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Úvodní slovo ředitelky 

 

 

 

 

 

 
Vážení přátelé, 

předkládám Vám Výroční zprávu Psychiatrické léčebny Šternberk za rok 2018. 

Díky dobrým hospodářským výsledkům jsme v roce 2018 mohli pokračovat ve 

zlepšování technického zabezpečení areálu, zejména opravou kotelny, realizovat 

další plánované opravy, postupně rekonstruovat další zahrady s altány u 

jednotlivých oddělení. Přes složitou situaci na trhu práce je naše zařízení 

personálně stabilizované. Během roku již tradičně léčebna úspěšně pořádala 

psychosomatickou konferenci, konferenci pro nelékařské pracovníky, sanitářský 

kurz, Léčebenské slavnosti a řadu dalších studijních i kulturních akcí.  

Psychiatrická léčebna ve Šternberku má nezastupitelné místo mezi 

zdravotnickými zařízeními Olomouckého kraje. Dovolte mi poděkovat 

zaměstnancům za nasazení a zodpovědnost, díky nimž se daří nejenom pečovat 

o pacienty, ale také poskytovat péči stále kvalitnější a bezpečnější. A vyjádřit 

přesvědčení, že tomu tak bude i nadále. 

 

MUDr. Hana Kučerová  

ředitelka  
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I. 

Název zpracovatele:  Psychiatrická léčebna Šternberk 

Sídlo:    Olomoucká 1848/173, 785 01  Šternberk 

IČ:    00843954 

DIČ:    CZ00843954 

Kontakty:   Telefon:  585 085 111 

    Fax:    585 012 879 

    E-mail:  info@plstbk.cz 

    Datová schránka:  p8hz5v8 

Internetové stránky:  www.plstbk.cz 

 

 

Kromě sídla společnosti má Psychiatrická léčebna Šternberk další ambulantní pracoviště – 

Psychiatrická a sexuologická ambulance v Olomouci na adrese: Domovina 2 – Vila zdraví, 

772 00 Olomouc. 

 

 

II.  

Způsob zřízení:  
Zřizovací listina Ministerstva zdravotnictví č. j. 17267–X/2012 

 

Zřizovatel:   
Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého náměstí 4, 128 00 Praha 2 

 

 

III.  

Organizační struktura:  
viz příloha č. 1 této zprávy 

 

Hlavní činnost:  
Psychiatrická léčebna Šternberk poskytuje zdravotní služby, tj. 

 

I. zdravotní péči 

     a) lůžkovou péči 

     - akutní standardní 

     - následnou 

     - dlouhodobou 

 

     b) ambulantní péči 

     - primární 

     - specializovanou 

     - stacionární péči 

 

     c) zdravotní péči poskytovanou ve vlastním sociálním prostředí pacienta 

     d) léčebně rehabilitační péči 

     e) ošetřovatelskou péči 

 

 

 

 

mailto:info@plstbk.cz
http://www.plstbk.cz/
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Ambulantní služby poskytuje na svých pracovištích umístěných i mimo sídlo léčebny, a to 

v Olomouci. 

 

Psychiatrická léčebna poskytuje lůžkovou zdravotní péči v těchto oborech: 

 - psychiatrie 

 - gerontopsychiatrie 

 - návykové nemoci 

 - dětská a dorostová psychiatrie 

 - vnitřní lékařství 

 - komplexní rehabilitace. 

 

Ambulantní péči poskytuje Psychiatrická léčebna v oborech: 

 - psychiatrie 

 - dětská psychiatrie 

 - vnitřní lékařství 

 - sexuologie 

 - chirurgie 

 - gynekologie 

 - radiologie a zobrazovací metody 

 - rehabilitace a fyzikální medicína 

 - anesteziologie a intenzivní medicína 

 - klinická laboratoř 

 - klinická psychologie 

 - adiktologie   

  

II. zdravotnickou dopravní službu 

 

Zdravotní služby poskytuje Psychiatrická léčebna Šternberk dle zákona č. 372/2011 Sb., o 

zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, dle zákona č. 373/2011 Sb., o 

specifických zdravotních službách, v platném znění a v souladu se standardy zdravotní péče. 

