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01. Úvodní slovo předsedy představenstva
společnosti
Vážené dámy, vážení pánové,
vážení obchodní přátelé,
za představenstvo Společnosti Vám předkládám
dokument, který hodnotí uplynulý rok 2018, a to
jak z pohledu zásadních změn ve společnosti,
tak z pohledu hospodaření nemocnice
a plánovaných cílů dle strategického plánu.
Úvodem mi dovolte říci, že Nemocnice Šumperk
a.s. (dále jen „Nemocnice Šumperk“) se vyvíjí
v nového poskytovatele zdravotních služeb nejen
v našem regionu, ale i v rámci České republiky,
s potenciálem rozvoje v nových oborech
poskytované zdravotní péče.
Rok 2018 byl pro nemocnici, region, a hlavně pro
pacienty velmi významný. MUDr. Martin Polach,
MBA, majitel nemocnice v roce 2015, po vyčlenění
Nemocnice Šumperk ze skupiny AGEL a.s.,
stanovil jasné priority rozvoje nemocnice, které se
i v roce 2018 podařilo naplnit. Předně byl v srpnu
2018 dokončen dvouletý dotační projekt návazné
péče, při kterém bylo do Nemocnice Šumperk
po zralé diskuzi napříč jednotlivými odděleními
a pracovišti dodáno 323 kusů přístrojů v celkové
hodnotě 126 mil. Kč. Nemocnice Šumperk se
touto modernizací své přístrojové techniky
vyhoupla na pomyslném žebříčku evidovaných
zdravotnických přístrojů na velmi vysokou laťku.
Byly zakoupeny nejmodernější ultrazvuky, RTG
přístroj se sklopnou stěnou, 152 ks moderních
elektrických lůžek včetně speciálních pro ARIP
oddělení, vesmírný chodník pro rehabilitační
oddělení a další přístroje.

4

JUDr. Martin Polach
předseda představenstva společnosti
Nemocnice Šumperk a.s.

www.nemocnicesumperk.cz

...Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti

Společnost prošla důležitou personální změnou
v dozorčí radě, která s sebou nese naplnění
stanovených cílů a hodnot svěřených v realizaci
jediným akcionářem.
Celá Česká republika se i v roce 2018 potýkala
s nedostatkem personálu ve zdravotnictví,
a to především nelékařského zdravotnického
personálu, ale i odborných lékařů. Kontinuálním
úkolem, jak pro vedení nemocnice, tak pro
vedení jednotlivých oddělení je i nadále získávání
zkušených zdravotnických pracovníků z České
republiky i zahraničí. Nemocnice Šumperk
se v roce 2018 zapojila do projektu Ukrajina
MZČR pro zapojení nelékařského zdravotnické
personálu v rámci poskytování zdravotní péče
ve zdravotnických zařízení. Ke konci roku 2018
v Nemocnici Šumperk pracovalo v rámci tohoto
projektu celkem 6 osob, přičemž další nástupy
očekáváme na počátku roku 2019.
V oblasti mzdové je i nadále prioritou
managementu společnosti koordinovaný
a spravedlivý nárůst mzdových prostředků napříč
jednotlivými kategoriemi a poskytování veškerých
nastavených benefitů, které každoročně
rozšiřujeme, 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, dále
pak 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, jakožto
vyhledávané pracoviště s dobrým jménem.

