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Rok 2016 byl pro Vsetínskou nemocnici jistě úspěšný 
jak po medicínské stránce při péči o pacienty, tak i po stránce 
ekonomické při stabilizaci nemocnice. Potvrzují to také vý-
sledek ankety „Nejlepší nemocnice 2016“, ve které nemocnice 
obsadila první místo ve Zlínském kraji, a také dozorový audit 
ISO 9001:2008, který proběhl bez neshod a zásadních výhrad.

Podařilo se úspěšnost Vsetínské nemocnice dostat do po-
vědomí občanů jako nemocnici příznivou pro své pacienty.

Jistě také zaměstnanci nemocnice byli v roce 2016 uspo-
kojeni, protože vedení nemocnice uvolnilo prostředky na 
zvýšení mzdových tarifů i prostředky na vyplacení mimořád-
ných odměn ke konci roku.

Investice do staveb a přístrojů v roce 2016 přispěly ke 
zlepšení odborné úrovně a prostředí pro práci zdravotníků 
i pohodlí pacientů.

Dovolte mi, abych na tomto místě poděkoval všem zaměst-
nancům Vsetínské nemocnice, zdravotnickým i nezdravot-
nickým, jejímu vedení, ale také všem členům dozorčí rady 
nemocnice za to, že aktivně přispěli k naplňování poslání  
a cílů Vsetínské nemocnice a.s. 

Zpráva 
dozorčí 
rady

MUDr. Lubomír NEČAS
Předseda dozorčí rady Vsetínské nemocnice a.s.
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Je mi ctí, že mohu opět připravit pár vět, ve kterých zrekapituluji uplynulý 
rok, který byl pro Vsetínskou nemocnici velmi významný. Po několika letech 
příprav a zajišťování financí Zlínský kraj jako investor zahájil stavbu inter-
ního pavilonu. Stavbu, kterou nejen zaměstnanci, ale i široká veřejnost dlouho 
a oprávněně očekávala. Zlínský kraj jako zakladatel nemocnice tak zahájil 
akci, kterou významně přispěje ke zlepšení podmínek pro poskytování 
zdravotní péče ve vsetínském regionu.

Byť je zahájení stavby velmi významné, důležitých událostí bylo mnohem 
více. Za nejvýznamnější považuji skutečnost, že jsme nebyli nuceni uzavírat 
a omezovat oddělení z důvodu nedostatku personálu. S plným pracovním 
nasazením zdravotníků jsme zajistili péči všem pacientům, kteří ji potře-
bovali a kteří ji od naší nemocnice žádali. Chci ještě jednou zdůraznit, že 
k zajištění péče o pacienty došlo především díky vysokému pracovnímu 
nasazení, zaměstnanci mnohdy bez ohledu na pracovní dobu, na svůj 
nárok na volný čas, na vlastní zájmy a vlastní potřeby byli vždy připraveni 
se postarat o ty, kteří byli v nesnázích. Patří jim za to obrovský dík a uznání. 
Dík a uznání za to, že práci vykonávají s velkou odpovědností, s obrovskou 
empatií a s odborným zaujetím. Přála bych zdravotníkům, aby jejich práce 
byla nejen na společenském žebříčku, ale i finančně podstatně lépe hod-
nocena. Proto s velkou pokorou a úctou na tomto místě děkuji všem, kteří 
se jakkoli na fungování celé nemocnice podíleli.

V tomto kontextu je velmi důležité, že jsme mohli zaměstnancům za-
jistit vyšší růst mezd. Průměrná mzda se zvýšila o téměř 6 %. Tedy výrazně 
více, než přislíbilo ministerstvo zdravotnictví, a také více, než zajišťovala 
úhradová vyhláška. Zdrojem k navýšení mezd tedy nebyly jen samotné úhrady 
od zdravotních pojišťoven, ale navíc také úspory nákladů a odpovědné po-
suzování všech potřeb, které si vynutily vynakládání finančních prostředků. 
Tak průběžně vznikaly pozitivní výsledky hospodaření, jejichž část bylo 
možno navíc uvolnit právě do mzdových nákladů. 

Úvodní slovo
předsedkyně představenstva

Vážené dámy, 
vážení pánové!

Ing. Věra Prousková, MBA
předsedkyně představenstva
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Situace na trhu práce nás také nutí zaměřit se 
na získávání nových členů našeho pracovního 
kolektivu. Proto vznikl unikátní projekt Valaš-
ského Medik Klubu, do kterého se zapojili stu-
denti se zájmem o medicínu, zdravotnictví a pří-
rodní vědy. Proto vznikla Vzdělávací akademie 
Vsetínské nemocnice, která se podílí na zajiš-
tění odborného růstu a celoživotního vzdělávání 
nejen zaměstnanců nemocnice, ale i ostatních 
zdravotníků z města i širšího okolí. Proto pokra-
čovala velmi úzká spolupráce s místní zdravot-
nickou školou. Proto byl zaveden stipendijní 
program pro studenty lékařských fakult, ale  
i středních a vyšších zdravotnických škol. Je 
zřejmé, že personální oblast se dostává stále 
více do popředí a její význam poroste i do bu-
doucna.

Nejen lidé však tvoří tvář naší nemocnice. 
Jsou to i budovy, kterým postupně dáváme 
nový kabát, jsou to venkovní prostory, které 
upravujeme tak, aby se v nich pacienti i pří-
buzní cítili dobře. Jsou to také vnitřní prostory 
budov, které postupně opravujeme tak, aby vy-
hovovaly dnešním podmínkám péče, ale i potře-
bám a požadavkům pacientů a zaměstnanců. 
Je to i vnitřní atmosféra – firemní kultura, která 
je založena na důvěře, týmové práci, pozitivním 
přístupu a ochotě posunout věci dopředu. Ale 
je to i firemní identita, které jsme koncem roku 
2016 dali novou tvář v podobě redesignu našeho 
loga.

A zapomenout nesmíme na kvalitu. V roce 
2016 získala nemocnice opět akreditaci dle stan-
dardů kvality a bezpečí, definovaných minis-
terstvem zdravotnictví. Obhájili jsme v rámci 
auditu certifikát kvality na oddělení patologické 
anatomie. Úspěšně jsme prošli externím klinic-
kým auditem na oddělení radiodiagnostiky. 
Tato komplexní činnost v oblasti kvality se pak 

v závěru roku zúročila získáním ocenění v rámci 
celostátní ankety Nejlepší nemocnice 2016. 
Byli jsme pacienty již potřetí v posledních čty-
řech letech vyhodnoceni jako nejlepší mezi ne-
mocnicemi Zlínského kraje. Co však považuji za 
ještě významnější, je celkové umístění naší ne-
mocnice na 28. místě v celé České republice. 

A nezmínila jsem ještě ekonomické výsledky. 
Dostává se na ně letos až nakonec. Ne proto, že 
nejsou pozitivní nebo proto, že nejsou důle-
žité. Naopak. Opět se podařilo, i přes významně 
zvýšené osobní náklady, udržet pozitivní trend 
ve vývoji ekonomiky. Je to každodenní práce  
s čísly a účty, je to důsledné a podrobné sle-
dování každého nákladu a každého vydání fi-
nancí, kontrolou a schvalováním každého účtu 
pro pojišťovnu. Zdá se, že jsou to již téměř ru-
tinní činnosti a návyky zaměstnanců, které při-
nášejí pozitivní hospodářské výsledky. Právě díky 
tomu pak lze zaměřit pozornost na jiné oblasti 
řízení, které se dnes dostávají na žebříčku dů-
ležitosti o stupínek výše. A mezi ty řadím přede-
vším již zmíněnou práci s lidmi, jejich motivaci, 
stabilizaci, práci s talenty a náborové aktivity 
spojené s personálním marketingem.

Vážené dámy a pánové, můžeme tedy rok 2016 
uzavřít kladným hodnocením, a to po všech 
stránkách – odborné, personální, ekonomické, 
investiční, ale i po stránce kvality a firemní kul-
tury. Tyto výsledky nás velmi zavazují do dalších 
let. Nebude jednoduché posunout laťku úspěchu 
zase o něco výše, ale věřím, že náš zaměstna-
necký tým je na to připraven. Bez dalších pozi-
tivních změn bychom totiž neudrželi krok s oko-
lím. Naší obrovskou výhodou je personál, každý 
jednotlivec, který se na výsledcích nemocnice 
jako celku podílí. S takovými spolupracovníky 
si troufáme pomyslnou laťku úspěchu posou-
vat i nadále. 

S poděkováním všem Ing. Věra Prousková, MBA, 
předsedkyně představenstva
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Základní údaje
n Název společnosti:   Vsetínská nemocnice a.s.
n IČ, DIČ:   26871068, CZ26871068
n Sídlo společnosti:  Vsetín, Nemocniční 955, PSČ 755 01
n Zápis v obchod. rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 2946 
n Datum zápisu:  20. září 2005
n Datum zahájení činnosti: 1. května 2007
n Právní forma:  akciová společnost
n Akcionář:   Zlínský kraj, Třída T. Bati 21, Zlín, PSČ 760 01
n Telefon:   + 420 571 818 111
n Webové stránky:  www.nemocnice-vs.cz
  

Předmět podnikání
n 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

n Opravy silničních vozidel
n Hostinská činnost
n Masérské, rekondiční a regenerační služby
n Silniční motorová doprava / Nákladní, provozovaná vozidly nebo jízdními 

soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li 
určeny k přepravě zvířat nebo věcí / Osobní, provozovaná vozidly  
určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

n Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1–3 Živnostenského zákona

Základní kapitál
Základní kapitál společnosti je 274 000 000,- Kč, je vydáno 271 kusů kmenových 
akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 mil. Kč a dále 30 kusů 
kmenových akcií na jméno v listinné podobě v hodnotě 100 tis. Kč. K 31. 12. 2016 
je základní kapitál splacen.

1. Charakteristika
společnosti
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n Předsedkyně představenstva Ing. Věra Prousková, MBA
n Člen představenstva MUDr. Bořek Lačňák | Ing. Leoš DostálPředstavenstvo

Dozorčí rada n MUDr. Lubomír Nečas, předseda DR 

n MUDr. Radim Slováček n Ing. Libor Karásek 
n Lucie Kotrlová, DiS. n Ing. Jaroslav Kučera 
n JUDr. Josef Valenta n MUDr. Róbert Teleky
n Ing. Martin Pavlica, MHA n Ing. Petr Lusar

 Ing. Leoš Dostál n Ing. Věra Prousková, MBA n MUDr. Bořek Lačňák

Statutární orgány společnosti
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Organizační struktura

Vedení nemocnice
Ředitelka n

Náměstek pro léčebnou péči n
Náměstek pro HTS n

Náměstek pro ošetřovatelskou péči n
Náměstek pro personální řízení n

Manažer kvality n
Tisková mluvčí n

Ing. Věra Prousková, MBA
MUDr. Bořek Lačňák
Ing. Leoš Dostál

Mgr. Pavel Šupka
Ing. Martin Pavlica, MHA
Ing. Libor Czeffer
Ing. Lenka Plačková

ÚSEK LÉČEBNÉ PÉČE
Náměstek 

pro léčebnou péči

ODDĚLENÍ
Primář

PRACOVIŠTĚ KLINICKÉHO 
FARMACEUTA

Klinický farmaceut

PRACOVIŠTĚ KLINICKÉHO 
PSYCHOLOGA

Vedoucí ambulance

AMBULANCE PLDD a PLD
Vedoucí

LPS 

ÚSEK ŘEDITELSTVÍ
Ředitelka

PRACOVIŠTĚ SEKRETARIÁTU
Asistentka ředitelky

ÚSEK ŘÍZENÍ KVALITY
Manažer kvality

PRACOVIŠTĚ PRÁVNÍ SLUŽBY
Právník

PRACOVIŠTĚ TISKOVÉ MLUVČÍ
Tisková mluvčí

ODDĚLENÍ
Vrchní sestra

MOBILNÍ TÝM
SESTER

ÚSEK OŠETŘOVATELSKÉ 
PÉČE / Náměstek pro 
ošetřovatelskou péči

PRACOVIŠTĚ EPIDEMIO-
LOGICKÉ SESTRY 

Epidemiologická sestra

PRACOVIŠTĚ DONÁŠKOVÉ 
SLUŽBY 

Vedoucí donáškové služby

PRACOVIŠTĚ 
NUTRIČNÍCH TERAPEUTŮ 
Vedoucí nutriční terapeut

Oddělení stravování

Oddělení údržby

Oddělení energetiky

Provozní oddělení

PROVOZNÍ ODBOR
Vedoucí provoz. odboru

EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ
Vedoucí ekonom. oddělení

LÉKÁRNA DUO
Vedoucí lékárník

ODDĚLENÍ DOPRAVY
Vedoucí oddělení dopravy

ÚSEK HTS
Náměstek pro HTS

ODDĚLENÍ CENTRÁLNÍHO
NÁKUPU 

Vedoucí oddělení CN

ODDĚLENÍ ZDRAVOTNÍCH 
POJIŠŤOVEN

Vedoucí oddělení ZP

ODDĚLENÍ 
INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

Vedoucí oddělení IS

    PERSONÁLNÍ ÚSEK
Náměstek

pro personální řízení

Pracoviště PaM

Pracoviště BOZP a PO
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Vedení oddělení 
Anesteziologicko-resuscitační oddělelní
primář MUDr. Milan Doležel
vrchní sestra Bc. Petra Proksová
Centrální operační sály a centrál. sterilizace
primář MUDr. Dalibor Dvořák
vrchní sestra Bc. Jana Hanušová
Dětské oddělení
primář MUDr. Marián Rubint
vrchní sestra Bc. Eva Kovářová
Gynekologicko-porodnické oddělení
primář MUDr. Jiří Hlavinka 
vrchní sestra Bc. Milena Fusková
Hematologicko-transfuzní oddělení
primářka MUDr. Jana Pelková
vrchní sestra Marie Kašparová
Chirurgické oddělení
primář MUDr. Radim Slováček
vrchní sestra Bc. Miriam Valchářová
Infekční oddělení
primářka MUDr. Helena Fukalová

