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Úvodní slovo předsedkyně představenstva 
 

 

Je zde opět období, kdy je zvykem se krátce zastavit a zrekapitulovat uplynulý rok. Byl to rok 

poměrně náročný, a to hned v několika směrech. Na jeho počátku jsme vyjednávali se zdravotními 

pojišťovnami o struktuře péče na dalších pět let. Šlo o zásadní vyjednávání, které bylo od počátku 

opředeno mnoha dezinformacemi o zavírání nemocnice, v lepším případě o zavírání některých 

oddělení. Zejména porodnice si prošla doslova porodními bolestmi v době, kdy byly vedeny diskuse  

o tom, s jakým počtem porodů bude možno do budoucna porodnici provozovat, a tedy i se zdravotní 

pojišťovnou nasmlouvat. Je to již rok, co tato jednání skončila, a nemocnice je tady ve stejné 

struktuře. Ve smlouvě sice došlo k některým změnám, nebyly však zásadního charakteru, ale hlavně 

tyto změny nijak neovlivnily dostupnost péče občanům regionu. Zmiňovaná porodnice si své místo 

uhájila, dokonce výsledky roku 2013 dokazují, že její místo je trvalé, že je porodnicí vyhledávanou a 

maminkami vysoce hodnocenou. To dokladuje počet porodů za rok 2013, který se přehoupl  

přes 700 a poměrně významně tak převýšil počet porodů v předcházejícím roce. 

Velmi zásadní byla pro rok 2013 úhradová vyhláška. Od počátku velmi negativně přijímaná, 

oprávněně kritizovaná a hodnocená jako restriktivní. Později byla otevřeně prohlášena za nástroj, 
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kterým bylo možno dosáhnout uzavření některých zařízení z ekonomických důvodů. To se muselo 

projevit i v jistém omezení objemu poskytnuté péče. Nedošlo sice k zásadnímu omezení péče a její 

dostupnosti pro pacienty, a to ani v závěru roku, kdy některá zařízení již cíleně omezovala provoz  

či dokonce zavírala své brány, ale s ekonomickými dopady této vyhlášky se nemocnice bude ještě 

dlouho potýkat. V tomto - úhradově nepříznivém - roce navíc plnou vahou dopadla na ekonomiku 

legislativní změna týkající se zvýšení DPH. A ne o deklarované 1 procento, ale ve většině položek 

zdravotnického materiálu o plných 7 procent. 

V uplynulém roce jsme nadále pokračovali v řízení kvality a bezpečí péče. Všechny naše laboratorní 

provozy – biochemie, mikrobiologie, hematologie i patologie získaly certifikáty Auditu II NASKL, které 

potvrzují vysoce kvalitní práci našich laboratoří. V prosinci proběhl dozorový audit ISO 9001:2008, 

který rovněž neshledal žádné zásadní problémy v řízení nemocnice ani při řízení a poskytování péče 

a auditoři vyslovili naprostou spokojenost s nastaveným systémem a zejména se způsobem jeho 

praktického využívání. Udrželi jsme tedy i v náročných ekonomických podmínkách standard kvality  

a bezpečí péče, který je dlouhodobě budován a udržován. Potvrzením této kvality je i ocenění 

Nejlepší nemocnice Zlínského kraje, které jsme získali v rámci ankety Nejlepší nemocnice 2013, 

organizované každoročně společností Health Care Institute. V rámci ČR skončila nemocnice  

na krásném 12. místě.  
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Opomenout nelze ani významné personální změny ve vedení společnosti. Stávající představenstvo  

a vedení nemocnice převzalo štafetu od MUDr. Martina Metelky, MBA a Mgr. Jaroslavy Hrabicové, 

DiS. Ráda bych jim ještě jednou moc poděkovala za jejich dlouholetou práci. Zejména v oblasti řízení 

kvality a bezpečí péče je zde jejich rukopis naprosto zřetelný a nezbývá, než výsledky této činnosti 

nadále udržovat a trvale zlepšovat.  

Poděkování ráda směřuji také ke všem zaměstnancům nemocnice. Jejich práce si velmi vážím  

a věřím, že to takto cítí i většina našich pacientů. Práce zdravotníků je trvale vystavována tlaku 

ekonomiky, ale i tlaku právníků a v poslední době stále více i tlaku médií. A přidáme-li k tomuto 

základní cíl jejich práce - pomoc nemocným lidem, lidem, kteří trpí a jejich jediným očekáváním je 

rychlá a účinná pomoc zdravotníků - je zřejmé, že pracují ve velkém stresu a vypětí. Klidu nepřispívá 

ani věčná diskuse o dostatečnosti či nedostatečnosti finančních zdrojů, o budoucnosti toho či onoho 

zdravotnického zařízení, o nejasnostech ve vzdělávacím systému a tak by se dalo ještě dlouho  

a dlouho pokračovat. Je mnoho faktorů, které komplikují a trvale ovlivňují jejich práci. I přes tyto 

negativní vlivy jsou však výsledky práce našich zaměstnanců velmi dobré. Svědčí o tom spousta 

děkovných dopisů, e-mailů a telefonátů, které jsem v poslední době měla možnost číst. Proto ještě 

jednou dovolte vyslovit velký dík a úctu k vámi odváděné práci, která není jen o medicíně, ale  

také o morálce a vysoce lidském přístupu k pacientům.  

A když už jsem u děkování, ráda bych jej vyslovila i dalším zúčastněným. Na prvním místě Zlínskému 

kraji a jeho představitelům – zejména panu hejtmanovi a celé radě Zlínského kraje - za trvalou 

podporu naší nemocnice. V uplynulém roce bylo z prostředků kraje financováno několik významných 

investičních akcí a v roce 2014 budou pokračovat další, finančně ještě nákladnější. Poděkování patří 

 i Městu Vsetín za trvalý zájem o nemocnici, byť nejsme zařízením městským. Dále bych ráda 

poděkovala všem sponzorům, těm větším i drobným, díky jejichž podpoře můžeme realizovat  

i projekty, na které nám vlastní prostředky nestačí. Zmínit musím i ostatní zdravotnická zařízení 

v kraji, a to jak nemocnice, tak i zařízení ambulantní. Všichni jsme součástí sítě poskytovatelů 

zdravotních služeb a je nutné, abychom i nadále úzce spolupracovali, aby naše společná práce 

přinášela prospěch pacientům, ale také oběma zúčastněným stranám. A nakonec velký dík všem 

pacientům, kteří se k nám vracejí a tím nám vyjadřují svou důvěru. Jejich spokojenost je pro všechny 

velkým závazkem do budoucna, velkou odpovědností, ale i obrovskou motivací do další náročné 

práce. 

 

 

 

 

 

Ing. Věra Prousková, MBA 

Předsedkyně představenstva, ředitelka 
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 1. Charakteristika společnosti 

1.1. Základní údaje  

Název společnosti:   Vsetínská nemocnice a.s. 

IČ, DIČ:    26871068, CZ26871068 

Sídlo společnosti:   Vsetín, Nemocniční 955, PSČ 755 01 

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 2946  

Datum zápisu:   20. září 2005 

Datum zahájení činnosti:  1. května 2007 

Právní forma:   akciová společnost 

Akcionář:    Zlínský kraj, Třída T. Bati 21, Zlín, PSČ 760 01 

Telefon:    + 4200 571 818 111 

Webové stránky:   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 
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1.3. Základní kapitál  

Základní kapitál společnosti byl rozhodnutím valné hromady dne 1. července 2013 navýšen 

jediným akcionářem o částku 15 mil. Kč. Zvýšení základního kapitálu bylo provedeno upsáním 15 

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. 2013 je 260 800 000,- Kč, je vydáno 258 

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. 2013 je základní kapitál splacen. 

1.4. Statutární orgány společnosti 

        Představenstvo 

Předseda představenstva  MUDr. Martin Metelka, MBA, do 4. 11. 2013 

     Ing. Věra Prousková, MBA, od 4. 11. 2013 

Člen představenstva  Mgr. Jaroslava Hrabicová, DiS., do 4. 11. 2013 

     Ing. Věra Prousková, MBA, do 4. 11. 2013 

     Ing. Leoš Dostál, od 4. 11. 2013 

     MUDr. Bořek Lačňák, od 4. 11. 2013 

 

     
MUDr. Martin 
Metelka, MBA 

Mgr. Jaroslava 
Hrabicová, DiS. 

