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Úvodní slovo
předsedy představenstva společnosti Nemocnice Šumperk a.s.

Vážené dámy, vážení pánové, 
vážení obchodní přátelé,

za představenstvo společnosti Vám předkládám dokument, 
který hodnotí velmi náročný uplynulý rok 2020, který byl po-
znamenaný propuknutím celosvětové pandemie COVID-19. 
Úvodem mi dovolte říci, že Nemocnice Šumperk a.s. (dále jen 
„Nemocnice Šumperk“) se během posledních let a nejintenzivněji 
v uplynulých 3 letech, vyvinula v nového a silného poskytovatele 
zdravotních služeb nejen v našem regionu, ale i v rámci České 
republiky, s potenciálem rozvoje v nových oborech poskytované 
zdravotní péče. V širším kontextu se dá uvést, že se Nemocnice 
Šumperk stala, co do oborů poskytované péče, komplexním 
poskytovatelem zdravotních služeb v regionu.

Rok 2020 byl pro nemocnici, region, a hlavně pro pacienty, jak už 
je výše uvedeno, velmi náročný. Pandemie COVID-19 zasáhla do 
všech oblastí našich životů, stejně tak i do provozu a fungování 
Nemocnice Šumperk. Ze dne na den bylo potřeba vytvořit silný 
a fungující tým zdravotníků i podporu v rámci managementu 
nemocnice, reagovat promptně na vydávaná mimořádná opatření 
a implementovat je do provozu nemocnice. Ze svého pohledu, ze 
kterého je již možné hodnotit situace ex post, si dovoluji shrnout, 
že Nemocnice Šumperk jako celek zvládla první vlnu pandemie 
COVID-19 na jaře s velkou grácií, podařilo se nastavit veškeré 
postupy zdravotnického i technického charakteru a následně 
z nich čerpat v druhé podzimní vlně již téměř automaticky. 

V roce 2020 byla z velkých investičních akcí dokončena rekon-
strukce budovy staré chirurgie a v červnu 2020 byl otevřen Pavilon 
P, do kterého se přestěhovala ošetřovatelská lůžka z pavilonu 
F. Pacienti i personál tak získali moderní prostory, které splňují 
nejmodernější požadavky na provoz lůžkového zdravotnického 
zařízení. Zároveň jsou zde umístěna lůžka následné intenzivní 
péče, následné ventilační péče a dlouhodobé intenzivní ošetřo-
vatelské péče, což je chybějící stupeň péče mezi odděleními ARIP 
a ošetřovatelské péče. Společnost prošla důležitou personální 
změnou v dozorčí radě, která s sebou nese naplnění stanove-
ných cílů a hodnot svěřených v realizaci jediným akcionářem 
společnosti MUDr. Martinem Polachem, MBA.

Nemocnici Šumperk v roce 2020 
pandemie COVID-19 zastavila v po-
kračujícím projektu Ukrajina MZČR 
pro zapojení nelékařského zdravotnic-
kého personálu v rámci poskytování 
zdravotní péče ve zdravotnických 
zařízení, a to především z důvodů 
nemožnosti cestování za prací, čás-
tečného uzavření komunikačních 
kanálů státní správy. Pokračování 
tohoto projektu je plánováno na 
druhou polovinu roku 2021, nicméně 
i v tuto chvíli se pracuje na kontaktech 
ze zahraničí. 

V oblasti mzdové je i nadále pri-
oritou managementu společnosti 
koordinovaný a spravedlivý nárůst 

mzdových prostředků napříč jednot-
livými kategoriemi a poskytování 
veškerých nastavených benefitů, 
které každoročně rozšiřujeme, a které 
naši zaměstnanci, dle jejich vyjádření 
z provedené ankety spokojenosti, vel-
mi oceňují. Cílem vedení nemocnice 
je vytvářet příznivé pracovní podmín-
ky pro naše zaměstnance a vysoký 
standard služeb pro naše pacienty, 
dále pak rozvíjet mezioborovou spo-
lupráci a plnit ekonomická kritéria. 
Prioritou naší práce je samozřejmě 
spokojený a dobře ošetřený pacient. 

Rok 2020 byl v oblasti mzdové vli-
vem pandemie COVID-19 neobvyklý. 
Vzhledem k náročnosti práce celého 

personálu v nemocnici byly v průběhu 
roku vypisovány různé mimořád-
né dotační programy na podporu 
a ohodnocení pracovníků ve zdravot-
nictví, přičemž největším z nich byl 
dotační titul pro lůžková zdravotnická 
zařízení k odměně všech pracovníků. 
V tomto dotačním titulu nemocnice 
požádala téměř o 65 mil. Kč., které 
byly téměř v plné výši vyplaceny 
obratem v mimořádném výplatním 
termínu v říjnu 2020.

Nosným oborem nemocnice nadále 
zůstává ortopedie a traumatologie, 
pod vedením primáře MUDr. Jána 
Debreho, jakožto vyhledávané pra-
coviště s dobrým jménem v České 
republice i zahraničí. V rámci rozšíření 
zdravotní péče získala Nemocni-
ce Šumperk a.s. v roce 2019 status 
centra biologické léčby na kožním 
a gastroenterologickém oddělení.

Dne 12. 3. 2020 rozhodl jediný ak-
cionář při výkonu působnosti valné 
hromady o znovuzvolení tří členů 
dozorčí rady Nemocnice Šumperk 
do svých funkcí, a to konkrétně volí 
za členy dozorčí rady MUDr. Martina 
Polacha, MBA, MUDr. Danu Polacho-
vou a Ing. Hanu Répalovou na další 
pětileté volební období. 

Nutno také zmínit velice vyvážené 
vztahy s městem Šumperkem a jeho 
vedením. V průběhu roku prezento-
vala nemocnice na veřejných setká-
ních 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, v tomto roce, abnormál-
ním pracovním nasazením a erudicí 
rozhodujícím způsobem podíleli na 
úspěšném zvládnutí covidového roku 
2020, a kteří věří cílům stanoveným 
v dlouhodobé strategii. Děkuji také 
členům dozorčí rady Nemocnice 
Šumperk, kteří svou prací přispěli 
k posilování dobrého jména spo-
lečnosti a v neposlední řadě také 
jedinému akcionáři MUDr. Martinu 
Polachovi, MBA, který aktivně pod-
poruje rozvoj naší nemocnice.

Celá Česká republika se nadále 
potýkala s nedostatkem perso-
nálu ve zdravotnictví, a to nejen 
z důvodů dlouhodobě chybějící-
ho nelékařského zdravotnického 
personálu, ale i odborných léka-
řů, a také z důvodů postupných 
izolací a karantén u personálu, 
kteří přišli do kontaktu s pozi-
tivní osobou na COVID-19 nebo 
sami onemocněli tímto onemoc-
něním. Kontinuálním úkolem, 
jak pro vedení nemocnice, tak 
pro vedení jednotlivých oddě-
lení je i nadále získávání zkuše-
ných zdravotnických pracovníků 
z České republiky i zahraničí. 



V roce 2020 byla dokončena největší investiční akce v historii nemocnice, 
rekonstrukce pavilonu P, včetně vybavení za téměř 220 milionů korun.
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uplynulého kalendářního roku 2020

N
a konci roku 2019 se poprvé objevily 
zprávy z Číny týkající se rozšíření nákazy 
COVID-19, v prvních měsících roku 2020 
se tento virus rozšířil do celého světa 

a negativně ovlivnil mnoho zemí. Představen-
stvo 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 zá-
vislosti na vydaná mimořádná opatření Vlády 
ČR a jednotlivých ministerstev rovněž vydala 
a vyhlásila mnohá opatření, která měla dopad 
do hospodaření společnosti. Nemocnice Šum-
perk musela v jarních měsících uzavřít veškerou 
operativu mimo akutní, uzavřela celý areál pro 
cizí osoby vyjma pacientů a jejich doprovodu, 
pečlivě monitorovala jakékoli vstupy např. 
zásobování včetně opatření, která postupně 
zaváděly tyto firmy u sebe samých a svých 
zaměstnanců. Technické provozy pracovaly 
téměř nepřetržitě na stavebních úpravách 
v areálu nemocnice, kdy oddělovaly prostory 
pro pacienty COVID pozitivní a ty, kteří přicházeli 
s jiným onemocněním. Byla zřízena tzv. triáž, 
která detekovala případné riziko onemocnění 
COVID a dle potřeby byly pacienti směřováni za 
zpřísněných hygienických opatření na jednotlivá 
oddělení či ambulance.

V roce 2020, bezesporu dynamičtěji než kdy 
jindy, se Nemocnice Šumperk stala v rámci Olo-
mouckého kraje páteřní a nepostradatelnou 
nemocnicí poskytující péči nejen pacientům 
s onemocněním COVID-19 ve spádové oblasti 
dvou set dvaceti tisíc obyvatel. V průběhu roku 
2020 nemocnice přetvořila svá akutní lůžka na 
lůžka infekční standardní a infekční intenzivní 

v počtu až 80. Pracovníci v přímé péči se museli 
potýkat se zvýšeným používáním OOP a také se 
naučit jejich správné nasazování, likvidaci a práci 
v nich. Lékaři v rámci této spádové oblasti ročně 
obvykle 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, v covidovém roce 
evidujeme pokles všech ukazatelů o cca 35 %. 
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 465 lůžky, 
z toho 87 lůžky následné péče při nasmlouvaném 
počtu 114 lůžek. 

