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01. Úvodní slovo předsedy představenstva
společnosti
Vážené dámy, vážení pánové,
vážení obchodní přátelé,
předkládáme Vám dokument, který hodnotí
uplynulý rok 2015, a to jak z pohledu zásadních
změn ve společnosti, tak z pohledu hospodaření
nemocnice a plánovaných cílů, kterých bychom
chtěli dosáhnout v následujících letech.
Rok 2015 byl pro nemocnici přelomový. Koncem
roku 2014 došlo k dohodě akcionářů a Nemocnice
Šumperk a.s. dnem 1. 4. 2015 vystoupila ze skupiny
AGEL. Jejím vlastníkem se stal jediný akcionář
MUDr. Martin Polach, MBA.
Delimitace ze skupiny AGEL znamenala spoustu
náročných dílčích kroků, které měly zásadní vliv
na chod nemocnice. Nemocnice přijala nový
název – Nemocnice Šumperk a.s. Následně došlo
k rebrandingu společnosti – bylo vytvořeno nové
logo, došlo ke změně webových stránek i image
nemocnice a byla přijata nová marketingová
strategie, vše s cílem představit plánované aktivity
nového majitele. Díky přístupu nového majitele byl
zpracován generel rozvoje nemocnice a připraven
projekt výstavby pavilónu magnetické rezonance,
s plánovaným zahájením stavby již v dubnu 2016.
Zásadním rozhodnutím bylo provedení změny
nemocničního informačního systému, která se
podařila v rekordně krátké době díky obrovskému
úsilí našich zaměstnanců. Kompletní změnou
prošly dodavatelsko-odběratelské vztahy v oblasti
zdravotnického materiálu, laboratorních výkonů
a v neposlední řadě byla znovu obnovena ústavní
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lékárna při nemocnici, kterou nyní provozujeme,
včetně veřejné lékárny.
V oblasti personální došlo k navýšení platů
o 5 procent, s důrazem na nelékařský zdravotnický
personál. Byly navýšeny hodinové tarify pro lékaře
za pohotovostní služby. I nadále jsou poskytovány
našim zaměstnancům veškeré benefity, které
byly zavedeny v minulých letech a které naši
zaměstnanci, dle jejich vyjádření z provedené
ankety spokojenosti, velmi oceňují. Cílem vedení
nemocnice je vytvářet příznivé pracovní podmínky
pro naše zaměstnance a vysoký standard služeb
pro naše pacienty. Rozvíjet mezioborovou spolupráci
a plnit ekonomická kritéria. Prioritou naší práce
je spokojený pacient. Nosným oborem nemocnice
nadále zůstává ortopedie a traumatologie,
pod vedením primáře MUDr. Zdeňka Štěpána, jelikož
naše pracoviště je vyhledávané a v odborných
kruzích má velmi dobré jméno.

orgánech nemocnice a v dozorčí radě, což je dalším
pozitivním krokem k úspěšnému řízení a prosperitě
společnosti. Nutno také zmínit velice vyvážené
vztahy s Městem Šumperk a jeho vedením,
kde změna majitele byla vnímána velice pozitivně
a s představiteli nemocnice jsou plánovány společné
aktivity v několika oblastech rozvoje nemocnice.
Závěrem bych rád poděkoval všem našim
zaměstnancům, kteří svým pracovním nasazením
a erudicí se rozhodujícím způsobem podíleli
na úspěšném zvládnutí uplynulého roku. Děkuji
také členům dozorčí rady Nemocnice Šumperk a.s.,
kteří svou prací přispěli k posilování dobrého jména
společnosti a v neposlední řadě také jedinému
akcionáři MUDr. Martinu Polachovi, MBA, který
aktivně podporuje rozvoj naší nemocnice.

Nesmírně důležité pro poskytování zdravotní péče
je hodnocení kvality. Externí celorepublikové
výsledky v anketě spokojenosti pacientů
znamenaly pro nemocnici vysoké ohodnocení
a jsou zavazující do dalších let. V uplynulém
ročním období plném náročných změn prokázali
zaměstnanci nemocnice, že oblast kvality a bezpečí
poskytovaných služeb je kontinuálním procesem.
V závěru roku zaměstnanci nemocnice dokázali
uspět v akreditačním řízení a Nemocnice Šumperk
obdržela Certifikát akreditovaného zařízení na další
3 roky.
V závěru roku došlo ke změnám ve statutárních
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02. Významné události uplynulého
kalendářního roku 2015
Bezesporu nejdůležitější a nejzávažnější událostí
roku 2015 byla změna akcionářské struktury
a s ní spojená delimitace nemocnice ze skupiny
AGEL. První tři měsíce roku plnila nemocnice
úkoly vytýčené plánem skupiny AGEL, jelikož
byla ještě její součástí. Zároveň od ledna 2015
probíhala náročná jednání, která řešila problematiku
vyčlenění Nemocnice Šumperk a.s. ze skupiny AGEL,
včetně vzájemného vypořádání a nastavení nových
parametrů samostatného provozu nemocnice. Bylo
nutno provést ekonomické a smluvní vypořádání
s propojenými zařízeními v rámci skupiny AGEL,
včetně ukončení společného skupinového plátcovství
DPH, které bylo možné uzavřít až k 31.12.2015.
Součástí delimitace bylo zavedení nového
nemocničního informačního systému (NIS). Byla
ukončena smlouva o využívání licence NIS IKIS
a zajištění převodu dat do nového NIS FONS AKORD,
a to vše za plného provozu nemocnice a ve velice
krátkém časovém termínu. Nutno zdůraznit, že tyto
náročné úkoly neohrozily plynulý provoz nemocnice,
naopak, ve svém důsledku přinesly větší komfort
pro naše pacienty.
K další podstatné změně, která významně
ovlivnila a do budoucna zásadně ovlivní další
činnost nemocnice, je nově přijatá strategie
rozvoje nemocnice a s tím související mohutný
investiční rozvoj, započatý v loňském roce. Kromě
provedených investičních akcí v celkové hodnotě
cca 55 mil. Kč (např. nákup myčky centrální
sterilizace v hodnotě 1,4 mil. Kč, dvou pojízdných
rtg. přístrojů tzv.
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C-ramena za 10,5 mil. Kč nebo systému operačních
stolů v hodnotě 3,2 mil. Kč) bylo v loňském roce
rozhodnuto o rekonstrukci operačního sálu č. 6
v celkové předpokládané hodnotě 17 mil. Kč,
dokončené v lednu 2016. Dále bylo započato
s realizací zpracovaného Generelu rozvoje Nemocnice
Šumperk ze srpna loňského roku. Byla vytvořena
projektová dokumentace na výstavbu nového
pavilónu R v areálu nemocnice, kde bude umístěno
pracoviště magnetické rezonance a mamologie,
s komfortním zázemím jak pro pacienty, tak
pro personál nemocnice. Zahájení stavby proběhne
v jarních měsících letošního roku.
V oblasti kvality a bezpečí poskytovaných služeb
bylo nutné provést aktualizaci vnitřních předpisů,
které byly v minulosti propojeny v rámci procesů
holdingu AGEL. Probíhalo aktivní řízení rizik
v rámci prevence možných dopadů při plánovaných
i probíhajících změnách, se zaměřením na zajištění
bezpečné péče o pacienta, její kontinuity, efektivity
a dostupnosti. Díky profesionální spolupráci
řešitelských týmů a všech zaměstnanců nemocnice
proběhly bez komplikací i změny, které se dotkly
dodávek zdravotnického materiálu či léčivých
přípravků. Přechod na nový informační systém
znamenal jeho přizpůsobení na podmínky nemocnice
a pro zdravotnické pracovníky velkou změnu v jeho
užívání, což se podařilo zvládnout díky odbornému
zaškolení zaměstnanců a pomoci ze strany
dodavatele. Informační systém probíhá i nadále
dalšími úpravami tak, aby vyhovoval požadavkům
provozu nemocnice a zároveň poskytoval výstupy
pro efektivní řízení mnoha procesů v oblasti
kvality, kdy vyhodnocujeme např. data zadávaná