Interní oddělení
primář MUDr. Tomáš Mičkal
vrchní sestra Mgr. Bohdana Kutějová
Klinický psycholog
Mgr. Alena Střelcová
Léčebna dlouhodobě nemocných 
primářka MUDr. Zuzana Vojtěchová 
vrchní sestra Bc. Bohdana Bambuchová
Neurologické oddělení
primářka MUDr. Blanka Rychlíková
Oční oddělení
primář MUDr. Pavel Šmehlík
vrchní sestra Věra Horáková
Oddělení klinické biochemie
primářka RNDr. Dagmar Bělovová
vedoucí laborantka Pavlína Melichaříková 
Oddělení klinické onkologie
primář MUDr. Zdeněk Janáček
vrchní sestra Bc. Jana Macháčová
Oddělení lékařské mikrobiologie
primářka RNDr. Anna Sekáčová 
vedoucí laborantka Eva Sotolářová
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Vedoucí 
zaměstnanci úseku 

hospodářsko-technických služeb

Oddělení patologické anatomie
primář MUDr. Petr Mičulka 
vedoucí laborantka Mgr. Věra Maňáková 
Oddělení TRN 
(tuberkulózy a respiračních nemocí)
primář MUDr. Ján Hanuštiak 
vrchní sestra Hana Chmelařová
Ortopedické oddělení: 
primář MUDr. Zdeněk Košťál
vrchní sestra Irena Srbová, DiS. 
Praktický lékař
MUDr. Jaromír Šimeček  
Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Marie Dvořáková  
Radiodiagnostické oddělení
primář MUDr. Radomír Vala  
vedoucí radiologická asistentka Anna Ingrová
Rehabilitační oddělení
primářka MUDr. Danuše Trnovcová
ved. fyzioterapeutka Mgr. Pavlína Matějčková
Ušní, nosní, krční oddělení
primářka MUDr. Magdaléna Krutilková
vrchní sestra Mgr. Andrea Adámková 

Lékárna  
Mgr. Tomáš Svoboda
Provozní odbor  
Ing. Ladislav Kašpar
Ekonomické oddělení 
Ing. Hana Heryánová
Oddělení centrálního nákupu 
Jan Vojta
Oddělení zdravotních pojišťoven 
Ing. Barbora Šamajová
Oddělení informačních systémů   
Ing. Petr Lusar
Oddělení dopravy
Hana Michalcová   
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2.
V roce 2016 uplynulo 105 let od vzniku nemocnice ve Vsetíně. 
Prvního pacienta nemocnice přijala 16. května 1911. Do roku 1945 byla ne-
mocnice monoprimariátem, který vedli chirurgové MUDr. Josef Gregor (do 
roku 1928) a následně bezmála třicet let MUDr. Josef Holz, jenž se významně 
zasloužil o výstavbu dalších nemocničních pavilonů a rozšíření odborností. 
Chirurgie byla vždy velmi důležitou součástí nemocnice a měla štěstí na 
výborné primáře. Po MUDr. Holzovi chirurgii vedli MUDr. Břetislav Brázda, 
MUDr. Zdeněk Šrámek, MUDr. Jiří Podlaha, MUDr. Karel Leikep a MUDr. Fran-
tišek Božek, který za svůj přínos v péči o obyvatele regionu získal v roce 
2008 prestižní Cenu města Vsetína. Toto ocenění převzal po osmi letech  
v roce 2016 také jeho nástupce MUDr. Jaroslav Sankot, který vedl chirur-
gický tým 17 let až do roku 2016, kdy jej vystřídal MUDr. Radim Slováček. 

Vsetínská nemocnice však zdaleka není jen chirurgie, ale další dvě desítky 
odborností, které postupně vznikaly a rozvíjely se od třicátých a čtyřicátých 
let 20. století. V padesátých letech se nemocnice stala centrem Okresního 
ústavu národního zdraví. Postupně se realizovala řada investičních akcí  
a přibyly i další odbornosti. Koncem šedesátých let se interní oddělení 
dočkalo jednotky intenzivní péče, v roce 1972 byl zahájen provoz v nově 
vybudovaném infekčním pavilonu. 12. ledna 1976 bylo zprovozněno lůžkové 
oddělení anesteziologie a resuscitace, které tedy v roce 2016 oslavilo 
čtyřicet let od svého založení. 

V osmdesátých letech 20. století pokračovalo budování nových pavilonů 
stavbou polikliniky a budovy LDN. V polovině devadesátých let byla dokon-
čena přístavba k chirurgickému pavilonu, kde vznikl prostor pro centrální 
operační sály a centrální sterilizaci. Následně byl vybudován nový stravo-
vací pavilon (1999–2003) a rekonstruován infekční pavilon (2007), kde našlo 
zázemí rovněž dětské oddělení a oddělení lékařské mikrobiologie. 

Historie společnosti

MUDr. Josef Holz
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V dubnu 2011 byl 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 nemocnice. V závěru roku 
2013 byl slavnostně zahájen provoz rekonstruované centrální sterilizace.  
I zde byl investorem stavební části Zlínský kraj (14,5 mil. Kč), nemocnice 
hradila dodávku zdravotnických technologií a vnitřního vybavení za bezmála 
6,5 mil. Kč. Rekonstrukce centrální sterilizace znamenala nejen obnovu 
stávajícího vybavení a technologií, ale díky změně prostorové dispozice 
také provozní úspory. 

V roce 2014 bylo velkou investiční akcí zateplení polikliniky. Zlepšila se 
tepelná pohoda v budově, kde jsou čtyři desítky pracovišť, šetří se náklady 
na vytápění a pozitivně se změnil vzhled rozsáhlé stavby v centru Vsetína. 
Celkové náklady dosáhly bezmála 18 mil. Kč. Financování akce podpořila  
dotace z evropských fondů prostřednictvím operačního programu Životní 
prostředí,nemocnice se vlastními prostředky podílela v objemu 11,5 mil. Kč. 

Rok 2014 patřil také léčebně dlouhodobě nemocných, byl Rokem pro 
LDN. Sponzorskými příspěvky byl podpořen nákup nových lůžek a dalšího 
vybavení, ale také se rozšířilo spektrum poskytovaných služeb. V průběhu 
roku na oddělení začali působit nemocniční kaplani, činnost zahájil i Klub 
LDN, který ve spoupráci s dobrovolnickým centrem ADOREA nabízí pacien-
tům výtvarné tvoření, trénink paměti, muzikoterapii, předčítání i oblíbenou 
canisterapii. 

V roce 2015 pokračovala zateplování dalších nemocničních objetků.  
V rámci projektu Vsetínská nemocnice a.s. – realizace úspor energie byl za-
teplen pavilon LDN a správní budova, a to s celkovými náklady 10,3 mil. Kč. 
Financování bylo opět podpořeno z fondu Evropské unie v rámci operač-
ního programu Životní prostředí (6,2 mil. Kč), Zlínský kraj se podílel částkou 
4,1 mil. Kč. V roce 2015 byla otevřena nová lékárna u vstupu do nemocnice 
a zcela se změnil vjezd do areálu i organizace dopravy. 

Až do roku 2007 byla nemocnice příspěvkovou organizací, od 1. května 
2007 je akciovou společností, jejímž zakladatelem a jediným akcionářem 
je Zlínský kraj.
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Vsetínská nemocnice
v roce 2016

3.

První byla Magdalena Anna
Na první dítě narozené v roce 2016 si počkala vsetínská porodnice více než 
deset hodin. Magdalena Anna Hnídková přišla na svět 1. 1. 2016 v 10.38 hodin 
a při narození měla 3 150 g. Rodiče ocenili příjemné prostředí porodnice, 
které se průběžně modernizuje. Gynekologicko-porodnické oddělení se těší 
rostoucímu zájmu maminek, předchozí rok 2015 byl rekordní v počtu naroze-
ných dětí. Poprvé v posledních dvaceti letech překročil osmistovku, což byl 
nárůst oproti roku 2014 o více než padesát dětí. 

Noví primáři pro internu  
a hematologicko-transfuzní oddělení
Od 1. ledna působí v nemocnici dva noví primáři. MUDr. Tomáš Mičkal se stal 
primářem interního oddělení. Do Vsetína nastoupil po předchozím působení 
v nemocnici v Bílovci, ale má také zkušenosti ze zahraničí. Hematologicko-
-transfuzní oddělení nově vede MUDr. Jana Pelková. Má dvacetiletou praxi 
v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně a jako odborný asistent na Uni-
verzitě Tomáše Bati se věnuje také vývoji biomateriálů.  

Pohotovost o dvě hodiny delší, 
zajistí rychlejší ošetření 
Od prvního ledna 2016 je prodloužena ordinační doba lékařské pohoto-
vostní služby v prvním patře polikliniky. Až do 22.00 hodin je tým zdravot-
níků připraven se postarat o děti i dospělé. K prodloužení provozní doby 
vedla snaha o odlehčení přetížených nemocničních ambulancí, zejména 
interní, neurologické a chirurgické, ale také snaha o zkrácení čekání pacientů 
na ošetření. 

Hokejisté i fanoušci vstoupili  
do registru dárců kostní dřeně
Vsetínští hokejisté Tomáš Vávra, Radim Ostrčil, René Kajaba, Ondřej Slo-
váček, Lukáš Vrba a Lukáš Finsterle přišli na hematologicko-transfuzní 
oddělení Vsetínské nemocnice, aby vstoupili do registru dárců kostní dřeně. 
Odstartovali tak kampaň, jejímž cílem bylo získat další potenciální dárce, 
a to nejen z řad fanoušků ledního hokeje. Samotná akce HOKEJ NA DŘEŇ 
se uskutečnila v sobotu 30. ledna 2016 přímo na zimním stadionu na Lapači. 
Pracovníci transfuzního oddělení Vsetínské nemocnice zde zapsali do Čes-
kého národního registru dárců kostní dřeně dalších 75 zájemců, potenci-
álních dárců kostní dřeně. 

LEDEN 2016
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Valentýnský nábor oslovil další zájemce
Další dvě desítky zájemců pak vstoupily do registru dárců kostní dřeně  
v úterý 16. února 2016 při Valentýnském náboru, který se uskutečnil v pros-
torách hematologicko-transfuzního oddělení. Akci uspořádala nemocnice 
ve spolupráci s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR a nově také Českým 
červeným křížem Vsetín, který se stal nejen partnerem pro oceňování do-
brovolných dárců krve, ale aktivně se v roce 2016 účastnil většiny preven-
tivních akcí nemocnice. Spolupráce se rozvíjela především v oblasti pro-
pagace dárcovství, zásad poskytování první pomoci a zdravotní prevence 
obecně. Společně se základní školou Vsetín-Sychrov jsme také vyhlásili 
výtvarnou soutěž „Kdo miluje, daruje“.  

Modernizace dalších porodních pokojů
Další etapa modernizace gynekologicko-porodnického oddělení se usku-
tečnila na přelomu února a března 2016. S pomocí Nadačního fondu pro 
rozvoj vsetínské porodnice byl již dříve zmodernizován první porodní pokoj 
s relaxační zónou. Díky projektu Vánoční pokoj a dalším benefičním a spon-
zorským aktivitám byly upraveny i dva další pokoje, kde budoucí maminky 
s partnery prožívají dobu před porodem. Jsou zde nové podlahové krytiny, 
přebudované toalety a sprchy s masážními tryskami, v pokojích jsou nová 
lůžka a nábytek. Ve větším z pokojů je speciální stropní závěsný systém  
a celá řada dalších relaxačních pomůcek. Pokoje mohou maminky i jejich 
doprovod užívat bez poplatku, od června 2016 byl zrušen i poplatek za pří-
tomnost otce u porodu.   

Austin Detonator předal šek  
na 220 tisíc korun 
Šek na 220 tisíc korun převzala předsedkyně představenstva Ing. Věra Prous-
ková z rukou ředitele společnosti Austin Detonator, Ing. Otty Grebeně. Stalo 
se tak na 13. plesu společnosti Austin Detonator, který se konal v sobotu 
27. února 2016 v prostorách Domu kultury Vsetín. Významnou část finančních 
prostředků nemocnice použila pro přestavbu porodních pokojů, ale také 
pro zvýšení komfortu pacientů hemodialyzačního střediska. Děkujeme 
společnosti za významnou a mnohaletou podporu. 

Zájem o vyšetření ledvin byl mimořádný
Dvě stě dvanáct osob využilo ve čtvrtek 10. března 2016 ve Vsetínské ne-
mocnici možnosti preventivního vyšetření u příležitosti Světového dne ledvin. 
Měřil se tlak, zjišťovala přítomnost bílkovin a krve v moči, z žilního odběru 
pak množství kreatininu, filtrační funkce ledvin a glykémie. U většiny přícho-
zích byly zjištěné hodnoty v pořádku, zhruba dvacet procent jich bylo objed-
náno do nefrologické ambulance k dalšímu vyšetření či sledování. Akce se 
uskutečnila v prostorách čekárny pro dárce krve hematologicko-transfuz-
ního oddělení. 