Nemocnice Šumperk se od roku 2015 stala hlav-
ním 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 Jese-
nicka, 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 vede-
ní Nemocnice Šumperk, v rámci svých rozvojových 
aktivit a strategické analýzy dostupnosti a kom-
plexnosti 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 ne-
mocnice, přičemž největší z nich, „budovu staré 

chirurgie“, nyní pavilon P, kompletně 
zrekonstruovala. Stavba začala 24. 
května 2018 a první pacienti lůžek 
ošetřovatelské péče zde byli položeni 
15. června 2020.

V rámci zdravotní péče Nemocni-
ce Šumperk od září 2020 na krátko 
začala poskytovat jednodenní péči 
v oborech ortopedie a traumatolo-
gie pohybového aparátu, chirurgie, 
urologie a gynekologie a porodnictví, 
nicméně právě tato péče byla jed-
nou z prvních, která byla v podzimní 
vlně COVID-19 uzavřena. V oboru 
kardiologie i v roce 2020 Nemocni-

ce Šumperk obhájila statut Centra 
implementace/reimlementace kar-
diostimulátorů dle nových požadavků 
odborné společnosti. 

Dále pokračoval projekt Cardioanalyst 
– vědecko-výzkumný projekt ohled-
ně 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 dlou-
hodobé ošetřovatelské péče. V roce 
2020 se podařilo vedení společnosti 
tuto dceřinou společnost naplno 
stabilizovat, nastavit procesy v ná-
vaznosti na Nemocnici Šumperk ve 
zdravotní, technické i mzdové oblasti. 
Tato významná investice podporuje 
generel rozvoje společnosti a zajištění 
tak komplexní poskytovaní zdravotní 
péče na lůžkách intenzivních, akut-
ních, ošetřovatelských i sociálních. 

pokračování na straně 08



Nemocnice Šumperk se stala 
100% vlastníkem společnosti 

Interna Zábřeh s.r.o.

Pořídili jsme operační nástroje na „leasing”.
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V oblasti kvality a bezpečí poskytova-
ných služeb se Nemocnice Šumperk 
společně s B.Braun a MAPO medical 
s.r.o. zapojila do projektu kompletní 
obměny operačního instrumentária 
a nové nastavení operačních sít, což 

se po téměř roce používání ukázalo 
jako krok správným směrem a spo-
kojenost je patrná na obou stranách. 

Vzhledem k vydání vyhlášky 221/2018 
Sb. o vzdělávání v základních kmenech 
lékařů získala Nemocnice Šumperk 
v průběhu roku 2020 akreditační certi-
fikát pro vzdělávaní lékařů v základním 

kmeni oboru otorinolaryngologie, 
certifikáty pro vzdělávaní lékařů ve 
vlastním specializovaném výcviku 
oborů vnitřní lékařství, ortopedie 
a traumatologie pohybového aparátu, 
anesteziologie a intenzivní medicína.

V roce 2020 došlo na oddělení ARIP 
ke změně primáře, kdy od 1. 9. 2020 

Významné události
byl do této funkce jmenován MUDr. 
Marián Olejník, MBA, stávající primář 
MUDr. Josef Čikl se tak naplno mohl 
začít věnovat funkci náměstka pro 
léčebnou péči a primáře oddělení 
NIP, NVP, DIOP. Změnou vedení prošel 
i komplement laboratoří Nemocnice 
Šumperk, který od 1. 2. 2020 vede 
jako vedoucí centrální laboratoře 

Mgr. Hana Pláňková. V oblasti ne-
lékařských profesí byl tým vrchních 
sester od 1. 9. 2020 doplněn o dlou-
hodobou pracovnici Bc. Ludmilu 
Vaňkovou.

Směrem k veřejnosti se vzhledem 
k probíhající pandemii COVID-19 
museli z velké části zastavit edukační 

a vzdělávací akce. Krátké rozvolnění 
opatření v září 2020 umožnilo Ne-
mocnici Šumperk podpořit a edu-
kovat veřejnost na sportovní akci 
2. ročníku ŠumpeRUNu. Pilotně byl 
zahájen e-learningový vzdělávací kurz 
sanitáře, který dále již s nabytými 
zkušenostmi pokračuje i v roce 2021. 

pokračování ze strany 07
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03Identifikační údaje
společnosti včetně složení statutárního orgánu ke dni 31. 12. 2020

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. 2020: •  výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
 •  hostinská činnost,
 •  činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
 •  silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními 

soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě 
zvířat nebo věcí, – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší 
povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, – 
osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče,

 •  čištění a praní textilu a oděvů,
 •  vodoinstalatérství, topenářství,
 •  montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny,
 •  montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení,
 •  poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 •  technickoorganizační činnost v oblasti požární ochrany.

Předmět činnosti: Druh a rozsah poskytované péče:
  Poskytování zdravotních služeb, adresa místa poskytování zdravotních služeb: 

Šumperk, Nerudova 640/41, PSČ 787 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: ambu-

lantní a akutní lůžková péče intenzivní pro dospělé 1.,2., a 3. stupně, lůžková následná 
intenzivní péče, dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče,

 •  obor zdravotní péče: angiologie, forma zdravotní péče: ambulantní péče,
 •  obor zdravotní péče: dermatovenerologie, forma zdravotní péče: ambulantní a akutní 

lůžková péče standardní,
 •  obor zdravotní péče: dětská endokrinologie a diabetologie, forma zdravotní péče: ambu-

lantní péče,
 •  obor zdravotní péče: dětská kardiologie, forma zdravotní péče: ambulantní péče,

 •  obor zdravotní péče: dětské lékařství, forma zdravotní péče: ambulantní a akutní lůžková 
péče standardní, akutní lůžková péče intenzivní pro děti 1., 2. stupně,

 •  obor zdravotní péče: endokrinologie a diabetologie, forma zdravotní péče: ambulantní 
péče,

 •  obor zdravotní péče: gastroenterologie, forma zdravotní péče: ambulantní péče,

 •  obor zdravotní péče: gynekologie a porodnictví, forma zdravotní péče: ambulantní a akutní 
lůžková péče standardní, jednodenní péče

 •  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, jednodenní péče

 •  obor zdravotní péče: kardiologie, forma zdravotní péče: ambulantní péče,
 •  obor zdravotní péče: klinická biochemie, forma zdravotní péče: ambulantní péče (pouze 

laboratoř),
 •  obor zdravotní péče: klinická onkologie, forma zdravotní péče: ambulantní péče,
 •  obor zdravotní péče: lékařská mikrobiologie, forma zdravotní péče: ambulantní péče 

(pouze laboratoř včetně antibiotického střediska),
 •  obor zdravotní péče: neonatologie, forma zdravotní péče: akutní lůžková péče intenzivní 

(neonatologická intenzivní péče 1. stupně),
 •  obor zdravotní péče: neurologie, forma zdravotní péče: ambulantní a akutní lůžková péče 

standardní,
 •  obor zdravotní péče: oftalmologie, forma zdravotní péče: ambulantní a akutní lůžková 

péče standardní,
 •  obor zdravotní péče: otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, forma zdravotní péče: 

ambulantní a akutní lůžková péče standardní,
 •  obor zdravotní péče: ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, forma zdravotní 

péče: ambulantní a akutní lůžková péče standardní, jednodenní péče
 •  obor zdravotní péče: paliativní medicína, forma zdravotní péče: ambulantní péče,
 •  obor zdravotní péče: patologie, forma zdravotní péče: histopatologická laboratoř vč. 

pitevny,
 •  obor zdravotní péče: plastická chirurgie, forma zdravotní péče: ambulantní péče,
 •  obor zdravotní péče: pneumologie a ftizeologie, forma zdravotní péče: ambulantní a akutní 

lůžková péče standardní,
 •  obor zdravotní péče: radiační onkologie, forma zdravotní péče: ambulantní péče,
 •  obor zdravotní péče: radiologie a zobrazovací metody, forma zdravotní péče: ambulantní 

péče (vč. pracoviště skiagrafického, skiaskopického, výpočetní tomografie CT, mamogra-
fického, ultrazvukového a magnetické rezonance),

 •  obor zdravotní péče: rehabilitační a fyzikální medicína, forma zdravotní péče: ambulantní,
 •  obor zdravotní péče: revmatologie, forma zdravotní péče: ambulantní péče,
 •  obor zdravotní péče: urologie, forma zdravotní péče: ambulantní a akutní lůžková péče 

standardní, jednodenní péče
 •  obor zdravotní péče: vnitřní lékařství, forma zdravotní péče: ambulantní a akutní lůžková 

péče standardní, akutní lůžková péče intenzivní 1. stupně, dlouhodobá lůžková péče,
 •  obor zdravotní péče: všeobecné praktické lékařství, forma zdravotní péče: ambulantní 

péče,
 •  obor zdravotní péče: nutriční terapeut, forma zdravotní péče: ambulantní péče,
 •  obor zdravotní péče: fyzioterapeut, forma zdravotní péče: ambulantní péče,
 •  obor zdravotní péče: porodní asistentka, forma zdravotní péče: ambulantní péče,
 •  obor zdravotní péče: zdravotnická dopravní služba, forma zdravotní péče: přeprava pa-

cientů,
 •  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., Sme-
tanova 187/13, Zábřeh, PSČ 789 01, ošetřovatelský úsek detašované pracoviště, Interna 
Zábřeh s.r.o., Jiráskova 123/24, Zábřeh, PSČ 789 01, Lázně Velké Losiny, s.r.o., Lázeňská 
323, Velké Losiny, PSČ 788 15.