Ing. Věra 
Prousková, MBA 
 

Ing. Leoš  
Dostál  

MUDr. Bořek  
Lačňák  

         

        Dozorčí rada 

Předseda dozorčí rady  Mgr. Petr Kořenek 

Členové dozorčí rady  Ing. Otta Grebeň 

(řazeno podle abecedy)  Blanka Kubelová 

     Ing. Jaroslav Kučera 

     Ing. Dalibor Maniš, MPA 

     MUDr. Petr Mičulka 

     MUDr. Lubomír Nečas 

     Mgr. Taťána Valentová-Nersesjan 

     MUDr. Radim Slováček 
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1.5. Vedení nemocnice 

Ředitel     MUDr. Martin Metelka, MBA, do 4. 11. 2013 

      Ing. Věra Prousková, MBA, od 5. 11. 2013 

Náměstek ředitele pro odbornou péči Mgr. Jaroslava Hrabicová, DiS, do 5. 11. 2013 

Náměstek ředitele pro vnitřní služby Ing. Věra Prousková, MBA, do 5. 11. 2013 

Náměstek pro léčebnou péči  MUDr. Bořek Lačňák od 6. 11. 2013 

Náměstek pro ošetřovatelskou péči  Mgr. Pavel Šupka od od 6. 11. 2013 

Náměstek pro HTS     Ing. Leoš Dostál od 6. 11. 2013 

Náměstek pro personální řízení  Ing. Martin Pavlica od 6. 11. 2013 

Manažer kvality    Ing. Libor Czeffer 

Tisková mluvčí    Ing. Lenka Plačková 

 

 2. Historie společnosti 

V dubnu 2013 jsme si připomenuli 102 let od slavnostního otevření zdejšího zdravotnického 

zařízení a 16. května 2013 pak 102 let od přijetí prvního pacienta a tedy faktického zahájení 

činnosti nemocnice. Nemocnice měla štěstí na významné 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, ale také jeho nástupce MUDr. Josef Holz, jenž 

svým chirurgickým uměním přilákal mnohé pacienty a významně se zasloužil o rozvoj nemocnice.  

 

 



 

 
 

Výroční zpráva 2013 
 

8 

Počátkem třicátých let ale již kapacita tehdejší 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 padesátých 

letech 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 vybudování jednotky intenzivní 

péče, v roce 1972 je zahájen provoz v nově vybudovaném infekčním pavilonu. Dalším 

vybudovanými objekty jsou poliklinika a pavilon LDN.  

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), kde 

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. 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.   

 3. Současnost společnosti 

 3.1. Přehled nejvýznamnějších událostí roku 2013       

 
 

Vsetínská nemocnice a.s. přivítala ve svém areálu prezidenta České republiky Miloše Zemana.  
Rok 2013 však byl bohatý také na další významné události, které stojí za připomenutí. 
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První dítě roku 2013 se rozkřičelo ve Vsetíně prvního ledna, 
krátce před dvacátou hodinou (19:50 hodin). Mamince Petře 
Gadžorové ze Vsetína se narodila dcerka Miriam Gadžorová. 
Počet porodů má ve Vsetíně vzrůstající trend, což potvrdil  
také rok 2013, který byl v tomto ohledu v naší porodnici 
rekordním. Počet porodů vzrostl oproti předchozímu období 
o bezmála pět desítek, celkem jich bylo 710. Nárůst počtu 
porodů byl vůbec nejvyšší z nemocnic ve Zlínském kraji.  

  

 
Prostory ve 4. patře vsetínské polikliniky, kde dříve sídlilo 
oddělení klinické biochemie, se proměnily k nepoznání. 
Z bývalé šatny se stala multisenzorická relaxační místnost 
navozující pocit mořského pobřeží, vedle je půjčovna 
speciálních pomůcek, o pár kroků dál místnost se 
stylizovaným stromem, určená k aktivačním činnostem 
s prvky muzikoterapie a dalších technik. Od ledna 2013 zde 
pracuje centrum pro podporu rodin pečujících o zdravotně 
postižené Auxilium.  

 

Nové hračky, hry, knížky a kreslící potřeby potěšily pacienty 
dětského oddělení Vsetínské nemocnice. Získali je díky 
vsetínským hokejistům a hokejovým fanouškům, přesněji 
díky výtěžku z hokejových utkání pořádaných na vsetínském 
Lapači v prosinci minulého roku. Šek z rukou zástupců VHK 
Vsetín převzali ředitel nemocnice MUDr. Martin Metelka  
a Mgr. Dagmar Šimková, ředitelka ZŠ a MŠ Turkmenská, která 
školu a školku při nemocnici provozuje. 

,

 
Valašské oční centrum v lednu 2013 zveřejnilo hodnocení 
prvních pacientů, kterým byla voperována nejnovější 
trifokální nitrooční čočka. Ta na rozdíl od multifokálních 
dokáže zajistit vidění na všechny vzdálenosti bez nutnosti 
nosit brýle, tedy nejen do blízka a do dálky, ale také  
na takzvanou třetí vzdálenost, která je využívána zejména 
pro práci na PC, což do té doby nebylo možné. 
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V pátek 15. února 2013 se v prostorách knihovny Vsetínské 
nemocnice a.s. uskutečnila konference o diagnostických  
i operativních možnostech Valašského očního centra, které je 
společným projektem spolupráce Vsetínské nemocnice a.s.  
a společnosti Ziris Oční centrum. Návštěvníci se dozvěděli  
o vybavení, operativě šedého zákalu s využitím 
nejmodernějších nitroočních čoček, ale také o laserových 
operacích dioptrických vad. 

Oddělení lékařské mikrobiologie Vsetínské nemocnice a.s. 
prezentovalo rychlé imunochromatografické vyšetření, díky 
kterému je možné do půlhodiny po dodání vzorek otestovat 
na všechny subtypy chřipky, které se v současné době v ČR 
vyskytují. Za prvních čtyřicet dnů roku 2013 bylo (z dvou set 
testovaných vzorků) 23 vzorků pozitivních, ve všech 
případech se jednalo o subtyp A (H1N1). Vzhledem 
k epidemiologické situaci byl v nemocnici po přechodnou 
dobu zákaz návštěv.  

  

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (VZP) uzavřela  
se Vsetínskou nemocnicí a.s. pětiletou smlouvu týkající se 
poskytování akutní péče ve všech v současné době 
provozovaných odbornostech. Pominul tedy  důvod 
k jakýmkoliv obavám veřejnosti o budoucnost porodnice či 
nemocnice jako takové.  „K nejistotě nebyl žádný důvod. 
Podmínky byly domluvené již koncem roku a v průběhu ledna 
jsme řešili už jen administrativní záležitosti,“ potvrdila 
náměstkyně pro vnitřní služby Ing. Věra Prousková.  

  

Jako úplně první v České republice operovali vsetínští oční 
chirurgové vetchozrakost metodou PresbyMAX. S pomocí 
výkonného 6D excimer laseru SCHWIND AMARIS 750S 
vymodelovali na rohovce víceohniskový (multifokální)  profil, 
odstranili oční vadu a zároveň zajistili vidění do blízka  
i do dálky na obou očích. Dosud bylo možnost vetchozrakost 
operativně odstranit například metodou monovision, kdy 
bylo zákrokem jedno oko zaostřeno do dálky a druhé  
na blízko, což mnohým pacientům nevyhovovalo. 
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Nový telemetrický monitorovací systém životních funkcí 
MINDRAY za více než půl milionu korun získalo interní 
oddělení Vsetínské nemocnice a.s. Slouží hospitalizovaným 
na jednotce intermediární péče (IMP): monitoruje a hlídá 
jejich srdeční akci (EKG) a saturaci (nasycení krve kyslíkem),  
a to tak, že pacienti nemusí být jen na lůžku, mohou se 
s vysílačem v kapse pohybovat po oddělení, absolvovat 
vyšetření v rámci pavilonu či si zajít na krátkou vycházku.  

  

Zájem o vyšetření sluchu v rámci sobotní akce BÍLÁ SOBOTA 
byl značný. Do ambulance Ušního, nosního a krčního 
oddělení (ORL) Vsetínské nemocnice a.s. přišla 9. března 
2013 bezmála stovka lidí, kteří chtěli absolvovat orientační 
měření a poradit se o dalších možnostech. Mohli se blíže 
informovat o naslouchadlech i kochleárním implantátu, který 
je určen pro řešení nejzávažnějších poruch sluchu. Akci 
připravil nadační fond Dar sluchu ve spolupráci s ORL 
Vsetínské nemocnice a.s. 

 

Padesátka studentů i zaměstnanců Střední zdravotnické školy 
Vsetín se zapojila do projektu spolupráce Vsetínské 
nemocnice a.s. a škol regionu při získávání nových dárců 
krve. Mezi příchozími byla i studentka 3. ročníku Zdenka 
Juřičková, která ve škole své spolužáky k dárcovství vyzvala. 
V rámci středoškolské odborné činnosti zpracovala projekt o 
informovanosti ve spojitosti s dárcovstvím krve. Na dalších 
školách pak uspořádala besedy pro studenty.  

  

U příležitosti Světového dne ledvin uspořádalo 
hemodialyzační středisko Vsetínské nemocnice a.s. Den 
otevřených dveří. Zájemcům ve čtvrtek 14. března od 8 do 12 
hodin otevřeli prostory, kam veřejnost běžně nemá přístup. 
Tým hemodialyzačního střediska pod vedením  
MUDr. Mojmíra Lanžhotského prakticky předvedl průběh 
dialýzy a odpovídal na početné dotazy. Akce se zúčastnila 
stovka studentů středních škol.  
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Kocour Garfield a jeho komiksové příběhy byly tématem 
výstavky v herně dětského oddělení Vsetínské nemocnice a.s. 
Obrázky nakreslili mladí výtvarníci ze Základní umělecké školy 
Vsetín v Comics clubu U mouchy CC, který otevřela 
Masarykova veřejná knihovna Vsetín. Z kreseb a fotografií 
vznikla i unikátní knížka. Akce navázala na Týden čtení, který 
v březnu pořádá knihovna ve spolupráci s nemocnicí. 