ÚNOR 2016

BŘEZEN 2016
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Hejtman Zlínského kraje si prohlédl 
zrealizované projekty 
Hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák navštívil Vsetínskou nemoc-
nici a prohlédl si projekty, které se zde v posledním období realizovaly. 
Jednalo se zejména o výměnu oken a zateplení pavilonu LDN a správní 
budovy, a s tím také spojené úpravy vjezdu a výjezdu z areálu. Navštívil 
porodnici a prohlédl si zmodernizované pokoje, ale také moderní lékárnu, 
která byla v roce 2015 vybudována z prostředků Zlínského kraje. Ocenil i upra-
vené prostranství před vstupem do areálu. Označení nemocnice je osvětlené 
a dobře viditelné i v nočních hodinách, vstup zdobí lavičky a prapory, a to 
nejen nemocnice, ale nově také Zlínského kraje.

Den zdraví v knihovně  
s nácvikem první pomoci
Prověření množství tuku v těle (BMI), změření tlaku či ověření správného 
postupu při hygieně rukou, samovyšetření prsu a varlat. Taková byla nabídka 
preventivní akce u příležitosti Světového dne zdraví, která se uskutečnila 
7. dubna 2016 v centrální půjčovně Masarykovy veřejné knihovny na vsetín-
ském Dolním náměstí. Na přípravě se společně se Vsetínskou nemocnicí 
podílela také střední a vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín, Všeobecná 
zdravotní pojišťovna ČR a nově také Český červený kříž Vsetín, díky němuž 
se příchozí dozvěděli více o první pomoci a mohli si také vyzkoušet masáž 
srdce na modelu. Akce se zúčastnila stovka zájemců z řad veřejnosti. 

MUDr. Jaroslav Sankot  
převzal prestižní Cenu města Vsetína
V mramorovém sále vsetínského zámku převzal v neděli 24. dubna 2016 
prestižní Cenu města Vsetína chirurg MUDr. Jaroslav Sankot. Blahopřát mu 
přišli představitelé města, městských organizací, kolegové, přátelé a mnozí 
další hosté. Oceněnému i hostům zahrál a zazpíval Wabi Daněk společně 
s Milošem Dvořáčkem. MUDr. Jaroslav Sankot byl primářem chirurgického 
oddělení Vsetínské nemocnice sedmnáct let, převzal jej v době nástupu mini-
invazivních technik. Laparoskopické operace se pod jeho vedením staly 
denní rutinou a tento náskok si vsetínská chirurgie udržela až do současnosti, 
a to v podobě rozsáhlých laparoskopických operací zažívacího traktu. 

Nová lůžka za více než milion korun 
Pětadvacet moderních, elektricky polohovatelných lůžek získalo ortope-
dické oddělení. Pochvalují si je pacienti, pro které znamenají větší komfort, 
ale i zdravotníci, kterým usnadňuje manipulaci a péči o nemocné. Devět 
dalších lůžek stejného typu putovalo na gynekologicko-porodnické oddě-
lení, další na interní JIP a na pooperační dospávací pokoj. Vsetínská nemoc-
nice nakoupila nové postele v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. 

DUBEN 2016
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Nemocnice otevřela nutriční  
ambulanci
Péči pacientům se závažnějšími poruchami výživy poskytuje nová nutriční 
ambulance nemocnice, kterou vede MUDr. Marek Proksa, zástupce primáře 
ARO. Nabízí vyšetření nutričního stavu, včetně případného laboratorního 
vyšetření a návrhu dalšího postupu léčby, doporučení dietních opatření 
(eventuálně i ve spolupráci s nutriční terapeutkou), doporučení a předpis 
umělé výživy. Poskytuje rovněž průběžnou kontrolu a zhodnocení účinku 
léčby, případně doporučení k podání umělé výživy za hospitalizace, nebo 
předání do nutričního centra k zajištění domácí parenterální výživy. 

Sponzoři a dobrovolníci 
převzali ocenění 
Poděkování starosty Jiřího Čunka za podporu nemocnice a dárek z rukou 
ředitelky Ing. Věry Prouskové obdržely v mramorovém sále vsetínského 
zámku místní firmy Austin Detonator, Svět oken, Rozváděče Vsetín, Servis 
Climax, V-Podlahy Vsetín, TES Vsetín a zaměstnanci Simex Control Vsetín, 
kteří se zapojili do projektu Vánoční pokoj a spolu s dalšími sponzory při-
spěli k modernizaci dalších dvou pokojů na porodních sálech. Ocenění 
získala i společnost Indet Safety Systems, která patří k největším podporo-
vatelům nemocnice. Cenu Křesadlo pak převzala za dobrovolnickou práci 
pro nemocnici studentka Monika Krahulcová, která pravidelně v rámci mu-
zikoterapie navštěvuje pacienty na LDN. 

Nové vybavení také pro dopravu 
Autodílna, která zajišťuje opravy a údržby sanitek a dalších vozidel nemoc-
nice, prošla významnou proměnou. Díky stavebním úpravám se zvýšil strop 
a mohl být instalován moderní sloupový zvedák i další vybavení. Dříve museli 
zaměstnanci veškerou údržbu provádět na venkovní rampě, v každém roč-
ním období a za každého počasí. Nemocnice zakoupila i diagnostiku závad 
vozidel, zouvačku a vyvažovačku, potřebnou pro výměnu pneumatik. Své 
služby začala nabízet i veřejnosti. 

Čisté ruce tentokrát na Trávníkách 
Pátý květen je již tradičně spojen se Světovým dnem hygieny rukou. Vse-
tínská nemocnice se již řadu let aktivně připojuje k edukaci mládeže v této 
oblasti. Tentokrát jsme se speciální UV lampou zamířili do ZŠ Vsetín-Tráv-
níky za žáčky tamních prvních tříd a hovořili jsme o důležitosti hygieny 
rukou v rámci prevence přenosu infekčních chorob. S pomocí speciální 
lampy jsme dětem ukázali, na která místa na rukou při jejich mytí zapomí-
nají. Se ZŠ Trávníky máme dlouholetou spolupráci, před časem jsme pro 
jejich deváťáky připravili cyklus besed o správném stravování, školáci zase 
sbírali hliník a z výtěžku koupili stavebnice pro dětské oddělení.

KVĚTEN 2016
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Noc literatury zavítala na patologii 
Vůbec poprvé se Vsetínská nemocnice připojila k Noci literatury. Šest de-
sítek účastníků si ve středu 11. května prohlédlo oddělení patologické ana-
tomie a následně primář MUDr. Petr Mičulka předčítal vybranou ukázku 
(Pán Ohně, Peter May) v prostorách čekárny pro dárce krve. A proč právě 
patologie? Velkou část současné literatury tvoří detektivky, kde důležitou 
roli při řešení případu hraje právě patolog. 

Májový koncert v kapli  
podpořil boj proti rakovině
Krásná hudba opět zněla ve středu 11. května 2016 v prostorách kaple  
sv. Růženy v areálu nemocnice. Žáci a pedagogové Základní umělecké školy 
Vsetín připravili koncert na podporu Českého dne proti rakovině. Na dobro-
volném vstupném se podařilo vybrat 1 371 korun, které byly předány zástup-
cům Onko-Duhy Vsetín. Onko-Duha Vsetín zajišťovala na Vsetínsku orga-
nizaci sbírky u příležitosti Českého dne proti rakovině.  

Pacienty potěšili 
zhudebněnou pohádkou
Operkou o Šípkové Růžence potěšili zpěváci souboru Skřivánek při ZŠ Vsetín 
Rokytnice pacienty léčebny dlouhodobě nemocných. Žáci ZŠ Rokytnice vě-
novali také dětskému oddělení výtěžek benefičního jarního trhu, kde „pro-
dávali“ doma připravené dobroty, rukodělné výrobky, ale také některé své 
hračky. Výtěžek přispěl k dovybavení pokojů dětského oddělení televizory.  

V nemocnici se natáčel seriál  
Doktor Martin 
V úterý 31. května 2016 zaplnili areál Vsetínské nemocnice filmaři. V pros-
toru mezi interním pavilonem a očním oddělením se natáčelo několik zá-
běrů populárního seriálu Doktor Martin. A tak zdravotníci i pacienti mohli 
sledovat při natáčení Miroslava Donutila, Jitku Čvančarovou, Janu Štěpán-
kovou i další herce. Seriál se na obrazovkách České televize vysílal na podzim 
roku 2016 a Vsetínská nemocnice se objevila hned v několika závěrečných 
dílech. Premiéru měl v roce 2016 v českých kinech také film z valašského 
prostředí Děda. Také jedna z jeho scén se natáčela ve Vsetínské nemocnici. 

Den dětí s ANNOU  
pomohl s obměnou monitorů dechu 
V prostorách Panské zahrady se v neděli 29. května 2016 uskutečnil v po-
řadí již 24. Den dětí s ANNOU. Záštitu nad akcí převzal starosta Vsetína Jiří 
Čunek. Program nabídl zábavu pro celou rodinu i benefici pro Vsetínskou 
nemocnici. Na prodeji kupónů se vybralo 7 470 korun, které putovaly na 
konto dětského oddělení. Pořízeny byly další monitory dechu pro novoro-
zence. Spolupráce s organizátory je již dlouholetá, Den dětí s ANNOU již 
přispěl na nákup přístrojů v částce přesahující sto tisíc korun. 
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Třetí Den s vaší nemocnicí  
měl více než pět stovek návštěvníků
Vůbec poprvé byl ve Zlínském kraji k vidění obří, nafukovací model plic, a to 
v rámci v pořadí již třetího DNE S VAŠÍ NEMOCNICÍ, který se uskutečnil v pátek 
17. června 2016 v areálu nemocnice. Bezmála pět stovek vsetínských školáků, 
ale i zájemci z řad veřejnosti, si mohli na třech desítkách dalších stanovišť 
vyzkoušet poskytování první pomoci, obvazovou techniku, transport zra-
něného, správnou hygienu rukou, ale také prohlédnout vybraná pracoviště 
a otestovat své znalosti. Přímo u makety plic na početné dotazy odpovídali 
zdravotníci z oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí, v prostorách jejich 
oddělení ve II. patře polikliniky mohli zájemci v průběhu dopoledne absol-
vovat bezplatné spirometrické vyšetření. Interní oddělení nabízelo měření 
glykémie, rehabilitace pak nácvik správného sedu či nácvik severské chůze 
s lektorkou. Žákům vyšších ročníků základních škol jsme prezentovali mož-
nosti pracovního uplatnění v nemocnici, středoškoláci si pak mohli pro-
hlédnout některá specializovaná pracoviště. Na přípravě akce se podílely 
složky integrovaného záchranného systému, zdravotní pojišťovny a další 
organizace. Významným partnerem byla i v tomto případě vsetínská zdra-
votnická škola. 

Vsetínská nemocnice získala  
certifikát kvality a bezpečí
Vsetínská nemocnice úspěšně absolvovala akreditační šetření kvality a bez-
pečí poskytované péče, které provedli auditoři MUDr. Iva Kociánová, Ing. Ma-
rek Šantora, Mgr. Jan Běhounek a metodik auditu MUDr. Michal Krutský. 
Zhodnotili zdravotnické i technické provozy, zajímali se o sledování a ana-
lýzu nežádoucích událostí, spokojenosti pacientů i zaměstnanců, ale také 
o personální zajištění. Na odděleních se zaměřili na náležitosti příjmu pa-
cienta, ošetřovatelský proces a ošetřovatelskou dokumentaci, její průnik 
s lékařskou dokumentací, zajímali se o nutriční screening, návaznost péče 
a bezpečnost prostředí pro pacienty i zaměstnance. Auditoři byli s výsledky 
spokojeni, což se projevilo v závěrečné zprávě i následným udělením cer-
tifikátu kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče.

Malovali,  
aby podpořili dárcovství krve
„Kdo miluje, daruje.“ Tak se jmenovala výtvarná soutěž pro školáky, jejímž 
cílem bylo zábavnou formou upozornit na významn dobrovolného dárcov-
ství krve. Soutěž vyhlásila Vsetínská nemocnice ve spolupráci s Českým 
červeným křížem Vsetín a Základní školou Sychrov. V září 2016 byly kresby 
k vidění na výstavě v prostorách Masarykovy veřejné knihovny Vsetín.  

ČERVEN 2016
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Rehabilitační oddělení zavedlo  
lokální kryoterapii
Novou metodu, kterou oceňují sportovci i pacienti s nejrůznějšími obtížemi, 
nabízí rehabilitační oddělení. Jedná se lokální kryoterapii, jež je určena 
pacientům s akutním či chronickým zánětem pohybového aparátu, hema-
tomy, bolestmi kloubů, svalů či šlach. Principem je léčba postiženého místa 
extrémním chladem. Zavedení novinky umožnil nákup specializovaného 
přístroje, díky němuž je metoda aplikována bezpečně a účinně. 