  Poskytování zdravotních služeb, adresa místa poskytování zdravotních služeb: Zábřeh, 
nám. 8. května 1, PSČ 789 01:

 •  obor zdravotní péče: gynekologie a porodnictví, forma zdravotní péče: ambulantní péče,
 •  obor zdravotní péče: urologie, forma zdravotní péče: ambulantní péče
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Identifikační údaje
  Poskytování zdravotních služeb, adresa místa poskytování zdravotních služeb: Zábřeh, 

Smetanova 187/13, PSČ 789 01:
 •  obor zdravotní péče: vnitřní lékařství, forma zdravotní péče: dlouhodobá lůžková péče

  Poskytování zdravotních služeb, adresa místa poskytování zdravotních služeb: 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:

 •  obor zdravotní péče: oftalmologie, forma zdravotní péče: ambulantní specializovaná péče

  Poskytování zdravotních služeb, adresa místa poskytování zdravotních služeb: Olomouc, 
Nová Ulice, Čajkovského 67/14, PSČ 779 00:

 •  obor zdravotní péče: urologie, forma zdravotní péče: ambulantní specializovaná péče

  Poskytování zdravotních služeb, adresa místa poskytování zdravotních služeb: Šumperk, 
M. R. Štefánika 967/3, PSČ 787 01:

 •  obor zdravotní péče: klinická biochemie, forma zdravotní péče: ambulantní péče (laboratoř 
a odběrová místnost)

 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče

Místa provozování: •  Šumperk, Nerudova 640/41, PSČ 787 01 – nemocnice (část majetku vlastní, část majet-
ku nájemní vztah město Šumperk);

 •  Šumperk, M. R. Štefánika 967/3, PSČ 787 01 – provozování odběrové místnost a labora-
toře v prostorách užívaných na základě nájemní smlouvy.

 •  Zábřeh, náměstí 8. května 1, PSČ 789 01 – provozování gynekologické a urologické am-
bulance v prostorách užívaných na základě nájemní smlouvy.

 •  Zábřeh, Smetanova 187/13, PSČ 789 01 – provozování detašovaného pracoviště ošet-
řovatelského úseku Nemocnice Šumperk a.s. v prostorách užívaných na základě nájemní 
smlouvy.

 •  Olomouc, Na Šibeníku 1, PSČ 779 00 – provozování ortopedické ambulance v prostorách 
užívaných na základě nájemní smlouvy.

 •  Bruntál, Jesenická 1757/5, PSČ 792 01 – provozování oční ambulance v prostorách uží-
vaných na základě nájemní smlouvy.

 •  Olomouc, Nová Ulice, Čajkovského 67/14, PSČ 779 00 – provozování urologické ambu-
lance v prostorách užívaných na základě nájemní smlouvy.

Telefon: 583 335 004

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

Složení statutárního orgánu společnosti ke dni 31. 12. 2020: 

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

 
Dozorčí rada: MUDr. Martin Polach, MBA předseda dozorčí rady 
 MUDr. Dana Polachová člen dozorčí rady 
 Ing. Hana Répalová člen dozorčí rady
 MUDr. Dušan Fügner člen dozorčí rady
 MUDr. Miroslav Musílek člen dozorčí rady
 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 – společ-
ností 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.

společnosti včetně složení statutárního orgánu ke dni 31. 12. 2020
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04 05Poslání Organizační schéma
společnosti a podnikatelský cíl společnosti ke dni 31. 12. 2020

Nemocnice Šumperk se za posledních 5 let zformovala do nového poskytovatele zdravotnických služeb 
s velkým potenciálem odborníků, poskytujících zdravotnické služby pro spádovou oblast až 220 tisíc oby-
vatel. 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 pohybo-
vý 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.

Naše motto:

Otevřená nemocnice – vstřícnost, pocho-
pení, profesionalita. Partnerský a osobní 
přístup ke klientům.

Podnikatelský cíl: •  Poskytování odborné a bezpečné zdravotní péče se zajištěním řízené, 
kontrolované a certifikované kvality poskytovaných služeb.

 •  Klientský a osobní přístup k pacientům.

 •  Vysoká erudovanost personálu s cílem kontinuálního profesního rozvoje, 
včetně podpory vzdělávání zaměstnanců na všech úrovních.

 •  Budování firemní kultury, loajality a spokojenosti zaměstnanců.

 •  Aktualizace generelu rozvoje (stavební a přístrojové investice).

 •  Budování personální stability bez neřízené fluktuace, včetně podpory 
vybranými benefitními programy.

 •  Finanční stabilita a profitabilita.

 •  Rozšiřování nabídky a spektra poskytovaných služeb ve vybraných od-
bornostech.

 •  Elektronizace procesů.

 •  Kontinuální zvyšování kvality a bezpečí poskytovaných služeb.

 •  Zajištění ochrany osobních údajů v souladu s GDPR.

 •  Zvyšování kvality úrovně komunikace na všech úrovních.

 •  Zapojení zaměstnanců do rozvojových programů a rozvoje vybraných 
oborů.

 •  Certifikace Společnosti jako humánního zaměstnavatele prostřednictvím 
služby „Employee Life Assistent“.

 •  Zapojení se do projektu „Ukrajina“ pro nelékařský zdravotnický personál.

 •  Postupné snižování ekologické zátěže.

 •  Zajištění kvalitního poskytování zdravotních služeb v souvislosti s pan-
demií COVID-19.

Valná hromada

Představenstvo

místopředseda představenstva předseda představenstva

Dozorčí radaVýbor pro interní audit

ekonom

manažer neoperačních oborů manažer operačních oborů manažer komplementu

oddělení řízení projektů

sekretariát

pověřenec pro ochranu os. údajů

oddělení řízení kvality

marke�ng a PR

oddělení zdravotních pojišťoven

prak�cký lékař pro dospělé

oddělení pro vnější vztahy

personální a mzdové oddělení

oddělení správy budov,
majetku a inves�c

technické oddělení

provozní oddělení lékárna Nemocnice Šumperk

distrib. sklad léčivých přípravků

manažer pro farmakoekonomiku

specializované činnos�:
– informační technologie
– zdravotnická technika
– BOZP a PO
– bezpečnostní manažer

finanční účtárna

controlling

1 – gastroenterologické

neoperační obory oddělení 1–8

2 – interní

3 – kardiologické

4 – kožní

5 – klinické onkologie

6 – neurologické

7 – ošetřovatelský úsek

8 – plicní

1 – ARIP

operační obory oddělení 1–12

1 – laboratoře komplementu NŠ
– pracoviště centrální  
   laboratoře
– pracoviště patalogické
   laboratoře

komplement oddělení 1–5

2 – NIP, NVD, DIOP

3 – centrální operační sály

4 – centrální příjem

5 – centrální sterilizace

6 – chirurgické

2 – mikrobiologická laboratoř

3 – patologie

4 – radiodiagnos�cké

5 – hematologicko-transfuzní 
       odd.7 – gynekologicko-porodnické

8 – oční

9 – ORL

10 – ortopedické

11 – rehabilitační

12 – urologické

13 – dětské + dětská JIP

prádelenský provoz

stravovací provoz

oddělení úklidu

vrchní sestry
projektový manažer pro NLZP

nutriční terapeu�

nemocniční kaplanka

sociální pracovníci

ústavní hygienik

zdravotnická dopravní služba

náměstkyně pro NLZPnáměstek pro léčebnou péči

„ “



06Výrok auditora
k výroční zprávě a statutární závěrka

Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2020

Výkaz zisku a ztráty

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Přehled o peněžních tocích

Příloha účetní závěrky za rok 2020
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06 06VÝROK AUDITORA 
 k výroční zprávě a statutární závěrka

VÝROK AUDITORA 
 k výroční zprávě a statutární závěrka

 

 
Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), globální síť jejích členských firem a jejich přidružených subjektů (souhrnně 
„organizace Deloitte“). Společnost DTTL (rovněž označovaná jako „Deloitte Global“) a každá z jejích členských firem a jejich přidružených subjektů je samostatným 
a nezávislým právním subjektem, který není oprávněn zavazovat nebo přijímat závazky za jinou z těchto členských firem a jejich přidružených subjektů ve vztahu 
k třetím stranám. Společnost DTTL, a každá členská firma a přidružený subjekt nesou odpovědnost pouze za vlastní jednání či pochybení, nikoli za jednání či pochybení 
jiných členských firem či přidružených subjektů. Společnost DTTL služby klientům neposkytuje. Více informací je najdete na adrese www.deloitte.com/about. 
 

