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Úvodní slovo předsedy představenstva
Ve výroční zprávě se bilancuje uplynulé
období. Prolistoval jsem si několik zpráv
za minulé roky a zjistil jsem, že v této části
se již po několik let opakuji. Není
to nedbalost v přípravě tohoto sdělení.
Jedná se o to, že problémy, které provázejí
jak české zdravotnictví, tak samozřejmě naši
nemocnici, se opakují. A tak mi nezbývá nic
jiného, než že budu procházet rok 2012,
pravděpodobně ve většině případů,
ve stejných oblastech.
Rok 2012 byl pro nemocnici rokem
stabilizace a pozitivního ekonomického
vývoje. Stabilizační plán, který byl přijat,
se podařilo naplnit, což přineslo kladný
obrat v hospodaření. Ukázalo se, že
zaměstnanci nemocnice, jednotlivé pracovní
týmy i jednotlivci zvládají své povinnosti
a dokáží se vyrovnat i s některými
nepříznivými situacemi. Pacienti vyjádřili
svoji důvěru tím, že vyžadovali vyšší objem
poskytovaných služeb než v roce předchozím. Úhradová vyhláška dávala dostatek prostoru
k zaplacení provedených výkonů. Předpokládaných úspor bylo dosaženo, náklady jsme snížili
bez toho, aby se tato opatření dotkla odměňování zaměstnanců, případně dostupnosti či kvality
služeb.I za těchto přísných opatření zdravotníci dosáhli vysoké výkonnosti v objemu poskytnuté
zdravotní péče.
V odstavci o kvalitě nebudu opakovat, co jsem uváděl dříve. Nová je skutečnost, že se systém řízení
kvality, jako jeden z markerů pro správně a odborně poskytnutou zdravotní péči, dostává
do povědomí zdravotních pojišťoven. Je skutečností, že doposud nebyly nemocnice, které zavedly
jakýkoliv certifikovaný systém, vnímány jako nemocnice, které nabízejí pacientovi určitou přidanou
hodnotu. Natož, aby byly bonifikovány v úhradě. V současné době se situace mění. Na poli laboratoří
je ze strany zdravotních pojišťoven vyžadována deklarace kvality, a navíc se systém řízení kvality
odráží i ve výši úhrady. Vsetínská nemocnice a.s. bude trvale prosazovat další rozvoj a kultivaci
zavedených systémů řízení kvality a pružně reagovat na požadavky jak legislativy, tak také
zdravotních pojišťoven. Předmětem zájmu je pacient, nikoliv samotný certifikát. Náš klient - pacient

Výroční zpráva 2012

2

musí dostávat kvalitní péči v bezpečném prostředí. Tím získáváme výhodu proti ostatním
poskytovatelům zdravotní péče a našim pacientům nabízíme určitou přidanou hodnotu z toho
plynoucí. Za toto aktivní a tvůrčí prostředí patří všem zaměstnancům, bez rozdílu pozic a zařazení,
opravdové poděkování.
Co očekávám od roku 2013? Je skutečností, že úhradová vyhláška pro následující období
je restriktivní a tedy ekonomicky nepříznivá a má za cíl snížit výdaje ze zdravotního pojištění. Přijatý
obchodní plán je však založen na reálných základech. Absolvovali jsme řadu jednání s představiteli
zdravotních pojišťoven. Zásadní je, že nemocnice má podepsány rámcové smlouvy se všemi
zdravotními pojišťovnami na období dalších pěti let. Přestože vyhlídka do roku 2013 není, díky
restriktivnímu pojetí vyhlášky, příliš veselá, mohu zodpovědně konstatovat, že pozice Vsetínské
nemocnice a.s. je z hlediska její existence pevná. Ze strany zdravotních pojišťoven, ale také
od majitele – Zlínského kraje, je deklarována jasná podpora nemocnici a zřetelně vyjadřována její
nezastupitelnost při poskytování zdravotní péče nejen pro občany Vsetínska.

MUDr. Martin Metelka, MBA
Předseda představenstva, ředitel nemocnice
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1. Charakteristika společnosti
1.1. Základní údaje
Název společnosti:
IČ, DIČ:
Sídlo společnosti:
Korespondenční adresa:
Zápis v obchodním rejstříku:
Datum zápisu:
Datum zahájení činnosti:
Právní forma:
Akcionář:
Telefon:
Webové stránky:

Vsetínská nemocnice a.s.
26871068, CZ26871068
Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75
Vsetín, Nemocniční 955, PSČ 755 32
Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 4830
20. září 2005
1. května 2007
akciová společnost
Zlínský kraj, Třída T. Bati 21, Zlín, PSČ 760 01
+ 4200 571 818 111
www.nemocnice-vs.cz

1.2. 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
Opravy silničních vozidel
Hostinská činnost
Masérské, rekondiční a regenerační služby
Silniční motorová doprava
- nákladní vnitrostátní, provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny
- nákladní mezinárodní, provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny
- vnitrostátní příležitostná osobní
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 - 3 živnostenského zákona

1.3. Základní kapitál
Základní kapitál společnosti byl 25. června 2012 navýšen jediným akcionářem o částku 10 mil. Kč.
Zvýšení základního kapitálu bylo provedeno upsáním 10 kusů nových kmenových akcií v listinné
podobě a jmenovité hodnotě 1 mil. Kč a jejich emisní kurz byl splacen peněžitým vkladem. Emisní
kurz nově upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Základní kapitál společnosti
k 31. 12. 2012 je 245 800 000,- Kč, je vydáno 243 kmenových akcií na jméno v listinné podobě
ve jmenovité hodnotě 1 mil. Kč a dále 28 kmenových akcií na jméno v listinné podobě v hodnotě
100 tis. Kč. K 31. 12. 2012 je základní kapitál splacen.
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1.4. Statutární orgány společnosti
Představenstvo
Předseda představenstva
Člen představenstva

MUDr. Martin Metelka, MBA
Mgr. Jaroslava Hrabicová, DiS.
Ing. Věra Prousková, MBA

Dozorčí rada
Předseda dozorčí rady
Členové dozorčí rady
(řazeno podle abecedy)

Mgr. Petr Kořenek
Ing. Petr Hradecký
MUDr. Jiří Kilian
Blanka Kubelová
JUDr. Jaroslav Kubín
Ing. Jaroslav Kučera
Ing. Radovan Macháček
MUDr. Petr Mičulka
Mgr. Taťána Nersesjan
Ing. Hana Příleská
MUDr. Radim Slováček
Jitka Víchová

1.5. Vedení nemocnice
Ředitel
Náměstek ředitele pro odbornou péči
Náměstek ředitele pro vnitřní služby
Manažer kvality
Tisková mluvčí

MUDr. Martin Metelka, MBA
Mgr. Jaroslava Hrabicová, DiS.
Ing. Věra Prousková, MBA
Ing. Libor Czeffer
Ing. Lenka Plačková

2. Historie společnosti
Tradice nemocnice je již více než stoletá. V dubnu 2012 jsme si připomenuli 101. výročí
slavnostního otevření zdejšího zdravotnického zařízení a 16. května 2012 sto jedna let
od přijetí prvního pacienta, tedy faktického zahájení činnosti nemocnice. Historie však sahá ještě
před tato dvě data. Plán na výstavbu nemocnice byl zpracován již v roce 1904, z finančních
důvodů se však realizace oddalovala. Po velké spálové epidemii v roce 1908 se začalo o nové
nemocnici opětovně jednat. Mezi nejvýznamnější iniciátory a propagátory myšlenky výstavby
patřil tehdejší starosta Josef Černocký, městský lékař MUDr. František Sova a architekt Michal
Urbánek, který zpracoval projekt prvních nemocničních budov.
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Nemocnice měla štěstí na mnohé osobnosti, které s ní spojily svůj život a přispěly k jejímu rozvoji.
Jednou z významných postav byl bezesporu MUDr. Josef Gregor – první primář, který měl chod
nemocnice na starosti. Byl vybrán na základě konkurzu, do Vsetína přišel z Uherského Brodu, kde
pracoval jako sekundář.
Začátky byly obtížné, musel překonat technické obtíže
s vytápěním objektů, ale i nedůvěru lidí. Osvědčil se však nejen jako vynikající chirurg, ale také
nadšený propagátor. Vydal se na venkov a přednášel, a to v hospodských sálech i kostelích. Počáteční
problémy brzy překonal, pacientů rychle přibývalo.

Po dobu první světové války je činnost zdravotnického zařízení značně ochromena, lékaři narukují
na frontu, v nemocnici jsou léčeni zranění a nemocní vojáci. Po skončení války se nemocnice opět
rozvíjí. V roce 1927 je dokončena administrativní budova, o rok později však MUDr. Gregor umírá.
Řízení nemocnice přebírá MUDr. Josef Holz, který přichází z Brna. Svým chirurgickým uměním
přilákal mnohé pacienty a významně se zasloužil o rozvoj nemocnice.
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Počátkem třicátých let ale již kapacita nemocnice nepostačuje, plánuje se výstavba nového
pavilonu. Komplikuje ji však hospodářská krize, později druhá světová válka. I přesto se rozvíjejí
další odbornosti, přicházejí MUDr. František Adamík (ORL), MUDr. Zdeněk Kublák (ftiseolog)
a MUDr. Rudolf Houdek (gynekolog), vznikají nová oddělení. V roce 1945 se společně s chirurgií
stěhují do nového pavilonu, který se po mnoha letech podařilo dokončit.
V roce 1952 se nemocnice stává středem tehdejšího OÚNZ (Okresní ústav národního zdraví).
Realizuje se postupně řada investičních akcí, rozšiřují se i odbornosti (rentgenologie, ARO,
ortopedie, neurologie). Koncem šedesátých let se interní oddělení dočká modernizace
a vybudování jednotky intenzivní péče, v roce 1972 je zahájen provoz v nově vybudovaném
infekčním pavilonu. Dalším vybudovaným objektem je poliklinika.