 

Vedlejší (jiné) činnosti: 
K dalším činnostem Psychiatrické léčebny Šternberk patří: 

 

● poskytuje pobytové sociální služby ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění, a 

    vyhlášek jej doplňujících, 

● podílí se na postgraduálním vzdělávání absolventů středních, vyšších odborných a  

    vysokých škol v oblasti zdravotnictví 

● zajišťuje činnost ekonomickou, provozní, technickou, investiční, administrativní a činnosti  

    obslužných provozů v rozsahu potřebném pro naplnění účelu svého zařízení 
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IV. 

Základní personální údaje: 
 

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2018: 

Věk Muži Ženy Celkem % 

Do 20 let 0 3 3 0,59 

21 – 30 let 10 20 30 5,91 

31 – 40 let 23 67 90 17,72 

41 – 50 let 26 146 172 33,86 

51 – 60 let 24 146 170 33,46 

61 let a více 14 29 43 8,46 

Celkem 97 411 508 100,00 

% 19,09 80,91 100  

 

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2018:  

Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem % 

Základní 4 34 38 7,48 

Vyučen  36 105 141 27,75 

Střední odborné 1 0 1 0,20 

Úplné střední 0 1 1 0,20 

Úplné střední odborné 21 198 219 43,11 

Vyšší odborné 2 11 13 2,56 

Vysokoškolské 34 61 95 18,70 

Celkem 97 411 508 100,00 

 

Celkový údaj o průměrných platech za rok 2018: 

Průměrný hrubý měsíční plat  33 900,99 Kč 

 

Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2018: 

 Počet 

nástupy 52 

výstupy 48 

 

Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců – stav k 31. 12. 2018: 

Doba trvání Počet % 

do 5 let 168 33,07 

do 10 let 88 17,32 

do  15 let 73 14,37 

do 20 let 83 16,34 

nad 20 let 96 18,90 

CELKEM 508 100,00 
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Skladba zaměstnanců léčebny: 

 2018 

Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků PL 484,853 

Z toho:  

 lékaři 28,905 

 SPBD - všeobecné sestry a porodní asistentky (§ 5 a § 6) 166,089 

 OZPBD – ostatní zdravotničtí pracovníci nelékaři způsobilí k výkonu 

povolání bez odborného dohledu po získání odborné způsobilosti (§ 7 - 

§ 21a) 

21,592 

 ZPSZ - zdravotničtí pracovníci nelékaři způsobilí k výkonu 

zdravotnického povolání bez odborného dohledu po získání odborné a 

specializované způsobilosti (§22 - §28) 

21,263 

 ZPOD - zdravotničtí pracovníci nelékaři způsobilí k výkonu 

zdravotnického povolání pod odborným dohledem nebo přímým 

vedením (§29 - §42) 

115,804 

 JOP – jiní odborní pracovníci (§43) 8,950 

 THP 28,290 

 dělničtí a provozní pracovníci 93,960 

Psychiatrická léčebna Šternberk splňuje stanovené normativní počty zdravotnických 

pracovníků ve všech kategoriích. 

 

Průměrná mzda: 

Průměrná mzda 2015 2016 2017 2018 

lékaři 66 061 69 404 68 606 80 607 

SPBD - všeobecné sestry a porodní 

asistentky (§ 5 a § 6) 
31 752 33 574 36 811 42 530 

OZPBD – ostatní zdravotničtí 

pracovníci nelékaři způsobilí k 

výkonu povolání bez odborného 

dohledu po získání odborné 

způsobilosti (§ 7 - § 21a) 

25 566 27 705 29 187 33 020 

ZPSZ – zdravotničtí pracovníci 

nelékaři způsobilí k výkonu 

zdravotnického povolání bez 

odborného dohledu po získání 

odborné a specializované 

způsobilosti (§22 - §28) 

 z toho psycholog a klinický 

psycholog 

31 363 

 

 

 

 

33 521 

32 148 

 

 

 

 

37 139 

33 557 

 

 

 

 

38 424 

38 154 

 

 

 

 

        46 091 

ZPOD - zdravotničtí pracovníci 

nelékaři způsobilí k výkonu 

zdravotnického povolání pod 

odborným dohledem nebo přímým 

vedením (§29 - §42) 

19 459 19 871 21 188 23 020 

JOP – jiní odborní pracovníci (§43)  21 618 22 708 27 281 

THP 32 118 34 179 37 043 38 749 

dělničtí a provozní pracovníci 16 411 17 399 18 253 20 995 
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V. 