Série oprav v nemocnici:  
klimatizaci získala i chirurgická JIP
Oprava stupaček v pavilonu Čtyřlístek zahájila sérii stavebních oprav a prací, 
které v letních měsících čekaly Vsetínskou nemocnici. Významná byla pře-
devším oprava klimatizace na centrálních operačních sálech a zabudování 
klimatizace na chirurgické jednotce intenzivní péče. Celková částka oprav 
překročila tři miliony korun a byla hrazena z prostředků Zlínského kraje. 
Zlínský kraj také financoval opravu výtahu v budově chirurgických oborů 
a následně na podzim také další úpravy vnitřních prostor léčebny dlouho-
době nemocných. 

Moderní artroskopická věž  
pro ortopedy i další novinky
S moderní artroskopickou věží nové generace pracují nyní ortopedi ve Vsetíně. 
Zařízení, které disponuje podstatně vyšším zobrazovacím rozlišením než 
předchozí, pořídila nemocnice za 1,4 milionu Kč. Ortopedi při operačních 
zákrocích využívají i další nové vybavení, operace provádějí ve speciálních 
izolačních kuklách, která je dalším stupněm ochrany pacienta i zdravotnic-
kého personálu. Novinkou je i vakuové míchání cementu pro cementování 
výplní při náhradách velkých kloubů. Pro operační sály byl v roce 2016 za-
koupen také hysteroskop a operační stůl na gynekologický zákrokový sálek 
v celkové hodnotě za více než dva miliony korun. Pro zvýšení komfortu 
pacientů jsme pořídili také dva nové sanitní vozy. 

Gulášfest:  
výtěžek z prodeje získala porodnice
Již podruhé Vsetínský Gulášfest podpořil gynekologicko-porodnické oddě-
lení. Akce, která nabídla hudební i kulinářské zážitky, se uskutečnila od 19. do 
21. srpna 2016. Nadačnímu fondu pro rozvoj vsetínské porodnice byl předán 
výtěžek z prodeje triček, placek, náramků a dalších reklamních předmětů 
ve výši bezmála pět tisíc korun. Akce se zúčastnili i zástupci oddělení, kteří 
představili činnost porodnice i nadačního fondu. K divákům hovořil zástupce 
primáře gynekologicko-porodnického oddělení MUDr. Martin Janáč. 

ČERVENEC 2016

SRPEN 2016
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On-line odpovídali čtenářům pediatři 
i primář ARO
Primář dětského oddělení MUDr. Marián Rubint a vedoucí lékařka novoro-
zenecké stanice MUDr. Jolanta Panáčková odpovídali v srpnovém on-line 
rozhovoru na otázky čtenářů Deníku. O měsíc později pak na dotazy reago-
val primář anesteziologicko-resuscitačního oddělení MUDr. Milan Doležel. 
Z oblasti neonatologie tazatele nejvíce zajímalo, jaká vyšetření čekají právě 
narozené dítě, názory na domácí porody, ale i konkrétní diagnózy. Z aneste-
ziologie pak komplikace spojené s anestézií, nutnost předoperačních vyšet-
ření či riziko, že by se pacient v průběhu operace probudil.  

Pozdravily studenty a představily 
stipendia
Studenty vyšší odborné školy zdravotnické Vsetín přišly u příležitosti za-
hájení nového školního roku pozdravit krajská radní pro sociální oblast 
Mgr. Taťána Valentová Nersesjan a předsedkyně představenstva Vsetínské 
nemocnice a.s. Ing. Věra Prousková. Obě popřály studentům mnoho úspěchů 
a představily stipendijní program pro studenty posledních ročníků, který 
spolufinancuje nemocnice a Zlínský kraj. 

Kraj ocenil trojici  
vsetínských zdravotníků 
V rámci slavnostního vyhlášení třetího ročníku ankety „Pracovník roku ve 
zdravotních službách Zlínského kraje“ byli ve čtvrtek 15. září 2016 v Baťově 
vile ve Zlíně oceněni také tři zdravotníci ze Vsetína. Pamětní list Zlínského 
kraje převzali primář oddělení patologické anatomie MUDr. Petr Mičulka, 
vrchní sestra léčebny dlouhodobě nemocných Bc. Bohdana Bambuchová 
a odborná učitelka SZŠ a VOŠZ Vsetín Mgr. Marie Zajíčková, která sice již 
není v aktivním výkonu zdravotnického povolání, ale je člověkem, který na 
profesní dráhu mladé zdravotníky připravuje a dokáže jim předat svůj 
velmi pozitivní vztah k práci ve zdravotnictví.

Preventivní program využila  
více než stovka úředníků
K řadě tradičních preventivních akcí jsme v roce 2016 přidali Den zdraví 
v městském úřadu. Pestrého programu využila více než stovka úředníků. 
Kromě měření tlaku a množství tuku v těle, kontroly hygieny rukou a nácviku 
první pomoci si mohli dozvědět více o severské chůzi (nordic walking), 
která je ideální relaxací při sedavém zaměstnání. Velký zájem projevili za-
městnanci úřadu o stanoviště rehabilitačního oddělení, kde vedoucí fyzio-
terapeutka Mgr. Pavlína Matějčková představovala zásady správného sedu 
a způsoby, kterými lze předcházet bolestem páteře. 

ZÁŘÍ 2016
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Rozšiřujeme bezplatné wifi připojení
V čekárně pro dárce krve i v dalších prostorách budovy centrálních labo-
ratoří mohou od září 2016 pacienti a další návštěvníci nemocnice nově 
využívat bezplatné připojení k internetu, vyhledávat informace, vyřídit si 
e-mailovou poštu či komunikovat prostřednictvím sociálních sítí. Projekt 
pokrývání wifi signálem odstartoval v nemocnici před dvěma lety a každo-
ročně se bezplatný přístup pacientů k internetu rozšiřuje na další části 
areálu. Již dříve byl signálem pokrytý chirurgický pavilon, objekt nazvaný 
Čtyřlístek s dětským oddělením a interním spojeným lůžkovým fondem s ne- 
urologií.

Stavba interny slavnostně zahájena
Za účasti hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka a dalších vzác-
ných hostů byla v pátek 30. září 2016 slavnostně zahájena stavba nového 
interního pavilonu. Ten bude mít 90 standardních lůžek pro interní a neu-
rologické oddělení a až 12 lůžek jednotky intenzivní péče. Pokoje budou maxi-
málně třílůžkové s vlastním sociálním zařízením, přibudou speciální  vyšet-
řovny a zlepší se zázemí pro personál. Přidanou hodnotou bude rovněž 
moderní ambulantní sektor s větším prostorem pro pohodlné čekárny. 
Investorem stavební části je Zlínský kraj, celkové náklady na stavbu budou 
243 milionů korun. Zdravotnickou techniku a ostatním mobiliář pořídí Vse-
tínská nemocnice. 

Navýšení tarifních mezd  
zdravotnických pracovníků 
Představenstvo Vsetínské nemocnice a.s. rozhodlo o zvýšení tarifních mezd 
zdravotnickým pracovníkům od 1. října 2016, konkrétně lékařům o 3 procenta 
a ostatním zdravotnickým pracovníkům o 5 procent. K tomuto rozhodnutí 
mohlo přistoupit zejména díky objemu poskytnuté péče, který splňoval pa-
rametry pro zajištění plánovaného objemu ročních tržeb. Další benefity 
pak zajišťuje zaměstnancům nová kolektivní smlouva, a to zavedením pří-
spěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění s účinností od 1. ledna 2017.

Činnost zahájil Valašský Medik Klub  
Vsetínská nemocnice připravila originální projekt pro zájemce o studium 
medicíny z řad studentů středních škol – Valašský Medik Klub. Vytvořili jsme 
program, který navazuje na středoškolskou výuku, představuje jednotlivá 
pracoviště, odbornosti i zdravotníky. První semestr jsme vnímali jako pilotní 
a navázali jsme v něm užší spolupráci se Střední školou Kostka. O druhý se-
mestr projevili zájem i studenti dalších středních škol valašského regionu. 
V rámci programu je každý měsíc připravena zajímavá přednáška, návštěva 
oddělení či diskuse s primářem nebo jiným odborníkem. 

ŘÍJEN 2016
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Rodinný běh přilákal dvě stovky 
účastníků
Vsetín v sobotu 1. října 2016 patři běžcům. Na několika tratích Valachiarunu 
běžely stovky sportovců. Součástí tohoto sportovního podniku byl již po-
třetí benefiční Rodinný běh. Díky společnosti TES, která za každého účast-
níka uhradila sto korun, ale i díky dalším příspěvkům z dobrovolného 
startovného získala Vsetínská nemocnice 36 380 Kč. Výtěžek putoval na 
dovybavení společných prostor modernizované léčebny dlouhodobě ne-
mocných. 

Růžová stužka varovala před 
rakovinou prsu
Ženy s růžovými taškami a šátky rozdávaly v pátek 14. října 2016 v ulicích 
Vsetína i v místních podnicích brožury s informacemi o samovyšetření prsu. 
Preventivní Den pro růžovou stužku byl součástí mezinárodní kampaně 
Breast Health Day. Na Valašsku akci připravuje ONKO-DUHA Vsetín za pod-
pory společnosti Indet Safety Systems. Do příprav se v roce 2016 zapojila 
i Vsetínská nemocnice. Prevenci rakoviny prsu, diagnostice a léčbě jsme 
se v průběhu roku věnovali také na stránkách zpravodaje Vsetínská nemoc-
nice a.s. informuje, při spolupráci se sdělovacími prostředky i na sociálních 
sítích. 

Nemocnice změnila logo i vzhled  
webových stránek
Po deseti letech upravila Vsetínská nemocnice své logo a změnila vzhled 
oficiální webové prezentace. Nový web reaguje na proměny nemocnice v po-
sledních letech, nejen budov, ale i jednotlivých oddělení. Grafika navazuje 
na web Lékárny DUO, spuštěného v závěru roku 2015. U jeho zrodu stál opět 
grafik Josef Šamaj spolu s programátory Romanem Janulkem a Jakubem 
Křikalou. Oba weby lze prohlédnout na počítačích, ale také na chytrých 
mobilech, tabletech a dalších moderních komunikačních zařízeních. 

Tématem setkání lékařů byla chirurgie 
a hematologie
Čtyři desítky lékařů z celého regionu zavítaly 26. října 2016 do nemocniční 
knihovny, kde se konalo tradiční podzimní setkání, pořádané ve spolu-
práci s Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně, Spolkem 
lékařů Zlín – Kroměříž – Uherské Hradiště – Vsetín a Českou lékařskou ko-
morou. Příspěvky prezentovali zdravotníci chirurgického a hematologicko- 
-transfuzního oddělení. Chirurgové přednášeli o podtlakové terapii při léčbě 
chronických ran, o operacích kýl s využitím laparoskopie a nejmodernějších 
implantátů a o elektivních operacích pro divertikulární nemoc tračníku. 
Zástupci hematologie hovořili o pancytopenii, o možnostech laboratorního 
vyšetření a o správném vyhodnocení koagulačních vyšetření. 
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Operace očních víček výhodněji
Oční oddělení nabídlo v závěru kalendářního roku operace očních víček 
za zvýhodněnou cenu. Nabídku využilo šest desítek zájemců. Zdravotníci 
připravili také den otevřených dveří, který se uskutečnil 13. prosince 2016. 
Pro příchozí bylo přichystáno měření nitroočního tlaku, ale také ukázka 
vyšetření na očním koherentním tomografu, které slouží k přesnému sle-
dování změn na zrakovém nervu i sítnici, zvlášť u zeleného zákalu. Premiéru 
měly také nové panely, které informují nejen o očních vadách, ale předsta-
vují také nejrůznější optické klamy.   

Nemocnice se představila  
žákům devátých tříd
Učebny vsetínské střední zdravotnické školy si mohli zájemci o studium pro-
hlédnout 4. a 5. listopadu 2016. Pedagogové a studenti připravili speciální 
program a zaměstnanci Vsetínské nemocnice informovali žáky o uplatnění 
ve zdravotnictví a o zdravotnických profesích. Žáci se setkali s nutriční tera-
peutkou, se kterou hovořili o výživě, s epidemiologickou sestrou, fyziotera-
peutkou, ale také s očním lékařem a sestrou. Díky nim si mohli vyzkoušet 
i vyšetření na štěrbinové lampě.

Policejní pohádky zazněly také  
na dětském oddělení
S napětím poslouchali pacienti dětského oddělení Vsetínské nemocnice 
příběh o mladém policistovi Honzíkovi, který obětavě pomohl se záchranou 
topícího se dítěte. Z knížky Policejní pohádky předčítal malým pacientům 
policejní mluvčí por. Bc. Vladislav Malcharczik, dětem předal omalovánky 
navazující na knihu a další drobné dárky. Publikace seznamuje děti se 
zásadami bezpečnosti, přibližuje správné i nesprávné chování v různých 
situacích. Námět příběhu je reálný – záchrana topící se dívky policistou.  
Z policejní praxe čerpají i další příběhy. Vsetínská nemocnice a.s. dlouho-
době spolupracuje s Policií ČR při přípravě preventivních a vzdělávacích akcí. 

Zahájeny vnitřní převozy sanitkou 
pro dětské oddělení a ISLF
Od 21. listopadu 2016 je zajištěna doprava pacientů dětského oddělení  
a interního spojeného lůžkového fondu z pavilonu K – Čtyřlístek k vyšetře-
ním a operacím na zdravotnická pracoviště v areálu nemocnice sanitním 
vozem. Důvodem je zahájení stavby interního pavilonu a tím vzniklé kom-
plikace v dopravě uvnitř areálu. Každý týden je realizováno v průměru sedm 
desítek převozů. Sanitka tak kromě vyššího bezpečí při převozu pacienta 
šetří i čas sanitářů, kteří se pak mohou věnovat pacientům u lůžka.  