www.nemocnicesumperk.cz

...Významné události uplynulého kalendářního roku 2015

pro analýzu pádů, dekubitů, nemocničních nákaz
a jiných nežádoucích událostí. Nemocnice Šumperk
od roku 2006 prochází pravidelnými externími
audity hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných
služeb. Samozřejmě, i v loňském roce jsme dále
poskytovali svou odbornou činnost na vysoké
úrovni, o čemž svědčí Akreditační certifikát kvality
a bezpečí poskytované péče, který nemocnice
v závěru roku obhájila na další tři roky od České
společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví a.s.
Směrem k veřejnosti dále pokračovaly projekty,
zaměřené na edukaci obyvatel v oblasti
zdravotnictví, ať už to byl např. „Úsměv pro život”,
jehož cílem je podpora interakce geriatrických
pacientů s prostředím a jejich samostatnost, nebo
projekt „Bazální stimulace”, který je zaměřen
na aktivní uspokojování potřeb pacientů dle jejich
aktuálního zdravotního stavu a mnoho dalších
aktivit. I v loňském roce byl organizován Den
otevřených dveří Nemocnice Šumperk, který se již
jako každoročně těší velkému zájmu obyvatel
našeho regionu.
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03. Identifikační údaje společnosti včetně složení
statutárního orgánu ke dni 31.12.2015
Obchodní název: Nemocnice Šumperk a.s.
Den zápisu:
13. října 1992 u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,
vložka 4727 po změně právní formy je společnost
vedena v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ostravě, pobočka Olomouc, oddíl B,
vložka 3020
Sídlo: Šumperk, Nerudova 640/41 PSČ 787 52
IČO: 476 82 795
Právní forma: akciová společnost
Předmět podnikání ke dni 31.12.2015:
k #*./$).&ÕĊ$))*./N
k Ċ$))*./èĊ /)Ü#+*-öN1  )ÜèĊ /)$/1ÜN
vedení daňové evidence,
k .$')$Ċ)Ü(*/*-*1Õ*+-1)Õ&')Ü1)$/-*./Õ/)Ü
provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami
o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5
tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,
- nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními
soupravami o největší povolené hmotnosti
nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě
zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly
určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně
řidiče,
k Ċ$ĕ/č)Ü+-)Ü/ 3/$'0*č1öN
k 1**$)./'/Ù-./1ÜN/*+ )Õē./1ÜN
k (*)/ÕĚN*+-14N- 1$5 5&*0ĕ&4+'4)*1Ɔ#
zařízení a plnění nádob plyny,
k (*)/ÕĚN*+-14N- 1$5 5&*0ĕ&4 ' &/-$&Ɔ#
zařízení,
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k +*.&4/*1Õ)Ü.'0Ě 1*'./$ 5+ Ċ)*./$*#-)4
zdraví při práci,
k / #)$&*T*-")$5Ċ)ÜĊ$))*./1*'./$+*ĚÕ-)Ü
ochrany,
k 1Ɔ-*N*#*.'0Ě4) 01  )Ù1+ēÜ'*#Õ#
1 až 3 živnostenského zákona.
Předmět činnosti:
Druh a rozsah poskytované péče:
k +*.&4/*1Õ)Ü(0')/)Ü'öĚ&*1ÙN+- 1 )/$1)ÜN
diagnostické, léčebné, ošetřovatelské, rehabilitační,
poradenské péče a stravovacího provozu a to
v níže uvedených oborech.
k -*1*5*1Õ)Ü*+-1)Ü5-1*/)$&Ù.'0Ě4b
k *.&4/*1Õ)Ü'Ù&ē.&Ù.'0Ě4+-*č/$*-*./b
k )$/ē)Ü'Ù&ē./1ÜT$)/ -)Ü*bN1Ċ /)čè. &0
ošetřovatelských lůžek Šumperk
k #$-0-"$
k č/.&Ù'Ù&ē./1Ü'Ù&ē.&Õ.'0Ě+-1)Ü+*(*$
v oboru praktické lékařství pro děti a dorost
k $*'*"$ 5*-5*1Ü( /*4
k $Ċ)Ü*)&*'*"$
k  -(/*1 ) -*'*"$
k -*'*"$
k 4) &*'*"$ +*-*)$/1Ü
k -/*+ $
k  0-*'*"$
k ) ./ 5$*'*"$ $)/ )5$1)Ü( $Ü)
k /*-$)*'-4)"*'*"$
k !/'(*'*"$
k ) 0(*'*"$ !/$5 *'*"$
k (/*'*"$ /-).!è5)Ü'Ù&ē./1Ü
k /*'*"$
k '$)$&Õ*)&*'*"$
k '$)$&Õ$*# ($

