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Vážené dámy, vážení pánové,
vážení obchodní přátelé,

skončil rok 2015. Zamysleme se, jaký byl, co jsme udělali dobře, 
kde máme ještě rezervy a co mohlo být uděláno lépe. Z mého 
pohledu předsedy představenstva hodnotím rok 2015 jako 
velmi úspěšný.

Ekonomicky jsme na tom byli dobře, splnili jsme plánovaný 
hospodářský výsledek i při mírném navýšení mezd, nákupu 
zdravotnické techniky a stavebních úpravách v naší nemocnici.

V roce 2015 jsme udrželi všechny obory v poskytování zdra-
votní péče. Podařilo se nám doplnit počet lékařů na interním 
oddělení a na oddělení léčebné rehabilitace.

Investovali jsme do zdravotechniky, zahájili jsme stavební 
práce na přemístění a modernizaci oddělení sociálních lůžek 
na pracovišti Rýmařov do nových prostor, přičemž stávající 
prostory využijeme k zlepšení podmínek provozu oddělení 
ošetřovatelské péče. 

Mzdovou politiku se dařilo udržet na konkurenceschopnosti 
s ostatními nemocnicemi v České republice. V roce 2015 jsme 
navýšili mzdy hlavně nelékařským zaměstnancům.

Mezi klíčové obory v nemocnici stále patří interna, chirurgie, 
gynekologie, rehabilitace, oddělení ošetřovatelské péče, od-
dělení sociálních hospitalizací a ambulantní provozy – ARO, 
léčba bolesti, RDG oddělení, oddělení klinické biochemie a he-
matologie a další odborné ambulance.

V roce 2015 jsme v anketě HealthCare Institute skončili v rám-
ci Moravskoslezského kraje na 2. místě v hodnocení kvality 
poskytovaných zdravotních služeb u ambulantních pacientů.

Naší prioritou bylo i nadále zvyšování úrovně poskytované 
péče, zlepšení komunikace mezi personálem a pacienty. Indi-
viduální přístup ke všem pacientům, kteří se rozhodnou využít 
služeb našich ambulancí a oddělení, se stává samozřejmostí, 
o čemž svědčí i poděkování a pochvalné dopisy od našich 
pacientů – klientů, mezi kterými je i poděkování od poslance 
parlamentu ČR.

Výborná spolupráce v rámci celé skupiny AGEL nám pomá-
hala poskytovat efektivně standardní zdravotnické služby 
odpovídající naší tradici a kapacitám, i nabízet nadstandardní 
služby poskytované ve špičkové kvalitě v ostatních zařízeních 
skupiny. V roce 2015 jsme si připomněli 10. výročí vstupu 
Rýmařovské nemocnice do skupiny AGEL, taky 10 let, kdy 
Rýmařovská nemocnice začala poskytovat zdravotní péči pro 
region Bruntálska.

Úvodní slovo 
předsedy představenstva společnosti 01

MUDr. Marián Olejník, MBA

předseda představenstva společnosti 

Podhorská nemocnice a. s.
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Úvodní slovo 
předsedy představenstva společnosti 01

Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem zaměstnancům 
společnosti Podhorská nemocnice a. s., kteří svým nasazením, 
vírou v dobrou věc a erudicí rozhodujícím způsobem přispívali 
v uplynulém kalendářním roce k úspěšné činnosti této nemoc-
nice. Dovolte, abych poděkoval i za další aktivity, bez nichž by 
nebylo možné dosáhnout ve značně rozkolísaném prostředí 
pozitivních hospodářských výsledků a současně upevnit po-
stavení společnosti Podhorská nemocnice a. s.

Děkuji rovněž všem členům dozorčí rady, obchodním part-
nerům a celé skupině AGEL za úzkou spolupráci v uplynulém 
kalendářním roce směřující k posilování dobrého obchodního 
jména společnosti Podhorská nemocnice a. s.
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Na začátku roku 2015 prošlo Radiodiagnostické oddělení pracoviště v Bruntále zásadní modernizací. Provedli jsme 
nepřímou digitalizaci. Nemocnice investovala do nákupu digitalizace RDG pracoviště a propojení informačního sys-
tému digitálního zpracování snímků (systém PACS) 1.355 tisíc Kč a tato investice byla pořízena na zákaznický úvěr. 
Výsledky modernizace se pozitivně promítnou v péči o pacienty. Ti díky digitalizaci jsou rychleji odbavováni. Další 
výhodou je úspora za tzv. „mokrý vyvolávající provoz“ a především přesnější diagnostika.

V červnu 2015 společnost Podhorská nemocnice zakoupila na zákaznický úvěr novou endoskopickou sestavu – en-
doskopickou věž, gastroskop a kolonoskop pro Centrum péče o zažívací trakt interního oddělení v Bruntále v celkové 
výši 1 474 tis. Kč. Nové přístroje nahradily starší typy, které již byly opotřebené a zastaralé. Zakoupené přístroje 
odpovídají současnému standardu v diagnostice kvalitou zobrazení s možností dokumentace na nosiče typu SD karet. 

Pořízen byl rovněž dezinfektor, který je určen k čištění jednoho flexibilního endoskopu nebo šesti neflexibilních 
endoskopů, případně tří bronchoskopů sloužících k vyšetřování dýchacích cest. 

Nepřímá digitalizace – prim. MUDr. Martínek při popisu snímku

Významné události
uplynulého kalendářního roku 201502
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Významné události
uplynulého kalendářního roku 201502

Nový dezinfektor a endoskopická věž

Zpracovávání telemetrického záznamu Provánění měření EKG

Pro interní oddělení byly zakoupeny nové přístroje – ultrazvuk, EKG a holter EKG a tlakový holter, na jednotku in-
tenzívní péče byl pořízen nový plicní ventilátor. Tyto přístroje disponují celou řadou moderních funkcí a umožňují 
lepší diagnostiku. 

Investice do přístrojové techniky interního oddělení v roce 2015 činily téměř 4 miliony korun.
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V listopadu 2015 oddělení klinické biochemie a hematologie prošlo úspěšně akreditací u společnosti Český institut 
pro akreditaci, o. p. s. a získalo Osvědčení o akreditaci pro zdravotnickou laboratoř č. 740/2015. Osvědčení je platné 
do 2.11.2020. 

Nový laboratorní informační systém využívají od poloviny roku 2015 pacienti i zdravotníci oddělení klinické biochemie 
a hematologie Podhorské nemocnice v Rýmařově. S jeho zprovozněním došlo ke změně chodu oddělení, nově je 
k dispozici například centrální příjem vzorků, on-line databáze nebo statistické přehledy. Pacientům přináší systém 
větší přehlednost a rychlost výsledků, zdravotníkům zase zjednodušuje komunikaci a dává větší škálu možností.

Na pracovišti určeném k odběrům biologického materiálu v Bruntále byl zaveden nový elektronický vyvolávací sys-
tém. Nový systém přehledně pacienty řadit nejen dle času příchodu, ale i přednostní vyvolání těch, jejichž odbavení 
nesnese prodlevu.

V závěru roku 2015 byly zahájeny stavební práce na přemístění a modernizaci oddělení sociálních lůžek na pracovišti 
Rýmařov. Oddělení sociálních hospitalizací bude přemístěno v rámci jedné budovy na pracovišti v Rýmařově a uvol-
něné prostory využijeme ke zlepšení podmínek provozu oddělení ošetřovatelské péče. Předpokládané ukončení je 
v prvním čtvrtletí roku 2016.

Ministerstvo zdravotnictví ČR prodlužilo platnost akreditace na vzdělávání internímu oddělení o dalších 8 let, tj. do 
20.12.2023.