LISTOPAD 2016
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PROSINEC 2016

Hostem konference byl  
profesor MUDr. Cyril Höschl
Dvacáté výročí svého vzniku si připomněla ve čtvrtek 24. listopadu 2016 
Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín. V rámci odborného programu se 
představili v sále kina Vatra významní hosté v čele se známým českým psy-
chiatrem, ředitelem Národního ústavu duševního zdraví prof. MUDr. Cyrilem 
Höschlem, DrSc. Přednášeli i další odborníci, včetně zdravotníků Vsetínské 
nemocnice, která byla spoluorganizátorem konference. V programu se před-
stavila primářka hematologicko-transfuzního oddělení MUDr. Jana Pelková, 
primář očního oddělení MUDr. Pavel Šmehlík a sestra Vladimíra Rohlíková. 

Metodu McKenzie využíváme  
také v léčbě bolesti krční páteře
Nejen v léčbě bolesti bederní páteře, ale stále častěji také při potížích s krční 
páteří se na rehabilitačním oddělení používá metoda McKenzie. Využít ji 
lze v určitých případech i pro léčbu kloubů, zejména kolenního a ramen-
ního. Ve Vsetíně se tato mechanická diagnostika a terapie aplikuje pět let 
a pomohla již celé řadě pacientů. Nyní se v léčebné technice školí další 
fyzioterapeutka.

Nemocnice zvýšila pestrost  
pacientské stravy
Vsetínská nemocnice v průběhu roku realizovala řadu změn vedoucích ke 
zvýšení pestrosti, atraktivity a zkvalitnění pacientské stravy. Kromě nárůstu 
energetických hodnot, zvýšení pestrosti jídel, zavedení nové speciální diety 
3P pro budoucí maminky, je také pacientům podáváno více bílkovin i ovoce 
a zeleniny. Správný směr potvrdily i výstupy šetření Krajské hygienické sta-
nice Zlínského kraje, jež se zaměřilo zejména na poskytování celodenní 
stravy ženám hospitalizovaným na gynekologicko-porodnickém oddělení. 
Zjištění konstatovala nejen zlepšení v kalorické a výživové hodnotě stravy, 
ale také v nastaveném systému nutričního screeningu. 

Čtyři sta padesát tisíc korun na nákup 
dalších lůžek 
Krásnou adventní atmosféru vykouzlili ve čtvrtek 15. prosince 2016 žáci ZUŠ 
Vsetín v kapli sv. Růženy v areálu nemocnice. Koncert byl i letos spojen  
s předáním sponzorského daru. Prezident společnosti Indet Safety Sys-
tems, pan Susumu Tokutake předal do rukou předsedkyně představenstva 
Vsetínské nemocnice a.s. Ing. Věry Prouskové symbolický šek na částku 
450 tisíc korun na nákup nových lůžek pro chirurgické oddělení. Společně 
si pak prohlédli prostory léčebny dlouhodobě nemocných, kam byla spon-
zorská podpora společnosti Indet Safety Systems směřována i v předchá-
zejících dvou letech. 
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Nejlepší nemocnice Zlínského kraje 
očima hospitalizovaných pacientů
Vsetínská nemocnice v roce 2016 úspěšně zvládla nejen náročnou akredi-
taci, audity v laboratořích a bez jediné neshody prošla dozorovým auditem 
ISO 9001, ale péči o kvalitu ocenili i pacienti v anketě Nemocnice ČR 2016, 
kterou pořádá HealthCare Institute. V rámci nemocnic Zlínského kraje se 
nemocnice umístila na první příčce v hodnocení hospitalizovaných paci-
entů, v České republice obsadila 28. místo. Obdrželi jsme i poděkování od 
poslance PS Parlamentu ČR Mgr. Petra Kořenka: „Vsetínská nemocnice je 
pro mne ztělesněním jistoty, že občané našeho regionu mají k dispozici 
tým odborníků a srdcařů zároveň. Vážím si práce lékařů, sester, ale i ostat-
ního personálu.“ 

Podobu benefičních baněk  
si vybrali lidé v anketě na facebooku
Všech 1 500 benefičních baněk našlo své majitele a ozdobilo vánoční 
stromky nejen ve valašském regionu. Tradiční a oblíbené baňky z produkce 
vsetínské Irisy měly letos podobu kapřích miminek. Ty vybrali příznivci naší 
porodnice v anketě na sociální síti facebook. Úspěch měl i právě narozený 
porodní ležák, kterého pivovar Valášek vyrobil tentokrát 800 lahví s etike-
tou s dvojčátky. Předvánoční benefiční prodej, při kterém se v prodejním 
stánku střídají vsetínští porodníci a porodní asistentky, si získaly mimořád-
nou oblibu. Výtěžek již tradičně získal Nadační fond pro rozvoj vsetínské 
porodnice. Jeho prostřednictvím získala nemocnice vybavení již za více 
než devět set tisíc korun. 

Opravena byla tři patra budovy LDN 
Po výměně oken, zateplení a úpravách fasády v minulých letech se dočkaly 
opravy také vnitřní prostory pavilonu léčebny dlouhodobě nemocných.  
V první etapě byla opravena horní tři patra budovy. Jednalo se zejména  
o výměnu podlahových krytin, rekonstrukci sociálního zařízení a rozvodů 
elektrické energie. Prostory byly kompletně vymalovány, kuchyňky získaly 
nový nábytek. V závěru kalendářního roku byla zahájena poslední etapa, 
oprava přízemí, kde vzniknou ambulance, rehabilitace a zázemí pro za-
městnance. Opravy byly hrazeny z rozpočtu Zlínského kraje. Zmodernizo-
vané prostory si prohlédl i místostarosta Vsetína Ing. Tomáš Pifka, který 
oddělení zároveň předal hygienické a kosmetické potřeby v celkové  hodnotě 
15 tisíc korun. 

V nemocnici se narodilo bezmála  
osm set dětí 
V roce 2016 se při 780 porodech narodilo celkem 790 dětí, počet narozených 
se tak zastavil těsně pod rekordní osmistovkou, kterou jsme překonali  
v roce 2015 (802 narozených dětí). Mírný pokles porodů způsobilo omezení 
provozu porodnice z důvodu rekonstrukce pokojů na přelomu února a března. 
Přineslo však zlepšení, které si maminky velmi pochvalují. 



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016 VSETÍNSKÁ NEMOCNICE a.s. 2726 VSETÍNSKÁ NEMOCNICE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

Pacienti již za sledování televize  
platit nemusí
Ještě donedávna museli pacienti za sledování televizorů na pokojích platit, 
systém televizních automatů devět let provozovala externí firma. Zastaralé 
televizory s pokladničkami již však v pavilonech nenajdete. Vsetínská ne-
mocnice pořídila nové a moderní LED televizní přístroje a pro pacienty je 
jejich používání již bez poplatku. Obnoveny a doplněny byly televizory  
v chirurgickém pavilonu a pavilonu Čtyřlístek, nově jsou televizory také na 
části pokojů v pavilonu LDN a na interně. Pořízení nových televizorů přišlo 
nemocnici na čtyři sta tisíc korun. 

Šesté vydání zpravodaje s fotoreportá- 
žemi z plesu i mikulášské nadílky
V předcházejících čtyřech letech měl zpravodaj Vsetínská nemocnice a.s. 
informuje maximálně pět vydání, v roce 2016 bylo událostí a novinek tolik, 
že jsme v předvánočním období připravili ještě šesté číslo. Stejně jako 
webové stránky, získal novou grafiku Josefa Šamaje i zpravodaj. Poslední 
vydání roku přineslo obsáhlé fotoreportáže ze Zdravotnického plesu, také 
z Mikulášského odpoledne pro děti zaměstnanců, které společně pořádá 
Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků – Unie sester a Vse-
tínská nemocnice. Na programu bylo zpívání koled, výtvarné tvoření, kávový 
bar pro dospělé a samozřejmě mikulášská nadílka. 

Dva bowlingové turnaje, výlety  
a další akce 
Pro své zaměstnance Vsetínská nemocnice připravila také několik spor-
tovních a společenských akcí. K nejoblíbenějším patří bowlingové turnaje, 
které se uskutečnily hned dvakrát, novinkou byly společné procházky sever-
ské chůze s lektorkou. Přidala se s vlastními nápady i jednotlivá oddělení. 
Tým ARO pomohl připravit setkání s marmeládovou královnou Blankou Mil-
faitovou, ORL uspořádalo vycházku se vzpomínkou na nedávno zesnulou 
kolegyni. Připojili jsme se ale také k týmu studentů a učitelů zdravotnické 
školy a společně navštívili a prohlédli si úrazovou nemocnici v Salzburgu. 

Lékárna byla mimořádně otevřena  
i o svátcích
Vyzvednout si předepsané léky a zdravotní pomůcky či koupit léčiva a po-
travinové doplňky mohli pacienti v Lékárně DUO na poliklinice mimořádně 
také 25. a 26. prosince 2016 a 1. ledna 2017. Lékárna Vsetínské nemocnice 
tak v době uzavření supermarketů vyšla vstříc pacientům, kteří by jinak 
museli ve svátečních dnech cestovat kvůli lékům až do Zlína. Nabídky vy-
užily na tři stovky pacientů z celého valašského regionu. 
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Vsetínské nemocnici a.s.
se daří zachovávat strukturu poskytované péče, a to i v době, kdy 
se mnohá zařízení potýkají s nedostatkem odborného personálu 
a zavírají se části nebo i celá oddělení. Je to důležité jak pro spá-
dový region, tak pro Zlínský kraj a jeho zdravotnictví jako celek, 
jehož je Vsetínská nemocnice důležitou součástí. 

Díky ekonomickým výsledkům se daří nejen stabilizovat, ale  
i odborně rozvíjet personál, obnovovat dlouhodobý majetek a ze-
jména zdravotnickou techniku, ale také drobné vybavení, což je 
nezbytná podmínka k poskytování kvalitní zdravotní péče a ke zlep-
šení pobytového standardu pacientů. Že nám pacienti důvěřují 
a vyhledávají naše služby, dokladuje tabulka. Počet hospitalizo-
vaných pacientů se dlouhodobě pohybuje mezi 13–14 tisíci, a to 
i v době, kdy je snaha o přesun péče z hospitalizačního do ambu-
lantního režimu. Počet ambulantních pacientů i ambulantních 
vyšetření průběžně narůstá, mezi lety 2015 a 2016 o 3 %. 

Oddělení
Počet 
lůžek

Využití 
lůžek (%)

Počet 
hospital.
pacientů

Průměrná 
doba hospi-

tal. (dny)

Počet am-
bulantních 
pacientů

Počet am-
bulantních 
vyšetření

Anesteziologicko-resuscitační 5 58,7 177 5,9 3 791 7 020
Dětské 40 63,3 3 228 2,8 507 687
Gynekologicko-porodnické 37 52,5 1 633 4,0 2 679 8 371
Hematologicko-transfuzní 20 425 67 087
Chirurgie 74 76,8 3 068 5,3 12 047 21 606
Infekční 852 1 586
Interna 68 61,8 2 981 4,9 13 816 31 353
Klinická biochemie 29 786 137 294
Klinická onkologie 1 267 3 872
Klinický psycholog 135 249
Léčebna dlouhodobě nemocných 85 101,0 1 118 28,1
Lékařská mikrobiologie 11 183 34 202
Neurologie 10 138,0 889 5,2 3 883 10 009
Oční 3 395 6 651
Ortopedie 25 66,1 1 346 4,2 3 528 7 193
Patologická anatomie 6 141 8 734
Praktický lékař 616 4 221
Praktický lékař pro děti a dorost 1 337 3 039
RDG 24 388 49 757
Rehabilitace 10 773 71 969
TRN 2 603 6 243
Ušní, nosní, krční (ORL) 3 635 6 507
Lékařská pohotovostní služba 5 506 6 345
Celkem 344 76,7 13 687 6,5 162 293 493 995
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Ukazatel 2014 2015 2016
Ekonomické ukazatele (v tis. Kč)
Dlouhodobý nehmotný majetek (netto) 405 268 4 576
Dlouhodobý hmotný majetek (netto) 236 357 234 518 230 422
Náklady celkem 498 913 529 038 556 761
Výnosy celkem 505 375 544 719 568 632
Výsledek hospodaření za úč. období 6 462 15 681 11 871
Výsledek hospodaření před zdaněním 8 437 19 903 12 801
Personální údaje    
Průměrný evid. počet zaměstnanců přepočtený 612,39 604,22 610,95
Průměrný evid. počet lékařů přepočtený 89,32 89,46 89,33
Kapacitní údaje k 31. 12.    
Počet lůžek celkem 344 344 344
Počet akutních lůžek 259 259 259
z toho: lůžka standard 239 239 239
             lůžka JIP 20 20 20
Počet následných lůžek (LDN a ošetřovatelská) 85 85 85
Počet sociálních lůžek 3 3 3
Výkonostní ukazatele za nemocnici    
Počet ambulatních vyšetření 475 175 477 095 493 995
Počet ambulatních pacientů (unikát.) 186 526 158 363 162 293
Počet hospitalizovaných pacientů 14 086 14 018 13 687
Počet porodů 742 796 780
Počet narozených dětí 745 802 790
Prům. doba hospitalizace – akutní lůžka (dny) 4,7 4,7 4,6
Prům. doba hospitalizace – následná lůžka (dny) 40,6 28,7 28,1
Prům. obložnost – akutní lůžka 71,6 69,7 67,8
Prům. obložnost – následná lůžka 93,0 100,4 101,0
Počet operací celkem 6 348 5 389 5 161
z toho: plánované operace 5 630 4 637 4 590
            akutní operace 718 752 571
Podíl reoperací 0,60 % 0,56 % 0,41 %

Pozn. Hodnoty roku 2014 a 2015 jsou upraveny dle Českého účetního standardu pro podnikatele č. 024 
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Ekonomika roku 20164.