 

Světový den porozumění autismu si připomenula i Vsetínská 
nemocnice a.s., respektive Centrum Auxilium, které nově 
pracuje v poliklinice. Podle celosvětových průzkumů  
se s poruchou autistického spektra narodí téměř každé sté 
dítě. Jedná se o vrozené, celoživotní postižení, které zasahuje 
celou osobnost člověka: rodiny, které pečují o autistické dítě, 
se potýkají s řadou problémů i nepochopení.  

 

Více než pět desítek zájemců navštívilo v pondělí 8. dubna 
akci, kterou u příležitosti Světového dne zdraví uspořádala 
Vsetínská nemocnice a.s. společně se Všeobecnou zdravotní 
pojišťovnou ČR. Ve vestibulu v prvním patře polikliniky měřili 
příchozím krevní tlak, index tělesné hmotnosti (BMI), 
množství tuku okolo vnitřních orgánů, podkožní tuk a objem 
kosterního svalstva. Na dotazy odpovídala i nutriční 
terapeutka a epidemiologická sestra. Nejmladší zájemkyni 
bylo 21 let, nejstaršímu příchozímu 86 let.  

 

Horní Lideč, Lidečko, Valašská Polanka, Jablůnka a Vsetín.  
Na všech těchto místech se konaly benefiční koncerty, které 
uspořádala Základní umělecká škola Vsetín ve prospěch 
dětského oddělení Vsetínské nemocnice a.s. Z dobrovolného 
vstupného a prodeje výtvarných dílek mladých umělců se 
podařilo nashromáždit šestnáct tisíc jedno sto korun. 
Rekordní výtěžek, dosud nejvyšší za čtyři roky konání těchto 
akcí, předal ředitel školy Roman Konůpka do rukou primáře 
MUDr. Mariána Rubinta. 
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V přízemí polikliniky Vsetínské nemocnice a.s. je od 8. dubna 
2013 v provozu LADY FIT CLUB. K dispozici je kruhový trénink, 
běh se spoteee, masážní postel, vibrační plošina. A proč je 
fitness určen jen ženám? „Protože oproti mužům máme jiné 
požadavky a představy,“ vysvětlují provozovatelé. Kruhový 
trénink je krátké, motivující, efektivní cvičení, které zahrnuje 
prvky kardiovaskulárního i silového cvičení. Posiluje svaly, 
zpevňuje tělo, zrychluje metabolismus, spaluje tuky  
a pomáhá snížit nadváhu.  

 

V areálu Vsetínské nemocnice a.s. proběhla v jarních 
měsících demolice již několik let nevyužívaných budov bývalé 
patologie a neurologie. Akce byla přípravou území pro stavbu 
nového interního pavilonu, investorem byl Zlínský kraj. 
Budovy staré patologie a staré neurologie byly součástí 
areálu více než sto let. Stará patologie byla původně umrlčí 
komorou, v průběhu desetiletí několikrát upravena, v roce 
1967 byl objekt rekonstruován. V dubnu 2011 se oddělení 
přestěhovalo do nově vybudovaného pavilonu Patologie  
a centralizovaných laboratoří, kde má moderní zázemí.  

 

Vsetínská nemocnice a.s. se již tradičně připojuje k aktivitám 
Světového dne hygieny rukou. V minulých letech se 
zaměřovala především na instruktáž v základních školách, ale 
3. května 2013 si mohli všichni zájemci z řad veřejnosti 
zkontrolovat, zda postupují při mytí rukou správně. Díky 
speciální UV lampě rychle zjistili, jaké chyby dělají.  Akce se 
uskutečnila ve vestibulu polikliniky, připravena byla také 
konzultace s epidemiologickou sestrou a další doprovodný 
program, do kterého se zapojila i nemocniční lékárna.  

Pěvecký soubor Skřivánek ze ZŠ Vsetín Rokytnice potěšil 
v pondělí 13. května 2013 pacienty léčebny dlouhodobě 
nemocných (LDN) Vsetínské nemocnice a.s. tradičním jarním 
koncertem. Kromě vystoupení a kostýmů si děti pod vedením 
učitelky Kristýny Bartoňové připravily také nápadité kulisy. 
Akce vznikla ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem 
Adorea. Děti předvedly operku Budulínek, kterou na motivy 
známé pohádky vytvořila dvojice Zdeněk Svěrák a Jaroslav 
Uhlíř.  
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Rychlý a účinný ohřev podchlazených pacientů umožňuje 
teplovzdušný systém WarmAir, který nedávno získala 
jednotka intenzivní péče (JIP) chirurgického oddělení. 
Zdravotníci jej využijí při péči o pacienty po úrazech, ale také 
po dlouhotrvajících náročných operacích, například výměně 
kyčelního či kolenního kloubu. Finanční prostředky pro nákup 
tohoto vybavení poskytla firma Kotrla a.s., za což jí patří 
velké poděkování. 

Zaměstnanecký turnaj v kuželkách uspořádala 23. května 
2013 Vsetínská nemocnice a.s. Síly změřilo osm družstev, 
hrálo se tříkolově. Nejvíce nakonec naházel tým, ve kterém 
byli zástupci chirurgie a oddělení informačních systémů (OIS). 
Zaměstnanci si akci v září ještě jednou zopakovali. Oba 
turnaje prověřily fyzičku i týmového ducha zdravotníků.  

 

Karcinom prsu – aktuální problém, takový byl název odborné 
konference s ošetřovatelskou a lékařskou částí, která  
se uskutečnila 29. května 2013 v malém sále DK Vsetín  
za významné podpory společnosti Indet Safety Systems. 
V ošetřovatelské části se účastníci dozvěděli, co čeká 
pacientku, když zjistí, že onemocněla rakovinou prsu, jaké 
jsou reprodukční možnosti žen s onkologickou diagnózou  
i které protetické pomůcky je možné používat. Přínosný byl  
i pohled psychologa. Lékařská část nabídla například zajímavé 
příspěvky o prevenci, radioterapii i o dědičnosti nádorů.  

 

Aneta Tkadlecová a Marie Ryzová ze ZŠ Horní Lideč přijely 
v pátek 31. května 2013 odpoledne na dětské oddělení 
Vsetínské nemocnice, aby potěšily pacienty a zpříjemnily jim 
nadcházející Mezinárodní den dětí. Na omalovánky, výtvarné 
potřeby, knížky, puzzle a další krásné dárky se přitom složili  
s dalšími několika kamarády z 8.A. Malým pacientům  
i zdravotníkům se bezprostřední akce moc líbila.  
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Dárky dostali malí pacienti k MDD také od zaměstnanců 
městského úřadu, jejich přátel a příznivců, kteří organizují 
prodejní výstavy Dobrá věc.  Jejich výrobky, které se nestihly 
prodat v rámci charitativního projektu, ozdobí dětské 
oddělení, případně budou sloužit jako dárky pro malé 
pacienty. Část krásných obrázků a doplňků bude umístěna 
také v léčebně dlouhodobě nemocných. Prodejní výstavy  
se konají již od roku 2006. 

 

Padesátka dárců krve, příjemná atmosféra, přímé vstupy do 
vysílání rádia Kiss Publikum. Tak probíhala ve středu  
12. června 2013 na hematologicko-transfuzním oddělení 
první část kampaně Půl litru naděje. Štafetu jsme předali  
do Uherského Hradiště a Zlína. Na podzim se akce 
s úspěchem opakovala. V letních měsících se ke kampani 
připojily i volejbalistky VK Austin Vsetín: chtěly společně 
darovat krev a pomoci těm, kteří krev či přípravky z ní 
vyrobené potřebují. Na podzim si akci zopakovaly.  

 

Čtyři nové monitory dechu slouží na novorozenecké stanici 
dětského oddělení Vsetínské nemocnice a.s. Byly zakoupeny 
z výtěžku prodeje slosovatelných kupónů při Dni dětí  
s ANNOU. Letos se podařilo vybrat 9.630 Kč, což je druhý 
nejvyšší výtěžek v historii této akce. Den dětí s ANNOU 
podporuje dětské oddělení od roku 2003. Celkem tak již bylo 
darováno přes osmdesát tisíc korun, které pomohly při 
nákupu monitoru EKG, mobilního infrazářiče či mobilní 
fototerapie.  

