odb. způsobilostí 80,64 86,87 96,53

ZP nelékaři s odb. a spec. způsobilostí 16,97 16,49 16,26

Farmaceuti 6,21 6,71 7

Všeobecné sestry, porodní asistentky 295,7 294,24 291,51

Průměrný ev. počet zaměstnanců přepočtený 2018 2019 2020

Lékaři a zubní lékaři 116,4 112,48 113,77

14,4%

0,9%

36,8%

12,2%

2,1%

13,2%

0,2%

0,0%
7,0%

13,3%

2020
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

Ekonomika v datech

0

50

100

150

200

250

300

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

Ženy

Muži
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Vyplnit obrázkem (obrázky)

Celkem 149 149 119 103

THP 12 12 10 5

Dělníci a provozní pracovníci 58 35 41 32

Jiní odb. prac. nelékaři s odb. způs., dentisté 0 1 1 1

Pedagogičtí pracovníci 0 0 0 0

ZP nelékaři s odb. a spec. způsobilostí 2 3 1 1

ZP nelékaři s pod odb. dohledem 19 23 11 17

Všeobecné sestry, porodní asistentky 30 29 32 24

Ostatní ZP nelékaři s odb. způsobilostí 13 27 7 11

Lékaři a zubní lékaři 13 19 15 12

Farmaceuti 2 0 1 0

Nástupy a výstupy zaměstnanců
Nástupy Výstupy

2019 2020 2019 2020

12

0

24

11

1

17

1

0

5

32

19

0

29

27

3

23

1

0

12

35

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

2020

Výstupy Nástupy
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Publikační a přednášková činnost zaměstnanců

ANESTEZIOLOGICKO-RESUSCITAČNÍ ODDĚLENÍ

MIKROBIOLOGIE

CHIRURGIE

ODDĚLENÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE

ORTOPEDICKÉ ODDĚLENÍ

PNEUMOLOGICKO-ALERGOLOGICKÉ ODDĚLENÍ (PLICNÍ)

RADIODIAGNOSTICKÉ ODDĚLENÍ

Lékaři se aktivně zúčastnili Sympozia radiologie hrudníku v Čeladné. 

UROLOGICKÉ ODDĚLENÍ

Oddělení získalo prestižní akreditaci druhé typu pro vzdělávání lékařů. Díky tomu se zde mohou vzdělávat lékaři, 

kteří chtějí získat specializovanou způsobilost v oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí.

Ve spolupráci se sekcí Intersticiálních plicních procesů ČPFS ČLS JEP se lékařky podílely na odborných vzdělávacích 

seminářích a přednáškách intersticiální plicní fibrózy v rámci sekce IPF.

Odborná publikační činnost v rámci SIPP/Sekce intersticiálních a plicních procesů/České pneumologické a 

ftizeologické společnosti ČLS JEP pro vyšetřování a léčbu intersticiálních plicních onemocnění.

Aktivní členství v sekci Intersticiálních plicních procesů - plicní oddělení KMN je součástí registrovaných center SIPP. 

Odborné články a publikace z tohoto registru mají mezinárodní výstupy. 

Publikační práce:

MUDr. Chmelař - Botulotoxin a jeho použití v urologické praxi

MUDr. Chmelař - Extra-anatomický stent - pozdní komplikace. Urologie pro praxi. Solen

MUDr. Kovařík - Transvezikální prostatektomie v léčbě BPH

MUDr. Kovařík - Spontánní ruptura angiolipomu ledviny. Urologie pro praxi. Solen

MUDr. Kocourek - Perkutánní extrakce konkrementu

Urologické oddělení Kroměřížské nemocnice a.s. bylo výborem České urologické společnosti vybráno jako 

spolupořadatel významné celorepublikové odborné akce "Jarní urologické symposium" v roce 2021. Avšak vzhledem 

k aktuální situaci bylo avizováno, že se akce uskuteční až v roce 2022.

Kongresy, semináře a další vzdělávací akce pro rok 2020 byly v prezenční formě zrušeny z důvodu probíhající 

pandemie SARS-CoV-2 a vytíženosti zdravotnického personálu. 

