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01.

ÚVODNÍ SLOVO
předsedy představenstva

Vážené dámy, vážení pánové,
vážení obchodní přátelé,

za představenstvo společnosti Vám předkládám dokument, který hodnotí uplynulý rok 2019, 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 během
posledních 5 let vyvinula 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 2019 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 2019
podařilo naplnit. Předně po celý rok 2019 probíhala
a nadále probíhá rozsáhlá rekonstrukce budovy staré
chirurgie v areálu nemocnice, do které se v průběhu
roku 2020 přestěhují ošetřovatelská lůžka a bude zde
poskytována péče pro pacienty následné intenzivní
péče, dlouhodobé ošetřovatelské intenzivní péče
a následné ventilační péče. Rekonstrukcí této budovy
získají výše uvedená oddělení nejen moderní prostory,
ale také nejmodernější zdravotnickou technologii.
Největší investiční akcí v rámci nákupu zdravotnické techniky se v roce 2019 stala nutná obměna CT
přístroje SOMATOM Definition AS+ a skiagraficko –
skiaskopické stěny LUminos dRF Max v celkové ceně
přístrojů téměř 21 mil. Kč. Společnost prošla důležitou
personální změnou v dozorčí radě i představenstvu,
která s sebou nese naplnění stanovených cílů a hodnot
svěřených v realizaci jediným akcionářem.

Celá Česká republika se nadále 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 i v roce 2019 pokračuje
v tzv. projektu Ukrajina MZČR pro zapojení nelékařského
zdravotnické personálu v rámci poskytování zdravotní

JUDr. Martin Polach

předseda představenstva společnosti
Nemocnice Šumperk a.s.

péče ve zdravotnických zařízení. Ke konci roku 2019
v Nemocnici Šumperk pracovalo v rámci tohoto projektu celkem 15 osob, přičemž další nástupy očekáváme
v průběhu roku 2020.

dokončení na další straně
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předsedy představenstva společnosti

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 nového primáře MUDr. Jána Debreho, jakožto
vyhledávané pracoviště s dobrým jménem.
V rámci rozšíření zdravotní péče získala
Nemocnice Šumperk v roce 2019 status
centra biologické léčby na kožním a gastroenterologickém oddělení.
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 mi dovolte velmi poděkovat všem
našim zaměstnancům, kteří se svým pracovním
nasazením a erudicí 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.
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02.

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI
uplynulého kalendářního
roku 2019

V roce 2019, 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, Bruntál, Olomouc). V nepřetržitém provoze disponuje 376 lůžky akutní péče,
80 lůžky následné péče při nasmlouvaném počtu 114 lůžek.

Nemocnice Šumperk se od roku 2015 stala hlavním
a samostatným poskytovatelem zdravotních služeb,
který s ohledem na svoji spádovou oblast, v některých
odbornostech i nadregionální, první volbou pro pacienty
nejenom z okresu Šumperk, ale také z přilehlých oblastí,
zejména pak Jesenicka, Rýmařovska, Bruntálska, Orlickoústecka a dalších. Nelze rovněž opomíjet skutečnost,
že Nemocnice Šumperk je dlouhodobě 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 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 2. kvartál
roku 2020.

mentace/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 pro Nemocnici Šumperk byla skutečnost, že se k 1. 1. 2019 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 významná investice podporuje generel rozvoje
společnosti a zajištění tak komplexního poskytovaní
zdravotní péče na lůžkách intenzivních, akutních, ošetřovatelských i sociálních. V průběhu roku se ve spol. Interna
Zábřeh s.r.o. pod novým vedením podařilo stabilizovat
personál včetně nastavení mzdových ohodnocení pracovníků a plně naplnit kapacitu 65 lůžek sociální péče.
dokončení na další straně

>>

V rámci zdravotní péče Nemocnice Šumperk od 1. 9. 2019
otevřela odloučené pracoviště urologické ambulance
v Olomouci, vlastní ordinaci praktického lékaře, dále získala
statut centra pro biologickou léčbu na kožním a gastroenterologickém oddělení a započala plány k projektu
jednodenní péče v oborech ortopedie a traumatologie
pohybového aparátu, chirurgie, urologie a gynekologie a porodnictví. V rámci rozvoje oboru hematologie
a transfuzní lékařství Nemocnice Šumperk otevřela vlastní
plazmaferetické centrum v areálu nemocnice, přičemž
v roce 2020 plánuje připravit pro dárce i odběrové místo
plné krve. Hlavním důvodem tohoto rozhodnutí vedení
společnosti je především alespoň částečná samostatnost
v dodávce krevních přípravků. V oboru kardiologie i v roce
2019 Nemocnice Šumperk obhájila statut Centra imple-
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VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI

uplynulého kalendářního roku 2019

V oblasti kvality a bezpečí poskytovaných služeb Nemocnice Šumperk získala dne 17. 9. 2019 důležité ocenění absolutního vítěze projektu Bezpečná a kvalitní
nemocnice 2019 od České společnosti pro akreditaci
ve zdravotnictví s.r.o. Dále byl Nemocnici Šumperk dne
3. 12. 2019 společností B. Braun Medical s.r.o. udělen certifikát bezpečnosti a kvality za zásadní zvýšení ochrany
zdravotnického personálu a pacientů před chemickou
kontaminací při přípravě a aplikaci cytotoxických léčiv
zavedením bezpečnostních víceramenných infuzních setů.

Vzhledem k vydání vyhlášky 221/2018 Sb. o vzdělávání
v základních kmenech lékařů získala Nemocnice Šumperk
v průběhu roku 2019 akreditační certifikáty pro vzdělávaní lékařů v základních kmenech téměř všech oborů.
V roce 2019 došlo na chirurgickém oddělení ke změně
primáře, kdy od 20. 6. 2019 byl do této funkce jmenován
MUDr. Ladislav Dvořák, dlouholetý zástupce primáře.
Změnou vedení prošlo i kožní oddělení, které od 11. 11. 2019
vede jako primářka MUDr. Veronika Paťavová.
Ke dni 1. 1. 2019 byl do funkce člena dozorčí rady zvolen
jako šestý člen MUDr. Igor Ziegelheim a dne 3. 10. 2019
rozhodnutím jediného akcionáře v rámci působnosti valné
hromady došlo k odvolání z funkce člena představenstva
pana Ing. Mgr. Martina Pelnáře.
Směrem k veřejnosti i v roce 2019 pokračovaly projekty
zaměřené na edukaci obyvatel v oblasti zdravotnictví,
jakými byly 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, 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.
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03.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI
včetně složení statutárního
orgánu ke dni 31. 12. 2019

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. 2019:

Předmět činnosti:

•v
 ýroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
•h
 ostinská činnost,
•č
 innost 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,
•č
 ištění a praní textilu a oděvů,
•v
 odoinstalatérství, topenářství,
•m
 ontáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny,
•m
 ontáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení,
•p
 oskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
• t echnickoorganizační činnost v oblasti požární ochrany.
Druh a rozsah poskytované péče:
Poskytování zdravotních služeb, adresa místa poskytování zdravotních služeb:
Šumperk, Nerudova 640/41, PSČ 787 01:
• 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, lůžková následná intenzivní
péče, lůžková dlouhodobá péče,
•o
 bor zdravotní péče: angiologie, forma zdravotní péče: ambulantní péče,
•o
 bor zdravotní péče: dermatovenerologie, forma zdravotní péče: ambulantní a akutní lůžková péče standardní,
•o
 bor zdravotní péče: dětská endokrinologie a diabetologie, forma zdravotní péče: ambulantní péče,
•o
 bor zdravotní péče: dětská kardiologie, forma zdravotní péče: ambulantní péče,
•o
 bor zdravotní péče: dětské lékařství, forma zdravotní péče: ambulantní a akutní lůžková
péče standardní, akutní lůžková péče intenzivní pro děti 1., 2. stupně,
pokračování na další straně
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ke dni 31. 12. 2019

• obor zdravotní péče: endokrinologie a diabetologie, forma zdravotní péče: ambulantní
péče,
•o
 bor zdravotní péče: gastroenterologie, forma zdravotní péče: ambulantní péče,
• 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,
•o
 bor zdravotní péče: kardiologie, forma zdravotní péče: ambulantní péče,
• obor zdravotní péče: klinická biochemie, forma zdravotní péče: ambulantní péče (pouze
laboratoř),
•o
 bor 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),
•o
 bor 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,
•o
 bor zdravotní péče: paliativní medicína, forma zdravotní péče: ambulantní péče,
• obor zdravotní péče: patologie, forma zdravotní péče: histopatologická laboratoř vč. pitevny,
•o
 bor zdravotní péče: plastická chirurgie, forma zdravotní péče: ambulantní péče,
• obor zdravotní péče: pneumologie a ftizeologie, forma zdravotní péče: ambulantní a akutní
lůžková péče standardní,
•o
 bor zdravotní péče: radiační onkologie, forma zdravotní péče: ambulantní péče,
•o
 bor zdravotní péče: radiologie a zobrazovací metody, forma zdravotní péče: ambulantní
péče (vč. pracoviště skiagrafického, skiaskopického, výpočetní tomografie CT, mamografického, ultrazvukového a magnetické rezonance),
•o
 bor zdravotní péče: rehabilitační a fyzikální medicína, forma zdravotní péče: ambulantní,
•o
 bor 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,
•o
 bor zdravotní péče: nutriční terapeut, forma zdravotní péče: ambulantní péče,
•o
 bor zdravotní péče: fyzioterapeut, forma zdravotní péče: ambulantní péče,
•o
 bor zdravotní péče: porodní asistentka, 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.
pokračování na další straně

