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Úvodní slovo předsedy představenstva
společnosti Šumperská nemocnice a.s.

1.0

Vážené dámy, vážení pánové, vážení obchodní přátelé,
do rukou se Vám dostává materiál analyzující
celkové hospodaření a samotný vývoj společnosti
Šumperská nemocnice a.s. za rok 2010. Tato zpráva
obsahuje především hodnocení uplynulého roku,
současně však jasně deklaruje cíle, které chce
vedení společnosti naplňovat v dalších letech.
Rok 2010 byl velmi náročný. Hlavním cílem bylo
při vysokém standardu kvality poskytovaných
zdravotnických služeb splnit vysoce nastavené
limity jednotlivých zdravotních pojišťoven. V roce
2010 však některá oddělení nemocnice dokázala
vytvořit vyšší produkci než jinak financovaná
klinická pracoviště.
Pokud rok 2009 znamenal obhájení certifikátu
kvality Spojené akreditační komise, o.p.s., tak všichni
zaměstnanci v loňském roce prokázali, že certifikát
byl vložen do správných rukou. Nezávislý celostátní

průzkum neziskové organizace HealthCare, který
zjišťuje kvalitu poskytované péče v nemocnicích,
v y h o d n o t i l Šu m p e r s ko u n e m o c n i c i a . s .
z pohledu pacientů a zaměstnanců jako nejlepší
v Olomouckém kraji a jako pátou nejlepší v ČR.
Považujeme to za vysoké ocenění dlouhodobé
práce, přístupu k pacientům a odbornosti našich
zaměstnanců.
O r to p e di e jako n osný o b o r Šump e r ské
nemocnice a.s. potvrdila i v roce 2010, že tato volba
byla správná. Podařilo se snížit počet pacientů
čekajících na endoprotézu, naši odborníci řešili
komplikované případy ze spádové oblasti více
než 200 tisíc obyvatel. Primář oddělení MUDr.
Zdeněk Štěpán se aktivně angažoval ve všech
vědeckých a odborných projektech skupiny, je
odborným garantem skupiny za obor ortopedie
a traumatologie. Významný byl jeho přínos při
organizaci IV. vědeckého sympozia Agel, jehož
nosným tématem byla mezioborová spolupráce.
Právě na tuto oblast klade vedení Šumperské
nemocnice a.s. velký důraz. Výsledky roku 2010
prokázaly, že mobilizace v rámci mezioborové
spolupráce je důležitým prvkem při plnění jak
odborných, tak ekonomických kritérií.
Mezi významné investice uplynulého roku můžeme
zařadit kompletní obměnu rentgenového pracoviště,
včetně nového moderního computerového
tomografu. Tato investice posunula celou nemocnici
o několik let kupředu v oblasti diagnostiky
a zobrazovacích metod.
V nelehkém období se nám podařilo stabilizovat
zaměstnance, a to jak lékařské, tak nelékařské
profese. Personální oblast považujeme za klíčovou
pro další rozvoj a udržení nastolených parametrů
nemocnice.

4

1.0

Úvodní slovo předsedy představenstva
společnosti Šumperská nemocnice a.s.

Nadále pravidelně probíhaly nemocniční semináře,
které vedli odborníci Šumperské nemocnice
a.s. Paralelně pokračovaly měsíční odborné
regionální lékařské semináře, na jejichž přípravě
se v rámci zpracovaného harmonogramu podílí
jednotlivé obory nemocnice. Naši lékaři přednášeli
na celorepublikových kongresech, publikovali
v odborných časopisech. Mimo vzdělávací činnost
lékařů je nutno zmínit i aktivitu sester v oblasti
specializačního vzdělávání. Šumperská nemocnice
a.s. organizuje semináře a odborné kurzy, včetně
rekvalifikačních, které zvyšují prestiž nemocnice
a jsou hojně navštěvovány a žádány i externími
účastníky.
Nadále kontinuálně probíhala anketa spokojenosti
hospitalizovaných i ambulantních pacientů
na jednotlivých odděleních Šumperské nemocnice
a.s. Rovněž bylo formou dotazníkové ankety
prováděno sledování spokojenosti zaměstnanců.
Všechny dotazníkové ankety byly pravidelně
vyhodnocovány a připomínky řešeny. Zaměstnanci
prokázali odpovědnost a schopnost vytvářet kvalitní
a bezpečné prostředí na svých pracovištích. Cílem
našeho snažení proto zůstává i nadále především
spokojenost našich pacientů. Ta je možná jen díky
dobré týmové spolupráci všech zaměstnanců.

Závěrem bych rád poděkoval zaměstnancům
společnosti Šumperská nemocnice a.s., kteří
svým postojem, pracovním nasazením a erudicí
rozhodujícím způsobem přispívali i v roce 2010
k úspěšné činnosti naší nemocnice. Za to, i za další
aktivity, bez nichž by nebylo možné dosáhnout
pozitivních hospodářských výsledků a současně
upevnit postavení společnosti Šumperská
nemocnice a.s., patří dík všem našim zaměstnancům
a obchodním partnerům.
Děkuji také všem členům dozorčí rady společnosti
Šumperská nemocnice a.s. za to, že svou prací
v uplynulém roce přispěli k posilování dobrého
obchodního jména společnosti Šumperská
nemocnice a.s.

MUDr. Radan Volnohradský
předseda představenstva společnosti
Šumperská nemocnice a.s.
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Významné události
uplynulého kalendářního roku
Nutno vyzvednout nejvýznamnější událost, která
jasně vypovídá o směřování společnosti a jejích
záměrech, a to je investice do kompletní obnovy
radiodiagnostického oddělení. Rozhodnutí
managementu a následné schválení investice
v hodnotě 32 mil. Kč dozorčí radou společnosti
bylo strategickým záměrem nemocnice. Touto
investicí získala Šumperská nemocnice a.s. moderní
diagnostické centrum pro radiodiagnostiku
a zobrazovací metody. Rekonstrukce oddělení se
neobešla bez stavebních úprav. Součástí přestavby
byla také kompletní strukturovaná kabeláž, která
umožní přenos získaných dat na jednotlivá oddělení
a odborná pracoviště. Vzhledem k tomu, že budova,
kde je umístěno radiodiagnostické pracoviště,
patří městu Šumperk, probíhalo vše v součinnosti
a příkladné spolupráci s představiteli Města
Šumperka. Na stavební práce, včetně strukturované
kabeláže, byla investována částka 7,3 mil. Kč, která
je reinvestována z nájmu. Spolupráci na tomto
projektu považujeme za příkladnou.

2.0
Příjemným z ahájením nového roku 2010
v Šumperské nemocnici a.s. bylo narození prvního
občánka v Olomouckém kraji a následná související
návštěva hejtmana Olomouckého kraje Ing. Martina
Tesaříka. Nutno zmínit, že také v předešlém roce se
narodil první občánek Olomouckého kraje právě
v Šumperské nemocnici a.s., tedy tento fakt se
stává tradicí.
Velké úsilí bylo v loňském roce směrováno do
obnovy investic. Mimo největší investici do
digitalizace radiodiagnostického oddělení
investovala Šumperská nemocnice a.s. cca 18 mil.
Kč do další přístrojové techniky. Investice směřovaly
na ortopedii, oddělení anestézie a resuscitační péče,
urologické oddělení a dopravní zdravotnickou
službu. Dále byla provedena přestavba
nadstandardních pokojů, která výrazně zvýšila
komfort pro naše pacienty. Během roku 2010 došlo
také k několika haváriím na odpadním potrubí,
které byly řešeny v nouzovém režimu.
V oblasti ošetřovatelské péče byl úspěšně ukončen
projekt podnikatelského plánu „Výživa jako součást
léčebné péče“. Realizace projektu byla zaměřena
na vzdělávání zaměstnanců, vyhledávání rizikových
pacientů, účinnou léčbu malnutrice, včetně edukace
pacientů a rodinných příslušníků. Byl zahájen provoz
nutriční poradny, která se zaměřuje na nutriční
podporu rizikových skupin pacientů. V listopadu
2010 jsme zahájili nový projekt navazující na
projekt výživy, se zaměřením na zlepšení péče
o geriatrické pacienty ,,Úsměv pro život“. Tento
program podporuje interakci s prostředím, adaptaci,
rekonvalescenci a prevenci komplikací. Pacientům
se tak v průběhu dne věnuje kaplanka, studenti
SZŠ Šumperk v rámci pečovatelského kroužku,
probíhá zde skupinová rehabilitace a 1x týdně je
provozována zooterapie.
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Významné události
uplynulého kalendářního roku

Šumperská nemocnice a.s. se aktivně podílela
na přípravě IV. sympozia AGEL. Kožní oddělení
každoročně pořádá celostátní dermatologický
kongres v Koutech nad Desnou. Taktéž oddělení
centrální laboratoře připravuje každoročně seminář
pro všechna pracoviště v ČR. I v letošním roce byly
realizovány vzdělávací programy akreditované
Ministerstvem zdravotnictví, kvalifikační kurz
k získání způsobilosti k výkonu povolání všeobecný
sanitář a řidič dopravy nemocných a raněných.
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Identifikační údaje společnosti Šumperská nemocnice a.s.,
včetně složení statutárního orgánu ke dni 31.12.2010

3.0

Obchodní název:
Šumperská nemocnice a.s.

Den zápisu:
13. října 1992 u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4727 po změně právní formy je společnost vedena
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pobočka Olomouc, oddíl B, vložka 3020

IČ: 476 82 795
Sídlo: Šumperk, Nerudova 640/41, PSČ 787 52
Právní forma: akciová společnost
Předmět podnikání společnosti:
 ostinská činnost,
h
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti
do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad
3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní,
čištění a praní textilu a oděvů,
vodoinstalatérství, topenářství,
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny,
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení,
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany,
v ýroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Předmět činnosti:
Druh a rozsah poskytované péče:
poskytování ambulantní a lůžkové, preventivní, diagnostické, léčebné, ošetřovatelské, rehabilitační, poradenské péče a to v níže uvedených oborech.
Provozování dopravní zdravotnické služby.
Poskytování lékařské služby první pomoci pro děti a dorost.
Vnitřní lékařství - interní odd., včetně úseku ošetřovatelských lůžek Šumperk.
Chirurgie.
Dětské lékařství a lékařská služba první pomoci v oboru praktické lékařství pro děti a dorost.
Radiologie a zobrazovací metody.
Radiační onkologie.
Dermatovenerologie.
Urologie.
Gynekologie a porodnictví.
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Identifikační údaje společnosti Šumperská nemocnice a.s.,
včetně složení statutárního orgánu ke dni 31.12.2010

Ortopedie.
Neurologie.
Anesteziologie a intenzivní medicína.
Otorinolaryngologie.
Oftalmologie.
Pneumologie a ftizeologie.
Hematologie a transfúzní lékařství.
Patologie.
Klinická onkologie.
Klinická biochemie.
Rehabilitační a fyzikální medicína.
Paliativní medicína a léčba bolesti.
Cévní chirurgie.
Gastroenterologie.
Revmatologie.
Plastická chirurgie.
Geriatrie.
Diabetologie.
Kardiologie.
Alergologie a klinická imunologie.
Laboratorní metody a příprava léčivých přípravků.
Všeobecná sestra (ošetřovatelská péče).
Nutriční terapeut.
Dopravní zdravotnická služba.

Místo provozování:
Šumperk, Nerudova 640/41 (nemocnice) část majetku – vlastní, část majetku nájemní vztah Město Šumperk,
Zábřeh, Školská 15 (ambulance gynekologie a porodnictví, ambulance urologie, ambulance klinické onkologie – vč. mamologie v rámci klinické onkologie) v prostorách užívaných na základě nájemní smlouvy.

Telefon, fax:
583 33 5004, 583 214 691
Více informací naleznete na našich internetových stránkách na adrese: www.nemspk.cz
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včetně složení statutárního orgánu ke dni 31.12.2010

3.0

Představenstvo:
MUDr. Radan Volnohradský
předseda představenstva
Ing. Marie Poláchová
místopředseda představenstva
MUDr. Dušan Fügner
člen představenstva

Dozorčí rada:
MUDr. Filip Horák, MBA
předseda dozorčí rady
Mgr. Milan Šubrt
člen dozorčí rady
MUDr. Petr Fischer
člen dozorčí rady

Způsob jednání za společnost:
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy
dva členové představenstva společně.

Jediný akcionář:
AGEL a.s., Prostějov, Mathonova 291/1, PSČ 796 04, Identifikační číslo: 005 34 111.

Základní kapitál:
2.000.000,- Kč.

Akcie:
01 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 2.000.000,- Kč.

Ostatní skutečnosti:
Dne 24.11.2005 byla uzavřena smlouva o prodeji části podniku, mezi prodávající - společností Nemocnice
Šumperk, spol. s r.o., se sídlem: Šumperk, Nerudova 640/41, PSČ 787 52, identifikační číslo: 476 82 795 a kupující – společností Transfúzní služba a.s., se sídlem: Šumperk, B. Němcové 1006/22, PSČ 787 01, identifikační
číslo: 267 97 917, s účinností 1.1.2006.
Společnost na základě rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady ze dne 28.3.2006
změnila právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost ke dni 1.5.2006.
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4.0
Jsme nestátní zdravotnické zařízení s velkým
potenciálem odborníků poskytujících zdravotnické
služby pro spádovou oblast 130 tis. obyvatel. Jsme
dynamická společnost, jejímž středem zájmu
je kvalitní služba našim klientům. Využíváme
nejmodernější zdravotnickou techniku a léčebné
metody. Jsme centrem péče o pohybový trakt
v jesenické oblasti. Naším cílem je vstřícný klientský
přístup, vysoká kvalita poskytovaných služeb
a spokojenost pacientů i zaměstnanců.