Dlouhodobý majetek 

 

Psychiatrická léčebna hospodaří s dlouhodobým a drobným dlouhodobým majetkem v 

pořizovací ceně 355 911 tis. Kč. Vyjma budovy vodárny je majetek léčebny soustředěn v 

areálu na ploše 128 765 m², z toho zastavěná plocha činí 28 559 m².  

V areálu je 35 budov a staveb, z toho je: 

- 14 budov pro poskytování zdravotní péče 

- 13 budov a staveb pro zajišťování hospodářsko-technických služeb. Součástí budovy 

pro pohybovou rehabilitaci je i bazén o rozloze 20 m² / 20 m³ 

- 7 objektů pro ubytování zaměstnanců 

- 1 samostatná tělocvična 

 

Dlouhodobý nehmotný i hmotný majetek je odepisován v souladu příslušným ustanovením 

zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, a to na základě účetního odpisového 

plánu podle ročních odpisových sazeb. Sazba ročních odpisů je stanovena pro každý druh 

majetku, odpisy se počítají a účtují měsíčně. 

Veškerý majetek organizace je řádně inventarizován, fyzický majetek je pojištěn proti 

živelným událostem, vandalismu a zcizení.   

 

V průběhu roku organizace pořídila dlouhodobý investiční majetek dle investičního plánu. 

Mezi nejvýznamnější investiční akce patří: 
v tis. Kč 

Název investiční akce Pořizovací cena Datum zařazení 

Zahradní altán na odd. 5  472 10/2018 

Rekuperační jednotky do kuřáren odd. 7A, 3B 393 11/2018 

Myčka podložních mís 120 10/2018 

Rehabilitační přístroje 401 10/2018 

Zvedací plošina do centrálního příjmu 482 12/2018 

 

 

VI.  

Roční účetní závěrka  
viz výkazy v příloze č. 2 a 3 této zprávy. 

 

Doplňující údaje: 

 

Závazky a pohledávky k 31. 12. 2018: 
v tis. Kč 

Položka Celkem 
Z toho po 

splatnosti 

Dlouhodobé pohledávky 41  

Krátkodobé pohledávky  31 236 635 

z toho:  odběratelé 28 787 312 

             dohadné účty 688  

Dlouhodobé závazky 27  

Krátkodobé závazky 53 317  

z toho:  dodavatelé 9 370  

             za zaměstnanci 14 990  

             dohadné účty 2 367  
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Právní vymáhání neuhrazených pohledávek (počet dlužníků) 
 

Druh pohledávky 
Insolvenční 

řízení 

Soudní řízení, 

rozhodnutí 

soudu, 

Exekuční 

řízení 

Pohledávky za neuhrazené regulační 

poplatky  
4 51 22 

Ostatní pohledávky  1  

 

Dohadné položky 
v tis. Kč 

Aktivní  

Vyúčtování záloh na energie 688 

Pasivní   

Náklady roku 2018 zúčtované v roce 2019 1 126 

VoZP – revize 2016 1 241 

 

V oblasti dlouhodobých pohledávek evidujeme pohledávku ve výši 40,9 tis. Kč. Jedná se o 

kauci související s pronájmem prostor pro ambulanci zřízenou v Olomouci. 

V oblasti krátkodobých pohledávek jsou rozhodující pohledávky ve lhůtě splatnosti za 

zdravotními pojišťovnami. Dále evidujeme poskytnuté zálohy ve výši 116,7 tis. Kč, které 

byly specifikovány v předepsané příloze k Doplňkovým údajům k ročním výkazům.  