www.nemocnicesumperk.cz
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ke dni 31.12.2015
k  #$'$/Ċ)Ü!45$&Õ')Ü( $Ü)
k '$/$1)Ü( $Ü)'ÙĊ*' ./$
k Ù1)Ü#$-0-"$
k ./-* )/ -*'*"$
k  1(/*'*"$
k './$&Õ#$-0-"$
k  -$/-$
k $ /*'*"$
k -$*'*"$
k ' -"*'*"$ &'$)$&Õ$(0)*'*"$
k *-/*-)Ü( /*4+ēÜ+-1'ÙĊ$1Ɔ#+ēÜ+-1&ö
k ĕ * )Õ. ./-K*ĕ /ē*1/ '.&Õ+ÙĊ L
k 0/-$Ċ)Ü/ -+ 0/
k *+-1)Ü5-1*/)$&Õ.'0Ě
k ĕ * )Ù+-&/$&Ù'Ù&ē./1Ü
k *$Õ')Ü.'0Ě4+*.&4/*1)Ù1 5-1*/)$&Ɔ#
zařízeních ústavní péče
k *.&4/*1Õ)Ü5-1*/)Ü#.'0Ě N!*-(5-1*/)Ü
péče: ambulantní péče, druh zdravotní péče:
lékárenská péče, obor zdravotní péče: veřejné
lékárenství, nemocniční lékárenství
Místo provozování:
k Ĕ0(+ -&N -0*1<:@[:7K) (*)$ LĊÕ./
majetku – vlastní, část majetku nájemní vztah
Město Šumperk
k  Õē #N Ĕ&*'.&Õ 7; (0')  0-*'*"$ 
v prostorách užívaných na základě nájemní
smlouvy.
Telefon, fax:
583 335 004, 583 214 129

Způsob jednání za společnost:
Za společnost jednají vždy dva členové
představenstva společně. Při písemných právních
jednáních jednají za společnost buď předseda
představenstva a místopředseda představenstva,
nebo dva místopředsedové představenstva.
Jediný akcionář:
MUDr. Martin Polach, MBA
nar. 21. října 1962
Plechy 61, 788 03 Nový Malín
Identifikační číslo: 005 34 111
Základní kapitál: 2 000 000 Kč.
Akcie:
1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě
ve jmenovité hodnotě 2 000 000 Kč.
Ostatní skutečnosti:
Dne 24.11.2005 byla uzavřena smlouva o prodeji
části podniku, mezi prodávající - společností
Nemocnice Šumperk, spol. s r.o., se sídlem:
Šumperk, Nerudova 640/41, PSČ: 787 52,
identifikační číslo: 476 82 795 a kupující
– společností Transfúzní služba a.s., se sídlem:
Šumperk, B. Němcové 1006/22, PSČ: 787 01,
identifikační číslo: 267 97 917, s účinností 1.1.2006.
Společnost na základě rozhodnutí jediného
společníka při výkonu působnosti valné hromady
ze dne 28.3.2006 změnila právní formu
ze společnosti s ručením omezeným na akciovou
společnost ke dni 1.5.2006.
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...Identifikační údaje společnosti včetně složení statutárního orgánu
ke dni 31.12.2015
Počet členů statutárního orgánu: 4
Počet členů dozorčí rady: 4
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako
celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech
a družstvech.
Telefon, fax: 583 335 004, 583 214 129
Více informací naleznete na našich internetových
stránkách na adrese:
www.nemocnicesumperk.cz

10

www.nemocnicesumperk.cz

...Identifikační údaje společnosti včetně složení statutárního orgánu
ke dni 31.12.2015

Představenstvo společnosti:

MUDr. Radan Volnohradský
předseda představenstva

Ing. Marie Poláchová

místopředseda představenstva

JUDr. Martin Polach

Ing. Mgr. Martin Pelnář

Ing. Hana Répalová

MUDr. Dušan Fügner

místopředseda představenstva

člen představenstva

Dozorčí rada společnosti:

MUDr. Martin Polach, MBA
předseda dozorčí rady

MUDr. Dana Polachová
člen dozorčí rady

člen dozorčí rady

člen dozorčí rady
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04. Poslání společnosti a podnikatelský cíl
Poslání společnosti:
Nemocnice Šumperk 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. Nemocnice Šumperk a.s.
je centrem péče o pohybový trakt v jesenické
oblasti. Jejím cílem je vstřícný klientský přístup,
vysoká kvalita poskytovaných služeb s uceleným
portfoliem zdravotní péče a spokojenost pacientů
i zaměstnanců.

Nemocnice Šumperk a.s.
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Podnikatelský cíl:
k0-Ě )Ü14.*&Ù./$'$/4-ö./0.+*' Ċ)*./$N
k+ -() )/)Ü514ĕ*1Õ)Ü&1'$/4+-*0&/$1$/4+-Õ N
k+*.&4/*1Õ)Ü**-)Ù 5+ Ċ)Ù5-1*/)Ü+ÙĊ 
se zajištěním řízené, kontrolované a certifikované
kvality poskytovaných služeb,
k(* -)$5 +-*1*50N140*1Õ)Ü(") /$&Ù
rezonance,
k*-Ě )Ü" ) - '0-*51*% K./1 )Ü+ēÜ./-*%*1Ù
investice),
k+*&-Ċ*1Õ)Ü1+-*"-(0&*)/$)0Õ')Ü#*514ĕ*1Õ)Ü
kvality – udržet akreditaci nemocnice,
k&'$ )/.&Ɔ*.*)Ü+ēÜ./0+&+$ )/ö(+*./1 )Ɔ
na hodnotách rodinné nemocnice,
k+ *.&4/*1Õ)Ü 5-1*/)Ü +ÙĊ  ) +*&'č
nejnovějších světových poznatků,
kö-5)15č'Õ1Õ)Ü5(č./))öN
k.+*'0+-Õ )1č &Ɔ#+-*% &/ #N
k1 4.*&Õ **-)*./  15č')*./ + -.*)Õ'0
s kontinuálním profesním rozvojem,
k+*+*-15č'Õ1Õ)Ü5(č./))ö)1ĕ #è-*1)Ü#N
k+ēÜ5)$1Õ!$- ()Ü&0'/0-N'*%'$/.+*&*% )*./
zaměstnanců.
Naše motto:
Otevřená nemocnice – vstřícnost, pochopení,
profesionalita. Partnerský a osobní přístup
ke klientům.