 

Oddělení klinické biochemie a oddělení lékařské 
mikrobiologie Vsetínské nemocnice a.s. úspěšně absolvovala 
audit Národního autorizačního střediska pro klinické 
laboratoře (NASKL), a to v nejvyšší možné úrovni (Audit II 
NASKL). „Jsem velmi spokojen, laboratoř byla k auditu 
výborně připravena. Dokumentace byla vzorová, pracovníci 
odpověděli na všechny mé dotazy. Poděkování patří 
pracovníkům laboratoře i manažerovi kvality za dobře 
odvedenou práci,“ uvedl auditor RNDr. Přemysl Coufal  
při závěrečném vyhodnocení. Do konce roku audit úspěšně 
absolvovalo i hematologicko-transfuzní oddělení.  
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K měření bilirubinu u novorozenců využívá dětské oddělení 
Vsetínské nemocnice a.s. nově moderní přístroj JM-103 za 
bezmála sto padesát tisíc korun. Získalo jej díky občanskému 
sdružení Život dětem, které před časem darovalo nemocnici 
rovněž vysoce výkonnou fototerapii nové generace a další 
přístroje.  Měření bilirubinometrem je rychlá, neinvazivní 
metoda, užívaná při diagnostice novorozenecké žloutenky. 
Dítě zbytečně nestresuje a chrání jej od opakovaných odběrů 
krve. Výsledky jsou k dispozici okamžitě, bez čekání. 

 

Gynekologové ve Vsetíně operují inkontinenci s použitím 
nejmodernějších materiálů, informoval o tom v rozhovoru 
pro média primář gynekologicko-porodnického oddělení 
Vsetínské nemocnice a.s. MUDr. Jiří Hlavinka. Problémy  
s únikem moči trápí stále více žen. Ve Vsetíně se v posledních 
letech oblast urogynekologie úspěšně rozvíjí a pacientkám 
mohou operatéři pomoci s celou řadou obtíží. Využívají 
klasické i moderní postupy s využitím implantátů.  

 

 

Vsetínská nemocnice a.s. informuje. Tak se jmenuje 
dvouměsíčník, jehož první tištěné vydání bylo distribuováno 
25. června 2013. Je zapsán do evidence periodického tisku, 
evidenční č. MK ČR E 21256. V roce 2013 jsme vydali celkem 
tři čísla. Zpravodaj přináší informace o dění v nemocnici, 
pozvánky na připravované akce, reakce pacientů, soutěže, 
nabídky lékárny a podobně. Určen je zaměstnancům, 
pacientům, spolupracujícím lékařům a organizacím. Vychází 
v nákladu 1.000 kusů.  

 

 

Vsetínská nemocnice a.s. se připojila k projektu ZELENÁ 
FIRMA, určeného společnostem, které nejsou lhostejné 
k životnímu prostředí. Cílem je umožnit efektivní recyklaci 
elektroodpadu, zabránit, aby skončil na skládkách. Zapojit se 
mohou i zaměstnanci a pacienti: v areálu jsou umístěny dva 
speciální sběrné boxy, do nichž mohou odkládat již 
nepotřebné, vysloužilé žehličky, fény, holicí strojky, drobné 
kuchyňské elektrospotřebiče, ruční elektrické nářadí, tonery, 
baterie, klávesnice či počítačové myši. 
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Ortopedi Vsetínské nemocnice a.s. provedli jako vůbec první 
v ČR operaci unikompartmentální náhrady kolenního kloubu 
implantátem firmy Zimmer metodou PSI (Patient Specific 
Instrument). Jedná se o metodu, která využívá speciálních 
šablon vyrobených pacientovi na míru. Vyměňuje se přitom 
jen poškozená část kolene a šablony (řezací bloky) přesně 
vymezují umístění náhrady. Výsledný efekt: menší 
bolestivost, rychlejší rehabilitace, přirozenější pocit. 

 

Ve čtvrtek 5. září 2013 navštívil Vsetínskou nemocnici a.s. 
prezident České republiky Miloš Zeman. V prostorách pro 
dárce krve v novém pavilonu patologie a centralizovaných 
laboratoří se uskutečnilo setkání se zaměstnanci, vedením 
nemocnice, představiteli ostatních zdravotnických zařízení. 
Diskutovalo se o problematice zdravotnictví, financování 
nemocnic a otázkách poplatků. Následně si pan prezident 
Miloš Zeman prohlédl nejstarší nemocniční budovu, interní 
pavilon, kde se setkal s pacienty i ošetřujícím personálem.   

 

Zástupci hokejového klubu a vsetínských divadelníků 
společně zavítali na gynekologicko-porodnické oddělení 
Vsetínské nemocnice a.s., aby si prohlédli dané prostory  
a seznámili se s vizemi Nadačního fondu pro rozvoj vsetínské 
porodnice. Právě jemu následně věnovali výtěžek 
benefičního představení Brouk v hlavě, kterým 19. září 
v Lidovém domě symbolicky zahájili sezónu. Báječná 
myšlenka, která spojila sport, umění a zdravotnictví, diváky 
nadchla a hlediště Lidového domu bylo zaplněno  
do posledního místa. Celkový výtěžek akce činil 36 520 Kč.  
 

 

Příjemné setkání s farmaceutem, novinářem, publicistou  
a bývalým mluvčím ministerstva zdravotnictví Mgr. Tomášem 
Cikrtem odstartovalo zářijový cyklus besed o zdraví 
v Masarykově veřejné knihovně (MVK) Vsetín. K povídání  
o lécích, jejich výrobě, dávkování a účincích, přizval  
i vedoucího lékárny Vsetínské nemocnice a.s. Mgr. Tomáše 
Svobodu. V dalších týdnech navázala beseda o moderních 
trendech v očním lékařství: přednášel primář očního oddělení 
Vsetínské nemocnice a.s. MUDr. Michal Ziegler.  
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V prostorách Vsetínské nemocnice a.s. se v pondělí 16. září 
uskutečnilo zasedání zdravotního výboru Zastupitelstva 
Zlínského kraje. V doprovodu ředitele nemocnice  
MUDr. Martina Metelky si radní pro oblast zdravotnictví 
MUDr. Lubomír Nečas, předseda zdravotního výboru MUDr. 
Vladimír Řihák a jeho další kolegové prohlédli stávající 
budovu interního oddělení i lokalitu pro nový interní pavilon. 

Besedy se zdravotnickou tematikou pro veřejnost 
pokračovaly 26. září přednáškou Rehabilitace pohybového 
aparátu, kterou si připravily primářka rehabilitačního 
oddělení MUDr. Danuše Trnovcová a vedoucí fyzioterapeutka 
Mgr. Pavlína Matějčková. Sedmnáctého října se pak hovořilo 
o Porodní asistenci v minulosti, současnosti a u protinožců. 
Akci připravil Nadační fond pro rozvoj vsetínské porodnice. 
Návštěvníci obou besed zcela zaplnily společenský sál 
Masarykovy veřejné knihovny na Dolním náměstí ve Vsetíně.  

Speciální semináře pro učitele tělesné výchovy, trenéry  
a cvičitele, ale také představení stávajících služeb široké 
veřejnosti. Takový byl program Dne otevřených dveří 
rehabilitačního oddělení Vsetínské nemocnice a.s., který se 
uskutečnil v úterý 1. října 2013. Oddělení představilo také 
novinku: fyzioterapii stresové inkontinence moči u žen dle 
klinického standardu s možností zaměřit na nejvíce oslabené 
funkce s pomocí elektrostimulace či speciálních pomůcek  
ke cvičení.   

Slavnostní předání dvou speciálních lůžek za 200 tisíc Kč  
se uskutečnilo 7. října 2013 na JIP chirurgického oddělení. 
Lůžka darovala společnost Indet Safety Systems (ISS), která 
nemocnici dlouhodobě podporuje. Zároveň byla vyhlášena 
výtvarná soutěž na téma Japonské květy uzdravení (Kaiki 
Iwai) se záměrem nejlepší práce umístit právě v těchto 
prostorách, aby potěšily pacienty i zdravotníky při jejich 
náročné práci. Do konce roku 2013 firma věnovala nemocnici 
dalších více než 200 tisíc na nákup zbývajících potřebných 
lůžek.  
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Ve středu 16. října 2013 navštívil Vsetínskou nemocnici a.s. 
předseda České strany sociálně demokratické  
Mgr. Bohuslav Sobotka. V doprovodu ředitele nemocnice 
MUDr. Martina Metelky, předsedy dozorčí rady Mgr. Petra 
Kořenka a dalších hostů si prohlédl areál nemocnice, navštívil 
interní oddělení, které se nachází v nejstarším nemocničním 
pavilonu z roku 1911, i prostranství, kde by měl vyrůst nový 
interní pavilon.  

Bezmála čtyři desítky pacientů Vsetínské nemocnice a.s. 
využily v pátek 25. října možnosti volit své zástupce  
do poslanecké sněmovny přímo u lůžka. Na správný průběh 
dohlíželi členové volební komise Radovan Kocúrek a Zbyňka 
Sýkorová. Pacienti byli vděční, že mohou volit, i když jsou 
hospitalizováni. Někteří se svěřili, že ještě nikdy 
"nevynechali". Průběh voleb v nemocnici sledoval on-line 
Valašský deník, reportáž zveřejnil v sobotním vydání  
a v příloze Naše Valašsko.  
 

Díky projektu RADOST ZE HRY měli 11. listopadu pacienti 
Dětského oddělení Vsetínské nemocnice a.s. možnost setkat 
se se Svatým Martinem a jeho doprovodem. Ani bílý kůň 
nechyběl. Děti získaly také dárky: pastelky a omalovánky. 
V rámci zmíněného projektu se akce opakovaly ještě 
několikrát, a to nejen v rámci dětského oddělení, ale také 
léčebny dlouhodobě nemocných Vsetínské nemocnice a.s.  