>>
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03.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI

včetně složení statutárního orgánu
		
ke dni 31. 12. 2019

	Poskytování zdravotních služeb, adresa místa poskytování zdravotních služeb: Zábřeh,
nám. 8. května 1, PSČ 789 01:
•o
 bor zdravotní péče: gynekologie a porodnictví, forma zdravotní péče: ambulantní péče,
•o
 bor zdravotní péče: urologie, forma zdravotní péče: ambulantní péče

	Poskytování zdravotních služeb, adresa místa poskytování zdravotních služeb: Zábřeh,
Smetanova 187/13, PSČ 789 01:
•o
 bor zdravotní péče: vnitřní lékařství, forma zdravotní péče: dlouhodobá lůžková péče
	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
	Poskytování zdravotních služeb, adresa místa poskytování zdravotních služeb: Bruntál,
Jesenická 1757/5, PSČ 792 01:
•o
 bor zdravotní péče: oftalmologie, forma zdravotní péče: ambulantní specializovaná péče
 oskytování zdravotních služeb, adresa místa poskytování zdravotních služeb: Olomouc,
P
Nová Ulice, Čajkovského 67/14, PSČ 779 00:
•o
 bor zdravotní péče: urologie, 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.
•Z
 ábřeh, Smetanova 187/13, PSČ 789 01 – provozování detašovaného pracoviště ošetřovatelského úseku Nemocnice Šumperk a.s. v prostorách užívaných na základě nájemní
smlouvy.
•O
 lomouc, Na Šibeníku 1, PSČ 779 00 – provozování ortopedické ambulance v prostorách
užívaných na základě nájemní smlouvy.
•B
 runtál, Jesenická 1757/5, PSČ 792 01 – provozování oční ambulance v prostorách užívaných na základě nájemní smlouvy.
•O
 lomouc, Nová Ulice, Čajkovského 67/14, PSČ 779 00 – provozování urologické ambulance v prostorách užívaných na základě nájemní smlouvy.
Telefon:

583 335 004

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

dokončení na další straně

>>
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03.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI

včetně složení statutárního orgánu
		
ke dni 31. 12. 2019

Složení statutárního orgánu společnosti ke dni 31. 12. 2019:
Představenstvo:

Dozorčí rada:

JUDr. Martin Polach

předseda představenstva

Ing. Roman Stibor

místopředseda představenstva

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

MUDr. Igor Ziegelheim

člen dozorčí rady

Způsob jednání
za společnost:	Za společnost jedná předseda představenstva samostatně nebo jednají společně předseda
představenstva a místopředseda představenstva.
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 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.
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04.

POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI
a podnikatelský cíl

Nemocnice Šumperk se za posledních 5 let zformovala do nového poskytovatele zdravotnických služeb
s velkým potenciálem odborníků, poskytujících zdravotnické služby pro spádovou oblast až 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.
•F
 inanční stabilita a profitabilita.
•R
 ozšiřování nabídky a spektra poskytovaných služeb ve vybraných odbornostech.
•E
 lektronizace procesů.
•K
 ontinuální zvyšování kvality a bezpečí poskytovaných služeb.
•Z
 ajištění ochrany osobních údajů v souladu s GDPR.
•Z
 vyšování kvality úrovně komunikace na všech úrovních.
•Z
 apojení zaměstnanců do rozvojových programů a rozvoje vybraných oborů.
• Certifikace Společnosti jako humánního zaměstnavatele prostřednictvím služby „Employee
Life Assistent“.
•Z
 apojení se do projektu „Ukrajina“ pro nelékařský zdravotnický personál.
•P
 ostupné snižování ekologické zátěže.

Naše motto:
Otevřená nemocnice – vstřícnost, pochopení, profesionalita. Partnerský a osobní přístup ke klientům.
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05.

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA
společnosti ke dni 31. 12. 2019

Výbor pro interní audit

Valná hromada

Dozorčí rada

Představenstvo

místopředseda představenstva

předseda představenstva

náměstek pro ekonomiku

náměstek pro léčebnou péči

náměstkyně pro NLZP

oddělení řízení projektů

sekretariát

pověřenec pro ochranu os. údajů

ﬁnanční účtárna

oddělení pro vnější vztahy

oddělení řízení kvality

controlling

personální a mzdové oddělení

marketing a PR

specializované činnosti:

– informační technologie
– zdravotnická technika
– BOZP a PO

oddělení zdravotních pojišťoven

lékárna Nemocnice Šumperk

praktický lékař pro dospělé

distrib. sklad léčivých přípravků

odd. správy majetku a investic

manažer pro farmakoekonomiku

technické oddělení
provozní oddělení

manažer neoperačních oborů

manažer operačních oborů

manažer komplementu

neoperační obory oddělení 1–8

operační obory oddělení 1–12

komplement oddělení 1–5

1 – gastroenterologické

1 – ARIP

2 – interní

2 – centrální operační sály

3 – kardiologické

3 – centrální příjem

4 – kožní

4 – centrální sterilizace

5 – klinické onkologie

5 – chirurgické

6 – neurologické

6 – gynekologicko-porodnické

7 – ošetřovatelský úsek

7 – oční

8 – plicní

8 – ORL

1 – laboratoře komplementu NŠ

prádelenský provoz
stravovací provoz
oddělení úklidu

– pracoviště centrální laboratoře
– pracoviště patalogické laboratoře

2 – mikrobiologická laboratoř
3 – patologie
4 – radiodiagnostické
5 – hematologicko-transfuzní odd.

vrchní sestry
projektový manažer pro NLZP
nutriční terapeuti
nemocniční kaplanka
sociální pracovníci
ústavní hygienik
zdravotnická dopravní služba

9 – ortopedické
10 – rehabilitační
11 – urologické
12 – dětské + dětská JIP
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06.

VÝROK AUDITORA
k výroční zprávě
a statutární závěrka

Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2019
Výkaz zisku a ztráty
Přehled o změnách vlastního kapitálu
Přehled o peněžních tocích
Příloha účetní závěrky za rok 2019
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06.

VÝROK AUDITORA

k výroční zprávě a statutární závěrka

Deloitte Audit s.r.o.
Churchill I
Italská 2581/67
120 00 Praha 2 - Vinohrady
Česká republika
Tel: +420 246 042 500
Fax: +420 246 042 555
DeloitteCZ@deloitteCE.com
www.deloitte.cz
zapsána Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 24349
IČO: 49620592
DIČ: CZ49620592

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
Pro akcionáře společnosti Nemocnice Šumperk a.s.
Se sídlem: Nerudova 640/41, 787 01 Šumperk
Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Nemocnice Šumperk a.s. (dále také „společnost“)
sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. prosinci 2019, výkazu zisku
a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící k tomuto datu
a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující
informace.
Podle našeho názoru přiložená účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti
Nemocnice Šumperk a.s. k 31. prosinci 2019 a její finanční výkonnosti a peněžních toků za rok končící
k tomuto datu v souladu s českými účetními předpisy.
Základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro
audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími
aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu
Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým
Komorou auditorů České republiky jsme na společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti
vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují
dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.
Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě
mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá představenstvo společnosti.
Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností
souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní
informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či našimi znalostmi o účetní
jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně
(materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních)
ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní
informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací
v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé
ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.
Na základě provedených postupů, do míry, jež dokážeme posoudit, uvádíme, že:



Ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve
všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou.
Ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o společnosti, k nimž jsme dospěli při provádění
auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů
jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), globální síť jejích členských firem a jejich spřízněných subjektů (souhrnně
„společnost Deloitte“). Společnost DTTL (rovněž označovaná jako „Deloitte Global“) a každá z jejích členských firem a spřízněných subjektů jsou samostatnými
a nezávislými právními subjekty, které si nemohou navzájem ukládat povinnosti nebo se zavazovat vůči třetím stranám. Společnost DTTL a každá členská firma
a spřízněný subjekt společnosti DTTL nesou odpovědnost pouze za vlastní konání či pochybení, nikoli za konání či pochybení ostatních. Společnost DTTL služby klientům
neposkytuje. Více informací je uvedeno na adrese www.deloitte.com/about.
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VÝROK AUDITORA

k výroční zprávě a statutární závěrka

Odpovědnost představenstva a dozorčí rady společnosti za účetní závěrku
Představenstvo společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu
s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení
účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.
Při sestavování účetní závěrky je představenstvo společnosti povinno posoudit, zda je společnost schopna
nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího
nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou
případů, kdy představenstvo plánuje zrušení společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou
reálnou možnost než tak učinit.
Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve společnosti odpovídá dozorčí rada.
Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální)
nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená
míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými
předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost.
Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud
lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé
účetní závěrky na jejím základě přijmou.
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu
odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:








Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem
nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné
důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou
(materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné
(materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze),
falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu,
abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli
vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace,
které v této souvislosti představenstvo společnosti uvedlo v příloze účetní závěrky.
Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky představenstvem
a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota
vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost společnosti nepřetržitě
trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností
upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto
informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti společnosti
nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí
události nebo podmínky mohou vést k tomu, že společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní
závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat představenstvo a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování
auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků
ve vnitřním kontrolním systému.
V Praze dne 5. května 2020
Auditorská společnost:

Statutární auditor:

Deloitte Audit s.r.o.
evidenční číslo 079

Petr Michalík
evidenční číslo 2020
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R O Z VA H A

Nem ocn ice Šu m p er k a .s.
I Č O 476 82 795

v p ln ém r ozsa h u

Nerudova 640/41
787 01 Šumperk

k datu
31.12.2019
(v tisících Kč)
31.12.2019
K or ekce

Br u t t o
B.

