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Úvodní slovo
Šumperská nemocnice poskytující komplexní zdravotní péči v regionu města Šumperk a širokém
okolí se spádem přibližně 200 tisíc obyvatel změnila k 31. březnu 2015 majitele a došlo k jejímu
vyčlenění ze skupiny AGEL. Předkládaná výroční
zpráva souvisí s rokem 2014, byla vypracována před
31. březnem 2015 a následně pouze převedena
do nového grafického formátu. Novým oficiálním
názvem Šumperské nemocnice je Nemocnice
Šumperk a.s. Název Šumperská nemocnice a.s.
uváděný v této výroční zprávě je názvem původním.
Změna vlastnické struktury nebude mít žádný
negativní dopad pro pacienty a zaměstnance nemocnice. Zájmem nového vlastníka je nemocnici
dále v maximální možné míře rozvíjet a zvyšovat
úroveň služeb poskytovaných pacientům.

Vážené dámy, vážení pánové,
vážení obchodní přátelé,
předkládáme Vám dokument, hodnotící celkové
hospodaření a samotný vývoj společnosti Šumperská
nemocnice a. s. za rok 2014. Tato zpráva nejen
analyzuje uplynulý rok, ale zároveň stanovuje cíle,
kterých bychom chtěli dosáhnout v následujících
letech.
Rok 2014 znamenal pro Šumperskou nemocnici a. s. navýšení úhrad od zdravotních pojišťoven,
což se příznivě odrazilo v postupné revitalizaci
budov, možnosti obnovy přístrojového vybavení
a navýšení průměrných mezd.
Za velmi významné považujeme hodnocení kvality
poskytované péče. Dobře víme, že existuje mnoho
metod, které více či méně objektivně hodnotí
tento ukazatel, který ve svém důsledku znamená
jak odbornou, tak ekonomickou prosperitu. V této
oblasti dlouhodobě spolupracujeme se společností
Spojená akreditační komise, o.p.s. Také v roce 2014
bylo hodnocení kvality prioritou. Pravidelně byly
prováděny audity a kontroly ve všech provozech
nemocnice. Oblast kvality poskytované péče, komunikace s pacienty a efektivní integrační funkce
všech oddělení nemocnice jsou stále prioritou
a každým rokem se nám daří v této oblasti posouvat o krůček výše.
= obor Šumperské nemocOrtopedie jako+ nosný
červená CMYK 0-100-80-0 = Pantone 711
tmavě červená CMYK 15-100-80-10 = Pantone 187
2 pilulky-spojením vzniká kapka krve
potvrdila
i v roce 2014, že tato volba
zelená CMYK 60-0-100-0 = Pantone 368 nice a. s. (druhotně
znak srdce, nebo V jako VICTORY)
byla správná. Nadále snižujeme počet pacientů
čekajících na endoprotézu, naši odborníci řešili
komplikované případy ze spádové oblasti více jak

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

Významné události uplynulého kalendářního
roku 2014

200 tisíc obyvatel. Primář oddělení MUDr. Zdeněk
Štěpán se aktivně angažoval ve všech vědeckých
a odborných projektech skupiny, byl odborným garantem skupiny za obor ortopedie a traumatologie.

Výše úhrad zdravotní péče vycházející z úhradové vyhlášky na rok 2014 měla zásadní dopad na
rozvoj nemocnice v loňském roce. Zpočátku roku
nevyjasněná situace ohledně deklarované finanční
náhrady zdravotních pojišťoven za zrušené regulační
poplatky a změny v úhradách ambulantní péče
si vyžádaly maximální úsilí všech zaměstnanců
nemocnice, aby bylo možno dodržet zpracovaný
finanční a podnikatelský plán roku, při poskytování
kvalitní a vysoce odborné péče našim pacientům.

Vedení nemocnice se zaměřuje na mezioborovou
spolupráci a klade velký důraz na prosazování této
myšlenky jak v oblasti ošetřovatelství, tak mezi
lékaři. Výsledky roku 2014 prokázaly, že mobilizace
v rámci mezioborové spolupráce je důležitým prvkem při plnění odborných i ekonomických kritérií.
Prioritou naší práce je spokojený pacient, který je
léčen dostupnými metodami moderní medicíny, ve
vysokém standardu poskytovaných zdravotnických
a ošetřovatelských služeb.

I přes tyto náročné podmínky byla odborná činnost nemocnice zaměřena na zlepšování kvality
poskytované péče. Hned počátkem roku 2014

proběhla úspěšná kontrola Státního ústavu pro
kontrolu léčiv na provozování tkáňového zařízení
ortopedického oddělení, kde byla splněna všechna
požadovaná kritéria. V oblasti hodnocení a zlepšování kvality péče v souladu s bezpečnostními cíli
a akreditačními standardy byly zavedeny pravidelné
interní i externí audity zaměřené nejen na vedení
zdravotnické dokumentace, zacházení s léčivými
přípravky, ale i audity na kvalitu obslužných činností, jako například manipulace se stravou a další.
Audity prováděly proškolené týmy lékařů a sester
a podrobný rozbor neshod z auditů byl zpracován
v kumulativním přehledu, který byl týmem auditorů
ve spolupráci s příslušnými pracovišti analyzován.

Závěrem bych rád poděkoval všem naším zaměstnancům, kteří svým pracovním nasazením a erudicí
rozhodujícím způsobem přispívali i v roce 2014
k úspěšné činnosti Šumperské nemocnice a. s.
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.

červená CMYK 0-100-80-0 = Pantone 711
tmavě červená CMYK 15-100-80-10 = Pantone 187
zelená CMYK 60-0-100-0 = Pantone 368

+

=

2 pilulky-spojením vzniká kapka krve
(druhotně znak srdce, nebo V jako VICTORY)

IV. ústavní sympozium Šumperské nemocnice a. s.
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Identifikační údaje společnosti včetně složení
statutárního orgánu ke dni 31.12.2014

V roce 2014 centrální laboratoř obhájila akreditaci
ČIA zdravotnické laboratoře ISO 151489. Oddělení
centrální sterilizace pokračovalo v přípravě na
certifikaci řízení jakosti sterilizačních oddělení.

Obchodní název: Šumperská nemocnice a. s.

K významným počinům loňského roku lze jistě
zařadit i velkou škálu provedených investičních
akcí v rámci údržby a zlepšování prostředí nemocnice. Mimo pokračující rekonstrukce jednotlivých
oddělení, které spočívaly v úpravách a budování
sociálního zázemí, např. na oddělení kožním, kde
byl zároveň vybudován i nadstandardní pokoj,
bylo v závěru roku komplexně rekonstruováno
oddělení urologické. Do nově rekonstruovaných
prostor v přízemí pavilónu B bylo v závěru roku
2014 přestěhováno i oddělení onkologie. Téměř
v každé budově či pavilónu v areálu nemocnice
byly v loňském roce provedeny stavební úpravy,
které se dle potřeby týkaly buď výměny oken,
rekonstrukce výtahu, podlahových krytin či kompletní výmalby. Částečně rekonstruovány byly
i hospodářsko-technické budovy, ubytovna pro
zaměstnance i budova ředitelství nemocnice.
Investiční obnova se týkala i přístrojové techniky –
zakoupen byl moderní operační stůl, ultrazvukový
diagnostický přístroj nebo 3 nová sanitní vozidla
pro zdravotnickou dopravní službu. Z dalších investic by bylo možno zmínit například nákup
nového anesteziologického přístroje pro oddělení
ARIP, endoskopické urologické kamery. Jednotlivá
oddělení byla dle potřeby dovybavena polohovacími pomůckami, vozíky na přepravu pacientů,
infuzními stojany a pumpami, plicními ventilátory,
vyšetřovacími lehátky, případně i novým nábytkem.

Šumperská nemocnice a. s. aktivně dlouhodobě
participuje na programu WHO Nemocnice podporující zdraví a Národní sítě nemocnic podporujících
zdraví v ČR. V rámci podpory zdraví je věnována
pozornost edukaci pacientů nemocnice i široké
veřejnosti. Podpora zdraví pro pacienty i veřejnost
je prezentována formou projektů a vydávaných
edukačních materiálů.
Vzdělávání zaměstnanců je oblast, na kterou je
kladen velký důraz, jelikož kvalita poskytované
péče závisí také na kvalifikaci personálu. Vedení
nemocnice motivuje a podporuje snahu všech zaměstnanců při zvyšování kvalifikace mj. i tím, že
Šumperská nemocnice je zapojena do vzdělávacích
projektů finančně dotovaných Evropskou unií. Již
druhým rokem pokračuje vzdělávání zaměstnanců Šumperské nemocnice a. s. prostřednictvím
projektu s názvem „Podpora, zkvalitnění a rozvoj
vzdělávacího systému v Šumperské nemocnici“.
Cílem je prohloubit a systematicky upevnit úroveň
vědomostí a dovedností potřebných pro práci ve
zdravotnictví. V  roce 2014 se uskutečnilo celkem
49 odborných vzdělávacích kurzů. Do vzdělávání
jsou zahrnuty všechny skupiny zaměstnanců nemocnice, včetně cílové skupiny osob nad 50 let.

Den zápisu:
1 3. 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
Sídlo: Šumperk, Nerudova 640/41 PSČ 787 52
IČO: 476 82 795
Právní forma: akciová společnost
Předmět podnikání ke dni 31.12.2014:
• 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,
červená CMYK 0-100-80-0 = Pantone 711
tmavě červená CMYK 15-100-80-10 = Pantone 187
2 pilulky-spojením vzniká kapka krve
technicko-organizační
činnost v oblasti požární
zelená CMYK 60-0-100-0 = Pantone 368• 
(druhotně znak srdce, nebo V jako VICTORY)
ochrany,
• výroba, 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 stravovacího provozu
a to v níže uvedených oborech.
• Provozování dopravní zdravotnické služby.
• Provozování lékařské služby 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
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Představenstvo společnosti:

 iabetologie
D
Kardiologie
Alergologie a klinická imunologie
Laboratorní metody a příprava léčivých přípravků
Všeobecná sestra (ošetřovatelská péče)
Nutriční terapeut
Dopravní zdravotnická služba
Všeobecné praktické lékařství
Sociální služby poskytované ve zdravotnických
zařízeních ústavní péče

Místo provozování:
• Šumperk, Nerudova 640/41 (nemocnice) část
majetku – vlastní, část majetku nájemní vztah
Město Šumperk,

Ostatní skutečnosti:
Dne 24.11.2005 byla uzavřena smlouva o prodeji
části podniku, mezi prodávající – společností Šumperská nemocnice, 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.

MUDr. Radan Volnohradský
předseda představenstva

• Z
 ábřeh, Školská 15 ambulance urologie v prostorách užívaných na základě nájemní smlouvy.

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako
celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Jediný akcionář:
AGEL a. s., Jungmannova 28/17, Nové Město, 110
00 Praha 1

Telefon, fax: 583 335 004, 583 214 129

Identifikační číslo: 005 34 111

Více informací naleznete na našich internetových
stránkách na adrese:
www.nemocnicesumperk.cz

Základní kapitál: 2 000 000 Kč.
Akcie:
1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě
ve jmenovité hodnotě 2 000 000 Kč.

místopředseda představenstva

MUDr. Dušan Fügner
člen představenstva

Počet členů statutárního orgánu: 3
Počet členů dozorčí rady: 3

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

Ing. Marie Poláchová

Dozorčí rada společnosti:

červená CMYK 0-100-80-0 = Pantone 711
tmavě červená CMYK 15-100-80-10 = Pantone 187
zelená CMYK 60-0-100-0 = Pantone 368

+

=

2 pilulky-spojením vzniká kapka krve
(druhotně znak srdce, nebo V jako VICTORY)

MUDr. Milan Leckéši
předseda dozorčí rady

Mgr. Milan Šubrt
člen dozorčí rady

MUDr. Petr Fischer
člen dozorčí rady
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Poslání společnosti a podnikatelský cíl
Poslání společnosti:
Šumperská nemocnice a. s. je poskytovatelem zdravotnických služeb s velkým potenciálem odborníků,
poskytujících zdravotnické služby pro spádovou
oblast 130 tisíc obyvatel. Jedná se o dynamickou
společnost, jejímž středem zájmu je kvalitní služba
klientům, a která využívá nejmodernější zdravotnickou techniku a léčebné metody. Šumperská
nemocnice a. s. je centrem péče o pohybový trakt
v jesenické oblasti. Jejím cílem je vstřícný klientský přístup, vysoká kvalita poskytovaných služeb
a spokojenost pacientů i zaměstnanců.

Podnikatelský cíl:
• udržení vysoké stability a růstu společnosti,
• permanentní zvyšování kvality a produktivity práce,
• modernizace provozu,
• pokračování v programu kontinuálního zvyšování
kvality – udržet akreditaci nemocnice,
• budování firemní kultury,
• poskytování zdravotní péče na podkladě nejnovějších světových poznatků,
• individuální – klientský přístup,
• důraz na vzdělávání zaměstnanců,
• spolupráce na vědeckých projektech.