Nutno také zmínit velice vyvážené vztahy
s městem Šumperkem a jeho vedením. V průběhu
roku prezentovala nemocnice na veřejných
setkáních se zastupiteli města Šumperka své
plány, které byly vnímány velice pozitivně,
a zastupitelé jim vyjádřili svou podporu.
Závěrem bych rád poděkoval všem našim
zaměstnancům, kteří svým pracovním nasazením
a erudicí se rozhodujícím způsobem podíleli na
úspěšném zvládnutí uplynulého roku a kteří věří
cílům stanoveným v dlouhodobé strategii. Děkuji
také členům dozorčí rady Nemocnice Šumperk,
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.
JUDr. Martin Polach
předseda představenstva
Nemocnice Šumperk a.s.
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02. Významné události uplynulého
kalendářního roku 2018
V roce 2018, dynamičtěji než kdy jindy, se
Nemocnice Šumperk stala v rámci Olomouckého
kraje páteřní nemocnicí poskytující péči ve
spádové oblasti dvou set tisíc obyvatel. Lékaři
v rámci této spádové oblasti ročně provedou více
než devět tisíc operací, každoročně Nemocnice
Šumperk hospitalizuje více než dvacet tisíc
pacientů a ve svých ambulancích ošetří více než
dvě stě tisíc lidí. Nemocnice Šumperk v rámci
spektra svých služeb disponuje již přes 40
odbornými ambulancemi napříč jednotlivými
odbornostmi (v současné době již i ve městě
Zábřeh). V nepřetržitém provoze disponuje 376
lůžky akutní péče, 80 lůžky následné péče při
nasmlouvaném počtu 114 lůžek.
Nemocnice Šumperk se stala na základě všech
změn od roku 2015, kdy došlo k vyčlenění
ze skupiny AGEL a.s., což s sebou přineslo
mnoho dynamických změn ve smyslu profilace
v nového poskytovatele zdravotních služeb napříč
všemi odbornostmi, hlavním a samostatným
poskytovatelem zdravotních služeb, který
s ohledem na svoji spádovou oblast, v některých
odbornostech i nadregionální, a přesah se stává
první volbou pro pacienty nejenom z okresu
Šumperk, ale také z přilehlých oblastí, zejména
pak Jesenicka, Rýmařovska, Bruntálska,
Orlickoústecka a dalších. Také nelze opomíjet
skutečnost, že Nemocnice Šumperk je centrem
péče o pohybový trakt včetně traumatologické
péče pro celou oblast, a to i Jesenicka.
Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem
vedení Nemocnice Šumperk, v rámci svých
rozvojových aktivit a strategické analýzy
dostupnosti a komplexnosti péče, přistoupilo
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k záměru realizovat v Nemocnici Šumperk
projekt komplexní následné péče v následné
intenzivní péči (NIP), následné ventilační péči
(NVP) a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské
péči (DIOP) u dospělých pacientů. K tomuto
účelu vedení společnosti odkoupilo od města
Šumperka historické budovy v areálu nemocnice,
přičemž největší z nich, „budovu staré chirurgie“
započalo rekonstruovat. Stavba začala 24. 5.
2018 a plánované dokončení a spuštění provozu
je plánováno na 4. kvartál roku 2019.
V rámci zdravotní péče Nemocnice Šumperk
v únoru 2018 spustila plný provoz ošetřovatelských
lůžek na detašovaném pracovišti v Zábřehu v počtu
23 lůžek, dne 1. 11. 2018 otevřela odloučené
pracoviště oční ambulance v Bruntále, přičemž
samostatně navázala na poskytování péče těmto
pacientům, která do té doby byla šumperskými
lékaři poskytována v rámci Podhorské nemocnice
a.s., člena skupiny AGEL a.s. Dále úspěšně získala
povolení k distribučnímu skladu léčiv od SÚKL
včetně vybudování zázemí dle požadavků platné
legislativy. V rámci rozvoje kardiologie i v roce
2018 Nemocnice Šumperk obhájila statut Centra
implementace/reimlementace kardiostimulátorů
dle nových požadavků odborné společnosti.
Dále pokračoval projekt Cardioanalyst –
vědecko-výzkumný projekt ohledně diagnostiky
kardiovaskulárních chorob ve spolupráci s FN
Olomouc a prof. Milošem Táborským.
Důležitým mezníkem, převážně v investicích do
zdravotnické techniky, se stal poslední srpen
roku 2018, kdy Nemocnice Šumperk kompletně
ukončila, jako jedna z mála nemocnic v ČR,
projekt návazné péče v objemu 126 mil. Kč.
a dodávky 323 ks přístrojů napříč odbornostmi.
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...Významné události uplynulého kalendářního roku 2018

Z hlediska legislativních požadavků na poskytování
zdravotní péče získala Nemocnice Šumperk
26. 9. 2018 nové oprávnění k poskytování
zdravotních služeb ve všech oborech
poskytované péče jako doposud, splnila tak
nejen technické, přístrojové, ale také personální
podmínky pro poskytování zdravotní péče.
V rámci specializovaných ambulantních provozů
zaregistrovala např. obor dětské endokrinologie
a diabetologie, dětské kardiologie či revmatologie
nebo angiologie.
V oblasti kvality a bezpečí poskytovaných služeb
dne 26. 11. 2018 Nemocnice Šumperk absolvovala
v pořadí již 5. reakreditační audit, ve kterém
úspěšně obhájila certifikát kvality a bezpečí
vydaný na další 3 roky.

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, dále akce v oblasti
prevence onkologických onemocnění a edukační
programy v rámci léčebné rehabilitace na školách.
Na úseku sociálních lůžek celoročně probíhá
muzikoterapie a canisterapie pomocí vyškoleného
personálu. I v loňském roce byl organizován Den
otevřených dveří Nemocnice Šumperk, který se
již jako každoročně těší velkému zájmu obyvatel
našeho regionu.