Nový informační systém na OKBH – RNDr. Soušek, Ph.D.

Významné události
uplynulého kalendářního roku 201502
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Identifikační údaje společnosti
včetně složení statutárního orgánu ke dni 31.12.201503

Obchodní firma: Podhorská nemocnice a. s.

Datum zápisu:  9. prosince 1992 u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4854, po změně právní formy, 
tj. od 1.4.2006 je společnost vedena v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl 
B, vložka 3014

Sídlo: Rýmařov, Hornoměstská 549/16, PSČ: 795 01

Identifikační číslo: 476 68 989

Právní forma: akciová společnost

Předmět podnikání: – hostinská činnost,

  – výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

  –  silniční motorová doprava osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 
9 osob včetně řidiče

Předmět činnosti: – poskytování zdravotních služeb 

  – sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče

Základní kapitál:  2 000 000 Kč

Jediný akcionář:  AGEL a. s., identifikační číslo: 005 34 111 
Jungmannova 28/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

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

Způsob jednání: Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně.

Ostatní skutečnosti: 

Dne 29.12.2005 byla uzavřena mezi prodávající – Nemocnice s. r. o. Rýmařov, se sídlem Rýmařov, Hornoměstská 
549/16, PSČ 795 01, identifikační číslo: 476 68 989 a kupující – MUDr. Zuzanou Martínkovou, bytem Bruntál, Okružní 
1728/24, smlouva o prodeji části podniku.

Společnost na základě rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady ze dne 23.03.2006 
změnila právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost.

Dne 26.02.2010 byla uzavřena smlouva o prodeji části podniku, mezi prodávající společností Podhorská nemoc-
nice a. s., se sídlem: Rýmařov, Hornoměstská 549/46, PSČ: 795 01, identifikační číslo: 476 68 989 a kupujícím – 
MUDr. Richardem Rýznarem, bytem Nový Malín 417, PSČ: 788 03 ohledně části podniku, umístěného na pracovišti 
v Rýmařově (Nemocnice Rýmařov), v areálu této nemocnice. Rýmařov, Hornoměstská 549/16, PSČ 795 01, vnitřně 
označené „Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost – pracoviště Rýmařov“ s účinností od 01.03.2010.

Na společnost Podhorská nemocnice a. s. přešlo jmění společnosti Servis Nemocnice Rýmařov s. r. o., se sídlem 
Rýmařov, Hornoměstská 549/16, PSČ 795 01, identifikační číslo 268 23 829, která byla zrušena bez likvidace, s roz-
hodným dnem sloučení 01.01.2010. Dne 17.08.2010 byla uzavřena smlouva o prodeji části podniku, mezi prodávající 
společností Podhorská nemocnice, a. s., se sídlem Rýmařov, Hornoměstská 549/46, PSČ 795 01, identifikační číslo: 
476 68 989 a kupujícím – MUDr. Davidem Walowiczem, bytem Bruntál, Dělnická 1592/2, PSČ 792 01 ohledně části 
podniku, umístěného na pracovišti v Bruntále (Nemocnice Bruntál), v areálu této nemocnice, Bruntál, Nádražní 27, 
PSČ 792 01, vnitřně označené jako „Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost – pracoviště Bruntál“, s účinností 
od 01.09.2010.
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Identifikační údaje společnosti
včetně složení statutárního orgánu ke dni 31.12.201503

Počet členů statutárního orgánu: 3

Počet členů dozorčí rady: 6

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



Představenstvo společnosti:

Složení statutárního orgánu:

11

Ing. Irena Orságová
místopředseda představenstva

MUDr. Tomáš Martínek
člen dozorčí rady

Eva Krulišová
člen představenstva

Marie Volková 
člen dozorčí rady

MUDr. Marián Olejník, MBA
předseda představenstva

MUDr. Ján Dudra, Ph.D., MPH 
předseda dozorčí rady

Dozorčí rada společnosti:

Identifikační údaje společnosti
včetně složení statutárního orgánu ke dni 31.12.201503

členství v představenstvu ukončeno

ke dni 31.12.2015
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Identifikační údaje společnosti
včetně složení statutárního orgánu ke dni 31.12.201503

MUDr. Milan Leckéši
člen dozorčí rady

Ing. Soňa Kováříková 
člen dozorčí rady

MUDr. Jitka Vejmolová 
člen dozorčí rady
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Poslání společnosti a podnikatelský cíl04

Společnost Podhorská nemocnice a. s. v roce 2015 pokračovala v poskytování služeb svým klientům a i nadále zabez-
pečovala zdravotní péči v lůžkových oborech interna, chirurgie, gynekologie, rehabilitace a sociální péči na sociálních 
lůžkách. V ambulantních oborech – RDG, ARO, léčba bolesti, oddělení klinické biochemie a hematologie i ostatních 
odborných ambulancích, které provozuje. Více jak 10 let poskytuje Podhorská nemocnice a. s. poradnu pro stomiky. 

Usilujeme o ozdravení populace v regionu tím, že:

–  integrujeme nejnovější vědecké poznatky s uměním péče o člověka,

–  splňujeme a překonáváme očekávání a požadavky pacientů,

–  aktivně hledáme nové metody uspokojování potřeb veřejnosti v oblasti léčby a podpory zdraví,

–  snažíme se zvýšit spolupráci s rodinou při léčbě,

–  naplňujeme cíl – komunitní nemocnice.

Sestra ze stomické porady s nácvikovým 
polštářem pro stomiky



14

Organizační schéma společnosti k 31.12.201505
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VÝROK AUDITORA
K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ
A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA

Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31.12.2015

Výkaz zisku a ztráty 

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Přehled o peněžních tocích

Příloha účetní závěrky za rok 2015

Výrok auditora k výroční zprávě a statutární závěrka06
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Výrok auditora k výroční zprávě a statutární závěrka06
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Výrok auditora k výroční zprávě a statutární závěrka06
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Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31.12.201506

ROZVAHA Podhorská nemocnice a.s.
v plném rozsahu IČ 476 68 989

k datu Hornoměstská 549/16
31.12.2015 795 01 Rýmařov
(v tisících Kč)

31.12.2014
Brutto Korekce Netto Netto

AKTIVA CELKEM 122 670 41 158 81 512 73 280
B. Dlouhodobý majetek 62 552 41 102 21 450 16 604
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 6 883 1 412 5 471 5 844
B.I.3. Software 6 814 1 412 5 402 5 844
B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 69 69
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 55 669 39 690 15 979 10 760
B.II.2. Stavby 926 382 544 596
B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 51 870 39 308 12 562 9 905
B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 2 873 2 873 259
C. Oběžná aktiva 60 015 56 59 959 56 507
C.I. Zásoby 2 654 2 654 3 115
C.I.1. Materiál 2 654 2 654 3 115
C.II. Dlouhodobé pohledávky 110 110 71
C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 71 71 71
C.II.7. Jiné pohledávky 39 39
C.III. Krátkodobé pohledávky 57 214 56 57 158 53 270
C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 18 735 56 18 679 17 369
C.III.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 33 949 33 949 31 126
C.III.6. Stát - daňové pohledávky 476 476 174
C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 510 510 13
C.III.8. Dohadné účty aktivní 3 394 3 394 4 565
C.III.9. Jiné pohledávky 150 150 23
C.IV. Krátkodobý finanční majetek 37 37 51
C.IV.1. Peníze 36 36 48
C.IV.2. Účty v bankách 1 1 3
D. I. Časové rozlišení 103 103 169
D.I.1. Náklady příštích období 76 76 135
D.I.3. Příjmy příštích období 27 27 34

31.12.2015
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Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31.12.201506