Organizační schéma společnosti ke dni 31.12.2014
Valná hromada

Představenstvo

Dozorčí rada

Rada kvality

Místopředseda
představenstva

Předseda
představenstva

Člen představenstva

Náměstek pro
nelékařské
zdravotnické profese

Sekretariát

Správce
nemocnice

Manažer
kvality

Právník

Personalistka

Marketing

Manažer pro
vzdělávání

Oddělení
zdravotnické techniky

Manažer neoperačních
oborů

Manažer operačních
oborů

Manažer
komplementu

Neoperační obory
oddělení 1–7

Operační obory
oddělení 1–9

Komplement
oddělení 1–4

Finanční
controller
Hlavní účetní
ﬁnanční účtárny

Provozní
oddělení 1–4

Finanční
účtárna

1. technické oddělení
technik BOZP a PO
2. stravovací provoz
3. prádelenský provoz
4. správa budov

Mzdová
účtárna

Oddělení zdravotních
pojišťoven

Oddělení informačních
technologií

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

interní/ošetřovatelský úsek
gastroenterologické
kožní
neurologické
dětské + dětská JIP
plicní
klinické onkologie

1. chirurgické
2. ORL
3. ARIP/ARO+Interní JIP
+chirurgická JIP
4. urologické
5. gynekologicko-porodnické
6. oční
7. ortopedické
– tkáňové zařízení
8. centrální operační sály
9. centrální příjem,
centrální sterilizace

Zdravotnická
dopravní služba

Vrchní sestry

Ústavní hygienik

1. radiodiagnostické
2. laboratoře komplementu ŠN
 pracoviště centrální laboratoř
 pracoviště patologie
3. rehabilitační
4. oddělení patologie

c

červená CMYK 0-100-80-0 = Pantone 711
tmavě červená CMYK 15-100-80-10 = Pantone 187
zelená CMYK 60-0-100-0 = Pantone 368

+

=

2 pilulky-spojením vzniká kapka krve
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ROZVAHA

Šumperská nemocnice a.s.
IČO 476 82 795

v plném rozsahu
k datu
31.12.2014
(v tisících Kč)

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. PROSINCI 2014
Název společnosti:

Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk

Právní forma:

akciová společnost

IČO:

476 82 795

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

Účetní závěrka byla sestavena dne 13. března 2015.

Statutární orgán účetní jednotky
MUDr. Radan Volnohradský
předseda představenstva

Podpis

31.12.2013

31.12.2014

Šumperská nemocnice a.s.

Sídlo:

Nerudova 640/41
787 52 Šumperk

B.

AKTIVA CELKEM
Dlouhodobý majetek

518 270
366 888

254 390
254 209

263 880
112 679

267 291
141 422

B.I.
B.I.3.
B.II.
B.II.1.
B.II.2.

Dlouhodobý nehmotný majetek
Software
Dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
Stavby

28 353
28 353
313 485
4 831
118 254

9 825
9 825
219 344

18 528
18 528
94 141
4 831
35 355

21 000
21 000
97 046
4 831
36 472

B.II.3.
B.II.7.
B.II.8.
B.III.
B.III.1.

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
Podíly - ovládaná osoba

180 903
197
9 300
25 050
25 050

134 108

46 795
197
6 963
10
10

50 322
12
5 409
23 376
23 376

C.
C.I.
C.I.1.

Oběžná aktiva
Zásoby
Materiál

151 125
9 890
9 890

181

150 944
9 890
9 890

125 557
6 888
6 888

C.II.
C.II.5.
C.II.7.
C.III.
C.III.1.
C.III.2.
C.III.6.
C.III.7.
C.III.8.
C.III.9.
C.IV.
C.IV.1.
C.IV.2.
D. I.
D.I.1.

Dlouhodobé pohledávky
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
Jiné pohledávky
Krátkodobé pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahů
Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba
Stát - daňové pohledávky
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Dohadné účty aktivní
Jiné pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Peníze
Účty v bankách
Časové rozlišení
Náklady příštích období

832
9
823
138 551
56 950
65 759
278
12
13 304
2 248
1 852
217
1 635
257
250

832
9
823
138 370
56 769
65 759
278
12
13 304
2 248
1 852
217
1 635
257
250

979
12
967
116 117
56 884
49 707
1 241
4
5 923
2 358
1 573
262
1 311
312
265

D.I.3.
Příjmy příštích období
NOTES
Date
+ Signature
= of the statutory representative:

červená CMYK 0-100-80-0 = Pantone 711
tmavě červená CMYK 15-100-80-10 = Pantone 187
zelená CMYK 60-0-100-0 = Pantone 368

82 899

2 337
25 040
25 040

7
Person responsible for

181
181

7
Person responsible for

47

2 pilulky-spojením vzniká kapka krve
(druhotně znak srdce, nebo V jako VICTORY)

Ing. Marie Poláchová
místopředseda představenstva
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31.12.2014
A.
A.I.
A.I.1.
A.II.
A.II.2.
A.II.3.
A.III.
A.III.1.
A.III.2.
A.IV.
A.IV.1.
A.IV.3.
A.V.1.
B.
B.I.
B.I.4.
B.II.
B.II.9.
B.II.10.
B.III.
B.III.1.
B.III.2.
B.III.5.
B.III.6.
B.III.7.
B.III.8.
B.III.10.
B.III.11.
B.IV.
B.IV.1.
B.IV.2.
C. I.
C.I.1.
C.I.2.

PASIVA CELKEM
Vlastní kapitál
Základní kapitál
Základní kapitál
Kapitálové fondy
Ostatní kapitálové fondy
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
Fondy ze zisku
Rezervní fond
Statutární a ostatní fondy
Výsledek hospodaření minulých let
Nerozdělený zisk minulých let
Jiný výsledek hospodaření minulých let
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ - )
Cizí zdroje
Rezervy
Ostatní rezervy
Dlouhodobé závazky
Jiné závazky
Odložený daňový závazek
Krátkodobé závazky
Závazky z obchodních vztahů
Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba
Závazky k zaměstnancům
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
Stát - daňové závazky a dotace
Krátkodobé přijaté zálohy
Dohadné účty pasivní
Jiné závazky
Bankovní úvěry a výpomoci
Bankovní úvěry dlouhodobé
Krátkodobé bankovní úvěry
Časové rozlišení
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období

...Výrok auditora k výroční zprávě a statutární závěrka

31.12.2013
263 880
103 180
2 000
2 000
19 614
19 614
988
400
588
68 320
69 599
-1 279
12 258
159 016
1 489
1 489
10 184
4 284
5 900
139 208
51 034
225
17 373
10 143
9 690
11 569
35 442
3 732
8 135
1 335
6 800
1 684
10
1 674

267 291
119 117
2 000
2 000
17 403
19 077
-1 674
895
400
495
80 002
81 281
-1 279
18 817
145 981

12 499
7 637
4 862
118 547
53 536
16 837
9 664
6 670
2 921
25 569
3 350
14 935
8 135
6 800
2 193
45
2 148

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

období končící k
31.12.2014
(v tisících Kč)

Nerudova 640/41
787 52 Šumperk
Období do
31.12.2014

II.
II.1.
II.3.
B.
B.1.
B.2.
+
C.
C.1.
C.2.
C.3.
C.4.
D.
E.
III.
III.1.
III.2.
F.
F.1.
F.2.
G.
IV.
H.
*
VII.
VII.1.

Výkony
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
Aktivace
Výkonová spotřeba
Spotřeba materiálu a energie
Služby
Přidaná hodnota
Osobní náklady
Mzdové náklady
Odměny členům orgánů obchodní korporace
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Sociální náklady
Daně a poplatky
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
Tržby z prodeje materiálu
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
Prodaný materiál
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních
nákladů příštích období
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
Provozní výsledek hospodaření
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným
vlivem

M.
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
X.
Výnosové úroky
N.
Nákladové úroky
+ výnosy
=
XI.
Ostatní finanční
červená CMYK 0-100-80-0 = Pantone 711
tmavě červená CMYK 15-100-80-10 = Pantone
O. 187 Ostatní
finanční
náklady
2 pilulky-spojením vzniká kapka krve
zelená CMYK 60-0-100-0 = Pantone 368
(druhotně znak srdce, nebo V jako VICTORY)
*
Finanční výsledek hospodaření
Q.
Daň z příjmů za běžnou činnost
Q 1.
- splatná
Q 2.
- odložená
**
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
***
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
NEMOCNICE
****
Výsledek hospodaření před zdaněním

ŠUMPERK

20

Šumperská nemocnice a.s.
IČO 476 82 795

v druhovém členění

NEMOCNICE

ŠUMPERK

Období do
31.12.2013
652 789
650 293
2 496
273 374
198 727
74 647
379 415
356 018
260 143
2 632
88 601
4 642
6 901
15 707
591
11
580
390
390

605 416
603 010
2 406
258 315
194 162
64 153
347 101
334 076
246 533
50
83 211
4 282
6 214
18 427
901
112
789
595
11
584

2 026
42 272
6 892
34 344
10 000

365
32 201
4 254
16 272
6 000

10 000
25 040
311
649

6 000

69
-15 447
6 639
5 600
1 039
12 258
12 258
18 897

249
891
1
76
5 283
2 738
1 715
1 023
18 817
18 817
21 555

21

2014

Výroční zpráva
Šumperská nemocnice a. s.

www.nemocnicesumperk.cz

...Výrok auditora k výroční zprávě a statutární závěrka

PŘEHLED O ZMĚNÁCH
VLASTNÍHO KAPITÁLU

...Výrok auditora k výroční zprávě a statutární závěrka

Šumperská nemocnice a.s.

k datu
31.12.2014
(v tisících Kč)

Stav k 31.12.2012
Rozdělení výsledku hospodaření
Převod opravy chyby
Přijaté dary
Oceňovací rozdíl z přecenění fin. investic
Vyplacené podíly na zisku
Výdaje ze sociálního fondu
Výsledek hospodaření za běžné období
Zaokrouhlení
Stav k 31.12.2013
Rozdělení výsledku hospodaření
Přijaté dary
Oceňovací rozdíl z přecenění fin. investic
Vyplacené podíly na zisku
Výdaje ze sociálního fondu
Výsledek hospodaření za běžné období
Zaokrouhlení
Stav k 31.12.2014

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH
TOCÍCH (CASH FLOW)

IČO 476 82 795
Nerudova 640/41
787 52 Šumperk

Základní kapitál
2 000

Kapitálové fondy
19 319

Jiný výsledek
hospodaření minulých
let

Fondy ze zisku,
rezervní fond
1 024
300

-1 279

Výsledek
hospodaření
Výsledek hospodaření
minulých let
běžného účetního období
74 782
25 519
25 748
-26 048
750
529

188
-2 104
-20 000
-429
18 817
2 000

17 403

-1 279

895
500

1
81 281

18 817
-500

537
1 674
-11 683

-18 317

-407
12 258
1
2 000

19 614

-1 279

988

69 599

12 258

537
1 674
-30 000
-407
12 258
1
103 180

IČO 476 82 795

období končící k
31.12.2014
(v tisících Kč)

VLASTNÍ KAPITÁL
CELKEM
122 644

188
-2 104
-20 000
-429
18 817
1
119 117

Šumperská nemocnice a.s.

P.
Z.
A.1.
A.1.1.
A.1.2.
A.1.3.
A.1.4.
A.1.5.
A.1.6.
A.*
A.2.
A.2.1.
A.2.2.
A.2.3.
A.**
A.3.
A.4.
A.5.
A.7.
A.***
B.1.
B.2.
B.***
C.1.
C.2.
C.2.5.
C.2.6.
C.2.7.
C.***
F.
R.

červená CMYK 0-100-80-0 = Pantone 711
tmavě červená CMYK 15-100-80-10 = Pantone 187
zelená CMYK 60-0-100-0 = Pantone 368

Nerudova 640/41
787 52 Šumperk

Počáteční stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)
Výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdaněním
Úpravy o nepeněžní operace
Odpisy stálých aktiv
Změna stavu opravných položek a rezerv
Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv
Výnosy z podílů na zisku
Nákladové a výnosové úroky
Opravy o ostatní nepeněžní operace
Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu
Změna stavu pracovního kapitálu
Změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv
Změna stavu závazků a časového rozlišení pasív
Změna stavu zásob
Čistý provozní peněžní tok před zdaněním a mimořádnými položkami
Vyplacené úroky
Přijaté úroky
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost
Přijaté podíly na zisku
Čistý peněžní tok z provozní činnosti
Peněžní toky z investiční činnosti
Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv
Příjmy z prodeje stálých aktiv
Čistý peněžní tok z investiční činnosti
Peněžní toky z finančních činností
Změna stavu závazků z financování
Dopady změn vlastního kapitálu
Přímé platby na vrub fondů
Vyplacené podíly na zisku
Přijaté dary
Čistý peněžní tok z finanční činnosti
Čistá změna peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů
Konečný stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů

+

Období do
31.12.2014

Období do
31.12.2013
1 573

1 485

18 897
33 425
15 707
27 065
-11
-10 000
338
326
52 322
19 034
-5 821
27 857
-3 002
71 356
-649
311
-894
10 000
80 124

21 555
13 771
18 427
365
-101
-6 000
642
438
35 326
11 828
6 981
4 169
678
47 154
-891
249
-1 179
6 000
51 333

-22 278
12
-22 266

-39 006
112
-38 894

-27 709
-29 870
-407
-30 000
537
-57 579
279
1 852

7 890
-20 241
-429
-20 000
188
-12 351
88
1 573

=

2 pilulky-spojením vzniká kapka krve
(druhotně znak srdce, nebo V jako VICTORY)
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Příloha účetní závěrky za rok 2014

2.