Oddělení byl udělen od Státního zdravotního ústavu (garant Externího hodnocení kvality práce Laboratoře) Certifikát 

správné laboratorní praxe pro rok 2020. 

Personál absolvoval několik webinářů, a to jednak pasivně, a také v aktivní formě jako přednášející. Příkladem 

XVIII. Celostátní kongres s mezinárodní účastí, léčba ran a kožních defektů konaný v Pardubicích, a dále aktivní 

účast na semináři Řešení monstrózních ventrálních kýl.

Lékaři a sestry se účastnili pouze semináře XXIII. Dny intenzivní medicíny v Kroměříži, který spolupořádají.

I v roce 2020 bylo oddělení ošetřovatelské péče držitelem Certifikátu hojení chronických ran od Společnosti pro 

léčbu chronických ran.
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Dotace, významní dárci finančních a věcných darů

Dotace celkem 87 025 000

Vyplnit obrázkem (obrázky)

Neinvestiční dotace na zajištění

kybernetické bezpečnosti v rámci

operačního programu IROP ve výzvě

č. 10

Ministerstvo 

pro místní 

rozvoj

12 626 000 Kč

Nadační příspěvek k úhradě nákladů

na schválený projekt Podpora

efektivních operací pro urologické

malignity laparoskopickým přístupem

Nadační fond 

MUŽI PROTI 

RAKOVINĚ

200 000 Kč

9 590 000 Kč

Neinvestiční dotace na zvýšení

ochrany měkkých cílů k provedení

analýz a koncepcí poskytovatele

lůžkové péče

Ministerstvo 

zdravotnictví
910 000 Kč

Neinvestiční dotace na podporu

mimořádného finančního ohodnocení

zaměstnanců poskytovatelů lůžkové

péče v souvislosti s epidemií COVID-

19

Ministerstvo 

zdravotnictví
60 449 000 Kč

Přijaté dotace a příspěvky v roce 2020 (Kč)

Vyplnit obrázkem (obrázky)

Účel dotace Poskytovatel

Výše 

poskytnuté 

dotace

Dotace na pořízení vybavení pokojů

pro pacienty

Město 

Kroměříž
100 000 Kč

Dotace na pořízení zdravotnického

materiálu pro zdravotnický personál a

pacienty

Město 

Kroměříž
50 000 Kč

Vyrovnávací platba na úhradu nákladů

spojených se zajištěním lékařské

pohotovostní služby

Zlínský kraj 3 100 000 Kč

Vyrovnávací platba na provoz

protialkoholní a protitoxikomanické

záchytné stanice

Zlínský kraj 
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Významné dary celkem 3 077 000

HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. - 1 ks 

pračka a 1 ks sušička na prádlo 
věcné 37 000

Nadace Křižovatka Brno - 13 ks 

monitorů dechu
věcné 25 000

BTL Medical Technologies s.r.o. - 

5ks plicních ventialátorů BTL-606
věcné 595 000

Zlínský kraj - 4 ks termokamer věcné 507 000

Město Morkovice finanční 10 000

Ministerstvo zdravotnictví ČR - 2 ks 

plicních ventilátorů pro intenzivní 

péči 

věcné 1 354 000

Obec Zdounky finanční 20 000

Obec Zborovice finanční 10 000

56 000

Základní umělecká škola F.X. 

Richtera Holešov 
finanční 33 000

SK Hanácká Slávia Kroměříž finanční 30 000

Vyplnit obrázkem (obrázky)

Významní dárci finančních a věcných darů (Kč)

Dárce Forma daru
Hodnota 

daru

Město Kroměříž finanční 300 000

Město Holešov finanční 100 000

Chiesi CZ s.r.o. finanční
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Účetní závěrka
Rozvaha

Výkaz zisků a ztrát

Příloha k účetní závěrce

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Přehled o peněžních tocích

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Zpráva o stavu majetku

Návrh na rozdělení zisku, návrh na úhradu ztráty

Zpráva nezávislého auditora o ověření výroční zprávy, zprávy o 

vztazích a účetní závěrky

23






























































