Poslání a podnikatelský cíl

Podnikatelský cíl:
 držet vysokou stabilitu a růst společnosti,
u
permanentní zvyšování kvality a produktivity
práce,
modernizace provozu,
p okračování v programu kontinuálního
zvyšování kvality – udržet akreditaci
nemocnice,
budování firemní kultury,
p oskytování zdravotní péče na podkladě
nejnovějších světových poznatků,
individuální - klientský přístup,
důraz na vzdělávání zaměstnanců,
spolupráce na vědeckých projektech,
prioritou jsou synergické efekty společnosti
AGEL.
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5.0

VALNÁ HROMADA

Představenstvo

Dozorčí rada

Ředitel nemocnice

Rada kvality
Finanční
náměstek

Sekretariát

Právní útvar

Náměstek pro
ošetřovatelskou
péči

Správce
nemocnice

Hlavní účetní
fin. účtárny

Oddělení řízení
kvality

Marketing

Provozní
oddělení 1 – 6

Finanční
účtárna

Personalista

Manažer pro
vzdělávání

1 – technické
oddělení
technik
BOZP a PO

Mzdová
účtárna

Manažer
neoperačních
oborů

Manažer
operačních
oborů

Manažer
komplementu

Neoperační
obory
oddělení 1 – 8

Operační obory
oddělení
1–8

Komplement
oddělení
1–4

2 – odd. zdrav.
techniky
3 – stravovací
provoz
4 – prádelenský
provoz
5 – správa
budov
6 – oddělení
úklidu
12

Oddělení
zdravotních
pojišťoven

Oddělení
informačních
technologií

Dopravní
zdravotnická
služba

Vrchní setry
mažerky
operačních,
neoperačních
oborů
a komplementu
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Manažer
neoperačních
oborů

Manažer
operačních
oborů

Manažer
komplementu

Neoperační
obory
oddělení 1 – 8

Operační obory
oddělení
1–8

Komplement
oddělení
1–4

1 – interní

1 – chirugické

1 – radiodiagnostické

2 – interní
- ošetřovatel.
úsek

2 – ortopedické

2 – centrální
laboratoř

3 – gastroenterologické

3 – ARIP

3 – rehabilitační

4 – kožní

4 – urologické

4 – oddělení
patologie

5 – neurologické

5 – gynekologicko-porodnické

6 – dětské

6 – oční

7 – TRN

7 – ORL

8 – klinické
onkologie

8 – centrální
příjem, COS, CS

hematologická
ambulance
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5.0

Stav zaměstnanců a počet lůžek v roce 2010
Stav zaměstnanců k 31.12.2010
Celkový počet zaměstnanců:

896

Lékaři
Pracovníci nelékařských profesí celkem z toho:
všeobecné sestry
porodní asistentky
nutriční terapeutky
fyzioterapeuti
zdravotní laboranti
radiologičtí asistenti
farmaceutičtí asistenti
ostatní zdravotničtí pracovníci (včetně sociální sestry a zdravotních asistentů)
ošetřovatel
všeobecný sanitář

125
301
23
3
20
23
14
0
32
11
110

Řidiči dopravní zdravotnické služby
Technicko-hospodářští pracovníci

21
61

Provozní zaměstnanci:
ve stravovacím provoze
v oddělení úklidu
v prádelenském provoze
ostatní dělníci

22
59
39
32
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6.0

Prezentace jednotlivých oddělení nemocnice

6.1

Neoperační obory

Neoperační obory tvoří:
interní oddělení,
interní oddělení – ošetřovatelský úsek,
kožní oddělení,
gastroenterologické oddělení,
TRN oddělení,
dětské oddělení,
neurologické oddělení,
oddělení klinické onkologie.

6.1.1. Interní oddělení
interní oddělení ženy,
interní oddělení muži,
interní oddělení JIP,
interní oddělení – kardiologické pracoviště.
Ambulance:
echokardiografická,
interní příjmová,
interní konziliární,
diabetologická,
kardiologická,
revmatologická.

Interní oddělení poskytuje diagnostickou a léčebnou péči o pacienty s onemocněním kardiovaskulárního aparátu, onemocněním plic, centrální nervové
soustavy, zažívacího traktu, ledvin, močového aparátu, o pacienty s onemocněním krve, cukrovkou,
o pacienty s revmatologickými a systémovými
chorobami. Oddělení má příslušné vybavení, včetně
monitorovacího systému a telemetrie.
V roce 2010 bylo pokračováno v provádění transtorakální a jícnové echokardiografie na pořízeném
ultrazvukovém přístroji Philips HD 11.
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Prezentace jednotlivých oddělení nemocnice

6.1

Neoperační obory

Významnou součástí interního oddělení je kardiologické pracoviště s plně erudovanými lékaři, kteří
jsou držiteli licence pro implantaci kardiostimulátorů, chirurgickou i kardiologickou část, a licence pro
jícnovou echokardiografii. Poskytovaná odborná
péče byla realizována v těsné spolupráci s kardiocentrem Nemocnice Podlesí a.s. V minulém roce
dále došlo k výraznému rozšíření aplikace CT koronarografie. Mezi další aplikované metody patřily
transthorakální i transesofageální echokardiografie.
V rámci dlouholetého provozu kardiostimulačního
centra Šumperské nemocnice a.s. byla zavedena
implantace MRI kompatibilního kardiostimulátoru. Dalším pokrokem v péči o kardiostimulované

6.0

pacienty bylo zavedení implantace miniaturního
kardiostimulátoru MICRONY pro pacienty s výraznou podváhou.
Součástí interního oddělení je jednotka intenzivní
péče se sedmi lůžky, kde je poskytována péče pacientům v bezprostředním ohrožení života.
Interní oddělení je držitelem akreditace Ministerstva zdravotnictví České republiky pro specializační
vzdělávání lékařů v oboru vnitřní lékařství.
Primář interního oddělení:
MUDr. Jiří Kopecký

6.1.2. Interní oddělení - Ošetřovatelský úsek
Oddělení poskytuje léčebnou a ošetřovatelskou
péči pacientům s chronickými onemocněními interními, neurologickými, onemocněními onkologickými, dále pacientům po polytraumatech i po
ortopedických operacích. Převažují pacienti vyššího
věku, jejichž komplikovaný zdravotní stav často
vyžaduje i řešení sociální situace. Tuto problema-

tiku komplexně řeší sociální sestra pracující na
oddělení. V listopadu loňského roku byl na tomto
oddělení zahájen nový projekt se zaměřením na
zlepšení péče o geriatrické pacienty „Úsměv pro
život“. Pacientům se tak v průběhu dne věnuje
kaplanka, studenti SZŠ v rámci pečovatelského
kroužku, probíhá zde skupinová rehabilitace a 1x
týdně je provozována zooterapie.
V loňském roce zde byly provedeny také dílčí stavební investice s cílem co nejvíce zvýšit komfort
pacientů.
Primářka interního oddělení
– ošetřovatelského úseku:
MUDr. Blanka Plesníková
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Prezentace jednotlivých oddělení nemocnice

6.1

Neoperační obory

6.1.3. Kožní oddělení
Dermatovenerologické oddělení poskytuje odbornou péči nejen obyvatelům spádového území Šumperska a Zábřežska, ale i nadregionálně
pro pacienty z Rýmařovska, Jesenicka, Svitavska,
Orlickoústecka. Výhodou je rovněž velmi široké
pojetí dermatovenerologie, které obsahuje mj.
flebologii, lymfologii a dermatochirurgii, a to při
zachování tradičních podoborů – venerologie,
hojení ran, dermatologická alergologie. Zvyšuje se
takto spektrum ambulantních i hospitalizovaných
pacientů. Lékaři oddělení udržují spolupráci s celou řadou ambulantních dermatologů. Speciální
ambulance i hospitalizace jsou otevřeny také pro
přímé přijímání pacientů od praktických lékařů

nebo od odborníků z jiných oborů, a to se snahou
obhájit jedno z vedoucích míst České republiky na
poli dermatoskopie. Kosmetologická ambulance
se zabývá oblastí korektní dermatologie, peelingy,
sklerotizací metliček.
Lékaři dermatovenerologického oddělení se
i nadále pravidelně zúčastňovali odborných akcí
s aktivními prezentacemi; byl pořádán IX. ročník
celostátního semináře v Koutech nad Desnou. Byly
zpracovány odborné příspěvky pro časopis Československé dermatologie. V čísle 6/2010 vyšla práce
Papillomatosis reticularis et confluens.
Primář kožního oddělení: MUDr. Lubomír Drlík

Vývoj počtu výkonů na kožním oddělení
Výkon
Pletysmografické metody
Epikulární testy

Rok 2006
1 026
5 620

Rok 2007
958
5 475

Rok 2008
1 153
5 741

Rok 2009
1 327
6 477

Rok 2010
1 100
8 991

1 573
1 140
3 538

2 114
1 545
3 319

1 706
1 237
3 612

1 397
1 047
3 375

1 404
683
2 846

Manuální lymfodrenáž
Lokální fototerapie
Celková fototerapie

6.1.4. Gastroenterologické oddělení
Gastroenterologické oddělení je tvořeno endoskopickým pracovištěm a gastroenterologickou
ambulancí. Na endoskopickém pracovišti se provádí diagnostické a terapeutické výkony v oblasti
horního i dolního zažívacího traktu a na žlučových
cestách – gastroskopie, kolonoskopie a endoskopická retrográdní cholangiopankreaticografie.

do screeningového programu depistáže kolorektálního karcinomu. Získaná data jsou statisticky
zpracovávána v Ústavu biostatistiky a analýz Masarykovy university v Brně. V přípravě je zapojení
i do programu celostátní depistáže celiakie.
Primář gastroenterologického oddělení:
MUDr. Miroslav Strnad

Z terapeutických výkonů se jedná nejčastěji o zastavení krvácení, odstraňování polypů, o extrakci
kamenů ze žlučových cest, zavádění plastikových
stentů do žlučových cest aj. Pracoviště je zapojeno
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Prezentace jednotlivých oddělení nemocnice

6.1

Neoperační obory
Vývoj počtu endoskopických výkonů

2008

2009

2010

2500
2000

1916

1970
1868
1566

1500

1813

1806

1000
500
154

169

186

0
Gastroskopie

Koloskopie

ERCP

6.1.5. TRN oddělení
Oddělení TRN poskytuje odbornou péči klientům
s nespecifickými a specifickými onemocněními
dýchacího ústrojí. Řídí se náplní práce oboru pneumologie a ftizeologie - vyhledáváním, prevencí,
epidemiologií, diagnostikou, diferenciální diagnostikou, léčbou, dispenzarizací, rehabilitací a posudkovou činností těchto chorob.
Oddělení zahrnuje lůžkovou i ambulantní část, kterou tvoří ambulance příjmová, dispenzární a kalme-

tizace. Další součástí oddělení je bronchoskopický
sálek a spirometrie. Lékaři oddělení TRN zajišťují
denně konzilia pro anesteziologickou ambulanci.
Služeb tohoto oddělení si velmi cenní vyšší pracoviště v oblasti precizní diagnostiky a přípravy
pacientů z oblasti Šumperska.
Primář TRN oddělení: MUDr. Pavel Mátl

Výkony na oddělení TRN

2008

2009

2010

3500
3000
2500

2389

2360

2665

2000
1500
1000
537

500

450

412

133

174

0
Spirometrie
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Bronchoskopie

Pleurální punkce
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Prezentace jednotlivých oddělení nemocnice

6.1

Neoperační obory

6.1.6. Dětské oddělení
Dětské oddělení zajišťuje léčebnou péči o děti do 18
let (včetně). Oddělení má část standardní, kde jsou
nejčastěji přijímány děti s onemocněním respiračního systému, s nemocemi močového a zažívacího
traktu. Pacientům s infekčním onemocněním je
poskytnuta akutní péče, poté jsou překládáni na
spádová infekční oddělení. Součástí dětského oddělení je i jednotka intermediární intensivní péče.
Oddělení je také vybaveno dvěma komfortními
nadstandardními pokoji.

Oddělení je držitelem akreditace Ministerstva
zdravotnictví České republiky pro specializační
vzdělávání lékařů v oboru dětské lékařství.
Primář dětského oddělení:
MUDr. Miroslav Musílek

Na novorozeneckém oddělení jsou pak novorozenci
ošetřování v systému rooming-in. Vysoký standard kvality oddělení dokládá i získaný titul Baby
Friendly Hospital. Součástí oddělení je poradna
pro kojící matky.
Odborné ambulance dětského oddělení:
alergologická,
endokrinologická,
kardiologická,
nefrologická.

6.1.7. Neurologické oddělení
Neurologické oddělení trvale udržuje vysoký standard v diagnostice i léčbě. Má nadregionální působnost. Jeho součástí je kromě lůžkové části i část
ambulantní s laboratořemi EEG, EMG a evokovaných
potencionálů.
Oddělení je držitelem odborné akreditace Ministerstva zdravotnictví České republiky pro specializační vzdělávání lékařů pro obor neurologie
v plném rozsahu.
Oddělení sehrává významnou roli při řešení cévních
mozkových příhod. V těchto případech intenzivně
mezioborově spolupracuje s dalšími odděleními

Šumperské nemocnice a.s. Snahou oddělení je, aby
péče o takto postižené pacienty byla optimálně organizována a měla kvalitativně vysokou úroveň.
Ambulantní část je tvořena laboratořemi:
EEG – elektroencefalografie,
EMG – elektromyelografie,
EP – evokované potenciály.
V roce 2010 se podařilo bez omezení provozu kompletně zrekonstruovat ambulantní trakt oddělení
a inovovat elektrodiagnostické laboratoře.
Primář neurologického oddělení:
MUDr. Alexandr Bambušek
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Neoperační obory
Počty výkonů v letech 2007–2010
3500
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2000
1500

1877

2007
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1000
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6.1.8. oddělení klinické onkologie
Oddělení klinické onkologie se podílí na diagnostice, léčbě a dispenzární péči o onkologicky nemocné
pacienty v okrese Šumperk a přilehlém okolí. Zajišťuje cytostatickou a podpůrnou léčbu v onkologickém stacionáři a zároveň i provoz onkologické
ambulance v Zábřehu. Zabezpečuje konziliární
činnosti pro jednotlivá oddělení nemocnice v oblasti zhoubných nádorů. Prostřednictvím odborných indikačních komisí spolupracuje s ostatními
obory na diagnostice a léčbě nádorů. Spolupracuje
s ambulancí bolesti a nutriční poradnou při řešení
paliativní péče. Při zajištění radioterapie a biologické léčby úzce spolupracuje s Komplexním onkologickým centrem v Novém Jičíně a s Onkologickou
klinikou FN Olomouc.