Fotografie z publikace ke stému výročí nemocnice.

V polovině devadesátých let je dokončena přístavba k chirurgickému pavilonu, kde vzniká prostor
pro centrální operační sály a centrální sterilizaci. Následně je realizována výstavba nového
stravovacího pavilonu (1999 – 2003) a rekonstruován infekční pavilon (dokončeno 2007). Zde
našlo zázemí rovněž dětské oddělení a oddělení lékařské mikrobiologie.
V letech 2003 až 2007 byla nemocnice příspěvkovou organizací, od 1. května 2007 je akciovou
společností, jejímž zakladatelem a jediným akcionářem je Zlínský kraj. Z významných akcí v letech
2007 až 2010 je jistě zapotřebí připomenout obnovu počítačového tomografu v závěru
kalendářního roku 2007. CT pracoviště je v současné době vybaveno přístrojem s šestnácti
řadami detektorů (Toshiba Aquilion S16). V prosinci 2010 byl kompletně digitalizován provoz
na pracovištích v nemocnici. Digitalizace přináší podstatně vyšší kvalitu zobrazení, mnohem
pružnější manipulaci s obrazy, možnost zasílání obrazových dat do jiných zařízení. Znamená také
snížení dávek záření u jednotlivých vyšetření.
V dubnu 2011 byl veřejnosti slavnostně předán zatím nejnovější objekt: Pavilon patologie
a centralizovaných laboratorních provozů, který zajišťuje zázemí nejen pro oddělení patologické
anatomie, ale také pro klinickou biochemii a hematologicko-transfuzní oddělení. Investorem
stavby byl Zlínský kraj, vnitřní vybavení hradila z vlastních prostředků Vsetínská nemocnice a.s.
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3. Současnost společnosti

3.1. Přehled nejvýznamnějších událostí roku 2012

LEDEN 2012
Jednu hodinu a sedmnáct minut po silvestrovské
půlnoci přišel na svět ve Vsetínské nemocnici a.s. Kryštof
Pinďák. Zdravý chlapeček - vážící 2,80 kg - se stal prvním
dítětem roku 2012 narozeným ve Zlínském kraji. Rodiče
Andrea Vavřínková a Martin Pinďák si zdravotnickou péči
i modernizované prostory porodnice pochvalovali.
Poblahopřál jim hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav
Mišák, starostka Vsetína Iveta Táborská, ředitel Vsetínské
nemocnice a.s. MUDr. Martin Metelka, MBA, primář
gynekologicko-porodnického oddělení MUDr. Jiří Hlavinka
a další hosté.

LEDEN 2012
Obrázky ryb, motýlů, vážek a jiné přírodní motivy zdobí
nyní pokoje a chodby v prvním patře Léčebny dlouhodobě
nemocných (LDN) Vsetínské nemocnice a.s. Výtvarná dílka
vytvořili studenti Kvarty B Masarykova gymnázia Vsetín
pod vedením Mgr. Martiny Fabbri. Projekt finančně
podpořila společnost Indet Safety Systems.
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LEDEN 2012
Čtyři nové výhřevné moduly (sloužící v péči o novorozence)
byly instalovány na pokojích stanice šestinedělí
gynekologicko-porodnického
oddělení
Vsetínské
nemocnice a.s. Moduly umožňují udržovat optimální
teplotní prostředí při přebalování, koupání či ošetřování
novorozenců. Na nákup přispěla stotisícovou dotací
Nadace DĚTI-KULTURA-SPORT.

LEDEN 2012
K monitorování pacientek (po gynekologických operacích
a porodech císařským řezem) slouží nový monitorovací
systém na JIP gynekologicko-porodnického oddělení
Vsetínské nemocnice a.s. Zjištěná data jsou bezdrátově
přenášena na centrálu, která má schopnost zápisu,
uchovávání dat. K dispozici je také alarm.

BŘEZEN 2012
Pohádky skřítka Medovníčka i další příběhy četly
pracovnice Masarykovy veřejné knihovny Vsetín malým
pacientům hospitalizovaným na dětském oddělení
Vsetínské nemocnice a.s. Posluchačům se čtené texty moc
líbily, na jejich téma nakreslili několik vydařených obrázků.
Další přidali žáci Základní umělecké školy Vsetín. Vznikla
unikátní publikace, která je originální vzpomínkou na
Týden čtení 2012.

BŘEZEN 2012
Více než stovka zdravotníků se ve čtvrtek 15. března 2012
zúčastnila konference Mozkomíšní mok, který se konal
v mramorovém sále vsetínského zámku. Zajímavou akci
zorganizovalo oddělení klinické biochemie (OKB) Vsetínské
nemocnice ve spolupráci s Českou společností klinické
biochemie. Na programu byla řada přednášek, ale také
prohlídka nových laboratorních provozů, kde odborníci
ocenili účelné uspořádání a moderní vybavení, především
pak biochemickou linku KORUS, kterou mají jen tři
zdravotnická zařízení v republice. Výhodou linky je, že
pracuje rychle, bezpečně, vylučuje záměnu vzorků a umí
automaticky otevírat zkumavky, čímž se snižuje riziko
případné nákazy při kontaktu s biologickým materiálem.
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BŘEZEN 2012
Více než patnáct set vyšetření mělo za první tři měsíce
detašované pracoviště Mammocentra Nový Jičín v budově
vsetínské polikliniky. Jeho pracovníci původně prováděli
screeningové vyšetření prsů dva dny v týdnu, zájem žen je
však tak vysoký, že ordinační hodiny rozšířili o další den.

DUBEN 2012
Monitory dechu novorozenců byly pořízeny z výtěžku
benefičních koncertů a prodejních výstav výtvarného
oboru, které ve prospěch Dětského oddělení Vsetínské
nemocnice a.s. uspořádala již potřetí Základní umělecká
škola Vsetín. Ředitel ZUŠ Roman Konůpka letos
do rukou zástupců oddělení předal šek s částkou dvanáct
tisíc tři sta korun.

DUBEN 2012
Vsetínské dobrovolnické centrum Adorea připravilo další
školení nových zájemců o dobrovolnickou činnost. Mohou
si sami zvolit činnost, které by se chtěli věnovat.
Spolupráce dobrovolnického centra a léčebny dlouhodobě
nemocných (LDN) Vsetínské nemocnice a.s. trvá již několik
let. Dobrovolníků by však byl zapotřebí vyšší počet.

DUBEN 2012
Při operacích nádorů a dalších zákrocích v dutině břišní
nyní vsetínští chirurgové používají moderní harmonický
skalpel nové generace. Přístroj GEN 11 (Ethicon EndoSurgery, Johnson&Johnson) umožňuje provádět rozsáhlejší
výkony, zmenšovat riziko krvácení, potřeby transfuzí,
zároveň zlepšuje hojení ran. Nákup vybavení za tři sta tisíc
korun byl zcela pokryt sponzorským darem společnosti
Austin Detonator, která nemocnici dlouhodobě
podporuje. Slavnostní předání přístroje se uskutečnilo
v dubnu 2012.
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DUBEN 2012
Za první půlrok v nových prostorách Pavilonu patologie
a centralizovaných laboratoří realizovali pracovníci
hematologicko-transfuzního
oddělení
Vsetínské
nemocnice a.s. bezmála tisícovku odběrů od dobrovolných
dárců krve. Zájem o darování krve ve Vsetíně je značný,
nemocnice i přesto ráda uvítá nové dárce, především
s Rh negativními krevními skupinami.

DUBEN 2012
Připravovaná modernizace centrální sterilizace (CS) je opět
blíže realizaci. Krajští radní schválili v dubnu investiční
záměr stavebních úprav za více než dvacet milionů korun.
Nemocnice by měla z vlastních prostředků uhradit výměnu
technologie, jejíž součástí je i plazmový sterilizátor,
na který získala státní dotaci ve výši 4,2 milionu korun.

DUBEN 2012
Anesteziologická ambulance Vsetínské nemocnice a.s.
rozšířila provoz. Všem pacientům před plánovanými
operacemi a zákroky zde lékaři provedou předoperační
anesteziologické vyšetření, doporučí vhodný typ anestézie,
vysvětlí průběh a odpoví na případné dotazy.

KVĚTEN 2012
Vsetínská nemocnice a.s. se již tradičně připojuje k akcím
Světového dne hygieny rukou, který připadá na 5. května.
Letos připravila pro žáky třetích a čtvrtých tříd ZŠ Vsetín
Rokytnice instruktáž, při níž si děti zopakovaly zásady
správného mytí rukou a důležitost tohoto procesu. Část
z nich si také mohla prostřednictvím speciální UV lampy
zkontrolovat, zda a jaké dělají při mytí rukou chyby.
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KVĚTEN 2012
Další možnost úlevy od bolesti krční, hrudní či bederní
páteře nabízí rehabilitační oddělení Vsetínské nemocnice
a.s., které zavedlo diagnostickou a terapeutickou McKenzie
techniku. Na základě diagnostiky je fyzioterapeutem určen
jeden jednoduchý cvik, který pak pacient doma
v pravidelných intervalech opakuje, dále je instruován
o správném zatěžování páteře, přičemž důraz je kladen
především na správný sed.