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 2020, 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 2020 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 Audit s.r.o. 
Churchill I 
Italská 2581/67 
120 00 Praha 2 - Vinohrady 
Česká republika 
 
Tel: +420 246 042 500 
DeloitteCZ@deloitteCE.com 
www.deloitte.cz 
 
zapsána Městským soudem  
v Praze, oddíl C, vložka 24349 
IČO: 49620592 
DIČ: CZ49620592 

 

 

 

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 27. dubna 2021 
 
Auditorská společnost: Statutární auditor: 

 
Deloitte Audit s.r.o. 
evidenční číslo 079  

Petr Michalík 
evidenční číslo 2020 
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ROZVAHA Nemocnice Šumperk a.s.
v plném rozsahu IČO 476 82 795

k datu Nerudova 640/41
31.12.2020 787 01  Šumperk
(v tisících Kč)

31.12.2019
Brutto Korekce Netto Netto

AKTIVA CELKEM 1 142 801 304 909 837 892 723 936
B. Stálá aktiva 839 664 304 867 534 797 457 626
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 14 573 12 883 1 690 2 130
B.I.2. Ocenitelná práva 13 739 12 665 1 074 1 550
B.I.2.1. Software 13 739 12 665 1 074 1 550
B.I.4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 684 218 466 580

B.I.5.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený 
dlouhodobý nehmotný majetek 150 150

B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 150 150
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 785 531 291 984 493 547 415 936
B.II.1. Pozemky a stavby 475 328 97 089 378 239 178 700
B.II.1.1. Pozemky 4 541 4 541 4 002
B.II.1.2. Stavby 470 787 97 089 373 698 174 698
B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory 295 458 194 508 100 950 97 513
B.II.3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 1 200 387 813 893

B.II.5.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený 
dlouhodobý hmotný majetek 13 545 13 545 138 830

B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 13 545 13 545 138 830
B.III. Dlouhodobý finanční majetek 39 560 39 560 39 560
B.III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 39 560 39 560 39 560
C. Oběžná aktiva 300 102 42 300 060 264 407
C.I. Zásoby 30 192 30 192 26 761
C.I.1. Materiál 20 631 20 631 17 077
C.I.3. Výrobky a zboží 9 561 9 561 9 684
C.I.3.1. Výrobky 4 947 4 947 4 781
C.I.3.2. Zboží 4 614 4 614 4 903
C.II. Pohledávky 159 296 42 159 254 169 069
C.II.1. Dlouhodobé pohledávky 1 717 1 717 3 540
C.II.1.5. Pohledávky - ostatní 1 717 1 717 3 540
C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 28 28 28
C.II.1.5.4. Jiné pohledávky 1 689 1 689 3 512
C.II.2. Krátkodobé pohledávky 157 579 42 157 537 165 529
C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 97 312 42 97 270 117 159
C.II.2.4. Pohledávky - ostatní 60 267 60 267 48 370
C.II.2.4.3. Stát - daňové pohledávky 659
C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 1 039 1 039 1 557
C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní 43 311 43 311 17 799
C.II.2.4.6. Jiné pohledávky 15 917 15 917 28 355
C.IV. Peněžní prostředky 110 614 110 614 68 577
C.IV.1. Peněžní prostředky v pokladně 446 446 421
C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech 110 168 110 168 68 156
D. Časové rozlišení aktiv 3 035 3 035 1 903
D.1. Náklady příštích období 2 149 2 149 1 834
D.3. Příjmy příštích období 886 886 69

31.12.2020
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31.12.2020 31.12.2019

PASIVA CELKEM 837 892 723 936
A. Vlastní kapitál 333 004 230 008
A.I. Základní kapitál 2 000 2 000
A.I.1. Základní kapitál 2 000 2 000
A.II. Ážio a kapitálové fondy 19 804 19 804
A.II.2. Kapitálové fondy 19 804 19 804
A.II.2.1. Ostatní kapitálové fondy 19 804 19 804
A.III. Fondy ze zisku 3 327 446
A.III.1. Ostatní rezervní fondy 400 400
A.III.2. Statutární a ostatní fondy 2 927 46
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 182 365 152 818
A.IV.1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) 182 365 152 818
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/- ) 125 508 54 940
B.+C. Cizí zdroje 503 115 492 171
B. Rezervy 1 600 1 600
B.IV. Ostatní rezervy 1 600 1 600
C. Závazky 501 515 490 571
C.I. Dlouhodobé závazky 275 850 272 771
C.I.2. Závazky k úvěrovým institucím 205 756 210 304
C.I.6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 54 859 47 554
C.I.8. Odložený daňový závazek 12 117 10 105
C.I.9. Závazky - ostatní 3 118 4 808
C.I.9.3. Jiné závazky 3 118 4 808
C.II. Krátkodobé závazky 225 665 217 800
C.II.2. Závazky k úvěrovým institucím 32 580 28 502
C.II.3. Krátkodobé přijaté zálohy 318 181
C.II.4. Závazky z obchodních vztahů 67 507 79 533
C.II.6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 10 762 7 987
C.II.8. Závazky ostatní 114 498 101 597
C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům 29 432 26 656
C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 17 419 15 301
C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace 45 029 24 095
C.II.8.6. Dohadné účty pasivní 17 234 27 865
C.II.8.7. Jiné závazky 5 384 7 680
D. Časové rozlišení pasiv 1 773 1 757
D.1. Výdaje příštích období 1 692 1 640
D.2. Výnosy příštích období 81 117

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Nemocnice Šumperk a.s.
v druhovém členění IČO 476 82 795

období končící k Nerudova 640/41
31.12.2020 787 01  Šumperk
(v tisících Kč)

Období do Období do
31.12.2020 31.12.2019

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 1 097 538 936 915
II. Tržby za prodej zboží 131 394 119 138
A. Výkonová spotřeba 462 407 432 588
A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží 119 620 106 169
A.2. Spotřeba materiálu a energie 263 186 255 783
A.3. Služby 79 601 70 636
B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) -570 -4 781
C. Aktivace (-) -3 201 -3 330
D. Osobní náklady 656 966 559 982
D.1. Mzdové náklady 490 132 415 853
D.2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 166 834 144 129
D.2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 159 949 137 180
D.2.2. Ostatní náklady 6 885 6 949
E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 30 998 25 342
E.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 31 005 25 378
E.1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé 31 005 25 378
E.3. Úpravy hodnot pohledávek -7 -36
III. Ostatní provozní výnosy 103 642 33 976
III.1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 129 92
III.2. Tržby z prodaného materiálu 615 465
III.3. Jiné provozní výnosy 102 898 33 419
F. Ostatní provozní náklady 22 462 18 232
F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 28 116
F.2. Prodaný materiál 476 345
F.3. Daně a poplatky 7 283 9 222
F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 100
F.5. Jiné provozní náklady 14 675 8 449
* Provozní výsledek hospodaření (+/-) 163 512 61 996
IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly 9 000
IV.1. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba 9 000
VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 7 4
VI.2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 7 4
J. Nákladové úroky a podobné náklady 9 844 6 944
J.1. Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba 1 785 1 079
J.2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 8 059 5 865
K. Ostatní finanční náklady 157 197
* Finanční výsledek hospodaření (+/-) -9 994 1 863
** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 153 518 63 859
L. Daň z příjmů 28 010 8 919
L.1. Daň z příjmů splatná 25 999 7 145
L.2. Daň z příjmů odložená (+/-) 2 011 1 774
** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 125 508 54 940
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 125 508 54 940
* Čistý obrat za účetní období 1 332 581 1 099 033
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PŘEHLED O ZMĚNÁCH Nemocnice Šumperk a.s.

VLASTNÍHO KAPITÁLU IČO 476 82 795

k datu Nerudova 640/41
31.12.2020 787 01  Šumperk
(v tisících Kč)

Základní kapitál Kapitálové fondy
Fondy ze zisku, rezervní 

fond

Nerozdělený zisk 
nebo neuhrazená 

ztráta minulých let

Jiný výsledek 
hospodaření 
minulých let

Rozhodnuto o 
zálohové výplatě 
podílu na zisku

Výsledek hospodaření 
běžného účetního období 

VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM

Stav k 31.12.2018 2 000 19 804 474 128 528 47 430 198 236
Rozdělení výsledku hospodaření 3 000 24 290 -27 290
Vyplacené podíly na zisku -20 140 -20 140
Výdaje z kapitálových fondů -3 028 -3 028
Výsledek hospodaření za běžné období 54 940 54 940
Stav k 31.12.2019 2 000 19 804 446 152 818 54 940 230 008
Rozdělení výsledku hospodaření 3 000 29 547 -32 547
Vyplacené podíly na zisku -22 393 -22 393
Výdaje z kapitálových fondů -119 -119
Výsledek hospodaření za běžné období 125 508 125 508
Stav k 31.12.2020 2 000 19 804 3 327 182 365 125 508 333 004

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH Nemocnice Šumperk a.s.