B.I.
B.I.2.
B.I.2.1.
B.I.4.
B.I.5.
B.I.5.2.

B.II.
B.II.1.
B.II.1.1.
B.II.1.2.
B.II.2.
B.II.3.
B.II.5.
B.II.5.2.

AK T I VA C E L K E M
St á lá a kt iva

Dlou h odobý n eh motn ý ma jetek
Ocenitelná práva
Software
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený
dlouhodobý nehmotný majetek

C.I.3.2.

C.II.
C.II.1.
C.II.1.5.
C.II.1.5.2.
C.II.1.5.4.

C.II.2.
C.II.2.1.
C.II.2.4.
C.II.2.4.3.
C.II.2.4.4.
C.II.2.4.5.
C.II.2.4.6.

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

527 203
278 259

14 019

11 889

2 130

1 593

13 335

11 785

1 550

818

13 335

11 785

1 550

818

684

104

580

91
684

683 030

267 094

415 936

266 575

87 875

178 700

164 231

Pozemky
Stavby

4 002
262 573
276 425

87 875
178 912

4 002
174 698
97 513

4 002
160 229
84 976

1 200

307

893

973

138 830

138 830

26 486

138 830
39 560

138 830
39 560

26 486

Hmotné movité věci a jejich soubory
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený
dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

O b ěžn á a kt iva

C.I.3.1.

723 936
457 626

Dlou h odobý h motn ý ma jetek
Pozemky a stavby

B.III.1.
C.

C.I.3.

279 033
278 983

684
276 666

Dlou h odobý fin a n čn í ma jetek

C.I.1.

1 002 969
736 609

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

B.III.

C.I.

31.12.2018
Net t o

Net t o

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

Zá soby
Materiál

Výrobky a zboží
Výrobky
Zboží

P oh ledá vky
Dlou h odobé poh ledá vky
Pohledávky - ostatní
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
Jiné pohledávky

Kr á tkodobé poh ledá vky
Pohledávky z obchodních vztahů

Pohledávky - ostatní
Stát - daňové pohledávky
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Dohadné účty aktivní
Jiné pohledávky

P en ěžn í pr ostř edky
Peněžní prostředky v pokladně
Peněžní prostředky na účtech
Č a sové r ozlišen í a kt iv
Náklady příštích období
Příjmy příštích období

39 560
264 457

39 560
264 407

246 699

26 761

26 761

17 996

17 077
9 684

17 077
9 684

14 050
3 946

4 781

4 781

4 903
169 119

50

4 903
169 069

3 946
173 094

3 540

3 540

2 620

3 540

3 540

2 620

28

28

29

3 512
165 579

3 512
165 529

2 591
170 474

117 159
48 370

96 161
74 313

117 209
48 370

50

50
50

659

659

1 557

1 557

949

17 799

17 799

16 446

28 355
68 577

28 355
68 577

56 918
55 609

421

421

206

68 156
1 903

68 156
1 903

55 403
2 245

1 834
69

1 834
69

2 150
95
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31.12.2019

31.12.2018

P ASI VA C E L K E M

723 936

527 203

A.

Vla st n í ka p it á l

230 008

198 236

A.I.

Zá kla dn í ka pitá l

2 000

2 000

A.I.1.

Základní kapitál

A.II.
A.II.2.

Ážio a ka pitá lové fon dy
Kapitálové fondy

2 000
19 804
19 804

2 000
19 804
19 804

A.II.2.1.

Ostatní kapitálové fondy

A.III.

F on dy ze zisku

19 804
446

19 804
474

A.III.1.

Ostatní rezervní fondy

400

400

A.III.2.

Statutární a ostatní fondy

A.IV.

Výsledek h ospoda ř en í min u lých let (+/-)

46
152 818

74
128 528

A.IV.1.

Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)

A.V.
B.+C .
B.

Výsledek h ospoda ř en í běžn éh o ú četn íh o období (+/- )

152 818
54 940

128 528
47 430

C izí zd r oj e
R ezer vy

492 171
1 600

327 548
1 500

B.IV.
C.

Ostatní rezervy
Z á va zky

1 600
490 571

1 500
326 048

C.I.

Dlou h odobé zá va zky

272 771

136 829

C.I.2.

Závazky k úvěrovým institucím

210 304

88 106

C.I.6.
C.I.8.

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba
Odložený daňový závazek

47 554
10 105
4 808

32 782
8 331
7 610

4 808
217 800

7 610
189 219

28 502

29 731

C.I.9.

Závazky - ostatní

C.I.9.3.

Jiné závazky

C.II.

Kr á tkodobé zá va zky

C.II.2.

Závazky k úvěrovým institucím

C.II.3.

Krátkodobé přijaté zálohy

C.II.4.
C.II.6.

Závazky z obchodních vztahů
Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

C.II.8.
C.II.8.2.

Krátkodobé finanční výpomoci

C.II.8.3.

181
79 533
7 987
101 597

40 888
4 134
114 466

Závazky k zaměstnancům

26 656

23 679

C.II.8.4.
C.II.8.5.

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
Stát - daňové závazky a dotace

15 301
24 095

13 763
20 227

C.II.8.6.
C.II.8.7.
D.

Dohadné účty pasivní
Jiné závazky
Č a sové r ozlišen í p a siv

27 865
7 680
1 757

28 207
7 290
1 419

D.1.
D.2.

Výdaje příštích období
Výnosy příštích období

1 640
117

1 322
97

Závazky ostatní

21 300
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VÝK AZ Z I S K U A Z T R ÁT Y

Nem ocn ice Šu m p er k a .s.
I Č O 476 82 795

v d r u h ovém člen ěn í
období končící k
31.12.2019
(v tisících Kč)

Nerudova 640/41
787 01 Šumperk
O b d ob í d o
31.12.2019

O b d ob í d o
31.12.2018

I.

Tržby z prodeje výrobků a služeb

936 915

834 409

II.

Tržby za prodej zboží

A.

Výkonová spotřeba

119 138
432 588

79 996
354 135

A.1.

Náklady vynaložené na prodané zboží

106 169

68 908

A.2.
A.3.

Spotřeba materiálu a energie
Služby

255 783
70 636

221 792
63 435

B.

Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)

C.

Aktivace (-)

D.

Osobní náklady

D.1.

Mzdové náklady

D.2.
D.2.1.

Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

D.2.2.

Ostatní náklady

E.

Úpravy hodnot v provozní oblasti

E.1.
E.1.1.
E.3.
III.
III.1.
III.2.

Tržby z prodaného dlouhodobého majetku
Tržby z prodaného materiálu

III.3.

Jiné provozní výnosy

F.
F.1.

Ostatní provozní náklady
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

F.2.

Prodaný materiál

F.3.

Daně a poplatky

F.4.

Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období

F.5.
*

Jiné provozní náklady
P r ovozn í výsled ek h osp od a ř en í (+/-)

IV.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly

9 000

IV.1.

Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba

VI.

Výnosové úroky a podobné výnosy

9 000
4

6

VI.2.

Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy

J.

Nákladové úroky a podobné náklady

4
6 944

6
3 205

J.1.

Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba

1 079

876

J.2.

Ostatní nákladové úroky a podobné náklady

5 865

2 329

K.
*

Ostatní finanční náklady
F in a n čn í výsled ek h osp od a ř en í (+/-)

197
1 863

179
-3 378

**

Výsled ek h osp od a ř en í p ř ed zd a n ěn ím (+/-)

63 859

55 604

L.

Daň z příjmů

8 919

8 174

L.1.

Daň z příjmů splatná

7 145

7 400

L.2.

Daň z příjmů odložená (+/-)
Výsled ek h osp od a ř en í p o zd a n ěn í (+/-)
Výsled ek h osp od a ř en í za ú čet n í ob d ob í (+/-)
Čistý obrat za účetní období

1 774
54 940
54 940
1 099 033

774
47 430
47 430
952 042

**
***
*

-4 781
-3 330
559 982

-2 953
497 108

415 853
144 129

368 955
128 153

137 180

121 938

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

6 949
25 342
25 378

6 215
26 904
26 915

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé

25 378

26 915

Úpravy hodnot pohledávek
Ostatní provozní výnosy

-36
33 976

-11
37 631

92
465

44
671

33 419
18 232

36 916
17 860

116

7

345

443

9 222

9 377

100
8 449
61 996

8 033
58 982
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P Ř E H L E D O Z M Ě NÁC H
VL AS T NÍ H O K AP I T ÁL U

Nem ocn ice Šu m p er k a .s.
I Č O 476 82 795

k datu
31.12.2019
(v tisících Kč)

Nerudova 640/41
787 01 Šumperk

Z á k la d n í k a p it á l
St a v k 31.12.2017
Rozdělení výsledku hospodaření

2 000

K a p it á lové fon d y
19 804

Vyplacené podíly na zisku
Výdaje z kapitálových fondů

J in ý výsled ek h osp od a ř en í
m i n u l ýc h l e t

Ner ozd ělen ý zisk n eb o
Výsled ek h osp od a ř en í
n eu h r a z en á z t r á t a
b ěžn éh o ú čet n íh o ob d ob í
min u lých let

F on d y ze zisku ,
r ezer vn í fon d
400
3 000

114 786
13 742

St a v k 31.12.2018
Rozdělení výsledku hospodaření

2 000

19 804

Vyplacené podíly na zisku
Výdaje z kapitálových fondů

474
3 000

128 528
24 290

179 487

-25 755

-25 755
-2 926

47 430

47 430

47 430
-27 290

198 236

-20 140

-20 140
-3 028

-3 028

Výsledek hospodaření za běžné období
St a v k 31.12.2019

42 497
-16 742

-2 926

Výsledek hospodaření za běžné období

2 000

19 804

446

152 818

VL AST NÍ K AP I T ÁL
CELKEM

54 940

54 940

54 940

230 008
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P Ř E H L E D O P E NĚ Ž NÍ C H
T O C Í C H ( C AS H F L O W )

Nem ocn ice Šu m p er k a .s.
I Č O 476 82 795

období končící k
31.12.2019
(v tisících Kč)

P.