Rok 2016 je v pořadí již třetím rokem se ziskovým výsledkem hospodaření. 
Pozitivního výsledku bylo dosaženo díky maximálnímu využití možností úhra-
dové vyhlášky při dané struktuře a objemu péče a díky vysokému využití 
lůžkového fondu. Výsledek však také významně ovlivnilo i podrobné pláno-
vání a průběžná důsledná kontrola čerpání všech nákladových položek.

Ve výnosové části se pozitivně projevila nejen úhradová vyhláška a potřebná 
výkonost nemocnice, ale také další rozvoj lékárenské činnosti a s tím sou-
visející meziroční růst obratu lékárny o 16 %. Tržby za zdravotní péči pozitivně 
ovlivnily také tržby za péči poskytovanou cizincům, které meziročně na-
rostly o 81% (+1,82 mil. Kč).

Objem úhrad za péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění se mezi-
ročně zvýšil o 9 527 tis. Kč (2,05 %). Struktura péče podle zdravotních pojiš-
ťoven zůstává téměř shodná s předcházejícím obdobím, změny se pohybují 
pouze v řádu desetin procenta, největší změna je u RBP +0,8% a u VZP -0,7%.

Celkové náklady a výnosy (tis. Kč) 2014 2015 2016
Výnosy 505 375 544 719 568 632
Náklady 498 913 529 038 556 761
Hospodářský výsledek před zdaněním 8 437 19 903 12 801
Hospodářský výsledek po zdanění 6 462 15 681 11 871

Struktura výnosů 2014 2015 2016 Meziroční změna
 v tis. Kč v %
Tržby za vlastní výrobky 3 153 3 325 4 030 705 121,20 %
Tržby za zdravotní péči 442 976 468 882 480 697 11 815 102,52 %
Nezdravotnické služby 15 157 16 058 14 989 -1 069 93,34 %
Regulační poplatky 2 247 1 089 1 192 103 109,46 %
Tržby z prodeje zboží 32 083 46 703 54 364 7 661 116,40 %
Ostatní výnosy 9 759 8 662 13 360 4 698 154,24 %
Celkem 505 375 544 719 568 632 23 913 104,39 %

Pozn. Hodnoty roku 2014 a 2015 jsou upraveny dle Českého účetního standardu pro podnikatele č. 024 

Pozn. Hodnoty roku 2014 a 2015 jsou upraveny dle Českého účetního standardu pro podnikatele č. 024 
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Poznámka: Za účelem sjednocení dat byly tržby od zdravotních pojišťoven za rok 2015 navýšeny 
o tržby za signální výkony lékárny (kompenzace zrušených regulačních poplatků za recept)

Tržby od zdravotních pojišťoven (tis. Kč) 2014 2015 2016 Meziroční změna
 v tis. Kč v %
Všeobecná zdravotní pojišťovna 335 793 355 197 359 255 4 058 101,14 %
Vojenská zdravotní pojišťovna 9 071 8 253 7 710 -543 93,42 %
Česká průmyslová ZP 22 092 23 624 24 348 724 103,06 %
Oborová ZP zam. bank, poj. a stavebnictví 6 309 7 565 6 765 -800 89,42 %
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 10 91 4 -87 4,40 %
ZP ministerstva vnitra ČR 21 220 22 588 24 071 1 483 106,57 %
Revírní bratrská pokladna 43 887 47 332 52 273 4 941 110,44 %
Celkem 438 382 464 650 474 426 9 776 102,10 %
z toho vyúčtování za minulá období 53 8 939 4 687   

Sktruktura nákladů (tis. Kč) 2014 2015 2016 Meziroční změna
v tis. Kč v %

Spotřeba materiálu 113 392 111 639 114 257 2 618 102,3%
Spotřeba energie 17 609 14 085 12 639 -1 446 89,7%
Prodané zboží 26 494 39 668 46 236 6 568 116,6%
Osobní náklady 257 148 279 896 298 758 18 862 106,7%
Odpisy 19 531 14 907 15 623 716 104,8%
Ostatní náklady (bez daně) 62 764 64 621 68 318 3 697 105,7%
Náklady celkem (bez daně) 496 938 524 816 555 831 31 015 105,9%
Daň z příjmu 1 975 4 222 930
Náklady celkem  498 913 529 038 556 761   
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Meziroční růst nákladů o 5,9 % nejvýznamněji ovlivnily osobní náklady, 
jejichž objem byl naplánován v souladu se záměry Ministerstva zdravot-
nictví o zvyšování tarifních mezd zdravotnických pracovníků. Průměrná mzda 
se zvýšila o 5,7 %. V nákladech na energie se projevuje řada opatření, jejichž 
cílem bylo snížení energetické náročnosti provozu (zateplení tří budov, kom-
plexní rekonstrukce tepelného hospodářství, instalace termoregulačních 
ventilů ve všech budovách). Zvýšené náklady na prodej zboží souvisí s ros-
toucím obratem v Lékárně DUO. Jednotný způsob odepisování majetku v ne-
mocnicích Zlínského kraje přinesl zrychlení odepisování majetku, a tedy  
i zvýšené náklady v podobě odpisů. 
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Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Prodané zboží
Osobní náklady
Odpisy
Ostatní náklady (bez daně)

Vybrané přímé náklady na pacienta (tis. Kč) 2014 2015 2016
Léčivé přípravky 25 185 25 336 25 278
Krev a krevní výrobky 3 405 2 997 3 449
Speciální zdravotnický materiál (SZM) 45 915 41 811 43 187
Potraviny pro pacienty 5 300 5 362 5 529
Celkem 79 805 75 506 77 443

Provozní náklady (tis. Kč) 2014 2015 2016
Voda 4 170 3 318 3 011
Plyn 8 800 6 402 5 711
Elektrická energie 4 640 4 365 3 917
Všeobecný materiál a náhradní díly 6 800 6 953 7 415
Prádlo a OOPP 7 890 7 698 7 705
Opravy a udržování 9 976 10 384 15 245
Služby ostatní, výše neuvedené 38 374 39 837 39 131
Celkem 80 650 78 957 82 135
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Nejdůležitější zahájenou investiční akcí roku 2016 je stavba interního pavilonu, která 
je však hrazena z prostředků zakladatele nemocnice – Zlínského kraje. Vlastní inves-
tiční prostředky byly směřovány zejména do pokračující obnovy zdravotnické tech-
niky, ale v tomto roce také do pořízení nehmotného majetku. Upgradován byl systém 
účetnictví a pořízen byl informační systém pro laboratorní provozy. Zahájena byla 
také příprava na implementaci nového nemocničního informačního systému a infor-
mačního systému pro řízení logistiky, která bude realizována v roce 2017. 

Většina z realizovaných investičních akcí byla financována vlastními prostředky, 
část v hodnotě 488 tis. Kč ze sponzorských darů.

Investice5.
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Investice (tis. Kč) Celkové výdaje Financování
Vlastní 
zdroje

Dary věcné 
a finanční

Dotace

Nehmotný majetek 1 854 1 854 0 0
SW Nefris nefrologie 118 118   
SW nemocniční bistro 76 76   
SW diagnostika vozidel 39 39   
SW účetnictví (upgrade) 1 621 1 621   
Stavební investice 0 0 0 0
     
Výpočetní technika 427 427 0 0
PC 46 46   
Server 381 381   
Stroje, dopravní prostředky 323 323 0 0
Autodílna 53 53   
Osobní vozidlo 150 150   
Stravovací provoz 24 24   
Vjezdový systém 31 31   
Nemocniční bistro 65 65   
Zdravotnická technika 10 020 9 532 488 0
Interní oddělení 830 702 128  
Dialýza 173 173   
Neurologie 54 54   
Dětské 240 177 63  
Gastroenterologie 500 500   
TRN 98 98   
Chirurgie 392 392   
Ortopedie 788 788   
Gynekologie a porodnice 1 027 851 176  
ARO 609 609   
Centrální operační sály 3 184 3 184   
Oční 403 282 121  
LDN 72 72   
Mikrobiologie 182 182   
Rehabilitace 174 174   
Patologie 43 43   
Ambulance praktického lékaře 34 34   
Dopravní zdravotnická služba 1 217 1 217   
Investice celkem 12 624 12 136 488 0
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Lidské zdroje
V roce 2016 došlo ke změnám na několika klíčových vedoucích pozicích. 
Od 1. ledna 2016 se stal primářem interního oddělení MUDr. Tomáš Mičkal 
a od stejného data vede oddělení hematologicko-transfuzní primářka 
MUDr. Jana Pelková. Novou vrchní sestrou léčebny dlouhodobě nemocných 
se od 1. ledna stala Bc. Bohdana Bambuchová, kterou ve funkci staniční 
sestry interního spojeného lůžkového fondu vystřídala Romana Mucsková.

6.
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Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců 2014 2015 2016
Lékaři a zubní lékaři 89,32 90,46 89,33
Farmaceuti 6,00 6,59 7,00
Všeobecné sestry, porodní asistentky 252,53 250,50 250,32
Ostatní ZP nelékaři s odb. způsobilostí 52,32 52,97 53,27
ZP nelékaři s odb. a spec. způsobilostí 23,57 22,27 24,12
ZP nelékaři s pod odb. dohledem 94,81 91,27 97,43
THP 42,86 40,54 42,46
Dělníci a provozní pracovníci 50,98 49,62 47,01
Celkem 612,39 604,22 610,94
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Muži

Ženy

Věková struktura zaměstnanců  
(stav k 31. 12. 2015)

Muži Ženy Celkem Podíl v %

do 20 let 0 2 2 0%
21 - 30 let 18 96 114 18%
31 - 40 let 24 122 146 22%
41 - 50 let 42 169 211 32%
51 - 60 let 30 107 137 21%
61 let a více 20 21 41 6%
Celkem 134 517 651 100%
Podíl v % 21% 79% 100%  

V počtu a struktuře zaměstnanců nedošlo k zásadním změnám, 
počet lékařů i všeobecných sester zůstává shodný s předcházejícími 
lety. Vzhledem k možnostem trhu práce a poptávce po volných mís-
tech v těchto profesích je úspěchem i skutečnost, že počet zaměst-
nanců zůstává zachován. K navýšení personálu však došlo v katego-
riích zdravotnických pracovníků pracujících pod odborným dohledem, 
zejména u zdravotnických asistentů a sanitářů. Tyto kategorie za-
městnanců pak nahrazují v provozu  neobsazená místa všeobecných 
sester.
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Nástupy a výstupy zaměstnanců Nástupy Výstupy
 2015 2016 2015 2016
Lékaři a zubní lékaři 0 10 11 11
Farmaceuti 36 1 1 0
Všeobecné sestry, porodní asistentky 6 21 35 22
Ostatní ZP nelékaři s odb. způsobilostí 3 3 2 2
ZP nelékaři s odb. a spec. způsobilostí 24 5 6 3
ZP nelékaři s pod odb. dohledem 6 24 24 17
THP 4 4 6 8
Dělníci a provozní pracovníci 91 20 7 17
Celkem 67 88 92 80

Během roku nastoupilo do pracovního poměru 88 zaměstnanců (fyzické 
osoby), za stejné období ukončilo pracovní poměr 80 zaměstnanců. Fluk-
tuace za rok 2016 je 11 %, což je o 2 % míně než v roce 2015. 

V oblasti odměňování došlo v roce 2016 k několika významným změnám. 
Počátkem roku 2016 byly tarifní mzdy zaměstnanců navýšeny plošně o 3 pro-
centa, v kategorii nelékařských zdravotnických pracovníků byly tarifní mzdy 
navýšeny o 5 a více procent. V červenci 2016 byla s odborovými organiza-
cemi podepsána nová kolektivní smlouva, kde nejvýznamnější změnou 
byla dohoda na obnovení příspěvku na penzijní připojištění zaměstnanců, 
a to od 1. 1. 2017. S účinností od 1. 10. 2016 došlo k dalšímu navýšení tarif-
ních mezd o 3 % u lékařů a o 5 % u nelékařských zdravotnických pracovníků.  
Díky ekonomickým výsledkům tak bylo možné slíbené navýšení mezd od 
ledna 2017 částečně realizovat již koncem roku 2016.
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V roce 2016 nemocnice obhájila akreditaci pro vzdělávání v oboru ortopedie 
a vnitřního lékařství a jejich platnost byla prodloužena o 9 let. V tomto 
roce jsme nově získali také akreditaci pro vzdělávání v oboru onkochirurgie 
a geriatrie. Prodloužena byla akreditace pro vzdělávání sanitářů, a to až 
do roku 2021. 