OBECNÉ ÚDAJE

ÚČETNÍ METODY
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.

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.

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.

Hlavním předmětem podnikání společnosti je poskytování ambulantní a lůžkové,
preventivní, diagnostické, léčebné, ošetřovatelské, rehabilitační a poradenské péče.

Účetní závěrka společnosti je sestavena k rozvahovému dni 31.12.2014.

Sídlo společnosti je Šumperk, Nerudova 640/41, PSČ 787 52.

Finanční údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korun českých (tis. Kč),
není-li dále uvedeno jinak.

Společnost má základní kapitál ve výši 2 000 tis. Kč.

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 40 tis. Kč u hmotného majetku
a 60 tis. Kč u nehmotného majetku. Do kategorie dlouhodobého majetku je zařazován
i majetek v pořizovací ceně od 10 tis. do 40 tis. Kč, pokud má charakter dlouhodobého
majetku a doba jeho upotřebitelnosti je delší než jeden rok.

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 2014 došlo v obchodním rejstříku ke změně předsedy dozorčí rady.
K žádným dalším změnám či dodatkům nedošlo.

Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovací cenou
sníženou o oprávky a případné opravné položky.

1.3. Organizační struktura společnosti

Technické zhodnocení, pokud převýšilo v úhrnu za zdaňovací období u jednotlivého
hmotného či nehmotného majetku částku 40 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu
příslušného dlouhodobého majetku.

Organizační schéma společnosti je obsaženo v příloze číslo 1 tohoto dokumentu.
Představenstvo a dozorčí rada k rozvahovému dni:
Představenstvo
Dozorčí rada

Funkce
Předseda
Místopředseda
Člen
Předseda
Člen
Člen

Pořizovací cena dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, s výjimkou pozemků
a nedokončených investic, je odpisována po dobu odhadované životnosti majetku
následujícím způsobem:

Jméno
MUDr. Radan Volnohradský
Ing. Marie Poláchová
MUDr. Dušan Fügner
MUDr. Milan Leckéši
Mgr. Milan Šubrt
MUDr. Petr Fischer

1.4. Identifikace skupiny
Společnost patří do holdingového uskupení společnosti AGEL a.s. a je součástí
konsolidačního celku. Identifikace konsolidačního celku je obsažena v příloze číslo
2 tohoto dokumentu.

Šumperská nemocnice a.s.

červená CMYK 0-100-80-0 = Pantone 711
tmavě červená CMYK 15-100-80-10 = Pantone 187
zelená CMYK 60-0-100-0 = Pantone 368

+

=

Druh majetku
Software
Software - licence
Stavby
Zdravotní technika
Kancelářská a reprodukční technika
Dopravní prostředky
Inventář (průměrně)
Ostatní dlouhodobý majetek

Metoda odepisování
lineární
lineární
Lineární
lineární
lineární
lineární
lineární
lineární

Počet let
3
10
30
6, 8
3
5-7
7
10
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2.2. Finanční majetek

2.6. Závazky

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.

Závazky jsou zaúčtovány v jejich jmenovité hodnotě.
Dlouhodobé závazky jsou závazky, které v okamžiku, ke kterému je účetní závěrka
sestavena, mají dobu splatnosti delší než jeden rok, a odložený daňový závazek.
Krátkodobé závazky jsou závazky, které jsou splatné do jednoho roku.

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).

2.7. Úvěry
Úvěry jsou vykazovány ve své jmenovité hodnotě.

2.3. Zásoby

Jako krátkodobý je evidovaný úvěr, který je splatný do jednoho roku od data svého
sjednání. Za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobého úvěru, která je splatná do
jednoho roku od data, ke kterému je sestavena účetní závěrka.

Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje
cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady, zejména dopravné a skladovací poplatky,
provize, pojistné a skonto.

Úroky z úvěrů jsou účtovány na vrub nákladů v souladu se zachováním akruálního
principu.

Nakupované zásoby léků, zdravotnického materiálu včetně desinfekčních prostředků,
krve a krevních derivátů se účtují přímo do spotřeby. K rozvahovému dni je na základě
provedené fyzické inventury zdravotnického materiálu a léků provedena aktivace
nespotřebovaných zásob do aktiv a korekce nákladů o tento nespotřebovaný materiál
a léky. K ocenění těchto zásob se použije hodnota poslední dodávky.

2.8. Daně
Daňové odpisy dlouhodobého majetku

O zásobách potravin se účtuje způsobem B.

Pro účely výpočtu daňových odpisů dlouhodobého hmotného majetku je použit
zrychlený způsob odepisování.

Způsob tvorby opravných položek
Opravné položky k zásobám se tvoří na základě individuálního posouzení zásob
s ohledem na jejich použitelnost, případné znehodnocení a upotřebitelnost. Opravná
položka k zásobám není tvořena, společnost k 31.12.2014 nevlastní znehodnocené
či nepoužitelné zásoby.

Pro účely výpočtu daňových odpisů dlouhodobého nehmotného majetku se postupuje
v souladu s § 32a zákona o dani z příjmů.
Splatná daň

2.4. Pohledávky

Výpočet daňové povinnosti za rok 2014 byl proveden na základě kalkulace daně, která
vychází z porozumění a interpretace daňových zákonů platných v České republice
k datu sestavení účetní závěrky. S ohledem na existenci různých interpretací daňových
zákonů a předpisů ze strany třetích osob včetně orgánů státní správy, výsledná hodnota
vypočteného základu daně a z něj vypočtené daně z příjmů společnosti se může změnit
podle konečného stanoviska finančního úřadu.

Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, následně sníženou
o případné opravné položky.
Dlouhodobé pohledávky jsou pohledávky, které v okamžiku, ke kterému je účetní
závěrka sestavena, mají dobu splatnosti delší než jeden rok, a odložená daňová
pohledávka. Krátkodobé pohledávky jsou pohledávky, které v okamžiku, ke kterému je
účetní závěrka sestavena, mají dobu splatnosti jeden rok a kratší.

Odložená daň
Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě vycházející z rozvahového
přístupu.

Způsob tvorby opravných položek
Účetní opravné položky k pohledávkám závisí na míře rizika nesplacení pohledávek
a době jejich splatnosti. Na pohledávky 180 dnů po splatnosti je tvořena opravná
položka ve výši 50 % její rozvahové hodnoty, k pohledávkám po lhůtě splatnosti více
než 360 dnů je tvořena 100% opravná položka.
2.5. Rezervy
Rezervy jsou vytvářeny k pokrytí budoucích rizik a výdajů, u nichž je znám účel, je
pravděpodobné, že nastanou, avšak není jistá částka nebo datum, v němž budou plněny.
Rezerva na nevyplacené odměny je tvořena na nenárokovou složku mezd.
Šumperská nemocnice a.s.

2.9. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu
Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány kurzem České
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K datu účetní závěrky jsou aktiva a pasiva v cizí měně přepočtena kurzem ČNB
platným k datu, ke kterému je účetní závěrka sestavena.
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2.10. Finanční leasing

2.15. Přehled o peněžních tocích

Finančním leasingem se rozumí pořízení dlouhodobého hmotného majetku způsobem,
při kterém se po uplynutí nebo v průběhu sjednané doby úplatného užívání majetku
uživatelem převádí vlastnictví majetku z vlastníka na uživatele a uživatel do převodu
vlastnictví hradí platby za nabytí v rámci nákladů.

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:

První splátka (akontace) při finančním leasingu je časově rozlišena a rozpouštěna po
celou dobu pronájmu rovnoměrně na vrub nákladů.

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

2.11. Výpůjční náklady
Veškeré výpůjční náklady ostatní jsou zaúčtovány na vrub nákladů v období,
ke kterému se vztahují.

31.12.2014
217
1 635
0
0
1 852

(údaje v tis. Kč)
31.12.2013
262
1 311
0
0
1 573

Peněžní toky z provozních, investičních nebo finančních činností jsou uvedeny
v přehledu o peněžních tocích nekompenzovaně.

2.12. Výnosy
Výnosy z hlavní činnosti, kterou je zdravotní péče hrazená pojišťovnami, jsou účtovány
měsíčně na bázi paušálního nebo výkonového systému podle smluvního ujednání
s konkrétní 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.
2.13. 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.
2.14. Změny účetních metod oproti předcházejícímu účetnímu období
V roce 2014 nedošlo k žádným změnám účetních metod oproti předcházejícímu
účetnímu období, s výjimkou změny ocenění dlouhodobé finanční investice popsané
v kap. 3.3.
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3.3. Dlouhodobý finanční majetek

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Podíly v ovládaných osobách za rok 2014:

3.1. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)
Významné přírůstky DNM zahrnují (údaje v pořizovací ceně):

(údaje v tis. Kč)
2013
20 443

2014
0

Položka/Druh majetku
Software

Obchodní jméno
společnosti

Dialýza Šumperk,
Nerudova
spol. s .r o.
640/41, Šumperk
100
Celkem
* Údaje z neauditované účetní závěrky za rok 2014

V průběhu roku 2014 (2013) nedošlo k žádnému významnému úbytku DNM.
3.2. Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)

Obchodní jméno
společnosti

(údaje v tis. Kč)
2013
1 665
3 598
766
135
1 374
0

2014
0
3 708
0
103
0
513

Položka/Druh majetku
Technologie pro digitalizaci RDG
Zdravotnická technika
Parní sterilizátory a myčky
Technické zhodnocení budov
Výpočetní technika
Dopravní prostředky

7 066
7 066

10
10

Vlastní
kapitál
společnosti*

Výsledek
hospodaření
společnosti*

Účetní
hodnota

23 376
23 376

3 910
3 910

23 376
23 376

Účetní zůstatková Popis, rozsah a účel zástavního
hodnota práva/věcného břemena
11 106 Úvěrová smlouva č. 152814/2011/01
11 106

Skutečně
uhrazené splátky
za rok 2014
2 196
2 196

2 180
2 180

(údaje v tis. Kč)
Splatno v
dalších letech
PO ROCE 2015
3 299
3 299

(údaje v tis. Kč)
Pořizovací
hodnota
25 050
25 050

Pohledávky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti k 31.12.2014 činí 390 tis. Kč
(694 tis. Kč k 31.12.2013).
Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba k 31.12.2014 ve výši 65 759 tis. Kč
(49 707 tis. Kč k 31.12.2013) obsahují především pohledávku za mateřskou společností
z titulu cashpoolingových operací ve výši 65 648 tis. Kč (48 092 tis. Kč k 31.12.2013).
Dohadné účty aktivní k 31.12.2014 ve výši 13 304 tis. Kč (5 923 tis. Kč k 31.12.2013)
jsou tvořeny především dohadnými položkami vůči zdravotním pojišťovnám ve výši
13 246 tis. Kč (2 011 tis. Kč k 31.12.2013).

(údaje v tis. Kč)
Hodnota
zajištěného závazku
8 135
8 135

Splatno v
roce 2015

25 050
25 050

3.5. Krátkodobé pohledávky

3.6. Vlastní kapitál

3.2.2. Majetek najatý formou finančního leasingu

Šumperská nemocnice a.s.

20 423
20 423

(údaje v tis. Kč)
Pořizovací
hodnota

Zásoby materiálu k 31.12.2013 jsou tvořeny především nespotřebovanými zásobami
léků, spotřebního a zdravotnického materiálu.

3.2.1. Dlouhodobý majetek zatížený zástavním právem

Skutečně
uhrazené splátky
do 31.12.2013
4 961
4 961

Účetní
hodnota

3.4. Zásoby

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek k 31.12.2014 jsou tvořeny zálohami
placenými na dílo „Nová parní kotelna“ ve výši 9 300 tis. Kč (7 218 tis. Kč
k 31.12.2013). K těmto zálohám je k 31.12.2014 vytvořena opravná položka ve výši
2 338 tis. Kč (1 809 tis. Kč k 31.12.2013), což je poměrná část nákladů za období
dosavadního placení záloh od 8/10 do 12/14 vypočtená k předpokládané době použití
kotle. Část tvorby této opravné položky, a to za období 8/10 – 12/12, je od 31.12.2013
promítnuta do položky Jiný výsledek hospodaření minulých let.

Celková
hodnota
leasingu
12 636
12 636

Výsledek
hospodaření
společnosti*

V roce 2014 jsme pro ocenění investice ve společnosti Dialýza Šumperk, spol. s r.o.
použili pořizovací cenu následně sníženou o opravnou položku do výše prodejní ceny
na základě rozhodnutí akcionářů skupiny o jejím prodeji.

Společnost eviduje k 31.12.2014 drobný hmotný majetek ve výši 18 025 tis. Kč
(17 497 tis. Kč k 31.12.2013), který není uveden v rozvaze. Tento majetek představuje
drobný hmotný majetek, což jsou ostatní movité věci a soubory movitých věcí s dobou
použitelnosti delší než jeden rok nevykázané v položce dlouhodobého majetku. O tomto
majetku společnost účtuje na vrub nákladů.

Technologie na digitalizaci RDG
Celkem

Sídlo společnosti Vlastnický
podíl v %

Dialýza Šumperk,
Nerudova
spol. s .r o.
640/41, Šumperk
100
Celkem
* Údaje z auditované účetní závěrky za rok 2013

V průběhu roku 2014 (2013) nedošlo k žádnému významnému úbytku DHM.