KVĚTEN 2012
Písničky z televizních pohádek zazněly ve čtvrtek
10. května 2012 v prostorách Léčebny dlouhodobě
nemocných (LDN) Vsetínské nemocnice a.s. Jarní
vystoupení si v letošním roce připravily děti ze Základní
školy
Rokytnice.
Akce
vznikla
ve
spolupráci
s dobrovolnickým centrem Adorea.

KVĚTEN 2012
Žluté kvítky měsíčku lékařského, které jsou tradičním
symbolem celonárodní veřejné sbírky Český den proti
rakovině, byly ve středu 16. května ke koupení
i ve Vsetínské nemocnici a.s. Spolu s ním dostávali dárci
také letáčky, které je informovaly o důležitosti prevence.
Letošním tématem byly nemoci ledvin.

KVĚTEN 2012
Unikátní operace totální náhrady kolenního kloubu
provádějí od května ortopedové ve Vsetíně. Využili
revoluční technologii Visionaire, díky které je operační
zákrok šetrnější ke kostem a měkkým tkáním pacienta,
zkracuje operační čas, snižuje rizika infekcí a dalších
komplikací, jimiž mohou být například tuková embolie
nebo hluboká žilní trombóza. Metoda spočívá
v individuální výrobě přesné šablony na základě pacientovy
vlastní anatomie.
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KVĚTEN 2012
Ušní, nosní a krční oddělení (ORL) znovu nabízí možnost
chirurgické úpravy odstálých (odstávajících) ušních boltců.
Pro dětské pacienty do deseti let hradí tento chirurgický
zákrok pojišťovna, u starších dětí či dospělých se jedná
o placenou službu. U dětí se zákrok provádí v celkové
anestézii, pacienti jsou před a po zákroku hospitalizováni
na dětském oddělení Vsetínské nemocnice a.s. Zhruba tři
týdny po zákroku má dítě uši kryty obvazy, na hlavě
elastickou bandáž, musí pravidelně docházet na převazy.

ČERVEN 2012
Několik stovek dětí přišlo v neděli 3. června 2012
do vsetínské Panské zahrady na oblíbený Den dětí
s ANNOU. Součástí této akce je, kromě řady soutěží,
vystoupení a dalších lákadel, tradičně také dětská tombola,
jejíž výtěžek již podesáté putuje na dětské oddělení
Vsetínské nemocnice a.s. V roce 2012 se podařilo vybrat
více než sedm tisíc korun.

ČERVEN 2012
Již podruhé přijeli na exkurzi do Vsetínské nemocnice
studenti Strednej zdravotníckej školy v Trenčíně. Stejně
jako vloni si prohlédli centrální sterilizaci, ale nově také
stravovací provoz s tabletovým systémem, který v blízkosti
své školy nemají možnost v praxi prostudovat. Na závěr
navštívili vloni
otevřený
Pavilon
patologie
a centralizovaných laboratoří.

ČERVEN 2012
V nových prostorách a s novým názvem nyní pracuje
vsetínská poradna pomáhající lidem v obtížných životních
situacích. Centrum poradenství pro rodinné a partnerské
vztahy (dříve Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské
vztahy) se přestěhovalo z vilky ve Smetanově ulici
do druhého patra vsetínské polikliniky. Zde její služby
mohou využívat i početní návštěvníci ambulancí
praktických lékařů a specialistů.
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ČERVEN 2012
Kvalitně zpracovaný, zajímavý materiál s otevřenými
názory na kontroverzní téma. Tak lze hodnotit
videodokument, který zpracovala staniční sestra dětského
oddělení Bc. Jarmila Zikmundová, DiS. jako absolventskou
práci bakalářského studia na Univerzitě Tomáše Bati
ve Zlíně. Tématem je postoj sester Zlínského kraje
k eutanázii. Filmový materiál je možné zhlédnout
na serveru YouTube.com.

ČERVENEC 2012
Dětské oddělení Vsetínské nemocnice a.s. získalo moderní
inkubátor za bezmála čtyři sta tisíc korun, který slouží
k transportu právě narozených dětí z centrálních
operačních sálů na novorozeneckou stanici. Transportní
inkubátor Air-Shields Isolette TI 500 daroval Nadační fond
Kapka naděje. Inkubátor umožňuje regulovat teplotu
vzduchu a koncentraci kyslíku, zvyšovat relativní vlhkost
a provádět resuscitaci. Příklop s dvojitou stěnou poskytuje
plnou viditelnost a představuje efektivní teplotní
a zvukovou bariéru.

ČERVENEC 2012
Počet porodů byl v prvním pololetí letošního roku ve
Vsetíně vysoký a v podstatě kopíroval loňský rok, který byl
z tohoto pohledu rekordním: narodilo se téměř sedm
stovek dětí (676 porodů). Za první pololetí letošního roku
jsme měli ve Vsetíně 321 porodů (ve srovnatelném období
loňského roku jich bylo 324).

SRPEN 2012
O prázdninách se uskutečnila další etapa výměny
oken, jejímž cílem je výrazné zlepšení teplotní pohody
na pokojích a úspora energií. Obměny se dočkalo druhé
nadzemní podlaží léčebny dlouhodobě nemocných (LDN).
Náklady ve výši bezmála půl milionu korun byly hrazeny
z prostředků Zlínského kraje.
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SRPEN 2012
Nemocniční lékárna sídlící v prostorách vsetínské
polikliniky má, kromě zásobování lůžkových oddělení
veškerými léčivy a dalšími pomůckami, na starost také
vydávání
léků
veřejnosti.
Zajímavou
nabídku
má především pro neurologické a interní pacienty,
k dispozici je ale také celá řada dalších léčiv
a kompenzačních pomůcek. Novinky představil v médiích
vedoucí
nemocniční
lékárny
Mgr.
Tomáš
Svoboda. Rozhovor byl zveřejněn v týdeníku Jalovec,
Vsetínských novinách a na webových stránkách.

ČERVENEC 2012
Oddělení patologické anatomie absolvovalo koncem
července audit Národního autorizačního střediska
pro klinické laboratoře (NASKL), a to v nejvyšší možné
úrovni (Audit II NASKL). Na náročný atest se připravovaly
i další laboratorní provozy Vsetínské nemocnice a.s.

SRPEN 2012
Při srpnové návštěvě valašského regionu zavítal senátor
Jiří Dienstbier ml. také do Vsetínské nemocnice a.s.
Prohlédl si téměř všechna oddělení v hlavním areálu,
zajímal se o poskytované služby, ekonomiku společnosti
i připravovanou výstavbu.

ZÁŘÍ 2012
S velmi dobrými výsledky ukončila nemocnice pilotní část
projektu diagnostiky sluchových vad novorozenců, jejímž
cílem bylo otestovat dostupné přístroje a zjistit zájem
o tuto službu. Ohlas byl velmi pozitivní, proto nemocnice
požádala o nasmlouvání této služby, což se podařilo:
od prvního října ji mohou bezplatně využívat klienti všech
zdravotních pojišťoven.
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ZÁŘÍ 2012
Vsetínská nemocnice a.s. uzavřela smlouvu o spolupráci se
společností ZIRIS Oční centrum, s.r.o., která
se připravovala v prostorách Valašského očního centra
provozovat
refrakční
operativu
zaměřenou
na odstraňování dioptrických očních vad. ZIRIS zároveň
podepsal závazný kontrakt na nákup nejmodernější 6D
laserové (excimer) technologie německé výroby
Schwind-Amaris 750S.

ZÁŘÍ, ŘÍJEN 2012
Po oddělení patologické anatomie úspěšně zvládly náročný
atest Národního autorizačního střediska pro klinické
laboratoře (NASKL) také další dva laboratorní provozy
Vsetínské nemocnice a.s.: ve čtvrtek 27. září 2012 oddělení
lékařské mikrobiologie a v úterý 2. října pak oddělení
klinické biochemie. Oba auditoři pochválili úroveň práce
v laboratořích i vedení dokumentace.

ŘÍJEN 2012
Automobilový závodník Silvestr Mikuláštík předal do rukou
zástupců Dětského oddělení Vsetínské nemocnice a.s.
poukaz na dovybavení pokojů v hodnotě čtyřicet tisíc
korun. Část financí se podařilo získat z výtěžku charitativní
internetové aukce 5+1 do WRC, kde účastníci zápolili
o možnost svezení v soutěžním voze Škoda Octavia WRC.
Zbývající částku doplatil Walašský rally klub.

ŘÍJEN 2012
Jsem velmi spokojena a všem moc děkuji. Tak hodnotila
Františka Horáková ze Vsetína přístup zdravotníků
při operaci šedého zákalu. Paní Horáková je velmi milá
a vitální dáma, která zákrok podstoupila jen několik týdnů
před oslavou svých stých narozenin. Podle jejich slov
se kvalita vidění velmi zlepšila. Reportáž natáčela
TV Beskyd.
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ŘÍJEN 2012
Valašské oční centrum bylo v pondělí 22. října 2012
slavnostně otevřeno za účasti řady významných hostů.
Přítomní oceňovali úroveň nejnovější technologie,
diagnostického vybavení i příjemné prostředí. Přáli
Valašskému očnímu centru hodně spokojených pacientů.