P očá t ečn í st a v p en ěžn ích p r ost ř ed ků a p en ěžn ích ekviva len t ů

Nerudova 640/41
787 01 Šumperk
O b d ob í d o

O b d ob í d o

31.12.2019

31.12.2018
55 609

74 425

P en ěžn í toky z h la vn í výdělečn é čin n osti (pr ovozn í čin n ost)
Z.

Výsledek hospodaření před zdaněním

63 859

55 604

A.1.
A.1.1.

Úpravy o nepeněžní operace
Odpisy stálých aktiv

32 512
25 378

30 150
26 915

A.1.2.
A.1.3.

Změna stavu opravných položek a rezerv
Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv

64
24

-11
-37

A.1.5.

Nákladové a výnosové úroky

6 940

3 199

A.1.6.

Opravy o ostatní nepeněžní operace

A.*
A.2.

106

84

Č ist ý p r ovozn í p en ěžn í t ok p ř ed změn a mi p r a covn íh o ka p it á lu
Změna stavu pracovního kapitálu

96 371
13 369

85 754
-96 158

A.2.1.
A.2.2.

Změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv
Změna stavu závazků a časového rozlišení pasív

12 894
9 240

-62 864
-31 445

A.2.3.

Změna stavu zásob

A.**
A.3.

Č ist ý p r ovozn í p en ěžn í t ok p ř ed zd a n ěn ím
Vyplacené úroky

A.4.

Přijaté úroky

4

6

A.5.

Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost

-8 661

-9 779

Č ist ý p en ěžn í t ok z p r ovozn í čin n ost i

94 139

-23 382

A.***

-8 765

-1 849

109 740
-6 944

-10 404
-3 205

P en ěžn í toky z in vestičn í čin n osti
B.1.
B.2.

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv
Příjmy z prodeje stálých aktiv

-173 758
92

12 838
44

B.***

Č ist ý p en ěžn í t ok z in vest ičn í čin n ost i

-173 666

12 882

115 663
-23 168

20 365
-28 681

P en ěžn í toky z fin a n čn ích čin n ostí
C.1.
C.2.

Změna stavu závazků z financování
Dopady změn vlastního kapitálu

C.2.5.

Přímé platby na vrub fondů

-3 028

-2 926

C.2.6.

Vyplacené podíly na zisku

-20 140

-25 755

C .***

Č ist ý p en ěžn í t ok z fin a n čn í čin n ost i

92 495

-8 316

F.

Č ist á změn a p en ěžn ích p r ost ř ed ků a p en ěžn ích ekviva len t ů

12 968

-18 816

R.

K on ečn ý st a v p en ěžn ích p r ost ř ed ků a p en ěžn ích ekviva len t ů

68 577

55 609
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06.

VÝROK AUDITORA

k výroční zprávě a statutární závěrka

Příloha účetní závěrky za rok 2019
1.

OBECNÉ ÚDAJE

1.1. Založení a charakteristika společnosti
Nemocnice Šumperk 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 Krajského soudu v Ostravě dne 13.10.1992.
Společnost na základě rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné
hromady ze dne 28.3.2006 změnila právní formu ze společnosti s ručením omezeným na
akciovou společnost.
Hlavním předmětem podnikání společnosti je poskytování ambulantní a lůžkové,
preventivní, diagnostické, léčebné, ošetřovatelské, rehabilitační a poradenské péče.
Sídlo společnosti je Šumperk, Nerudova 640/41, PSČ 787 01.
Společnost má základní kapitál ve výši 2 000 tis. Kč.
Společnost má jediného akcionáře, který se podílí na jejím základním kapitálu, a to
MUDr. Martina Polacha, MBA.
1.2. Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období
Rozhodnutím jediného akcionáře došlo dne 1.1.2019 ke zvolení člena dozorčí rady
MUDr. Igora Ziegelheima. Dne 4.10.2019 došlo k odvolání člena představenstva Ing.
Mgr. Martina Pelnáře.
1.3. Organizační struktura společnosti
Organizační schéma společnosti je obsaženo v příloze číslo 1 tohoto dokumentu.
Představenstvo a dozorčí rada k rozvahovému dni:
Představenstvo
Dozorčí rada

Funkce
Předseda
Místopředseda

Jméno
JUDr. Martin Polach
Ing. Roman Stibor

Předseda
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen

MUDr. Martin Polach, MBA
MUDr. Dana Polachová
MUDr. Dušan Fügner,
MUDr. Miroslav Musílek
Ing. Hana Répalová
MUDr. Igor Ziegelheim
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Příloha účetní závěrky za rok 2019
2.

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.
Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku
historickými cenami (není-li dále uvedeno jinak), zásadu účtování ve věcné a časové
souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat
ve svých aktivitách.
Účetní závěrka společnosti je sestavena k rozvahovému dni 31.12.2019 za kalendářní rok
2019.
Finanční údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korun českých (tis. Kč),
není-li dále uvedeno jinak.

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

Metoda odepisování
lineární
lineární
lineární
lineární
lineární
lineární
lineární

Počet let
3
30
6, 8
3
5-7
7
10

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku je proúčtován na základě Smlouvy o koupi části
obchodního závodu – gynekologické ambulance Zábřeh, a je odepisován po dobu
180 měsíců.
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2.2. Dlouhodobý finanční majetek
Dlouhodobým finančním majetkem se rozumí zápůjčky s dobou splatnosti delší než jeden
rok, majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím nebo podstatným vlivem,
realizovatelné cenné papíry a dlužné cenné papíry se splatností nad 1 rok držené do
splatnosti.
Cenné papíry a majetkové účasti se při nákupu oceňují pořizovací cenou. Součástí
pořizovací ceny cenného papíru jsou přímé náklady související s pořízením, např.
poplatky a provize makléřům, poradcům a burzám.
K datu pořízení cenných papírů a majetkových účastí je tento dlouhodobý finanční
majetek společností klasifikován dle povahy jako podíly - ovládaná osoba a podíly
v účetních jednotkách pod podstatným vlivem nebo dlužné cenné papíry držené do
splatnosti nebo realizovatelné cenné papíry a podíly.
Podíly ve společnostech, jejichž finanční toky a provozní procesy může společnost řídit
s cílem získat přínosy z jejich činnosti, jsou klasifikovány jako Podíly - ovládaná osoba.
K datu účetní závěrky jsou:
− Majetkové účasti oceněny v pořizovacích cenách snížených o opravné položky.
Snížení hodnoty
K rozvahovému dni jsou podíly testovány na znehodnocení pomocí metody
diskontovaných peněžních toků. Pokud je hodnota stanovena touto metodou nižší než
účetní hodnota podílu, je v odpovídající výši vytvořena opravná položka.
2.3. Zásoby
Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje cenu
pořízení a vedlejší pořizovací náklady, zejména dopravné a skladovací poplatky, provize,
pojistné a skonto.
Nakupované zásoby léků, zdravotnického materiálu včetně desinfekcí a čistících
prostředků na oddělení 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.
O zásobách léků v lékárně, krevních derivátů v hematologické ambulanci, krevních
přípravků v krevní bance a vlastních výrobků ve skladu HTO – PLF se účtuje způsobem
A. O zásobách potravin ve stravovacím provozu se účtuje způsobem B.
Způsob tvorby opravných položek
Opravné položky k zásobám se tvoří na základě individuálního posouzení zásob
s ohledem na jejich použitelnost, případné znehodnocení a upotřebitelnost.
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2.4. Pohledávky
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.
Způsob tvorby opravných položek
Účetní opravné položky k pohledávkám závisí na míře rizika nesplacení pohledávek
a době jejich splatnosti. Na pohledávky po lhůtě splatnosti více než 360 dnů je tvořena
opravná položka ve výši 100% její rozvahové hodnoty.
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.
2.6. Závazky
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.
2.7. Úvěry
Úvěry jsou vykazovány ve své jmenovité hodnotě.
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.
Úroky z úvěrů jsou účtovány na vrub nákladů v souladu se zachováním akruálního
principu.
2.8. Daně
Daňové odpisy dlouhodobého majetku
Pro účely výpočtu daňových odpisů dlouhodobého hmotného majetku je použit zrychlený
způsob odepisování.
Pro účely výpočtu daňových odpisů dlouhodobého nehmotného majetku se postupuje
v souladu s § 32a zákona o dani z příjmů.
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Příloha účetní závěrky za rok 2019
Splatná daň
Výpočet daňové povinnosti za rok 2019 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.
Odložená daň
Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě vycházející z rozvahového
přístupu.
Účetní hodnota odložené daňové pohledávky je k datu účetní závěrky posuzována
a snížena v rozsahu, v jakém již není pravděpodobné, že bude k dispozici dostatečný
zdanitelný zisk, proti němuž by bylo možno tuto pohledávku nebo její část uplatnit.
Odložená daň je zaúčtována do výkazu zisku a ztráty s výjimkou případů, kdy se vztahuje
k položkám účtovaným přímo do vlastního kapitálu a kdy je také související odložená
daň zahrnuta do vlastního kapitálu.
Odložené daňové pohledávky a závazky jsou vzájemně započítány a v rozvaze vykázány
v celkové netto hodnotě s výjimkou případů, kdy nelze některé dílčí daňové pohledávky
započítávat proti dílčím daňovým závazkům.
2.9. Snížení hodnoty
Ke každému rozvahovému dni společnost prověřuje účetní hodnotu svého majetku, aby
objevila náznaky toho, zda nedošlo ke ztrátě ze snížení hodnoty majetku. Existují-li
takové signály, je odhadnuta realizovatelná hodnota majetku a určen případný rozsah
ztráty ze snížení hodnoty. Není-li možno realizovatelnou hodnotu jednotlivých položek
majetku odhadnout, určí společnost realizovatelnou hodnotu výnosové jednotky, ke které
majetek patří.
Realizovatelná hodnota představuje vyšší z hodnot čisté prodejní ceny a hodnoty
z užívání. Při posuzování hodnoty z užívání jsou odhadované budoucí peněžní toky
diskontovány na svou současnou hodnotu prostřednictvím diskontní sazby před
zdaněním, která zohledňuje současný tržní odhad časové hodnoty peněz a rizik konkrétně
souvisejících s daným aktivem.
Pokud je podle odhadu realizovatelná hodnota majetku (nebo výnosové jednotky) nižší
než jeho účetní hodnota, je účetní hodnota majetku (výnosové jednotky) snížena na
hodnotu realizovatelnou.
2.10. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu
Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány kurzem České
národní banky platným ke dni uskutečnění účetního případu.
K datu účetní závěrky jsou aktiva a pasiva v cizí měně přepočtena kurzem ČNB platným
k datu, ke kterému je účetní závěrka sestavena.
Nemocnice Šumperk a.s.
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2.11. Finanční leasing
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.
První splátka (akontace) při finančním leasingu je časově rozlišena a rozpouštěna po
celou dobu pronájmu rovnoměrně na vrub nákladů.
2.12. Výpůjční náklady
Veškeré výpůjční náklady ostatní jsou zaúčtovány na vrub nákladů v období,
ke kterému se vztahují.
2.13. Státní dotace
Dotace k úhradě nákladů se účtují do ostatních provozních a finančních výnosů ve věcné
a časové souvislosti s účtováním nákladů na stanovený účel. Dotace na pořízení
dlouhodobého nehmotného nebo hmotného majetku a technického zhodnocení a dotace
na úhradu úroků zahrnovaných do pořizovací ceny snižuje jejich pořizovací cenu nebo
vlastní náklady.
2.14. 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. 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.
2.15. 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.
2.16. Změny účetních metod oproti předcházejícímu účetnímu období
V roce 2019 nedošlo k žádným změnám účetních metod oproti předcházejícímu účetnímu
období.
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2.17. Přehled o peněžních tocích
Přehled o peněžních tocích byl sestaven nepřímou metodou. Peněžní ekvivalenty
představují krátkodobý likvidní majetek, který lze snadno a pohotově převést na předem
známou částku v hotovosti. Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty lze analyzovat
takto:
Pokladní hotovost a peníze na cestě
Účty v bankách
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty celkem