Popis
předmětu/skupiny
předmětů
Dopravní prostředky
Celkem

Vlastní
kapitál
společnosti*

Podíly v ovládaných osobách za rok 2013:

Významné přírůstky DHM zahrnují (údaje v pořizovací ceně):

Popis majetku

Sídlo společnosti Vlastnický
podíl v %

červená CMYK 0-100-80-0 = Pantone 711
tmavě červená CMYK 15-100-80-10 = Pantone 187
zelená CMYK 60-0-100-0 = Pantone 368

+

=

Struktura a pohyb vlastního kapitálu jsou doloženy v přiloženém přehledu o změnách
vlastního kapitálu.

3.6.1. Jiný výsledek hospodaření minulých let

2 pilulky-spojením vzniká kapka krve
(druhotně znak srdce, nebo V jako VICTORY)

9

V roce 2013 společnost proúčtovala opravu z minulých let týkající se chybějící opravné
položky k zálohám na dlouhodobý hmotný majetek. Touto opravou došlo ke snížení
vlastního kapitálu o 1 279 tis. Kč, které je vykázáno prostřednictvím účtu Jiný výsledek
hospodaření minulých let.
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3.7. Dlouhodobé závazky

3.11. Časové rozlišení pasivní

Jiné dlouhodobé závazky k 31.12.2014 ve výši 4 284 tis. Kč (7 637 tis. Kč
k 31.12.2013) jsou tvořeny především dlouhodobým závazkem z titulu zákaznických
úvěrů.

Výnosy příštích období k 31.12.2014 ve výši 1 674 tis. Kč (2 148 tis. Kč k 31.12.2013)
jsou tvořeny především poměrnou částí nájemného přijatého předem.
3.12. Odložená daň z příjmů

3.8. Rezervy

Zůstatek k 31.12.2013
Tvorba rezerv
Použití rezerv
Rozpuštění nepotřebné
části rezerv
Zůstatek k 31.12.2014

Rezervy podle zvláštních Rezerva na důchody
Rezerva na
právních předpisů a podobné závazky daň z příjmů
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

Celkový odložený daňový závazek lze analyzovat následovně:

(údaje v tis. Kč)
Ostatní
Rezervy
rezervy
celkem
0,00
0,00
1 489,00
1 489,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 489,00

Rozdíl účetních a daňových zůstatkových cen DM
Opravné položky k pohledávkám
Opravná položka k poskytnutým zálohám na DM
Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku
Rozdíl účetní a daňové hodnoty dohadné položky na SaZ pojištění
Rezerva na odměny členů statutárních orgánů
Celkem dočasný rozdíl
Celkem odložený daňový závazek

1 489,00

Ostatní rezervy jsou tvořeny na nevyplacené odměny statutárních orgánů za rok 2014.

Závazky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti k 31.12.2014 činí 37 tis. Kč
(93 tis. Kč k 31.12.2013).

Tržby za stravu
Tržby ze služeb za zdravotní výkony
Tržby za ostatní služby
Tržby za prodej vlastních výrobků a
služeb celkem

Krátkodobé přijaté zálohy k 31.12.2014 (31.12.2013) jsou tvořeny zálohovými platbami
zdravotních pojišťoven, především na kompenzace za zrušené regulační poplatky na rok
2014.

Banka/Věřitel
Měna
Raiffeisenbank a. s. Kč
Celkem

Šumperská nemocnice a.s.

Zůstatek k 31.12.2014
6 800
6 800

Zůstatek k 31.12.2013
6 800
6 800

603 010

0

650 293

0

603 010

Nejvýznamnější položky nákladů za nakupované služby za rok 2014 jsou náklady
odborné poradenství ve výši 23 444 tis. Kč (18 159 tis. Kč za rok 2013), náklady
opravy a udržování ve výši 14 783 tis. Kč (14 819 tis. Kč za rok 2013), náklady
nájemné ve výši 13 423 tis. Kč (13 238 tis. Kč za rok 2013) a náklady na leasingy
výši 2 189 tis. Kč (4 742 tis. Kč za rok 2013).

na
na
na
ve

Informace o odměnách statutárním auditorům bude uvedena v příloze konsolidované
závěrky skupiny, v jejímž konsolidačním celku je společnost zahrnuta.

(údaje v tis. Kč)
Forma zajištění
Viz bod 3.2.1

3.16. Ostatní provozní výnosy a náklady

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:

650 293

3.15. Služby

3.10. Bankovní úvěry

Zůstatek k 31.12.2013
8 135
8 135

(údaje v tis. Kč)
Období do 31.12.2013
Tuzem.
Zahr.
Celkem
5 631
0
5 631
597 267
0
597 267
112
0
112

Spotřeba materiálu za rok 2014 činí 175 309 tis. Kč (167 220 tis. Kč za rok 2013),
spotřeba energií činí 23 418 tis. Kč (26 942 tis. Kč za rok 2013).

Jiné krátkodobé závazky k 31.12.2014 ve výši 3 732 tis. Kč (3 350 tis. Kč k 31.12.2013)
jsou tvořeny především krátkodobým závazkem z titulu zákaznických úvěrů.

Zůstatek k 31.12.2014
1 335
1 335

Období do 31.12.2014
Tuzem.
Zahr. Celkem
5 707
0
5 707
644 425
0
644 425
161
0
161

3.14. Spotřebované nákupy

Dohadné účty pasivní k 31.12.2014 ve výši 35 442 tis. Kč (25 569 tis. Kč k 31.12.2013)
jsou tvořeny především dohady na vyúčtování výkonů zdravotních pojišťoven ve výši
7 817 tis. Kč (7 037 tis. Kč k 31.12.2013), dohadnými položkami na mzdy ve výši
16 333 tis. Kč (12 060 tis. Kč k 31.12.2013) a dále ostatními dohadnými položkami ve
výši 11 292 tis. Kč (6 472 tis. Kč k 31.12.2013).

Banka/Věřitel
Měna
Raiffeisenbank a. s. Kč
Celkem

(údaje v tis. Kč)
Stav k 31.12.2013
-30 502
45
1 809
0
3 060
0
-25 588
-4 862

3.13. Výnosy z běžné činnosti

3.9. Krátkodobé závazky

Dlouhodobé bankovní úvěry obsahují:

Stav k 31.12.2014
-39 115
79
2 338
10
4 144
1 489
-31 055
-5 900

(údaje v tis. Kč)
Forma zajištění
Viz bod 3.2.1

Ostatní provozní výnosy za rok 2014 ve výši 42 272 tis. Kč (32 201 tis. Kč za rok 2013)

červená CMYK 0-100-80-0 = Pantone 711
tmavě červená CMYK 15-100-80-10 = Pantone 187
zelená CMYK 60-0-100-0 = Pantone 368

+

tvořeny především přijatými bonusy ve výši 21 619 tis. Kč (11 895 tis. Kč za rok
= jsou
2013), tržbami za praní prádla ve výši 7 236 tis. Kč (6 508 tis. Kč za rok 2013),

přefakturací oprav na pronajatém majetku Městu Šumperk ve výši 2 931 tis. Kč
(3 156 tis. Kč za rok 2013), tržbami za nájem prostor a služby s ním souvisejícími
ve výši 4 382 tis. Kč (4 815 tis. Kč za rok 2013).

2 pilulky-spojením vzniká kapka krve
(druhotně znak srdce, nebo V jako VICTORY)
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Ostatní provozní náklady za rok 2014 ve výši 6 892 tis. Kč (4 254 tis. Kč za rok 2013)
jsou tvořeny především náklady na pojištění majetku a odpovědnosti ve výši
2 951 tis. Kč (2 962 tis. Kč za rok 2013), a dále ve výši 2 920 tis. Kč opravami na
majetku Města Šumperk určenými k přefakturaci (do roku 2013 na účtu 511).

Výnosy z transakcí se spřízněnými subjekty za rok 2013:
Vztah ke společnosti
Mateřská
Sesterské
Dceřiná
Celkem

3.17. Zaměstnanci, vedení společnosti a statutární orgány

Počet
750
24
x
774

Zaměstnanci
Vedení společnosti
Odměny členům orgánů
Celkem
Rok 2013

Počet
798
26
x
824

Zaměstnanci
Vedení společnosti
Odměny členům orgánů
Celkem

Mzdové
náklady
celkem
235 610
24 533
2 632
262 775
Mzdové
náklady
celkem
220 429
26 104
50
246 583

Soc. a zdrav.
pojištění
celkem
79 538
8 272
791
88 601
Soc. a zdrav.
pojištění
celkem
74 616
8 577
18
83 211

Sociální
náklady
celkem
4 248
377
17
4 642

(údaje v tis. Kč)
Osobní
náklady
celkem
319 396
33 182
3 440
356 018

Sociální
náklady
celkem
3 926
356
0
4 282

(údaje v tis. Kč)
Osobní
náklady
celkem
298 971
35 037
68
334 076

Vztah ke společnosti
Mateřská
Sesterské
Dceřiná
Celkem

Vztah ke společnosti
Mateřská
Sesterské
Dceřiná
Celkem

2012

Vztah ke
společnosti
Mateřská
Sesterské
Dceřiná
Celkem

Rok 2013
Představenstvo
Tantiémy
0
Osobní vozy / jiné movité a nemovité věci s možností
využití pro soukromé účely (údaj představuje částku,
o kterou se zvyšuje daňový základ pracovníků)
153

Vztah ke
společnosti
Mateřská
Sesterské
Dceřiná
Celkem

0

Šumperská nemocnice a.s.

Výrobky
3
382
143
528

Služby
0
308
1 191
1 499

Zásoby
0
126 832
0
126 832

Dlouhodobý majetek
48
23 695
0
23 743

Služby Finanční
17 028
0
4 500
0
0
0
21 528
0

Krátkodobé z
obchodního styku
40
403
155
598

Ostatní
krátkodobé
140
0
0
140

Dlouhodobé

Půjčky

0
0
0
0

0
0
0
0

Krátkodobé z
obchodního styku
9
444
142
595

Ostatní
krátkodobé
1 635
0
0
1 635

Dlouhodobé

Půjčky

0
0
0
0

0
0
0
0

Krátkodobé z
obchodního styku
5 958
31 138
0
37 096

Ostatní
krátkodobé
225
0
0
225

Dlouhodobé

Půjčky

0
0
0
0

0
0
0
0

Vztah ke
společnosti
Mateřská
2 pilulky-spojením vzniká kapkaSesterské
krve
(druhotně znak srdce, nebo V jako
VICTORY)
Dceřiná
Celkem

Krátkodobé z
obchodního styku
504
43 192
0
43 696

Ostatní
krátkodobé
0
0
0
0

Dlouhodobé

Půjčky

0
0
0
0

0
0
0
0

0

Závazky vůči spřízněným subjektům k 31.12.2013:

Výnosy z transakcí se spřízněnými subjekty za rok 2014:
Zboží
0
346
234
580

Služby Finanční
21 830
225
4 437
0
0
0
26 267
225

Vztah ke
společnosti
Mateřská
Sesterské
Dceřiná
Celkem

3.18. Transakce a vztahy se spřízněnými subjekty

Vztah ke společnosti
Mateřská
Sesterské
Dceřiná
Celkem

Dlouhodobý majetek
4 802
2 876
0
7 678

Závazky vůči spřízněným subjektům k 31.12.2014:

(údaje v tis. Kč)
Dozorčí rada Členové řídících orgánů
0
0
0

Zásoby
1 687
145 374
0
147 061

Pohledávky za spřízněnými subjekty k 31.12.2013:

(údaje v tis. Kč)
Dozorčí rada Členové řídících orgánů
0
0
0

Finanční
307
0
10 000
10 307

Ostatní
-96
25 947
1 470
27 321

(údaje v tis. Kč)
Ostatní Celkem 31.12.2013
0
949
0
8 146
0
9 061
0
18 156

Finanční
933
2 375
6 000
9 308

Pohledávky za spřízněnými subjekty k 31.12.2014:

Členové představenstva, dozorčí rady a členové řídících orgánů obdrželi následující
půjčky a odměny nad rámec osobních nákladů v následující výši:

Rok 2014
Představenstvo
Tantiémy
0
Osobní vozy / jiné movité a nemovité věci s možností
využití pro soukromé účely (údaj představuje částku,
o kterou se zvyšuje daňový základ pracovníků)
273

Služby
8
4 987
2 685
7 680

Nákupy z transakcí se spřízněnými subjekty za rok 2013:

Počet zaměstnanců vychází z průměrného přepočteného stavu pracovníků. Pod pojmem
vedení společnosti se rozumí ředitel (do 31.5.2014), finanční náměstek (do 31.5.2014),
náměstek pro nelékařské zdravotnické profese a ostatní vedoucí pracovníci přímo řízení
ředitelem (od 1.6.2014 předsedou představenstva).

2013

Výrobky
8
424
124
556

Nákupy z transakcí se spřízněnými subjekty za rok 2014:

Počet zaměstnanců a členů vedení společnosti a osobní náklady jsou následující:
Rok 2014

Zboží
0
360
252
612

(údaje v tis. Kč)
Celkem 31.12.2014
214
26 983
13 038
40 235

červená CMYK 0-100-80-0 = Pantone 711
tmavě červená CMYK 15-100-80-10 = Pantone 187
zelená CMYK 60-0-100-0 = Pantone 368

13

+

=

Šumperská nemocnice a.s.