V oblasti pohledávek po lhůtě splatnosti evidujeme pohledávky v souhrnné výši 635 tis. Kč 

(soudní rozhodnutí, exekuce, pohledávky za neuhrazené regulační poplatky). V roce 2018 

bylo rozhodnuto o odpisu pohledávek z titulu neuhrazených regulačních poplatků v souhrnné 

výši 92,5 tis. Kč. Jedná se o pohledávky, které se staly nevymahatelnými (zamítnutí žaloby, 

zastavené exekuce, ukončená insolvence) nebo se upustilo od jejich vymáhání z důvodu nízké 

částky. 

V oblasti závazků se jedná o standartní závazky spojené s přímou činností organizace. 

Neevidujeme závazky po lhůtě splatnosti.  

 

Přehled soudních sporů  

 

PL Šternberk vedla ještě na počátku roku soudní spory se zdravotními pojišťovnami, které na 

základě revizí oprávněnosti vyúčtování zdravotní péče v roce 2014 odmítly proplatit 

poskytnutou zdravotní péči. Soudní kauzy byly vedeny pro částky: 

1) Všeobecná zdravotní pojišťovna 3 359 916,25 Kč s příslušenstvím 

2) Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra 104 004,52 Kč s příslušenstvím 

3) Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 3 103 646,05 Kč s příslušenstvím. 

4)  Oborová zdravotní pojišťovna 503 877,00 Kč s příslušenstvím – žalováno nově 

v prosinci 2018. 

 

V roce 2018 došlo ke smíru a mimosoudnímu vyrovnání s těmito zdravotními pojišťovnami v 

souhrnné výši 3 547 tis. Kč:  

1) Všeobecná zdravotní pojišťovna  

2) Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra  

3) Česká průmyslová zdravotní pojišťovna  

 

V současné době je dohodováno znění soudního smíru s OZP. 
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VII. 

Hodnocení a analýza 
 

PL Šternberk dosáhla v roce 2018 kladného hospodářského výsledku ve výši 2 248  tis. Kč. 

Oproti plánu došlo jak k nárůstu výnosů, tak i nákladů. V oblasti výnosů jsme dosáhli 7 % 

navýšení, zejména z důvodu vyšších úhrad zdravotních pojišťoven, než se předpokládalo, a to 

o 19 354 tis. Kč.  V oblasti nákladů došlo oproti plánu k navýšení několika položek. 

Vzhledem k dobře se vyvíjejícímu hospodaření léčebny v roce 2018 bylo rozhodnuto o 

aktualizaci plánu oprav, který byl rozšířen o některé potřebné opravy, které měly být 

provedeny až v průběhu dalších let. Nejvýznamnější z nich byla oprava již nevyhovujících 

chodníků a komunikace v léčebně ve výši 1 748 tis. Kč. Celkem náklady na opravy a údržbu 

činily o 2 813 tis. Kč více, než se předpokládalo. V říjnu 2018 byla provedena kontrola 

technického stavu tepelných rozvodů, a protože bylo zjištěno, že jsou na hranici životnosti, 

bylo rozhodnuto o dvouleté tvorbě zákonné rezervy na opravy hmotného majetku v roční výši 

5 596 tis. Kč. Další významnou položkou je nárůst spotřeby léků o 2 207 tis. Kč oproti plánu. 

 

Srovnání výnosů, nákladů a dalších ukazatelů se stejným obdobím roku 2017: 
v tis. Kč 

Ukazatel 2017 2018 Rozdíl 

VÝNOSY CELKEM 322 300 363 684 41 384 

 z toho: z prodeje služeb 313 899 357 450 43 551 

              z pronájmu 2 217 2 231 14 

NÁKLADY CELKEM 315 832 359 735 43 903 

  z toho: léky 11 991 14 207 2 216 

             SZM 5 016 5 159 143 

             potraviny pacienti 11 461 11 217 -244 

             potraviny zaměstnanci 1 364 1 390 26 

             energie 12 796 12 577 -219 

             opravy a udržování 14 695 9 313 -5 382 

             osobní náklady 241 246 273 913 32 667 

             odpisy 7 531 7 664 133 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 6 467 2 248 -4 219 

Počet ošetřovacích dnů 172 973 173 160 187 

 

 

VIII.  