www.nemocnicesumperk.cz

05. Organizační schéma společnosti ke dni
31.12.2015
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06. Výrok auditora k výroční zprávě a statutární
závěrka
Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31.12.2015
Výkaz zisku a ztráty
Přehled o změnách vlastního kapitálu
Přehled o peněžních tocích
Příloha účetní závěrky za rok 2015
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07. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku
ke dni 31.12.2015, aktivity v oblasti životního prostředí, aktivity v oblasti
výzkumu a vývoje, aktivity v oblasti pracovně právních vztahů
Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu
jejího majetku ke dni 31.12.2015
V roce 2015 bylo pracovní úsilí a podnikatelské
aktivity zaměřeny především na rozvoj nemocnice,
udržení a zlepšování kvality poskytované zdravotní
péče. V nastavených podmínkách financování
dle úhradové vyhlášky se podařilo zvýšit mzdy
zaměstnancům téměř o 4 %, zabezpečit rozsáhlé
rekonstrukce a významně zvýšit kvalitu poskytované
péče investicemi do obnovy zdravotnické přístrojové
techniky v objemu 55 mil. Kč. Neméně významné
pro chod nemocnice bylo převzetí a zajištění dalšího
provozu Lékárny Nemocnice Šumperk od 1.10.2015.
Nemocnice Šumperk a.s. nadále poskytuje
zdravotnickou péči jak v objektech vlastních, tak
v objektech pronajatých od Města Šumperka.
Vzhledem k vstřícnosti zastupitelů Města Šumperka
bylo téměř celé roční nájemné, které pro rok 2015
činilo 13 172 622,- Kč, reinvestováno do velkých
oprav a technického zhodnocení městských budov.
Největší investiční akcí byla v roce 2015 kompletní
rekonstrukce podlaží pavilonu F, s cílem vybudovat
samostatný úsek sociální péče s nabídkou 15 lůžek
pro stávající i nové klienty, v objemu 6,9 mil. Kč.
Rekonstrukce zahrnovala opravy elektroinstalace,
rozvodu vody, sociálního zázemí a kompletní
výměny podlahových krytin v pokojích.
Z ostatních investičních akcí na majetku Města
Šumperka lze uvést např. stavební úpravy v hodnotě
1,0 mil. Kč v části prvního nadzemního podlaží
pavilonu E, kde bylo vybudováno kompletní
ambulantní zázemí plicního oddělení, instalaci
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klimatizačních jednotek na oddělení ORL a ortopedie,
rekonstrukci hlavního přívodu vody v budově
lékárny, výměna vnitřních dveří na oddělení ARIP
a instalace PVC na lůžkových pokojích oddělení
neurologie a plicního.
Nemalé stavební investice byly realizovány na majetku
ve vlastnictví Nemocnice Šumperk a.s. Byly provedeny
opravy v zázemí gastroenterologického oddělení,
rekonstrukce sociálního zařízení lékařského pokoje
na gynekologii a kompletní výměna PVC na oddělení
porodnice a gynekologie, provedeny výmalby
oddělení a rekonstrukce sociálního zázemí v části
ubytovny pro zaměstnance.

www.nemocnicesumperk.cz

Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí
Nemocnice Šumperk 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).
Dalšími nenákladovými provozními opatřeními jsme
snížili spotřebu energií meziročně – viz následující
přehled:
platba za
energie

tepl (GJ)

2013

22 327 292 Kč

33065

2797

2014

18 836 770 Kč

28718

2773

2015

18 696 281 Kč

30169

2667

ROK

el. energie
(MWh)

ROK

spotřeba vody

v Kč

2014

51 161 m3

4 031 487 Kč

2015

49 610 m3

3 909 268 Kč

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

Aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů
Nemocnice Šumperk 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, rekondiční a léčebné
pobyty v lázeňském zařízení 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 pokračování vzdělávacího
projektu s názvem „Podpora, zkvalitnění a rozvoj
vzdělávacího systému Nemocnici Šumperk”, kdy
do vzdělávání byly 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
byl ukončen v červnu 2015.
Veškeré aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů
jsou předmětem jednání se zástupci odborových
svazů působících v Nemocnici Šumperk a.s. a jsou
zakotveny v Kolektivní smlouvě.
Společnost Nemocnice Šumperk a.s. nemá
organizační složku v zahraničí.
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08. Předpokládaný vývoj společnosti v roce 2016
V nadcházejícím roce se bude společnost Nemocnice
Šumperk a.s. soustředit na několik základních
oblastí. V prvé řadě to bude naplnění plánu
investiční výstavby a plánovaných ekonomických
cílů. 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 2016 budeme naplňovat plánované
podnikatelské projekty, zaměřené na vybudování
objektu magnetické rezonance, zajištění odborného
zdravotnického personálu a zahájení zkušebního
provozu. V průběhu února bude dokončena
rekonstrukce oddělení sociální péče, které získá
moderně vybavené prostory s odpovídajícím
zázemím pro naše klienty.
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.
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
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očekáváme v roce 2016 výrazný posun, jelikož
nemocnice navázala spolupráci s výzkumným
pracovištěm na vývoji a užití nanotechnologií
v praxi. Nadále budeme pokračovat v organizování
odborných regionálních lékařských i sesterských
seminářů, proběhne již VI. ročník ústavního
sympozia mladých lékařů naší nemocnice. Budeme
podporovat aktivní účast našich zdravotníků
na celostátních odborných kongresech.
Nezastupitelné místo a význam pro rozvoj
a úspěšnost jednotlivých medicínských oborů
bude mít i nadále ošetřovatelská péče. Poskytování
vysoce kvalitní péče, respektování lidské důstojnosti,
zajištění soukromí a bezpečí pacientů je našim
dlouhodobým cílem.
Přestože společnost Nemocnice Šumperk a.s. prošla
v uplynulém roce organizačními změnami, i nadále
chceme spolupracovat s okolními zdravotnickými
zařízeními a především pak s Fakultní nemocnicí
Olomouc. 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.