Dne 14. 5. 2018 byl k rukám předsedy dozorčí
rady Nemocnice Šumperk MUDr. Martina Polacha,
MBA doručeno odstoupení z funkce člena dozorčí
rady MUDr. Radana Volnohradského, a to ke dni
15. 5. 2018. Dozorčí rada toto odstoupení
jednohlasně akceptovala. Rozhodnutím jediného
akcionáře v působnosti valné hromady dne
6. 6. 2018 došlo ke snížení počtu členů dozorčí
rady na čtyři, nicméně vzhledem ke změně
znění zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech ze dne 19. 12. 2016,
se dne 28. 12. 2018 konaly volby členů do dozorčí
rady volených zaměstnanci Nemocnice Šumperk.
V těchto volbách byli zvoleni dva kandidáti,
MUDr. Dušan Fügner a MUDr. Miroslav Musílek.
Směrem k veřejnosti i v roce 2018 pokračovaly
projekty zaměřené na edukaci obyvatel v oblasti
zdravotnictví, jakými byly např. „Úsměv pro život“,
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03. Identifikační údaje společnosti včetně složení
statutárního orgánu ke dni 31. 12. 2018
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 01
IČO: 476 82 795
Právní forma: akciová společnost
Předmět podnikání ke dni 31. 12. 2018:
• výroba, obchod a služby neuvedené
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
• hostinská činnost,
• činnost účetních poradců, vedení účetnictví,
vedení daňové evidence,
• silniční motorová doprava – nákladní
vnitrostátní 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,
• 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,
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• poskytování služeb v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci,
• technickoorganizační činnost v oblasti požární
ochrany.
Předmět činnosti:
Druh a rozsah poskytované péče:
Poskytování zdravotních služeb, adresa místa
poskytování zdravotních služeb: Šumperk,
Nerudova 640/41, PSČ 787:
• obor zdravotní péče: alergologie a klinická
imunologie, forma zdravotní péče: ambulantní
péče (pouze laboratoř),
• obor zdravotní péče: anesteziologie
a intenzivní medicína, forma zdravotní péče:
ambulantní a akutní lůžková péče intenzivní
pro dospělé 1.,2., a 3. stupně,
• obor zdravotní péče: angiologie, forma
zdravotní péče: ambulantní péče,
• obor zdravotní péče: dermatovenerologie,
forma zdravotní péče: ambulantní a akutní
lůžková péče standardní,
• obor zdravotní péče: dětská endokrinologie
a diabetologie, forma zdravotní péče:
ambulantní péče,
• obor zdravotní péče: dětská kardiologie, forma
zdravotní péče: ambulantní péče,
• obor zdravotní péče: dětské lékařství,
forma zdravotní péče: ambulantní a akutní
lůžková péče standardní, akutní lůžková péče
intenzivní pro děti 1., 2. stupně,
• obor zdravotní péče: endokrinologie
a diabetologie, forma zdravotní péče:
ambulantní péče,
• obor zdravotní péče: gastroenterologie, forma
zdravotní péče: ambulantní péče,
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...Identifikační údaje společnosti včetně složení statutárního
orgánu ke dni 31. 12. 2018
• obor zdravotní péče: gynekologie
a porodnictví, forma zdravotní péče:
ambulantní a akutní lůžková péče standardní,
• obor zdravotní péče: hematologie a transfúzní
lékařství, forma zdravotní péče: ambulantní
péče a laboratoř,
• obor zdravotní péče: chirurgie, forma zdravotní
péče: ambulantní a akutní lůžková péče
standardní, akutní lůžková péče intenzivní
1. a 2. stupně,
• obor zdravotní péče: kardiologie, forma
zdravotní péče: ambulantní péče,
• obor zdravotní péče: klinická biochemie,
forma zdravotní péče: ambulantní péče (pouze
laboratoř),
• obor zdravotní péče: klinická onkologie, forma
zdravotní péče: ambulantní péče,
• obor zdravotní péče: lékařská mikrobiologie,
forma zdravotní péče: ambulantní péče (pouze
laboratoř včetně antibiotického střediska),
• obor zdravotní péče: neonatologie, forma
zdravotní péče: akutní lůžková péče intenzivní
(neonatologická intenzivní péče 1. stupně),
• obor zdravotní péče: neurologie, forma
zdravotní péče: ambulantní a akutní lůžková
péče standardní,
• obor zdravotní péče: oftalmologie, forma
zdravotní péče: ambulantní a akutní lůžková
péče standardní,
• obor zdravotní péče: otorinolaryngologie
a chirurgie hlavy a krku, forma zdravotní
péče: ambulantní a akutní lůžková péče
standardní,
• obor zdravotní péče: ortopedie
a traumatologie pohybového ústrojí, forma
zdravotní péče: ambulantní a akutní lůžková
péče standardní,