TOCÍCH (CASH FLOW) IČO 476 82 795

období končící k Nerudova 640/41
31.12.2020 787 01  Šumperk
(v tisících Kč)

Období do Období do
31.12.2020 31.12.2019

P. Počáteční stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 68 577 55 609
Počáteční stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů po přeměně
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)

Z. Výsledek hospodaření před zdaněním 153 518 63 859
A.1. Úpravy o nepeněžní operace 40 734 32 512
A.1.1. Odpisy stálých aktiv 31 005 25 378
A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv -7 64
A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv -101 24
A.1.5. Nákladové a výnosové úroky 9 837 6 940
A.1.6. Opravy o ostatní nepeněžní operace 106
A.* Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu 194 252 96 371
A.2. Změna stavu pracovního kapitálu -28 729 13 369
A.2.1. Změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv 8 031 12 894
A.2.2. Změna stavu závazků a časového rozlišení pasív -33 329 9 240
A.2.3. Změna stavu zásob -3 431 -8 765
A.** Čistý provozní peněžní tok před zdaněním 165 523 109 740
A.3. Vyplacené úroky -9 844 -6 944
A.4. Přijaté úroky 7 4
A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost -6 968 -8 661
A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 148 718 94 139

Peněžní toky z investiční činnosti
B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -92 219 -173 758
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 129 92
B.*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti -92 090 -173 666

Peněžní toky z finančních činností
C.1. Změna stavu závazků z financování 7 921 115 663
C.2. Dopady změn vlastního kapitálu -22 512 -23 168
C.2.5. Přímé platby na vrub fondů -119 -3 028
C.2.6. Vyplacené podíly na zisku / dividendy -22 393 -20 140
C.*** Čistý peněžní tok z finanční činnosti -14 591 92 495
F. Čistá změna peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 42 037 12 968
R. Konečný stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 110 614 68 577
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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 

V uplynulém účetním období k žádným změnám a dodatkům nedošlo. 

1.3. Organizační struktura společnosti 

Organizační schéma společnosti je obsaženo v příloze číslo 1 tohoto dokumentu.  
 
Představenstvo a dozorčí rada k rozvahovému dni:  
 
  Funkce Jméno 
Představenstvo Předseda JUDr. Martin Polach    
 Místopředseda Ing. Roman Stibor 
Dozorčí rada Předseda MUDr. Martin Polach, MBA 
 Člen MUDr. Dana Polachová 
 Člen MUDr. Dušan Fügner,  
 Člen MUDr. Miroslav Musílek 
 Člen Ing. Hana Répalová 
 Člen MUDr. Igor Ziegelheim 
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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 31.12.2020  za kalendářní 
rok 2020.  
 

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 Metoda odepisování  Počet let  
Software lineární 3 
Stavby lineární 30 
Zdravotní technika lineární 6, 8 
Kancelářská a reprodukční technika lineární 3 
Dopravní prostředky lineární 5-7 
Inventář (průměrně) lineární 7 
Ostatní dlouhodobý majetek lineární 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 čisticích 
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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Splatná daň 
 
Výpočet daňové povinnosti za rok 2020 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.  
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K datu účetní závěrky jsou aktiva a pasiva v cizí měně přepočtena kurzem ČNB platným 
k datu, ke kterému je účetní závěrka sestavena. 

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 2020 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:  

(údaje v tis. Kč) 
  31.12.2020 31.12.2019 

Pokladní hotovost a peníze na cestě 446 421 
Účty v bankách 110 168 68 156 
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty celkem 110 614 68 577 
 
Peněžní toky z provozních, investičních nebo finančních činností jsou uvedeny 
v přehledu o peněžních tocích nekompenzovaně.  

Příloha účetní závěrky za rok 2020 
 

Nemocnice Šumperk a.s. 10 

3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
 

3.1. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) 

Pořizovací cena 
(údaje v tis. Kč) 

 Počáteční 
zůstatek 

Přírůstky Vyřazení Převody Konečný 
zůstatek 

Software 13 335 404 0 0 13 739 
Ostatní DNM 684 0 0 0 684 
Nedokončený DNM 0 318 168 0 150 
Celkem 2020 14 019 722 168 0 14 573 
Celkem 2019 12 893 1 330 204 0 14 019 

 
Opravné položky a oprávky 

(údaje v tis. Kč) 

 Počáteční 
zůstatek 

Přírůstky Úbytky Převody Konečný 
zůstatek 

Opravné 
položky 

Účetní 
hodnota 

Software 11 785 880 0 0 12 665 0 1 074 
Ostatní DNM 104 114 0 0 218 0 465 
Nedokončený DNM 0 0 0 0 0 0 150 
Celkem 2020 11 889 994 0 0 12 883 0 1 689 
Celkem 2019 11 300 793 204 0 11 889 0 2 130 

 
Významné přírůstky DNM zahrnují (údaje v pořizovací ceně): 
 

 (údaje v tis. Kč) 
Položka/Druh majetku 2020 2019 
Software – FONS AKORD – modul 
onkolog. onemocnění  169 804 
Software – Microsoft Windows 2019 235 255 

 
V roce 2020 ani 2019 nedošlo k žádným významným úbytkům dlouhodobého 
nehmotného majetku.  
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3.2. Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 

Pořizovací cena 
(údaje v tis. Kč) 

 Počáteční 
zůstatek 

Přírůstky Vyřazení Převody Konečný 
zůstatek 

Pozemky 4 002 0 0 539 4 541 
Stavby 262 573 0 0 208 214 470 787 
Hmotné movité věci a jejich soubory 276 425 0 5 599 24 632 295 458 
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 1 200 0 0 0 1200 
Nedokončený DHM 138 830 107 886 -214 -233 385 13 545 
Celkem 2020 683 030 107 886 5 385 0 785 531 
Celkem 2019 539 786 169 191  25 947 0 683 030 

 
Opravné položky a oprávky 

(údaje v tis. Kč) 
 Počáteční 

zůstatek 
Přírůstky Úbytky Převody Konečný 

zůstatek 
Opravné 
položky 

Účetní 
hodnota 

Pozemky 0 0 0 0 0 0 4 541 
Stavby 87 875 9 214 0 0 97 089 0 373 698 
Hmotné movité věci a jejich 
soubory 178 912 21 195 5 599 0 194 508 0 100 950 
Oceňovací rozdíl k nabytému 
majetku 307 80 0 0 387  0 813 
Nedokončený DHM 0 0 0 0 0 0 13 545 
Celkem 2020 267 094 30 489 5 599 0 291 984 0 493 547 
Celkem 2019 263 120 25 456 21 482 0 267 094 0 415 936 

 
Významné přírůstky DHM zahrnují (údaje v pořizovací ceně): 
 

(údaje v tis. Kč) 
Položka/Druh majetku 2020 2019 
Zdravotnická technika 7 162 26 416 
Zdravotnická technika z projektu 
IROP 0 0 
Parní sterilizátory a myčky 5 950 530 
Technické zhodnocení budov 
Budovy a pozemky  

199 744 
9 009 

19 856 
0 

Dopravní prostředky 2 868 0 
Hardware 492 312 

 
V roce 2020 ani 2019 nedošlo k žádným významným úbytkům dlouhodobého hmotného 
majetku. Úbytky nedokončeného hmotného majetku v roce 2020 představují zúčtování 
přijaté dotace na pořízení majetku. 
 
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek k 31.12.2020 představuje především 
rekonstrukce pavilonu D – snížení energetické náročnosti. 
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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. 
 
Společnost eviduje k 31.12.2020 drobný hmotný majetek ve výši 23 318 tis. Kč  
(23 099 tis. Kč k 31.12.2019), 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   

(údaje v tis. Kč) 
Popis předmětu/skupiny 
předmětů 

Celková hodnota 
leasingu 

Splatno v roce 2020 Splatno v dalších letech 
po roce 2020 

Dopravní prostředky  1 438 787 711 

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. 
 
31.12.2020 

 (údaje v tis. Kč) 
Obchodní jméno 
společnosti 

Sídlo společnosti Výše obch. 
podílu 

Vlastní kapitál 
společnosti* 

Výsledek hospodaření  
společnosti po zdanění  

Účetní  
hodnota 

Interna Zábřeh s.r.o. Jiráskova 123/24,  
789 01 Zábřeh 100% 10 630 131* 39 560 

Celkem   10 630 131 39 560 
*předběžný výsledek hospodaření po zdanění 

 
31.12.2019 

 (údaje v tis. Kč) 
Obchodní jméno 
společnosti 

Sídlo společnosti Výše obch. 
podílu 

Vlastní kapitál 
společnosti* 

Výsledek hospodaření  
společnosti po zdanění  

Účetní  
hodnota 

Interna Zábřeh s.r.o. Jiráskova 123/24,  
789 01 Zábřeh 100% 11 104 281 39 560 

Celkem   11 104 281 39 560 

 
Společnost v roce 2020 neinkasovala dividendu, v roce 2019 inkasovala dividendu 
v částce 9 000 tis. Kč. 
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3.4. Zásoby 

Zásoby materiálu k 31.12.2020 i k 31.12.2019 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 31.12.2020 činí 548 tis. Kč 
(862  tis. Kč k 31.12.2019). K těmto je vytvořena opravná položka ve výší 42 tis. Kč. 
 
Dohadné účty aktivní jsou tvořeny především dohadnými položkami vůči zdravotním 
pojišťovnám ve výši 38 064 tis. Kč (11 026 tis. Kč k 31.12.2019), dohadem na bonusy pro 
lékárnu ve výši 5 004 tis. Kč (6 457 tis. Kč k 31.12.2019).  
 
Jiné pohledávky jsou k 31.12.2020 (stejně jako 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.  
 
Společnost nemá pohledávky s dobou splatnosti delší než 5 let k rozvahovému dni. 

3.6. Časové rozlišení aktiv 

Časové rozlišení aktiv je k 31.12.2020 tvořeno především náklady na akreditaci, licence 
či podpory SW a  náklady na pojistné 1. čtvrtletí 2021 (stejně jako k 31.12.2019). 

3.7. Vlastní kapitál  

Struktura a pohyb vlastního kapitálu jsou doloženy v přiloženém přehledu o změnách 
vlastního kapitálu. Zisk za rok 2020 bude převeden do nerozděleného zisku minulých let. 