V roce 2016 získala jedna lékařka specializovanou způsobilost v oboru 
klinická biochemie, dva lékaři ukončili základní kmen, a to v oboru pediatrie 
a radiodiagnostika. Specializační vzdělávání ukončily i čtyři sestry v oboru 
intenzivní péče, dvě sestry v oboru ošetřovatelská péče v pediatrii, jedna 
sestra v oboru ošetřovatelská péče v interních oborech a jedna zdravotní 
laborantka v oboru klinická biochemie. 

Rozvoj a vzdělávání 
zaměstnanců
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Zaměstnancům je v případě jejich zájmu a potřeb nemocnice umožněno 
a nemocnicí i podporováno studium na vysokých školách. V roce 2016 ukon-
čili magisterské studium dva zaměstnanci a jeden zaměstnanec bakalářské 
studium. Jedna lékařka navíc úspěšně obhájila disertační práci a tak získala 
akademický titul Ph.D. 

Velmi aktivně je nemocnice zapojena do organizace odborných praxí 
studentů a žáků středních, vyšších i vysokých škol. Zejména se zaměřujeme 
na studenty a žáky místní zdravotnické školy, ale praktikují i u nás studenti 
z celé České republiky (Praha, Ostrava, Olomouc, Pardubice, Zlín, Otroko-
vice) a také z různých studijních oborů. Takových praxí bylo v roce 2016 
celkem 86.

Úzká a stále se rozšiřující spolupráce se školami na všech úrovních má 
za cíl jednak obohatit studentům výuku, ale zejména představit jim nemoc-
nici s celým širokým spektrem odborností, které v nemocnici najdou uplat-
nění. Současně také mají studenti možnost seznámit se s jednotlivými 
nemocničními procesy, s firemní kulturou, organizací a řízením celého zdra-
votnictví i Vsetínské nemocnice.

Novou aktivitou je vznik projektu Valašského Medik klubu. Sdružuje se 
v něm celá řada zájemců o vysokoškolské studium lékařských a zdravot-
nických oborů, ale také přírodních věd. Aktuálně je do klubu zapojeno asi 
50 studentů, kteří se pravidelně účastní přednášek s atraktivní zdravot-
nickou tématikou. Ty jsou doplněny i exkurzemi a prohlídkami jednotlivých 
oddělení, diskusemi s primáři i s dalšími odborníky a specialisty. Zaměření 
se na práci s talenty a se studenty dostalo tímto unikátním projektem zcela 
reálnou podobu.

Oblast prohlubování kvalifikace zaměstnanců navíc doplnil i vznik Vzdě-
lávací akademie Vsetínské nemocnice, pod jejíž hlavičkou je organizována 
celá řada edukačních aktivit, zaměřených na rozvoj kompetencí zdravot-
nických pracovníků, a to nejen z naší nemocnice, ale i z celého vsetínského 
regionu i Zlínského kraje.
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Publikační, přednášková 
a pedagogická činnost7.

Publikační činnost
Ozaltin K., Lehocký M., Humpolíček P., Pelková J., Sáha P. : A new route 

of Fucoindain Immobilization on low density polyethylene and its blood 
compatibility and anticoagulation aktivity. Material Sciences and Nano-
technology 6/2016.

Weinbergerová B., Čičátková P., Palová M., Stejskal L., Bělohlávková P., 
Kissová J., Walterová L., Fraňková H., Černá O., Lakomá L., Brejcha M., Pel-
ková J., Schützová M., Obernauerová J., Nechvílová D., Bogoczová E., Hluší A., 
Faber E., Penka M., Hájek R., Brychtová Y., Červinek L., Doubek M., Žák P., 
Mayer J., Ráčil Z. : Zkušenosti s léčbou ruxolitinibem (Jakavi®) u pacientů 
s myelofibrózou a pravou polycytémií na českých hematologických pra-
covištích. Transfuze a hematologie dnes.

Dvořák D., Adamová Z., Bár T., Mičulka P. : Angiosarkom prsu po aktino-
terapii po záchovné operaci pro karcinom, Onkologie 2016: 10(6): 275-277

Adamová Z., Slováček R., Sankot J., Vlček P. : Identifying patients at high 
risk of colonic diverticular haemorrhage. Surgical Chronicles, 2016, roč. 21, 
č. 2, s. 68-71. ISSN 1108-5002.

Přednášková činnost
Kutějová B. : Křečové žíly, Poradenské centrum pro sluchově postižené 

Kroměříž, o.p.s., 21. 9. 2016, Valašské Meziříčí.
Pavlica M. : Řízení lidských zdrojů ve zdravotnictví, program Master of 

Healtcare management, Advace Institut, 24. 11. 2016, Znojmo.
Pelková J. : Tajemství krve, přednáška v rámci Konference – 20. výročí 

založení VOŠ zdravotnické Vsetín, 24. 11. 2016.
Pelková J. : Experience with treatment of myelofibrosis – Jakavi. MPN 

Preceptorship at Guy’s and St. Thomas’ Hospital. 27–28. 6. 2016. London, UK.
Pelková J. : Pancytopenie, aneb jakou nemoc zdiagnostikuje hematolog? 

Přednáška na mezioblastním semináři. 25. 5. 2016. Trenčín, SK.
Pelková J. : Pancytopenie. Jak zhodnotit výsledky koagulačních vyšet-

ření? Přednášky v rámci pravidelných setkání lékařů nemocnic Zlínského 
kraje Spolku lékařů Zlín, Uh. Hradiště, Kroměříž, Vsetín. 26. 10. 2016. Vsetín.

Čandová J. :  Možnosti laboratorního vyšetření na HTO Vsetínské nemoc-
nice. Přednášky v rámci pravidelných setkání lékařů nemocnic Zlínského 
kraje Spolku lékařů Zlín, Uh. Hradiště, Kroměříž, Vsetín. 26. 10. 2016. Vsetín.

Rohlík P., Rohlíková V. : Pravidla postupu při převazech. Nové trendy v ho-
jení ran. 31. 3. 2016. Vsetín.

Rohlík P., Rohlíková V. : Řešení komplikovaně se hojících ran aplikací 
řízeného podtlaku. XII. Sympozium o morforlogii a funkci střev. 21.–23. 4. 2016. 
Staré Splavy.

Rohlíková V. : Praktické ukázky převazů u klientů v sociálních službách. 
Seminář. 2. 5. 2016. Rožnov pod Radhoštěm. 
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Rohlíková V., Rohlík P. : Fázové hojení, hodnocení exsudátu, problema-
tika biofilmu. Matopad akademie. 10. 5. 2016. Nový Jičín.

Rohlíková V., Rohlík P. : Komplikace PEGu a jich složité řešení. Péče o PEG 
ve zdravotnickém zařízení i mimo něj. 15. 9. 2016. Vsetín.

Rohlíková V., Rohlík P. : Kombinace terapeutických možností v praxi. 
Safetac klub. 4. 10. 2016. Olomouc.

Rohlíková V., Rohlík P. : Úskalí a benefity ambulance pro léčbu ran a kož-
ních defektů. Valašský den o léčbě ran. 25. 10. 2016. Valašské Meziříčí.

Rohlík P., Rohlíková V., Šimčeková R. : Řešení komplikovaně se hojících 
ran aplikací řízeného podtlaku. Konference konzultantek pro léčbu ran. 
26. 10. 2016. Ostrava.

Rohlík P., Rohlíková V. : V hlavní roli pacient. Convatec, biofilm v ranách. 
10. 11. 2016. Ostrava. 

Rohlíková V. : Řešení komplikovaně se hojících ran aplikací řízeného 
podtlaku. Odborná konference k 20. výročí založení VOŠ Vsetín. 24. 11. 2016. 
Vsetín. 

Mičulka P., Slováček R., Pelková J. : Přednášky v rámci Valašského Medik 
Klubu. Podzim 2016. Vsetín.

Sankot J. : Anální abscesy, praktické zkušenosti. Kongres Letovice care, 
27. 5. 2016, Letovice.

Adamová Z., Slováček R. : Elektivní operace pro divertikulární nemoc 
tračníku. In Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně – pracovní 
schůze, 2016.

Bár T., Čech O. : Moderní operace kýl, Česká lékařská společnost Jana 
Evangelisty Purkyně – pracovní schůze, 2016.

Rohlík P. : Podtlaková terapie v léčbě chronických ran. Česká lékařská 
společnost Jana Evangelisty Purkyně – pracovní schůze, 2016.



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016 VSETÍNSKÁ NEMOCNICE a.s. 4342 VSETÍNSKÁ NEMOCNICE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

Pedagogická činnost
MUDr. Petr Mičulka: pedagogická činnost na SZŠ a VOŠZ ve Vsetíně.
MUDr. Milan Doležel: pedagogická činnost na VZŠ ve Zlíně – obor diplo-

movaný záchranář.
Mgr. Pavlína Matějčková: pedagogická činnost na SZŠ a VOŠZ ve Vsetíně.
MUDr. Jana Pelková: pedagogická činnost UTB ve Zlíně, Ústav zdravot-

nických studií.
MUDr. Jaroslav Sankot: pedagogická činnost na SZŠ a VOŠZ ve Vsetíně.
MUDr. Radim Slováček: pedagogická činnost na SZŠ a VOŠZ ve Vsetíně.
Mgr. Baslová Jitka, Mgr. Gajdošová Věra,  Cagašová Pavla, Janáčková Syl-

vie, Vítková Lucie: vedení psychoprofylaktického kurzu, Vsetínská nemoc-
nice.
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Strategie společnosti je popsána v rámci přijaté politiky 
kvality, která definuje následující cíle:

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

Bezpečná a kvalitní zdravotní péče každému jedinci na základě standardi-
zovaných 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. 

Strategie a rozvoj 
společnosti8.
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Pro rok 2017 byly vytýčeny 
tyto strategické cíle:

Úspěšné absolvování recertifikačního auditu podle revidované normy 
ISO 9001:2015 a obhájení certifikátů NASKL pro lékařskou mikrobiologii, 
klinickou biochemii a hematologickou laboratoř
Rok zaměstnance – budování značky dobrého zaměstnavatele
Personální stabilizace s využitím Projektu Ukrajina
Komplexní revize listinné formy zdravotnické dokumentace v návaznosti 
na nové funkcionality NIS, ve smyslu eliminace administrativní zátěže
Revize procesu archivace a skartace 
Zvýšení efektivity provozu lékárny
Zavedení energetického managementu 
Revize četnosti, obsahu a formy všech periodických školení 
zaměstnanců VN a.s.
Posílení firemní identity VN a.s. s aplikací grafických prvků  
Zavedení pravidelného videozpravodajství Vsetínské nemocnice  
v rámci zvyšování informovanosti veřejnosti o aktivitách VN a.s.
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Kvalita a bezpečí
poskytované péče9.

V červnu 2016 získala Vsetínská nemocnice a.s. „Certifikát kvality a bez-
pečí lůžkové zdravotní péče“. Tento audit proběhl v nemocnici poprvé. 
Auditoři navštívili zdravotnické i technické provozy, zajímali se o sledování 
a vyhodnocování nežádoucích událostí, o sledování spokojenosti pacientů, 
ale také personální zabezpečení lůžkové zdravotní péče nebo resortní bez-
pečnostní cíle. Na odděleních se zaměřili na náležitosti příjmu pacienta, 
ošetřovatelský proces a záznamy, průnik s lékařskou dokumentací, zají-
mal je nutriční screening, návaznost péče, bezpečnost prostředí pro pa-
cienty a zaměstnance. V závěru auditoři vyzdvihli silné stránky společnosti 
např. spolupráci se SZŠ a VOŠZ Vsetín, detailní analýzy ukazatelů kvality, 
využití zpětné vazby od pacientů a jejich blízkých k dalšímu rozvoji nemoc-
nice i péče, proces nutriční péče, množství inovací (zateplování, výměna 
oken, výměna lůžkového fondu, regulovaný vjezd i nové přístrojové vyba-
vení).

V listopadu 2016 nemocnice úspěšně absolvovala dozorový audit podle 
normy ISO 9001:2008. Auditoři navštívili nemocnici již podvanácté. Ocenili 
zejména reakce na zjištění nutričního průzkumu MZ ČR, celkovou kulturu 
systému managementu kvality, stálé zpříjemňování prostředí pro pacienty 
(TV, WiFi), sledování prostupu informací přes porady, enormní systémové 
úsilí o zajištění a podporu lidských zdrojů, práce na poli nemocniční epi-
demiologie, fotodokumentaci ke zjištěním v rámci auditní činnosti, vybavení 
nových sanitních vozů a mnoho dalšího. V závěrečném hodnocení bylo 
vysloveno několik doporučení, která jsou pro nemocnici cennými podněty 
v rámci kontinuálního zvyšování kvality a bezpečí pro pacienty.
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Nemocnice úspěšně absolvovala také externí klinický audit pro zdravotní 
služby, jejichž součástí je lékařské ozáření u poskytovatele.

Nemocniční laboratoře pokračovaly v hodnoceném období v udržování 
a rozvoji plnění požadavků normy ISO 15 189, což bylo završeno úspěšným 
dozorovým auditem B NASKL (Národní autorizační středisko pro klinické 
laboratoře) na oddělení patologické anatomie v srpnu 2016. Reaudit, který 
sledoval kvalitu práce v laboratoři, dopadl na výbornou.