31.12.2019
421
68 156
68 577

(údaje v tis. Kč)
31.12.2018
206
55 403
55 609

Peněžní toky z provozních, investičních nebo finančních činností jsou uvedeny
v přehledu o peněžních tocích nekompenzovaně.
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3.

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

3.1. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)
Pořizovací cena
Počáteční
zůstatek
12 005
204
684
12 893
11 837

Software
Ostatní DNM
Nedokončený DNM
Celkem 2019
Celkem 2018

Přírůstky

Vyřazení

Převody

0
121
1 209
1 330
1 586

0
204
0
204
530

1 330
563
- 1 893
0
0

Opravné položky a oprávky

Software
Ostatní DNM
Nedokončený DNM
Celkem 2019
Celkem 2018

Počáteční Přírůstky
zůstatek
11 187
598
113
195
0
0
11 300
793
10 435
865

Úbytky

Převody

0
204
0
204
0

0
0
0
0
0

Konečný
zůstatek
11 785
104
0
11 889
11 300

(údaje v tis. Kč)
Opravné
Účetní
položky
hodnota
0
1 550
0
580
0
0
0
2 130
0
1 593

Významné přírůstky DNM zahrnují (údaje v pořizovací ceně):
Položka/Druh majetku
Software – inf. systém AMADEUS
Software – licence SQL SERVER Std CORE
Software – licence Informační systém DZS

(údaje v tis. Kč)
Konečný
zůstatek
13 335
684
0
14 019
12 893

2019
804
255
0

(údaje v tis. Kč)
2018
0
0
347

V roce 2019 ani 2018 nedošlo k žádným významným úbytkům dlouhodobého
nehmotného majetku.
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3.2. Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)
Pořizovací cena

Pozemky
Stavby
Hmotné movité věci a jejich soubory
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
Nedokončený DHM
Celkem 2019
Celkem 2018

Počáteční
zůstatek
4 002
242 309
265 789
1 200
26 486
539 786
510 032

Přírůstky

Vyřazení

0
0
0
0
169 191
169 191
134 935

0
0
21 482
0
4 465
25 947
105 181

Opravné položky a oprávky
Počáteční Přírůstky
zůstatek
Pozemky
0
0
Stavby
82 080
5 795
Hmotné movité věci a jejich soubory
180 813
19 581
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
227
80
Nedokončený DHM
0
0
Celkem 2019
263 120
25 456
Celkem 2018
245 492
26 497

(údaje v tis. Kč)
Převody
Konečný
zůstatek
0
4 002
20 264
262 573
32 118
276 425
0
1 200
-52 382
138 830
0
683 030
0
539 786

(údaje v tis. Kč)
Úbytky Převody Konečný Opravné
Účetní
zůstatek položky hodnota
0
0
0
0
4 002
0
0
87 875
0 174 698
21 482
0 178 912
0
97 513
0
0
307
0
893
0
0
0
0 138 830
21 482
0 267 094
0 415 936
8 869
0 263 120
0 276 666

Významné přírůstky DHM zahrnují (údaje v pořizovací ceně):
Položka/Druh majetku
Zdravotnická technika
Zdravotnická technika z projektu IROP
Parní sterilizátory a myčky
Technické zhodnocení budov
Dopravní prostředky
Hardware

2019
26 416
0
530
19 856
0
312

(údaje v tis. Kč)
2018
6 280
5 634
1 392
2 549
1 021
2 852

V roce 2019 ani 2018 nedošlo k žádným významným úbytkům dlouhodobého hmotného
majetku. Úbytky nedokončeného hmotného majetku v roce 2019 představují zúčtování
přijaté dotace na pořízení majetku.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek k 31.12.2019 představuje především
rekonstrukce pavilonu M11 Stará chirurgie, stejně jako k 31.12.2018.
Na základě Smlouvy o zástavě nemovitostí vzniklé v souvislosti se Smlouvou o úvěru
č. 99017634778 uzavřené s Komerční bankou má společnost od roku 2017 zřízeno
zástavní právo k pozemkům, které má ve vlastnictví, a to k parcelám č. 569/1, č. 569/16
a č.569/11. V roce 2018 byly parcely č. 569/1, č. 569/16 a nově St. 6394 využity také
jako zástava ke Smlouvě o revolvingovém úvěru č. 99021969752 s Komerční bankou.
Další smlouva o zástavě nemovitostí, která vznikla v roce 2018, je ke Smlouvě o úvěru
č. 99021963368 s Komerční bankou – parcela č. St. 871. V roce 2019 byla uzavřena
Smlouva o zástavě podílu v korporaci ke Smlouvě o úvěru s Komerční bankou
č. 99022543034 a také Smlouva o zástavě nemovitostí k parcelám č. St. 4962
a č. 569/15 v souvislosti s úvěrem od Komerční banky č. 99024234716.
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Společnost eviduje k 31.12.2019 drobný hmotný majetek ve výši 23 099 tis. Kč
(22 462 tis. Kč k 31.12.2018), 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.
3.2.1. Majetek najatý formou finančního leasingu
Popis předmětu/skupiny předmětů
Dopravní prostředky

Celková hodnota
leasingu
1 508

Splatno v roce 2020
797

(údaje v tis. Kč)
Splatno v dalších
letech po roce 2020
711

3.3. Dlouhodobý finanční majetek
3.3.1. Podíly – ovládaná osoba
Společnost k datu 1.1.2019 koupila 100% podíl ve společnosti Interna Zábřeh s.r.o.
31.12.2019
Obchodní jméno Sídlo společnosti
společnosti
Interna Zábřeh s.r.o. Jiráskova 123/24, 789 01
Zábřeh
Celkem

(údaje v tis. Kč)
Výše obch. Vlastní kapitál Výsledek hospodaření
Účetní
podílu
společnosti* společnosti po zdanění
hodnota
100%
11 104
281
39 560
11 104