ŘÍJEN 2012
Hasičská technika před chirurgickým pavilonem mohla
v mnohých návštěvnících vyvolat řadu otázek. Důvod k
obavám však nebyl. Jednalo se o prověřovací cvičení
jednotek Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje.
Jeho cílem bylo v praxi ověřit možnosti evakuace
největšího lůžkového pavilonu Vsetínské nemocnice a.s.

LISTOPAD 2012
Ve středu 31. 10. a čtvrtek 1. 11. 2012 se ve Vsetínské
nemocnici a.s. uskutečnil dozorový audit dle mezinárodní
normy ISO 9001:2008. Auditoři neshledali závažnější
nedostatky a velmi ocenili ustavičnou práci všech
zaměstnanců na poli zvyšování kvality poskytovaných
služeb.

LISTOPAD 2012
Vsetínská nemocnice a.s. se již tradičně připojuje
k aktivitám Evropského antibiotického dne. Společným
cílem je upozornit na nadužívání a nevhodné používání
antibiotik a s tím spojenou hrozbu ztráty jejich účinnosti.
Racionální podávání antibiotik a účinné poradenství v této
oblasti patří k hlavním úkolům zdejšího antibiotického
střediska. Letos se k akci připojila i nemocniční lékárna,
nabízela poradenství i výhodnou nabídku probiotik.

LISTOPAD 2012
Velkému zájmu se těšila preventivní akce, kterou na
jednadvacátý listopadový den připravilo Oddělení
tuberkulózy a respiračních nemocí (TRN) Vsetínské
nemocnice a.s. Lidé si přišli zkontrolovat stav svých plic,
absolvovali spirometrii, nechali si změřit tlak či množství
tuku v těle, mohli se také poradit, jak skoncovat
s kouřením.
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LISTOPAD 2012
Závěrečnou konferencí byl ukončen projekt Rozvoj manažerských kompetencí, komunikačních
dovedností a dalších znalostí zaměstnanců Vsetínské nemocnice a.s., který byl realizován
od 6. prosince 2010 do 30. listopadu 2012. Přítomní zhodnotili přínos absolvovaných kurzů
i aplikaci získaných vědomostí a dovedností do svých běžných pracovních činností. Projekt vycházel
z reálných vzdělávacích potřeb zaměstnanců, které byly zjištěny formou dotazníkového šetření.
Prostředky na jeho realizaci získala nemocnice z Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Do projektu se zapojilo celkem 324
zaměstnanců, někteří se účastnili více kurzů, zejména v kombinaci manažerských, jazykových a PC
kurzů. Mezi hosty závěrečné konference byl také místostarosta Vsetína a předseda dozorčí rady
Vsetínské nemocnice a.s. Mgr. Petr Kořenek a zástupce společnosti In Company Education, a.s.,
dodavatele manažerských kurzů, Ing. Miloš Drdla, MBA.

PROSINEC 2012
První prosinec je v posledních letech již tradičně
připomínán jako Světový den AIDS. Cílem je upozornit,
připomenout a upoutat pozornost k problémům spojeným
s touto zákeřnou chorobou. Potřeba apelovat je značná,
podle informací, které zveřejnila Národní referenční
laboratoř pro AIDS, byly v roce 2012 v ČR zaznamenány
dvě stovky nových případů HIV infekce, což je nejvíce od
roku 1985. V rámci Vsetínské nemocnice a.s. provádí
diagnostiku HIV/AIDS oddělení lékařské mikrobiologie, a to
na základě povolení MZ ČR a získání potřebného certifikátu
v roce 2009.

PROSINEC 2012
Po osmadvaceti letech došlo ke změně ve vedení dětského
oddělení Vsetínské nemocnice a.s. Primáře MUDr. Jiřího
Kiliana vystřídal MUDr. Marián Rubint, který do Vsetína
přišel po předchozím působení ve vrchlabské nemocnici.
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PROSINEC 2012
Pěvecký kroužek Skřivánek ze Základní školy Vsetín
Rokytnice přišel v úterý 4. prosince zazpívat pacientům
léčebny dlouhodobě nemocných (LDN) Vsetínské
nemocnice a.s. Příjemným odpolednem zněly koledy i
pohádkové písně, které dokázaly v nemocničním prostředí
vykouzlit krásnou adventní atmosféru. Vystoupení bylo
připraveno ve spolupráci s dobrovolnickým centrem
Adorea, právě na pátý prosincový den totiž připadá
Mezinárodní den dobrovolníků.

PROSINEC 2012
Mikulášská nadílka na dětském oddělení Vsetínské
nemocnice a.s. měla letos velmi příjemnou atmosféru.
V kostýmech Mikuláše, čerta a andílků byli tradičně
studenti Střední zdravotnické školy Vsetín. Kromě dobrot
ale hospitalizované děti také dostaly pro svou hernu dárky,
které přinesl vsetínský místostarosta Mgr. Petr Kořenek.
Všem, kteří přišli potěšit malé pacienty, patří velké
poděkování.

PROSINEC 2012
Šestnáct mladých mužů a jedna dívka, studenti Střední
průmyslové školy strojnické Vsetín, darovali ve středu 12.
prosince 2012 krev. Pro všechny to bylo vůbec poprvé.
Zdravotníci jejich společnou akci velmi uvítali. Krve není ve
Vsetíně akutní nedostatek, nicméně registr dárců stárne a
získávání mladých zájemců je jedinou šancí, jak jej omladit.
Akce inspirovala i další školy.

PROSINEC 2012
Hygienické potřeby, masti a pomůcky v celkové hodnotě
bezmála dvanáct tisíc korun předala ve středu 12. prosince
2012 starostka Vsetína Bc. Iveta Táborská zástupcům
Léčebny dlouhodobě nemocných (LDN) Vsetínské
nemocnice a.s. Zároveň poděkovala za péči, kterou
poskytují pacientům, a uvedla, že si jejich náročné práce
velmi váží.
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3.2. Rozvoj společnosti v roce 2012
Rok 2012 byl pro nemocnici ve znamení nutných změn. Už koncem roku 2011 došlo k výměně
na postu člena představenstva a náměstka pro vnitřní služby. Hlavním cílem roku tedy byla
ekonomická stabilizace společnosti. Představenstvo hned v počátku roku definovalo stabilizační plán,
který se z velké části podařilo naplnit. Tento fakt se v hospodářském výsledku nemocnice
jednoznačně projevil.
Tabulka č. 1: Základní finanční údaje o společnosti (v tis. Kč)
Položka

Rok
2010

2011

2012

Nehmotný majetek (netto)
Hmotný majetek (netto)

393
124 227

594
247 493

467
239 544

Náklady celkem

486 909

492 337

505 810

Výnosy celkem

473 028

439 510

497 654

Výsledek hospodaření

-10 881

-52 827

-8 156

Rok 2012 byl také ve znamení nárůstu objemu poskytnuté péče prakticky ve všech oblastech.
V návaznosti na úhradovou vyhlášku bylo možno v našich podmínkách téměř neomezeně rozvíjet
všechny obory, posílit marketing a nabídnou péči pacientům nejen ze spádové oblasti. K zásadní
změně došlo v rámci interních oborů. Uzavření lůžek na infekčním oddělení, spojení lůžkového fondu
interny a neurologie znamenalo velký zásah zejména do organizace péče. Část byla přesunuta do
ambulantního režimu, vznikl stacionář pro infuzní léčbu pacientů. Přes tuto změnu jsme dokázali na
oddělení interny a neurologie ošetřit i hospitalizovat větší počet pacientů než v předcházejících
letech.
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Operativa v chirurgii byla obohacena moderním harmonickým skalpelem nové generace. Přístroj GEN
11 (Ethicon Endo-Surgery). Gynekologická a porodní péče je nadále vnímána veřejností velmi
příznivě, péče zdravotníků byla a je velmi kvalitní a spokojenost matek i pacientek je vyjadřována
jak v dotaznících spokojenosti, které nemocnice neustále vyhodnocuje, tak na sociálních sítích.
Vlastní finanční zdroje, peníze z darů nadace i benefičních koncertů ZUŠ Vsetín umožnily další
investice do nového přístrojového vybavení (pooperační monitoring pacientek, výhřevné moduly
pro novorozence, monitoring dechu novorozenců). Ve spolupráci s ORL oddělením byla zavedena
plošná diagnostika sluchových vad novorozenců. Lékaři ortopedického oddělení provádějí od května
unikátní operace totální náhrady kolenního kloubu s využitím revoluční technologii Visionaire.
Moderní a efektivní péče v oblasti očního lékařství tvořila mezeru na trhu zdravotní péče Vsetínska.
Obyvatelé za ní museli daleko a někdy velmi složitě dojíždět. Vsetínská nemocnice a.s. využila této
příležitosti a navázala smluvní vztah se strategickým partnerem, společností ZIRIS Oční centrum s r.o.
Společnost doplnila přístrojové vybavení Valašského očního centra pro refrakční chirurgii a pomohla
s vybavením oddělení. Současně v tomto roce narostly i kapacitní možnosti oddělení, které byly
nabídnuty zdravotním pojišťovnám. Pojišťovny tuto kapacitu využily, umožnily tak svým klientům
kvalitu a dostupnost očních specialistů ve valašském regionu. Ač oční oddělení funguje pouze
v ambulantním režimu, je schopno se svým personálním a technickým vybavením konkurovat
i velkým pracovištím. Byla vybudována velmi dobrá spolupráce s externími specialisty, což
je jednoznačně pozitivně přijímáno obyvateli nejen naší spádové oblasti, ale i širšího regionu.