• obor zdravotní péče: paliativní medicína,
forma zdravotní péče: ambulantní péče,
• obor zdravotní péče: patologie, forma
zdravotní péče: histopatologická laboratoř
vč. pitevny,
• obor zdravotní péče: plastická chirurgie, forma
zdravotní péče: ambulantní péče,
• obor zdravotní péče: pneumologie
a ftizeologie, forma zdravotní péče:
ambulantní a akutní lůžková péče standardní,
• obor zdravotní péče: radiační onkologie, forma
zdravotní péče: ambulantní péče,
• obor zdravotní péče: radiologie a zobrazovací
metody, forma zdravotní péče: ambulantní
péče (vč. pracoviště skiagrafického,
skiaskopického, výpočetní tomografie
CT, mamografického, ultrazvukového
a magnetické rezonance),
• obor zdravotní péče: rehabilitační a fyzikální
medicína, forma zdravotní péče: ambulantní,
• obor zdravotní péče: revmatologie, forma
zdravotní péče: ambulantní péče,
• obor zdravotní péče: urologie, forma zdravotní
péče: ambulantní a akutní lůžková péče
standardní,
• obor zdravotní péče: vnitřní lékařství, forma
zdravotní péče: ambulantní a akutní lůžková
péče standardní, akutní lůžková péče intenzivní
1. stupně, dlouhodobá lůžková péče,
• obor zdravotní péče: všeobecné praktické
lékařství, forma zdravotní péče: ambulantní
péče,
• obor zdravotní péče: nutriční terapeut, forma
zdravotní péče: ambulantní péče,
• obor zdravotní péče: fyzioterapeut, forma
zdravotní péče: ambulantní péče,
• obor zdravotní péče: porodní asistentka,
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orgánu ke dni 31. 12. 2018
forma zdravotní péče: ambulantní péče,
• obor zdravotní péče: zdravotnická dopravní
služba, forma zdravotní péče: přeprava
pacientů,
• obor zdravotní péče: farmacie, forma
zdravotní péče: ambulantní (lékárenská péče)
včetně výdeje na žádanky pro zdravotnická
zařízení ústavní péče na adrese:
Nemocnice Šumperk a.s., Nerudova 640/41,
Šumperk, PSČ 787 01, Nemocnice Šumperk a.s.,
Smetanova 187/13, Zábřeh, PSČ 789 01,
ošetřovatelský úsek detašované pracoviště,
Interna Zábřeh s.r.o., Jiráskova 123/24,
Zábřeh, PSČ 789 01, Lázně Velké Losiny, s.r.o.,
Lázeňská 323, Velké Losiny, PSČ 788 15.
Poskytování zdravotních služeb, adresa místa
poskytování zdravotních služeb:
Zábřeh, nám. 8. května 1, PSČ 789 01:
• obor zdravotní péče: gynekologie
a porodnictví, forma zdravotní péče:
ambulantní péče,
• obor zdravotní péče: urologie, forma zdravotní
péče: ambulantní péče
Poskytování zdravotních služeb, adresa místa
poskytování zdravotních služeb:
Zábřeh, Smetanova 187/13, PSČ 789 01:
• obor zdravotní péče: vnitřní lékařství, forma
zdravotní péče: dlouhodobá lůžková péče

Poskytování zdravotních služeb, adresa místa
poskytování zdravotních služeb:
Bruntál, Jesenická 1757/5, PSČ 792 01:
• obor zdravotní péče: oftalmologie, forma
zdravotní péče: ambulantní specializovaná
péče
Sociální služby poskytované ve
zdravotnických zařízeních ústavní péče
Místa provozování:
- Šumperk, Nerudova 640/41, PSČ 787 01
– nemocnice (část majetku vlastní, část
majetku nájemní vztah město Šumperk);
- Zábřeh, náměstí 8. května 1, PSČ 789 01
– provozování gynekologické a urologické
ambulance v prostorách užívaných na základě
nájemní smlouvy.
- Zábřeh, Smetanova 187/13, PSČ 789 01
– provozování detašovaného pracoviště
ošetřovatelského úseku v prostorách
užívaných na základě nájemní smlouvy.
- Olomouc, Na Šibeníku 1, PSČ 779 00
– provozování ortopedické ambulance
v prostorách užívaných na základě nájemní
smlouvy.
- Bruntál, Jesenická 1757/5, PSČ 792 01
– provozování oční ambulance v prostorách
užívaných na základě nájemní smlouvy.
Telefon: 583 335 004