31.12.2015 31.12.2014
PASIVA CELKEM 81 512 73 280

A. Vlastní kapitál 28 094 25 809
A.I. Základní kapitál 2 000 2 000
A.I.1. Základní kapitál 2 000 2 000
A.II. Kapitálové fondy 1 250 1 245
A.II.2. Ostatní kapitálové fondy 1 250 1 245
A.III. Fondy ze zisku 1 073 1 409
A.III.1. Rezervní fond 400
A.III.2. Statutární a ostatní fondy 1 073 1 009
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 19 969 17 082
A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 21 478 17 205
A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let -1 509 -123
A.V.1. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ - ) 3 802 4 073
B. Cizí zdroje 53 406 47 448
B.I. Rezervy 3 535 1 023
B.I.4. Ostatní rezervy 3 535 1 023
B.II. Dlouhodobé závazky 4 048 3 308
B.II.9. Jiné závazky 3 306 2 617
B.II.10. Odložený daňový závazek 742 691
B.III. Krátkodobé závazky 45 823 43 117
B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 12 540 10 831
B.III.2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 195
B.III.5. Závazky k zaměstnancům 5 004 4 955
B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 2 874 2 775
B.III.7. Stát - daňové závazky a dotace 837 702
B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy 162 2 487
B.III.10. Dohadné účty pasivní 22 477 19 718
B.III.11. Jiné závazky 1 929 1 454
C. I. Časové rozlišení 12 23
C.I.1. Výdaje příštích období 12 23
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Výkaz zisku a ztráty06

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Podhorská nemocnice a.s.
v druhovém členění IČ 476 68 989

období končící k Hornoměstská 549/16
31.12.2015 795 01 Rýmařov
(v tisících Kč)

Období do Období do
31.12.2015 31.12.2014

II. Výkony 187 163 187 804
II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 186 566 187 155
II.3. Aktivace 597 649
B. Výkonová spotřeba 66 591 66 624
B.1. Spotřeba materiálu a energie 39 406 40 079
B.2. Služby 27 185 26 545
 + Přidaná hodnota 120 572 121 180
C. Osobní náklady 113 584 113 533
C.1. Mzdové náklady 81 792 82 567
C.2. Odměny členům orgánů obchodní korporace 2 613 1 893
C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 28 166 28 114
C.4. Sociální náklady 1 013 959
D. Daně a poplatky 2 224 2 606
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 2 856 2 306
III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 1 37
III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 29
III.2. Tržby z prodeje materiálu 1 8
F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 1 5
F.2. Prodaný materiál 1 5

G.
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů 
příštích období 804 929

IV. Ostatní provozní výnosy 4 729 4 373
H. Ostatní provozní náklady 1 233 1 318
* Provozní výsledek hospodaření 4 600 4 893
X. Výnosové úroky 170 228
N. Nákladové úroky 123 115
O. Ostatní finanční náklady 62 61
* Finanční výsledek hospodaření -15 52
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 783 872
Q 1.  - splatná 411 693
Q 2.  - odložená 372 179
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 3 802 4 073
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 3 802 4 073
**** Výsledek hospodaření před zdaněním 4 585 4 945
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Přehled o změnách vlastního kapitálu06

PŘEHLED O ZMĚNÁCH Podhorská nemocnice a.s.
VLASTNÍHO KAPITÁLU IČ 476 68 989

k datu Hornoměstská 549/16
31.12.2015 795 01 Rýmařov
(v tisících Kč)

Základní kapitál Kapitálové fondy
Fondy ze zisku, 
rezervní fond

Nerozdělený zisk 
minulých let

Jiný výsledek 
hospodaření 
minulých let

Výsledek hospodaření 
běžného účetního období 

VLASTNÍ KAPITÁL 
CELKEM

Stav k 31.12.2013 2 000 1 239 1 363 23 035 18 4 370 32 025
Rozdělení výsledku hospodaření 200 -200
Přijaté dary 6 6
Vyplacené podíly na zisku -5 830 -4 170 -10 000
Výdaje ze sociálního fondu -154 -154
Jiné -141 -141
Výsledek hospodaření za běžné období 4 073 4 073
Stav k 31.12.2014 2 000 1 245 1 409 17 205 -123 4 073 25 809
Rozdělení výsledku hospodaření 4 073 -4 073
Přijaté dary 5 5
Převod z rezervního fondu -200 200
Jiné -1 386 -1 386
Výdaje ze sociálního fondu -136 -136
Výsledek hospodaření za běžné období 3 802 3 802
Stav k 31.12.2015 2 000 1 250 1 073 21 478 -1 509 3 802 28 094
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Přehled o peněžních tocích06

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH Podhorská nemocnice a.s.
TOCÍCH (CASH FLOW) IČ 476 68 989

období končící k Hornoměstská 549/16
31.12.2015 795 01 Rýmařov
(v tisících Kč)

Období do Období do
31.12.2015 31.12.2014

P. Počáteční stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 51 68
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)

Z. Výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdaněním 4 585 4 945
A.1. Úpravy o nepeněžní operace 3 613 3 093
A.1.1. Odpisy stálých aktiv 2 856 2 306
A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv 804 929
A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv -29
A.1.5. Nákladové a výnosové úroky -47 -113
A.* Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu 8 198 8 038
A.2. Změna stavu pracovního kapitálu 2 475 6 264
A.2.1. Změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv -681 226
A.2.2. Změna stavu závazků a časového rozlišení pasív 2 695 6 272
A.2.3. Změna stavu zásob 461 -234
A.** Čistý provozní peněžní tok před zdaněním a mimořádnými položkami 10 673 14 302
A.3. Vyplacené úroky -123 -115
A.4. Přijaté úroky 170 228
A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost -724 -889
A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 9 996 13 526

Peněžní toky z investiční činnosti
B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -7 697 -10 612
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 29
B.3. Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám -2 848
B.*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti -10 545 -10 583

Peněžní toky z finančních činností
C.1. Změna stavu závazků z financování 671 7 194
C.2. Dopady změn vlastního kapitálu -136 -10 154
C.2.5. Přímé platby na vrub fondů -136 -154
C.2.6. Vyplacené podíly na zisku -10 000
C.*** Čistý peněžní tok z finanční činnosti 535 -2 960
F. Čistá změna peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů -14 -17
R. Konečný stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 37 51
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1. OBECNÉ ÚDAJE 
 

1.1. Založení a charakteristika společnosti 

Podhorská nemocnice a.s. (původně Nemocnice s.r.o. Rýmařov) vznikla dne  
9. prosince 1992, kdy byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským 
soudem v Ostravě. Společnost na základě rozhodnutí jediného společníka při výkonu 
působnosti valné hromady ze dne 23.3.2006 změnila právní formu ze společnosti 
s ručením omezeným na akciovou společnost.  
 
Předmětem podnikání společnosti je:   
 

 hostinská činnost, 
 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
 silniční motorová doprava osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu 

nejvýše 9 osob včetně řidiče 
 

Předmětem činnosti společnosti je: 
 
poskytování zdravotních služeb  
 
 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 

 
Sídlo společnosti je Rýmařov, Hornoměstská 549/16, PSČ 795 01. 
 
Společnost má základní kapitál ve výši 2 000 tis. Kč. 

 
Fyzické a právnické osoby podílející se více než 20  % na základním kapitálu 
společnosti a výše jejich podílu jsou uvedeny v následující tabulce:  
 
Akcionář  % podílu na základním kapitálu 
AGEL a.s. 100,00 % 
Celkem 100,00 % 

1.2. Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období 
 

1.2.1. Předmět podnikání a předmět činnosti  

V návaznosti na změny provedené v registraci poskytovatele zdravotních služeb došlo 
k aktualizaci údajů v předmětu podnikání a předmětu činnosti. Tyto změny byly 
zapsány v obchodním rejstříku ke dni 4. prosince 2015. 