www.nemocnicesumperk.cz

09. Události po konci účetního období
Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným
událostem, které by měly významný dopad
na účetní závěrku.
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10. Zpráva o vztazích
mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou
ovládající osobou za účetní období od 01.01.2015 do 31.12.2015
Nemocnice Šumperk a.s.
se sídlem: Nerudova 640/41, Šumperk, PSČ 787 52
IČO:

47682795

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3020 (dále též
„Společnost”)
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.
A. ZPRÁVA O VZTAZÍCH ZA OBDOBÍ OD 01.01.2015 DO 31.03.2015
I. Struktura vztahů, úloha ovládané osoby a způsob a prostředky ovládání
1. V účetním období od 01.01.2015 do 14.01.2015 (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.”).
V účetním období od 15.01.2015 do 31.03.2015 (dále též „Účetní období”) byl základní kapitál Společnosti ve výši
2 000 000 Kč tvořen vkladem jediného akcionáře, kterým byl Ing. Tomáš Chrenek, Ph.D., nar. 26.7.1963, bytem
Podzámecká 1, Koloděje, 190 16 Praha 9.
Ovládající osoba ovládala Společnost tím způsobem, že v období od 01.01.2015 do 31.03.2015 vlastnila (přímo
či nepřímo) většinu akcií vydaných Společností, a tudíž i většinový podíl na hlasovacích právech akcionářů Společnosti.
Vzhledem k podílu na hlasovacích právech mohla ovládající osoba prosadit např. jmenování nebo odvolání členů
dozorčího i statutárního orgánu Společnosti.
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V období od 01.01.2015 do 31.03.2015 neexistovaly žádné zvláštní smlouvy mezi Společností a ovládající osobou,
ve vztahu ke způsobům a prostředkům ovládání Společnosti s výjimkou Smlouvy uzavřené dne 01.07.2014 mezi
Společností a společností AGEL a.s. a Smlouvy uzavřené dne 14.01.2015 mezi společností AGEL a.s. a panem
Ing. Tomášem Chrenekem, Ph.D., na základě které se pan Ing. Tomáš Chrenek, Ph.D., jakožto většinový
akcionář společnosti AGEL, zavázal vykonávat svůj vliv ve Společnosti takovým způsobem, aby bylo zajištěno
členství a fungování Společnosti ve skupině AGEL, a to nejdéle do dne, kdy Ing. Chrenek přestane být jediným
akcionářem Šumperské nemocnice (nyní Nemocnice Šumperk a.s.).
2. Ovládající osobou Společnosti byla tedy v Účetním období od 01.01.2015 do 31.03.2015 dle ustanovení § 74
ZOK společnost AGEL a.s. Skupina AGEL, jejíž byla Společnost v období od 01.01.2015 do 31.03.2015 součástí,
a která je ovládaná panem Ing. Tomášem Chrenekem, Ph.D., je skupina obchodních společností poskytujících
zdravotní péči (v České republice provozuje přibližně devět nemocnic a šest poliklinik, síť lékáren, laboratoře
a distribuční společnosti). Skupina AGEL působí také na Slovensku. Aktuální přehled osob náležejících do skupiny
AGEL lze dohledat na internetových stránkách skupiny AGEL v sekci „o nás” (viz http://www.agel.cz/).
Skupina AGEL má svoji korporátní a vlastnickou strukturu umístěnou v České republice, přičemž společnost
AGEL a.s., se sídlem na adrese Jungmannova 28/17, Nové Město, Praha 1, PSČ 110 00, IČO 005 34 111,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20225 (dále též „AGEL a.s.”)
je holdingovou společností skupiny AGEL, na jejíž úrovni jsou přijímána strategická rozhodnutí mající vliv na výkon
ovládání celé skupiny AGEL.
Dne 01.07.2014 uzavřela Společnost se společností AGEL a.s. smlouvu, na základě které byla v období
od 01.01.2015 do 31.03.2015 společnost AGEL a.s. (jakožto holdingová společnost skupiny AGEL) oprávněna
udělovat Společnosti pokyny týkající se obchodního vedení. Společnost AGEL a.s. na základě téže smlouvy
vydávala za účelem koordinace, spolupráce a jednotného koncepčního řízení skupiny AGEL vnitřní předpisy (tzv.
TOP standardy), kterými byla Společnost povinna se řídit.
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 BULGARIA AD, se sídlem: Bulgaria No 60V, Krasno Selo, Sofia 1680,
IČ: 203 444 215 (od 21.3.2015),

b)

AGEL Medical a.s., se sídlem: Zalužanského 1192/15, Vítkovice, 703 00 Ostrava,
IČ: 024 79 249,
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c)

AGEL Medinvest s.r.o., se sídlem: Zalužanského 1192/15, Vítkovice, 703 00 Ostrava,
IČ: 025 60 739,

d)

AGEL POLSKA S. A., se sídlem: ul. Pokoju 1, 43-400 Cieszyn,
IČO: 144 694 904,

e)

AGEL Research a.s., se sídlem: Zalužanského 1192/15, Vítkovice, 703 00 Ostrava,
IČ: 026 86 520,

f)

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

g)

AGEL Simulation Center a.s., se sídlem: Zalužanského 1192/15, Vítkovice, 703 00 Ostrava,
IČ: 026 90 039,

h)

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

i)

AGEL Trade s.r.o., se sídlem: U Spalovny 4582/17, 796 01 Prostějov,
IČO: 259 66 618,

j)

Avenier a.s., se sídlem: Bidláky 837/20, Štýřice, 639 00 Brno,
IČO: 262 60 654,

k)

Dialýza Šumperk s.r.o., se sídlem: Nemocniční 1468/47, 787 01 Šumperk,
IČO: 619 75 567,

l)

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

m)

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

n)

Laboratoře AGEL a.s., se sídlem: Revoluční 2214/35, 741 01 Nový Jičín,
IČO: 166 28 373,

o)

Medical Systems a.s., se sídlem: Mathonova 291/1, Krasice, 796 04 Prostějov,
IČO: 268 53 167,

p)