Dotace 

 

V tabulce níže je uveden přehled poskytnutých finančních prostředků. V roce 2019 bylo 

čerpáno celkem 271,8 tis. Kč investičních prostředků a 160,5 tis. Kč provozních prostředků. 

Finance byly použity v souladu s účelem čerpání a stanovenými podmínkami pro jejich 

poskytnutí a byly zcela vyčerpány. 

 

 

Číslo projektu Celkové náklady Dotace Vlastní zdroje 

PL Šternberk – pořízení myčky pro imobilní klienty oddělení gerontopsychiatrie 

135V073001807 119 850,50 91 850,50 28 000,00 

PL Šternberk – obměna přístrojového vybavení oddělení rehabilitace 
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135V073001708 401 191,23 180 000,00 221 191,23 

521234/1105 - Krizová připravenost 

OZS-5/2/1105/2018 56 525,00 56 525,00  

359200/43331 – Rezidenční místa – lékařské obory 

1610077/2016/VL

P/RM/ROZ-I. 
 104 000,00  

 

Výdaje na výzkum a vývoj: 
V roce 2018 nevznikly náklady spojené s výzkumem a vývojem. 

 

Zahraniční služební cesty: 
V roce 2018 nebyly uskutečněny žádné zahraniční služební cesty.  

 

Rezervní fond: 
V roce 2018 byl tvořen rezervní fond z přídělu ze zlepšeného výsledku hospodaření minulého 

období ve výši schváleném Ministerstvem zdravotnictví ČR. 

 

Hlavní příjemci služeb: 
Hlavními příjemci poskytovaných služeb jsou psychiatričtí pacienti. Hlavními plátci za 

poskytované služby léčebny jsou zdravotní pojišťovny.  V roce 2018 byly uzavřeny smlouvy 

se sedmi zdravotními pojišťovnami. V  tabulce jsou uvedeny podíly jednotlivých zdravotních 

pojišťoven na vyúčtovaných výkonech. 
v tis. Kč 

Název zdravotní pojišťovny Skutečné výnosy Podíl 

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 172 155 49% 

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR 29 403 8% 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 87 024 25% 

Oborová zdravotní pojišťovna 13 472 4% 

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 86 0% 

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR 40 581 11% 

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna 12 108 3% 

Celkem 354 830 
100% 
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IX.  

Vzdělávání 
 

Psychiatrická léčebna Šternberk se v roce 2018 zaměřila na prohlubování odborných znalostí 

zaměstnanců v rámci podpory jejich celoživotního vzdělávání.    

 

Realizovali jsme: 

 

Termín 

vzdělávací 

aktivity 

Název vzdělávací aktivity 

Počet 

proškolených 

zaměstnanců v 

rámci 

jednotlivých 

vzdělávacích 

aktivit 

13. – 14. 4. 2018 Konference Psychosomatická medicína 2018 41 

24. 4. 2018 Školení GDPR 18 
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10. 5. 2018 Školení GDPR 
všichni 

zaměstnanci 

15. 5. 2018 Školení GDPR 
všichni 

zaměstnanci 

18. 5. 2018 Školení GDPR 
všichni 

zaměstnanci 

22. 5. 2018 Demence nové přístupy a způsoby péče 53 

9. 10. 2019 
Aktivní naslouchání a nedirektivní přístup k pacientovi 

– aplikace v praxi 
51 

4. 12. 2018 Seminář ošetřovatelství psychiatrického pacienta V. 124 

2018 Specializované vzdělávání sester 5 

 

 

Povinná školení 
V průběhu celého roku 2018 probíhalo povinné proškolování pracovníků v oblasti 

bezpečnosti a zdraví při práci a protipožární ochrany a dále proškolování zaměstnanců 

v oblasti kardiopulmonální resuscitace a hygienicko-epidemiologického režimu.  