Z dvojitého daru se na podzim těšilo dětské oddělení 
Vsetínské nemocnice a.s. Od Nadace Křižovatka získalo pět 
monitorů dechu novorozenců, ze sponzorských příspěvků 
bylo rovněž zakoupeno pět televizorů, které malým 
pacientům již chyběly. Na nákup televizorů přispěla částkou  
5 tisíc Kč Nadace Synot. Zbývající potřebná suma na nákup 
byla uhrazena z výtěžku letošního benefičního koncertu 
Základní umělecké školy Vsetín a dalších sponzorských 
příspěvků. 
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Ke dni 4. listopadu 2013 rezignoval MUDr. Martin Metelka, 
MBA na funkci předsedy představenstva a ředitele Vsetínské 
nemocnice a.s. Uvedl, že odstoupil z vlastního rozhodnutí, 
bez jakýchkoliv tlaků okolí. Poděkoval za dlouholetou 
příjemnou spolupráci a popřál novému vedení hodně 
pracovních úspěchů. MUDr. Martin Metelka byl pověřen 
vedením nemocnice ve Vsetíně v květnu 1993. V nemocnici 
pracoval již od 1. 8. 1980 jako lékař ARO. Primářem ARO byl 
od 22. 6. 1990 do 31. 8. 2005. 

Rada Zlínského kraje při výkonu působnosti jediného 
akcionáře Vsetínské nemocnice a.s. jmenovala nové 
představenstvo ve složení  Ing. Věra Prousková, MBA, Ing. 
Leoš Dostál a MUDr. Bořek Lačňák, a to s účinností  
od 4. listopadu 2013. Ing. Věra Prousková nyní působí jako 
předsedkyně představenstva a ředitelka nemocnice. Ing. Leoš 
Dostál jako člen představenstva a náměstek pro 
hospodářsko-technickou správu (HTS), MUDr. Bořek Lačňák 
jako člen představenstva a nám. pro léčebnou péči (LP).    

V pátek 8. listopadu se ve Vsetínské nemocnici a.s. 
uskutečnila konference, jejímž ústředním tématem byla 
urogynekologie a inkontince. Odborná konference byla 
určena všeobecným sestrám, porodním asistentkám, 
fyzioterapeutkám a dalším zdravotníkům. Gynekologové 
představili možnosti operativy, které jsou ve Vsetíně  
k dispozici, včetně užití moderních materiálů. Pracovnice 
rehabilitačního oddělení pak nově zavedenou metodu 
stresové inkontinence moči u žen dle klinického standardu. 

Speciální nabídky preventivního vyšetření plic využila  
ve středu 20. listopadu 2013 více než šedesátka zájemců  
z celého regionu. Kromě spirometrie a konzultace s lékařem, 
absolvovali zdarma také měření tlaku a množství tuku v těle, 
které zajišťovala Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR. Akce 
byla připravena u příležitosti Světového dne boje  
proti chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) a ve 
Vsetíně se konala již podruhé. Lidé ji hodnotili velmi kladně, 
na místě natáčela i regionální TV Beskyd.  
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V rámci ankety Nemocnice ČR 2013 byla Vsetínská 
nemocnice a.s. vyhodnocena hospitalizovanými  
i ambulantními pacienty jako nejlepší nemocnice Zlínského 
kraje. Do projektu se zapojilo celkem 157 zdravotnických 
zařízení s akutními lůžky, v celkové konkurenci byla Vsetínská 
nemocnice a.s. vyhodnocena jako dvanáctá nejlepší v rámci 
ČR, což je vynikající úspěch. Valašskomeziříčská nemocnice 
a.s. tentokrát skončil na příčce za námi, a to v kategorii 
ambulantních i hospitalizovaných pacientů.  

  

Mikulášská nadílka 2013 začala ve Vsetínské nemocnici a.s. 
již o několik dní dříve. Jako první přišel malým pacientům  
na dětské oddělení nadělovat vsetínský místostarosta, 
předseda dozorčí rady a nedávno zvolený poslanec 
Parlamentu ČR Mgr. Petr Kořenek. Dětem přinesl stolní hry, 
knížky, omalovánky a kreslící potřeby. V mikulášské nadílce 
pak pokračovali studenti zdravotnické školy i aktivisté 
projektu Radost ze hry. A to nejen na dětském oddělení, ale  
i v LDN.  

  

Hygienické potřeby za patnáct tisíc korun pro pacienty LDN 
předala ve středu 4. prosince starostka Vsetína Bc. Iveta 
Táborská. Zároveň poděkovala zaměstnancům za jejich 
náročnou práci, které si velmi váží. „Nemocnice je součástí 
města, byť nejsme jejím zřizovatelem, ale je tady pro naše 
občany. My všichni její služby využíváme. Snažíme se vám být 
dobrým partnerem, abychom si vzájemně vycházeli vstříc,  
a věřím, že v příštích letech bude naše spolupráce stejně 
dobrá, ne-li ještě lepší,“ řekla starostka Vsetína. 

  

Ve dnech 4. a 5. prosince 2013 provedli MUDr. Michal 
Krutský a Ing. Zdeněk Vitouš z LL-C (Certification) dozorový 
audit dle ISO 9001:2008. I tentokrát označili systém řízení 
kvality v naší nemocnici jako příkladný. V závěrečné zprávě  
se mimo jiné píše: „Průběh auditu byl opět výjimečný, během 
auditu nebylo cítit žádnou nervozitu, nevyskytly se žádné 
náznaky ze strany společnosti zkreslovat nebo zakrývat 
některé skutečnosti. Všichni zúčastnění přijímali dotazy 
auditorů jako normální součást kontrolní činnosti  
na odděleních a v útvarech.“ Výsledek byl znovu perfektní. 
Nebyla zjištěna žádná neshoda. 
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Velkým předvánočním hitem se staly originální skleněné 
baňky, které pro své příznivce připravil Nadační fond  
pro rozvoj vsetínské porodnice. K dostání byly  
na mikulášských trzích, kde však zásoby nestačily. Vsetínské 
družstvo IRISA v rychlosti vyrobilo dalších 1.400 kusů, které 
byly k mání na vánočních trzích před městským úřadem. 
Baňku získali zájemci za sponzorský příspěvek nadačnímu 
fondu ve výši padesát korun. Cílem fondu je další 
modernizace porodnice a vytvoření takzvaného rodinného 
porodního pokoje.   

  

Zajímavý pohled do mikrosvěta lidského těla nabídla  
od 6. prosince 2013 až do konce ledna 2014 výstava  
v prostorách Masarykovy veřejné knihovny Vsetín. Vznik 
EXKURZE DO MIKROSVĚTA umožnil kvalitní optický 
mikroskop OLYMPUS BX51 s datovým výstupem, díky němuž 
mohly být laboratorní vzorky převedeny do digitální podoby, 
vhodné k následnému tisku velkoplošných fotografií. 
Návštěvníci viděli mikroskopické snímky tkání u některých 
onkologických onemocnění, infarktu, onemocnění jater, ale 
také testování materiálů na přítomnost bakterií či kvasinek. 
 

  

V úterý 10. prosince 2013 byl slavnostně zahájen provoz 
rekonstruované centrální sterilizace Vsetínské nemocnice a.s. 
Investorem stavební části - v objemu 14,5 milionu korun - byl 
Zlínský kraj. Nemocnice uhradila dodávku zdravotnických 
technologií a vnitřní vybavení za bezmála 6,5 milionu korun. 
Centrální sterilizace má nyní k dispozici nové myčky nástrojů 
a sterilizátory nové generace – plazmový sterilizátor a parní 
sterilizátory s vlastním vyvíječem par.  

 

Výjimečnou příležitost prohlédnout si laboratoře patologické 
anatomie měli ve středu 11. prosince všichni zájemci z řad 
zaměstnanců nemocnice i veřejnosti. Cílem Dne otevřených 
dveří bylo především představení často velmi náročného 
zpracování preparátů a laboratorních metod, jejichž výsledek 
má důležitou roli při stanovení dalšího postupu léčby 
pacienta. Příchozí si mohli vyzkoušet, jak obtížné  
je zpracování vzorků.  



 

 
 

Výroční zpráva 2013 
 

23 

  

Díky zpěvákům ze souboru Malý Luháček a několika dětem  
ze Vsacánku byla středa 18. prosince 2013 ve Vsetínské 
nemocnici a.s. skutečně sváteční. Nemocnicí zněly koledy, a 
to nejprve před hlavní budovou, kde se do zpěvu zapojili i 
zaměstnanci, poté v léčebně dlouhodobě nemocných. Tam 
se také rozdávaly dárky, které pro pacienty připravili žáci ZŠ 
Horní Lideč. Všem, kteří v průběhu roku 2013 nemocnici  
a jejím pacientům nezištně pomáhali, patří velké poděkování.   

 

 
 

 

 

3.2. Rozvoj společnosti v roce 2013 

Rok 2013 byl ve znamení dalšího naplňování stabilizačního plánu, který byl schválen v roce 2012. 