Nemocnice Český Těšín a.s., se sídlem: Ostravská 783, 737 01 Český Těšín,
IČO: 258 97 551,

q)

Nemocnice Nový Jičín a.s., se sídlem: Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín,
IČO: 258 86 207,
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r)

Nemocnice Podlesí a.s., se sídlem: Konská 453, 739 61 Třinec,
IČ: 484 01 129,

s)

Nemocnice Valašské Meziříčí a.s., se sídlem: U Nemocnice 980, 757 01 Valašské Meziříčí,
IČ: 268 22 105,

t)

Novojičínské diagnostické centrum s.r.o., se sídlem: Dvořákova 221/27, 741 01 Nový Jičín,
IČ: 019 68 475,

u)

nUNB Invest s.r.o., se sídlem: Zalužanského 1192/15, Vítkovice, 703 00 Ostrava,
IČ: 038 68 451 (od 9.3.2015),

v)

Oční centrum AGEL s.r.o., se sídlem: Zalužanského 1192/15, Vítkovice, 703 00 Ostrava,
IČ: 268 25 775,

w)

Perfect Distribution a.s., se sídlem: U Spalovny 4582/17, 796 01 Prostějov,
IČ: 476 75 934,

x)

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

y)

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

z)

Středomoravská nemocniční a.s., se sídlem: Mathonova 291/1, Krasice, 796 04 Prostějov,
IČ: 277 97 660,

aa)

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

bb)

Vítkovická nemocnice a.s., se sídlem: Zalužanského 1192/15, Vítkovice, 703 84 Ostrava,
IČ: 607 93 201,

cc)

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

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, 811 01 Bratislava,
IČO: 368 66 792,
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b)

Berdmedical s.r.o., se sídlem: Nádražní 545/12, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí,
IČO: 034 57 818 (od 28.1. 2015),

c)

CGB laboratoř a.s., se sídlem: Kořenského 1210/10, Vítkovice, 703 00 Ostrava,
IČO: 253 86 735,

d)

Diagnostické a liečebné centrum Zvolen s.r.o., se sídlem: Kuzmányho nábrežie 2524/30, 960 01
Zvolen, IČO: 462 83 064,

e)

Mateřská škola AGEL s.r.o., se sídlem: Zalužanského 1192/15, Vítkovice, 703 00 Ostrava,
IČ: 017 55 722,

f)

MEDI RELAX M+M s.r.o., se sídlem: Prepoštská 6, 811 01 Bratislava,
IČO: 35 772 786,

g)

Nemocnica Krompachy spol. s r.o., se sídlem: Banícka štvrť1, 053 42 Krompachy,
IČO: 361 82 672,

h)

Nemocnica Zvolen a.s., se sídlem: Kuzmányho nábrežie 28, 960 01 Zvolen,
IČO: 455 94 929,

i)

Properties Prostějov s.r.o., se sídlem: U Spalovny 4582/17, 796 01 Prostějov,
IČ: 279 43 101,

j)

TYMIAN s.r.o., se sídlem: Probstnerova cesta 2/3082, 054 01 Levoča,
IČO: 366 02 141,

k)

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s., se sídlem: Probstnerova cesta 2/3082, 054 01
Levoča, IČO: 36594 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) – cc),

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 spočívala
především v poskytování zdravotních služeb a poradenské péče ve všech základních medicínských oborech,
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pobytových sociálních službách, provozování zdravotnické dopravní služby. Společnost zajišťovala vlastními silami
stravování a praní prádla nejen svým pacientům, ale i pro externí klientelu.
7. V účetním období od 01.01.2015 do 28.02.2015 byla společnost Nemocnice Šumperk a.s. ovládající osobou
ve vztahu k obchodní společnosti Dialýza Šumperk s.r.o., se sídlem: Šumperk, Nerudova 640/41, PSČ 787 52,
IČO: 61975 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 Servis a.s.
a)

Smlouva o poskytování služeb a dodávkách zboží uzavřená dne 1.7.2014, jejímž předmětem je poskytování
služeb v oblasti energetiky a hospodářsko-technické centrální správy majetku a konzultační a poradenská
činnost v těchto oblastech ve prospěch společnosti Nemocnice Šumperk a.s.

b)

Servisní rámcová smlouva uzavřená dne 1.9.2012, jejímž předmětem je zajištění servisu zdravotnických
prostředků.

2. obchodní společnost Podhorská nemocnice a.s.
a)

Rámcová smlouva o sterilizaci uzavřená dne 1.11.2008, jejímž předmětem je provádění sterilizace
předmětů určených ke sterilizaci.

b)

Rámcová smlouva o poskytování služeb uzavřená dne 1.3.2009, jejímž předmětem je poskytování služeb
prádelenského provozu.

c)

Smlouva o nájmu movitých věcí uzavřená dne 1.3.2014, jejímž předmětem je přenechání k dočasnému
užívání dva varné kotle.

3. obchodní společnost Dialýza Šumperk s.r.o.
a)

Smlouva o poskytování stravování uzavřená dne 1.1.2008, jejímž předmětem je možnost stravování
zaměstnanců Dialýzy Šumperk s.r.o.

b)

Rámcová smlouva o poskytování služeb prádelenského provozu uzavřená dne 2.3.2015.
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4. obchodní společnost Transfúzní služba a.s.
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a)

Smlouva o poskytnutí služeb uzavřená dne 1.1.2006 za účelem sterilizace zdravotnického materiálu.

b)

Smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne 31.8.2006 na pronájem garáže č. 18.

c)

Smlouva o spolupráci při provádění autotransfúzí uzavřená dne 1.9.2006. Předmětem této smlouvy
je závazek Transfúzní služby a.s. zajišťovat provádění autotransfúzí krve pro pacienty Šumperské
nemocnice a.s. (nyní Nemocnice Šumperk a.s.).

d)

Smlouva o zajištění laboratorních služeb ze dne 2.1.2007, jejímž předmětem je provádění interního
vyšetření dárců krve.

e)

Smlouva o poskytování stravování ze dne 1.1.2008, jejímž předmětem je zajištění odběru obědů
pro zaměstnance Transfúzní služby a.s.

f)