(údaje v tis. Kč)
Ostatní Celkem 31.12.2014
0
28 544
578
153 265
0
0
578
181 809

(údaje v tis. Kč)
Ostatní Celkem 31.12.2013
14
17 090
718
155 745
0
0
732
172 835

(údaje v tis. Kč)
Ostatní Celkem 31.12.2014
65 648
0
0
65 648

65 828
403
155
66 386

(údaje v tis. Kč)
Ostatní Celkem 31.12.2013
51 940
0
0
51 940

53 584
444
142
54 170

(údaje v tis. Kč)
Ostatní Celkem 31.12.2014
11 056
0
0
11 056

17 239
31 138
0
48 377

(údaje v tis. Kč)
Ostatní Celkem 31.12.2013
6 472
0
0
6 472

6 976
43 192
0
50 168
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ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SPOLEČNOSTI
KE DNI 31.12.2014
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3.19. Závazky neuvedené v rozvaze

Příloha č. 1 – Organizační struktura společnosti

Účetní jednotka, kromě závazků z finančního leasingu, neeviduje žádné jiné závazky
neuvedené v účetnictví.
Soudní spory
K 31.12.2014 se společnost účastní několika soudních sporů, kde je stranou žalovanou
o náhradu škody. Případné soudem určené plnění bude hrazeno pojišťovnou.

Valná hromada

Dále společnost vede dva aktivní soudní spory o úhradu pohledávek.
Ekologické závazky

Představenstvo

Vedení společnosti nejsou známy jakékoli možné budoucí závazky související
s ekologickými škodami způsobenými minulou činností ani závazky související
s prevencí možných škod budoucích.

Dozorčí rada

Rada kvality

Místopředseda
představenstva

Předseda
představenstva

Člen představenstva

3.20. Události, které nastaly po datu účetní závěrky
Náměstek pro
nelékařské
zdravotnické profese

Sekretariát

Z důvodu restrukturalizace vlastnických podílů ve skupině AGEL, která probíhá na
počátku roku 2015, bude naše společnost vyčleněna ze skupiny AGEL. Tato skutečnost
může mít vliv na způsob využití majetku společnosti, především software. Vzhledem
k tomu, že konkrétní rozhodnutí budou realizována až po restrukturalizaci vlastnických
podílů v roce 2015, není v účetní závěrce v této souvislosti provedena žádná účetní
úprava.

Správce
nemocnice

Manažer
kvality

Právník

Personalistka

Marketing

Manažer pro
vzdělávání

Oddělení
zdravotnické techniky

Manažer neoperačních
oborů

Manažer operačních
oborů

Manažer
komplementu

Neoperační obory
oddělení 1–7

Operační obory
oddělení 1–9

Komplement
oddělení 1–4

Finanční
controller
Hlavní účetní
ﬁnanční účtárny

Provozní
oddělení 1–4

Finanční
účtárna

1. technické oddělení
technik BOZP a PO
2. stravovací provoz
3. prádelenský provoz
4. správa budov

Mzdová
účtárna

Oddělení zdravotních
pojišťoven

Oddělení informačních
technologií

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

interní/ošetřovatelský úsek
gastroenterologické
kožní
neurologické
dětské + dětská JIP
plicní
klinické onkologie

1. chirurgické
2. ORL
3. ARIP/ARO+Interní JIP
+chirurgická JIP
4. urologické
5. gynekologicko-porodnické
6. oční
7. ortopedické
– tkáňové zařízení
8. centrální operační sály
9. centrální příjem,
centrální sterilizace

Zdravotnická
dopravní služba

Vrchní sestry

Ústavní hygienik

1. radiodiagnostické
2. laboratoře komplementu ŠN
 pracoviště centrální laboratoř
 pracoviště patologie
3. rehabilitační
4. oddělení patologie

c

červená CMYK 0-100-80-0 = Pantone 711
tmavě červená CMYK 15-100-80-10 = Pantone 187
zelená CMYK 60-0-100-0 = Pantone 368

Šumperská nemocnice a.s.

+

=

2 pilulky-spojením vzniká kapka krve
(druhotně znak srdce, nebo V jako VICTORY)
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ORGANIZAČNÍ
STRUKTURA SPOLEČNOSTI AGEL A.S.,
Příloha účetní závěrky za rok 2014
ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SKUPINY AGEL KE DNI 31.12.2014

Příloha č. 2 – Identifikace skupiny
PŘÍLOHA Č. 2

Dialýza Šumperk
s.r.o.

Nemocnice Prostějov
odštěpný závod
Nemocnice Přerov
odštěpný závod
Nemocnice Šternberk
odštěpný závod
Nemocnice s poliklinikou
Praha Italská

AGEL a.s. - organizačná
zložka

AGEL a.s.

Organizační schéma skupiny AGEL
ke dni 31.12.2014
Nemocnice,
ambulantní zařízení

Distribuce, ostatní
společnosti

Šumperská
nemocnice a.s.

Repharm a.s.

Nemocnice
Podlesí a.s.

Martek Medical a.s.

Středomoravská
nemocniční a.s.

Avenier a.s.

Nemocnice Valašské
Meziříčí a.s.

Medical
Systems a.s.

Podhorská
nemocnice a.s.

Zenagel a.s.

Dopravní
zdravotnictví a.s.

AGEL Servis a.s.

Nemocnice
Český Těšín a.s.

KTR Servis s.r.o.

Nemocnice
Nový Jičín a.s.

AGEL Medinvest s.r.o.

Oční centrum
AGEL s.r.o.

AGEL Research a.s.

Vítkovická
nemocnice a.s.

AGEL Simulation
Center a.s.

Hornická
poliklinika s.r.o.

Komplement

Martek Medical a.s.
– organizačná zložka

V roce 2014 byly podnikatelské aktivity zaměřeny
především na udržení a zlepšování kvality poskytované zdravotní péče v podmínkách významných
změn ve financování dle úhradové vyhlášky. Přesto
se nám podařilo navýšit průměrnou mzdu zaměstnancům o 8 % a dále pokračovat v rekonstrukcích
budov a zlepšování prostředí pro naše pacienty.
Šumperská nemocnice a. s. poskytuje zdravotnickou
péči jak objektech vlastních, tak v objektech pronajatých od Města Šumperka. Vzhledem k vstřícnosti
zastupitelů Města Šumperka bylo téměř celé roční
nájemné, které pro rok 2014 činilo 13 141 084 Kč,
reinvestováno do velkých oprav a technického
zhodnocení městských budov.

Poliklinika Nymburk
Poliklinika
Česká Třebová
Poliklinika Ostrava
Poliklinika Olomouc
Poliklinika Plzeň

Nemocnica
Zvolen a.s.

Mateřská škola
AGEL s.r.o.

Dom sociálnych
služieb Krupina n.o.
Diagnostické a liečebné
centrum Zvolen s.r.o.

Kardiologické
centrum AGEL a.s.

IVF Clinic a.s.

Properties Prostějov
s.r.o.

Největší investiční akcí byla v roce 2014 kompletní
rekonstrukce urologického oddělení v pavilónu B,
která zahrnovala opravy elektroinstalace, rozvodu
vody, sociálního zázemí a kompletní výměny podlah v celém pavilónu, to vše v celkové hodnotě
cca 3 mil. Kč. Z ostatních investičních akcí na
majetku Města Šumperka lze uvést např. regulace
teplé užitkové vody v objektu E a F, modernizaci
záložního zdroje kyslíku, rekonstrukci sociálního
zázemí pokojů a zřízení pokoje s integrovaným
sociálním zázemím pro pacienty kožního oddělení a další opravy např. hygienického zařízení pro
imobilní pacienty v pavilónu centrálního příjmu,
opravy sociálního zázemí budovy ředitelství nebo
rekonstrukce vjezdové brány z ulice Nemocniční.

Transfúzní služba a.s.

Laboratoře AGEL a.s.

CGB laboratoř a.s.

AGEL Diagnostic a.s.

MEDI RELAX M+M
s.r.o.

AGEL Medical a.s.

Nemocnica
Krompachy spol. s r.o.

Novojičínské
diagnostické
centrum s.r.o.

Všeobecná nemocnica
s poliklinikou Levoča, a.s.

AGEL SK a.s.

TYMIAN s.r.o.

AGEL POLSKA S A

Neziskové organizace
Vzdělávací a výzkumný
institut AGEL o.p.s.

NADACE AGEL
Vysvětlivky k barevnému označení společnosti
Mateřská společnost
Dceřiná společnost působící v ČR

červená CMYK 0-100-80-0 = Pantone 711
tmavě červená CMYK 15-100-80-10 = Pantone 187
zelená CMYK 60-0-100-0 = Pantone 368

Vnukovská společnosti působící v ČR
Dceřiná společnost působící v zahraničí
Vnukovská společnost působící v zahraničí
Organizační složka podniku, odštěpný závod, provozovna
Nezisková organizace

Šumperská nemocnice a.s.

15

17

+

oddělení, rekonstrukce ubytovny pro zaměstnance,
provedena stavební a technologická příprava na
instalaci nových plynových kotlů ve stravovacím
provoze a mnoho dalších dílčích oprav v celkové
hodnotě 2 878 057 Kč.
Investice v roce 2014 nebylo možno realizovat
v předpokládaném rozsahu, přesto se podařilo
investovat do zdravotnické přístrojové techniky
téměř 15 mil. Kč. Byl zakoupen například operační
stůl v hodnotě 2 900 000 Kč, ultrazvukový diagnostický přístroj za 1 876 529 Kč, endoskopická
urologická kamera za 609 432 Kč a pořízena další
specializovaná přístrojová technika a vybavení,
nezbytné k poskytování vysoce kvalitní léčebné
a ošetřovatelské péče.

=

2 pilulky-spojením vzniká kapka krve
Nemalé stavební
investice byly realizovány na
(druhotně znak srdce, nebo V jako VICTORY)
majetku ve vlastnictví Šumperské nemocnice a. s.
Byly provedeny opravy sociálního zázemí interního a porodnického oddělení, provedeny výmalby

Urologické oddělení – nová laparoskopická věž
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Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí,
vývoje a pracovněprávních vztahů

Předpokládaný vývoj společnosti v roce 2015

Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí
Šumperská nemocnice a. s. je kontinuálně zapojena 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 zajišťuje důsledným tříděním odpadů a navyšováním množství
odpadů likvidovaných formou zpětného odběru.
Další nebezpečný odpad (elektrická zřízení – chráněná dílna) je předáván odborné firmě k jeho
dalšímu druhotnému využití. Eliminace odpadů
je řešena 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 nastávajícím roce se bude společnost Šumperská
nemocnice a. s. soustředit na několik základních
oblastí. V prvé řadě to bude naplnění plánovaných
ekonomických ukazatelů. Zde předpokládáme
změnu logistiky procesů, inovace v oblasti využití lidských zdrojů a techniky. Nesmíme polevit
v naplňování odborných cílů, včetně kontinuálního
vzdělávání odborníků, napříč všemi odbornostmi.
Certifikát kvality nás zavazuje také v následujících
letech nejenom dodržovat, ale i zvyšovat všechny
ukazatele tak, abychom naplnili vizi naší společnosti
stát se vyhledávaným a respektovaným zdravotnickým zařízením s vysokou odborností a kvalitou
poskytovaných služeb v rámci severní Moravy.

V roce 2014 jsme realizovali investiční akci
„Rekonstrukce regulačních uzlů TUV na objektech E a F“, přičemž tato investice realizovaná
v červnu a červenci 2014 představovala náklad
1 000 000 Kč. Při srovnání celkové spotřeby energií
v roce 2013 a 2014 jsme přitom dosáhli úspory
3 000 000 Kč. Tato úspora byla ovlivněna nejen
příznivými klimatickými podmínkami v 4. Q. 2014,
ale především realizovanou investicí, kdy spotřeba
tepelné energie je přísně regulována a monitorována centrálním technickým dispečinkem. Dále byla
v roce 2014 zahájena investiční akce „Realizace
vlastního vodního zdroje na parcele číslo 576/1
v katastrálním území Šumperk“ k používání technologické vody pro potřebu kotelny 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
Šumperská nemocnice a. s. nabízí svým zaměstnancům výhody nad rámec zákonných povinností
– příspěvek zaměstnavatele na penzijní a životní pojištění, stabilizační odměny, 5 týdnů řádné dovolené,
příspěvek na dětskou rekreaci, rekondiční programy
na rehabilitačním oddělení atd. 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.). Nadstandardní
realizaci vzdělávacích programů zaměstnancům
umožnilo zapojení Šumperské nemocnice a. s. do
vzdělávacího projektu s názvem „Podpora, zkvalitnění a rozvoj vzdělávacího systému v Šumperské nemocnici“, kdy do vzdělávání jsou zahrnuty
všechny skupiny zaměstnanců nemocnice, včetně
cílové skupiny osob nad 50 let. Z vyhodnocených
dotazníků vyplynula spokojenost účastníků jak
s úrovní i odborným vedením kurzů, tak s vybranými tématy. Projekt poběží do června 2015.
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.