281

39 560

Společnost v roce 2019 inkasovala dividendu ve výši 9 000 tis. Kč.
3.4. Zásoby
Zásoby materiálu k 31.12.2019 i k 31.12.2018 jsou tvořeny především nespotřebovanými
zásobami léků a zdravotnického materiálu na odděleních. Dále také zásobami léků
v lékárně, které jsou určeny k výdeji na oddělení. Zásoby zboží tvoří léky v lékárně,
které jsou určeny pro výdej a prodej pro veřejnost. V roce 2019 byl zřízen sklad vlastních
výrobků HTO – PLF, kde je uložena odebraná krevní plazma od dárců určená jak ke
spotřebě v nemocnici, tak na výrobu krevních derivátů.
3.5. Krátkodobé pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti k 31.12.2019 činí 862 tis. Kč
(320 tis. Kč k 31.12.2018). K těmto je vytvořena opravná položka ve výší 50 tis. Kč.
Dohadné účty aktivní jsou tvořeny především dohadnými položkami vůči zdravotním
pojišťovnám ve výši 11 026 tis. Kč (10 185 tis. Kč k 31.12.2018), dohadem na bonusy
pro lékárnu ve výši 6 457 tis. Kč (1 141 tis. Kč k 31.12.2018).
Jiné pohledávky jsou k 31.12.2019 tvořeny především přiznanými nároky na dotace od
Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost na snižování energetické náročnosti budov a dále pohledávkami za
členy skupiny DPH za uhrazenou daň z přidané hodnoty.
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K 31.12.2018 jsou tvořeny především částkou složenou do notářské úschovy v prosinci
2018, která byla určena na odkup základních podílů ve společnosti Interna
Zábřeh s. r. o. K převodu základních podílů došlo v lednu 2019. Dále je zde proúčtován
přiznaný nárok na dotaci od Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci Operačního
programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost na snižování energetické
náročnosti budov.
Společnost nemá pohledávky s dobou splatnosti delší než 5 let k rozvahovému dni.
3.6. Časové rozlišení aktiv
Časové rozlišení aktiv je k 31.12.2019 tvořeno především náklady na akreditaci, licence
či podpory SW a náklady na pojistné 1. čtvrtletí 2020 (stejně jako k 31.12.2018).
3.7. Vlastní kapitál
Struktura a pohyb vlastního kapitálu jsou doloženy v přiloženém přehledu o změnách
vlastního kapitálu. Zisk za rok 2019 bude převeden do nerozděleného zisku minulých let,
určitá část bude převedena do sociálního fondu.
3.8. Dlouhodobé závazky
Dlouhodobé závazky k úvěrovým institucím jsou k 31.12.2019 tvořeny úvěry od
Komerční banky. Části úvěrů, které jsou splatné do jednoho roku od data účetní závěrky,
jsou v rozvaze vykázány v krátkodobých závazcích.
Dlouhodobé závazky k úvěrovým institucím obsahují:
Banka/ Věřitel

Měna

Zůstatek k Zůstatek k Splatno v letech
31.12.2019 31.12.2018 2021-2024
60 808
70 538 38 924

Komerční banka 1

Kč

Komerční banka 3

Kč

99 734

17 568 65 246

Komerční banka 5

Kč

32 528

0 15 936

Komerční banka 6

Kč

17 234

0 10 213

Celkem

210 304

88 106 130 319

(údaje v tis. Kč)
Splatno v roce Forma zajištění
2025 a později
21 884
Blankosměnka,
Nemovitosti
34 488
Blankosměnka,
Nemovitosti
16 592
Blankosměnka, zástava
podílu v korporaci
7 021
Blankosměnka,
Nemovitosti
79 985

Dlouhodobé závazky – ovládaná nebo ovládající osoba představují k 31.12.2019 (stejně
jako k 31.12.2018) zápůjčky od akcionáře společnosti MUDr. Martina Polacha, MBA,
poskytnuté výlučně za účelem úhrady nákladů souvisejících s výstavbou pavilonu R
(stejně jako k 31.12.2018) a rekonstrukcí Staré chirurgie a to na základě Smluv
o zápůjčce. Část výše uvedených zápůjček splatná do jednoho roku od data účetní závěrky
je v rozvaze vykázána v krátkodobých závazcích. Část zápůjčky splatná déle než 5 let po
rozvahovém dni činí 20 055 tis. Kč.
Jiné dlouhodobé závazky k 31.12.2019 (i k 31.12.2018) jsou tvořeny především
dlouhodobými závazky z titulu zákaznických úvěrů.
Společnost nemá žádné další závazky s dobou splatnosti delší než 5 let k rozvahovému
dni.
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3.9. Rezervy
Ostatní rezervy jsou k 31.12.2019, resp. k 31.12.2018, tvořeny na předpokládané jubilejní
odměny, které jsou vypláceny na základě platné Kolektivní smlouvy.
3.10. Krátkodobé závazky
Závazky k úvěrovým institucím představují části dlouhodobých úvěrů u Komerční banky
splatné do 12 měsíců po rozvahovém dni. Dlouhodobé části těchto úvěrů jsou
komentovány výše v bodě 3.8.
Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba představují části dlouhodobých zápůjček
přijatých od akcionáře společnosti MUDr. Martina Polacha splatné do 12 měsíců po
rozvahovém dni. Dlouhodobé části těchto úvěrů jsou komentovány výše v bodě 3.8.
V roce 2018 byla čerpána zápůjčka od fyzické osoby ve výši 21 300 tis. Kč, která je
k 31.12.2018 vykázána na řádku Krátkodobé finanční výpomoci. V roce 2019 byla
splacena.
Závazky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti k 31.12.2019 činí 171 tis. Kč
(19 tis. Kč k 31.12.2018).
Závazky Stát – daňové závazky a dotace jsou k 31.12.2019 tvořeny především
přiznanými dotacemi z Operačního programu Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost na snížení energetické náročnosti budov D a Staré chirurgie ve
výši 11 314 tis. Kč (k 31.12.2018 dotacemi z Operačního programu Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost na snížení energetické náročnosti budov A a D ve výši 8 215
tis. Kč), dotacemi z Ministerstva zdravotnictví ČR na rezidenční místa ve výši 5 771 tis.
Kč (5 478 tis. Kč k 31.12.2018), zálohami na daň ze závislé činnosti z mezd za prosinec
stávajícího roku ve výši 4 558 tis. Kč (3 959 tis. Kč k 31.12.2018).
Dohadné účty pasivní jsou tvořeny především dohady na vyúčtování výkonů zdravotních
pojišťoven ve výši 10 518 tis. Kč (11 197 tis. Kč k 31.12.2018)
a dohadnými položkami na mzdy ve výši 17 000 tis. Kč (17 000 tis. Kč k 31.12.2018).
Jiné krátkodobé závazky jsou tvořeny především krátkodobými závazky z titulu
zákaznických úvěrů.
3.11. Odložená daň z příjmů
Celkový odložený daňový závazek lze analyzovat následovně:
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 jubilejní odměny
Celkem dočasné rozdíly
Celkem odložený daňový závazek

Stav k 31.12.2019
-59 098
0
0
0
4 313
1 600
-53 185
-10 105

(údaje v tis. Kč)
Stav k 31.12.2018
-49 684
24
0
0
4 313
1 500
-43 847
-8 331

Pro výpočet odloženého daňového závazku byla v roce 2018 i 2019 použita sazba daně
z příjmu právnických osob 19%.
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3.12. Výnosy z běžné činnosti

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

Období do 31.12.2019
7 736
926 541
2 638
936 915
119 138

(údaje v tis. Kč)
Období do 31.12.2018
7 259
827 006
144
834 409
79 996

Společnost realizuje veškeré výnosy v České republice.
3.13. Spotřebované nákupy
Spotřeba materiálu za rok 2019 činí 231 390 tis. Kč (202 997 tis. Kč za rok 2018),
spotřeba energií činí 24 392 tis. Kč (18 795 tis. Kč za rok 2018).
3.14. Služby
Nejvýznamnější položky nákladů za nakupované služby za rok 2019 jsou především
náklady na odborné poradenství ve výši 7 039 tis. Kč (5 274 tis. Kč za rok 2018), náklady
na opravy a udržování ve výši 16 211 tis. Kč (15 162 tis. Kč za rok 2018), náklady na
nájemné ve výši 21 343 tis. Kč (18 429 tis. Kč za rok 2018), náklady na leasingy ve výši
1 752 tis. Kč (2 194 tis. Kč za rok 2018), za IT služby ve výši
8 357 tis. Kč (7 247 tis. Kč za rok 2018), za služby oddělení zdravotnické techniky ve
výši 3 600 tis. Kč (2 040 tis. Kč za rok 2018), za reklamu, propagaci a marketing ve výši
2 281 tis. Kč (3 073 tis. Kč za rok 2018).
Odměny statutárním auditorům v roce 2019 činily 329 tis. Kč (275 tis. Kč za rok 2018).
3.15. Ostatní provozní výnosy a náklady
Ostatní provozní výnosy jsou tvořeny především:
Jiné provozní výnosy jsou tvořeny především přijatými bonusy ve výši 10 874 tis. Kč
(9 603 tis. Kč za rok 2018), tržbami za praní prádla ve výši 5 729 tis. Kč (4 536 tis. Kč za
rok 2018), přefakturací oprav na pronajatém majetku Městu Šumperk ve výši
3 037 tis. Kč (3 069 tis. Kč za rok 2018), tržbami za nájem prostor a služby s ním
souvisejícími ve výši 2 319 tis. Kč (2 874 tis. Kč za rok 2018), provozními dotacemi ve
výši 3 401 tis. Kč (4 323 tis. Kč za rok 2018), výnosy ze skupinového plátcovství DPH
ve výši -926 tis. Kč (5 000 tis. Kč za rok 2018) a výnosy za zajištění lékařské pohotovostní
služby ve výši 3 900 tis. Kč (1 950 tis. Kč za rok 2018).
Ostatní provozní náklady jsou tvořeny především:
Daně a poplatky jsou v roce 2019 tvořeny především zúčtováním DPH – neuplatněnou
částí DPH z faktur přijatých, u kterých byl uplatněn krácený odpočet, a to ve výši
8 614 tis. Kč (8 794 tis. Kč v roce 2018).
Jiné provozní náklady jsou tvořeny především náklady na pojištění majetku
a odpovědnosti ve výši 4 439 tis. Kč (4 403 tis. Kč za rok 2018), a dále ve výši
3 015 tis. Kč (3 049 tis. Kč za rok 2018) opravami na majetku Města Šumperk
určenými k přefakturaci.
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3.16. Zaměstnanci, vedení společnosti a statutární orgány
Počet zaměstnanců a členů vedení společnosti a osobní náklady jsou následující:
Rok 2019
Zaměstnanci
Vedení společnosti
Odměny členům orgánů
Celkem