Oddělení klinické onkologie vytváří a vede regionální onkologický registr. Provádí přednáškovou
činnost pro odbornou i laickou veřejnost a podílí se
na výzkumu prostřednictvím vědeckých studií.
V roce 2010 bylo ošetřeno 13.817 pacientů a provedeno 2.458 chemoterapeutických výkonů. Do
registru zhoubných nádorů bylo nahlášeno 1.324
nádorů.
Ambulance:
onkologická ambulance – mamologická
poradna,
onkologický stacionář,
onkologická ambulance v Zábřehu.
Primář oddělení klinické onkologie:
MUDr. Karel Vepřek
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Prezentace jednotlivých oddělení nemocnice

6.2

Operační obory

Operační obory tvoří:
chirurgické oddělení,
ortopedické oddělení,
gynekologicko-porodnické oddělení,
urologické oddělení,
o ddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče,
oční oddělení,
ORL oddělení,
centrální příjem, centrální sterilizace.
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Operační obory
Vývoj počtu operací
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6.2.1. Chirurgické oddělení
chirurgické oddělení I.
chirurgické oddělení II.
Výkony a spektrum péče
Lékaři chirurgického oddělení provádějí širokou
škálu výkonů z oblasti břišní chirurgie: od operace
kýl, žlučníku, žlučových cest, provádí operační
zákroky na žaludku, tenkém, tlustém střevě a konečníku, na pankreatu, slezině či játrech. U velké
části těchto výkonů je preferován miniinvazivní přístup a operace jsou řešeny laparoskopicky.
V miniinvazivních metodách se oddělení řadí mezi
špičková pracoviště s minimálními čekacími lhůtami.
K otevřeným a laparoskopickým operacím je plně
využíván harmonický skalpel, dvě laparoskopické
věže umožňují preferenci laparoskopických výkonů.
Stále je udržováno vysoké procento miniinvazivních
výkonů, hlavně při řešení tříselných kýl, cholecystektomií a appendektomií. Dále se rozvíjí operační
postupy laparoskopické resekce střev.
Mezioborová spolupráce
V součinnosti s endokrinologem a lékaři ORL jsou
prováděny operace štítné žlázy. Ve spolupráci s on-
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kology, radiology a endoskopisty (onkochirurgická
komise) jsou diagnostikovány a následně indikovány
k operaci nádory zažívacího traktu a onemocnění
prsu. V cévní chirurgii se v současné době provádějí
akutní výkony na končetinových tepnách, operace
varixů a ve spolupráci s internisty implantace kardiostimulátorů. V návaznosti na cévní a angiologickou
interní ambulanci jsou pacienti odesíláni k cévním
rekonstrukcím do Vítkovické nemocnice a.s. Společně s ortopedy jsou řešeni pacienti s traumaty
pohybového ústrojí.
Chirurgická ambulance zajišťuje nepřetržitou péči
pro spádovou oblast okolních regionů a řeší veškeré
chirurgické akutní stavy.
Chirurgické oddělení je držitelem akreditace Ministerstva zdravotnictví České republiky pro specializační vzdělávání lékařů v oboru chirurgie.
Primář chirurgického oddělení:
MUDr. Vladimír Štěpán
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Operační obory

6.2.2. Ortopedické oddělení
Ortopedické oddělení je klíčovým oborem Šumperské nemocnice a.s. Má nadregionální působnost
jak v oblasti endoprotetiky, tak v oblasti traumatologie pohybového aparátu, a to zejména v oblasti
intraartikulárních zlomenin, zlomenin vyžadujících
speciální implantát a zlomenin vyžadujících endoprotetické ošetření. Současné spádové území
pokryté ambulancemi s lékaři ortopedického oddělení čítá 250.000 obyvatel. Pacienti jsou přijímáni
z oblasti Šumperska, Zábřežska, Jesenicka, Bruntálska a Rýmařovska, Prostějovska, ale i z Třince
a jeho okolí, a to především na endoprotetické
a artroskopické výkony.
Oddělení disponuje lůžky na dvou patrech a třemi
nadstandardně vybavenými pokoji. Oddělení provádí veškeré artroskopické operace, a to jak diagnostické, tak terapeutické v oblasti kloubů dolních
i horních končetin. Lékaři ortopedického oddělení
zdokonalili operační metody zejména při ošetření
poškození rotatorové manžety v oblasti ramenního
kloubu. V těchto miniinvazivních metodách se řadí
mezi špičková pracoviště s minimálními čekacími
lhůtami. Oddělení se dále zabývá traumatologií
pohybového aparátu a endoprotetikou, včetně
reoperací. Na oddělení se používají nejmodernější
přístroje a pomůcky.

s vrozenou vadou pes equinovarus byla zavedena
Ponssetiho metoda.
V roce 2010 bylo na ortopedickém oddělení provedeno 536 implantací váhonosných kloubů, což je
dosud nejvyšší počet. V celorepublikovém měřítku
se ortopedické oddělení umístilo za období let 2003
- 2009 na 10. místě v počtu implantací kyčelního
kloubu. Provedlo tak nejvíce implantací za toto
období z okresních pracovišť v ČR.
Ortopedické oddělení je držitelem akreditace Ministerstva zdravotnictví České republiky pro specializační vzdělávání lékařů v oboru ortopedie.
Primář ortopedického oddělení
a manažer operačních oborů:
MUDr. Zdeněk Štěpán

V roce 2010 byly dále rozšiřovány zavedené metody,
a to zejména v oblasti ramenního kloubu s využitím
implantátu reversního typu. Nedílnou součástí
prováděných výkonů se staly hemiartoplastiky
kolenního kloubu (poloviční, částečná náhrada).
Byly rovněž zavedeny nové operační metody - nový
typ implantátu v oblasti metatarzophalangealního
kloubu palce, náhrady hlezenních kloubů. V oblasti náhrady předního zkříženého vazu kolenního kloubu jsou využívány allogenní implantáty
z Brněnské tkáňové banky. V péči o novorozence
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6.2.3. Gynekologicko-porodnické oddělení
Gynekologicko-porodnické oddělení zajišťuje péči
ve spádové oblasti Šumperska, Zábřežska i z oblasti
Ústeckoorlicka. Pro zkvalitnění péče poskytuje např.
nadstandardně vybavené pokoje, kurzy a přednášky
pro nastávající maminky a mnoho dalších služeb.
Porodnické oddělení
V roce 2010 bylo na porodním sále odvedeno 1.011
porodů, kdy se narodilo 1.028 dětí. Oproti roku
2009 došlo k poklesu o 21 narozených dětí. Tento
trend je v souladu s demografickými ukazateli,
které předpovídají celostátně ještě hlubší propad
porodnosti. Počet vícečetných porodů zůstává
stabilní. Procento operačních porodů, zejména
císařských řezů, zůstává nadále vysoké - stouplo
nad hranici 23 %, což je rovněž celostátní trend.
Procento vaginálních porodních operací, kleští
a vakuumextrakcí zůstává na obvyklé úrovni 2 – 3
%. Nově bylo do porodnické praxe v loňském roce
zavedeno používání misoprostolu, zejména pro
indukce abortů ve II. trimestru a zmlklých porodů.
Zavedením nového preparátu došlo k zefektivnění
indukcí i finanční úspoře. Pokračuje i nárůst porodů
vedených v epidurální analgezii.

Gynekologické oddělení
V roce 2010 bylo provedeno 1.181 operací na centrálních operačních sálech, což je oproti roku 2009
nárůst o 60 operací. Adekvátně poklesl počet zákroků na sálku. Pacientky se závažnějšími formami onkologických onemocnění jsou předávány
do Komplexního onkologického centra v Novém
Jičíně. V roce 2010 byly zavedeny do praxe dvě
nové operační metody: na zákrokovém sálku řízená
punkční aspirace UZ vaginální sondou, na operačním sále pak ultrazvukem asistovaná hysteroskopie.
Rozšíření těchto výkonů bude vázáno na pořízení
nového UZ přístroje.
Ambulantní provoz
Ambulantní pohotovostní provoz je zajištěn nadále
nepřetržitě 7 dní v týdnu. Ambulantně ošetřených
pacientek bylo přes 9.000. Počet odpovídá minulým rokům. Mimo gynekologické ambulance
pokračovala v pracovních dnech v činnosti v rámci
předporodního sledování těhotných porodnická ambulance, kardiosonografická ambulance,
ambulance pro prekancerózy čípku a ambulance
pro asistovanou reprodukci Repromeda Šumperk.
Urogynekologická vyšetření byla přesunuta do krátkodobého hospitalizačního režimu. V loňském roce
byly v gynekologické ambulanci zavedeny dvě vyšetřovací metody. V onkologické poradně vyšetření
BRCA genů u rodinných příslušníků onkologicky
nemocných, u žen užívajících steroidní hormony
pak bylo zavedeno genetické vyšetření trombofilií.
Gynekologicko-porodnické oddělení je držitelem
akreditace Ministerstva zdravotnictví České republiky pro specializační vzdělávání lékařů v oboru
gynekologie a porodnictví.
Primář gynekologicko-porodnického oddělení:
MUDr. Miloš Vysloužil
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6.2.4. Urologické oddělení
Urologické oddělení Šumperské nemocnice a.s. je
standardním pracovištěm „okresního typu“, vybaveným racionálně a efektivně využitelnou technikou.
V zařízení je prováděno veškeré spektrum urologických operačních výkonů s výjimkou speciálních
uroonkologických radikálních zákroků. V roce 2010
byla provedena organizační opatření zaměřená na
ekonomiku času práce zdravotnického i lékařského
personálu při striktním dodržení požadavků na
akreditaci, která stojí za odbornou i ekonomickou
prosperitou oddělení.
Rozsáhlý region a pokračující změny ve věkové
struktuře obyvatel s sebou nesou vyšší výskyt
urologických onemocnění s nutností řešení. Byly
vyvinuty „akutní algoritmy“ s použitím moderních
zobrazovacích metod a endoskopické minimální
invaze, které snížily dobu pobytu v nemocnici.

Umožnily tak rychlý návrat klientů do pracovního
procesu. Vypracování těchto postupů bylo i součástí
vzdělávacích aktivit lékařů oddělení s příslušnou
prezentací pro laickou i odbornou veřejnost. Studijní aktivita lékařů je zaměřena v současné době na
výzkum stresu a chronické bolesti. Těmito syndromy
trpí více než 20 % populace a téměř polovina klientů
našich odborných ambulancí. Vstřícná mezioborová
spolupráce v rámci nemocnice se dále rozvíjí a racionální kontakt s klinikami trvá i nadále.
Primář oddělení se významně podílí na programu
vzdělávání Šumperské nemocnice a.s. jak aktivním
přístupem, tak organizačně.
Primář urologického oddělení:
MUDr. Dušan Fügner

6.2.5. ARIP – oddělení anestézie, resuscitace a intenzivní péče
Oddělení ARIP poskytuje jak intenzivní lůžkovou
péči, tak i servis pro operační obory v rámci poskytování anestézií k diagnostickým i k terapeutickým
výkonům. Oddělení ARIP provozuje ambulanci
bolesti a anesteziologickou ambulanci, kde je prováděna předoperační příprava.

vedeno kolem 20 % porodů v epidurální analgezii.
Snahou oddělení je toto procento zvýšit.

Ročně je provedeno 8.500 anestézií pro operační
výkony, velká část z nich metodou centrálních nebo
periferních bloků. Přibližně 70 % operovaných klientů je po operačním zákroku uloženo na dospávací pokoj. Zde jsou zachyceny eventuální časné
komplikace po výkonu, které jsou okamžitě řešeny.
Tímto se zvyšuje bezpečnost podávaných anestézií.
V průběhu roku 2010 se prohlubovala spolupráce
s porodním oddělením; porodní analgezie je dostupná 24 hodin denně. V současné době je pro-
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Oddělení provádí punkční tracheostomii. Podíl této
techniky zvýšilo a v současné době touto metodou
provádí kolem 90 % tracheostomií. Nadále používáme v běžné klinické praxi mimotělní eliminační
metody.
Primář oddělení i někteří další lékaři se aktivně
podílejí na edukačních programech nemocnice,
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a to jak interně, tak externě. Výrazně se zlepšuje
spolupráce hlavně s operačními obory.
Oddělení je držitelem akreditace Ministerstva zdravotnictví České republiky pro specializační vzdělávání lékařů v oboru anesteziologie a resuscitace.
Primář oddělení ARIP: MUDr. Josef Čikl

6.2.6. Oční oddělení
Po personální stránce bylo oddělení v loňském roce
stabilizováno. Spádová oblast se rozšířila o Bruntálsko a v závěru roku také o Rýmařovsko, kde dva
lékaři z oddělení ordinují v ambulanci Podhorské
nemocnice a.s.

ze základních vyšetřovacích metod ke sledování
zeleného zákalu a sítnicových poruch, včetně věkem podmíněné makulární degenerace. Stala se
také rutinním screeningovým vyšetřením před
operací šedého zákalu.

Výkony a spektrum péče
Ve spolupráci s oční klinikou FN Olomouc oddělení pokračovalo v injekcích Anti VEGF preparátů
a rozšířilo aplikační dny z původně jednoho na
čtyři dny měsíčně. Na operačním sále bylo provedeno celkem 1.770 operačních zákroků, z toho
1.403 operací katarakty a 75 operací sekundárního
šedého zákalu. Celkem oddělení realizovalo 13.850
ošetření a vyšetření.

Vzdělávání
I v roce 2010 byl kladen důraz na vzdělávání a prezentace. Lékaři uspořádali regionální seminář o optické koherentní tomografii, sestry prezentovaly
informace na Sympoziu AGEL v Přerově. Primář
oddělení je odborným garantem pro oftalmologii
ve skupině AGEL.

V průběhu roku 2010 byl zakoupen nový ultrazvukový přístroj s unikátní vysokofrekvenční sondou
pro zobrazení předního očního segmentu. Optická
koherentní tomografie, se kterou oddělení započalo pracovat v závěru roku 2009, se stala jednou

Oddělení je držitelem akreditace Ministerstva
zdravotnictví České republiky pro specializační
vzdělávání lékařů v oboru oftalmologie.
Primář očního oddělení:
MUDr. Ivan Schlemmer

6.2.7. ORL oddělení
ORL oddělení Šumperské nemocnice a.s. poskytuje
základní diagnostickou a léčebnou péči
o pacienty s onemocněním hlavy a krku.
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Ambulantní část oddělení je vybavena vyšetřovacím
mikroskopem a novým digitálním tympanometrem.
Součástí ambulance je také audiometrická komora,
která je nezbytná pro diagnostiku sluchových poruch. Ambulantní provoz je zajištěn každý všední
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den v ordinační dobu. Počet ošetřených pacientů
na ORL ambulanci za rok 2010 činil 6.945, což je
oproti roku 2009 nárůst o 1.311 pacientů.
Lůžková část oddělení disponuje lůžky pro dospělé
pacienty. Dětští pacienti jsou hospitalizováni na
dětském oddělení s možností doprovodu rodičů.
ORL oddělení nabízí široké spektrum operativy, a to
jak v lokální, tak v celkové anestézii. K dispozici je
sálek pro endoskopické výkony a vlastní operační
sál. Nejčastějším výkonem je endoskopicky prováděná adenotomie u dětí v celkové anestézii. Dále
za použití televizního řetězce provádíme endoskopické operace nosu a paranazálních dutin, endoskopie horních cest dýchacích a polykacích včetně

Operační obory

přímé laryngoskopie s možností diagnostické či
terapeutické mikrochirurgie hlasivek, tonzilotomii, tracheotomii, drenáž středouší se zavedením
ventilačních trubiček, korekci odstátých boltců,
kosmetickou i úrazovou chirurgii hlavy a krku či
operace na zevním krku, např. operace slinných žláz,
krčních cyst, uzlin, píštělí a nádorů. Ve spolupráci
s endokrinologem a chirurgickým oddělením pracoviště zajišťuje operativu štítné žlázy. Počet operací
na ORL oddělení v roce 2010 činil 345. Oproti roku
2009 se tak jejich počet zvýšil o 40.

Primář ORL oddělení: MUDr. Jiří Kincl

6.2.8. Oddělení centrálního příjmu a centrální sterilizace
Oddělení centrálního příjmu je ambulantní multioborové oddělení. Zajišťuje ambulantní péči o pacienty i příjem pacientů k akutním i plánovaným
výkonům. Jedná se o pacienty oborů chirurgie,
ortopedie, ARIP, interní. V době ústavní pohotovostní služby zajišťuje péči o všechny pacienty mimo
oddělení gynekologicko-porodnické a pacienty
z dětského oddělení. Oddělení centrálního příjmu
je po stránce logistické i vytížení jedno z nejnáročnějších v nemocnici. Současně však udržuje
vysoký standard poskytovaných služeb. Vzhledem
k personálním možnostem nemocnice zajišťují
lékařskou péči lékaři jednotlivých oborů vysílaní
do ambulancí centrálního příjmu. Zdravotničtí
pracovníci nelékařských profesí jsou kmenovými
zaměstnanci oddělení. Jsou schopni se vzájemně
zastupovat v ambulancích různých oborů centrálního příjmu či recepce, což opět potvrzuje mimořádnou náročnost práce na tomto oddělení.