3.8. Dlouhodobé závazky 

Dlouhodobé závazky k úvěrovým institucím jsou k 31.12.2020 tvořeny úvěry od 
Komerční banky. Části úvěrů, které jsou splatné do jednoho roku od data účetní závěrky, 
jsou v rozvaze vykázány v krátkodobých závazcích.  
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Dlouhodobé závazky k úvěrovým institucím obsahují: 
(údaje v tis. Kč) 

Banka/ 
Věřitel 

Měna Zůstatek k 
31.12.2020 

Zůstatek k 
31.12.2019  

Splatno v letech 
2022-2025 

Splatno v roce 
2026 a později 

Forma zajištění  

Komerční 
banka 1 Kč 51 077 60 808 38 924 12 153 

Blankosměnka, 
Nemovitosti 

Komerční 
banka 3 Kč 111 455 99 734 65 246 46 209 

Blankosměnka, 
Nemovitosti 

Komerční 
banka 5 Kč 28 544 32 528 15 936 12 608 

Blankosměnka, zástava 
podílu v korporaci 

Komerční 
banka 6 Kč 14 680 17 234 10 213 4 468 

Blankosměnka, 
Nemovitosti 

Celkem  205 756 210 304 130 319   75 438  

 
Dlouhodobé závazky – ovládaná nebo ovládající osoba představují k 31.12.2020 (stejně 
jako k 31.12.2019) zápůjčky od akcionáře společnosti MUDr. Martina Polacha, MBA, 
poskytnuté výlučně za účelem úhrady nákladů souvisejících s výstavbou pavilonu R  
a rekonstrukcí Staré chirurgie (stejně jako k 31.12.2019), dále pořízením přístroje CT,  
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 zápůjček 
splatná déle než 5 let po rozvahovém dni činí 17 421 tis. Kč. 
 
Jiné dlouhodobé závazky k 31.12.2020 (i k 31.12.2019) jsou tvořeny především 
dlouhodobými závazky z titulu zákaznických úvěrů. 
 
Společnost nemá žádné další závazky s dobou splatnosti delší než 5 let k rozvahovému 
dni. 

3.9. Rezervy 

Ostatní rezervy jsou k 31.12.2020, resp. k 31.12.2019, 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. 
 

Závazky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti k 31.12.2020 činí 127 tis. Kč  
(171 tis. Kč k 31.12.2019). 
 

Závazky Stát – daňové závazky a dotace jsou k 31.12.2020 tvořeny především přiznanými 
dotacemi z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  na 
snížení energetické náročnosti budovy D a Staré chirurgie ve výši 11 314 tis. Kč  
(i k 31.12.2019), dotacemi z Ministerstva zdravotnictví ČR na rezidenční místa ve výši 
3 512 tis. Kč (5 771 tis. Kč k 31.12.2019), zálohami na daň ze závislé činnosti z mezd za 
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prosinec stávajícího roku ve výši  5 510 tis. Kč (4 558  tis. Kč k 31.12.2019) a závazku 
z daně z příjmu za rok 2020 ve výši 18 372 tis. Kč k 31.12.2020 (0 tis. Kč k 31.12.2019). 
 

Dohadné účty pasivní jsou tvořeny především dohadnými položkami na mzdové odměny 
ve výši 17 000 tis. Kč (17 000 tis. Kč k 31.12.2019). V roce 2020 nebyly dohady na 
vyúčtování výkonů zdravotních pojišťoven (10 518 tis. Kč k 31.12.2019). 
 

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: 
 (údaje v tis. Kč) 

  Stav k 31.12.2020 Stav k 31.12.2019 
Rozdíl účetních a daňových zůstatkových cen DM -69 666 -59 098 
Opravné položky k pohledávkám 0 0 
Opravná položka k poskytnutým zálohám na DM 0 0 
Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku  0 0 
Rozdíl účetní a daňové hodnoty dohadné položky na SaZ pojištění 4 294 4 313 
Rezerva na jubilejní odměny  1 600 1 600 
Celkem dočasné rozdíly -63 772 -53 185 
Celkem odložený daňový závazek -12 117 -10 105 

 
Pro výpočet odloženého daňového závazku byla v roce 2019 i 2020 použita sazba daně 
z příjmu právnických osob 19%. 

3.12. Výnosy z běžné činnosti 

 (údaje v tis. Kč) 
  Období do 31.12.2020 Období do 31.12.2019 

Tržby za stravu 7 377 7 736 
Tržby za krevní přípravky  6 600 0  
Tržby ze služeb za zdravotní výkony 1 080 931 926 541 
Tržby za ostatní služby 2 630 2 638 
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb celkem 1 097 538 936 915 
Tržby za prodej zboží 131 394 119 138 

 
Společnost realizuje veškeré výnosy v České republice. 

3.13. Spotřebované nákupy 

Spotřeba materiálu za rok 2020 činí 240 384 tis. Kč (231 391 tis. Kč za rok 2019), spotřeba 
energií činí 22 802 tis. Kč (24 392 tis. Kč za rok 2019). 

3.14. Služby 

Nejvýznamnější položky nákladů za nakupované služby za rok 2020 jsou především 
náklady na odborné poradenství ve výši 7 366 tis. Kč (7 039 tis. Kč za rok 2019), náklady 
na opravy a udržování ve výši 17 101 tis. Kč (16 211 tis. Kč za rok 2019), náklady na 
nájemné ve výši 25 021 tis. Kč (21 343 tis. Kč za rok 2019), náklady na leasingy ve výši 
792 tis. Kč (1 752 tis. Kč za rok 2019), za IT služby ve výši 8 758 tis. Kč (8 357 tis. Kč za rok 
2019), za služby oddělení zdravotnické techniky ve výši 5 082 tis. Kč (3 600 tis. Kč za rok 
2019), za reklamu, propagaci a marketing ve výši 2 600 tis. Kč (2 281 tis. Kč za rok 2019). 
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Odměny statutárním auditorům v roce 2020 činily 351 tis. Kč (329 tis. Kč za rok 2019).  

3.15. Ostatní provozní výnosy a náklady 

Ostatní provozní výnosy jsou tvořeny především: 
 

Jiné provozní výnosy jsou tvořeny především přijatými bonusy ve výši 12 255 tis. Kč 
(10 874 tis. Kč za rok 2019), tržbami za praní prádla ve výši 4 966 tis. Kč (5 729 tis. Kč za 
rok 2019), přefakturací oprav na pronajatém majetku Městu Šumperk ve výši 
3 209 tis. Kč (3 037 tis. Kč za rok 2019), tržbami za nájem prostor a služby s ním 
souvisejícími ve výši 2 262 tis. Kč (2 319 tis. Kč za rok 2019), provozními dotacemi ve výši 
67 335 tis. Kč (3 401 tis. Kč za rok 2019) a výnosy za zajištění lékařské pohotovostní služby 
ve výši 3 900 tis. Kč (3 900 tis. Kč za rok 2019). 
 

Ostatní provozní náklady jsou tvořeny především: 
 

Daně a poplatky jsou v roce 2020 tvořeny především zúčtováním DPH – neuplatněnou 
částí DPH z faktur přijatých, u kterých byl uplatněn krácený odpočet, a to ve výši 
6 725 tis. Kč (8 614 tis. Kč v roce 2019). 
 

Jiné provozní náklady jsou tvořeny především náklady na pojištění majetku 
a odpovědnosti ve výši 4 667 tis. Kč (4 439 tis. Kč za rok 2019), a dále ve výši 3 175 tis. Kč 
(3 015 tis. Kč za rok 2019) opravami na majetku Města Šumperk určenými k přefakturaci. 

3.16. Zaměstnanci, vedení společnosti a statutární orgány 

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

(údaje v tis. Kč) 
Rok 2020 Počet Osobní náklady celkem 
Zaměstnanci 
Vedení společnosti  
Odměny členům orgánů 

945 
33 

x 

592 649 
54 464 

9 853 
Celkem 978 656 966 

 
 (údaje v tis. Kč) 

Rok 2019 Počet Osobní náklady celkem 
Zaměstnanci 
Vedení společnosti  
Odměny členům orgánů 

926 
31 

x 

501 850 
47 702 
10 430 

Celkem 957 559 982 
 

Počet zaměstnanců vychází z průměrného stavu pracovníků. Pod pojmem vedení 
společnosti se rozumí ekonom, náměstek pro léčebnou péči a náměstkyně pro NLZP, 
dále vedoucí pracovníci přímo řízení předsedou představenstva a vedoucí pracovníci 
přímo řízení manažery zdravotnických úseků.  
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Členové představenstva, dozorčí rady a členové řídících orgánů obdrželi následující 
odměny nad rámec osobních nákladů v této výši: 
 

2020 
 (údaje v tis. Kč) 

Rok 2020 Představenstvo Dozorčí rada Členové řídících 
orgánů  

Osobní vozy / jiné movité a nemovité věci s možností 
využití pro soukromé účely (údaj představuje částku, 
o kterou se zvyšuje daňový základ pracovníků) 98 462 64 

 
2019 

 (údaje v tis. Kč) 
Rok 2019 Představenstvo Dozorčí rada Členové řídících 

orgánů  
Osobní vozy / jiné movité a nemovité věci s možností 
využití pro soukromé účely (údaj představuje částku,  
o kterou se zvyšuje daňový základ pracovníků) 238 462 64 

3.17. Transakce a vztahy se spřízněnými subjekty 

Společnost k 31.12.2020 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 31.12.2020 eviduje závazky na základě 
Smluv o zápůjčce ve výši 65 621 tis. Kč (55 541 tis. Kč k 31.12.2019).   