Počet
926
31
x
957

Rok 2018
Zaměstnanci
Vedení společnosti
Odměny členům orgánů
Celkem

Počet
888
28
x
916

(údaje v tis. Kč)
Osobní náklady celkem
501 850
47 702
10 430
559 982
(údaje v tis. Kč)
Osobní náklady celkem
443 434
41 280
12 394
497 108

Počet zaměstnanců vychází z průměrného stavu pracovníků. Pod pojmem vedení
společnosti se rozumí náměstek pro ekonomiku, léčebnou péči a náměstkyně pro NLZP,
dále vedoucí pracovníci přímo řízení předsedou představenstva a vedoucí pracovníci
přímo řízení manažery zdravotnických úseků.
Členové představenstva, dozorčí rady a členové řídících orgánů obdrželi následující
odměny nad rámec osobních nákladů v této výši:
2019
Rok 2019
Představenstvo
Osobní vozy / jiné movité a nemovité věci s možností
využití pro soukromé účely (údaj představuje částku,
o kterou se zvyšuje daňový základ pracovníků)
238

2018
Rok 2018
Představenstvo
Osobní vozy / jiné movité a nemovité věci s možností
využití pro soukromé účely (údaj představuje částku, o
kterou se zvyšuje daňový základ pracovníků)
238

(údaje v tis. Kč)
Dozorčí rada Členové řídících orgánů
462

64

(údaje v tis. Kč)
Dozorčí rada Členové řídících orgánů
397

64

3.17. Transakce a vztahy se spřízněnými subjekty
Společnost k 31.12.2019 není členem žádného koncernu dle § 79 zákona č. 90/2012 Sb.
o obchodních společnostech a družstvech. Ovládající osobou od 1.4.2015 je majoritní
vlastník společnosti MUDr. Martin Polach, MBA, nar. 21. října 1962, bytem Plechy 61,
788 03 Nový Malín, ke kterému společnost k 31.12.2019 eviduje závazky na základě
Smluv o zápůjčce ve výši 55 541 tis. Kč (36 916 tis. Kč k 31.12.2018).
3.18. Závazky neuvedené v rozvaze
Účetní jednotka, kromě závazků z finančního leasingu, neeviduje žádné jiné závazky
neuvedené v účetnictví.
Soudní spory
K 31.12.2019 se společnost účastní dvou soudních sporů, kde je stranou žalovanou
o náhradu škody. Případné soudem určené plnění bude hrazeno pojišťovnou.
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Ekologické závazky
Vedení společnosti nejsou známy jakékoli možné budoucí závazky související
s ekologickými škodami způsobenými minulou činností ani závazky související
s prevencí možných škod budoucích.
3.19. Události, které nastaly po datu účetní závěrky
Na konci roku 2019 se poprvé objevily zprávy z Číny týkající se rozšíření nákazy
COVID-19 (koronavirus), v prvních měsících roku 2020 se tento virus rozšířil do celého
světa a negativně ovlivnil mnoho zemí. Představenstvo Nemocnice Šumperk a.s. od
začátku roku pečlivě monitorovalo situaci a hned v počátku hledalo způsoby, jak
minimalizovat potenciální ekonomický dopad této pandemie na činnost Společnosti, ale
také jak ochránit zejména své zaměstnance a pacienty před rozšířením této nákazy.
Z tohoto důvodu od 6.3.2020 v závislosti na vydaná mimořádná opatření Vlády ČR
a jednotlivých ministerstev rovněž vydala a vyhlásila mnohá opatření, která měla
a budou mít případný dopad do hospodaření Společnosti. Protože se situace neustále
vyvíjí, vedení Společnosti není v současné době schopné spolehlivě kvantifikovat
potenciální dopady těchto událostí na Společnost. Jakýkoli negativní vliv, respektive
ztráty, zahrne Společnost do účetnictví a účetní závěrky v roce 2020.
Vedení Společnosti zvážilo potenciální dopady COVID-19 na své aktivity a podnikání
a dospělo k závěru, že v současné chvíli nemají významný vliv na předpoklad neomezené
doby trvání podniku, a proto byla účetní závěrka k 31.12.2019 zpracována za
předpokladu, že Společnost bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti.
Po rozvahovém dni byly proti společnosti zahájeny dva nové soudní spory, ve kterých je
společnost stranou žalovanou o náhradu škody. Případné soudem určené plnění bude
hrazeno pojišťovnou.

Nemocnice Šumperk a.s.
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06.

VÝROK AUDITORA

k výroční zprávě a statutární závěrka

Příloha účetní závěrky za rok 2019
Příloha č. 1 – Organizační struktura společnosti

Výbor pro interní audit

Valná hromada

Dozorčí rada

Představenstvo
místopředseda představenstva

předseda představenstva

náměstek pro ekonomiku

náměstek pro léčebnou péči

náměstkyně pro NLZP

oddělení řízení projektů

sekretariát

pověřenec pro ochranu os. údajů

ﬁnanční účtárna

oddělení pro vnější vztahy

oddělení řízení kvality

controlling

personální a mzdové oddělení

marketing a PR

specializované činnosti:

– informační technologie
– zdravotnická technika
– BOZP a PO

oddělení zdravotních pojišťoven

lékárna Nemocnice Šumperk

praktický lékař pro dospělé

distrib. sklad léčivých přípravků

odd. správy majetku a investic

manažer pro farmakoekonomiku

technické oddělení
provozní oddělení

manažer neoperačních oborů

manažer operačních oborů

manažer komplementu

neoperační obory oddělení 1–8

operační obory oddělení 1–12

komplement oddělení 1–5

1 – gastroenterologické

1 – ARIP

2 – interní

2 – centrální operační sály

3 – kardiologické

3 – centrální příjem

4 – kožní

4 – centrální sterilizace

5 – klinické onkologie

5 – chirurgické

6 – neurologické

6 – gynekologicko-porodnické

7 – ošetřovatelský úsek

7 – oční

8 – plicní

8 – ORL

1 – laboratoře komplementu NŠ

prádelenský provoz
stravovací provoz
oddělení úklidu

– pracoviště centrální laboratoře
– pracoviště patalogické laboratoře

2 – mikrobiologická laboratoř
3 – patologie
4 – radiodiagnostické
5 – hematologicko-transfuzní odd.

vrchní sestry
projektový manažer pro NLZP
nutriční terapeuti
nemocniční kaplanka
sociální pracovníci
ústavní hygienik
zdravotnická dopravní služba

9 – ortopedické
10 – rehabilitační
11 – urologické
12 – dětské + dětská JIP

Nemocnice Šumperk a.s.
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07.

ZPRÁVA

o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího
majetku ke dni 31. 12. 2019, 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. 2019
V roce 2019 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 stavební investicí
roku 2019 byla pokračující rozsáhlá rekonstrukce budovy
„staré chirurgie“ v areálu Nemocnice Šumperk, která bude
sloužit nejen pro lůžka následné intenzivní péče, následné
ventilační péče a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské
péče, ale také pro všechna standardní ošetřovatelská lůžka,
která se do této budovy z pavilonu F přestěhují v průběhu
roku 2020. Uvedení nového pavilonu do provozu plánuje
management Nemocnice Šumperk v průběhu první
poloviny roku 2020, přičemž celkové stavební náklady
na rekonstrukci vyšplhají ke 160 mil. Kč včetně DPH.
Významnou investiční akcí vloženou do majetku města
Šumperka byla instalace nového moderního CT přístroje
a skiagrafické stěny v pavilonu C, kde pouze stavební práce a připravenost k instalaci byly vyčísleny na 1,9 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 2019 činilo 12 530 406 Kč.
Nejvýznamnějšími investicemi na majetku města Šumperka v roce 2019 bylo dokončení rekonstrukce kanalizačního řádu v areálu nemocnice, rekonstrukce lůžkových
pokojů č. 3 a 8 na neurologickém oddělení v pavilonu E
a zahájení rekonstrukce lůžkového oddělení chirurgie
v 5. NP pavilonu B.
Mimo opravy, které byly realizovány na městském majetku z vybraného nájemného, rekonstruovala Nemocnice
Šumperk i vlastní objekty s cílem zvýšení komfortu našich
klientů i zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců.
Mezi tyto patří především dokončení zateplení pavilonu
A včetně vnitřních úprav oddělení. Vzhledem k naplnění
podmínek stanovených emisních limitů od roku 2020
byla v teplovodní kotelně provedena výměna 3 ks plynových hořáků za nízkoemisní plynové hořáky. Celkový
náklad na tuto nezdravotnickou investici činil 1 204 840
Kč bez DPH.