Oddělení centrálního příjmu bylo v anketě Zlatý
AESCULAP vyhodnoceno v rámci celé skupiny AGEL
„Oddělením roku 2010“.
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Složení současného centrálního příjmu:
recepce a centrální kartotéka,
chirurgická ambulance + příjmová ambulance + zákrokový sálek,
sádrovna,
interní konziliární + akutní příjmová ambulance + místnost pro infuzní léčbu,
ambulance urgentního příjmu,
anesteziologická ambulance,
o rtopedická ambulance 1, 2 + příjmová
ambulance + druhý zákrokový sálek,
traumatologická ambulance,
cévní ambulance,
proktologická ambulance,
ambulance plastické chirurgie,
ambulance bolesti,
protetika,
endoskopický sálek.
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V roce 2010 prošlo centrálním příjmem celkem
75.469 pacientů.
CENTRÁLNÍ STERILIZACE
Oddělení centrální sterilizace zajišťuje sterilizaci zdravotnických nástrojů pomocí technického
vybavení parními sterilizátory STERIVAP a formaldehydovými sterilizátory FS 150/1. Sterilizaci zdravotnického materiálu a nástrojů provádí centrální
sterilizace nejen pro oddělení Šumperské nemocnice a.s., ale i pro zájemce z řad privátních lékařů
i jiných zdravotnických zařízení, a to vždy na základě
rámcové smlouvy o sterilizaci.
Primář oddělení centrálního příjmu a centrální
sterilizace: MUDr. Igor Ziegelheim
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Komplement tvoří tato oddělení:
centrální laboratoř,
radiodiagnostické oddělení,
rehabilitační oddělení,
oddělení patologie,
dopravní zdravotnická služba.

6.3.1. Centrální laboratoř
Centrální laboratoř Šumperské nemocnice a.s.
provádí kvalitativní a kvantitativní biochemická,
hematologická, imunologická a serologická vyšetření krve, moče, mozkomíšního moku, jakož
i dalších biologických tekutin a stolice. Provádí
rovněž základní toxikologická vyšetření pro potřebu lůžkových i ambulantních oddělení Šumperské
nemocnice a.s. Tato vyšetření provádí také pro
všechna ostatní zdravotnická zařízení v regionu
dle jejich potřeb a požadavků. Pro vyšetření, která
nejsou k dispozici v centrální laboratoři, zajišťuje
laboratoř sběr, preanalytické zpracování, třídění
a transport vzorků, a to na ta pracoviště, která jsou
schopna tyto služby poskytnout v rámci celé České
republiky.
Hematologická ambulance – je organizačně začleněna pod centrální laboratoř. Poskytuje definovanou péči pacientům nemocnice i ambulantním
pacientům v regionu. Má konzultační telefonickou
službu 24 hodin denně.

Centrální laboratoř je i nadále centrem pro kontrolu
kvality pro všechny laboratoře sítě AGEL. Vedoucí
laboratoře je zároveň manažerem jakosti laboratoří
skupiny AGEL.
Vzdělávání a publikační činnost
V oblasti přednáškové a edukační byl zorganizován lednový seminář s názvem 4. Středomoravské
dny laboratorní medicíny v Koutech nad Desnou.
Vedoucí centrální laboratoře se podílí na výuce
v Institutu pro postgraduální vzdělávání, publikuje
v odborných periodikách a přednáší na odborných
akcích.
Centrální laboratoř je držitelem akreditace Ministerstva zdravotnictví České republiky pro specializační
vzdělávání lékařů v oboru klinická biochemie.
Vedoucí oddělení centrální laboratoře:
Ing. Luděk Šprongl

V roce 2010 se nadále rozvíjela činnost centrální
laboratoře. Do provozu byl uveden nový imunochemický analyzátor a nový analyzátor krevních
obrazů, který umožňuje vyšetřit i krevní obrazy
různých druhů zvířat. Z celkového počtu vyšetření
se jich cca 45 % provádí pro externí žadatele.
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Počet laboratorních vyšetření

2008

2009

3 000 000
2 920 223

2 900 000
2 800 000
2 700 000
2 600 000
2 500 000
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2 700 656

2 945 733

2010
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6.3.2. Radiodiagnostické oddělení
Radiodiagnostické oddělení je umístěno v pavilonu C v návaznosti na centrální příjem. Provádí
diagnostické a zobrazovací metody v oboru dle
požadavků klinických oddělení nemocnice a lékařů
spádové oblasti (včetně nenádorové radioterapie).
Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví
České republiky a splnění náročných kritérií je oddělení zapojeno do provádění mamografického
screeningu obyvatelstva.

Radiodiagnostické oddělení je pracoviště s akreditací Ministerstva zdravotnictví České republiky pro
specializační vzdělávání lékařů v oboru radiologie
a zobrazovací metody.
Primář radiodiagnostického oddělení:
MUDr. Jiří Gerold

Modernizace oddělení
V roce 2010 byl provoz oddělení digitalizován. Na
konci roku byl uveden do provozu nový 64řadý
MDCT přístroj. Rovněž byl pořízen celonemocniční
systém archivace snímků – PACS. Modernizace přístrojové techniky umožní zavedení nových vyšetřovacích metod, zejména na počítačovém tomografu,
jako např. perfúze mozku, virtuální kolonografie,
a umožní rozšíření a zkvalitnění diagnostiky cévního
řečiště pomocí computerové angiografie.
RDG oddělení je zaměřeno na diagnostiku onemocnění pomocí:
r tg. záření - provádí se běžná skiagrafická
(prosté snímky) a skiaskopická vyšetření
(vyšetření orgánů dutiny břišní pomocí
kontrastních látek),
ultrazvuku,
v yšetření na přístroji CT,
mamografická vyšetření – mamoscreening,
onkologická vyšetření,
cévních vyšetření - flebografie (vyšetření
žilního řečiště pod rtg. kontrolou), vyšetření
tepen a žil na ultrazvukovém přístroji,
invazivních výkonů - punkce orgánů a patologických lézí pod kontrolou ultrazvukem
nebo CT.
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6.3.3. Rehabilitační oddělení
Rehabilitační oddělení Šumperské nemocnice a.s.
je ambulantní oddělení poskytující komplexní rehabilitační péči hospitalizovaným i ambulantním
pacientům.
Přístrojové vybavení
Oddělení vybaveno širokou paletou přístrojů pro
poskytování fyzikální terapie (např. diadynamické,
interferenční a stimulační proudy, magnetoterapii,
krátkovlnnou diatermii, 4komorovou galvanoterapii, laser terapii, parafín, ultrazvuk). Disponuje
zcela novým přístrojem pro kombinovanou terapii
i přístrojem k aplikaci bezkontaktní elektroterapie
(další nový přístroj byl zakoupen v prosinci 2010).
Výkony a spektrum péče
Oddělení poskytuje rovněž širokou paletu vodoléčebných procedur. V rámci léčebné tělesné výchovy
jsou využívány nejrůznější léčebné techniky: měkké a mobilizační techniky, cvičení dle Mojžíšové,
Brügger koncept, Brunkow koncept, technika dle
Čápové - bazální program a celá řada dalších speciálních technik, včetně cvičení na neurofyziologickém podkladě.
V nadstandardní terapii nabízí rehabilitační oddělení Šumperské nemocnice a.s. rekondičně relaxační
programy pro pacienty s vertebrogenními potížemi,

léčebný tělocvik pro seniory, rekondiční programy
pro zaměstnance a ve spolupráci s gynekologickoporodnickým oddělením cvičení pro budoucí matky
před porodem. Fyzioterapeuti rehabilitačního oddělení zároveň pečují o pacienty na jednotlivých
odděleních.
Počet pacientů vyšetřených fyzioterapeuty v roce
2010 činil 3.240 a vzrostl tak oproti roku 2009 o 569.
Primář rehabilitačního oddělení:
MUDr. Rudolf Ditmar

6.3.4. Oddělení patologie
Oddělení patologie provádí bioptická, cytologická
a nekroptická vyšetření pro oddělení Šumperské
nemocnice a.s. Vyšetření provádí i pro jiná zdravotnická a ambulantní zařízení ve spádové oblasti
regionu, a to včetně Jesenické nemocnice s r.o.
a Podhorské nemocnice a.s. v Bruntále a Rýmařově.
V roce 2010 provedlo oddělení 8.817 biopsií, 597
cytologií a 152 pitev. Celkový počet pitev byl ovlivněn přerušením pitevní činnosti v průběhu ledna
v důsledku dokončování rekonstrukce prosektury
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(pitevní činnost byla smluvně domluvena na jiném
pracovišti). Konzultace závažnějších bioptických
případů, včetně speciálního imunohistochemického
vyšetření, je standardně zajištěna ve společnosti CGB laboratoř a.s. v Ostravě. Koncem roku 2010
byla do laboratoře pořízena nová centrifuga zn.
Shandon Cytospin 4.
Primář oddělení patologie:
MUDr. Petr Čejka

6.0

Prezentace jednotlivých oddělení nemocnice

6.3

Komplement

6.3.5. Dopravní zdravotnická služba
Dopravní zdravotnická služba zajišťuje převoz
pacientů na jednotlivá oddělení nemocnice, do
jednotlivých dislokovaných zdravotnických zařízení
v rámci skupiny AGEL i do ostatních zdravotnických
zařízení v rámci České republiky.
Oddělení dopravní zdravotnické služby pracuje
jako samostatné nákladové středisko. V roce 2010
bylo na tomto oddělení zaměstnáno 21 řidičů, kteří
mají k dispozici osmnáct sanitních vozidel typu
Volkswagen Transporter. V roce 2010 bylo uskutečněno 33.639 převozů pacientů.
V rámci modernizace vozového parku byly v loňském roce zakoupeny dva nové sanitní vozy
Volkswagen Transporter. Nové sanitní vozy jsou
vybaveny nákladovou rampou pro zvýšení komfortu pacientů přepravovaných vsedě.
Vedoucí dopravní zdravotnické služby:
Lubomír Prachař
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Účetní závěrka k 31. prosinci 2010

7.0

Název společnosti:
Šumperská nemocnice a.s.

Sídlo:
Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk

Právní forma:
akciová společnost

IČ:
47682795

Součásti účetní závěrky:
Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Přehled o změnách vlastního kapitálu
Přehled o peněžních tocích
Příloha

Účetní závěrka byla sestavena dne 6. dubna 2011

Statutární orgán účetní jednotky		

Podpis

MUDr. Radan Volnohradský

Ing. Marie Poláchová

předseda představenstva
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Rozvaha v plném rozsahu
k datu 31. 12. 2010 (v tis. Kč)

Název účetní jednotky:

Šumperská nemocnice a.s., Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk, IČ: 47682795
31. 12. 2010

31. 12. 2009

Brutto

Korekce

Netto

Netto

AKTIVA CELKEM

456 407

171 856

284 551

244 544

B.

Dlouhodobý majetek

304 790

171 542

133 248

106 649

B.I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

6 635

5 952

683

325

B.I.3.

Software

6 635

5 952

683

256

273 935

165 590

108 345

72 718

4 856

4 465

B.I.8.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

B.II.

Dlouhodobý hmotný majetek

B.II.1.

Pozemky

B.II.2.

Stavby

117 826

72 735

45 091

47 322

B.II.3.

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

131 491

96 316

35 175

20 846

B.II.7.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

23 528

23 528

765

B.II.8.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

120

120

B.II.9.

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

-3 886

B.III.

Dlouhodobý finanční majetek

B.III.1.

Podíly v ovládaných a řízených osobách

C.

Oběžná aktiva

C.I.

Zásoby

C.I.1.

Materiál

C.II.

69
4 856

-425

-680

24 220

24 220

33 606

24 220

24 220

33 606

150 085

135 873

8 913

8 913

9 522

8 913

8 913

9 522

Dlouhodobé pohledávky

794

794

36

C.II.5.

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

794

794

36

C.III.

Krátkodobé pohledávky

C.III.1.
C.III.2.
C.III.6.

Stát - daňové pohledávky

C.III.7.

Krátkodobé poskytnuté zálohy

C.III.8.

Dohadné účty aktivní

C.III.9.

Jiné pohledávky

C.IV.

Krátkodobý finanční majetek

C.IV.1.

Peníze

C.IV.2.
D.I.
D.I.1.
D.I.3.

150 399

-3 461

314

138 182

314

137 868

123 355

Pohledávky z obchodních vztahů

50 885

314

50 571

47 856

Pohledávky - ovládající a řídící osoba

84 068

84 068

73 430

1 224

1 224

66

66

1 674

1 877

1 877

80

62

62

315

2 510

2 510

2 960

178

178

323

Účty v bankách

2 332

2 332

2 637

Časové rozlišení

1 218

1 218

2 022

Náklady příštích období

927

927

1 296

Příjmy příštích období

291

291

726
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31.12.2009

7.1
31.12.2010

 ozvaha v plném rozsahu
R
k datu 31. 12. 2010 (v tis. Kč)

PASIVA CELKEM

284 551

244 544

A.

Vlastní kapitál

138 558

134 180

A.I.

Základní kapitál

2 000

2 000

A.I.1.

Základní kapitál

2 000

2 000

A.II.

Kapitálové fondy

17 210

26 138

A.II.2.

Ostatní kapitálové fondy

18 040

17 582

A.II.3.

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

-830

8 556

A.III.

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku

1 089

890

A.III.1.

Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond

400

400

A.III.2.

Statutární a ostatní fondy

689

490

A.IV.

Výsledek hospodaření minulých let

74 613

79 682

A.IV.1.

Nerozdělený zisk minulých let

74 613

79 682

A.V.

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ - )

B.

Cizí zdroje

B.II.

43 646

25 470

141 940

106 304

Dlouhodobé závazky

4 125

3 689

B.II.9.

Jiné závazky

2 925

3 000

B.II.10.

Odložený daňový závazek

1 200

689

B.III.

Krátkodobé závazky

135 593

95 949

B.III.1.

Závazky z obchodních vztahů

72 885

36 952

B.III.2.

Závazky - ovládající a řídící osoba

108

117

B.III.5.

Závazky k zaměstnancům

14 405

14 147

B.III.6.

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

8 213

7 497

B.III.7.

Stát - daňové závazky a dotace

1 707

6 224

B.III.8.

Krátkodobé přijaté zálohy

2 977

3 336

B.III.10.

Dohadné účty pasivní

33 637

26 365

B.III.11.

Jiné závazky

1 661

1 311

B.IV.

Bankovní úvěry a výpomoci

2 222

6 666

B.IV.1.

Bankovní úvěry dlouhodobé

B.IV.2.

Krátkodobé bankovní úvěry

2 222

4 444

C. I.

Časové rozlišení

4 053

4 060

C.I.1.

Výdaje příštích období

510

61

C.I.2.

Výnosy příštích období

3 543

3 999

38

2 222

7.2



Výkaz zisku a ztráty v druhovém členění
období končící k 31. 12. 2010 (v tis. Kč)

Název účetní jednotky:

Období do
31.12.2010

Období do
31.12.2009

Šumperská nemocnice a.s., Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk, IČ: 47682795

II.

Výkony

608 072

601 882

II.1.

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

605 842

599 242

II.3.

Aktivace

B.

2 230

2 640

Výkonová spotřeba

268 814

268 792

B.1.

Spotřeba materiálu a energie

204 470

203 140

B.2.

Služby

64 344

65 652

+

Přidaná hodnota

339 258

333 090

C.

Osobní náklady

329 648

315 365

C.1.

Mzdové náklady

243 327

235 654

C.2.

Odměny členům orgánů společnosti a družstva

C.3.

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

C.4.
D.
E.

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

III.