1.2.2. Statutární orgány – představenstvo a dozorčí rada 

Na základě rozhodnutí Valné hromady společnosti Podhorská nemocnice a.s. ze dne 
26.10.2015  došlo o odvolání členky představenstva společnosti paní Evy Krulišové ke 
dni 31. 12. 2015. Novým členem představenstva byl zvolen pan RNDr. Jaromír Soušek, 
Ph.D., ke dni 01. 01. 2016. Tyto údaje byly do obchodního rejstříku zapsány 20. ledna 
2016. 
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4. 12. 2015 byl doplněn údaj o počtu členů statutárního orgánu – představenstva a počtu 
členů dozorčí rady. 

1.2.3. Jednání za společnost 

Za období roku 2015 nedošlo ke změnám. 

1.2.4. Jediný akcionář 

Za období roku 2015 nedošlo ke změnám. 

1.2.5. Ostatní skutečnosti  

Dne 4.12.2015 byly v obchodním rejstříku v této kapitole vymazány údaje o počtu členů 
představenstva, počtu členů dozorčí rady.   
 

1.3. Organizační struktura společnosti  

Organizační schéma společnosti je obsaženo v příloze číslo 1 tohoto dokumentu. 

1.4. Představenstvo a dozorčí rada k rozvahovému dni 

  Funkce Jméno 
Představenstvo Předseda MUDr. Marián Olejník, MBA 

 
Místopředseda Ing. Irena Orságová 

 
Člen Eva Krulišová 

Dozorčí rada Předseda MUDr. Ján Dudra, Ph.D., MPH 

 
Člen Marie Volková 

 
Člen MUDr. Jitka Vejmolová 

 
Člen MUDr. Tomáš Martínek 

 
Člen MUDr. Milan Leckéši 

  Člen Ing. Soňa Kováříková 

1.5. Identifikace skupiny  

Společnost patří do holdingového uskupení společnosti AGEL a.s. a je součástí 
konsolidačního celku. Identifikace konsolidačního celku je obsažena v příloze číslo  
2 tohoto dokumentu. 
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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. 2015.  
 
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 3-5 
Stavby lineární 30 
Zdravotní technika lineární 5-12 
Výpočetní a reprodukční technika lineární 3-5 
Dopravní prostředky lineární 5-10 
Inventář lineární 5-10 
Ostatní dlouhodobý majetek lineární 5-10 

2.2. Zásoby 

Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje 
cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady, zejména celní poplatky, dopravné 
a skladovací poplatky, provize, pojistné a skonto. 
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Speciální zdravotnický materiál, čisticí prostředky, dezinfekce a léky se během účetního 
období účtují na příslušné nákladové účty spotřeby materiálu. Na konci účetního období 
se na základě řádné inventarizace zachytí aktuální stavy zásob na příslušném 
majetkovém účtu zásob 112 002 a o příslušnou hodnotu se sníží spotřeba materiálu na 
příslušných nákladových účtech. 
 
Zásoby potravin jsou účtovány 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. Opravná 
položka k zásobám není tvořena, společnost k 31. 12. 2015 nevlastní znehodnocené  
či nepoužitelné zásoby. 

2.3. Pohledávky 

Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, následně sníženou 
o 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 
 
Opravné položky k pohledávkám jsou stanovovány dle analýzy doby splatnosti 
pohledávek. Všechny opravné položky jsou tvořeny dle individuální analýzy 
jednotlivých pohledávek z hlediska stavu soudního řízení, ekonomického stavu 
dlužníka, právního stanoviska advokátních kanceláří apod., respektive s ohledem na 
jejich případné uhrazení v období od rozvahového dne do dne ukončení účetní závěrky. 

2.4. 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. 

2.5. Daně 

Daňové odpisy dlouhodobého majetku 
 
Pro účely výpočtu daňových odpisů dlouhodobého majetku je použit zrychlený způsob 
odepisování. Pro účely výpočtu daňových odpisů dlouhodobého nehmotného majetku se 
postupuje v souladu s § 32 a zákona o dani z příjmů. 
 
 
 
 



30

Příloha účetní závěrky za rok 201506

Příloha účetní závěrky za rok 2015 

Podhorská nemocnice a.s.   7 

Splatná daň 
 
Výpočet daňové povinnosti za rok 2015 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. 

2.6. 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 nevybranou dovolenou je tvořena na základě analýzy nevybrané dovolené 
k datu účetní závěrky a průměrných mzdových nákladů včetně nákladů na sociální 
zabezpečení a zdravotní pojištění dle jednotlivých zaměstnanců. 
 
Rezerva na nevyplacené odměny je tvořena na nenárokovou složku mezd. 
 
Rezerva na jubilea je tvořena na základě analýzy jubileí k datu účetní závěrky 
a průměrných mzdových nákladů. 

2.7. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu 

Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány kurzem České 
národní banky platným ke dni uskutečnění účetního případu.  
 
K datu účetní závěrky jsou aktiva a pasiva v cizí měně přepočtena kurzem ČNB 
platným k datu, ke kterému je účetní závěrka sestavena. 

2.8. 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. 

2.9. Výnosy 

Výnosy jsou zaúčtovány v hodnotě přijatého plnění nebo plnění, které bude přijato,  
a představují pohledávky za zboží a služby poskytnuté v průběhu běžné činnosti, po 
odečtení slev, daně z přidané hodnoty a dalších daní souvisejících s prodeji. Hlavním 
druhem výnosů jsou výnosy za poskytnutou zdravotní péči klientům zdravotních 
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pojišťoven. Výnosy se účtují v okamžiku, kdy dojde k provedení služeb a převedení 
práv vztahujících se k těmto službám.  

2.10. 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.  

2.11. Změny účetních metod oproti předcházejícímu účetnímu období 

V roce 2015 nedošlo ke změnám účetních metod podle českých účetních standardů.     

2.12. 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) 
  31.12.2015 31.12.2014 
Pokladní hotovost a peníze na cestě 36 48 
Účty v bankách 1 3 
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty celkem 37  51 

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

3.1. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) 

Významné přírůstky DNM zahrnují (údaje v pořizovací ceně): 
(údaje v tis. Kč) 

Položka/Druh majetku 2015 2014 
Software 229 6 434 

 
V roce 2015 (2014) nebyly významné úbytky dlouhodobého nehmotného majetku, 
s výjimkou již plně odepsaného majetku. 

3.2. Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 

Významné přírůstky DHM zahrnují (údaje v pořizovací ceně): 
(údaje v tis. Kč) 

Položka/Druh majetku 2015 2014 
Stroje a zařízení 4 731 3 243 
Dopravní prostředky 0 400 
Inventář 59 863 

 
V roce 2015 (2014) nebyly významné úbytky dlouhodobého hmotného majetku, 
s výjimkou již plně odepsaného majetku. 
 
Společnost eviduje k  31.12.2015 drobný hmotný majetek ve výši 2 559 tis. Kč 
(2 325 tis. Kč k 31.12.2014), 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.  
 

3.3. Majetek najatý formou finančního leasingu 

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

Celková 
hodnota 
leasingu 

Skutečně 
uhrazené splátky 

do 31.12.2014 

Skutečně 
uhrazené splátky 

za rok 2015 

Splatno 
v roce 

2016 

Splatno v dalších 
letech PO ROCE 

2016 
Dopravní prostředky, lékařské 
a laboratorní přístroje 2 874 765 574 573 962 
Celkem 2 874 765 574 573 962 

3.4. Zásoby 

Zásoby materiálu k 31. 12.2015 (31.12.2014) jsou tvořeny především nespotřebovanými 
zásobami léků, spotřebního a zdravotnického materiálu. 