Nelze přehlédnout činnost a úsilí léčebny pro dlouhodobě nemocné, kde také došlo k nárůstu objemu
péče. V souvislosti s vyšší poptávkou po akutní péči byla i tato lůžka více využívána k doléčení
pacientů. Kapacita oddělení byla v roce 2012 využita na 96%. Jedná se o nejnáročnější
ošetřovatelskou péči v nemocnici a cílem vedení bude v dalších letech oddělení dovybavit jednak
modernějšími lůžky, ale i technikou, která umožní snížit fyzickou zátěž personálu.
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Tabulka č. 2: Základní údaje o společnosti
Položka

Rok
2010

2011

2012

Přepočtený počet zaměstnanců
Počet lůžek celkem

655,40
410

652,09
410

615,25
410

Počet hospitalizovaných pacientů

13 653

13 359

14 152

Počet ambulantních vyšetření

178 611

175 523

185 025

7,0

6,7

6,7

5,2

5,0

4,9

37,1

38,3

42,0

943

1 957

699

Dotace Zlínského kraje (v tis. Kč)

0

2 166

1 653

Dotace ostatní (v tis. Kč)

0

3 495

3 915

Průměrná ošetřovací doba na lůžku
- z toho akutní péče
-

z toho následná péče

Přijaté dary (v tis. Kč)

Rok 2012 byl také ve znamení příprav velkých investičních akcí pro další roky. Zejména šlo o přípravu
na výstavbu nového interního pavilonu, na které se kromě architektů a techniků podíleli také
zdravotníci. Další příprava byla spojená s plánovanou rekonstrukcí centrální sterilizace
a s vybudováním stomatologické ambulance. Z investičních akcí ryze technického charakteru
je potřeba zmínit přípravu na rekonstrukci tepelného hospodářství celé nemocnice.
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3.3. Rozsah a struktura péče
Tabulka č. 3: Počet a struktura lůžek
Lůžka

Rok 2012
Děti

Dospělí

Celkem

Standardní
JIP

47
3

254
21

301
24

Akutní celkem

50

275

325

-

85

85

50

360

410

LDN
Lůžka celkem

Z dat uvedených v tabulce 3 a 4 je zřejmé, že naše nemocnice má na trhu zdravotní péče své místo
a že si ji pacienti stále více vyhledávají. Ač byl po celý rok oficiálně vykazován shodný počet lůžek
jako v předcházejících letech, je nutné zmínit fakt, že od července 2012 bylo z provozních důvodů
dočasně uzavřeno 30 lůžek infekčního oddělení a 20 lůžek neurologického oddělení. Lůžková kapacita
tedy byla snížena o 50 lůžek. Přes tuto skutečnost bylo v nemocnici proti roku 2011 hospitalizováno
o 812 pacientů více a bylo provedeno o 9 502 více ambulantních vyšetření.
Počet porodů a počet narozených dětí se i přes obecný pokles porodnosti udržel na úrovni minulých
let. Zájem rodiček přivést svého potomka na svět právě ve vsetínské porodnici tak jednoznačně
potvrzuje, že patří mezi ty nejlepší a vyhledávané.
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Pozitivní vývoj je patrný i u ukazatele průměrná ošetřovací doba v akutní péči, který se v posledních
třech letech průběžně snižuje. Tento fakt dokazuje zvýšenou efektivitu při poskytování zdravotní péče
v hospitalizačním režimu, současně ale i vyhovuje pacientům, kteří se po nutné hospitalizaci dostávají
dříve do domácího léčení, které následně pokračuje v nemocnici v režimu ambulantním.

Tabulka č. 4: Rozsah poskytnuté zdravotní péče
Položka

Rok
2010

2011

2012

Počet všech hospitalizovaných
Počet ambulantních vyšetření

13 655
178 611

13 340
175 523

14 152
185 025

Počet uskutečněných operací

5 012

5 019

5 777

Počet narozených dětí

656

686

670

Počet porodů

647

676

661

95 041

89 921

94 926

5,2

5,0

4,9

37,1

38,3

42,0

Počet ošetřovacích dnů
Průměrná ošetřovací doba na lůžku - akutní péče
Průměrná ošetřovací doba na lůžku - následná
péče
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3.4. Kvalita a bezpečí poskytované péče
Vsetínská nemocnice a.s. je jedinou nemocnicí v rámci Zlínského kraje, která splňuje jak požadavky
normy ISO 9001:2008, tak požadavky na kvalitu a bezpečí poskytované péče podle standardů Spojené
akreditační komise, o.p.s. Právě vzájemná logická provázanost obou systémů řízení kvality, respektive
kvality řízení, je velkou devizou nemocnice v poskytování kvalitní a bezpečné péče pacientům.
Řízení kvality je primárně v rukou ředitele nemocnice, který tuto kompetenci delegoval na manažera
kvality. Součástí systému řízení kvality je komise kontinuálního zvyšování kvality a rozšířený tým
kontinuálního zvyšování kvality, do kterého jsou zapojeni i zaměstnanci jednotlivých oddělení.
V roce 2012 Vsetínská nemocnice a.s. úspěšně absolvovala 1. dozorový audit podle normy
ISO 9001:2008 (resp. ČSN EN ISO 9001:2009), a to po (v pořadí již druhé) recertifikaci. Auditoři
označili průběh auditu jako výjimečný a v závěrečné zprávě vyzdvihli mnoho systémových i dílčích
kroků v neustálém zlepšování všech poskytovaných služeb.

V roce 2012 získala oddělení klinické biochemie a lékařské mikrobiologie Osvědčení o splnění
podmínek Auditu I NASKL a oddělení patologické anatomie Osvědčení o splnění podmínek Auditu II
NASKL. Vsetínská nemocnice a.s. sleduje a vyhodnocuje spokojenost pacientů jak formou
dotazníkového šetření, tak metodou focus groups, tedy řízenými rozhovory s pacienty lůžkových
oddělení. V rámci dotazníkového šetření je sledována spokojenost hospitalizovaných i ambulantně
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ošetřených pacientů, spokojenost klientů nemocniční lékárny, klientů RDG a laboratoří a klientů
dopravní zdravotnické služby. Trend „průměrné známky“ se drží standardně na vysoké úrovni. V roce
2012 dosáhla hodnoty 1,17 (hodnocení 1 - 5, kdy 1 označuje naprostou spokojenost, 5 naprostou
nespokojenost), došlo tedy k dalšímu zlepšení oproti
předchozím rokům (2010 – 1,22; 2011 – 1,19).
Návratnost dotazníků spokojenosti u hospitalizovaných
pacientů činila v roce 2012 23 % (2 876 vyhodnocených
dotazníků). V ambulantní části bylo získáno celkem 1 271
dotazníků. Vedení nemocnice tak získává od pacientů
mnoho podnětů, které mohou sloužit ke zkvalitnění
poskytovaných služeb a k celkovému komfortu pacientů,
což je hlavním smyslem celého dotazníkového šetření.
V roce 2012 nebyla podána soudní cestou žádná stížnost
na úroveň a kvalitu zdravotní péče poskytované ve
Vsetínské nemocnici a.s. Počet podaných podnětů
k prošetření se v roce 2012 snížil z 18 na 14. Z tohoto
počtu byla 2 podání vyhodnocena jako oprávněná.
Všechny podněty byly projednány s vedením konkrétního
oddělení, v případě oprávněnosti podání byla nastavena
nápravná opatření s cílem minimalizovat riziko opakování
dané situace.
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3.5. Ochrana životního prostředí
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.
V roce 2012 byl pozastaven provoz lůžkové části infekčního oddělení. Čistička odpadních vod nebude
z tohoto důvodu nadále dezinfikovat odpadní vody, bude zakonzervována a překlasifikována
na přečerpávací stanici odpadních vod. V současné době probíhá legalizace tohoto kroku dle platné
legislativy. Limity stanovené kanalizačním řádem Vodovodů a kanalizací Vsetín jsou trvale
dodržovány.
Nemocnice též provozuje oddělení elektroúdržby, výměna zářivek a nefunkčních elektrických
spotřebičů je prováděna v rámci zpětného odběru.
Na oddělení centrální sterilizace byl instalován a uveden do provozu plazmový sterilizátor pro
nízkoteplotní sterilizaci nástrojů. Zavedení této technologie umožnilo vyřadit z provozu
formaldehydový sterilizátor s roční spotřebou cca 30 l roztoku formaldehydu.
V roce 2012 bylo provedeno „Základní hodnocení rizika“ dle nařízení vlády č. 295/2011 Sb. V žádné
posuzované oblasti naší nemocnice nedošlo k překročení bodového hodnocení. Nemocnice nemá
povinnost zřídit finanční rezervu pro případ ekologické havárie.
Plynová kotelna nemocnice je vzhledem k instalovanému výkonu 13 MW registrována jako velký
zdroj znečišťování ovzduší (zákon č.85/2002 Sb.), a proto musí být na spalovacích zařízeních
prováděna autorizovaná měření. Limity jsou dodržovány a zpoplatnění úletů se ve vazbě
na skutečnou spotřebu zemního plynu pohybuje v částkách kolem 2 000 Kč/rok.
Veškerý nebezpečný odpad je skladován v označených nádobách, jsou zpracovány identifikační listy
nebezpečného odpadu a skladování je zajištěno odpovědnou osobou. Na shromažďovacích nádobách
jsou v souladu s platnou legislativou umístěny výstražné grafické symboly. Pozastavením provozu
infekčního oddělení byly též překlasifikovány inkontinentní pomůcky z nebezpečných odpadů
na ostatní odpad. Tento proces proběhl v souladu s platnou legislativou a na základě vyjádření MŽP
ČR.
V závěru roku 2012 byl v areálu Vsetínské nemocnice a.s. odbornou firmou proveden dendrologický
průzkum zeleně „Aktualizace inventarizace stromů“. Byl posouzen stav vzrostlé zeleně a navrženy
pěstební opatření a jiné zásahy. Bezpečnostní a redukční řezy a vazby byly provedeny, odstranění
možných rizikových stromů je plánováno na rok 2013. Objednatelem akce je KÚ Zlínského kraje,
odbor zdravotnictví.
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4. Hospodaření společnosti
4.1. Základní informace o ekonomických skutečnostech
Hospodaření společnosti skončilo v roce 2012 ztrátou ve výši 8,156 mil. Kč. Je nutné na tomto místě
zdůraznit, že na výsledku hospodaření se velkou mírou podílí vypořádání dohadných položek
vytvořených v roce 2006 a 2009. Dohadná položka ve výši 9,626 mil. Kč, která byla vytvořena
na základě rozporování vyúčtování péče poskytnuté v LDN v roce 2006, byla v roce 2012 plně
odepsaná. V tomto roce byl ukončen soudní spor, který potvrdil správnost vyúčtování VZP. Druhá
část dohadných položek se týká rovněž rozporovaného vyúčtování od VZP, tentokrát za akutní péči
v roce 2009. Celkově byla za rok 2009 vytvořena dohadná položka ve výši 11 mil. Kč, v roce 2012 byla
upravena na částku 3,7 mil. Kč. Celkově tak vypořádání dohadných položek negativně ovlivnilo
výsledek hospodaření částkou 16,926 mil. Kč. Výsledek hospodaření za rok 2012 lze tedy hodnotit
pozitivně, zejména při hodnocení jeho trendu v posledních několika letech.