Poskytování zdravotních služeb, adresa místa
poskytování zdravotních služeb:
Olomouc, Na Šibeníku 1, PSČ 779 00:
• obor zdravotní péče: ortopedie
a traumatologie pohybového ústrojí, forma
zdravotní péče: ambulantní
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Více informací naleznete na našich internetových
stránkách na adrese: www.nemocnicesumperk.cz
Složení statutárního orgánu společnosti
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...Identifikační údaje společnosti včetně složení statutárního
orgánu ke dni 31. 12. 2018
ke dni 31. 12. 2018:
Představenstvo:
JUDr. Martin Polach - předseda představenstva
Ing. Roman Stibor - místopředseda představenstva
Ing. Mgr. Martin Pelnář - člen představenstva
Dozorčí rada:
MUDr. Martin Polach, MBA - předseda dozorčí rady
MUDr. Dana Polachová - člen dozorčí rady
Ing. Hana Répalová - člen dozorčí rady
MUDr. Dušan Fügner - člen dozorčí rady
MUDr. Miroslav Musílek - člen dozorčí rady
Způsob jednání za společnost:
Za společnost jedná předseda představenstva
samostatně nebo jednají společně předseda
představenstva a místopředseda představenstva.

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

Jediný akcionář:
MUDr. Martin Polach, MBA
nar. 21. října 1962
Plechy 61, 788 03 Nový Malín
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
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04. Poslání společnosti a podnikatelský cíl
Nemocnice Šumperk se formuje do nového
poskytovatele zdravotnických služeb s velkým
potenciálem
odborníků,
poskytujících
zdravotnické služby pro spádovou oblast 200
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
je centrem péče o pohybový trakt v oblasti
Jeseníků. Jejím cílem je vstřícný klientský přístup,
vysoká kvalita poskytovaných služeb s uceleným
portfoliem zdravotní péče a vysoká spokojenost
pacientů i zaměstnanců.
Podnikatelský cíl:
- Poskytování odborné a bezpečné zdravotní
péče se zajištěním řízené, kontrolované
- a certifikované kvality poskytovaných služeb.
- Klientský a osobní přístup k pacientům.
- Vysoká erudovanost personálu s cílem
kontinuálního profesního rozvoje, včetně
podpory vzdělávání zaměstnanců na všech
úrovních.

- Budování firemní kultury, loajality
a spokojenosti zaměstnanců.
- Aktualizace generelu rozvoje
(stavební a přístrojové investice).
- Budování personální stability bez neřízené
fluktuace, včetně podpory vybranými
benefitními programy.
- Finanční stabilita a profitabilita.
- Rozšiřování nabídky a spektra poskytovaných
služeb ve vybraných odbornostech.
- Elektronizace procesů.
- Kontinuální zvyšování kvality a bezpečí
poskytovaných služeb.
- Zajištění ochrany osobních údajů v souladu
s GDPR.
- Zvyšování kvality úrovně komunikace
na všech úrovních.
- Zapojení zaměstnanců do rozvojových
programů a rozvoje vybraných oborů.
- Certifikace Společnosti jako humánního
zaměstnavatele prostřednictvím služby
„Employee Life Assistent“.
- Zapojení se do projektu „Ukrajina“
pro nelékařský zdravotnický personál.
- Postupné snižování ekologické zátěže.
Naše motto:
Otevřená nemocnice – vstřícnost, pochopení,
profesionalita. Partnerský a osobní přístup
ke klientům.

Pavilon R
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05. Organizační schéma společnosti
ke dni 31. 12. 2018
Výbor pro interní audit

Valná hromada

Dozorčí rada

Představenstvo

místopředseda představenstva

předseda představenstva

Sekretariát

Ekonom

Finanční ůčtárna

Manažer pro vnější vztahy

Finanční controller

člen představenstva

pověřenec pro ochranu osobních
údajů

prádelenský provoz
personální a mzdové oddělení
oddělení řízení kvality

správa budov
stravovací provoz

Oddělení řízení projektů
marketing a PR

technické oddělení

specializované činnosti:
-informační technologie
- zdravotnická technika

oddělení úklidu

lékárna nemocnice Šumperk
distribuční sklad léčivých přípravků
oddělení zdravotnických pojišťoven
správce výkaznictví

Manažer neoperačných oborů

Manažer operačných oborů

Manažer komplementu

Hlavní sestra

neoperační obory oddělení
1-9

operační obory oddělení
1-11

komplement oddělení
1-4

projektový manažer pro NLZP
vrchní sestry

1 - dětské + dětská JIP

1 - ARIP

2 - gastroenterologické

2 - centrální operační sály

nemocniční kaplanka

nutriční terapeuti

3 - interní

3 - centrální příjem

1 - laboratoře komplementu NŠ
- pracoviště centrální laboratoře
- pracoviště patologické
laboratoře

4 - kardiologické

4 - centrální sterilizace

2 - mikrobiologická laboratoř

ústavní hygienik
zdravotnická dopravní služba

5 - kožní

5 - chirurgické

3 - patologie

6 - klinické onkologie

6 - gynekologicko-porodnické

4 - radiodiagnostické

7 - neurologie

7 - oční

8 - ošetřovatelský úsek

8 - ORL

9 - plicní

9 - ortopedické

sociální pracovníci

10 - rehabilitační
11 - urologické
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06. Výrok auditora k výroční zprávě
a statutární závěrka
ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2018
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2018

15

2018

Výroční zpráva
Nemocnice Šumperk a.s.

07. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku ke
dni 31. 12. 2018, aktivity v oblasti ochrany životního prostředí, aktivity
v oblasti výzkumu a vývoje, aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů
Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti
a stavu jejího majetku ke dni 31. 12. 2018
V roce 2018 bylo pracovní úsilí a podnikatelské
aktivity, stejně jako v předcházejících letech,
zaměřeny především na rozvoj poskytované
zdravotní péče a udržení či zlepšování její kvality.
Nejvýznamnější investicí roku 2018 bylo zahájení
rekonstrukce budovy „staré chirurgie“ v areálu
Nemocnice Šumperk, která bude sloužit pro lůžka
následné intenzivní péče, následné ventilační
péče a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské
péče. Uvedení nového pavilonu do provozu
plánuje management Nemocnice Šumperk ve
čtvrtém kvartále roku 2019, přičemž celkové
náklady vyšplhají ke 140 mil. Kč včetně DPH.
Významnou investiční akcí vloženou do majetku
města Šumperka byla instalace moderního
RTG přístroje v pavilonu C, kde pouze stavební
práce a připravenost k instalaci byly vyčísleny
na 1,6 mil. Kč.
Nemocnice Šumperk nadále poskytuje
zdravotnickou péči jak v objektech vlastních, tak
v objektech pronajatých od města Šumperka.
V souladu s ustanoveními nájemní smlouvy mezi
Nemocnicí Šumperk a městem Šumperkem bylo
předepsané roční nájemné, které pro rok 2018
činilo 13 450 532 Kč.
Nejvýznamnějšími investicemi na majetku města
Šumperka v roce 2018 bylo dokončení rekonstrukce
lůžkového oddělení chirurgie ve 4. NP pavilonu B,
dokončení rekonstrukce ambulantní části kožního
oddělení v pavilonu F, rekonstrukce kanalizačního
řádu v areálu nemocnice, výměna 1 ks výtahu na
CP nebo rekonstrukce lůžkových pokojů č. 3 a 8
na neurologickém oddělení v pavilonu F.
Mimo opravy, které byly realizovány na městském
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majetku z vybraného nájemného, rekonstruovala
Nemocnice Šumperk i vlastní objekty s cílem
zvýšení komfortu našich klientů i zlepšení
pracovních podmínek zaměstnanců. Mezi tyto patří
např. stavební úpravy části gastroenterologického
oddělení včetně vzduchotechniky v 1. NP pavilonu
A, rekonstrukce sociálního zázemí lékařského
pokoje na dětském oddělení v pavilonu A,
rekonstrukce dvou koupelen ubytovacích jednotek
č. 15 a č. 16 na ubytovně či demolice stávající
dřevostavby v areálu nemocnice.
Nemocnice Šumperk v roce 2018 pokračovala
v investiční činnosti zahájené v předchozích
letech v souladu se střednědobým plánem rozvoje
nemovitostí tak, aby spolu se zvýšením kvality
lékařských a ošetřovatelských služeb nabídla
svým klientům i zaměstnancům přívětivější
a modernější prostředí.
Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí
Nemocnice Šumperk 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 roce

www.nemocnicesumperk.cz

2018 Nemocnice Šumperk a.s. zavedla separaci
plastového odpadu s cílem snížit dopad na životní
prostředí a pro efektivnější likvidaci papírového
odpadu zakoupila průmyslový lis, který výrazným
způsobem snížil četnost vyvážek kontejnerů
s odpadem.
Nemocnice Šumperk v roce 2018 dokončila
přípravy investičních akcí zateplení pavilonů A a D,
realizací těchto zateplení dojde k výrazné úspoře
tepelné energie vytápění objektů s pozitivním
dopadem do životního prostředí.
Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje
Společnost Nemocnice Šumperk nerealizuje ve
vlastní režii žádné výzkumné a vývojové aktivity.
Aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů
Nemocnice Šumperk nabízí svým zaměstnancům
výhody nad rámec zákonných povinností –
zvýhodněné příplatky, příspěvek zaměstnavatele
na penzijní připojištění, pravidelné výkonnostní
odměny, 5 týdnů řádné dovolené, příspěvek
na dětskou rekreaci, rekondiční programy na
rehabilitačním oddělení, rekondiční a léčebné
pobyty v lázeňském zařízení, bezúročné zápůjčky,
dotované stravné. Neustále rozšiřuje seznam
obchodníků pro zvýhodněné služby (Karta
benefitů) a nově od října 2018 zajistila všem
zaměstnancům i jejich rodinným příslušníkům
využití komplexních asistenčních služeb ELA
(Employee Life Assistant).
Nemocnice Šumperk plně podporuje odborný růst
zdravotnických i nezdravotnických pracovníků
a v rámci péče o zaměstnance pravidelně pořádá
vzdělávací akce, odborné semináře a stáže,
které pracovníci uplatňují v rámci celoživotního