V roce 2015 budeme naplňovat plánované podnikatelské projekty, zaměřené na poskytování sociální
péče, prevenci nemocničních nákaz. Plánujeme
pokračovat v centralizaci a racionalizaci provozu
nemocnice, v modernizaci přístrojové techniky
i v dalších stavebních úpravách. Neopomeneme
ani postupnou úpravu a kultivaci prostředí jak pro
pacienty, tak pro zaměstnance.

proběhne již V. ročník ústavního sympozia mladých
lékařů Šumperské nemocnice a. s.
Nezastupitelné místo a význam pro rozvoj a úspěšnost jednotlivých medicínských oborů bude mít
i nadále ošetřovatelská péče. Poskytování vysoce
kvalitní péče, respektování lidské důstojnosti,
zajištěni soukromí a bezpečí pacientů je našim
dlouhodobým cílem.
Přestože společnost Šumperská nemocnice a. s.
projde v nadcházejícím roce organizačními změnami,
bude i nadále spolupracovat se zdravotnickými
zařízeními skupiny AGEL. Naší vizí je posunout
pomyslnou laťku výše ve všech oblastech své
činnosti a pevně věříme, že již zavedený trend
v oblasti kvality, odbornosti a správně nastavených
ekonomických parametrů bude úspěšný a stanovené cíle splníme.

Investice do nemovitostí pronajímatele budou realizovány dle plánu investic schváleného Městským
úřadem Šumperk v rozsahu daném smlouvou.
Nezastupitelnou roli vidíme v procesu vzdělávání
a rozvoji medicínských oborů. Také v této oblasti
očekáváme v roce 2015 výrazný posun, jelikož
+
=
nemocnice navázala
spolupráci
s výzkumným pračervená CMYK 0-100-80-0 = Pantone 711
tmavě červená CMYK 15-100-80-10 = Pantone 187
2 pilulky-spojením vzniká kapka krve
covištěm
na
vývoji
a
užití
nanotechnologií
v praxi.
zelená CMYK 60-0-100-0 = Pantone 368
(druhotně znak srdce, nebo V jako VICTORY)
Předpokládáme, že v roce 2015 se uskuteční několik
stáží našich nejlepších lékařů na prestižních univerzitách jak v Evropě, tak v zámoří. V nemocnici
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Zpráva dozorčí rady
Zasedání dozorčí rady společnosti Šumperská
nemocnice a. s., se sídlem Nerudova 640/41,
Šumperk, PSČ 787 52, IČO: 476 82 795, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ostravě, oddíl B, vložka 3020 (dále „společnost“),
bylo svoláno na 26.03.2015 a dozorčí rada na něm
bude projednávat usnesení tohoto znění:
1) Dozorčí rada dohlížela na výkon působnosti
představenstva a na činnost společnosti v roce
2014. V rámci této své kontrolní činnosti dospěla dozorčí rada k závěru, že účetní zápisy
jsou vedeny řádně, v souladu se skutečností,
a že podnikatelská i jiná činnost společnosti
se uskutečňuje v souladu s právními předpisy
a stanovami společnosti. Dozorčí rada proto
nemá k činnosti představenstva žádné výhrady
a současně bere na vědomí zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti
společnosti a o stavu jejího majetku.
2) Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku za
rok 2014 a zároveň projednala auditorskou
zprávu a její doporučení. V průběhu projednávání nebyly členy dozorčí rady vzneseny žádné
námitky. K účetní závěrce společnosti za rok
2014 dozorčí rada nemá žádné připomínky ani
výhrady, a proto doporučila valné hromadě
schválit účetní závěrku společnosti za rok 2014.
3) Dozorčí rada přezkoumala návrh na rozdělení
zisku společnosti předložený představenstvem
společnosti a k tomuto návrhu nemá žádné
připomínky ani výhrady.

Zpráva o vztazích
4) Dozorčí rada přezkoumala zprávu o vztazích
za rok 2014 a nemá k ní žádné připomínky
ani výhrady.
5) Dozorčí rada přezkoumala výroční zprávu společnosti za rok 2014 včetně veškerých jejích
součástí a příloh a nemá k ní žádné připomínky
ani výhrady.

mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými
stejnou ovládající osobou za účetní období od 01.01.2014 do 31.12.2014

Šumperská nemocnice a. s.
se sídlem: Nerudova 640/41, Šumperk, PSČ 787 52
IČO:

476 82 795

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3020
(dále též „Společnost“)

MUDr. Milan Leckéši
předseda dozorčí rady

Statutární orgán Společnosti jakožto ovládané osoby zpracoval podle ustanovení § 82 a násl. zákona
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále též „ZOK“),
tuto zprávu o vztazích mezi Společností a osobou ovládající a mezi Společností a ostatními osobami ovládanými
stejnou ovládající osobou:
I. Struktura vztahů, úloha ovládané osoby a způsob a prostředky ovládání

Mgr. Milan Šubrt
člen dozorčí rady

1.	V účetním období od 01.01.2014 do 31.12.2014 (dále též „Účetní období“) byl základní kapitál Společnosti
ve výši 2 000 000 Kč tvořen vkladem jediného akcionáře, kterým je obchodní společnost AGEL a. s., se sídlem Jungmannova 28/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 005 34 111 (dále též „společnost AGEL a. s.“).
2.	Ovládající osobou Společnosti byla tedy v Účetním období dle ustanovení § 74 ZOK společnost AGEL a. s.,
přičemž ovládání je vykonáváno účastí a hlasováním společnosti AGEL a. s. na valné hromadě Společnosti.

MUDr. Petr Fischer
člen dozorčí rady

3.	Dle informací získaných na základě sdělení společnosti AGEL a. s. byla společnost AGEL a. s. v Účetním
období ovládající osobou dále ve vztahu k těmto obchodním společnostem:
a)	
AGEL Medical a. s., se sídlem: Zalužanského 1192/15, Vítkovice, 703 00 Ostrava,
IČO: 024 79 249,
b)	
AGEL Medinvest s. r. o., se sídlem: Zalužanského 1192/15, 703 00 Vítkovice,
IČO: 025 60 739,
+ POLSKA
=
c)	
AGEL
S. A., se sídlem: ul. Pokoju 1, 43-400 Cieszyn,

červená CMYK 0-100-80-0 = Pantone 711
tmavě červená CMYK 15-100-80-10 = Pantone 187
zelená CMYK 60-0-100-0 = Pantone 368

2 pilulky-spojením vzniká kapka krve
(druhotně znak srdce, nebo V jako VICTORY)

IČO: 144 694 904,

d)	
AGEL Research a. s., se sídlem: Zalužanského 1192/15, Vítkovice, 703 00 Ostrava,
IČO: 026 86 520, (v období od 21.2.2014 do 31.12.2014),
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e)	
AGEL Simulation Center a. s., se sídlem: Zalužanského 1192/15, Vítkovice, 703 00 Ostrava,
IČO: 026 90 039,(v období od 25.2.2014 do 31.12.2014),

u)	
Oční centrum AGEL s. r. o., se sídlem: Ostrava-Vítkovice, Zalužanského 1192/15, PSČ 703 00,
IČO: 268 25 775,

f)	
AGEL Servis a. s., se sídlem: Mathonova 291/1, Krasice, 796 04 Prostějov,
IČO: 293 51 073,

v)	
Podhorská nemocnice a. s., se sídlem: Hornoměstská 549/16, 795 01 Rýmařov,
IČO: 476 68 989,

g)	
AGEL SK a. s., se sídlem: Prepoštská 6, Bratislava 811 01,
IČO: 366 58 448,

w)	
Repharm a. s., se sídlem: Brandlova 1243/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
IČO: 253 19 141,

h)	
Avenier a. s., se sídlem: Brno, Bidláky 20, č.p. 837, PSČ 639 00,
IČO: 262 60 654,

x)	
Středomoravská nemocniční a. s., se sídlem: Prostějov, Mathonova 291/1, PSČ 796 04,
IČO: 277 97 660,

i)	
Dopravní zdravotnictví a. s., se sídlem: Praha 2, Italská 560/37, PSČ 121 43,
IČO: 259 03 659,

y)	
Transfúzní služba a. s., se sídlem: Šumperk, B. Němcové 1006/22, PSČ 787 01,
IČO: 267 97 917,

j)	
IVF Clinic a. s., se sídlem: Horní Lán 1328/6, Nová Ulice, 779 00 Olomouc,
IČO: 293 58 914,

z)	
Vítkovická nemocnice a. s., se sídlem: Ostrava-Vítkovice, Zalužanského 1192/15, PSČ 703 84,
IČO: 607 93 201,

k)	
Kardiologické centrum AGEL a. s., se sídlem: Pardubice, Kyjevská 44, PSČ 532 03,
IČO: 259 59 905,

aa)	
Zenagel a. s., se sídlem: Brandlova 1243/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
IČO: 278 37 921.

l)	
KTR Servis s. r. o., se sídlem: U Spalovny 4582/17, 796 01 Prostějov,
IČO: 259 66 618,
m)	
Laboratoře AGEL a. s., se sídlem: Revoluční 2214/35, 741 01 Nový Jičín,
IČO: 166 28 373,
n)	
Martek Medical a. s., se sídlem: Prostějov, U Spalovny 4582/17, PSČ 796 01,
IČO: 476 75 934,
o)	
Medical Systems a. s., se sídlem: Prostějov, Mathonova 291/1, PSČ 796 04,
IČO: 268 53 167,
p)	
Nemocnice Český Těšín a. s., se sídlem: Ostravská 783, PSČ 737 01 Český Těšín,
IČO: 258 97 551,
q)	
Nemocnice Nový Jičín a. s., se sídlem: Nový Jičín, Purkyňova 2138/16, PSČ 741 01,
IČO: 258 86 207,
r)	
Nemocnice Podlesí a. s., se sídlem: Třinec-Konská 453, PSČ 739 61,
IČO: 484 01 129,
s)	
Nemocnice Valašské Meziříčí a. s., se sídlem: U Nemocnice 980, 757 01 Valašské Meziříčí,
IČO: 268 22 105,
t)	
Novojičínské diagnostické centrum s. r. o., se sídlem: Dvořákova 2211/27, 741 01 Nový Jičín,
IČO: 019 68 475, (v období od 3.9.2014 do 31.12.2014),

4. 	Prostřednictvím některých obchodních společností uvedených v předchozím bodě 3. ovládala společnost
AGEL a. s. v Účetním období rovněž tyto obchodní společnosti:
a)	
AGEL Diagnostic a. s., se sídlem: Prepoštská 6, Bratislava 811 01,
IČO: 36 866 792,
b)	
CGB laboratoř a. s., se sídlem: Kořenského 1210/10, Vítkovice, 703 00 Ostrava,
IČO: 253 86 735,
c)	
Diagnostické a liečebné centrum Zvolen s. r. o., se sídlem: Kuzmányho nábrežie 2524/30,
Zvolen 960 01, IČO: 46 283 064,
d)	
Dialýza Šumperk s. r. o., se sídlem: Šumperk, Nerudova 640/41, PSČ 787 52,
IČO: 619 75 567,
e)	
Mateřská škola AGEL s. r. o., se sídlem: Zalužanského 1192/15, Vítkovice, 703 00 Ostrava,
IČO: 017 55 722,
f)	
MEDI
+ RELAX
= M+M s. r. o., se sídlem: Prepoštská 6, Bratislava 811 01,
IČO: 35 772 786,
2 pilulky-spojením vzniká kapka krve

červená CMYK 0-100-80-0 = Pantone 711
tmavě červená CMYK 15-100-80-10 = Pantone 187
zelená CMYK 60-0-100-0 = Pantone 368