4.2. Ekonomika společnosti v datech
Tabulka č. 5: Zkrácená rozvaha k 31. 12. 2012
Aktiva (netto)
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál
B. Dlouhodobý majetek
I.
II.

Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek

III.

Dlouhodobý finanční majetek

C. Oběžná aktiva

Rok
2010

2011

2012

-

5 000

0

124 620

248 088

240 011

393
124 227

594
247 493

467
239 544

-

-

-

83 554

85 861

76 459

11 589

11 689

11 156

I.

Zásoby

II.

Dlouhodobé pohledávky

-

-

-

III.

Krátkodobé pohledávky

59 835

56 823

47 269

IV.

Krátkodobý finanční majetek

12 129

17 349

18 034

1 397

4 083

2 606

209 571

343 032
Rok
2011
135 996
235 800
4 658
-51 635
-52 827
206 024
-

319 076

D. Časové rozlišení
Aktiva celkem
Pasiva (netto)
A. Vlastní kapitál
I.
Základní kapitál
II. Kapitálové fondy
III. Fondy ze zisku
IV. Výsledek hospodaření minulých let
V. Výsledek hospodaření běžné účetní období (+/-)
B. Cizí zdroje
I.
Rezervy
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49 080
98 000
2 716
-40 754
-10 882
160 1465
-

2012
138 539
245 800
5 357
-104 462
-8 156
179 940
-
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II. Dlouhodobé závazky
III. Krátkodobé závazky
IV. Bankovní úvěry a výpomoci
C. Časové rozlišení
Pasiva celkem

7 593
142 553
345
206 571

6 413
195 429
4 182
1 012
343 032

5 498
171 198
3 244
597
319 076

Tabulka č. 6: Zkrácený výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2012 (v tis. Kč)
Položka

Rok
2010

2011

2012

I.
A.

Tržby z prodeje zboží
Náklady vynaložené na prodané zboží

35 500
29 749

31 763
26 522

32 434
26 152

II.

Výkony

429 085

395 180

453 486

B.

Výkonová spotřeba

186 134

182 588

189 819

C.

Osobní náklady

249 675

263 031

254 683

D.

Daně a poplatky

564

664

593

E.

Odpisy DHM a DNM

11 473

11 946

14 185

III.

Tržby z prodeje DM a M

199

85

53

F.

Zůstatková cena prodaného DM a M

92

60

46

G.

Změna stavu rezerv a opravných položek

-

-

-

IV.

Ostatní provozní výnosy

8 196

12 480

11 678

H.

Ostatní provozní náklady

3 554

7 970

20 603

Provozní výsledek hospodaření

-8 261

-53 273

-8 430

X.
N.

Výnosové úroky
Nákladové úroky

2
249

2
510

3
305

XI.

Ostatní finanční výnosy

47

-

-

O.

Ostatní finanční náklady

236

225

338

Výsledek hospodaření za běžnou činnost

-10 881

-52 827

-8 156

Výsledek hospodaření před zdaněním

- 8 697

-54 007

-9 070

Kromě již výše popsaného vlivu vypořádání dohadných položek na hospodářský výsledek roku 2012,
byly významné další dvě skutečnosti. První souvisí s úhradovou vyhláškou, která umožňovala růst
produkce včetně její úhrady. Vzrostl počet hospitalizovaných pacientů i pacientů ošetřených
v ambulancích, což v končeném důsledku sice navýšilo náklady, ale podstatné je především navýšení
výnosů. Současně s možnostmi úhradové vyhlášky se výnosy zvýšily i díky rozvoji očního oddělení
v rámci Valašského očního centra. Neméně významný vliv na hospodaření dále měla snaha
o minimalizaci nákladů. Přes poměrně velký nárůst nákladů na materiál, který byl způsoben jednak
zvýšeným objemem péče, ale také zvýšením DPH, se podařilo snížit náklady zejména v oblasti služeb
a osobních nákladů.
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Tabulka č. 7: Náklady spojené přímo s pacientem (v tis. Kč)
Položka

Rok
2010

2011

2012

Léky
Krev

31 140
2 191

25 979
1 929

27 842
2 820

SZM

43 048

46 938

51 740

Potraviny

5 617

5 556

5 955

Celkem

81 996

80 402

88 357

Tabulka č. 8: Náklady na elektrickou energii, vodu, plyn (v tis. Kč)
Položka

Rok

2010

2011

2012

Voda
Plyn (tepelná energie)

4 580
8 095

4 756
7 944

4 854
10 014

Elektrická energie

7 089

6 166

6 402

-

-

-

19 764

18 866

21 270

Jiné
Celkem

Tabulka č. 9: Ostatní ukazatele (v tis. Kč)
Položka

Rok
2010

2011

2012

11 048
635

5 895
738

5 790
829

-

-

-

Oprava a údržba

11 037

13 808

13 093

Služby

48 378

48 052

44 569

Celkem

71 098

68 493

64 281

Všeobecný materiál
Materiál pro údržbu
Prádlo*

Poznámka: * prádlo zajištuje nemocnice přes komplexní servis prádla dodavatelsky (uvedeno v položce služby)
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Tabulka č. 10: Mzdové náklady (v tis. Kč)
Položka

Rok
2010

2011

2012

183 022

192 731

186 683

Odměny členů orgánů
společnosti

2 288

2330

1 946

Zdravotní pojištění

16 631

17 472

16 862

Sociální pojištění

5 737

47 954

46 685

233

669

650

1 997

1 875

1 857

247 387

260 032

254 683

Mzdy

Ostatní sociální
pojištění
Ostatní sociální náklady
Celkem

Tabulka č. 11: Výnosy za poskytovanou zdravotní péči (v tis. Kč)
Zdravotní pojišťovna

Rok
2010

2011

2012

Všeobecná ZP ČR
Vojenská ZP ČR

328 129
6 61

302 026
6 178

342 194
7 366

Česká průmyslová ZP

14 905

13 216

17 239

3 335

3 964

5 610

ZP Ministerstva vnitra ČR

16 882

18 562

16 532

Revírní bratrská pokladna

36 447

30 962

35 192

ZP Metal-Aliance

391

310

378

ZP Agel

657

-

-

ZP Média

678

-

-

3 379

3 716

5 856

410 757

378 934

430 367

Oborová ZP

Ostatní zdravotní výkony
Celkem
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Struktura výnosů za poskytnutou péči v roce 2012