20
82 176

75 755

Sociální náklady

4 125

3 956

Daně a poplatky

3 802

4 287

11 211

9 472

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

2 119

922

III.1.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

1 315

33

III.2.

Tržby z prodeje materiálu

804

889

F.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu

1 051

598

F.1.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

529

F.2.

Prodaný materiál

522

598

G.

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti
a komplexních nákladů příštích období

148

61

IV.

Ostatní provozní výnosy

31 150

30 241

H.

Ostatní provozní náklady

3 940

3 297

*

Provozní výsledek hospodaření

22 727

31 173

VII.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

25 000

VII.1.

Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách
pod podstatným vlivem

25 000

X.

Výnosové úroky

552

270

N.

Nákladové úroky

135

324

O.

Ostatní finanční náklady

141

124

*

Finanční výsledek hospodaření

25 276

-178

Q.

Daň z příjmů za běžnou činnost

4 357

5 525

Q 1.

- splatná

3 846

6 079

Q 2.

- odložená

511

-554

**

Výsledek hospodaření za běžnou činnost

43 646

25 470

***

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)

43 646

25 470

****

Výsledek hospodaření před zdaněním

48 003

30 995

39

7.3

Přehled o změnách vlastního kapitálu
k datu 31. 12. 2010 (v tis. Kč)
Název účetní jednotky:

000

Rezervní fondy,
nedělitelný fond
a ostatní fondy ze zisku

8 183

Přijaté dary
Přecenění dlouhodobého
finančního majetku

46 654

33 538

91 169

500

33 038

-33 538

43

43

17 912

17 912

Vyplacené dividendy a tantiémy

-10

Výdaje z kapitálových fondů

-404
25 470

Stav k 31.12.2009

2 000

26 138

Rozdělení výsledku hospodaření
Přijaté dary
Přecenění dlouhodobého
finančního majetku

890

79 682

500

24 930

25 470 134 180
-25 430
458

-9 386

-9 386
-30 000

Výdaje z kapitálových fondů

-40 -30 040

-301

-301

Výsledek hospodaření za běžné období

43 646
2

000

25 470

458

Vyplacené dividendy a tantiémy

40

-10

-404

Výsledek hospodaření za běžné období

Stav k 31.12.2010

Neuhrazená ztráta
minulých let

794

Nerozdělený zisk
minulých let

VLASTNÍ KAPITÁL
CELKEM

2

Rozdělení výsledku hospodaření

Výsledek hospodaření
běžného účetního
období

Stav k 31.12.2008

Kapitálové fondy

Základní kapitál

Šumperská nemocnice a.s., Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk, IČ: 47682795

17 210

1 089

74 613

43 646

43 646 138 558

7.4

Přehled o peněžních tocích (Cash Flow)
období končící k 31. 12. 2010 (v tis. Kč)

Název účetní jednotky:

Počáteční stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů

Období do
31.12.2009

P.

Období do
31.12.2010

Šumperská nemocnice a.s., Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk, IČ: 47682795

2 960

1 321

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)
48 003

30 995

-14 718

9 473

11 211

9 472

148

61

-786

-33

Z.

Výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdaněním

A.1.

Úpravy o nepeněžní operace

A.1.1.

Odpisy stálých aktiv

A.1.2.

Změna stavu opravných položek a rezerv

A.1.3.

Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv

A.1.4.

Výnosy z dividend a podílů na zisku

A.1.5.

Nákladové a výnosové úroky

A.1.6.

Opravy o ostatní nepeněžní operace

126

-81

A.*

Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu

33 285

40 468

A.2.

Změna stavu pracovního kapitálu

11 146

17 268

A.2.1.

Změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv

-3 533

10 009

A.2.2.

Změna stavu závazků a časového rozlišení pasív

14 070

7 171

A.2.3.

Změna stavu zásob

609

88

A.**

Čistý provozní peněžní tok před zdaněním a mimořádnými položkami

44 431

57 736

A.3.

Vyplacené úroky

-135

-324

A.4.

Přijaté úroky

552

270

A.5.

Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost

-9 715

2 986

A.7.

Přijaté dividendy a podíly na zisku

25 000

A.***

Čistý peněžní tok z provozní činnosti

60 133

60 668

-17 512

-15 580

1 315

33

-25 000
-417

54

Peněžní toky z investiční činnosti
B.1.

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv

B.2.

Příjmy z prodeje stálých aktiv

B.3.

Půjčky a úvěry spřízněným osobám

B.***

Čistý peněžní tok z investiční činnosti

-9 984

-37 666

-26 181

-53 213

-4 518

-5 445

-29 883

-371

-301

-404

-30 040

-10

Peněžní toky z finančních činností
C.1.

Změna stavu závazků z financování

C.2.

Dopady změn vlastního kapitálu

C.2.5.

Přímé platby na vrub fondů

C.2.6.

Vyplacené dividendy a tantiémy

C.2.7.

Vyplacené tantiémy

C.***

Čistý peněžní tok z finanční činnosti

F.
R.

458

43

-34 401

-5 816

Čistá změna peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů

-450

1 639

Konečný stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů

2 510

2 960

41

Příloha účetní závěrky za rok 2010

Název společnosti:
Šumperská nemocnice a.s.

Sídlo:
Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk

Právní forma:
akciová společnost

IČ:
47682795

42
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7.5

Příloha účetní závěrky za rok 2010
Obsah
přílohy
Obsah
přílohy

1.0 OBECNÉ ÚDAJE

44

1.1. Založení a charakteristika společnosti
1.2. Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období
1.3. Organizační struktura společnosti
1.4. Identifikace skupiny

44
44
44
44

2.0 Účetní metody

45

2.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
2.2. Finanční majetek
2.3. Zásoby
2.4. Pohledávky
2.5. Závazky
2.6. Úvěry
2.7. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu
2.8. Finanční leasing
2.9. Výpůjční náklady
2.10. Výnosy
2.11. Použití odhadů
2.12. Změny účetních metod oproti předcházejícímu účetnímu období
2.13. Přehled o peněžních tocích 

45
46
46
46
46
47
47
47
47
47
47
47
48

3.0 Doplňující údaje

49

3.1. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)
3.2. Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)
3.3. Dlouhodobý finanční majetek 
3.4. Krátkodobé pohledávky 
3.5. Dohadné účty aktivní
3.6. Časové rozlišení aktivní
3.7. Dlouhodobé závazky
3.8. Krátkodobé závazky
3.9. Dohadné účty pasivní
3.10. Bankovní úvěry
3.11. Časové rozlišení pasivní
3.12. Odložená daň z příjmů
3.13. Výnosy z běžné činnosti
3.14. Spotřebované nákupy
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Obecné údaje
1.1. Založení a charakteristika společnosti

Šumperská nemocnice a. s. (dále jen „společnost“) byla založena společenskou smlouvou jako Nemocnice Šumperk, spol. s r. o. dne 5. 10. 1992 a vznikla zapsáním do obchodního rejstříku soudu v Ostravě dne 13. 10. 1992.
Společnost na základě rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady ze dne 28. 3.
2006 změnila právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost.
Hlavním předmětem podnikání společnosti je poskytování ambulantní a lůžkové, preventivní, diagnostické,
léčebné, ošetřovatelské, rehabilitační a poradenské péče.
Společnost má jediného akcionáře, který se podílí na jejím základním kapitálu, a to AGEL a. s.

1.2. Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období
V průběhu roku 2010 byly v obchodním rejstříku doplněny některé činnosti do předmětu činnosti, zároveň
některé činnosti byly vymazány. V listopadu 2010 došlo k personální změně v dozorčí radě.

1.3. Organizační struktura společnosti
Organizační schéma společnosti je obsaženo v příloze č. 1 tohoto dokumentu.
Představenstvo a dozorčí rada k rozvahovému dni
představenstvo

dozorčí rada

Funkce
předseda
místopředseda
člen
člen
člen
člen

Jméno
MUDr. Radan Volnohradský
Ing. Marie Poláchová
MUDr. Dušan Fügner
MUDr. Filip Horák, MBA
Mgr. Milan Šubrt
MUDr. Petr Fischer

1.4. Identifikace skupiny
Společnost patří do skupiny holdingu AGEL a.s. a je součástí konsolidačního celku. Identifikace konsolidačního celku je obsažena v příloze č. 2 tohoto dokumentu.
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Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.
o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
č. 563/1991 Sb. o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného
účetnictví, v platném znění a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění.
Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami
(není-li dále uvedeno jinak), zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad
o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.
Účetní závěrka společnosti je sestavena k rozvahovému dni 31. 12. 2010 za kalendářní rok 2010. Účetní
závěrka byla sestavena dne 14. 3. 2011.
Finanční údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korun českých (tis. Kč), není-li dále uvedeno jinak.

2.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
Dlouhodobým majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění
je v jednotlivém případě vyšší než 10 tis. Kč u hmotného majetku i nehmotného majetku.
Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovací cenou sníženou o oprávky
a případné opravné položky.
Technické zhodnocení, pokud převýšilo v úhrnu za zdaňovací období u jednotlivého hmotného majetku
částku 40 tis. Kč a u jednotlivého nehmotného majetku částku 40 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu příslušného dlouhodobého majetku.
Pořizovací cena dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, s výjimkou pozemků a nedokončených
investic, je odpisována po dobu odhadované životnosti majetku následujícím způsobem:
Druh majetku
Software
Stavby
Zdravotní technika
Kancelářská a reprodukční technika
Dopravní prostředky
Inventář
Ostatní dlouhodbý majetek

Metoda odepisování
lineární
lineární
lineární
lineární
lineární
lineární
lineární

Počet let odepisování
3
30
8
3
5
2
6-10

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku obsahuje záporný (pasivní) rozdíl mezi oceněním převzatého majetku, závazků a pohledávek při privatizaci nemocnice v roce 1995. Pasivní oceňovací rozdíl k nabytému
majetku se odepisuje rovnoměrně do výnosů 180 měsíců.
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2.2. Finanční majetek
Finanční majetek s dobou splatnosti nebo se záměrem držby nad jeden rok se vykazuje jako dlouhodobý,
finanční majetek s dobou splatnosti nebo se záměrem držby do jednoho roku jako krátkodobý.
Podíly jsou při pořízení oceněny pořizovací cenou.
Majetkové podíly představující účast v účetních jednotkách s rozhodujícím vlivem se oceňují ekvivalencí
(podílem na vlastním kapitálu vlastněné společnosti).

2.3. Zásoby
Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení a vedlejší
pořizovací náklady, zejména dopravné a skladovací poplatky, provize, pojistné a skonto.
Léky na odděleních, zdravotnický materiál, krev a krevní deriváty, desinfekce a čisticí prostředky se během
účetního období účtují na příslušné účty spotřeby materiálu. Na konci účetního období se na základě řádné
inventarizace zachytí aktuální stavy zásob na příslušném majetkovém účtu zásob a o příslušnou hodnotu
se sníží spotřeba zásob. Zároveň se počáteční stav majetkového účtu zásob převede na vrub příslušných
účtů spotřeby materiálu.
O zásobách potravin se účtuje způsobem B.

2.4. Pohledávky
Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, následně sníženou o opravné položky.
Účetní opravné položky k pohledávkám závisí na míře rizika nesplacení pohledávek a době jejich splatnosti.
Nižší míra rizika je spojována se subjekty jako je stát, kraj nebo město, v tomto případě se tvoří opravná
položka k pohledávkám 180-360 dní po splatnosti ve výši 25% z jejich hodnoty, k pohledávkám 360-540
dní po splatnosti ve výši 50%, k pohledávkám 540-720 dní po splatnosti ve výši 75% a k pohledávkám s více
jak 720 dny po splatnosti ve výši 100%. Vyšší míra rizika je spojována s běžnými podnikatelskými subjekty,
v tomto případě se tvoří opravná položka k pohledávkám 180-360 dní po splatnosti ve výši 50% z jejich
hodnoty a k pohledávkám s více než 360 dny po splatnosti ve výši 100% z jejich hodnoty.
Většina neuhrazených pohledávek splňuje pro tvorbu opravných položek podmínky dle paragrafu 8 c zákona číslo 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně, a jsou k nim tvořeny opravné položky ve
100 % jejich rozvahové hodnoty.

2.5. Závazky
Závazky jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě.
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2.6. Úvěry
Úvěry jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobých úvěrů,
která je splatná do jednoho roku od data, ke kterému je sestavena účetní závěrka.

2.7. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu
Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány kurzem České národní banky platným ke dni uskutečnění účetního případu.
K datu účetní závěrky jsou aktiva a pasiva v cizí měně přepočtena kursem ČNB platným k datu, ke kterému
je účetní závěrka sestavena.

2.8. Finanční leasing
Splátky finančního leasingu jsou účtovány do nákladů. Navýšená první splátka finančního leasingu je
časově rozlišena a rozpouštěna po dobu pronájmu do nákladů.

2.9. Výpůjční náklady
Veškeré výpůjční náklady ostatní jsou zaúčtovány do výkazu zisku a ztráty v období, ke kterému se vztahují.

2.10. Výnosy
Výnosy z hlavní činnosti, kterou je zdravotní péče hrazená pojišťovnami, jsou účtovány měsíčně na bázi
paušálního nebo výkonového systému podle smluvního ujednání se zdravotní pojišťovnou a jsou osvobozeny od daně z přidané hodnoty. Pokud k datu účetní závěrky neprovede zdravotní pojišťovna vyúčtování
poskytnuté zdravotní péče, jsou vytvářeny dohadné položky podle vyhodnocení oddělením zdravotních
pojišťoven.
Přijaté finanční bonusy se účtují v okamžiku splnění odebraného objemu zboží dle smlouvy.
Příjem z dividend je zaúčtován v okamžiku, kdy je deklarováno právo na přijetí dividend.

2.11. Použití odhadů
Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv
na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů
za sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu
se mohou od těchto odhadů odlišovat.