Nemocnice Šumperk i v roce 2019 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, výpočetní technika,
televize, chladící zařízení atd. 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 2019 Nemocnice Šumperk prohloubila separaci
plastového odpadu s cílem snížit dopad na životní prostředí rozšířením sběrových míst pro nádoby určené
pro sběr odpadu a provedla osvětu mezi zaměstnanci.
Výsledkem této činnosti je evidentní nárůst produkce
plastových odpadů, který tak může být dál využíván ke
zpracování.
Nemocnice Šumperk v roce 2019 dokončila investiční
akci zateplení pavilonu A, čímž došlo k výrazné úspoře
tepelné energie vytápění objektů s pozitivním dopadem
do životního prostředí.

dokončení na další straně
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07.

ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI
společnosti a o stavu jejího majetku ke dni 31. 12. 2019, aktivity v oblasti ochrany životního prostředí, aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů

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 – zkrácená pracovní
doba na 37,5 hodin týdně, zvýhodněné příplatky, rizikový
příplatek, 5 týdnů řádné dovolené, příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění, pravidelné výkonnostní
odměny, odměny k životnímu jubileu, příspěvek na
dětskou rekreaci, rekondiční programy na rehabilitačním
oddělení, rekondiční a léčebné pobyty v lázeňském zařízení, bezúročné zápůjčky, úhradu členských příspěvků,
zvýhodněný nákup v nemocniční lékárně, dotované
stravné atd. Neustále také rozšiřuje seznam obchodníků
pro zvýhodněné služby (tzv. Karta benefitů).
Meziročně se společnost snaží systematicky navyšovat
portfolio benefitů dle aktuální potřeby svých zaměstnanců. Pravidelně probíhá šetření spokojenosti zaměstnanců, ze kterého vedení čerpá zpětnou vazbu. Od roku
2018 mají nadále zaměstnanci i jejich rodinní příslušníci
možnost 365 dní v roce, 24 hodin denně využít celosvětově populárního diskrétního asistenčního programu
ELA (Employee Life Assistant) v oblasti psychologie,
sociálněprávní, finanční asistence a zdravého životního
stylu. Pro rok 2020 zavádí společnost další nový benefit
pro podporu zdravého životního stylu – příspěvek na
Multisport kartu.
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.).
Již v roce 2018 proběhlo u zdravotníků v kategoriích
nelékařského zdravotnického personálu navýšení kategorizačního příplatku, dále směnných provozů o navýšení příplatku za směnnost o 2 000 Kč a bylo zavedeno
ocenění odborné praxe. Priorita navýšení mezd zůstala
u kategorií nelékařského zdravotnického personálu i v roce
2019, ve kterém byl nad rámec zohlednění zaručených
mezd znovu navýšen příplatek za směnnost u kategorií
nelékařského zdravotnického personálu bez odborného
dohledu o 1 100 Kč a pod odborným dohledem o 700 Kč.
U lékařských kategorií byla s účinností od 1. 10. 2019
navýšena tarifní mzda o 1 500 Kč u lékařů s odbornou
způsobilostí, o 3 000 Kč u lékařů s absolvovaným kmenem
a o 5 000 Kč u lékařů se specializovanou způsobilostí.
Pro rok 2020 rozhodnutím vedení Nemocnice Šumperk
opět dojde k postupnému navýšení mezd všech kategorií
nelékařského zdravotnického personálu, počínaje navýšením tarifních mezd ambulantnímu provozu o 1 500 Kč
od 1. 2. 2020. Dělnickým a ostatním profesím je mzda
každoročně navyšována kontinuálně v souladu s růstem
zaručených mezd.
Veškeré aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů jsou
předmětem jednání se zástupci odborových svazů působících v Nemocnici Šumperk a jsou zakotveny v Kolektivní
smlouvě, která byla znovu uzavřena na období 2018–2021.
Společnost Nemocnice Šumperk a.s. nemá organizační
pobočku nebo jinou část obchodního závodu v zahraničí.
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08.

PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ
společnosti v roce 2020

V nadcházejícím roce se bude společnost Nemocnice
Šumperk soustředit na několik základních oblastí. V prvé
řadě to bude stabilizace lékařského i nelékařského zdravotnického 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 2020 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 pololetí bude dokončena generální
rekonstrukce objektu staré chirurgie, kde bude pacientům
poskytována vysoce odborná intenzivní ošetřovatelská
péče a kam budou přesunuty všechna ošetřovatelská
lůžka z pavilonu F. V přípravě pak bude zateplení pavilonu D, které dokončí plánované obměny plášťů budov
v majetku Nemocnice Šumperk.
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.

kvalitní operační nástroje jsou nezbytným předpokladem
nadprůměrné péče zahrnující jak ochranu a komfort pro
pacienta, tak i úlevu a komfort pro operatéra a veškerého
personálu přicházející s instrumentáriem do kontaktu.
V rámci této optimalizace bude docházet k redukci počtu typů i kusů instrumentária díky příkladné spolupráci
primářů operačních oborů a specialistů dodavatelské
firmy. V absolutních číslech je to 5 144 kusů před a 3 483
kusů po optimalizaci. Tímto krokem Nemocnice Šumperk
začala s předstihem plnit novou evropskou směrnici
o prokazatelném původu instrumentária.
Nadále budeme pokračovat v organizování pravidelných
odborných regionálních lékařských i sesterských seminářů, seminářů pro terénní lékaře, proběhne již X. 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.

Vedení Nemocnice Šumperk se rovněž v roce 2020 rozhodlo k radikálnímu kroku celkové obměny operačního
instrumentária. Tento krok se neobešel bez důkladné
analýzy, při které byl v roce 2019 proveden hloubkový
audit a sčítání nástrojů jak na operačních sálech, tak na
oddělení centrální sterilizace. Výsledkem tohoto bude
obměna špičkových nástrojů špičkové kvality se zajištěním servisu po celou dobu fleetového programu, která
postupně započne v únoru 2020. Nutno podotknout, že
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09.

UDÁLOSTI
po konci účetního období

Na konci roku 2019 se poprvé objevily zprávy z Číny
týkající se rozšíření nákazy COVID-19 (koronavirus), v
prvních měsících roku 2020 se tento virus rozšířil do
celého světa a negativně ovlivnil mnoho zemí. Představenstvo Nemocnice Šumperk od začátku roku pečlivě
monitorovalo situaci a hned v počátku hledalo způsoby,
jak minimalizovat potenciální ekonomický dopad této
pandemie na činnost společnosti, ale také jak ochránit
zejména své zaměstnance a pacienty před rozšířením
této nákazy. Z tohoto důvodu od 6. 3. 2020 v závislosti
na vydaná mimořádná opatření Vlády ČR a jednotlivých
ministerstev rovněž vydala a vyhlásila mnohá opatření,
která měla a budou mít případný dopad do hospodaření
společnosti. Protože se situace neustále vyvíjí, vedení
společnosti není v současné době schopné spolehlivě
kvantifikovat potenciální dopady těchto událostí na společnost. Jakýkoli negativní vliv, respektive ztráty, zahrne
společnost do účetnictví a účetní závěrky v roce 2020.

Vedení společnosti zvážilo potenciální dopady COVID-19 na
své aktivity a podnikání a dospělo k závěru, že v současné
chvíli nemají významný vliv na předpoklad neomezené
doby trvání podniku, a proto byla účetní závěrka k 31. 12.
2019 zpracována za předpokladu, že společnost bude
nadále schopna pokračovat ve své činnosti.
Po rozvahovém dni byly proti společnosti zahájeny dva
nové soudní spory, ve kterých je společnost stranou
žalovanou o náhradu škody. Případné soudem určené
plnění bude hrazeno pojišťovnou.
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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. 2019 do 31. 12. 2019

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:

MUDr. Martin Polach, MBA

Datum narození:

21. 10. 1962

Bytem na adrese: 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. 2019 do 31. 12. 2019 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. 2019 do 31. 12. 2019 přímo uplatňovat rozhodující vliv ve Společnosti prostřednictvím 100 % podílu na hlasovacích právech Společnosti.
Dle informací dostupných Společnosti byl v účetním období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 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.

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. 2019 do 31. 12. 2019 neexistovaly žádné zvláštní smlouvy mezi Společností a ovládající
osobou, ve vztahu ke způsobům a prostředkům ovládání Společnosti.
dokončení na další straně
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mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající
osobou za účetní období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

4. Přehled jednání Společnosti s propojenými osobami
V průběhu účetního období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 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.
•	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.
•	Smlouva o zápůjčce uzavřená dne 22. 7. 2019, jejímž předmětem je poskytnutí finanční rezervy na dofinancování
zateplení pavilonu A.
•	Smlouva o zápůjčce uzavřená dne 30. 10. 2019, jejímž předmětem je poskytnutí finanční rezervy na nákup
zdravotnického přístroje.
•	Smlouva o zápůjčce uzavřená dne 30. 10. 2019, jejímž předmětem je poskytnutí finanční rezervy na dofinancování rekonstrukce budovy.

6. Posouzení újmy a jejího vyrovnání
V účetním období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 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. 2020
Za Nemocnici Šumperk a.s.:

JUDr. Martin Polach

Ing. Roman Stibor

předseda představenstva

místopředseda představenstva
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