Smlouva o poskytování technické pomoci uzavřená dne 1.3.2008. Předmětem smlouvy je poskytování
technické pomoci, konzultační a expertizní činnosti a dalších služeb pro zajištění provozu Transfúzní
služby a.s.

g)

Rámcová kupní smlouva o dodávkách transfúzních přípravků ze dne 2.5.2008, jejímž předmětem jsou
dodávky transfúzních přípravků.

h)

Smlouva o konsignačním skladu ze dne 2.5.2008 za účelem zřízení konsignačního skladu k zajištění
zásobování transfúzními přípravky.

i)

Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená dne 1.12.2008. Pronajímatel Šumperská nemocnice a.s.
(nyní Nemocnice Šumperk a.s.) poskytuje nebytové prostory za účelem provozování plazmaferetického
centra.

j)

Smlouva o vedení mzdové agendy uzavřená dne 1.2.2011, jejímž předmětem je vedení mzdové agendy
zaměstnanců Transfúzní služby a.s.

k)

Dohoda o narovnání uzavřená dne 30.1.2015, jejímž předmětem je odměna za odběr transfúzních
prostředků v roce 2014.

l)

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání a krytého parkovacího stání pro vozidla uzavřená dne
16.2.2015, jejímž předmětem je nájem prostor v areálu Nemocnice Šumperk a.s. užívaný výlučně jako
spisovna a parkovací stání vozidel.

m)

Rámcová smlouva o poskytování služeb prádelenského provozu Šumperské nemocnice a.s. (nyní
Nemocnice Šumperk a.s.) uzavřená dne 2.3.2015, jejímž předmětem je poskytování uvedených služeb
prádelny a zajištění svozu a odvozu prádla na pracovišti Šumperk a Bruntál.
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5. obchodní společnost Repharm a.s.
a)

Smlouva o poskytování služeb uzavřená dne 3.7.2006, jejímž předmětem je konzultační, technická
pomoc expertizní a další činnost pro Repharm a.s.

b)

Rámcová kupní smlouva o dodávkách zboží uzavřená dne 1.9.2006, jejímž předmětem jsou opakované
dodávky léků a léčivých přípravků.

c)

Smlouva o poskytování stravování uzavřená dne 1.1.2008, jejímž předmětem je příprava a výdej obědů
v jídelně stravovacího provozu v areálu dodavatele zaměstnancům společnosti Repharm a.s.

d)

Rámcová smlouva o poskytování služeb prádelenského provozu Šumperské nemocnice a.s. (nyní
Nemocnice Šumperk a.s.) uzavřená dne 1.7.2011, jejímž předmětem je praní, žehlení, mandlování
a drobné opravy prádla.

e)

Smlouva o podnájmu budovy uzavřená dne 1.4.2012, jejímž předmětem je podnájem nebytových prostor
za účelem provozování lékárny.

f)

Smlouva o poskytování služeb uzavřená dne 22.6.2012, jejímž předmětem je poskytování služby kontroly
kvality medicinálního vzduchu.

g)

Smlouva o spolupráci uzavřená dne 25.10.2012, jejímž předmětem je spolupráce při uskutečňování
vzdělávacího programu – sanitář.

h)

Smlouva o propagaci uzavřená dne 27.1.2015, jejímž předmětem je propagace na akci "Lékařský
seminář - Gynekologie v souvisejících oborech".

i)

Smlouva o propagaci uzavřená dne 30.1.2015, jejímž předmětem je propagace na akci "Světový den
boje proti rakovině".

j)

Smlouva o propagaci uzavřená dne 23.2.2015, jejímž předmětem je propagace na akci "Preventivní
vyšetření zraku pro veřejnost".

6. obchodní společnost AGEL a.s.
a)

Smlouva o převodu obchodního podílu uzavřená dne 27.1.2015, jejímž předmětem je koupě společnosti
Dialýza Šumperk s.r.o.

b)

Dohoda o vypořádání závazků uzavřená dne 24.3.2015 mezi společnostmi AGEL a.s., Medical Systems
a.s. a Šumperská nemocnice a.s. (nyní Nemocnice Šumperk a.s.), jejímž předmětem je vypořádání závazků
a pohledávek v souvislosti s vyčleněním Nemocnice Šumperk a.s. ze skupiny vzájemně propojených osob.

c)

Dohoda o některých účetních otázkách vyčlenění společnosti Šumperská nemocnice z koncernové skupiny
uzavřená dne 27.3.2015, jejímž předmětem je spolupráce v oblasti účetních otázek do vyřešení vyčlenění.
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d)

Smlouva o spolupráci uzavřená dne 24.3.2015, jejímž předmětem je spolupráce a zastupování při registraci
ke skupinové registraci DPH.

e)

Smlouva uzavřená dne 1.7.2014, jejímž předmětem je poskytování služeb ve prospěch společnosti.

f)

Smlouva o zajištění likvidity uzavřená dne 1.12.2007, která řeší úpravu vztahů mezi smluvními stranami
při poskytování cashpoolingu.

g)

Smlouva mandátní, o spolupráci a zastupování při registraci ke skupinové registraci dle ust. § 95a
zákonač.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, uzavřená dne 2.1.2009, jejímž předmětem je vymezení
práv a povinností smluvních stran vyplývajících z jejich skupinové registrace dle zákona o dani z přidané hodnoty.

h)

Smlouva o poskytnutí podlicence uzavřená dne 14.1.2007, na základě které společnost Šumperská
nemocnice a.s. (nyní Nemocnice Šumperk a.s.) užívá podlicenci k programu ESO 09.

i)

Licenční smlouva k ochranným známkám uzavřená dne 1.1.2012, která stanoví práva a povinnosti
smluvních stran při užívání ochranných známek.

j)

Smlouva o úhradě nákladů na reklamu a propagaci uzavřená dne 1.1.2011, která řeší náklady spojené
s reklamou a propagací, zhodnocením obchodní značky a budování korporátní jednoty.

k)

Smlouva o poskytování stravování uzavřená dne 2.1.2008, jejímž předmětem je možnost stravování
zaměstnanců AGEL a.s.