vzdělávání. Zaměstnanci jsou rovněž pravidelně
proškolováni také v oblasti bezpečnosti práce
a ostatních předpisů souvisejících s provozem
společnosti (hygienické řády, směrnice
a nařízení apod.). Meziročně se společnost snaží
systematicky navyšovat portfolio benefitů dle
aktuální potřeby svých zaměstnanců. Pravidelně
probíhá šetření spokojenosti zaměstnanců, ze
kterého vedení čerpá zpětnou vazbu.
I v roce 2018 zůstalo zachováno navýšení
mezd u nelékařského zdravotnického personálu
2 000 Kč za směnnost, dále byla u této kategorie
oceněna odborná praxe ve směnném provozu
a byly navýšeny příplatky za náročnost oddělení.
Mimo navýšení tarifních mezd všem kategoriím
zaměstnanců prioritou zůstaly kategorie
nelékařského zdravotnického personálu i v roce
2019, ve kterém dojde znovu k navýšení příplatku
za směnnost u nelékařských zdravotnických
pracovníků bez odborného dohledu o 1 100 Kč
a pod odborným dohledem o 700 Kč.
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, která byla znovu
uzavřena na období 2018-2021.
Společnost Nemocnice Šumperk a.s. nemá
pobočku nebo jinou část obchodního závodu
v zahraničí.
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08. Předpokládaný vývoj společnosti
v roce 2019
V nadcházejícím roce se bude společnost
Nemocnice Šumperk soustředit na několik
základních oblastí. V prvé řadě to bude
stabilizace lékařského i nelékařského personálu,
naplnění plánu ekonomických cílů a plánované
investiční výstavby. Společnost nehodlá polevit
v naplňování odborných cílů, včetně kontinuálního
vzdělávání odborníků, napříč všemi odbornostmi.
Certifikáty kvality nás zavazují i v následujících
letech nejenom dodržovat, ale i zvyšovat
všechny ukazatele tak, abychom naplnili vizi naší
společnosti, být vyhledávaným a respektovaným
zdravotnickým zařízením s vysokou odborností
a kvalitou poskytovaných služeb v rámci severní
Moravy.
V roce 2019 budeme i nadále naplňovat plánované
podnikatelské projekty, zaměřené především na
vybudování následné péče pro klienty Šumperska
a okolí, zajištění vysoce odborné ošetřovatelské
intenzivní péče včetně zajištění odborného
zdravotnického personálu. V průběhu prvního
kvartálu bude dokončena generální rekonstrukce
zateplení pavilonu A, který tím získá moderní
vzhled, a především energetickou úsporu tepla
a tím i komfort pro pacienty i zaměstnance
v letních i zimních měsících.
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
platnou smlouvou.
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Nezastupitelnou roli vidíme v procesu vzdělávání
a rozvoji medicínských oborů. Také v této
oblasti očekáváme v roce 2019 výrazný posun,
jelikož nemocnice pokračuje ve spolupráci
s kardiologickým pracovištěm Fakultní nemocnice
Olomouc či zapojení se do projektu CardioAnalyst.
V rámci gastroenterologie hodláme začít
poskytovat péči pacientům s biologickou léčbou.
Nadále budeme pokračovat v organizování
pravidelných odborných regionálních lékařských
i sesterských seminářů, proběhne již IX. ročník
ústavního sympozia mladých lékařů naší
nemocnice, na kterém prezentují novinky v léčbě
na svých odděleních. Budeme i nadále podporovat
aktivní účast našich zdravotníků na celostátních
odborných kongresech.
Své 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.
Nemocnice Šumperk plánuje i nadále
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
K 1. 1. 2019 se Nemocnice Šumperk stala vlastníkem 100 % podílu ve společnosti Interna Zábřeh s.r.o.
se sídlem Jiráskova 123/24, 789 01 Zábřeh, která poskytuje péči na 65 sociálních lůžkách a 20 lůžkách
dlouhodobé ošetřovatelské péče. Tato investice podporuje generel rozvoje společnosti a zajištění tak
komplexní poskytovaní zdravotní péče na lůžkách intenzivních, akutních, ošetřovatelských i sociálních.
Ke dni 1. 1. 2019 byl jediným akcionářem MUDr. Martinem Polachem, MBA zvolen šestým členem dozorčí
rady společnosti MUDr. Igor Ziegelheim.
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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 1. 1. 2018 Do 31. 12. 2018