3.5. Krátkodobé pohledávky  

Pohledávky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti k 31.12.2015 činí 1 573 tis. Kč 
(266 tis. Kč k 31.12.2014). 
  
Pohledávky ovládající nebo ovládaná osoba k 31.12.2015 ve výši 33 949 tis. Kč  
(31 126 tis. Kč k 31.12.2014) obsahují především pohledávku za mateřskou 
společností z titulu cashpoolingových operací.  
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3.6. Vlastní kapitál 

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

3.7. Rezervy 

(údaje v tis. Kč) 
 Ostatní rezervy Rezervy celkem 
Zůstatek k 31.12.2014 1 023 1 023 
Tvorba rezerv 3 535 3 535 
Použití rezerv  1 023 1 023 
Zůstatek k 31.12.2015 3 535 3 535 

 
V roce 2015 byly vytvořeny rezervy na nevyčerpanou dovolenou, nevyplacené odměny 
statutárních orgánů a zaměstnanecké benefity. 

3.8. Dlouhodobé závazky 

Dlouhodobé závazky k 31.12.2015 ve výši 4 048 tis. Kč (3 308 tis. Kč k 31.12.2014) 
jsou tvořeny především závazkem z titulu zákaznických úvěrů a odloženým daňovým 
závazkem. 

3.9. Krátkodobé závazky 

Společnost nemá k 31.12.2015 krátkodobé závazky z obchodních vztahů po lhůtě 
splatnosti, k 31.12.2014 závazky po lhůtě splatnosti činily 85 tis. Kč. 
 
 
Jiné krátkodobé závazky k 31.12.2015 ve výši 1 929 tis. Kč (1 454 tis. Kč k 31.12.2014) 
obsahují především krátkodobý závazek z titulu zákaznických úvěrů. 

3.10. Odložená daň z příjmů 

Celkový existující odložený daňový závazek lze analyzovat následovně: 
 (údaje v tis. Kč) 

  Stav k 31.12.2015 Stav k 31.12.2014 
Rozdíl účetních a daňových zůstatkových cen DM -9 798  -6 800 
Rezervy 3 535 938 
Rozdíl účetní a daňové hodnoty dohadné položky na SaZ pojištění 2 358 2 225 
Celkem dočasný rozdíl     -3 905  -3 637 
Celkem odložený daňový závazek -742 -691 

3.11. Výnosy z běžné činnosti 

Veškeré tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb byly realizovány v tuzemsku. 
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3.12. Zaměstnanci, vedení společnosti a statutární orgány 

(údaje v tis. Kč) 
Rok 2015 Počet Mzdové náklady 

celkem 
Soc. a zdrav. 

pojištění celkem 
Sociální náklady 

celkem 
Osobní náklady 

celkem 
Zaměstnanci 227 81 792 27 341 997 110 130 
Odměny členům orgánů x 2 613 825 16 3 454 
Celkem 227 84 405 28 166 1 013 113 584 

 
(údaje v tis. Kč) 

Rok 2015 Počet Mzdové náklady 
celkem 

Soc. a zdrav. 
pojištění celkem 

Sociální náklady 
celkem 

Osobní náklady 
celkem 

Zaměstnanci 229 82 567 26 815 959 110 341 
Odměny členům orgánů x 1 893 1 299 0 3  192 
Celkem 229 84 460 28 114 959 113 533 

 
Počet zaměstnanců vychází z průměrného přepočteného stavu pracovníků. 
 
Členové představenstva, dozorčí rady a členové řídících orgánů obdrželi následující 
zápůjčky a odměny nad rámec základního platu v následující výši: 

 (údaje v tis. Kč) 
Rok 2015 Představenstvo 
Osobní vozy / jiné movité a nemovité věci s možností využití pro soukromé účely 
(údaj představuje částku, o kterou se zvyšuje daňový základ pracovníků) 173 

 
 (údaje v tis. Kč) 

Rok 2014 Představenstvo 
Osobní vozy / jiné movité a nemovité věci s možností využití pro soukromé účely 
(údaj představuje částku, o kterou se zvyšuje daňový základ pracovníků) 173 

3.13. Ostatní provozní výnosy a náklady 

Ostatní provozní výnosy za rok 2015 ve výši 4 729 tis. Kč (4 373 tis. Kč za rok 2014) 
jsou tvořeny především fakturací nájmů nebytových prostor, přijatými bonusy 
a přijatými dotacemi.  
 
Ostatní provozní náklady za rok 2015 ve výši 1 233 tis. Kč (1 318 tis. Kč za rok 2014) 
jsou tvořeny především náklady na pojištění majetku a odpovědnosti. 

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

3.14. Transakce a vztahy se spřízněnými subjekty 

Výnosy z transakcí se spřízněnými subjekty: 
(údaje v tis. Kč) 

Rok Výrobky Služby Finanční Ostatní Celkem 
2015 
2014 

78 
103 

28 
34 

170 
229 

1 690 
1 565 

1 966 
1 931 

 
Nákupy z transakcí se spřízněnými subjekty: 

(údaje v tis. Kč) 
Rok Zásoby Dlouhodobý 

majetek 
Služby Ostatní Celkem 

2015 
2014 

25 265 
24 729 

6 272 
9 693 

10 858 
6 902 

68 
299 

42 463 
41 623 
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Pohledávky za spřízněnými subjekty: 
(údaje v tis. Kč) 

Rok Krátkodobé z 
obchodního styku 

Ostatní 
krátkodobé 

Celkem 

2015 
2014 

60 
78 

33 965 
31 126 

34 025 
31 204 

 
Závazky vůči spřízněným subjektům:  

(údaje v tis. Kč) 
Rok Krátkodobé z 

obchodního styku 
Ostatní 

krátkodobé 
Celkem 

2015 
2014 

8 162 
7 532 

0 
195 

8 162 
7 727 

3.15. Závazky neuvedené v rozvaze  

Účetní jednotka, kromě závazků z finančního leasingu, neeviduje žádné jiné závazky 
neuvedené v účetnictví. 
 
Soudní spory 
 
K 31.12.2015 se společnost účastní probíhajících soudních sporů o náhradu 
nemajetkové újmy za údajnou škodu při poskytování zdravotní péče. Výsledky sporů 
nebylo možno k datu sestavení účetní závěrky odhadnout a nebyla tudíž tvořena rezerva 
na případné odškodnění. Případná náhrada škody je kryta pojištěním. 
 
Ekologické závazky 
 
Vedení společnosti nejsou známy jakékoli možné budoucí závazky související 
s ekologickými škodami způsobenými minulou činností ani závazky související 
s prevencí možných škod budoucích. 

3.16. Události, které nastaly po datu účetní závěrky 

K datu sestavení účetní závěrky za rok 2015 nedošlo k žádným podstatným událostem, 
které by měly významný dopad na účetní závěrku.  
 
Informace o změně člena statutárního orgánu od 1.1.2016 je uvedena v bodě 1.2.2. 
.  
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PŘÍLOHA Č. 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI 
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PŘÍLOHA Č. 2 IDENTIFIKACE SKUPINY 

AGEL a. s. AGEL a. s. – 
organizačná zložka

Nemocnice Přerov
odštěpný závod

Nemocnice Šternberk
odštěpný závod

POLIKLINIKA AGEL 
Česká Třebová

POLIKLINIKA AGEL 
Ostrava

AGEL Trade s. r. o. – 
organizačná zložka 

Slovensko

Perfect
Distribution a. s. – 

organizačná zložka

POLIKLINIKA AGEL 
Olomouc

POLIKLINIKA AGEL 
Plzeň

Berdmedical s. r. o.