7. obchodní společnost Martek Medical a.s.
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a)

Rámcová kupní smlouva o dodávkách zboží uzavřená dne 1.1.2005, jejímž předmětem je prodej
zdravotnického materiálu.

b)

Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená dne 1.8.2009, jejímž předmětem je pronájem nebytových
prostor o celkové výměře 121,13 m2 za účelem provozování výdejny zdravotnických prostředků. Smlouva
byla ukončena dohodou ke dni 30.4.2015.

c)

Rámcová smlouva o poskytování služeb uzavřená dne 1.1.2011, jejímž předmětem je stanovení rámcových
podmínek při vzájemném poskytování služeb. Smlouva byla ukončena dohodou ke dni 31.3.2015.

d)

Smlouva o poskytování služeb uzavřená dne 1.1.2012, jejímž předmětem je poskytování služeb v oblasti
elektronického zpracování faktur a zajištění logistiky zdravotnických prostředků. Smlouva byla ukončena
dohodou ke dni 31.3.2015.

e)

Dohoda o odměně za odběr zboží uzavřená 1.1.2015, jejímž předmětem je poskytnutí odměny za odběr
zdravotnického materiálu v roce 2014 plynoucí z Rámcové kupní smlouvy o dodávkách zboží.

f)

Smlouva o propagaci ze dne 3.3.2015, jejímž předmětem je propagace na odborném lékařském semináři
„Vybraná témata z laboratorní medicíny”, konaného dne 25.3.2015.
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8. obchodní společnost Medical Systems a.s.
a)

Smlouva uzavřená dne 24.3.2015. Předmětem je ukončení Smlouvy o dílo - Implementační smlouvy
IKIS® ze dne 1.11.2011, Smlouvy o poskytování služeb - servisní smlouva KIS® č.20120701, Smlouvy
o zpracování dat a osobních údajů ze dne 2.1.2012, Smlouvy o dílo - Implementační smlouva IKIS®
KLINIKA ze dne 1.2.2013, Smlouvy o dílo - migrace dat ze dne 1.2.2013, Licenční smlouvy IKIS®
ze dne 29.11.2013 a vypořádání veškerých autorských majetkových práv k integrovanému klinickému
informačnímu systému IKIS®.

b)

Dohoda o vypořádání závazků uzavřená dne 24.3.2015 mezi společnostmi Medical Systems a.s., AGEL
a.s. a Šumperská nemocnice a.s. (nyní Nemocnice Šumperk a.s.), jejímž předmětem je vypořádání závazků
a pohledávek v souvislosti s vyčleněním Nemocnice Šumperk a.s. ze skupiny vzájemně propojených osob.

c)

Ústní rámcová kupní smlouva uzavřená dne 2.1.2015 (s účinností do 31.3.2015), jejímž předmětem
jsou dodávky výpočetní techniky a kancelářského zboží.

9. obchodní společnost Nemocnice Podlesí a.s.
a)

Kupní smlouva uzavřená dne 12.2.2015, jejímž předmětem je prodej RTG vaskulárního angiografu BV
Pulsera 12" značky Philips.

10. obchodní společnost Středomoravská nemocniční a.s.
a)

Kupní smlouva, uzavřená dne 25.2.2015, jejímž předmětem je prodej nákladního automobilu specifikovaného
ve smlouvě.

III. Přehled jednání učiněných v Účetním období dle ustanovení § 82 odst. 2 písm. d) ZOK
V průběhu Účetního období Společnost neučinila žádná jednání nad rámec již uvedených 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.
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.
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V. Zhodnocení výhod a nevýhod, popř. rizik, plynoucích ze vztahů mezi Propojenými osobami dle ustanovení
§ 82 odst. 4 ZOK
Ze vztahů mezi Propojenými osobami vyplynuly pro Společnost výhody, kterými bylo především zajištění služeb
a dodávek komodit za zvýhodněných podmínek.
Společnosti nevyplynuly ze vztahů mezi Propojenými osobami žádné nevýhody a ani žádná rizika.
B. ZPRÁVA O VZTAZÍCH ZA OBDOBÍ OD 01.04.2015 DO 31.12.2015
Ovládající osoba:

MUDr. Martin Polach, MBA

Datum narození:

21.10.1962

Bytem na adrese:

Plechy 61, Nový Malín, PSČ 788 03

V účetním období od 01.04.2015 do 31.12.2015 byl základní kapitál Společnosti ve výši 2 000 000 Kč tvořen vkladem
jediného akcionáře, kterým je MUDr. Martin Polach, MBA, nar. 21. října 1962, bytem Plechy 61, 788 03 Nový Malín.
Pan MUDr. Martin Polach, MBA mohl v období od 01.04.2015 do 31.12.2015 přímo uplatňovat rozhodující vliv
ve Společnosti s podílem 100 % na hlasovacích právech Společnosti (prostřednictvím své 100% účasti ve Společnosti).
V účetním období od 01.04.2015 do 31.12.2015 byl MUDr. Martin Polach, MBA zároveň ovládající osobou společnosti
MUDr. Martin Polach s.r.o., se sídlem Zábřeh, Školská 461/45, PSČ 789 01, IČ: 293 97 073.
V průběhu účetního období byla mezi ovládající osobou a ovládanou Společností v platnosti jediná smlouva, a to Rámcová
smlouva na poskytování služeb prádelenského provozu Šumperské nemocnice (nyní Nemocnice Šumperk a.s.),
uzavřená dne 01.02.2012, jejímž předmětem je praní, žehlení, mandlování a drobné opravy prádla.
V průběhu Účetního období Společnost neučinila žádná jednání nad rámec, 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.

30

www.nemocnicesumperk.cz

...Zpráva o vztazích

Společnosti nevyplynuly ze vztahů mezi Propojenou osobou žádné nevýhody a ani žádná rizika.
Představenstvo Společnosti prohlašuje, že při získávání a ověřování informací pro účely této zprávy o vztazích vyvinulo
odpovídající úsilí a závěry, k nimž dospělo, byly formulovány po důkladném zvážení, přičemž veškeré údaje v této
zprávě o vztazích uvedené považuje za správné a úplné.
V Šumperku dne 31.1.2016

Za Nemocnici Šumperk a.s.:

_____________________________
MUDr. Radan Volnohradský
předseda představenstva

_____________________________
JUDr. Martin Polach
místopředseda představenstva

______________________________
Ing. Marie Poláchová
místopředsedkyně představenstva

_____________________________
Ing. Mgr. Martin Pelnář
člen představenstva
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