3.18. Závazky neuvedené v rozvaze 

Účetní jednotka, kromě závazků z finančního leasingu, neeviduje žádné jiné závazky 
neuvedené v účetnictví. 

 
Soudní spory 

 
K 31.12.2020 se společnost účastní dvou soudních sporů, kde je stranou žalovanou 
o náhradu škody. Případné soudem určené plnění bude hrazeno pojišťovnou. 
 
K 31.12.2020 společnost eviduje, mimo výše uvedené, tři předžalobní výzvy k hrozícím 
soudním sporům proti společnosti. Případné soudem určené plnění bude hrazeno 
pojišťovnou. 
 
Výše případných spoluúčastí, při hrazení pojišťovnou, nemá významný dopad na účetní 
závěrku k 31.12.2020. 
 
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. 
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3.19. Dopad pandemie Covid-19  

Na konci kalendářního roku 2019 se poprvé objevily zprávy z Číny týkající se COVID-19 
(koronavirus). V prvních měsících roku 2020 se virus rozšířil do celého světa a negativně 
ovlivnil mnoho zemí a hospodaření firem ve světě i v České republice, včetně naší 
společnosti.  

 
V souvislosti s tímto virovým onemocněním COVID-19 management Společnosti udělal 
nezbytné kroky, aby minimalizoval riziko nákazy svých pracovníků. K tomu vedení 
společnosti vydalo řadu bezpečnostních a metodických opatření, které jsou v souladu  
s nařízeními vlády České republiky. Společnost bude nadále pečlivě sledovat aktuální 
vývoj a bude operativně reagovat, aby ochránila zdraví svých pracovníků  
a minimalizovala dopad na své hospodaření. 
 
Vedení Společnosti zvážilo dopad této pandemie při tvorbě účetní závěrky k datu 
31. 12. 2020, a na základě vyhodnocení všech aktuálně dostupných informací domnívá, 
že předpoklad nepřetržitého trvání Společnosti není ohrožen, a tudíž použití tohoto 
předpokladu pro sestavení účetní závěrky je i nadále vhodné, a v současnosti ani 
neexistuje významná nejistota týkající se tohoto předpokladu. 

3.20. Události, které nastaly po datu účetní závěrky  

Z významných investičních akcí, které Nemocnice Šumperk ukončila po datu 31. 12. 2020 bylo 
zateplení pavilonu D, kterým se nemocnice významně posunula co do modernizace plášťů svých 
budov a také snížení jejich energetické náročnosti.  
 
V rámci poskytování zdravotní péče v Nemocnici Šumperk je i nadále nemocnice limitována 
vydaným mimořádným opatřením MZČR ohledně zákazu plánované operativy, který 
samozřejmě značně snižuje ekonomické příjmy ze zdravotních pojišťoven. Druhým neméně 
závažným faktorem, ve vztahu k pacientům a jejich zdraví, je odsouvání plánovaných výkonů na 
neurčito, a tím i následné prodlužování čekacích lhůt na jednotlivé typy operací.  
 
Výše popsané události po datu účetní závěrky nemají významný dopad na účetní závěrku 
k 31. 12. 2020.  
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Příloha č. 1 – Organizační struktura společnosti  

 
 
 

 

07Zpráva
o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku ke dni 
31. 12. 2020, aktivity v oblasti ochrany životního prostředí, aktivity 
v oblasti výzkumu a vývoje, aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů

V roce 2020 bylo pracovní úsilí a podnikatelské aktivity 
zaměřeny na boj proti pandemii COVID-19, nicméně stejně 
jako v předcházejících letech další aktivity směřovaly na 
rozvoj poskytované zdravotní péče a udržení či zlepšování 
její kvality. Nejvýznamnější stavební investicí roku 2020 
bylo dokončení rekonstrukce budovy „staré chirurgie“, 
nyní pavilon P, v areálu Nemocnice Šumperk, která slouží 
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 přestěhovala z pavilonu 
F v červnu 2020. Celkové náklady na rekonstrukci byly 
vyčísleny na 165 mil. Kč včetně DPH. 

Nemocnice Šumperk nadále poskytuje zdravotnickou 
péči jak v objektech vlastních, tak v objektech prona-
jatých od města Šumperka. V souladu s ustanoveními 
nájemní smlouvy mezi Nemocnicí Šumperk a městem 
Šumperkem bylo předepsané roční nájemné, které pro 
rok 2020 činilo 13 848 824 Kč.

Z investic na majetku města Šumperka v roce 2020 je 
nutno zmínit dokončení rekonstrukce lůžkového oddělení 
chirurgie v 5. NP pavilonu B, která si vyžádala celkovou 
investici 7 192 000 Kč bez DPH.

Na opravy budov v majetku města Šumperka bylo vy-
naloženo 3 821 838,39 Kč, a to např. na: rekonstrukci 
pracovny primáře oddělení chirurgie včetně sociálního 
zázemí, rekonstrukci lékařských pokojů včetně sociál-
ních zázemí v pavilonu B, opravu výtahu v pavilonu B, 
opravu ležatých rozvodů v suterénu budovy E, zhotovení 
asfaltové plochy před budovou ředitelství, dokončení 
rekonstrukce ORL sálku, opravu elektroinstalace pro nově 
instalované sterilizátory na centrální sterilizaci a další.

Mimo opravy, které byly realizovány na městském majet-
ku z vybraného nájemného, rekonstruovala Nemocnice 
Šumperk i vlastní objekty s cílem zvýšení komfortu našich 
pacientů i zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců. 
Mezi tyto patří především zahájení zateplení pavilonu 
D včetně vnitřních úprav oddělení, přičemž ukončení 
akce a předání díla proběhlo v lednu 2021.

Nemocnice Šumperk i v roce 2020 pokračovala v inves-
tiční činnosti zahájené v předchozích letech v souladu 
se střednědobým plánem rozvoje nemovitostí tak, aby 
spolu se zvýšením kvality lékařských a ošetřovatelských 
služeb nabídla svým pacientům i zaměstnancům přívě-
tivější a modernější prostředí. Bohužel epidemiologická 
situace v souvislosti s pandemií COVID-19 některé plá-
nované akce pozastavila a Nemocnice Šumperk musela 
reagovat na požadavky ze strany státu, Ministerstva 
zdravotnictví ČR, Krajského úřadu apod. a investovala 
nemalé finanční prostředky k posílení lůžek intenzivní 
péče, zřízení infekčních lůžek, odběrových míst, ostrahy 
areálu, trasování zaměstnanců a klientů nemocnice, 
zřízení mobilní buňky pro tzv. triáž pacientů apod.

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 zařízení, 
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 vzni-
ku odpadů vývojek a aktivátorů), dále odstraněním 
produkce odpadů v areálu společnosti (autodoprava 
– opravy vozidel dodavatelským způsobem). V roce 
2020 Nemocnice Šumperk vyprodukovala oproti jiným 
letům nadměrnou produkci nebezpečných infekčních 
odpadů, a to vlivem zvýšeného počtu pacientů s one-
mocněním COVID-19 a nutností použití nadměrné 
spotřeby ochranných pracovních pomůcek. 
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Nemocnice Šumperk v roce 2020 zahájila investiční akci 
zateplení pavilonu D, čímž došlo k výrazné úspoře tepelné 
energie vytápěného objektu s pozitivním dopadem do 
životního prostředí. 

Aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů
V rámci řízení lidských zdrojů došlo v roce 2020 z důvodu 
nouzového stavu a v důsledku epidemiologické situace 
ke zcela novým a nepředvídatelným situacím. Ve všech 
oblastech řízení lidských zdrojů stran náboru, organiza-
ce pracovní doby (home office, týmování), vzdělávání 
a odborného růstu, odměňování, plánování a určení 
čerpání dovolených, využití benefitů či dotačních titulů, 
bylo v roce 2020 nutno adaptovat se na podmínky vlád-
ních nařízení a respektovat nesčetná opatření, často ad 
hoc. Prověřila se tak maximální spolehlivost všech týmů 
společnosti. Zcela nové agendy přinesly mimořádný 

nápor na jejich organizaci a administraci. Oslovili jsme 
ke spolupráci širokou veřejnost, nově jsme spolupraco-
vali se studenty na základě pracovní povinnosti. Vlna 
solidarity odborné i laické veřejnosti přinesla stovku 
dočasných výpomocí a krátkodobé spolupráce formou 
dohod o provedení práce.

K 31. 12. 2020 bylo ve fyzickém stavu evidováno 1131 
zaměstnanců, resp. 1014,4 zaměstnanců vyjádřeno 
průměrným přepočteným stavem. Řízení lidských zdrojů 
je ve společnosti prováděno s ohledem na konkurence-
schopnost a potřebu kontinuálního vzdělávání napříč 
kategoriemi zaměstnanců. S většinou svých zaměstnanců 
má společnost uzavřen pracovní poměr na dobu neurčitou. 