Mateřská škola
AGEL s. r. o.

POLIKLINIKA AGEL 
Nymburk

POLIKLINIKA AGEL 
Praha

Nemocnice Prostějov
odštěpný závod

Nemocnice
Podlesí a. s. Repharm a. s.

Dialýza
Šumperk s. r. o.

Perfect
Distribution a. s.

Středomoravská 
nemocniční a. s. Avenier a. s.

Nemocnice Valašské 
Meziříčí a. s.

Medical
Systems a. s.

Podhorská
nemocnice a. s. Zenagel a. s.

Dopravní
zdravotnictví a. s. AGEL Servis a. s.

Properties
Prostějov s. r. o.

CGB laboratoř a. s.

Nemocnice
Český Těšín a. s. AGEL Trade s. r. o.

Nemocnice
Nový Jičín a. s.

AGEL
Medinvest s. r. o.

Oční centrum
AGEL s. r. o. AGEL Research a. s.

Vítkovická
nemocnice a. s.

AGEL Simulation 
Center a. s.

Hornická
poliklinika s. r. o. nUNB Invest s. r. o.

Kardiologické centrum 
AGEL a. s.

IVF Clinic a. s.
Transfúzní
služba a. s.

AGEL Medical a. s.
Laboratoře
AGEL a. s.

Novojičínské 
diagnostické

centrum s. r. o.

AGEL SK a. s.
Vzdělávací

a výzkumný institut 
AGEL o. p. s.

AGEL POLSKA S A NADACE AGEL

„AGEL BULGARIA“ AD.

AGEL
Diagnostic a. s.

MEDI RELAX
M+M s. r. o.

Nemocnica
Krompachy
spol. s r. o.

Všeobecná
nemocnica

s poliklinikou
Levoča, a. s.

TYMIAN s. r. o.

Nemocnica
Zvolen a. s.

Dom sociálnych 
služieb Krupina n. o.

Diagnostické
a liečebné centrum 

Zvolen s. r. o.

DISTRIBUCE, OSTATNÍ SPOLEČNOSTI

KOMPLEMENT

NEZISKOVÉ ORGANIZACE

NEMOCNICE, AMBULANTNÍ ZAŘÍZENÍ

Vysvětlivky k barevnému označení společnosti

Organizační schéma skupiny AGEL
ke dni 31.12.2015

Mateřská společnost
Dceřiná společnost působící v ČR
Dceřiná společnost působící v zahraničí
Vnukovská společnosti působící v ČR
Vnukovská společnost působící v zahraničí
Nezisková organizace
Organizační složka podniku, odštěpný závod,
provozovna
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Hlavní podnikatelskou činností společnosti Podhorská nemocnice a. s. je poskytování zdravotní péče a poskytování 
sociálních služeb dle § 52 zákona o sociálních službách. Podhorská nemocnice a. s. rovněž pronajímá kapacitně volné 
nebytové prostory. 

Zásadní pro společnost Podhorská nemocnice a. s. je úsilí o bezpečí pacienta, které pravidelně testujeme díky auditu 
Spojené akreditační komise, která také tento audit pravidelně provádí.

K těmto cílům je nezbytná snaha vytvořit optimální podmínky pro své zaměstnance a samozřejmě potřebná obnova 
infrastruktury, která není možná bez úzké spolupráce vlastníka budov, tj. Města Rýmařov a Města Bruntál.

Nejvýznamnější investice roku 2015: tis. Kč

Endoskopická sestava (financováno na zákaznický úvěr) 1 474

Nepřímá digitalizace pracoviště Bruntál (financováno na zákaznický úvěr) 1 355

Sanitní vůz (financováno na zákaznický úvěr) 1 330

Ultrazvuk (financováno na zákaznický úvěr) 1 051

Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí

Podhorská nemocnice a. s. dodržuje veškerá nařízení a vy-
hlášky vztahující se k ochraně životního prostředí vyplývající 
z typu provozovaných podnikatelských aktivit. Jedná se 
zejména o nakládání s odpady. V roce 2015 měla společ-
nost uzavřeny smlouvy s dodavatelskými společnostmi, 
které plně zajišťovaly pravidelnou likvidaci veškerého typu 
vzniklých odpadů.

Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje

Podhorská nemocnice a. s. nerealizuje ve vlastní režii žádné 
výzkumné a vývojové aktivity. 

Aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů

Pracovněprávní vztahy jsou pravidelně diskutovány se 
zástupci odborových organizací a smluvně vázány v rámci 
kolektivní smlouvy. Lékaři i vybraný zdravotnický personál 
se v průběhu roku 2015 zúčastnili vzdělávacích akcí, od-
borných seminářů a odborných stáží. Přivítali jsme rovněž 
aktivity skupiny AGEL, která pro zaměstnance pořádala širokou škálu vzdělávacích akcí. Zaměstnanci organizace jsou 
pravidelně proškolováni také v oblasti bezpečnosti práce a ostatních předpisů souvisejících s provozem společnosti 
(hygienické řády, směrnice, nařízení apod.). 

Podhorská nemocnice a. s. se zaměřila v roce 2015 na stabilizaci lékařského a nelékařského personálu, motivaci a udržení 
klíčových lidí – seberealizace, zavedení motivačního systému založeného na výsledcích hospodaření daného úseku. 

Podhorská nemocnice a. s. nabízí svým zaměstnancům nad rámec zákonných povinností příspěvek na životní pojiš-
tění, stabilizační odměny, příspěvky na dětskou rekreaci. Ve spolupráci s odborovou organizací organizuje kulturní 
a vzdělávací akce jako je např. zaměstnanci velmi oblíbený Turnaj v kuželkách o pohár ředitele. 

Podhorská nemocnice a. s. nemá organizační složku v zahraničí.

Nová sanitka pro převoz pacientů
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I v roce 2016 plánuje vedení společnosti Podhorská nemocnice a. s. uskutečnit celou řadu níže uvedených aktivit:

•  Hlavním cílem společnosti Podhorská nemocnice a. s. bude udržet a dále rozvíjet poskytování zdravotní a sociální 
péče v regionu Bruntálska a Rýmařovska.

•  Pokračovat v doplňování a obměně přístrojové techniky.

•  Personální stabilizace – motivace, seberealizace, náborový příspěvek.

•  Bezpečnost klientů, personálu a managementu. 

•  Pomocí marketingu a PR vytvářet pozitivní povědomí o naší nemocnici a podpořit rozhodování klientů pro využití 
služeb naší nemocnice..

Výše uvedený nástin základních, ale rozhodujících akcí bude postupně doplňován dalšími činnostmi.

Strategie rozvoje

Personální stabilizace jednotlivých oddělení:

•  výchova vlastních lékařů k požadovaným specializacím,

•  nábor nových lékařů,

•  rozšíření spolupráce s mimoregionálními privátními specialisty (např. v oboru chirurgie),

•  podpora odborného vzdělávání zdravotnického personálu,

•  zajištění pracovních stáží nejlepším lékařům v rámci skupiny nebo na vybraných klinických pracovištích.

Zajištění trvalé komplexnosti poskytované péče:

•   rozšíření gastroenterologického oddělení: 
– rozšíření spektra diagnostiky laboratoře s rozšířením vyšetřovacích metod, 
– rozšíření poradny pro onemocnění jater a slinivky, 
–  nový endoskop,

•  vytvoření podmínek pro jednodenní chirurgii,

•  rozšíření spektra laparoskopických operací,

•  navýšení počtu operací hernií, varixů, operací prsu a proktologie,

•  užší spolupráce s ostatními poskytovateli zdravotních služeb v rámci skupiny.