Hlavním cílem bylo další snižování nákladů podmíněné zachováním dané kvality a dostupnosti péče 

v roce, kdy výnosy od zdravotních pojišťoven byly úhradovou vyhláškou meziročně výrazně sníženy.  

 

Tabulka č. 1: Základní finanční údaje o společnosti (v tis. Kč) 

Položka 
Rok 

2011 2012 2013 

Nehmotný majetek (netto) 594 467 339 

Hmotný majetek (netto) 247 493 239 544 235 625 

Náklady celkem 492 337 505 810 474 693 

Výnosy celkem 439 510 497 654 453 358 

Výsledek hospodaření -52 827 -8 156 -21 334 
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Tabulka č. 2: Základní údaje o společnosti  

Položka 
Rok 

2011 2012 2013 

Přepočtený počet zaměstnanců 652,09 615,25 616,62 

Počet lůžek celkem 410 410 344 

Počet hospitalizovaných pacientů 13 359 14 152 13 762 

Počet ambulantních vyšetření  175 523 185 025 187 131 

Přijaté dary (v tis. Kč) 1 957 699 2 352 

Dotace Zlínského kraje (v tis. Kč) 2 166 1 653 1 795 

Dotace ostatní (v tis. Kč) 3 495 3 915 69 

 

V roce 2013 došlo k poměrně významnému snížení počtu lůžek – zavřeno bylo 66 lůžek, což je 16%. 

Přes to byl počet hospitalizovaných pacientů vyšší než v roce 2011. Mírně nižší počet 

hospitalizovaných proti roku 2012 souvisel s omezením péče v důsledku restriktivní úhradové 

vyhlášky. Počet ambulantních vyšetření dále narůstá, což souvisí jednak se snížením počtu lůžek  

a přesunu části pacientů do ambulantní léčby, jednak se změnou organizace péče v důsledku 

aktuálního úhradového mechanismu. Průměrná ošetřovací doba se zkracuje, zvyšuje se využití lůžek. 

To vše dokládá zvýšenou efektivitu poskytované péče, a to jak medicínsky, tak i ekonomicky.  
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3.3. Rozsah a struktura péče 

Tabulka č. 3: Počet a struktura lůžek 

Lůžka 
Rok 2013 

Děti Dospělí Celkem 

Standardní 37 202 239 

JIP 3 17 20 

Akutní celkem 40 219 259 

LDN - 85 85 

Lůžka celkem 40 304 344 

 

Počet porodů a počet narozených dětí se i přes obecný pokles porodnosti proti minulým letům zvýšil. 

Zájem rodiček přivést svého potomka na svět právě ve vsetínské porodnici tak jednoznačně 

potvrzuje, že porodnice patří mezi ty nejlepší a vyhledávané. K udržení této pozice bylo uskutečněno  

i několik investičních akcí, z nejdůležitějších lze zmínit především pořízení monitorovacího systému 

KTG Holter MONICA AN 24, díky němuž mohou gynekologové průběžně sledovat aktivitu srdce plodu, 

srdce matky a dělohy. Záznamy jsou zobrazovány na monitoru přímo u matky v pokoji, ale také  

na centrále v pracovně sester. Alarm upozorní, pokud dojde k odchylce od normálních hodnot. 

Vsetínská nemocnice a.s. využívá přístroj jako teprve třetí zdravotnické zařízení v ČR a první  

ve Zlínském kraji.  
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Tabulka č. 4: Rozsah poskytnuté zdravotní péče 

Položka 
Rok 

2011 2012 2013 

Počet všech hospitalizovaných 13 340 14 152 13 762 

Počet ambulantních vyšetření 175 523 185 025 187 131 

Počet uskutečněných operací 5 019 5 777 5 535 

Počet narozených dětí 686 670 719 

Počet porodů 676 661 710 

Počet ošetřovacích dnů 89 921 94 926 88 735 

Průměrná ošetřovací doba na lůžku - akutní péče 5,0 4,9 4,7 

Průměrná ošetřovací doba na lůžku - následná 
péče 

38,3 42,0 37,5 

Obložnost – akutní péče 69,3 63,1 69,8 

Obložnost - následná péče 91,9 96,3 91,1 

 

3.4. Kvalita a bezpečí poskytované péče 

Vsetínská nemocnice a.s. i v roce 2013 pokračovala v nastavené strategii řízení kvality, respektive 

kvality řízení, a to jak v rámci plnění požadavků normy ISO 9001:2008, tak i v řízení kvality a bezpečí 

poskytované zdravotní péče podle národních akreditačních standardů Spojené akreditační komise, 

o.p.s.  

Řízení kvality je primárně v rukou ředitelky nemocnice, která tuto kompetenci deleguje na manažera 

kvality. Součástí systému řízení kvality jsou i koordinátoři kvality - zaměstnanci jednotlivých oddělení, 

manažeři kvality laboratoří a v neposlední řadě i manažer rizik.  

 

V prosinci nemocnice úspěšně absolvovala 2. dozorový audit 

podle normy ISO 9001:2008, jehož průběh vyhodnotili auditoři 

jako výjimečný. Laboratoře komplementu implementovaly  

v hodnoceném období požadavky normy ISO 15 189, což bylo 

završeno získáním osvědčení o splnění podmínek Auditu II 

NASKL pro všechny odbornosti laboratoří nemocnice. Právě 

vzájemná návaznost a logická provázanost zmiňovaných 

systémů řízení kvality je velkou devizou nemocnice  

v poskytování kvalitní a bezpečné péče pacientům.  

V rámci kontinuálního zvyšování kvality a bezpečí byla v roce 

2013 upřena pozornost zejména na zjednodušení aparátu 

řízených dokumentů a záznamů, na zefektivnění procesu 

monitorace, hodnocení a analýzy spokojenosti pacientů, na 

zefektivnění auditní činnosti a na rozvoj managementu rizik.  
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Vsetínská nemocnice a.s. se zapojila do vzdělávacího programu Nil Nocere - Ochrana pacientů před 

poškozením, kde se zaměřila na zvýšení bezpečí pacientů na základě proaktivního, retrospektivního  

a reaktivního vyhledávání a řízení rizik. 

Mimo vlastního dotazníkového šetření spokojenosti se nemocnice zúčastnila i celostátního průzkumu 

Nemocnice ČR 2013, kde byla ambulantními i hospitalizovanými pacienty vyhodnocena jako nejlepší 

ve Zlínském kraji. V celorepublikovém porovnání obsadila 12. místo z celkového počtu 157 

poskytovatelů zdravotních služeb s akutními lůžky.  

 

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  

šetření. 

Čistírna odpadních vod od června 2013 nedesinfikuje odpadní vody. Z důvodu uzavření lůžkového 

infekčního oddělení byla zakonzervována a překlasifikována na přečerpávací stanici odpadních vod. 

Tímto došlo k úsporám energií a chemických látek používaných na výrobu chlordioxidu. Zatížení 

životního prostředí se tím trvale snížilo. Tento proces proběhl v souladu s platnou legislativou. Limity 

stanovené kanalizačním řádem Vodovodů a kanalizací Vsetín jsou dodržovány. 

Nemocnice je od července 2013 

zapojena do projektu „Zelená firma“,  

v jehož rámci likviduje firemní 

elektrospotřebiče, baterie, zářivky  

a zdravotnická zařízení. Umožňuje také 

svým zaměstnancům zbavit  

se vysloužilých elektrozařízení 

prostřednictvím sběrných boxů. Tento 

projekt funguje v rámci tzv. zpětného 

odběru elektrozařízení, což znamená, 

že se snižuje produkce odpadu 

v nemocnici.  

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. 

Inkontinentní pomůcky byly 

překlasifikovány z nebezpečných 

odpadů na ostatní odpad od února 
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2013. Tím se podařilo snížit produkci nebezpečného odpadu pod 100 tun ročně. Proces proběhl 

v souladu s platnou legislativou a na základě vyjádření MŽP ČR.  

Plynová kotelna nemocnice je vzhledem k  instalovanému výkonu 13 MW registrována jako velký 

zdroj znečišťování ovzduší (zákon č.201/2012 Sb.), a proto musí být na spalovacích zařízeních 

prováděna autorizovaná měření. Limity jsou dodržovány.  

 

 

 

V roce 2014 se chystá rekonstrukce tepelného hospodářství nemocnice. Touto rekonstrukcí dojde též 

ke  snížení zatížení životního prostředí. Současně se připravuje i zateplení několika budov, což přinese 

další snížení spotřeby tepla a tím i zatížení životního prostředí.  
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4. Hospodaření společnosti 

4.1. Základní informace o ekonomických skutečnostech 

Hospodaření společnosti skončilo v roce 2013 ztrátou ve výši 21,344 mil. Kč. Největší vliv na výsledek 

měly výnosy, zejména od zdravotních pojišťoven, které meziročně klesly o 38,5 mil. Kč. Proti tomu 

výsledek pozitivně ovlivnil meziroční vývoj nákladů, které proti roku 2012 klesly o 31 mil. Kč. 