2.12. Změny účetních metod oproti předcházejícímu účetnímu období
Společnost k 1. lednu 2010 nezměnila žádnou účetní metodu.
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2.13. Přehled o peněžních tocích
Přehled o peněžních tocích byl sestaven nepřímou metodou. Peněžní ekvivalenty představují krátkodobý
likvidní majetek, který lze snadno a pohotově převést na předem známou částku v hotovosti. Peněžní
prostředky a peněžní ekvivalenty lze analyzovat takto:
(údaje v tis.Kč)

Pokladní hotovost a peníze na cestě
Účty v bankách
Debetní saldo běžného účtu zahrnuté v běžných bankovních úvěrech
Peněžní ekvivalenty zahrnuté v krátkodobém finančím majetku
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty celkem

31.12.2010
178
2 332
0
0
2 510

31.12.2009
323
2 637
0
0
2 960

Peněžní toky z provozních, investičních nebo finančních činností jsou uvedeny v přehledu o peněžních
tocích nekompenzovaně.
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3.1. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)
Významné přírůstky DNM zahrnují (údaje v pořizovací ceně) v roce 2010:
(údaje v tis.Kč)

Software SQL SvrStd 2008R2 SNGL MVL
Software Pervasive SQL 10.10

163
126

3.2. Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)
Významné přírůstky DHM zahrnují (údaje v pořizovací ceně) v roce 2010:
(údaje v tis.Kč)

Položka/Druh majetku
Zdravotnická technika
Pozemky
Technické zhodnocení budovy

2010
14 991
929
829

Významné přírůstky DHM zahrnují (údaje v pořizovací ceně) v roce 2009:
(údaje v tis.Kč)

Položka/Druh majetku
Technické zhodnocení budovy
Zdravotnická technika

2009
2 005
4 428

Významné úbytky DHM zahrnují (údaje v zůstatkové ceně v okamžiku vyřazení) 2010:
(údaje v tis.Kč)

Položka/Druh majetku
Pozemky

2010
524

V souladu s Úvěrovou smlouvou č. 152814/2006/01 o poskytnutí dlouhodobého bankovního úvěru - k 31.12.2010
v nesplacené výši 2 222 tis. Kč – zastavila společnost ve prospěch Raiffeisenbank a. s. budovy a pozemky
sloužící pro provoz nemocnice.
Zůstatková hodnota zastavených budov k 31.12.2010 činí 17 687 tis. Kč (k 31.12.2009 činila 17 696 tis. Kč) a zůstatková hodnota zastavených pozemků k 31. 12. 2010 činí 775 tis. Kč (k 31.12.2009 činila též 775 tis. Kč).
Společnost pořídila v roce 2010, resp. 2009 drobný hmotný majetek účtovaný přímo do nákladů ve výši
1 151 tis. Kč, resp. 1 922 tis. Kč. Tento majetek s pořizovací cenou do 10 tis. Kč, jehož doba použitelnosti je
delší než jeden rok, je evidován v podrozvaze. K 31.12.2010 je jeho celková výše 19 477 tis. Kč, k 31.12.2009
byla jeho celková výše 16 605 tis. Kč.
Celková hodnota majetku najatého formou finančního leasingu činí v roce 2010 50 180 tis. Kč a v roce 2009
činila 57 872 tis. Kč. Platby leasingových splátek v roce 2010, resp. 2009 byly v celkové výši 9 503 tis. Kč, resp.
11 796 tis. Kč, a platby splátek výše uvedeného leasingu v příštích letech budou k 31.12.2010 činit 21 699
tis. Kč a k 31.12.2009 činily 28 175 tis. Kč.
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3.3. Dlouhodobý finanční majetek
Podíly v ovládaných a řízených osobách za rok 2010:
(údaje v tis.Kč

Sídlo
společnosti

Obchodní jméno společnosti
Dialýza Šumperk, spol. s r.o.

Nerudova 640/41,
Šumperk

Vlastnický
podíl v %

Vlastní
Výsledek
kapitál hospodaření
společnosti* společnosti*
100
24 220
15 632

Celkem

24 220

Účetní
hodnota
25 050

15 632

25 050

Vlastní
Výsledek
kapitál hospodaření
společnosti* společnosti*
100
33 606
17 843

Účetní
hodnota

* Údaje z auditované účetní závěrky za rok 2010

Podíly v ovládaných a řízených osobách za rok 2009:
(údaje v tis.Kč

Sídlo
společnosti

Obchodní jméno společnosti
Dialýza Šumperk, spol. s r.o.

Nerudova 640/41,
Šumperk

Celkem

Vlastnický
podíl v %

33 606

17 843

25 050
25 050

* Údaje z auditované účetní závěrky za rok 2009

3.4. Krátkodobé pohledávky
Pohledávky za ovládající a řídící osobou ve výši 82 209 tis. Kč v roce 2010, resp. 72 225 tis. Kč v roce 2009,
jsou tvořeny kreditním zůstatkem cash-poolingu, což je provádění automatických převodů finančních
prostředků mezi účty osob ekonomicky spojené skupiny AGEL a poolovým účtem mateřské společnosti.
Další část pohledávek za ovládající a řídící osobou ve výši 1 858 tis. Kč tvoří v roce 2010 pohledávka za
AGELem z titulu skupinové registrace k DPH, v roce 2009 to bylo 1 205 tis. Kč.
Pohledávky po lhůtě splatnosti k 31.12.2010 činí 1 429 tis. Kč (k 31.12.2009 činily 1 009 tis. Kč).

3.5. Dohadné účty aktivní
Dohadné účty aktivní tvoří především kompenzace platů sester a ostatních zdravotnických pracovníků za
rok 2010 ve výši Kč 1 870 tis. Kč. V roce 2009 byla tato položka účtována na účtu časového rozlišení.

3.6. Časové rozlišení aktivní
Náklady příštích období jsou k 31.12.2010 tvořeny především náklady na akreditaci pro roky 2011 – 2012 ve
výši 224 tis. Kč (k 31.12.2009 347 tis. Kč), částmi zvýšených prvních splátek leasingů dosud nerozpuštěnými
do nákladů ve výši 298 tis. Kč (k 31.12.2009 212 tis. Kč).
Příjmy příštích období tvoří k 31.12.2010 především faktury přijaté za práce a opravy na pronajatém majetku
Města Šumperk provedené v roce 2010 a připravené k přefakturaci v roce 2011 ve výši 176 tis. Kč. V roce
2009 zde byla položka 665 tis. Kč na kompenzaci platů sester, která je v roce 2010 účtována na dohadných
účtech aktivních.
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3.7. Dlouhodobé závazky
Položka dlouhodobé závazky – jiné závazky ve výši 2 000 tis. Kč v roce 2010, resp. ve výši 3 000 tis. Kč
v roce 2009 obsahuje dlouhodobou část závazku za nakoupené movité věci dle Kupní smlouvy č. 114/05
od Města Šumperk (celková výše závazku včetně krátkodobé části činí 3 000 tis. Kč v roce 2010, resp. 4 000
tis. Kč v roce 2009), které budou hrazeny dle splátkového kalendáře do roku 2013 (vždy 500 tis. Kč v červnu
a prosinci každého roku).
Další část dlouhodobých závazků je tvořena dlouhodobou částí zákaznických úvěrů ve výši 925 tis. Kč,
které společnost začala čerpat v roce 2010.

3.8. Krátkodobé závazky
Krátkodobé přijaté zálohy jsou z největší části tvořeny zálohami od zdravotních pojišťoven. Poskytování
této zálohy je vždy řešeno Dohodou o poskytnutí jednorázové zálohy na úhradu zdravotní péče, která je
poskytována pro období následujícího kalendářního roku.
Závazky po lhůtě splatnosti k 31.12.2010 činí 55 tis. Kč (k 31.12.2009 činily 459 tis. Kč).
Krátkodobé závazky – jiné závazky jsou především tvořeny krátkodobou částí zákaznických úvěrů, které
společnost začala čerpat v roce 2010, a to ve výši 465 tis. Kč. Další část tvoří krátkodobá část závazku Městu
Šumperk za nakoupené movité věci ve výši 1 000 tis. Kč.

3.9. Dohadné účty pasivní
Dohadné účty pasivní jsou tvořeny především dohadnou položkou na výkony pro zdravotní pojišťovny za
r. 2010 ve výši 11 822 tis. Kč. Dále dohadnými položkami na mzdy 19 300 tis. Kč. Další položku ve výši 2 229
tis. Kč tvoří dohad na náklady na poradenství.
V roce 2009 tvořily dohadné účty pasivní zejména dohadná položka na výkony pro zdravotní pojišťovny
ve výši 6 050 tis. Kč a dále dohadné položky na mzdy 18 363 tis. Kč. Dohadná položka na náklady na poradenství byla ve výši 1 575 tis. Kč.
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3.10. Bankovní úvěry
Dlouhodobé bankovní úvěry obsahují: 
Banka/Věřitel
Raiffeisenbank a.s.

Měna
Kč

(údaje v tis.Kč)

Zůstatek k
31.12.2010
0

Zůstatek k
31.12.2009
2 222

0

2 222

Celkem

Úroková
sazba 2009
referenční sazba
PRIBOR+1,30% p.a.

Forma
zajištění
nemovitosti,
vinkulace pojistného,
biancosměnka

Části výše uvedených úvěrů splatné do jednoho roku od data účetní závěrky jsou v rozvaze vykázány jako
součást krátkodobých bankovních úvěrů.
Krátkodobé bankovní úvěry obsahují:
Banka/Věřitel
Raiffeisenbank a.s.

Měna
Kč

(údaje v tis.Kč)

Zůstatek k
31.12.2010
2 222

Zůstatek k
31.12.2009
4 444

2 222

4 444

Celkem

Úroková
sazba 2010
referenční sazba
PRIBOR+1,30% p.a.

Forma
zajištění
nemovitosti,
vinkulace pojistného,
biancosměnka

3.11. Časové rozlišení pasivní
Výnosy příštích období za rok 2010, resp. 2009 tvoří zejména poměrné části nájemného hrazené předem,
a to ve výši 3 523 tis. Kč, resp. 3 995 tis. Kč. Dále jsou zde v roce 2010 významnou položkou náklady na
vodné a stočné ve výši 334 tis. Kč.

3.12. Odložená daň z příjmů
Celkový odložený daňový závazek lze analyzovat následovně: 

Rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou dlouhodobého maj.
Opravné položky k pohledávkám
Sociální a zdravotní pojištění k dohadným odměnám
Celkem závazek

3.13. Výnosy z běžné činnosti: 

(údaje v tis.Kč)

Stav k
31.12.2010
- 2 161
18
943
-1 200

Stav k
31.12.2009
-1 599
8
902
-689

(údaje v tis.Kč)

Období do 31.12.2010
Období do 31.12.2009
Tuzem.
Zahr. Celkem Tuzem.
Zahr. Celkem
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb celkem 605 842
0 605 842 599 242
0 599 242
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3.14. Spotřebované nákupy

(údaje v tis.Kč)

Období do 31.12.2010
177 362
27 108
204 470

Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Spotřebované nákupy celkem

Období do 31.12.2009
176 530
26 610
203 140

3.15. Služby

(údaje v tis.Kč)

Období do 31.12.2010
16 692
13 458
9 379
14 653
10 162
64 344

Opravy a udržování
Nájemné
Leasing
Poradenství a další odborné služby
Ostatní služby
Služby celkem

Období do 31.12.2009
18 596
13 249
11 493
11 756
10 558
65 652

3.16. Zaměstnanci, vedení společnosti a statutární orgány

Počet zaměstnanců a členů vedení společnosti a osobní náklady jsou následující:

Zaměstnanci
Vedení společnosti
Celkem

Počet
827
27
854

2010
Os. nákl. celkem
293 483
36 165
329 648

(údaje v tis.Kč)

2009
Os. nákl. celkem
280 880
34 485
315 365

Počet
827
27
854

Počet zaměstnanců vychází z průměrného přepočteného stavu pracovníků. Pod pojmem vedení společnosti
se rozumí ředitel, jeho náměstci a ostatní vedoucí pracovníci přímo řízení ředitelem.
Členové představenstva, dozorčí rady a členové řídících orgánů obdrželi následující půjčky a odměny nad
rámec osobních nákladů v následující výši:
2010
(údaje v tis.Kč)

Rok 2010
Příspěvky na životní a důchodové pojištění
Odměny
Tantiémy
Osobní vozy/jiné movité a nemovité věci s možností
využití pro soukromé účely (údaj představuje částku,
o kterou se zvyšuje daňový základ pracovníků)

Představenstvo

30

Dozorčí rada

Členové
řídících orgánů

10

159
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2009
(údaje v tis.Kč)

Rok 2009

Představenstvo

Příspěvky na životní a důchodové pojištění
Odměny
Tantiémy
Osobní vozy/jiné movité a nemovité věci s možností
využití pro soukromé účely (údaj představuje částku,
o kterou se zvyšuje daňový základ pracovníků)

Dozorčí rada

Členové
řídících orgánů

10

159

3.17. Ostatní daně a poplatky
V návaznosti na smluvní ujednání v rámci skupiny související se skupinovou registrací DPH bylo provedeno
mateřskou společností vyúčtování. V návaznosti na toto vyúčtování vznikla společnosti pohledávka za
mateřskou společností k 31.12.2010 (31.12.2009) ve výši 1 859 tis. Kč (1 205 tis. Kč). Ve výkazu zisku a ztráty
se toto vyúčtování promítlo korekcí (snížením) položky Daně a poplatky v této výši.

3.18. Ostatní provozní výnosy a náklady
Ostatní provozní výnosy za rok 2010, resp. 2009 jsou tvořeny především přijatými bonusy ve výši 7 605
tis. Kč, resp. 7 273 tis. Kč, tržbami za praní prádla ve výši 8 135 tis. Kč, resp. 8 338 tis. Kč, přefakturací oprav
na pronajatém majetku Městu Šumperk ve výši 3 520 tis. Kč, resp. 3 668 tis. Kč, tržbami za nájem prostor
a služby s ním souvisejícími ve výši 3 662 tis. Kč, resp. 3 653 tis. Kč.
Ostatní provozní náklady jsou tvořeny především náklady na pojištění majetku a odpovědnosti ve výši
2 812 tis. Kč za rok 2010 a resp. 2 811 tis. Kč za rok 2009, dále náhradami škody vyplacenými v roce 2010 ve
výši 600 tis. Kč.

3.19. Transakce a vztahy se spřízněnými subjekty
Výnosy z transakcí se spřízněnými subjekty za rok 2010: 
Vztah ke společnosti

Materiál

Výrobky

(údaje v tis.Kč)

Služby

Finanční

Ostatní

Celkem 31.12.2010

Mateřská

0

13

589

2 351

0

2 953

Sesterské

366

315

4 127

7 605

0

12 413

Dceřiná

414

158

2 557

25 000

0

28 129

Celkem

780

486

7 273

34 956

0

43 495

Výnosy z transakcí se spřízněnými subjekty za rok 2009: 
Vztah ke společnosti

(údaje v tis.Kč)

Materiál

Výrobky

Služby

Finanční

Ostatní

Celkem 31.12.2009

Mateřská

0

14

486

1 467

0

1 967

Sesterské

572

327

4 463

7 271

0

12 633

Dceřiná

317

146

2 557

0

0

3 020

Celkem

889

487

7 506

8 738

0

17 620
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Nákupy z transakcí se spřízněnými subjekty za rok 2010:
Vztah ke společnosti

Zásoby

(údaje v tis.Kč)

Dlouhodobý
majetek

Služby

Finanční

Ostatní

Celkem 31.12.2010

Mateřská

0

0

13 441

0

34

13 475

Sesterské

133 254

1 700

1 235

0

5

136 194

Dceřiná

0

0

0

0

0

0

Celkem

133 254

1 700

14 676

0

39

149 669

Nákupy z transakcí se spřízněnými subjekty za rok 2009:

(údaje v tis.Kč)

Zásoby

Dlouhodobý
majetek

Služby

Finanční

Ostatní

Celkem 31.12.2009

Mateřská

42

0

11 193

0

0

11 235

Sesterské

134 480

Vztah ke společnosti

125 665

7 870

941

0

4

Dceřiná

0

0

0

0

0

0

Celkem

125 707

7 870

12 134

0

4

145 715

Pohledávky za spřízněnými subjekty k 31.12.2010:
Krátkodobé
z obchodního
styku

Ostatní
krátkodobé

Mateřská

181

1 859

Sesterské

422

Dceřiná

152

Celkem

755

Vztah ke společnosti

(údaje v tis.Kč)
Dlouhodobé

Půjčky

Ostatní

Celkem 31.12.2010

82 209

84 249
422
152

1 859

0

0

82 209

Pohledávky za spřízněnými subjekty k 31.12.2009:

84 823
(údaje v tis.Kč)

Krátkodobé
z obchodního
styku

Ostatní
krátkodobé

Dlouhodobé

Půjčky

Ostatní

Celkem 31.12.2009

Mateřská

100

1 205

0

0

72 225

73 530

Sesterské

683

1 851

0

0

0

2 534

Dceřiná

148

0

0

0

0

148

Celkem

931

3 056

0

0

72 225

76 212

Vztah ke společnosti

Závazky vůči spřízněným subjektům k 31.12.2010:

(údaje v tis.Kč)

Krátkodobé
z obchodního
styku

Ostatní
krátkodobé

Dlouhodobé

Půjčky

Ostatní

Mateřská

82

108

0

0

2 229

2 419

Sesterské

30 683

0

0

0

0

30 683

Dceřiná

0

0

0

0

0

0

Celkem

30 765

108

0

0

2 229

33 102

Vztah ke společnosti

Celkem 31.12.2010
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Závazky vůči spřízněným subjektům k 31.12.2009:

(údaje v tis.Kč)

Krátkodobé
z obchodního
styku

Ostatní
krátkodobé

Dlouhodobé

Půjčky

Ostatní

Mateřská

991

117

0

0

1 586

2 694

Sesterské

24 234

0

0

0

0

24 234

Vztah ke společnosti

Celkem 31.12.2009

Dceřiná

0

0

0

0

0

0

Celkem

25 225

117

0

0

1 586

26 928

Ostatní krátkodobé pohledávky za spřízněnými subjekty představují vyrovnání z titulu skupinového plátcovstí DPH ve skupině AGEL. V roce 2009 tato položka navíc obsahuje pohledávku za společností Transfúzní
služba z titulu prodeje části podniku a zálohu vůči společnosti Martek Medical na nákup zboží.
Ostatní závazky za mateřskou společností tvoří dohadné účty pasivní z titulu doúčtování sdílených nákladů.