Předpokládaný vývoj společnosti v roce 201608
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mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající 
osobou za účetní období od 01.01.2015 do 31.12.2015

Podhorská nemocnice a. s.

se sídlem:  Hornoměstská 549/16, Rýmařov, PSČ 795 01

IČO:  476 68 989   

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném okresním soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3014

(dále též „Společnost“)

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

I. Struktura vztahů, úloha ovládané osoby a způsob a prostředky ovládání

1.  V účetním období od 01.01.2015 do 31.12.2015 (dále též „Účetní období“) byl základní kapitál Společnosti ve výši 
2 000 000 Kč tvořen vkladem jediného akcionáře, kterým je obchodní společnost AGEL a. s., se sídlem Jungman- 
nova 28/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 005 34 111 (dále též „společnost AGEL a. s.“).

2.  Ovládající osobou Společnosti byla tedy v Účetním období dle ustanovení § 74 ZOK společnost AGEL a. s., přičemž 
ovládání je vykonáváno účastí a hlasováním společnosti AGEL a. s. na valné hromadě Společnosti.

3.  Dle informací získaných na základě sdělení společnosti AGEL a. s. byla společnost AGEL a. s. v Účetním období 
ovládající osobou dále ve vztahu k těmto obchodním společnostem:

 a)   AGEL BULGARIA AD, se sídlem: Bulgaria No 60V, Krasno Selo, Sofia 1680,  
IČO: 203 444 215, (od 21.03.2015),

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

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

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

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

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

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

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

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

 j)   Avenier a. s., se sídlem: Bidláky 837/20, Štýřice, 639 00 Brno,  
IČO: 262 60 654, 
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 k)  Dialýza Šumperk s. r. o., se sídlem: Nemocniční 1468/47, 787 01 Šumperk,  
IČO: 619 75 567,

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

 m)   IVF Clinic a. s., se sídlem: Horní Lán 1328/6, Nová Ulice, 779 00 Olomouc,  
IČO: 293 58 914, (do 12.02.2015),

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

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

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

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

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

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

 t)   Nemocnice Šumperk a. s., se sídlem: Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk,  
IČO: 476 82 795, (do 31.03.2015),

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

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

 w)   nUNB Invest s. r. o., se sídlem: Zalužanského 1192/15, Vítkovice, 703 00 Ostrava, 
IČO: 038 68 451 (od 09.03.2015),

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

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

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

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

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

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

 dd)   Zenagel a. s., se sídlem: Brandlova 1243/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,  
IČO: 278 37 921.
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4.  Prostřednictvím některých obchodních společností uvedených v předchozím bodě 3. ovládala společnost AGEL a. s. 
v Účetním období rovněž tyto obchodní společnosti:

 a)  AGEL Diagnostic a. s., se sídlem: Prepoštská 6, 811 01 Bratislava,  
IČO: 368 66 792,

 b)  Berdmedical s. r. o., se sídlem: Nádražní 545/12, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, 
IČO: 034 57 818, (od 28.01.2015),

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

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

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

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

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

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

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

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

 k)   Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a. s., se sídlem: Probstnerova cesta 2/3082, 054 01 Levo-
ča, IČO: 36594 849.

5. Tato zpráva o vztazích pojednává o vztazích mezi Společností a 

 a) společností AGEL a. s.,

 b) obchodními společnostmi uvedenými v bodě 3. písm. a) – dd),

 c) obchodními společnostmi uvedenými v bodě 4. písm. a) – k),

(dále též společně jako „Propojené osoby“).

6.  Společnost tvořila v Účetním období s osobami uvedenými v bodě 5. písm. a) – c) koncern ve smyslu § 79 odst. 
1 ZOK, a podílela se tak na podnikatelských aktivitách a projektech tohoto koncernu. Úloha Společnosti spočívá 
především v poskytování zdravotních služeb, sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní 
péče.
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II. Přehled vzájemných smluv dle ustanovení § 82 odst. 2 písm. e) ZOK

Mezi Společností a níže uvedenými Propojenými osobami byly v průběhu Účetního období uzavřeny nebo byly v plat-
nosti následující smlouvy:

1. obchodní společnost AGEL a. s.

 a)   Smlouva o poskytnutí podlicence uzavřená dne 14.01.2007, jejímž předmětem je užití a poskytnutí podlicence 
k programu ESO 9 Profi.

 b)   Smlouva o zajištění likvidity uzavřená dne 01.12.2007, jejímž předmětem je úprava vztahů při poskytování 
cashpoolingu.

 c)   Smlouva o úhradě nákladů na reklamu a propagaci uzavřená dne 01.01.2011, jejímž předmětem je přeúčtování 
nákladů spojených s reklamou, propagací a zhodnocením obchodní značky a budováním jednotné korporátní 
identity.

 d)   Licenční smlouva k ochranným známkám uzavřená dne 01.01.2012, jejímž předmětem je možnost společnosti 
využívat veškerá práva z ochranné známky v obchodním styku.

 e)   Smlouva uzavřená dne 01.07.2014, jejímž předmětem je poskytování služeb ve prospěch společnosti. 

 f )   Dohoda o finančním vyrovnání z titulu skupinové registrace k DPH, uzavřená dne 01.07.2015, jejímž předmětem 
je úprava vzájemných práv a povinnosti při konečném rozdělení majetkových prospěchů a ztrát vyplývajících 
z jejich skupinové registrace dle zákona o DPH za rok 2014.

 g)   Smlouva mandátní, o spolupráci a zastupování při registraci ke skupinové registraci dle ust. § 95a zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty uzavřená dne 02.01.2009, jejímž předmětem je vymezení práv 
a povinností smluvních stran vyplývajících z jejich skupinové registrace dle zákona o dani z přidané hodnoty.

2.   obchodní společnost AGEL Servis a. s.

 a)   Smlouva o poskytování služeb a dodávkách zboží uzavřená dne 01.07.2014, jejímž předmětem je poskytování 
služeb v oblasti energetiky a hospodářsko-technické centrální správy majetku a konzultační a poradenská 
činnost v těchto oblastech ve prospěch společnosti Podhorská nemocnice a. s.

 b)   Servisní rámcová smlouva uzavřená dne 03.09.2012, jejímž předmětem je zajištění servisu zdravotnických 
prostředků.

 c)   Smlouva o zpracování osobních údajů uzavřená dne 01.02.2013, jejímž předmětem je možnost zpracovávat 
osobní údaje.

 d)   Smlouva o poskytování servisních služeb uzavřená dne 01.02.2013, jejímž předmětem je zajištění servisní 
péče RTG systému CT Brilliance 6.

3. obchodní společnost CGB laboratoř a. s.

 a)   Smlouva o zajištění laboratorních služeb uzavřená dne 28.03.2007, jejímž předmětem jsou cytologická a gy-
nekologicko-cytologická vyšetření.

 b)   Smlouva o podnájmu uzavřená dne 01.09.2009, jejímž předmětem je podnájmu nebytových prostor.

4. obchodní společnost Laboratoře AGEL a. s.

 a)   Rámcová smlouva uzavřená dne 04.11.2010, jejímž předmětem je zajištění vyšetření vzorků biologického 
materiálu.

 b)   Smlouva o poskytování stravování uzavřená dne 01.06.2013, jejímž předmětem je poskytování stravování.

 c)   Dohoda o narovnání uzavřená dne 01.01.2014, jejímž předmětem je úhrada z bodové produkce.
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 d)  Smlouva o provádění laboratorních vyšetření uzavřená dne 29.06.2015 jejímž předmětem smlouvy jsou 
mikrobiologická vyšetření povrchů na úseku krevní banky OKBH.