Zaměstnancům společnost nabízí i nadále finanční moti-
vační pobídky nad rámec zákonných povinností formou 

Zpráva
o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku…

zvýhodněných příplatků, rizikového příplatku, příspěvku 
na penzijní připojištění, pravidelně jsou s ohledem na 
výsledky hospodaření vypláceny výkonnostní odměny, 
odměny k životnímu jubileu, poskytovány jsou i nadále 
bezúročné zápůjčky, hrazeny jsou zaměstnancům také 
příspěvky profesních sdružení.

Společnost podporuje zdravý životní styl zaměstnanců 
a jejich rodin, současně přispívá ke skloubení jejich 
pracovního a rodinného života mimo jiné zkrácenou 
pracovní dobou na 37,5 hodin týdně, pěti týdny řádné 
dovolené, dodatkovou dovolenou, příspěvkem na dětskou 
rekreaci, organizací příměstského tábora, rekondičními 
programy na rehabilitačním oddělení, rekondičními 
a léčebnými pobyty v lázeňském zařízení, umožňuje 
zvýhodněné nákupy v nemocniční lékárně, dotuje stravné 
zaměstnancům. Od roku 2018 mají zaměstnanci i jejich 
rodinní příslušníci možnost 365 dní v roce, 24 hodin 
denně využít zcela zdarma celosvětově populárního 
diskrétního asistenčního programu ELA (Employee 
Life Assistant), jako předplacené poradenské služby 
v oblasti psychologie, sociálněprávní, finanční asistence 
a zdravého životního stylu. V roce 2020 společnost za 
účelem podpory zdravého životního stylu zavedla nový 
benefit – příspěvek na Multisport kartu. Neustále také 
rozšiřuje seznam obchodních partnerů pro zvýhodněné 
služby (tzv. Karta benefitů). 

Nemocnice Šumperk plně podporuje odborný růst zdra-
votnických i nezdravotnických pracovníků a v rámci péče 
o zaměstnance pravidelně pořádá vzdělávací akce, odborné 
semináře a stáže, které jsou kreditované pro uplatnění 
v rámci celoživotního vzdělávání. Zaměstnanci jsou rov-
něž pravidelně proškolováni v oblasti bezpečnosti práce 
a ostatních předpisů souvisejících s provozem společnosti 
(hygienické řády, organizační směrnice a implementace 
vládních nařízení apod.). Rok 2020 byl v tomto ohledu 
rokem hromadného rušení všech vzdělávacích akcí a část 
z nich nově nahradila forma on-line kurzů.

V oblasti mezd bylo v roce 2020 zohledněno navýšení 
minimální mzdy v rizikovém příplatku a shodně s před-

chozím rokem byl z důvodu konkurenceschopnosti 
a stabilizace zaměstnanců zohledněn rovněž růst mi-
nimální a zaručených mezd pro danou skupinu prací ve 
výši 1 360 až 5 000 Kč na osobu, a to do tarifní složky 
mzdy. Navýšení se týkalo všech kategorií zaměstnanců 
v průběhu roku jak v nepřetržitém, tak v ambulantním 
provozu. Pro stabilizaci personálu laboratoří byl mimo-
to vyplacen jednorázový stabilizační příspěvek, byly 
posíleny kategorizační příplatky NLZP v nepřetržitých 
provozech operačních sálů, interního oddělení a od-
dělení intenzivní péče.

Nemocnice splnila podmínky přiznání mimořádné odmě-
ny ze státního rozpočtu a připojila se k výzvě MZČR se 
žádostí o mimořádné odměny pro pracovníky v lůžkových 
zdravotnických zařízeních ve výši bezmála 65 mil. Kč, 
které obratem vyplatila zaměstnancům zálohově ještě 
před výplatním termínem. Z vlastních zdrojů k této výzvě 
dorovnala dalších více než půl milionu korun.

Mimořádně zátěžovou a složitou provozní a organizační 
náročnost během celého roku kompenzovala společnost 
svým zaměstnancům částkou ve výši bezmála 8,2 mil Kč 
z vlastních zdrojů, a to zcela nad rámec výkonnostních 
odměn (které i při poklesu výkonnosti vyplatila všem 
zaměstnancům v maximálně možném objemu) formou 
mimořádných odměn, finančních příspěvků a příplatků, 
zvýhodněním hodinových sazeb, nekráceným zástup-
ným, bonusovými balíčky. Současně během týmování 
pracovních týmů byla náhrada mzdy plně kompenzována 
za celou dobu překážek v práci. Z důvodu prevence 
šíření onemocnění byla společnost k zaměstnancům 
maximálně vstřícná i v případě možnosti práce z domu 
(tzv. home-office).

Veškeré aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů 
jsou předmětem jednání se zástupci odborového svazu 
působícího v Nemocnici Šumperk.

Společnost Nemocnice Šumperk a.s. nemá organizační 
pobočku nebo jinou část obchodního závodu v zahraničí.
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08Předpokládaný 
vývoj společnosti v roce 2021

V roce 2021, respektive jistě v jeho začátku, se bude 
Nemocnice Šumperk potýkat s probíhající pandemií 
COVID-19 a zajištění péče na infekčních a intenzivních 
lůžkách pro tyto pacienty. Nadále musíme zajistit plné 
fungování odběrového místa PCR testů i antigenních 
testů, stejně jako očkovacího místa pro očkování ve-
řejnosti i zdravotníků. Předpokládáme, že tyto činnosti 
budeme ve větší či menší míře zajišťovat po celý rok 
2021. Vzhledem k redukci operativy, a to především 
plánované odkladné, se bude Nemocnice Šumperk 
v druhé polovině roku 2021 dostávat do situace, kdy 
se tyto výkony budou hromadit a pacientů bude prav-
děpodobně výrazně přibývat. 

V roce 2021 se bude společnost Nemocnice Šumperk 
soustředit na stabilizaci lékařského i nelékařského zdra-
votnického personálu, naplnění plánu ekonomických cílů 
a plánované investiční výstavby. Společnost nehodlá 
polevit v naplňování odborných cílů, včetně kontinuál-
ního vzdělávání odborníků, napříč všemi odbornostmi, 
byť formou on-line vzdělávání. 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 kvali-
tou poskytovaných služeb v rámci severní Moravy. Na 
podzim roku 2021 Nemocnici Šumperk čeká obhajoba/
reakreditace certifikátu kvality a bezpečí, v průběhu 
roku se tedy bude kontinuálně provádět auditní činnost.

V roce 2021 budeme i nadále naplňovat plánované 
podnikatelské projekty, zaměřené především na vybu-
dování bezpečnostního a parkovacího systému v areálu 
nemocnice včetně zajištění pultu bezpečnostní ochrany.  

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 pronají-
matele budou realizovány dle plánu investic schváleného 
Městským úřadem Šumperk v rozsahu daném platnou 
smlouvou. V roce 2021 máme v plánu odkoupení dalších 
budov od města Šumperka do našeho vlastnictví, a to 
především z důvodů rozvoje generele areálu nemocni-
ce, modernizace a rozšíření poskytovaných služeb ve 
vlastních objektech. 

Pokud to situace s vývojem pandemie COVID-19 dovolí, 
budeme i nadále pokračovat v organizování pravidel-
ných odborných regionálních lékařských i sesterských 
seminářů, seminářů pro terénní lékaře, v plánu je i 
konání dalšího ročníku ústavního sympozia mladých 
lékařů naší nemocnice, na kterém prezentují novinky 
v léčbě na svých odděleních. Budeme i nadále podpo-
rovat 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, se kterou má již několik 
let nastavenou dobrou spolupráci.  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 para-
metrů bude úspěšný a stanovené cíle splníme.

Z významných investičních akcí, které Nemocnice Šumperk 
ukončila po datu 31. 12. 2020 bylo zateplení pavilonu 
D, kterým se nemocnice významně posunula co do 
modernizace plášťů svých budov a také snížení jejich 
energetické náročnosti. 

V rámci poskytování zdravotní péče v Nemocnici Šumperk 
je i nadále nemocnice limitována vydaným mimořádným 
opatřením MZČR ohledně zákazu plánované operativy, 

který samozřejmě značně snižuje ekonomické příjmy 
ze zdravotních pojišťoven. Druhým neméně závažným 
faktorem, ve vztahu k pacientům a jejich zdraví, je od-
souvání plánovaných výkonů na neurčito, a tím i následné 
prodlužování čekacích lhůt na jednotlivé typy operací. 

09Události
po konci účetního období
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10Zpráva o vztazích
mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou 
a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období 
od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

 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 ovlá-
danými stejnou ovládající osobou

V účetním období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 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. 2020 do 31. 12. 2020 přímo uplatňovat rozhodující vliv ve 
Společnosti prostřednictvím 100 % podílu na hlasovacích právech Společnosti.

Dle informací dostupných Společnosti byl v účetním období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 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. 2020 do 31. 12. 2020 neexistovaly žádné zvláštní smlouvy mezi Společností a ovládající 
osobou, ve vztahu ke způsobům a prostředkům ovládání Společnosti.

4. Přehled jednání Společnosti s propojenými osobami
V průběhu účetního období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 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 poskyto-
vatelem 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 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 dofinan-
cování rekonstrukce budovy.

6. Posouzení újmy a jejího vyrovnání
V účetním období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 nevznikla Společnosti žádná újma v důsledku vli-
vu 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. 2021

Za Nemocnici Šumperk a.s.:

JUDr. Martin Polach
předseda představenstva

Ing. Roman Stibor
místopředseda představenstva



www.nemocnicesumperk.cz