3.20. Závazky neuvedené v rozvaze
Společnost má k datu účetní závěrky budoucí závazky z titulu výdajů na finanční leasing plynoucí z uzavřených smluv ve výši 21 699 tis. Kč.
Společnost vystavila biancosměnku, bez vyplněné směnečné sumy, sloužící k zajištění pohledávek Raiffeisenbank a. s. vyplývajících z úvěrové smlouvy č. 152814/2006/01. Aktuální výše úvěru, která je k 31. 12.
2010 zajištěna touto biancosměnkou, je uvedena v bodě 3.10.
Soudní spory
K 31.12.2010 se společnost neúčastnila žádného soudního sporu, jehož rozhodnutí by mělo podstatný
dopad na společnost.
Ekologické závazky
K 31.12.2010 neexistuje ekologický audit společnosti. Vedení společnosti se domnívá, že možné budoucí
závazky související se škodami způsobenými minulou činností i závazky související s prevencí možných
škod budoucích nejsou významné.

3.21. Události, které nastaly po datu účetní závěrky
Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku.

56

7.5

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI
Šumperská nemocnice a.s. KE DNI 31. 12. 2010

VALNÁ HROMADA

Představenstvo

Dozorčí rada

Ředitel nemocnice

Rada kvality
Finanční
náměstek

Sekretariát

Právní útvar

Náměstek pro
ošetřovatelskou
péči

Správce
nemocnice

Hlavní účetní
fin. účtárny

Oddělení řízení
kvality

Marketing

Provozní
oddělení 1 – 6

Finanční
účtárna

Personalista

Manažer pro
vzdělávání

1 – technické
oddělení
technik
BOZP a PO

Mzdová
účtárna

Manažer
neoperačních
oborů

Manažer
operačních
oborů

Manažer
komplementu

Neoperační
obory
oddělení 1 – 8

Operační obory
oddělení
1–8

Komplement
oddělení
1–4

2 – odd. zdrav.
techniky
3 – stravovací
provoz
4 – prádelenský
provoz

Oddělení
zdravotních
pojišťoven

Oddělení
informačních
technologií

Dopravní
zdravotnická
služba

Vrchní setry
mažerky
operačních,
neoperačních
oborů
a komplementu

5 – správa
budov
6 – oddělení
úklidu
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Manažer
neoperačních
oborů

Manažer
operačních
oborů

Manažer
komplementu

Neoperační
obory
oddělení 1 – 8

Operační obory
oddělení
1–8

Komplement
oddělení
1–4

1 – interní

1 – chirugické

1 – radiodiagnostické

2 – interní
- ošetřovatel.
úsek

2 – ortopedické

2 – centrální
laboratoř

3 – gastroenterologické

3 – ARIP

3 – rehabilitační

4 – kožní

4 – urologické

4 – oddělení
patologie

5 – neurologické

5 – gynekologicko-porodnické

6 – dětské

6 – oční

7 – TRN

7 – ORL

8 – klinické
onkologie

8 – centrální
příjem, COS, CS

7.5

hematologická
ambulance

7.5

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA
SKUPINY AGEL KE DNI 31. 12. 2010
AGEL a.s.
IČ: 00534111

Nemocnice

Distribuce, ostatní společnosti
Nemocnice Podlesí a.s.

MARTEK MEDICAL a.s.

Dialýza Šumperk, spol. s r.o.

Šumperská nemocnice a.s.

Repharm, a.s.

MARTEK MEDICAL SK a.s.

OZ
Nemocnice Přerov

Nemocnice Valašké Meziříčí a.s.

MARTEK MEDICAL GROUP a.s.

Lekáreň L. PASTEURA s.r.o.

OZ
Nemocnice Prostějov

Středomoravská nemocniční a.s.

Medical Systems a.s.

Lekáreň DOM ZDRAVIA s.r.o.

OZ
Nemocnice Šternberk

Vítkovická nemocnice a.s.

ZENAGEL a.s.

PHARMEDIA spoločnosť
s ručením obmedzeným Košice

Nemocnice Český Těšín a.s.

Vzdělávací institut AGEL, o.p.s.

SUISSE PHARMACIA, spol. s r.o.

Hornická poliklinika s.r.o.

Provoz a laboratoře

Podhorská nemocnice a.s.

Transfúzní služba a.s.

P&R LAB a.s.

agel diagnostic a.s.

Dopravní zdravotnictví a.s.
Provozovny:
Nymburk, Česká Třebová,
Ostrava, Olomouc, Plzeň, Praha

MEDI RELAX M+M s.r.o.

1. Oční s.r.o.

Nemocnica Krompachy spol. s r.o.

AGEL SK a.s.

Nemocnica Zvolen a.s.
Provozovna:
Nemocnica Krupina

CGB laboratoř a.s.

Radioterapie, a.s.

Vysvětlivky k barevnému označení společností:
Mateřská společnost
Dceřiná společnost působící v ČR

Všeobecná nemocnica
s poliklinikou Levoča, a.s.

TYMIAN s.r.o.

Vnukovská společnost působící v ČR
Odštěpný závod
Dceřiná společnost působící v SR
Vnukovská společnost působící v SR
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Během roku 2010 bylo opět pokračováno v započatém trendu průběžné obnovy zastaralých technologií
a koncentrace zdravotní péče do prostor, které kapacitně lépe odpovídají požadavkům jak ošetřujícího
personálu, tak i pacientů.
Mezi největší investiční akce nutno zařadit digitalizaci radiodiagnostického centra, včetně centrálního
úložiště snímků, obnovu a vybudování nových nadstandardních pokojů na oddělení gynekologickém
a dětském. Nemalou váhu má dovybavení monitory, včetně centrály, na oddělení anestezie, resuscitace
a intenzivní péče.
V oblasti technologické došlo také k významným investicím, z nichž nutno zmínit kompletní renovaci
výtahů, regulačních zařízení a výrazné změny v oblasti parního hospodaření.
Každoročně Šumperská nemocnice a.s. investuje nemalé finanční prostředky do vybavení operačních
sálů, hlavně v oboru traumatologie a ortopedie. Také v roce 2010 bylo investováno celkem 3,6 mil. Kč do
této oblasti.
Společnost Šumperská nemocnice a.s. poskytuje komplexní zdravotní péči i v objektech, které jsou ve
vlastnictví Města Šumperka a které si Šumperská nemocnice a.s. pronajímá za roční nájemné ve výši
12,635 mil. Kč. Díky vstřícnému postoji zastupitelů Města Šumperka je plných 92 % vybraného nájemného
reinvestováno ve formě oprav a technických zhodnocení zpět do městských budov.

Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí
Šumperská nemocnice a.s. rozsahem a charakterem své činnosti patří mezi subjekty šumperského regionu,
které svou činností mohou výrazně ovlivnit stav životního prostředí, a to v pozitivním i negativním
smyslu.
Snahou Šumperské nemocnice a.s. je nejen striktně dodržovat platnou legislativu v oblasti ochrany životního
prostředí, ale i progresivně zvyšovat úroveň ochrany okolního prostředí.
Jsme zapojeni do systému separace odpadů, úspor v oblasti spotřeby vody, minimalizace objemu exhalací
uvolňovaných ze zdrojů vytápění do okolního prostředí a přísné evidence chemických látek používaných
v rámci poskytování služeb. Snižování produkce nebezpečných odpadů zajišťujeme důsledným tříděním
odpadů a navyšováním množství odpadů likvidovaných formou zpětného odběru. Další nebezpečný
odpad (elektrická zařízení – chráněná dílna) předáváme odborné firmě k jeho dalšímu druhotnému využití.
Eliminaci odpadů řešíme přechodem na nové technologie (digitální snímkování, zrušení vzniku odpadů
vývojek a aktivátorů), dále odstraněním produkce odpadů v areálu společnosti (autodoprava – opravy
vozidel dodavatelským způsobem). V Šumperské nemocnici a.s. jsou instalovány nové kontejnery v areálu
nemocnice za účelem správného separování odpadů.
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Snížení objemu exhalací jsme realizovali se společností ENIGEN, s.r.o., a to výměnou zastaralého parního
kotle na zemní plyn za nový moderní kotel. Dojde tím ke snížení spotřeby zemního plynu a ke snížení
produkce škodlivých látek do ovzduší. V oblasti úspor zemního plynu jsme modernizovali výměníkové
stanice a řídící programy vytápění pro celý areál Šumperské nemocnice a.s.
Zkvalitněním regulace dosáhneme úspor ve spotřebě tepla. S nižší spotřebou je snížena spotřeba paliva
(zemní plyn), čímž dochází ke snížení produkce škodlivých látek do ovzduší.
Snížení spotřeby vody, tepla a chemických čisticích látek jsme realizovali instalací nové technologie tunelové
pračky do prádelenského provozu Šumperské nemocnice a.s.

Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje
Společnost Šumperská nemocnice a.s. nerealizuje ve vlastní režii žádné výzkumné a vývojové aktivity.

Aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů
Stalo se již tradicí, že Šumperská nemocnice a.s. nabízí svým zaměstnancům výhody nad rámec zákonných
povinností, např. 5 týdnů řádné dovolené, rekondiční programy pro zaměstnance na rehabilitačním
oddělení, penzijní připojištění a životní pojištění s příspěvkem zaměstnavatele a další. Naši zaměstnanci
se zúčastňují vzdělávacích akcí, odborných seminářů a stáží; jsou pravidelně proškolováni také v oblasti
bezpečnosti práce a ostatních předpisů souvisejících s provozem společnosti (hygienické řády, směrnice
a nařízení apod.).
Veškeré aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů jsou předmětem jednání se zástupci odborových svazů
působících v Šumperské nemocnici a.s. a jsou zakotveny v Kolektivní smlouvě.
Společnost Šumperská nemocnice a.s. nemá organizační složku v zahraničí.
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Hlavním cílem i v následujícím roce bude zvyšování kvality zdravotní péče, se zaměřením na informovanost
a bezpečnost pacientů, abychom neustále naplňovali vizi společnosti stát se vyhledávaným a respektovaným
zdravotnickým zařízením na severní Moravě.
Budeme pokračovat v centralizaci a racionalizaci provozu nemocnice, v modernizaci přístrojové techniky
i v plánovaných stavebních úpravách. Pro rok 2011 je v plánu vybudování kardiologického oddělení,
rekonstrukce elektrorozvodny a výtahů v pavilonu F.
Plán investic do přístrojového vybavení je stanoven v souladu s požadavky jednotlivých oborů v rozsahu
téměř 18 mil. Kč.
Investice do nemovitostí pronajímatele budou realizovány dle plánu investic schváleného Městským úřadem
Šumperk v rozsahu daném smlouvou.
Velký důraz bude kladen na vzdělávání zaměstnanců, abychom nadále potvrzovali trend vysoké kvality
poskytované péče a získali akreditaci Ministerstva zdravotnictví České republiky pro specializační vzdělávání
lékařů v dalších oborech.
Nezastupitelné místo a význam pro rozvoj a úspěšnost jednotlivých medicínských oborů bude mít i nadále
ošetřovatelská péče. Poskytování vysoce kvalitní péče, respektování lidské důstojnosti, zajištění soukromí
a bezpečí pacientů je naším dlouhodobým cílem. Tato kritéria a realizace bezpečnostních cílů Ministerstva
zdravotnictví České republiky jsou prioritou Koncepce ošetřovatelství pro rok 2011- 2013.
Společnost Šumperská nemocnice a.s. se rovněž zaměří na spolupráci s ostatními zdravotnickými zařízeními
v rámci skupiny AGEL.
V oblasti kvality péče bude dále rozvíjen projekt kontinuálního zvyšování kvality, tzn. dodržování náplně
akreditačních standardů, provádění interních auditů, včetně analýz a výstupů, provádění monitoringu
indikátorů kvality každé odbornosti. Naše ambice budou zaměřeny na to, abychom uspěli ve všech
kvalitativních ukazatelích daných skupinou AGEL. Bude pokračováno v kontinuálním dotazníkovém šetření
spokojenosti hospitalizovaných a ambulantních pacientů.
Doufáme, že i příští rok bude pro naši společnost úspěšný a že se nám podaří dosáhnout stanovených
cílů.
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Obchodní jméno:
Šumperská nemocnice a.s.