(druhotně znak srdce, nebo V jako VICTORY)

g)	
Nemocnica Krompachy spol. s r.o., se sídlem: Banícka štvrť1, Krompachy 053 42,
IČO: 36 182 672,
h)	
Nemocnica Zvolen a. s., se sídlem: Kuzmányho nábrežie 28, Zvolen 960 01,
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IČO: 45 594 929,
i)	
Properties Prostějov s. r. o., se sídlem: U Spalovny 4582/17, 796 01 Prostějov,
IČO: 279 43 101,
j)	
TYMIAN s. r. o., se sídlem: Probstnerova cesta 2/3082, Levoča 054 01,
IČO: 36 602 141,
k)	
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a. s., se sídlem: Probstnerova cesta 2/3082,
Levoča 054 01, IČO: 36 594 849.
5. Tato zpráva o vztazích pojednává o vztazích mezi Společností a
a)	společností AGEL a. s.,
b)	obchodními společnostmi uvedenými v bodě 3. písm. a) – aa),
c)	obchodními společnostmi uvedenými v bodě 4. písm. a) – k),
(dále též společně jako „Propojené osoby“).
6.	Společnost tvořila v Účetním období s osobami uvedenými v bodě 5. písm. a) – c) koncern ve smyslu § 79
odst. 1 ZOK, a podílela se tak na podnikatelských aktivitách a projektech tohoto koncernu. Úloha Společnosti
spočívá především v poskytování zdravotnických služeb a poradenské péče ve všech základních medicínských
oborech. Poskytuje pobytové sociální služby, provozuje vlastní zdravotnickou dopravní službu. Společnost
vlastními silami zajišťuje stravování a praní prádla nejen svým pacientům, ale i pro externí klientelu.
7.	Společnost byla v Účetním období ovládající osobou ve vztahu k obchodní společnosti Dialýza Šumperk s. r. o.,
se sídlem Šumperk, Nerudova 640/41, PSČ 787 52, IČO: 619 75 567.
II. Přehled vzájemných smluv dle ustanovení § 82 odst. 2 písm. e) ZOK
Mezi Společností a níže uvedenými Propojenými osobami byly v průběhu Účetního období uzavřeny nebo byly
v platnosti následující smlouvy:
1. obchodní společnost AGEL a. s.
a)	Smlouva uzavřená dne 01.07.2014, jejímž předmětem je poskytování služeb ve prospěch společnosti.
b)	Smlouva o poskytování a zprostředkování služeb uzavřená dne 01.01.2011, jejímž předmětem je poskytování služeb objednateli, případně zajišťování těchto služeb třetími osobami.
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c)	Smlouva o zajištění likvidity ze dne 01.12.2007, která řeší úpravu vztahů mezi smluvními stranami při
poskytování cashpoolingu.
d)	Smlouva mandátní, o spolupráci a zastupování při registraci ke skupinové registraci dl ust. § 95a
zákonač.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, uzavřená dne 02.01.2009, jejímž předmětem je
vymezení práv a povinností smluvních stran vyplývajících z jejich skupinové registrace dle zákona
o dani z přidané hodnoty.
e)	Dohoda o finančním vyrovnání z titulu skupinové registrace k DPH, uzavřená dne 01.07.2014, jejímž
předmětem je úprava vzájemných práv a povinnosti při konečném rozdělení majetkových prospěchů
a ztrát vyplývajících z jejich skupinové registrace dle zákona o DPH za rok 2013.
f)	Smlouva o poskytnutí podlicence ze dne 14.01.2007, na základě které společnost Šumperská nemocnice a. s. užívá podlicenci k programu ESO 09.
g)	Licenční smlouva k ochranným známkám uzavřená dne 01.01.2012, která stanoví práva a povinnosti
smluvních stran při užívání ochranných známek.
h)	Smlouva o úhradě nákladů na reklamu a propagaci ze dne 01.01.2011, která řeší náklady spojené
s reklamou a propagací, zhodnocením obchodní značky a budování korporátní jednoty.
i)	Smlouva o poskytování stravování uzavřená dne 02.01.2008, jejímž předmětem je možnost stravování
zaměstnanců AGEL a. s.
j)	Smlouva o podnájmu dopravního prostředku ze dne 02.01.2014, jejímž předmětem je podnájem
služebního vozidla ŠKODA Superb, RZ 5M3 5245.
2. obchodní společnost AGEL Servis a. s.
a)	Dohoda o postoupení práv a povinností uzavřená dne 01.09.2014, jejímž předmětem je přechod práv
a povinností plynoucí ze Servisní rámcové smlouvy uzavřené dne 01.09.2012 mezi společnostmi
Šumperská nemocnice a. s. a Martek Medical a. s. Touto dohodou přechází s účinností od 01.09.2014
veškerá práva a povinnosti ze společnosti Martek Medical a. s. na společnost AGEL Servis a. s.
b)	Smlouva o poskytování služeb a dodávkách zboží uzavřená dne 01.09.2014, jejímž předmětem je
poskytování služeb v oblasti energetiky, hospodářsko-technické centrální správy majetku, konzultační
a poradenská činnost.
+
=

červená CMYK 0-100-80-0 = Pantone 711
tmavě červená CMYK 15-100-80-10 = Pantone 187
zelená CMYK 60-0-100-0 = Pantone 368

2 pilulky-spojením vzniká kapka krve

(druhotně znak srdce, nebo V jako VICTORY)
3. obchodní
společnost Dialýza Šumperk s. r. o.

a)	Smlouva o spolupráci a vzájemné pomoci mezi zdravotnickými zařízeními ze dne 01.03.2000, týkající
se odborné spolupráce při zajištění péče o pacienty mezi smluvními stranami.
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b)	Smlouva o technické pomoci uzavřená dne 15.10.2014, jejímž předmětem je technická pomoc, konzultační a expertizní činnost.
c)	Smlouva o vedení mzdové agendy ze dne 01.02.2011 na zpracování mzdové agendy zaměstnanců
společnosti Dialýza Šumperk s. r. o.

2013 na základě uzavřené Rámcová smlouvy o vzájemném poskytování služeb.
5. obchodní společnost Medical Systems a. s.

d)	Smlouva o poskytování stravování uzavřená dne 01.01.2008, jejímž předmětem je možnost stravování
zaměstnanců Dialýzy Šumperk s. r. o.

a)	Smlouva o poskytování služeb (servisní smlouva IKIS) č. 20120701 ze dne 02.01.2012, jejímž předmětem
je podrobná úprava a právní vymezení vztahů smluvních stran při poskytování služeb integrovaného
klinického informačního systému (IKIS).

e)	Rámcová smlouva o sterilizaci uzavřená dne 02.01.2009 na provádění sterilizace předmětů určených
ke sterilizaci.

b)	Licenční ujednání – LICENČNÍ SMLOUVA IKIS® uzavřená dne 29.11.2013, jejímž předmětem je
poskytnutí licence k užití díla – aplikaci IKIS®.

f)	Smlouva o praní a údržbě prádla v prádelně Šumperské nemocnice a. s. ze dne 14.02.2006, jejímž
účelem je zajištění praní, žehlení a údržby prádla objednatele.

c)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014010012 ze dne 06.01.2014 na dodávku tonerů.

4. obchodní společnost Martek Medical a. s.

d)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014010089 ze dne 14.01.2014 na dodávku 1 ks
tiskárny.
e)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014010143 ze dne 20.01.2014 na dodávku tonerů.

a)	Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená dne 01.08.2009, jejímž předmětem je pronájem
nebytových prostor o celkové výměře za účelem provozování výdejny zdravotnických prostředků.

f)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014010218 ze dne 27.01.2014 na dodávku tonerů.

b)	Rámcová kupní smlouva o dodávkách zboží uzavřená dne 01.01.2005, jejímž předmětem jsou dodávky zdravotnického materiálu.

h)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014020021 ze dne 04.02.2014 na dodávku tonerů.

c)	Rámcová smlouva o poskytování služeb uzavřená dne 01.01.2011, jejímž předmětem je stanovení
rámcových podmínek při vzájemném poskytování služeb.
d)	Smlouva o poskytování služeb uzavřená dne 01.01.2012, jejímž předmětem je poskytování služeb
v oblasti elektronického zpracování faktur a zajištění logistiky zdravotnických prostředků.
e)	Smlouva o propagaci uzavřená dne 02.05.2014, jejímž předmětem je propagace při pořádání akce
„Konference ke Dni ošetřovatelství“ konané dne 12.5.2014.
f)	Smlouva o propagaci uzavřená dne 03.09.2014, jejímž předmětem je propagace při pořádání akce
„IV. ústavní sympozium Šumperské nemocnice a. s. – Novinky v mém oboru“ konané dne 19.09.2014.
g)	Smlouva o propagaci uzavřená dne 05.12.2014, jejímž předmětem je propagace při pořádání akce
„Lékařský seminář – Vybrané prezentace ze IV. ústavního sympozia Šumperské nemocnice“ konané
dne 10.12.2014.
h)	Dohoda o postoupení práv a povinností uzavřená dne 01.09.2014, jejímž předmětem je přechod práv
a povinností plynoucí ze Servisní rámcové smlouvy uzavřené dne 01.09.2012 mezi společnostmi
Šumperská nemocnice a. s. a Martek Medical a. s. Touto dohodou přechází s účinností od 01.09.2014
veškerá práva a povinnosti ze společnosti Martek Medical a. s. na společnost AGEL Servis a. s.
i)	Dohoda o narovnání uzavřená dne 10.01.2014, která řeší přepočet výše odměny za odběr zboží v roce

g)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014010262 ze dne 29.01.2014 na dodávku tonerů.
i)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014020074 ze dne 07.02.2014 na dodávku tonerů.
j)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014020122 ze dne 13.02.2014 na dodávku tonerů.
k)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014020123 ze dne 13.02.2014 na dodávku tonerů.
l)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014020125 ze dne 13.02.2014 na dodávku síťových
komponent.
m)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014020168 ze dne 19.02.2014 na dodávku příslušenství k PC, 1 ks tiskárny, kabelů a redukcí.
n)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014020182 ze dne 20.02.2014 na dodávku tonerů.
o)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014020239 ze dne 27.02.2014 na dodávku tonerů.
p)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014020245 ze dne 28.02.2014 na dodávku tonerů.
q)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014030056 ze dne 06.03.2014 na dodávku tonerů.
r)	Kupní
realizovaná dílčí objednávkou č. 2014030082 ze dne 11.03.2014 na dodávku příslu+ smlouva
=
šenství
k
PC,
1
ks
tiskárny, kabelů a redukcí.
2 pilulky-spojením vzniká kapka krve

červená CMYK 0-100-80-0 = Pantone 711
tmavě červená CMYK 15-100-80-10 = Pantone 187
zelená CMYK 60-0-100-0 = Pantone 368

(druhotně znak srdce, nebo V jako VICTORY)

s)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 20140013 ze dne 12.03.2014 na dodávku „Basic
Support/Subscription VMware vSphere Essentials Plus Bundle“.
t)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014030106 ze dne 13.03.2014 na dodávku tonerů.
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u)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014030163 ze dne 20.03.2014 na dodávku tonerů.

qq)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014050161 ze dne 22.05.2014 na dodávku tonerů.

v)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014030203 ze dne 26.03.2014 na dodávku příslušenství k PC, příslušenství ke kopírkám.

rr)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014050168 ze dne 23.05.2014 na dodávku tonerů.

w)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014030228 ze dne 27.03.2014 na dodávku tonerů.
x)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014040038 ze dne 03.04.2014 na dodávku tonerů.
y)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014040048 ze dne 04.04.2014 na dodávku příslušenství k PC.

ss)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014050227 ze dne 29.05.2014 na dodávku 1 ks
tiskárny.
tt)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014050228 ze dne 29.05.2014 na dodávku 1 ks
notebooku.
uu)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014050233 ze dne 30.05.2014 na dodávku tonerů.

z)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014040054 ze dne 07.04.2014 na dodávku příslušenství k notebookům.

vv)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014060045 ze dne 05.06.2014 na dodávku tonerů.

aa)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014040080 ze dne 09.04.2014 na dodávku 2 ks
tiskáren.

xx)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014060103 ze dne 13.06.2014 na dodávku tonerů.

bb)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014040103 ze dne 10.04.2014 na dodávku tonerů.
cc)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014040173 ze dne 17.04.2014 na dodávku tonerů.

ww)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014060101 ze dne 13.06.2014 na dodávku tonerů.
yy)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014060162 ze dne 19.06.2014 na dodávku tonerů.
zz)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014060166 ze dne 20.06.2014 na dodávku tonerů.

dd)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014040221 ze dne 24.04.2014 na dodávku tonerů.

aaa)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014060182 ze dne 23.06.2014 na dodávku příslušenství k PC, kabeláže a příslušenství.

ee)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014040237 ze dne 25.04.2014 na dodávku síťových
komponent.

bbb)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014060185 ze dne 23.06.2014 na dodávku příslušenství k PC, příslušenství ke kopírkám, médií (CD/DVD).

ff)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014040246 ze dne 25.04.2014 na dodávku síťových
komponent.

ccc)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014060237 ze dne 26.06.2014 na dodávku tonerů.

gg)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014040290 ze dne 30.04.2014 na dodávku tonerů.

ddd)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014060258 ze dne 30.06.2014 na dodávku 15 ks
stolních telefonů.

hh)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014050019 ze dne 05.05.2014 na dodávku 1 ks
tiskárny.

eee)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014070003 ze dne 01.07.2014 na dodávku tonerů.

ii)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014050034 ze dne 07.05.2014 na dodávku tonerů.
jj)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014050035 ze dne 07.05.2014 na dodávku tonerů.
kk)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. ICT-297 ze dne 12.05.2014 na dodávku opravy tiskárny.
ll)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014050072 ze dne 13.05.2014 na dodávku tonerů.
mm)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014050098 ze dne 15.05.2014 na dodávku tonerů.
nn)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. ICT-305 ze dne 19.05.2014 na dodávku příslušenství
k notebookům.
oo)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014050130 ze dne 20.05.2014 na dodávku 1 ks
tiskárny.
pp)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014050145 ze dne 21.05.2014 na dodávku 1 ks tiskárny.

fff)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014070027 ze dne 04.07.2014 na dodávku tonerů.
ggg)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014070058 ze dne 09.07.2014 na dodávku tonerů.
hhh)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014070082 ze dne 11.07.2014 na dodávku tonerů.
iii)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014070091 ze dne 15.07.2014 na dodávku tonerů.
jjj)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. ICT-339 ze dne 17.07.2014 na dodávku opravy tiskárny.
kkk)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014070104 ze dne 18.07.2014 na dodávku tonerů.
+ smlouva
=
lll)	Kupní
realizovaná dílčí objednávkou č. 2014070170 ze dne 25.07.2014 na dodávku tonerů.