4.2. Ekonomika společnosti v datech 

Tabulka č. 5: Zkrácená rozvaha k 31. 12. 2013 

Aktiva (netto) 
Rok 

2011 2012 2013 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 5 000 0 0 

B. Dlouhodobý majetek 248 088 240 011 235 964 

I. Dlouhodobý nehmotný majetek 594 467 339 

II. Dlouhodobý hmotný majetek 247 493 239 544 235 625 

III. Dlouhodobý finanční majetek - - - 

C. Oběžná aktiva 85 861 76 459 73 143 

I. Zásoby 11 689 11 156 9 938 

II. Dlouhodobé pohledávky - - - 

III. Krátkodobé pohledávky 56 823 47 269 50 081 

IV. Krátkodobý finanční majetek 17 349 18 034 13 124 

D. Časové rozlišení 4 083 2 606 1 144 

Aktiva celkem 343 032 319 076 310 252 

Pasiva (netto) 
Rok 

2011 2012 2013 

A. Vlastní kapitál 135 996 138 539 127 205 

I. Základní kapitál 235 800 245 800 260 800 

II. Kapitálové fondy 4 658  5 357 7 709 

III. Fondy ze zisku - - - 

IV. Výsledek hospodaření minulých let -51 635 -104 462 -119 970 

V. Výsledek hospodaření běžné účetní období (+/-) -52 827 -8 156 -21 3634 

B. Cizí zdroje 206 024 179 940 182 836 

I. Rezervy - - - 

II. Dlouhodobé závazky 6 413 5 498 10 836 

III. Krátkodobé závazky 195 429 171 198 169 748 

IV. Bankovní úvěry a výpomoci 4 182 3 244 2 252 

C. Časové rozlišení 1 012 597 211 

Pasiva celkem 343 032 319 076 310 252 
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Tabulka č. 6: Zkrácený výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2013 (v tis. Kč) 

Položka 
Rok 

2011 2012 2013 

I. Tržby z prodeje zboží 31 763 32 434 31 337 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 26 522 26 152 25 670 

II. Výkony 395 180 453 486 413 822 

B. Výkonová spotřeba 182 588 189 819 181 631 

C. Osobní náklady 263 031 254 683 249 764 

D. Daně a poplatky 664 593 343 

E. Odpisy DHM a DNM 11 946 14 185 13 865 

III. Tržby z prodeje DM a M 85 53 56 

F. Zůstatková cena prodaného DM a M 60 46 43 

G. Změna stavu rezerv a opravných položek - - - 

IV. Ostatní provozní výnosy 12 480 11 678 8 143 

H. Ostatní provozní náklady 7 970 20 603 5 035 

Provozní výsledek hospodaření -53 273 -8 430 -22 995 

X. Výnosové úroky 2 3 1 

N. Nákladové úroky 510 305 243 

XI. Ostatní finanční výnosy - - - 

O. Ostatní finanční náklady 225 338 177 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost -52 827 -8 156 -21 334 

Výsledek hospodaření před zdaněním - 54 007 -9 070 -23 414 

 

 

Tabulka č. 7: Náklady spojené s pacientem (v tis. Kč) 

Položka 
Rok 

2011 2012 2013 

Léky 25 979 27 842 26 987 

Krev 1 929 2 820 2 842 

SZM 46 938 51 740 53 251 

Potraviny 5 556 5 955 5 620 

Celkem 80 402 88 357 88 650 
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Tabulka č. 8: Náklady na elektrickou energii, vodu, plyn (v tis. Kč) 

Položka 
Rok 

2011 2012 2013 

Voda 4 756 4 854 4 437 

Plyn (tepelná energie) 7 944 10 014 10 635 

Elektrická energie 6 166 6 402 5 851 

Jiné - - - 

Celkem 18 866 21 270 20 922 

 

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

Položka 
Rok 

2011 2012 2013 

Všeobecný materiál 5 895 5 790 5 119 

Materiál pro údržbu 738 298 924 

Prádlo* - - - 

Oprava a údržba 13 808 13 093 11 491 

Služby 48 052 44 569 37 314 

Celkem 68 493 64 281 54 848 

Poznámka: * prádlo zajištuje nemocnice přes komplexní servis prádla dodavatelsky (uvedeno v položce služby) 

 

Tabulka č. 10: Mzdové náklady (v tis. Kč) 

Položka 
Rok 

2011 2012 2013 

Mzdy 192 731 186 683 184 426 

Odměny členů orgánů 
společnosti 

2 330 1 946 1 624 

Zdravotní pojištění 17 472 16 862 16 674 

Sociální pojištění 47 954 46 685 46 231 

Ostatní sociální 
pojištění 

669 650 791 

Ostatní sociální náklady 1 875 1 857 20 

Celkem 263 031 254 683 249 766 
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Tabulka č. 11: Výnosy za poskytovanou zdravotní péči (v tis. Kč) 

Zdravotní pojišťovna 
Rok 

2011 2012 2013 

Všeobecná ZP ČR 302 026 342 194 303 876 

Vojenská ZP ČR 6 178 7 366 7 685 

Česká průmyslová ZP 13 216 17 239 17 638 

Oborová ZP  3 964 5 610 5 948 

ZP Ministerstva vnitra ČR 18 562 16 532 16 331 

Revírní bratrská pokladna 30 962 35 192 33 937 

ZP Metal-Aliance 310 378 - 

Ostatní zdravotní výkony 3 716 5 856 6 457 

Celkem 378 934 430 367 391 872 

 

 

Struktura výnosů za poskytnutou péči v roce 2013 

 

 

 
 

 

 

 

 

2013

Všeobecná ZP ČR

Vojenská ZP ČR

Česká průmyslová ZP

Oborová ZP

ZP Ministerstva vnitra ČR

Revírní bratrská pokladna

Ostatní zdravotní výkony
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4.3. Majetkové vztahy 

Pronajímatelé 

� Zlínský kraj - předmět nájmu jsou budovy v areálu nemocnice  

� Obec Nový Hrozenkov - předmětem nájmu jsou ordinace oddělení rehabilitace umístěné 

v obci Nový Hrozenkov 

� KNTB, a.s. - kancelář akciové společnosti v budově č.p. 600 v areálu krajské nemocnice  

Celkové náklady na nájemné činily 4,610 mil. Kč (z toho 4,601 mil. Kč je nájemné za nemovitý majetek 

od Zlínského kraje). 

 

Nájemci (s největší pronajatou plochou) 

• REMYOS s.r.o. Vsetín, předmětem nájmu jsou ordinace v budově polikliniky (404 m2)  

• MUDr. Stanislav Stupavský, Vsetín, ordinace v budově polikliniky (268,6 m2) 

• Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. - klub Auxilium Hošťálková, 

předmětem nájmu je stacionář v budově polikliniky (237,9 m2) 

• Biolab Praha s.r.o. Praha, laboratoře v budově polikliniky (216,9 m2) 

• Alena Škarpová Vsetín, předmětem nájmu je fit centrum v budově polikliniky (167,7 m2) 

• ZIRIS Oční centrum s.r.o. Vsetín, předmětem podnájmu jsou ordinace v budově D (140,64 m2) 

Celkové tržby za pronájem nebytových a ostatních ploch včetně tržeb za související služby 

činily 6,7 mil. Kč (z toho nájemné 2,785 mil. Kč). 
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Výpůjčky 

Vsetínská nemocnice a.s. k 31.12.2013 bezplatně užívá na základě smluv o výpůjčkách movitý 

majetek (zejména zdravotní techniku) v ceně 14,811 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., DADE BEHRING Austria GmbH, TEST-LINE spol. 

s r.o., BIO-RAD s.r.o., Nutricia a.s., Carl Zeiss spol. s.r.o., Fresenius Kabi s.r.o. 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 2014 - 2017, který byl schválen valnou hromadou polečnosti 10. března 2014. 

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 

2013 navýšen základní kapitál. Zlínský kraj jako jediný akcionář rozhodl o navýšení peněžitým 

vkladem ve výši 15 mil. Kč upsáním 15 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve 

jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč. 

K 31. 12. 2013 bylo z celkové hodnoty základního kapitálu 260 800 000 Kč splaceno  260 800 000,-Kč. 
 

5. Lidské zdroje 

5.1. Personální činnost 

V závěru roku 2013 proběhly personální změny na pozicích členů představenstva a následně  

i na základě změn v organizační struktuře i ve vedení nemocnice. MUDr. Martin Metelka, MBA 

rezignoval v listopadu 2013 na funkci předsedy představenstva a ředitele Vsetínské nemocnice a.s. 

Rada Zlínského kraje při výkonu působnosti jediného akcionáře Vsetínské nemocnice a.s. jmenovala 

s účinností od 4. listopadu 2013 nové představenstvo ve složení Ing. Věra Prousková, MBA, která 

působí zároveň jako ředitelka, dále Ing. Leoš Dostál (náměstek pro hospodářsko-technickou správu)  

a MUDr. Bořek Lačňák (náměstek pro léčebnou péči). 