Registrace u:
Krajského soudu v Ostravě, pobočky Olomouc, oddíl B, vložka 3020

IČ: 476 82 795
Sídlo:
Šumperk, Nerudova 640/41, PSČ 787 52

Jednající:
MUDr. Radan Volnohradský, předseda představenstva,
Ing. Marie Poláchová, místopředsedkyně představenstva

Zpracovala:
Zprávu o vztazích za účetní období roku 2010
dle ustanovení §66a, odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů

I. Obecná ustanovení
1 Šumperská nemocnice a.s. (původní název Nemocnice Šumperk, spol. s r.o.) vznikla dne 13. října 1992,

kdy byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě.
2 Předmětem podnikání společnosti Šumperská nemocnice a.s. bylo ke dni 31.12.2010:

hostinská činnost,
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti
do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad
3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní,
čištění a praní textilu a oděvů,
vodoinstalatérství, topenářství,
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny,
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení,
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany,
v ýroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
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Předmět činnosti:
Druh a rozsah poskytované péče:
poskytování ambulantní a lůžkové, preventivní, diagnostické, léčebné, ošetřovatelské, rehabilitační,
poradenské péče a to v níže uvedených oborech.
Provozování dopravní zdravotnické služby.
Poskytování lékařské služby první pomoci pro děti a dorost.
Vnitřní lékařství - interní odd., včetně úseku ošetřovatelských lůžek Šumperk.
Chirurgie.
Dětské lékařství a lékařská služba první pomoci v oboru praktické lékařství pro děti a dorost.
Radiologie a zobrazovací metody.
Radiační onkologie.
Dermatovenerologie.
Urologie.
Gynekologie a porodnictví.
Ortopedie.
Neurologie.
Anesteziologie a intenzivní medicína.
Otorinolaryngologie.
Oftalmologie.
Pneumologie a ftizeologie.
Hematologie a transfúzní lékařství.
Patologie.
Klinická onkologie.
Klinická biochemie.
Rehabilitační a fyzikální medicína.
Paliativní medicína a léčba bolesti.
Cévní chirurgie.
Gastroenterologie.
Revmatologie.
Plastická chirurgie.
Geriatrie.
Diabetologie.
Kardiologie.
Alergologie a klinická imunologie.
Laboratorní metody a příprava léčivých přípravků.
Všeobecná sestra (ošetřovatelská péče).
Nutriční terapeut.
Dopravní zdravotnická služba.
Místo provozování:
Šumperk, Nerudova 640/41 (nemocnice) část majetku – vlastní, část majetku nájemní vztah Město Šumperk,
Zábřeh, Školská 15 (ambulance gynekologie a porodnictví, ambulance urologie, ambulance klinické onkologie
– vč. mamologie v rámci klinické onkologie) v prostorách užívaných na základě nájemní smlouvy.
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3 O d 1.1.2010 do 31.12.2010 byl základní kapitál společnosti Šumperská nemocnice a.s. ve výši 2.000.000,-

Kč tvořen vkladem jediného akcionáře – společnost AGEL a.s., která se na základním kapitálu podílela
vkladem ve výši 2.000.000,- Kč.
4 O vládající osobou společnosti Šumperská nemocnice a.s., ve smyslu § 66a odst. 3, byla po celou dobu

účetního období roku 2010 společnost AGEL a.s.
5 D le dostupných informací, získaných dotazem na společnost AGEL a.s., byla společnost AGEL a.s.

v účetním období roku 2010 ovládající osobou ve vztahu ke společnostem:
a) společnosti 1. Oční s.r.o., se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Zalužanského 1192/15, PSČ: 703 00, IČ: 268 25 775,
b) společnosti AGEL SK a.s., se sídlem: Bratislava, Prepoštská 6, PSČ: 811 01, IČ: 366 58 448,
c) společnosti Medical Systems, se sídlem: Prostějov, Mathonova 291, PSČ: 796 04, IČ: 268 53 167,
d) společnosti Dopravní zdravotnictví a.s., se sídlem: Praha 2, Italská 560, PSČ: 121 43, IČ: 259 03 659,
e) společnosti MARTEK MEDICAL a.s., se sídlem: Třinec - Konská č.p. 198, PSČ: 739 61, IČ: 476 75 934,
f) společnosti MARTEK MEDICAL GROUP a.s., se sídlem: Prostějov, Mathonova 291, PSČ: 796 04, IČ: 268 19 465,
g) společnosti Nemocnice Český Těšín a.s., se sídlem: Český Těšín, Ostravská 783, PSČ: 737 01, IČ: 258 97 551,
h) společnosti Nemocnice Podlesí a.s., se sídlem: Třinec, Konská 453, PSČ: 739 61, IČ: 484 01 129,
i) společnosti Nemocnice Valašské Meziříčí a.s., se sídlem: Valašské Meziříčí, U Nemocnice č.p. 980, PSČ:
757 42, IČ: 268 22 105,
j) společnosti P&R LAB a.s., se sídlem: Nový Jičín, Máchova 2129/32, PSČ: 741 01, IČ: 166 28 373,
k) společnosti Podhorská nemocnice a.s., se sídlem: Rýmařov, Hornoměstská 549/16, PSČ: 795 01, IČ: 476 68 989,
l) společnosti Radioterapie, a.s., se sídlem: Nový Jičín, Máchova čp. 619/30, PSČ: 741 01, IČ: 258 86 207,
m) společnosti Repharm, a.s., se sídlem: Třinec, Konská č.p. 453, PSČ: 739 61, IČ: 253 191 41,
n) společnosti Středomoravská nemocniční a.s., se sídlem: Prostějov, Mathonova 291/1, PSČ: 796 04, IČ: 277 97 660,
o) společnosti Transfúzní služba a.s., se sídlem: Šumperk, B. Němcové 1006/22, PSČ: 787 01, IČ: 267 97 917,
p) společnosti Vítkovická nemocnice a.s., se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Zalužanského 1192/15, PSČ: 703 84,
IČ: 607 93 201,
q) společnosti ZENAGEL a.s., se sídlem: Ostrava, Radvanice, Těšínská 1349/296, PSČ: 716 00, IČ: 278 37 921.
Tato zpráva pojednává o vztazích mezi společností Šumperská nemocnice a.s. a mateřskou společností AGEL a.s.
Tato zpráva pojednává také o vztazích mezi společností Šumperská nemocnice a.s. a ostatními společnostmi
ovládanými společností AGEL a.s. uvedenými v bodě 5 písm. a) – q).
Dle dostupných informací, získaných dotazem na společnost Šumperská nemocnice a.s., je Šumperská
nemocnice a.s ovládající osobou společnosti:
Dialýza Šumperk, spol. s r.o., se sídlem: Šumperk, Nerudova 640/41, PSČ: 787 52, IČ: 619 75 567.
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Tato zpráva o vztazích zároveň pojednává o vztahu mezi společností Šumperská nemocnice a.s. a ostatními
společnostmi ve skupině AGEL:
a) společností AGEL DIAGNOSTIC a.s., se sídlem: Bratislava, Prepoštská 6, PSČ: 811 01, IČO: 36 866 792,
b) společností CGB laboratoř a.s., se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Kořenského 1210/10, PSČ: 703 00, IČ: 253 86 735,
c) společností Lekáreň DOM ZDRAVIA s.r.o., se sídlem: Košice, Bencúrova 10, PSČ: 040 01, IČO: 31 683 711,
d) společností Lekáreň L. PASTEURA s.r.o., se sídlem: Košice, Bencúrova 10, PSČ: 040 01, IČO: 31 726 801,
e) společností MEDI RELAX M+M s.r.o., se sídlem: Bratislava, Prepoštská 6, PSČ: 811 01, IČO: 35 772 786,
f) společností MARTEK MEDICAL SK a.s., se sídlem: Košice, Bencúrova 10, PSČ: 040 01, IČO: 31 708 030,
g) společností Nemocnica Krompachy spol. s r.o., se sídlem: Krompachy, Banícká štvrt´1, PSČ: 053 42, IČO: 36 182 672,
h) společností Nemocnica Zvolen a.s., se sídlem: Zvolen, Kuzmányho nábrežie 28, PSČ: 960 01, IČO: 455 94 929,
i) společností PHARMEDIA, spoločnost´s ručením obmedzeným Košice, se sídlem: Košice, Cottbuská 13,
PSČ: 040 01, IČO: 31 675 948,
j) společností SUISSE PHARMACIA, spol. s r.o., se sídlem: Košice, Mlynská č. 1, PSČ: 040 01, IČO: 31 664 130,
k) společností TYMIAN s.r.o., se sídlem: Levoča, Probstnerova cesta 2/3082, PSČ: 054 01, IČO: 36 602 141,
l) společností Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s., se sídlem: Levoča, Probstnerova cesta
2/3082, PSČ: 054 01, IČO: 36 594 849.

II. Smlouvy uzavřené mezi propojenými osobami
Společnost Šumperská nemocnice a.s. uzavřela mezi propojenými osobami během roku 2010 následující smlouvy:

se společností AGEL a.s.:
 ohodu o finančním vyrovnání z titulu skupinové registrace k DPH, uzavřenou dne 1.7.2010. Dohoda upravuje
D
konečné rozdělení majetkových prospěchů a majetkových ztrát, tj. konečnou výši výnosů a nákladů z titulu
skupinové registrace DPH za rok 2009. Šumperská nemocnice obdržela vyrovnání ve výši 25.287,- Kč.
S mlouvu o Cash-Poolingu ze dne 24.8.2010 s účinností od 1.9.2010, uzavřenou mezi společností
AGEL a.s. jako vedoucím poolu, společností Šumperská nemocnice a.s. a dalšími členy skupiny jako
zapojenými společnosti a UniCredit Bank Czech Republic a.s. jako bankou.

se společností MARTEK MEDICAL a.s.:
 mlouvu o propagaci ze dne 9.3.2010. Šumperská nemocnice a.s. se zavazuje umístit reklamní
S
panel objednatele při příležitosti akce „Den otevřených dveří“, konané dne 31.3.2010. Za tuto službu
objednatel uhradil poskytovateli odměnu ve výši 7.000,- Kč, včetně DPH.
S mlouvu o propagaci ze dne 6.12.2010. Účelem této smlouvy je zajištění propagace objednatele
firmy MARTEK MEDICAL a.s. a jejích výrobků na odborném semináři poskytovatele dne 15.12.2010.
Za tuto službu objednatel uhradil poskytovateli odměnu ve výši 5.000,- Kč. Objednatel i poskytovatel
jsou členem skupiny ve smyslu § 5a, zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
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S mlouvu o poskytování stravování ze dne 28.12.2010. Příprava a vydávání obědů zaměstnancům
firmy MARTEK MEDICAL a.s., cena jednoho obědu činí 53,- Kč, včetně 20 % DPH.

se společností Repharm, a.s.:
Smlouvu o poskytnutí finančního daru ze dne 23.2.2010. Dárce, společnost Repharm, a.s., se zavazuje
poskytnout Šumperské nemocnici a.s. finanční dar ve výši 40.000,- Kč na nákup zdravotnického
technického vybavení potřebného k provozování zdravotnického zařízení.
Smlouvu o spolupráci ze dne 6.4.2010. Předmětem smlouvy je spolupráce při poskytování dárkových
poukazů pro zaměstnance Šumperské nemocnice a.s. Zaměstnanec je oprávněn na základě poukázky
zakoupit zboží v Lékárně Šumperk dle vlastního výběru do výše 500,- Kč. Smlouva byla uzavřená
na dobu určitou od 6.4.2010 do 30.6.2010.
S mlouvu o poskytnutí věcného daru ze dne 20.12.2010. Společnost Repharm, a.s. darovala 2 kusy
dárkových balíčků pro novorozence v celkové hodnotě 4.468,20 Kč.

se společností Podhorská nemocnice a.s.:
Smlouvu o podnájmu ze dne 26.2.2010. Nájemce Podhorská nemocnice a.s. se zavazuje přenechat
podnájemci, společnosti Šumperská nemocnice a.s., část předmětu leasingu ze Smlouvy o finančním
leasingu č. 18784/97, dle Smlouvy o zajištění postoupením pohledávek ze dne 26.2.2010. Cena za
podnájem činí 20.142,- Kč měsíčně. Podnájemce je rovněž povinen uhradit odpovídající výši pojistného
pronajatého předmětu, která činí 509,- Kč měsíčně. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to od
protokolárního převzetí předmětu podnájemcem do 20.4.2012.

se společností Transfúzní služba a.s.:
 mlouvu o výpůjčce zdravotnického prostředku ze dne 18.3.2010. Předmětem této smlouvy je
S
bezplatná výpůjčka inkubátoru krevních destiček a zařízení na míchání krevních destiček pro
společnost Šumperská nemocnice a.s. Smlouva je uzavřená na dobu neurčitou.

se společností Dialýza Šumperk, spol. s r.o.:
Smlouvu o výpůjčce zdravotnického prostředku ze dne 20.10.2010. Předmětem smlouvy je bezplatná
výpůjčka 5 kusů infuzních pump Terufusion pro společnost Šumperská nemocnice a.s. Smlouva je
uzavřená na dobu určitou do 20.10.2012.
Z výše uvedených smluv nevznikla společnosti Šumperská nemocnice a.s. žádná újma.
Představenstvo společnosti prohlašuje, že výše uvedené smlouvy byly uzavřeny na základě běžných
obchodních podmínek. Ceny služeb plně odpovídají cenám obvyklým a podmínkám obvyklým v obchodním
styku. Žádné další smlouvy nebyly mezi propojenými osobami uzavřeny.
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III. Úkony učiněné v zájmu propojených osob
V účetním období roku 2010 nebyly učiněny mezi ovládanými osobami a ovládajícími osobami žádné další
úkony v zájmu nebo na popud těchto propojených osob, z nichž by vznikla újma nebo prospěch, výhoda
či nevýhoda.

IV. Opatření přijatá v zájmu propojených osob
V účetním období roku 2010 nebyla ovládanými osobami přijata nebo uskutečněna žádná opatření v zájmu
nebo na popud ovládajících osob, z nichž by vznikla újma nebo prospěch, výhoda či nevýhoda.

V. Závěr
Tato zpráva je zpracována za poslední účetní období, tj. za období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010,
statutárními zástupci společnosti Šumperská nemocnice a.s. a bude předložena k přezkoumání dozorčí
radě a auditorovi, který bude provádět kontrolu účetní závěrky ve smyslu zvláštního zákona. Vzhledem
k tomu, že společnost je povinna ze zákona zpracovávat výroční zprávu, je tato zpráva k ní připojena jako
její nedílná součást. O přezkoumání zprávy dozorčí radou bude informována valná hromada společnosti.
V Šumperku dne 31.1.2011

MUDr. Radan Volnohradský
předseda představenstva společnosti
Šumperská nemocnice a.s.

Ing. Marie Poláchová
místopředsedkyně představenstva společnosti
Šumperská nemocnice a.s.
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Zpráva dozorčí rady společnosti
Šumperská nemocnice a.s.

Dozorčí rada společnosti Šumperská nemocnice a.s. přijala na svém zasedání konaném dne 18. 4. 2011
jednohlasně usnesení tohoto znění:

1 D ozorčí rada v rámci své kontrolní činnosti dospěla k závěru, že účetní zápisy jsou vedeny řádně,

v souladu se skutečností, a že podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními
předpisy, stanovami a pokyny valné hromady. Dozorčí rada proto nemá k činnosti představenstva
žádné výhrady.
2 D ozorčí rada přezkoumala individuální účetní závěrku za rok 2010 a k této účetní závěrce nemá žádné

připomínky ani výhrady.
3 Dozorčí rada přezkoumala návrh na vypořádání hospodářského výsledku předložený představenstvem

společnosti Šumperská nemocnice a.s. a k tomuto návrhu nemá žádné připomínky ani výhrady.
4 D ozorčí rada přezkoumala zprávu o vztazích mezi propojenými osobami podle ustanovení § 66a odst.

9 Obchodního zákoníku a k této zprávě o vztazích nemá žádné připomínky ani výhrady.
5 Dozorčí rada přezkoumala výroční zprávu včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti Šumperská

nemocnice a.s. za rok 2010 a k této předložené zprávě nemá žádné připomínky ani výhrady.
6 D ozorčí rada společnosti projednala auditorskou zprávu. V průběhu projednávání nebyly členy dozorčí

rady vzneseny žádné námitky, a proto na základě § 198 Obchodního zákoníku dozorčí rada doporučila
valné hromadě schválit účetní závěrku společnosti Šumperská nemocnice a.s. za rok 2010.

MUDr. Filip Horák, MBA
předseda dozorčí rady společnosti
Šumperská nemocnice a.s.
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