Sledované ukazatele kvality v roce 2016 nevybočovaly z dlouhodobých 
trendů. Podíl rehospitalizovaných pacientů osciluje kolem 1 %. Procento po-
operačních komplikací a reoperací se drží stabilně hluboko pod 1 %. U de-
kubitů byl zaznamenán pozitivní trend, ve více než 90 % případů z celkového 
počtu dekubitů se jedná o dekubity 1. a 2. stupně. Incidence nozokomiálních 
infekcí je 1,53 % s mírně rostoucí tendencí. Incidence se tak více blíží reálné 
hodnotě, a to díky zapojení týmu pro prevenci a kontrolu infekcí a zjedno-
dušení systému hlášení.

V roce 2016 bylo nemocnici podáno celkem 14 stížností. Dvě stížnosti 
byly vyhodnoceny jako oprávněné, dvě jako oprávněné částečně. Stížnosti 
se nejčastěji týkají komunikačních nedorozumění, v menším počtu jsou stíž-
nosti týkající se poskytování zdravotních služeb a kvality péče. Proti tomu 
bylo popdání 51 oficiálních pochval a další desítky evidujeme v dotazní-
cích spokojenosti, na sociálních sítích či pochvaly vyřčené ústně. 

V roce 2016 bylo nahlášeno celkem 586 nežádoucích událostí. Mezi nej-
častější druhy se řadí nozokomiální infekce, pády, dekubity a chování osob.
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2016
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Sledované ukazatele kvality 2014 2015 2016
Rehospitalizace (v %) k celk. počtu hospitalizací 0,90 0,91 1,17
Reoperace (v %) k celk. počtu počtu operací 0,60 0,56 0,41
Pooperační komplikace (v %) k celk. počtu operací 0,71 0,59 0,87
Dekubity (v %) k celk. počtu hospitalizací 0,69 0,53 0,46
Pády (v %) k celk. počtu hospitalizací 0,79 1,11 1,25
Nozokomiální infekce (v %) k celk. počtu hospitalizací 1,26 1,03 1,53
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U druhu NU „chování osob“ se ve většině případů jedná o nepovolené 
odchody pacientů, verbální a fyzická napadení personálu a krádeže. 

Nežádoucí události jsou průběžně řešeny a jsou přijímána opatření  
k jejich eliminaci. Dekubitům se systematicky věnuje sestra pro hojení ran, 
nozokomiální infekce řeší tým pro prevenci a kontrolu infekcí, který řídí epide-
miologická sestra. Velká pozornost je věnována pádům pacientů, zejména 
jejich závažnosti a prevenci. Počet nahlášených pádů v roce 2016 vzrostl 
ze 156 na 175 případů. Z detailnější analýzy plyne, že se nezvyšuje počet 
zranění vlivem pádu a že dochází k nárůstu počtu nahlášených pádů bez 
zranění, což potvrzuje správnost realizované prevence pádů.
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V oblasti ochrany životního prostředí se nemocnice řídí platnou legislati-
vou, proces je zmapován řízenými dokumenty a pravidelně kontrolován při 
místních auditech a v rámci certifikačních šetření. 

Nemocnice provozuje přečerpávací stanici odpadních vod, limity stano-
vené kanalizačním řádem stokové sítě města Vsetína jsou dodržovány. Od-
padní vody ze stravovacího provozu jsou svedeny do jímky s lapolem, která 
je pravidelně vyvážena a limity vypouštěné vody jsou dodržovány v sou-
ladu s vydaným rozhodnutím.

Odpad z nemocnice je likvidován oprávněnými dodavateli na základě 
uzavřených smluv. Směsný komunální odpad se dále vytřiďuje na využi-
telné recyklovatelné složky (sklo, papír a plast), včetně biologicky odbou-
ratelného odpadu ze stravovacího procesu. Veškerý nebezpečný odpad je 
od června 2016 označen novými výstražnými grafickými symboly, katalogo-
vým číslem a názvem odpadu. Identifikační listy nebezpečných odpadů jsou 
přepracovány dle nové legislativy a vyvěšeny v blízkosti sběrných nádob. 
Chemické látky používané v laboratořích a na odděleních jsou označeny 
dle platné evropské legislativy. Revidované bezpečnostní listy jsou uloženy 
na nemocničním intranetu. V  červnu byl vypracován protokol o nezařazení 
dle zákona č.224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií. Povinnost zařazení 
do skupiny A nebo skupiny B dle tohoto zákona se na objekty Vsetínské 
nemocnice, a to včetně polikliniky, nevztahuje. V září bylo přepracováno 
„Základní hodnocení rizika“, tzv. Ekologická újma dle Přílohy 1 nařízení vlády 
č. 295/2011 Sb. 

Ochrana 
životního prostředí10.
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Nemocnice se stejně jako v předcházejících letech aktivně zapojila do 
projektu Zelená firma, v jejímž rámci probíhá zpětný odběr a následná 
recyklace již nefunkčních elektrospotřebičů, zářivek a zdravotnických pří-
strojů. V rámci tohoto projektu jsou na třech stanovištích areálu nemocnice 
umístěny speciální sběrné boxy, do kterých mohou nefunkční spotřebiče 
umisťovat zaměstnanci, ale i návštěvníci nemocnice. Zpětným odběrem 
se likvidují i použité olověné či nikl-kadmiové baterie a nefunkční zářivky. 
Objem takto ekologicky zlikvidovaného elektroodpadu ročně dosahuje  
4 až 5 tun.

V lednu 2016 byla provedena na rekonstruované plynové kotelně auto-
rizovaná měření plynných emisí a kontrola funkce hořáků kotlů. Výsledky 
měření odpovídají povoleným limitům znečištění a hořáky byly seřízeny dle 
platné ČSN pro spalování zemního plynu. V březnu 2016 byla provedena 
revize spalinových cest (komínů) dle platné legislativy. Kotelna je i po rekon-
strukci vedena jako velký zdroj znečištění s výkonem 5,2 MW. Rekonstrukcí 
tepelného hospodářství, zateplením několika budov, výměnou ventilů na 
topných tělesech i obměnou svítidel za modernější a energeticky méně ná-
ročné přispívá i nemocnice ke snižování energetické zátěže a také k ochraně 
životního prostředí.
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Majetkové vztahy11.
Společnost vlastní majetek v celkové pořizovací hodnotě 417 333 tis. Kč, 
jeho zůstatková hodnota je 234 998 tis. Kč.  

Kromě vlastního majetku vykázaného v rozvaze využívá společnost také 
další majetek, který je evidován na podrozvahových účtech. Jedná se o:

Pronajatý majetek:
n Zlínský kraj: nemovitosti, pozemky a movitý majetek v hodnotě 
    561 219 tis. Kč
n Carl Zeiss spol. s r.o. : přístroje pro oční oddělení v hodnotě 
    3 197 tis. Kč
n LEKIS s.r.o. : HW pro lékárnu v hodnotě 196 tis. Kč 
n Test Line Clinical s.r.o. : přístroj pro mikrobiologii v hodnotě 550 tis. Kč
n Linde Gas, a.s. : tlakové lahve
n SALSO, s.r.o. : software logistika
n Město Vsetín: byty

Zapůjčený majetek společnost užívá na základě smluv o výpůjčkách (ze-
jména zdravotnickou techniku) v celkové hodnotě 18 267 tis. Kč, a to od spo-
lečností MEDESA s.r.o., BIO-RAD s.r.o., ROCHE s.r.o., DADE BEHRING AUSTRIA 
GmbH o.s., Abbott Laboratories, s.r.o., Covidien ECE s.r.o., Fresenius Kabi s.r.o., 
Test-Line s.r.o., BAXTER CZECH spol. s r.o., Biomedica ČS, s.r.o., Fresenius 
Medical Care CZ s.r.o., HARTMANN-RICO a.s., Nutricia a.s., Eurex Lab-Med s.r.o., 
Gemedika a.s., Krajská nemocnice T. Bati a.s., Medical M s.r.o.
Drobný a neodepisovaný majetek, jehož hodnota k 31. 12. 2016 činila  
60 795 tis. Kč
Majetek z dotací ve výši 16 202 tis. Kč
Zásoby v konsignačních skladech v hodnotě 6 884 tis. Kč

Nepotřebný a nevyužitý majetek společnost pronajímá. Níže je uvedeno 
pět největších nájemců působících v prostorách polikliniky:
n REMYOS s.r.o. Vsetín: rehabilitační pracoviště 
n MUDr. Stanislav Stupavský, Vsetín: chirurgické ordinace 
n Auxilium Hošťálková: denní stacionář pro postižené 
n Biolab Praha s.r.o. Praha: laboratoře  
n Alena Jarošová, Francova Lhota: Fit centrum

Nevyužité kapacity pronajatého majetku Zlínského kraje společnost formou 
podnájmu umožňuje využívat spolupracujícím subjektům. V roce 2016 to 
byly zejména tyto:
n MUDr. Tomáš Garlík, stomatologie
n Delikomat s.r.o., nápojové automaty
n Jednota, spotřební družstvo ve Vsetíně (do 09/2016)
n MW Dias, a.s. Ostrava
n Chrištof s.r.o. Vyškov 



Povinně 
zvěřejňované údaje12.
Předpokládaný vývoj činnosti a cíle společnosti jsou podrobně popsány  
v Obchodním plánu Vsetínské nemocnice a.s. na rok 2017 s výhledem na roky 
2018–2020, který byl schválen valnou hromadou společnosti dne 13. 3. 2017.

Základní kapitál společnosti byl rozhodnutím zastupitelstva Zlínského kraje 
dne 20. 4. 2016 navýšen o 13 200 tis. Kč, a to peněžitým vkladem formou 
upsání nových akcií. Peněžitý vklad byl splacen započtením pohledávky 
Zlínského kraje vzniklé na základě smlouvy o úvěru. Výše základního kapi-
tálu společnosti k 31. 12. 2016 je 274 000 tis. Kč a je splacen v plné výši.

Dne 13. 3. 2017 odvolala valná hromada stávající členy dozorčí rady a byli 
nově jmenování tito členové – Ing. Miluše Miklíková, Ing. Jaroslav Kučera, 
MUDr. Miroslav Adámek, Ing. Martin Déva, Ing. Miroslav Hladík, MUDr. Jaroslav 
Dvořák a MUDr. Róbert Teleky. Dne 27. 3. 2017 byli dále jmenováni Mgr. Milena 
Kovaříková a Ing. Tomáš Pajonk.

Společnost neměla žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.

Společnost nemá organizační složku v zahraničí.

n
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n
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Dotace, sponzoři 
a dárci v roce 201613.

V roce 2016 byly Vsetínské nemocnici a.s. poskytnuty  
tyto dotace a příspěvky: 
Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje na zajištění provozu 
lékařské pohotovostní služby ve výši 2 896 tis. Kč
Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje na částečnou úhradu 
nákladů spojených s předáváním údajů do Národního onkologického re-
gistru ve výši 109 tis. Kč
Dotace poskytnutá Krajskou nemocnicí Tomáše Bati a.s. a Masarykovým 
onkologickým ústavem k zajištění sběru dat na území Zlínského kraje pro 
Národní onkologický registr ve výši 103 tis. Kč
Dotace Ministerstva zdravotnictví na lékařské rezidenční místo ve výši  
130 tis. Kč
Příspěvek Úřadu práce v rámci projektu „Odborná praxe pro mladé do 30 let 
ve Zlínském kraji“ ve výši 48 tis. Kč

n

n

n

n

n

Velmi úspěšně 
pokračuje spolupráce 

s několika subjekty, 
zejména s místními  

firmami, 
společnostmi, 

nadacemi i jednotlivci, 
kteří se finančními  

i věcnými příspěvky 
podílejí na dalším  
rozvoji nemocnice  

i na modernizaci  
jejího vybavení.

Vedení nemocnice 
velmi děkuje i touto 

cestou nejen výše 
jmenovaným 

sponzorům, ale 
i drobným dárcům, 

jejichž jména nejsou 
v seznamu uvedena. 

Děkujeme 
že pomáháte…

Finanční a věcné dary v roce 2016 (nad 10 tis. Kč)
Dárce Forma daru Hodnota daru
Indet Safety Systems a.s. finanční 472 000 Kč
WOCO STV s.r.o. finanční 250 000 Kč
BAYER s.r.o. finanční 249 502 Kč
Nadační fond pro rozvoj vsetínské porodnice věcný 204 943 Kč
Servier, s.r.o. finanční 35 000 Kč
Nadace Křižovatka věcný 29 700 Kč
CHRIŠTOF, spol. s r.o. finanční 20 000 Kč
Zdeněk Mudrák KAMU s.r.o. věcný 16 860 Kč
SERVIS CLIMAX a.s. finanční 15 790 Kč
MS technik spol. s r.o. finanční 15 000 Kč
Kolaříková Marie finanční 10 000 Kč
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Přílohy14.
n Účetní závěrka za rok 2016
n Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 
n Zpráva o podnikatelské činnosti
n Návrh na rozdělení zisku 
n Zpráva nezávislého auditora o ověření výroční zprávy, 
    zprávy o vztazích a účetní závěrky za rok 2016 
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mírnit utrpení a to bez ohledu na národnost, rasu, barvu pleti, 
náboženské vyznání, politickou příslušnost, sociální postavení, 

sexuální orientaci, věk, rozumovou úroveň 
a pověst pacienta či osobní pocity lékaře.

ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

Úkolem lékaře 
je chránit zdraví a život, 
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