Následně byly představenstvem realizovány i další organizační změny, jejichž výsledkem bylo zřízení 

pozice náměstka pro ošetřovatelskou péči, která byla obsazena Mgr. Pavlem Šupkou (dosavadní 

manažer rizik) a dále pozice náměstka pro personální řízení, kterou vykonává Ing. Martin Pavlica 

(dosavadní vedoucí odboru řízení lidských zdrojů). V průběhu roku 2013 neproběhla žádná personální 

změna na pozicích primářů ani vrchních sester. 
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V průběhu celého roku 2013 se průběžně vyhodnocovala systemizace pracovních míst ve vztahu 

k vyhlášce o personálním vybavení a aktualizuje se ve vazbě na skutečné potřeby poskytování péče. 

Během roku byla zrušena pracovní místa nebo snížen systemizovaný úvazek v kategorii všeobecných 

sester v rámci interního spojeného lůžkového fondu, TRN, operačních sálech, ortopedii, dále  

v kategorii sanitářů na oddělení mikrobiologie a na donáškové službě a v kategorii fyzioterapeutů  

na rehabilitaci. V souvislosti s těmito změnami nebyla žádnému ze zaměstnanců předána výpověď.  

V závěru roku 2013 bylo rozhodnuto o organizační změně na oddělení dopravy, na základě které byla 

od roku 2014 zrušena dvě pracovní místa. V prosinci proto dostali výpověď pro nadbytečnost dva 

zaměstnanci.  

• V roce 2013 nastoupilo do pracovního poměru 76 zaměstnanců (fyzické počty). Za stejné 

období byl ukončen pracovní poměr se 71 zaměstnanci. 

• Roční fluktuace zaměstnanců je nižší než v předešlém období, 9,78%.  

• Pro rok 2013 zůstal zachován náborový program k získání mladých studentů z lékařských 

fakult, kdy v průběhu roku nastoupil stipendista na interní oddělení. 

• Odměňování probíhalo v souladu s podepsanou Kolektivní smlouvou 2013-2014, která je 

platná do 30. 6. 2014.  
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Tabulka č. 12: Profesní složení v přepočtených počtech k 31. 12. 2013 

Položka 
Rok 

2011 2012 2013 

Lékaři 83,88 79,50 90,40 

Farmaceuti 5,00 5,00 5,80 

Sestry 272,00 263,98 257,03 

ZP odborná způsobilost 56,35 53,85 51,85 

ZP specializace 24,98 23,43 23,68 

ZP pod dohledem 99,79 92,49 91,36 

JOP s odbornou způsobilostí - - - 

THP 48,49 46,50 44,00 

Dělníci 52,50 50,50 52,50 

Celkem 642,99 615,25 616,62 
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5.2. Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců 

Během roku 2013 bylo přijato celkem 18 lékařů, z čehož polovina jsou lékaři se specializovanou 

způsobilostí. Celkem 70% lékařů jsou specialisté ve svých oborech. Specialisté u nelékařských 

zdravotnických pracovníků tvoří třetinu personálu. V rámci zajištění specializačního vzdělávání 

spolupracuje nemocnice například s Fakultní nemocnicí v Olomouci, s Fakultní nemocnicí Brno, 

s Fakultní nemocnicí u svaté Anny v Brně, Krajskou nemocnicí T. Bati ve Zlíně atd.  

Vsetínská nemocnice umožnila vykonat odbornou praxi pod vedením našich zaměstnanců řadě 

studentů ze SZŠ a VOŠZ ve Vsetíně, i dalším studentům z jiných středních, vyšších a vysokých škol 

z celé České republiky.  

 

5.3. Publikační a přednášková činnost 

Publikace: 

MUDr. O. Čech, MUDr. Z. Adamová: Incisionální hernie po laparoscopii. 10. Ostravské dny 
miniinvazivní chirurgie. Ostrava.  

MUDr. Z. Adamová, MUDr. P. Šindler, MUDr. A. Geršlová, MUDr. R. Slováček:  Neurofibromatosis 
and gastrointestinal bleeding. Presentation in 54. Österreichischer Chirurgenkongress. Wien. Austria. 
2013. ISSN 1682-8631. 

MUDr. Z. Adamová, MUDr. R. Slováček, MUDr. J. Sankot: Risk Factors For Colonic Diverticular 
Hemorrhage. Presentation in 7th European Colorectal Congress. St. Gallen. Switzerland. 
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MUDr. Z. Adamová, MUDr. J. Sankot:  Risk factors for diverticular bleeding. Presentation in Pracovní 
den koloproktologické sekce ČLS JEP. Praha.  

MUDr. P. Rohlík: Rektoskopie v zapomnění. Sympozium o morfologii a funkci střeva, Staré Splavy  
u Máchova jezera, duben 2013. 

MUDr. P. Rohlík: Možnosti chirurgické léčby karcinomu prsu. Krajský onkologický seminář, Vsetín, 
květen 2013. 

MUDr. Z. Janáček: Vývoj karcinomu prsu ve Vsetíně za posledních 25 let ve Vsetíně. Konference 
Karcinom prsu – aktuální problém, Vsetín, květen 2013. 

L. Rohanová: Nastal problém – a co dál? Úvod do problematiky. Konference Karcinom prsu – aktuální 
problém, Vsetín, květen 2013.  

 

RNDr. A. Sekáčová: Antibiotická rezistence bakterií v ČR. Česká lékařská společnost JEP, Seminář 
Spolku lékařů,  28. 11. 2013. 

J. Zubíčková: Přednáška v rámci tématu Člověk-občan-klient. XVII.gerontologické dny, Ostrava, 
16.10.2013. 

B. Bambuchová , Ing. L. Czeffer, Mgr. P. Šupka:  Zvýšení bezpečí pacientů na základě proaktivního, 
retrospektivního a reaktivního vyhledávání a řízení rizik, Project HOPE, vzdělávací program  
Nil Nocere – ochrana pacientů před poškozením, Havlíčkův Brod.  

MUDr. J. Hlavinka, MUDr. O.  David, MUDr. L. Petruželová, MUDr. K. Srovnalík, MUDr. T. Andrys, 
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MUDr. Z. Dobešová: Konference s urogynekologickou tematikou, Vsetínská nemocnice a.s., 
8. listopadu 2013. 

Mgr. J. Čižmářová, Mgr. P. Matějčková: Spolupráce fyzioterapeuta a sestry, Interaktivní seminář 
Vsetínské nemocnice a.s., duben a říjen 2013. 

Mgr. P. Matějčková: Možnosti fyzioterapie pro ablaci prsu, Konference Karcinom prsu – aktuální 
problém, Vsetín, květen 2013. 

Mgr. P. Matějčková, MUDr. D. Trnovcová: Pohybové aktivity z pohledu rehabilitace pohybového 
aparátu, Masarykova veřejná knihovna Vsetín, září 2013. 

H. Navrátilová, MUDr. D. Trnovcová: Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence, 
Konference s urogynekologickou tematikou, Vsetínská nemocnice a.s., 8. listopadu 2013. 

 

5.4. Pedagogická činnost 

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. 2013 

Věk Muži Ženy Celkem Podíl v % 

Do 20 let 1 0 1 0 

21 - 30 let 22 85 107 17 

31 - 40 let 37 135 172 27 

41 - 50 let 34 154 188 29 

51 - 60 let 40 112 152 24 

61 let a více 10 16 26 4 

Celkem 144 502 646 100 

Podíl v % 22 78   

 

 

 

Tabulka č. 14: Kvalifikační struktura lékařů v letech 2011 - 2013 

Lékaři a jejich vzdělání 
Rok 

2011 2012 2013 

Lékaři celkem 97 95 104 

 

Lékaři s odbornou způsobilostí 9 2 0 

Lékaři zařazeni do specializační průpravy 17 24 30 

Lékaři se specializací v základním oboru 70 68 73 

Lékaři se zvláštní odbornou způsobilostí 1 1 1 
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Tabulka č. 15: Kvalifikační struktura všeobecných sester a porodních asistentek v letech 2011 - 2013 

Všeobecné sestry a porodní asistentky a jejich vzdělání 
Rok 

2011 2012 2013 

Všeobecné sestry a porodní asistentky celkem 282 277 266 

z toho: 

Všeobecné sestry a porodní asistentky s maturitou 206 189 189 

Všeobecné sestry a porodní asistentky s vyšším a vysokoškolským 
vzděláním 

76 88 77 
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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 2013 

Na tomto místě bychom rádi konstatovali, že 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 2013 převýšil částku 20.000,- Kč. 

 

Indet Safety Systems Na pořízení lůžek  
pro chirurgickou JIP  

401 tis. Kč 

Život dětem o.s. 
Bilirubinometr 145 tis. Kč 

Ortika a.s. 
Finanční dar 70 tis. Kč 

Kotrla a.s. 
Finanční dar 50 tis. Kč 

Austin Detonator 
Finanční dar 50 tis. Kč 

Indet Safety Systems 
Finanční dar 20 tis. Kč 

 

Celkově společnost na darech získala částku 2 352 tis. Kč, z toho věcné dary 170 tis. Kč a finanční dary  

2 182 tis. Kč. 

8. Přílohy 
− Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2013 

− Účetní závěrka za rok 2013 

− Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 

− Návrh na řešení ztráty roku 2013 

− Výrok dozorčí rady 
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