Česká průmyslová
ZP

Ostatní ZP

ZP Ministerstva
vnitra ČR
Revírní bratrská
pokladna

VZP ČR

4.3. Majetkové vztahy
Pronajímatelé
 Zlínský kraj - předmětem nájmu jsou budovy v areálu nemocnice
 Obec Nový Hrozenkov - předmětem nájmu jsou ordinace rehabilitačního oddělení umístěné
v obci Nový Hrozenkov
 KNTB, a.s. - předmětem nájmu je kancelář akciové společnosti v budově č.p. 600 v areálu
krajské nemocnice
Celkové náklady na nájemné činily 4,614 mil. Kč (z toho 4,594 mil. Kč je nájemné za nemovitý majetek
od Zlínského kraje).
Nájemci (s největší pronajatou plochou)
 REMYOS s.r.o., předmětem podnájmu jsou ordinace v budově odborných ordinací
 Avicenum s.r.o., předmětem podnájmu jsou ordinace v budově odborných ordinací
 MUDr. Stanislav Stupavský, předmětem podnájmu jsou ordinace v budově odborných
ordinací
 Gyneko s.r.o., předmětem podnájmu jsou laboratoře v budově odborných ordinací
 AUXILIUM Hošťálková, předmětem podnájmu je stacionář v budově odborných ordinací
 ZIRIS Oční centrum s.r.o., předmětem podnájmu jsou ordinace v budově D
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Celkové tržby za pronájem nebytových a ostatních ploch včetně tržeb za související služby činily
5,889 mil. Kč (z toho nájemné 2,469 mil. Kč).
Výpůjčky
Vsetínská nemocnice a.s. k 31.12.2012 bezplatně užívá na základě smluv o výpůjčkách movitý
majetek (zejména zdravotní techniku) v ceně 23,759. mil. Kč. Z vypůjčitelů se jedná například
o firmu MEDESA s.r.o., ROCHE s.r.o., ABBOTT Laboratories, s.r.o., Baxter Czech spol. s.r.o.,Fresenius
medical care CZ s.r.o., Gemedika a.s., Hartmann-Rico a.s., Alcon pharmaceuticals s.r.o., DADE
BEHRING Austria GmbH, TEST-LINE spol. s r.o., Müller - medicínská, laboratorní a měřící technika a.s.,
BIO-RAD s.r.o., Nutricia a.s. a jiné.

4.4. Ostatní informace dle § 21 zákona o účetnictví
a)

Po rozvahovém dni nenastaly žádné skutečnosti, které by byly významné pro naplnění účelu
výroční zprávy.

b) Předpokládaný vývoj činnosti společnosti a její cíle jsou popsány v obchodním plánu
na roky 2013 - 2016, který je schválen představenstvem společnosti a její dozorčí radou.
c)

Společnost neměla žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.

d) Společnost neměla žádné aktivity v oblasti ochrany životního prostředí.
e) Společnost nemá žádnou organizační složku podniku v zahraničí.
f)

Z důvodu finanční stabilizace a k vyvážení některých složek aktiv a pasiv byl společnosti v roce
2012 navýšen základní kapitál. Zlínský kraj jako jediný akcionář rozhodl o navýšení peněžitým
vkladem ve výši 10 mil. Kč upsáním 10 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě
ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč.

K 31. 12. 2012 bylo z celkové hodnoty základního kapitálu 245 800 000 Kč splaceno 245 800 000,-Kč.
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5. Lidské zdroje
5.1. Personální činnost

Tabulka č. 12: Profesní složení v přepočtených počtech k 31. 12. 2012
Rok

Položka

2010

2011

2012

Lékaři
Farmaceuti

81,48
5,00

83,88
5,00

79,50
5,00

Sestry

261,71

272,00

263,98

ZP odborná způsobilost

60,80

56,35

53,85

ZP specializace

25,89

24,98

23,43

ZP pod dohledem

111,48

99,79

92,49

-

-

-

THP

45,75

48,49

46,5

Dělníci

55,35

52,5

50,50

Celkem

649,46

642,99

615,25

JOP s odbornou způsobilostí

700

600
Dělníci

500

THP
ZP pod dohled.

400

ZP special.
ZP odb. způs.

300

Sestry
Farmaceuti

200

Lékaři
100

0
2010
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V průběhu roku 2012 proběhly změny v organizační struktuře, zejména na úseku ředitelství. Bylo
zrušeno pracovní místo referenta kvality, asistenta náměstkyně pro odbornou péči, vedoucích
interního, operačního oboru, komplementu a následné péče. Organizační struktura na úseku
odborné péče byla rozdělena na tradiční segmenty lékařské a nelékařské péče. Vedoucím odboru
lékařské péče byl MUDr. Dalibor Dvořák, vedoucím odboru nelékařské péče byl Mgr. Pavel Šupka.
V rámci zploštění organizační struktury si ještě do konce roku 2012 převzali kompetence
v jednotlivých segmentech ředitel MUDr. Martin Metelka, MBA a náměstkyně ředitele pro odbornou
péči Mgr. Jaroslava Hrabicová, DiS.
Vzhledem k tomu, že během roku 2012 došlo na různých odděleních k organizačním změnám, byla
napříč všemi kategoriemi zaměstnanců rušena systemizovaná pracovní místa (klinický psycholog,
topič, skladník, nutriční terapeut, radiologický asistent, zdravotní laborant, všeobecná sestra, lékař,
sanitář, ošetřovatel) nebo snížen systemizovaný úvazek pracovního místa (lékaři, biomedicínský
inženýr, vedoucí provozu kotelny). Většinou se jednalo o pracovní místa, která nebyla v danou chvíli
obsazena, proto výpověď pro nadbytečnost dle § 52 písm. C) dostalo jen 5 zaměstnanců.
Počátkem roku 2012 proběhla reorganizace pracovišť a kompetencí i na ekonomickém odboru. Pod
ekonomicko-obchodní oddělení bylo přesunuto pracoviště pokladny a personál ze skladu
na poliklinice. Vedoucím ekonomicko-obchodního oddělení se stala Ing. Hana Heryánová.
Během roku proběhly i další personální změny na pozicích vedoucích zaměstnanců. Novým primářem
dětského oddělení se stal od 1.12.2012 MUDr. Marián Rubint. Vrchní laborantku oddělení klinické
biochemie Martu Machálkovou nahradila od 1.5.2012 Pavlína Melichaříková.
Roční fluktuace zaměstnanců se pohybuje na stejné úrovni jako v předešlém období, tedy okolo 13%.
Pro rok 2012 zůstal zachován náborový program k získání mladých studentů z lékařských fakult, kdy
v průběhu roku nastoupili stipendisté na oddělení ortopedie a chirurgie.
Během roku 2012 nedošlo k navýšení mzdových požadavků v souladu s Memorandem o úpravě
poměrů ve zdravotnictví podepsaným ministrem zdravotnictví a LOK. Odměňování probíhalo
v souladu s podepsanou Kolektivní smlouvou 2012, která byla prodloužena do června roku 2013.

5.2. Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců
Vsetínská nemocnice a.s. nadále kladla velký důraz na prohlubování odborných znalostí zaměstnanců
a průběžné zvyšování kvalifikace především formou specializačního vzdělávání lékařů a nelékařských
zdravotnických pracovníků.
Specializovanou způsobilost má 68 lékařů, což představuje přes 70 % z celkového počtu lékařů. Jeden
lékař získal specializovanou způsobilost vykonáním atestační zkoušky v roce 2012. U nelékařských
zdravotnických pracovníků tvoří třetinu personálu specialisté ve svých oborech. V rámci zajištění
specializačního vzdělávání spolupracuje Vsetínská nemocnice například s FN v Olomouci,
FN nemocnicí Brno, s FN u svaté Anny v Brně a s Krajskou nemocnicí T. Bati ve Zlíně atd. Vsetínská
nemocnice umožňuje vykonání odborné praxe pod vedením našich zaměstnanců studentům ze SZŠ
a VOŠZ ve Vsetíně, ale i dalším studentům z jiných středních, vyšších a vysokých škol z celé České
republiky.
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V průběhu roku byla dokončena akreditace pro vzdělávání lékařů pro obor klinické biochemie a dále
nemocnice získala akreditaci pro kurz Všeobecný sanitář.
V závěru roku 2012 byl ukončen dvouletý vzdělávací projekt „Rozvoj manažerských kompetencí,
komunikačních dovedností a dalších znalostí zaměstnanců Vsetínské nemocnice a.s.“, který byl
financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost. Projekt byl realizován v období od 6. 12. 2010 do 30. 11. 2012. Vzdělávání
se účastnilo celkem 324 zaměstnanců, a to v rámci programů manažerského vzdělávání (106
zaměstnanců), jazykových kurzů (104 zaměstnanci), kurzů PC dovedností (131 zaměstnanců) a kurzů
pro zdravotnické pracovníky (120 zaměstnanců). Celkově zaměstnanci absolvovali 1 612 kurzů.
Většina z nich byla zařazena do celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků.
Na vzdělávání bylo celkově získáno 6,144 mil. Kč, z toho z prostředků Evropského sociálního fondu
5,223 mil. Kč a z prostředků státního rozpočtu ČR 922 tis. Kč. Manažerské kurzy a kurzy komunikace
zabezpečovala společnost In Company Education, a.s. z Brna a jazykové kurzy a kurzy počítačových
dovedností zajišťovala Střední škola KOSTKA s.r.o. ze Vsetína.