 

Platné akreditace pro uskutečňování vzdělávacího programu v oboru: 
 

 Psychiatrie 

 Dětská a dorostová psychiatrie 

 Klinická psychologie – praktická část 

 

Akreditovaný kvalifikační kurz v oboru „Sanitář“ 
 

Ministerstvo zdravotnictví České republiky udělilo svým Rozhodnutím ze dne 31.10.2016,  

č.j. MZDR 35808/2016-3/ONP akreditaci Psychiatrické léčebně Šternberk, kterou se 

v souladu s § 45 odst. 1 písm. b) zákona č. 96/2004 Sb. získává oprávnění k uskutečňování 

vzdělávacího programu akreditovaného kvalifikačního kurzu „Sanitář“. V roce 2018 kurz 

úspěšně ukončilo 11 účastníků. 
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X. 

Kvalita poskytované péče 

 

Přehled komisí PL Šternberk 

 

 

Vydané vnitřní předpisy za období 01-12/2018 

 

Řády: 

Celkem: 0 

 

 

Oblast Počet 

Organizační, pracovně-právní 1 

Provozně-technická, BOZP 4 

Ekonomická 3 

Zdravotní péče 7 

Celkem: 15 

 

 

Oblast Počet 

Organizační, pracovně-právní 3 

Provozně-technická, BOZP 0 

Ekonomická 1 

Zdravotní péče 3 

Celkem: 7 

 

 

Oblast Počet 

Organizační, pracovně-právní 1 

Provozně-technická, BOZP 1 

Ekonomická 2 

Zdravotní péče 0 

Celkem: 4 

Název komise Počet členů 

Komise pro kvalitu a bezpečí 10 

Etická komise 6 

Nutriční a stravovací komise 8 

Komise účelné farmakoterapie  5 

Bytová komise 5 

Inventarizační komise 5 

Likvidační a škodní komise 5 

Skartační komise 7 

Komise pro financování volnočasových aktivit pacientů 7 

Komise pro hodnocení veřejných zakázek 10 

Komise pro poskytování prostředků z FKSP 7 

Komise volnočasových akcí pro pacienty a veřejnost  9 

Odškodňovací komise 6 

Směrnice:  

Pozn.: 10 směrnic 
aktualizováno → 
nové verze 

Pokyny:  
Pozn.: 6 pokynů 
aktualizováno → 
nové verze 

Příkazy:  
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Laboratoř: 

 

Dokumenty Počet 

Laboratorní příručka 1 

Příručka kvality 1 

Směrnice 14 

SOP (standardní operační postupy) 16 

SOPT (standardní operační postupy technické) 14 

PI (pracovní instrukce) 8 

Celkem: 54 
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Příloha č. 1 

 

Organizační struktura – Organizační schéma ředitelky 
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Organizační struktura – Organizační schéma náměstků 
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Organizační struktura – Oddělení primariátů 

 

 

 

ODDĚLENÍ PRIMARIÁTŮ 

 

 

Primariáty  Oddělení 

 

 

Primariát I  1   gerontopsychiatrické odd. - muži, režimové 

   3A   gerontopsychiatrické odd. - muži s rehab. péčí 

   11   gerontopsychiatrické odd. - muži, ženy, interní 

 

Primariát II  7A, 7B, 15B  psychiatrie - ženy 

 

Primariát III  3B, 15A  psychiatrie - muži  

 

Primariát IV  5   psychoterapeutické a psychiatrické oddělení 

      s  rehabilitační péčí - ženy, muži 

 

Primariát V  19A   interní oddělení - ženy, muži 

 

Primariát VI  17   dětské psychiatrické oddělení 

 

Primariát VII  21A   oddělení léčby závislostí – koedukované  

   21B   oddělení léčby závislostí - muži 

   23A   doléčovací oddělení - muži 

   23B   doléčovací oddělení - ženy 

 

Primariát VIII  9A, 9B, 9C  gerontopsychiatrické oddělení - ženy  
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Příloha č. 2 

Rozvaha příspěvkové organizace 
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Příloha č. 3 

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace  
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