červená CMYK 0-100-80-0 = Pantone 711
tmavě červená CMYK 15-100-80-10 = Pantone 187
zelená CMYK 60-0-100-0 = Pantone 368

2 pilulky-spojením vzniká kapka krve
mmm)	
Kupní
smlouva
realizovaná dílčí objednávkou č. 2014070176 ze dne 28.07.2014 na dodávku tonerů.
(druhotně
znak srdce,
nebo V jako VICTORY)

nnn)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014080052 ze dne 08.08.2014 na dodávku tonerů.
ooo)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014080106 ze dne 13.08.2014 na dodávku 1 ks tiskárny.
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ppp)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014080119 ze dne 14.08.2014 na dodávku tonerů.

kkkk)

Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014090244 ze dne 26.09.2014 na dodávku tonerů.

qqq)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014080127 ze dne 15.08.2014 na dodávku tonerů.

llll)

Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014100001 ze dne 01.10.2014 na dodávku tonerů.

rrr)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014080135 ze dne 18.08.2014 na dodávku tonerů.

mmmm)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014100036 ze dne 03.10.2014 na dodávku tonerů.

sss)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014080163 ze dne 20.08.2014 na dodávku síťových
komponent.

nnnn)

Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014100042 ze dne 03.10.2014 na dodávku tonerů.

oooo)

Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014100112 ze dne 10.10.2014 na dodávku tonerů.

ttt)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014080174 ze dne 21.08.2014 na dodávku 1 ks
tiskárny.

pppp)

Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. ICT-384 ze dne 13.10.2014 na dodávku opravy tiskárny.

qqqq)

Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014100173 ze dne 17.10.2014 na dodávku tonerů.

uuu)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014080183 ze dne 22.08.2014 na dodávku tonerů.
vvv)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014080210 ze dne 27.08.2014 na dodávku příslušenství k notebookům.
www)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014080231 ze dne 29.08.2014 na dodávku tonerů.
xxx)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014080239 ze dne 29.08.2014 na dodávku příslušenství k PC, síťových komponent, kabeláže a příslušenství.
yyy)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. ICT-362 ze dne 02.09.2014 na dodávku opravy tiskárny.
zzz)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014090063 ze dne 05.09.2014 na dodávku tonerů.
aaaa)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014090072 ze dne 08.09.2014 na dodávku tonerů.
bbbb)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014090077 ze dne 08.09.2014 na dodávku příslušenství k notebookům.
cccc)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014090085 ze dne 09.09.2014 na dodávku 1 ks
tiskárny, 1 ks monitoru, síťových komponent.
dddd)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014090100 ze dne 10.09.2014 na dodávku příslušenství k notebookům.
eeee)

Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014090107 ze dne 11.09.2014 na dodávku tonerů.

ffff)

Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014090126 ze dne 12.09.2014 na dodávku tonerů.

gggg)

Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014090149 ze dne 17.09.2014 na dodávku tonerů.

hhhh)

Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014090179 ze dne 19.09.2014 na dodávku tonerů.

iiii)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014090216 ze dne 24.09.2014 na dodávku příslušenství k serverům, příslušenství k PC.
jjjj)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014090218 ze dne 24.09.2014 na dodávku 1 ks
tiskárny.

rrrr)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014100176 ze dne 20.10.2014 na dodávku 1 ks
tiskárny.
ssss)

Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014100232 ze dne 24.10.2014 na dodávku tonerů.

tttt)

Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014100269 ze dne 31.10.2014 na dodávku tonerů.

uuuu)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014110013 ze dne 03.11.2014 na dodávku 1 ks
tiskárny, kabelů a redukcí.
vvvv)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014110022 ze dne 04.11.2014 na dodávku 5 ks PC
sestav, 5 ks monitorů, 5 ks kancelářského software, rozšíření záruky.
wwww) Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014110023 ze dne 04.11.2014 na dodávku tonerů.
xxxx)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014110028 ze dne 04.11.2014 na dodávku síťových
komponent.
yyyy)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014110036 ze dne 04.11.2014 na dodávku příslušenství k notebookům.
zzzz)

Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014110066 ze dne 07.11.2014 na dodávku tonerů.

aaaaa) Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014110099 ze dne 11.11.2014 na dodávku tonerů.
bbbbb)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014110103 ze dne 11.11.2014 na dodávku síťových
komponent.
ccccc) Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014110130 ze dne 14.11.2014 na dodávku tonerů.
ddddd) Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014110183 ze dne 21.11.2014 na dodávku tonerů.
eeeee) Kupní
realizovaná dílčí objednávkou č. 2014110241 ze dne 27.11.2014 na dodávku tonerů.
+ smlouva
=
pilulky-spojením
vzniká kapka krve realizovaná dílčí objednávkou č. 2014110256 ze dne 28.11.2014 na dodávku tonerů.
fffff) 2(druhotně
Kupní
smlouva
znak srdce, nebo V jako VICTORY)

červená CMYK 0-100-80-0 = Pantone 711
tmavě červená CMYK 15-100-80-10 = Pantone 187
zelená CMYK 60-0-100-0 = Pantone 368

ggggg) Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014120091 ze dne 05.12.2014 na dodávku tonerů.
hhhhh)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014120103 ze dne 08.12.2014 na dodávku příslušenství k PC.
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iiiii)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014120109 ze dne 09.12.2014 na dodávku 1 ks
tiskárny, médií (CD/DVD).
jjjjj)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. ICT423a ze dne 09.12.2014 na dodávku licencí
Microsoft.
kkkkk)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. ICT423a, 92/SUN/2014 ze dne 09.12.2014 na dodávku
licencí Microsoft.
lllll)	
Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014120154 ze dne 11.12.2014 na dodávku 1 ks tiskárny.
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vřená dne 01.07.2011, jejímž předmětem je praní, žehlení, mandlování a drobné opravy prádla.
e)	Smlouva o podnájmu budovy uzavřená dne 01.04.2012, jejímž předmětem je podnájem nebytových
prostor za účelem provozování lékárny.
f)	Smlouva o poskytování služeb uzavřená dne 22.06.2012, jejímž předmětem je poskytování služby
kontroly kvality medicinálního vzduchu.
g)	Smlouva o propagaci uzavřená dne 13.02.2014, jejímž předmětem je propagace na akci „Preventivní
vyšetření zraku v rámci Světového dne glaukomu“.

nnnnn) Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014120184 ze dne 15.12.2014 na dodávku tonerů.

h)	Smlouva o propagaci uzavřená dne 02.05.2014, jejímž předmětem je propagace na akci „Den ošetřovatelství“.

ooooo)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014120202 ze dne 16.12.2014 na dodávku 1 ks
monitoru, síťových komponent, kabeláže a příslušenství.

i)	Smlouva o propagaci uzavřená dne 09.09.2014, jejímž předmětem je propagace v brožuře „Informace
pro pacienty s totální endoprotézou kyčelního kloubu“.

ppppp) Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014120225 ze dne 18.12.2014 na dodávku tonerů.

j)	Smlouva o propagaci uzavřená dne 15.09.2014, jejímž předmětem je propagace na akci „IV. Sympozium Šumperské nemocnice a. s.“.

mmmmm)Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014120168 ze dne 12.12.2014 na dodávku tonerů.

qqqqq)	Kupní smlouva realizovaná dílčí objednávkou č. 2014120236 ze dne 30.12.2014 na dodávku příslušenství k PC.

8. obchodní společnost Transfúzní služba a. s.
6. obchodní společnost Podhorská nemocnice a. s.
a)	Rámcová smlouva o poskytování služeb prádelenského provozu ze dne 01.03.2009 na praní a údržbu
prádla v prádelně Šumperské nemocnice a. s.
b)	Rámcová smlouva o sterilizaci ze dne 01.11.2008, jejímž předmětem je provádění sterilizace předmětů
určených ke sterilizaci.
c)	Smlouva o nájmu movitých věcí uzavřená dne 01.03.2014, jejímž předmětem je přenechání k dočasnému užívání dva varné kotle.
7. obchodní společnost Repharm a. s.
a)	Smlouva o poskytování služeb uzavřená dne 03.07.2006, jejímž předmětem konzultační, technická
pomoc expertizní a další činnost pro společnost Repharm a. s.
b)	Rámcová kupní smlouva o dodávkách zboží uzavřená mezi Společností dne 1.9.2006, jejímž předmětem jsou opakované dodávky léků a léčivých přípravků.
c)	Smlouva o poskytování stravování uzavřená dne 01.01.2008, jejímž předmětem je možnost stravování
zaměstnanců společnosti Repharm a. s.
d)	Rámcová smlouva o poskytování služeb prádelenského provozu Šumperská nemocnice a. s. uza-

a)	Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená dne 01.12.2008. Pronajímatel Šumperská nemocnice a. s. poskytuje nebytové prostory za účelem provozování plazmaferetického centra.
b)	Rámcová kupní smlouva o dodávkách transfúzních přípravků ze dne 02.05.2008, jejímž předmětem
jsou dodávky transfúzních přípravků.
c)	Smlouva o údržbě a praní prádla v prádelně ŠN ze dne 01.01.2006 na údržbu a praní prádla v prádelně.
d)	Smlouva o poskytování technické pomoci uzavřená dne 01.03.2008. Předmětem smlouvy je poskytování technické pomoci, konzultační a expertizní činnosti a dalších služeb pro zajištění provozu
Transfúzní služby a. s.
e)	Smlouva o zajištění laboratorních služeb ze dne 02.01.2007, jejímž předmětem je provádění interního
vyšetření dárců krve.
f)	Smlouva o konsignačním skladu ze dne 02.05.2008 za účelem zřízení konsignačního skladu k zajištění+zásobování
transfúzními přípravky.
=

červená CMYK 0-100-80-0 = Pantone 711
tmavě červená CMYK 15-100-80-10 = Pantone 187
zelená CMYK 60-0-100-0 = Pantone 368

2 pilulky-spojením
vznikáo
kapka
krve
a)	
Smlouva
poskytování
stravování ze dne 01.01.2008, jejímž předmětem je zajištění odběru obědů
(druhotně znak srdce, nebo V jako VICTORY)
pro zaměstnance Transfúzní služby a. s.

b)

Smlouva o poskytnutí služeb uzavřená dne 01.01.2006 za účelem sterilizace zdravotnického materiálu.

g)	Smlouva o spolupráci při provádění autotransfúzí uzavřená dne 01.09.2006. Předmětem této smlouvy
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je závazek Transfúzní služby a. s. zajišťovat provádění autotransfúzí krve pro pacienty Šumperskáénemocnice a. s.
h)	Smlouva o vedení mzdové agendy uzavřená dne 01.02.2011, jejímž předmětem je vedení mzdové
agendy zaměstnanců Transfúzní služby a. s.
i)

www.nemocnicesumperk.cz
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Ze vztahů mezi Propojenými osobami plynou pro Společnost výhody, kterými jsou především významnější postavení na trhu, využití know-how propojených osob, zajištění služeb a dodávek komodit za zvýhodněných podmínek.
Společnosti neplynou ze vztahů mezi Propojenými osobami žádné nevýhody a ani žádná rizika.

Smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne 31.08.2006 na pronájem garáže č. 18.

III. Přehled jednání učiněných v Účetním období dle ustanovení § 82 odst. 2 písm. d) ZOK

V Šumperku dne 31.01.2015

Společnost učinila v průběhu Účetního období na popud nebo v zájmu některé z Propojených osob následující
jednání, která se týkala majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu Společnosti zjištěného podle poslední
účetní závěrky:
1. 	Smlouva o poskytování úklidových služeb uzavřená mezi Společností a firmou MW-DIAS, a. s. dne 25.10.2013
v zájmu obchodní společnosti Šumperská nemocnice a. s., jejímž předmětem je provádět pro objednatele
specifikované úklidové služby.
2. 	Smlouva o dodávkách tepelné energie uzavřená mezi Společností a firmou RIGHT POWER SOURCES, s. r. o. dne
14.03.2006 v zájmu obchodní společnosti Šumperská nemocnice a. s., jejímž předmětem jsou dodávky páry,
tepla pro vytápění a teplé užitkové vody.
V průběhu Účetního období Společnost neučinila žádná jiná jednání nad rámec již uvedených v bodech III. 1.
a III. 2 a v části II., která by byla učiněna na popud nebo v zájmu některé z Propojených osob, a která by se týkala
majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu Společnosti zjištěného podle poslední účetní závěrky.

za Nemocnici Šumperk a. s.
MUDr. Radan Volnohradský
předseda představenstva

za Nemocnici Šumperk a. s.
Ing. Marie Poláchová
místopředseda představenstva

za Nemocnici Šumperk a. s.
MUDr. Dušan Fügner
člen představenstva

IV. Újma a její vyrovnání dle ustanovení § 82 odst. 2 písm. f) a odst. 4 ZOK
V Účetním období nevznikla Společnosti žádná újma v důsledku vlivu některé z Propojených osob.

V. Zhodnocení výhod a nevýhod, popř. rizik, plynoucích ze vztahů mezi Propojenými osobami dle ustanovení
§ 82 odst. 4 ZOK

červená CMYK 0-100-80-0 = Pantone 711
tmavě červená CMYK 15-100-80-10 = Pantone 187
zelená CMYK 60-0-100-0 = Pantone 368

+

=

2 pilulky-spojením vzniká kapka krve
(druhotně znak srdce, nebo V jako VICTORY)
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