Během roku byl upraven systém hodnocení zaměstnanců Vsetínské nemocnice a.s., jehož nedílnou
součástí je zhodnocení současné kvality výkonu pracovníka, jeho pracovního a sociálního chování
a odhalení potřeb rozvoje a odborné přípravy. Propracovala se vazba s plánem vzdělávání i s dalšími
personálními činnostmi a nástroji, které by měly vést k efektivnějšímu řízení rozvoje zaměstnanců.
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5.3. Publikační a přednášková činnost
Publikace:
MUDr. Adamova Z., MUDr. Dvorak D., MUDr. Bar T.: Rare complication after laparoscopic inquional
hernia repair. Surg. Chron. 2012, Vol. 17/4, pp. 266-267
MUDr. Adamová Z.: Comparison of long term quality of life in patients with diverticular disease.
Are there any benefits to surgery? Central European Journal of Medicine, Vol. 7, Issue 5, pp 571-577
MUDr. Adamová Z.: Divertikulární nemoc tračníku – epidemiologie, etiologie, symptomy.
Postgraduální medicína, 3/2012, s. 308-310
MUDr. Adamová Z.: Divertikulární nemoc tračníku – diagnostika a léčba. Postgraduální medicína,
3/2012 , s. 305-308
MUDr. Adamová Z., MUDr. Slováček R., MUDr. Šindler P.: Gastrointestinal stromal tumor
and neurofibromatosis. In Geheime Jahrestagung 2012
MUDr. Adamová Z., MUDr. Bár T.: Torsion of the Omentum: a Report of Two Cases and Review
of literature. Surgicle Chronicles, Greece, Vol. 17, p. 220-222
MUDr. Bár T., MUDr. Adamová Z.: Sinus pilonidalis v primární péči. Postrgraduální medicína 2012
Přednášky
MUDr. Kliková, K.,: Paediatric Clinical Practice Guidelines in the Czech republic Guidelines.
International Network Conference, Berlín, srpen 2012
MUDr. Sankot J.: Gastrointestinální stromální nádor rekta – resekce z transsakrálního přístupu, XXIV.
Petřivalského – Rapantovy dny, Olomouc, 26.4.-27.4.2012
MUDr. Adamová Z., MUDr. Slováček R., MUDr. Sankot J. et al: Incisional Hernia after Open versus
Laparoscopic Surgery for Diverticular Disease. In 23rd Annual International Colorectal Disease
Symposium, 2012, Fort Lauderdale, USA, 14.2.-19.2.1012
MUDr. Sankot J., MUDr. Adamová Z.: Laparoskopická a klasická resekce rektosigmoidea - srovnání
vlastních výsledků. Chirurgické sympozium, Hodonín, 5.10.2012
MUDr. Slováček R., MUDr. Adamová Z.: GIST jako zdroj krvácení do GIT. XVI. Harachovské chirurgické
dny , 15.6.2012
MUDr. Čech O.: Současné možnosti řešení incisionálních kýly, ČLS JEP, 20. 9. 2012, Vsetín
MUDr. Slováček R., MUDr. Adamová Z,: Gastrointestinální stromální nádor jako zdroj krvácení do GIT,
ČLS JEP, Vsetín, 20. 9. 2012
MUDr. Dvořák D., MUDr. Adamová Z.,: Příliš velká smůla, 2 synchronní tumory a dilacerace sleziny,
Vsetín
MUDr. Fukalová H.,: Zajímavé kazuistiky – TBC spondylodiscitida,FN Ostrava, 11. 12. 2012
Rohlíková V., Marančáková I.,: Rektoskopie v zapomnění, Rožnovské gastroenterologické dny, květen
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2012
Rohlíková V.,: Bioaktivní krytí – očekávání versus realita, Sympozium o morfologii a funkci střeva,
Staré Splavy, duben 2012.
Ing. Prousková V., MBA – Personální řízení, přednášky v rámci projektu „Prohlubování a zvyšování
úrovně odborných znalostí nelékařských pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se
zaměřením na odborné profesní vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech“, který byl
součástí vzdělávacího programu Ekonomika zdravotnictví, ekonomika zdravotnických zařízení a
Management zdravotnických zařízení pro nelékařské zdravotnické pracovníky (organizováno IPVZ),
Praha, Ostrava, Olomouc, Brno, listopad – prosinec 2012

5.4. Pedagogická činnost
Mgr. Jaroslava Hrabicová, DiS: přednášková činnost na Vysoké škole zdravotnické, o.p.s., Vsetín
MUDr. Milan Doležel: výuka předmětu Urgentní medicína na VOZŠ ve Zlíně, obor zdravotnický
záchranář, přednášky „Akutní stavy v interních oborech“ na VOŠZ ve Vsetíně,
MUDr. Petr Mičulka: pedagogická činnost na SZŠ a VOŠZ ve Vsetíně,
Lenka Rohanová: přednášky onkologické tématiky pro studenty SZŠ a VOŠZ ve Vsetíně
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5.5. Personální práce v datech
Tabulka č. 13: Struktura zaměstnanců podle věku a pohlaví (FO) k 31. 12. 2012
Věk

Muži

Ženy

Celkem

Podíl v %

Do 20 let

2

3

5

1

21 - 30 let

18

89

107

17

31 - 40 let

32

134

166

26

41 - 50 let

38

151

189

29

51 - 60 let

43

116

159

25

61 let a více

8

14

22

3

141

507

648

100

Celkem

100%
90%
80%
70%
60%
50%

ženy

40%

muži

30%
20%
10%
0%
do 20
let

21 - 30
let

31 - 40
let

41 - 50
let

51 - 60
let

61 let a
více

Tabulka č. 14: Kvalifikační struktura lékařů v letech 2010 - 2012
Lékaři a jejich vzdělání

Rok
2011

2012

94
z toho:

97

95

Lékaři s odbornou způsobilostí

3

9

2

Lékaři zařazeni do specializační průpravy

18

17

24

Lékaři se specializací v základním oboru

73

70

68

Lékaři se zvláštní odbornou způsobilostí

-

1

1

Lékaři celkem
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2010

39

100%
90%
80%
70%

Lékaři se zvláštní
odbornou
způsobilostí

60%
50%

Lékaři se spec. v
základním oboru

40%
30%

Lékaři zařazeni do
spec. průpravy

20%
10%
0%
2010

2011

2012

Tabulka č. 15: Kvalifikační struktura všeobecných sester a porodních asistentek v letech 2010 - 2012
Všeobecné sestry a porodní asistentky a jejich vzdělání
Všeobecné sestry a porodní asistentky celkem

Rok
2010

2011

2012

276

282

277

199

206

189

76

76

88

z toho:
Všeobecné sestry a porodní asistentky s maturitou
Všeobecné sestry a porodní asistentky s vyšším a vysokoškolským
vzděláním

300
250
200
VS s vyšším a vysokoškolským
vzděláním

150

VS s maturitou
100
50
0
2010
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6. Strategie společnosti
Strategie společnosti je definována v rámci přijaté politiky kvality, která definuje následující cíle:



Poskytovat vysoce kvalitní, bezpečnou, komplexní a ekonomicky efektivní zdravotní péči. Být
učící se organizací, kde všichni zaměstnanci rozvíjejí své znalosti a dovednosti ve prospěch
růstu potenciálu nemocnice. Podílet se na výchově a vzdělávání budoucích lékařských
i nelékařských profesionálů a tím zajišťovat kvalitu a odbornost zdravotní péče našim
pacientům do budoucna



Bezpečná a kvalitní zdravotní péče každému jedinci na základě standardizovaných postupů
a procesů vykonávaných kvalifikovanými zaměstnanci



Evidence based medicine - poskytujeme zdravotní péči založenou na důkazech



Zdravotní péče má vysoké finanční nároky. Naši činnost řídíme tak, aby byla hospodárná
a efektivní ve smyslu vysokého zisku pro pacienta



Poskytování zdravotní péče vyžaduje morálku a týmovou spolupráci všech zúčastněných
v motivujícím prostředí



Efektivní a systémové řízení zdravotní péče, stejně jako podpůrných i nakupovaných služeb,
vede k minimalizaci rizika pro naše pacienty



Činnost nemocnice se odvíjí a mění na základě potřeb veřejnosti, systému poskytování
zdravotní péče a představ majitele, v centru naší pozornosti je však vždy pacient



Cílem je prospěch pacienta, kdy na základě účinných diagnostických postupů a aplikací
odpovídající léčby dosahujeme maximálního možného zlepšení zdravotního stavu nebo
úplného vyléčení
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7. Sponzoři a dárci v roce 2012
Na tomto místě bychom rádi konstatovali, že přes všechny ekonomické problémy dnešní doby
úspěšně pokračuje spolupráce nemocnice s dalšími subjekty, zejména s místními firmami,
společnostmi, nadacemi i jednotlivci, kteří se finančními či věcnými příspěvky podílejí na rozvoji
nemocnice. Velmi si vážíme jejich aktivity a přízně, zejména u drobných sponzorů a dárců, jejichž
jména zde nejsou uvedena.
Na tomto místě jmenovitě zveřejňujeme dárce, jejichž dar v roce 2012 převýšil částku 20.000,- Kč.
Nadační fond Kapka naděje

Ing. Josef Vráblík
Sandoz s.r.o., Praha 3
Walašský rally klub AČR, Valašská Bystřice
Lázně Darkov
Svět oken, s.r.o., Vsetín

transportní inkubátor
finanční dar

398 tis. Kč
50 tis. Kč

finanční dar

44 tis. Kč

finanční dar

40 tis. Kč

rehabilitační stůl

36 tis. Kč

finanční dar

20 tis. Kč

8. Přílohy
−
−
−
−
−

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2012
Účetní závěrka za rok 2012
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
Návrh na řešení ztráty roku 2012
Výrok dozorčí rady
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