Nemocnice Šumperk a.s.
se sídlem:
Nerudova 640/41, Šumperk, PSČ 787 01
IČO:
47682795
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3020
(dále též „Společnost“)

Statutární orgán Společnosti jakožto ovládané osoby vypracoval 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:

Ovládající osoba:
Datum narození:
Bytem na adrese:

MUDr. Martin Polach, MBA
21. 10. 1962
Plechy 61, Nový Malín, PSČ 788 03

1. Struktura vztahů mezi ovládající osobou a Společností a mezi Společností a osobami ovládanými
stejnou ovládající osobou
V účetním období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 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 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 přímo uplatňovat rozhodující
vliv ve Společnosti prostřednictvím 100 % podílu na hlasovacích právech Společnosti.
Dle informací dostupných Společnosti byl v účetním období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 MUDr. Martin
Polach, MBA zároveň jediným společníkem a ovládající osobou společnosti MUDr. Martin Polach s.r.o.
se sídlem Zábřeh, Školská 461/45, PSČ 789 01, IČ: 293 97 073.
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2. Úloha Společnosti
Úloha Společnosti spočívala především v poskytování zdravotních služeb a poradenské péče ve všech
základních medicínských oborech, pobytových sociálních službách, lékárenské péče včetně distribučního
skladu léčivých přípravků a provozování zdravotnické dopravní služby. Společnost dále zajišťovala
vlastními silami stravování, praní prádla a úklidové služby nejen svým pacientům, ale i pro externí
klientelu.

3. Způsob a prostředky ovládání
K ovládání Společnosti dochází zejména prostřednictvím rozhodování na valných hromadách Společnosti.
Vzhledem k podílu na hlasovacích právech mohla ovládající osoba prosadit např. jmenování nebo odvolání
členů dozorčího i statutárního orgánu Společnosti.
V účetním období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 neexistovaly žádné zvláštní smlouvy mezi Společností
a ovládající osobou, ve vztahu ke způsobům a prostředkům ovládání Společnosti.

4. Přehled jednání Společnosti s propojenými osobami
V průběhu účetního období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 Společnost neučinila žádná jednání nad rámec
jednání uvedených v části 5. této zprávy o vztazích, která by byla učiněna na popud nebo v zájmu
ovládající osoby nebo jí ovládaných osob a která by se týkala majetku, který přesahuje 10 % vlastního
kapitálu Společnosti zjištěného podle poslední účetní závěrky.

5. Přehled vzájemných smluv
V průběhu účetního období byly mezi ovládající osobou a ovládanou Společností uzavřeny nebo byly
v platnosti tyto smlouvy:
- Rámcová smlouva na poskytování služeb prádelenského provozu Šumperské nemocnice (nyní
Nemocnice Šumperk a.s.) uzavřená dne 1. 2. 2012, jejímž předmětem je praní, žehlení, mandlování
a drobné opravy prádla.
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- Smlouva o poskytování technické pomoci uzavřená dne 1. 7. 2013, s Dodatkem č. 1 ze dne 1. 6. 2015,
jejímž předmětem je poskytování technické pomoci, konzultačních, expertizních služeb a dalších
činností poskytovatelem pro objednatele.
- Smlouva o zápůjčce uzavřená dne 31. 7. 2016, s Dodatkem č. 1 ze dne 31. 10. 2016, s Dodatkem
č. 2 ze dne 10. 5. 2017 a s Dodatkem č. 3 ze dne 7.6.2017, jejímž předmětem je poskytnutí finanční
rezervy.

6. Posouzení újmy a jejího vyrovnání
V účetním období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 nevznikla Společnosti žádná újma v důsledku vlivu
ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, která by měla být předmětem vyrovnání dle ustanovení
§ 71 a 72 ZOK.

7. Zhodnocení výhod a nevýhod a rizik
Společnosti nevyplynuly ze vztahů mezi Společností, ovládající osobou a jimi ovládanými osobami 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. 3. 2019
Za Nemocnici Šumperk a.s.:

JUDr. Martin Polach
předseda představenstva
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Ing. Roman Stibor
místopředseda představenstva

Ing. Mgr. Martin Pelnář
člen představenstva
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