5. obchodní společnost Perfect Distribution a. s.

 a)   Rámcová kupní smlouva o dodávkách zboží uzavřená dne 01.06.2005, jejímž předmětem je prodej zdravot-
nického materiálu.

 b)   Rámcová smlouva o poskytování služeb uzavřená dne 01.01.2011, jejímž předmětem je stanovení rámcových 
podmínek při vzájemném poskytování služeb.

 c)   Smlouva o podnájmu nebytových prostor uzavřená dne 28.12.2011, jejímž předmětem je podnájmu nebyto-
vých prostor – sklad.

 d)   Smlouva o poskytování služeb uzavřená dne 01.01.2012, jejímž předmětem je zpracování faktur za zdravot-
nické prostředky prostřednictvím elektronického systému fakturace.

 e)   Dohoda o narovnání uzavřená dne 31.12.2014, jejímž předmětem je narovnání výše odměny za kalendářní 
rok 2014 plynoucí z Rámcové smlouvy o vzájemném poskytování služeb.

 f)   Dohoda o odměně za odběr zboží uzavřená dne 01.01.2015, jejímž předmětem je dohoda o odměně za odběr 
zdravotnického materiálu.

 g)   Smlouva o propagaci uzavřená dne 05.02.2015, jejímž předmětem je propagace Společnosti umístěním loga 
na akci Lékařský seminář.

 h)   Smlouva o propagaci uzavřená dne 30.04.2015, jejímž předmětem je propagace Společnosti umístěním loga 
na akci Světový den Hygieny rukou.

 i)   Smlouva o výpůjčce se závazkem odběru reagencií uzavřená dne 02.11.2015, jejímž předmětem je výpůjčka 
analyzátorů včetně příslušenství a software. Výpůjčka určena pro pracoviště Bruntál.

 j)   Smlouva o výpůjčce se závazkem odběru reagencií uzavřená dne 02.11.2015, jejímž předmětem je výpůjčka 
analyzátorů včetně příslušenství a software. Výpůjčka určena pro pracoviště Rýmařov.

6. obchodní společnost Medical Systems a. s.

 a)   Smlouva o poskytování služeb (servisní smlouva IKIS®) č. 20120801, uzavřená dne 02.01.2012, jejímž před-
mětem je zajištění a podpora provozu aplikace IKIS®.

 b)   Licenční ujednání (LICENČNÍ SMLOUVA – IKIS®) uzavřená dne 01.01.2014, jejímž předmětem je dodávka 
souboru programových komponent a skriptů serverové a uživatelské části integrovaného klinického systému 
„IKIS®“. 

 c)   Rámcová kupní smlouva uzavřená dne 02.01.2015, jejímž předmětem je distribuce výpočetní techniky a kan-
celářské zboží.

7.  obchodní společnost Nemocnice Podlesí a. s.

 a)   Smlouva o spolupráci v oblasti specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů uzavřená dne 
05.06.2015, jejímž předmětem je příprava k atestaci v oboru vnitřní lékařství.

8. obchodní společnost Nemocnice Šumperk a. s.

 a)   Rámcová smlouva o sterilizaci uzavřená dne 01.11.2008, jejímž předmětem je provádění sterilizace předmětů 
určených ke sterilizaci.

 b)   Rámcová smlouva o poskytování služeb uzavřená dne 01.03.2009, jejímž předmětem je poskytování služeb 
prádelenského provozu.
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 c)   Smlouva o nájmu movitých věcí uzavřená dne 01.03.2014, jejímž předmětem je přenechání k dočasnému 
užívání dva varné kotle.

9. obchodní společnost Repharm a. s.

 a)   Rámcová kupní smlouva uzavřená dne 01.09.2006, jejímž předmětem jsou opakované dodávky léků a léčivých 
přípravků.

 b)   Smlouva o poskytování stravování uzavřená dne 01.09.2013, jejímž předmětem je poskytování stravování.

 c)   Smlouva o propagaci uzavřená dne 13.03.2015, jejímž předmětem je propagace Společnosti umístěním loga 
při příležitosti pořádání Lékařského semináře – vybraná témata z gynekologie.

 d)   Smlouva o propagaci uzavřená dne 09.10.2015, jejímž předmětem je propagace Společnosti umístěním loga 
při příležitosti konání 10. Ošetřovatelského kongresu – Image sestry 21. století.

10. Obchodní společnost Středomoravská nemocniční a. s.

 a)   Rámcová smlouva uzavřená dne 15.11.2010, jejímž předmětem je zajištění vyšetření vzorků biologického 
materiálu.

11. obchodní společnost Transfúzní služba a. s.

 a)   Smlouva o podnájmu nebytových prostor uzavřená dne 01.04.2008, jejímž předmětem je podnájem uvede-
ných nebytových prostor.

 b)   Smlouva o poskytování technické pomoci uzavřená dne 01.04.2008, jejímž předmětem je zajištění uvedených 
služeb.

 c)   Rámcová kupní smlouva o dodávkách transfúzních přípravků uzavřená dne 02.05.2008, jejímž předmětem 
jsou dodávky transfúzních přípravků.

 d)   Smlouva o konsignačním skladu uzavřená dne 02.05.2008, jejímž předmětem je zajištění zásobování trans-
fúzními přípravky – erytrocytární koncentráty a mražená lidská plazma pro klinické použití.

 e)   Smlouva o poskytování stravování uzavřená dne 01.06.2008, jejímž předmětem je poskytování stravování.

 f)   Smlouva o zajištění EKG vyšetření uzavřená dne 06.12.2011, jejímž předmětem je zajištění EKG vyšetření 
dárců krve pro Transfúzní službu, pracoviště Bruntál.

 g)   Dohoda o spolupráci uzavřená dne 04.05.2012, jejímž předmětem je poskytnutí první pomoci dárcům.

 h)   Dohoda o narovnání uzavřená dne 30.01.2015, jejímž předmětem je odměna za odběr transfúzních přípravků 
v roce 2014.

 i)   Dohoda o převzetí dluhu uzavřená dne 30.10.2015, jejímž předmětem je převzetí dluhu novým dlužníkem za 
původního dlužníka ve výši 100.000 Kč.

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

V průběhu Účetního období Společnost neučinila žádná jednání nad rámec již uvedených v části II., která by byla učině-
na na popud nebo v zájmu některé z Propojených osob a která by se týkala majetku, který přesahuje 10 % vlastního 
kapitálu Společnosti zjištěného podle poslední účetní závěrky.
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IV. Újma a její vyrovnání dle ustanovení § 82 odst. 2 písm. f) a odst. 4 ZOK

V Účetním období nevznikla Společnosti žádná újma v důsledku vlivu některé z Propojených osob.

 

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

Ze vztahů mezi Propojenými osobami plynou pro Společnost výhody, kterými jsou především společné soutěžení 
vybraných komodit, jako jsou např. centrální nákup investičního majetku, centrální nákup léků, materiálu a služeb pro-
střednictvím sesterských distribučních společností, vzájemné sdílení know-how mezi propojenými osobami, využívání 
jednotného informačního sytému apod.

Společnosti neplynou ze vztahů mezi Propojenými osobami žádné nevýhody a ani žádná rizika.

S ohledem na výše uvedené lze konstatovat, že výhody vyplývající z účasti Společnosti v koncernu převládají nad 
nevýhodami.

V Rýmařově dne 12.02.2016
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Podhorská nemocnice a. s.
MUDr. Marián Olejník, MBA
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Podhorská nemocnice a. s.
RNDr. Jaromír Soušek, Ph.D.
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