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1 ÚVOD 

Tématem mé diplomové práce je financování vybrané nemocnice zdravotními 

pojišťovnami. Motivována k výběru zvoleného tématu jsem byla především neznalostí této 

problematiky a také z velké části zvědavostí, která byla vyvolána neustálou diskusí o 

problémech financování zdravotní péče. Mě jako spotřebitele služeb, které vybraná 

nemocnice nabízí, zajímalo,zda-li za svůj výkon vybraná nemocnice obdrží částku, kterou 

vyfakturuje zdravotní pojišťovně k uhrazení. Tento náhlý zájem u mě vyvolala také pracovní 

zkušenost při vedení externího účetnictví pro firmu, která poskytuje zdravotní péči – firma 

vystavila fakturu za poskytnuté zdravotní služby zdravotním pojišťovnám, ale úhrada byla 

vždy menší, než byla pohledávka.   

Problematika zdravotnictví v České republice je jednou z nejsledovanější součástí 

národního hospodářství. Hlavní úlohou zdravotnictví je zajištění, organizace a řízení 

poskytování odborné zdravotní péče. Kostrou celého systému jsou zejména zdravotní 

pojišťovny, které přerozdělují finanční prostředky vybírané od plátců zdravotního pojištění 

k poskytovatelům zdravotní péče. Do systému  financování zdravotní péče jsou zapojeny 

nejen zdravotní pojišťovny, které zajišťují financování zdravotní péče, ale také stát, který 

vydává právní normy, zákony; zdravotnická zařízení a v neposlední řadě pacienti.  

V první části diplomové práce pojednávám o financování zdravotnictví v České 

republice, kde popisuji, jaká je poskytovaná zdravotní péče a v jakých zařízeních je 

provozována. Samozřejmě hlavní částí financování zdravotnictví je výběr zdravotního 

pojištění od plátců zdravotními pojišťovnami a mechanizmy úhrady zdravotní péče 

zdravotnických zařízením.  

Třetí kapitola je již zaměřena na vybranou nemocnici a výkonnost jednotlivých oddělení. 

V této části jsou oddělení zanalyzována především z pohledu jejich nabízených služeb, jejich 

náklady na vykonávání zdravotní péče a také předpokládané výnosy za jejich činnost a 

srovnání s předchozími léty s uvedením důvodu změn. 

Čtvrtá kapitola je zaměřena na úhradu finančních prostředků od jednotlivých zdravotních 

pojišťoven a analýzu těchto příjmů. Také pro pochopení úhrady za výkony vybrané 

nemocnice jsou zde popsány a vysvětleny vyhlášky o stanovení hodnot bodu a následné 

využití při vyúčtování. 



7 

 

Cílem práce je vytvoření náhledu na jednotlivá oddělení vybrané nemocnice, zhodnocení  

jejich výkonnosti a vytvoření případného doporučení pro zvýšení výkonnosti. Také cílem je 

zanalyzování příjmů od jednotlivých pojišťoven, případně zjistit, zda by se tyto příjmy daly 

zvýšit, pokud ano jakým způsobem nebo zda-lise tyto příjmy ovlivnit nikterak nedají.  

Hlavními metodami, které jsou v práci použity, je metoda deskripce, metoda analýzy a 

metoda srovnávací. Jedná se o analýzu konkrétní nemocnice bez zveřejnění jejího názvu a 

sídla. Analýza jednotlivých oddělení je prováděna za roky 2011-2013. Analýza přijmů od 

zdravotních pojišťoven je prováděna za rok 2012.  
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2 Financování zdravotnictví v České republice 

2.1 Veřejné zdravotnictví 

Zdravotnictví je disciplína, která využívá velké množství medicínských a 

společenskovědních oborů. Zejména se jedná o charakter sociálního zaměření, preventivního 

lékařství, hygieny, epidemiologie, managementu zdravotnictví, ekonomiky, řízení a 

financování zdravotní péče, programy na ochranu a podporu zdraví a získávání poznatků 

příčin nemocí.  

„Vhodnějším názvem pro veřejné zdravotnictví je termín péče o zdraví, kterým se 

rozumí zdravotní stav obyvatelstva (jako celku), který je ovlivněn působením přírodních, 

životních a pracovních podmínek a způsobem života – stylem života“
1
 

Veřejné zdravotnictví definoval roku 1920 jeden z jeho čelných představitelů 

C.E.A.Winslow jako: 

„umění a vědu o předcházení nemocem, prodlužování života, posilování zdraví a výkonnosti, 

pomocí organizovaného úsilí komunity, které spočívá v ochraně životního prostředí, kontrole 

přenosných nemocí, výchově lidí ke zdraví, organizování lékařských a ošetřovatelských 

služeb, zajištění včasné diagnostiky a preventivní léčby a rozvoji společenských mechanismů, 

které umožní každému členu komunity dosažení životní úrovně potřebné k udržení zdraví.“
2
 

Rozdíl mezi pojmy zdravotnictví a lékařství spočívá hlavně v tom, že lékařství je 

zaměřeno na jednotlivou osobu – jako jedno tělo, tzn. na jeho poruchy, kdež to zdravotnictví 

se zabývá zdravím celé společnosti, skupin. V lékařství se jedná hlavně o poznatkové báze – 

symptomy a způsoby léčby, ale zdravotnictví se zaměřujeme hlavně na: 

 „údaje o zdravotním stavu populace a jeho vývoji (zejména nemocnost a úmrtnost 

obyvatelstva, střední délky života a její trend, kojenecká úmrtnost, úmrtnost dětí do 5 

let a další věkově specifické úmrtnosti apod.) 

 údaje o determinantách zdraví, hodnocení zdravotních rizik (výskyt rizikových 

prvků v chování lidí, jako je kouření či konzumace návykových látek a jejich sociální 

podmíněnost, fyzická či chemická rizika v životním prostředí, pracovní rizika jako 

psychosociální stres, hlučnost či riziko úrazu apod.) 

                                                 
1
 Dolanský (2008, str. 12) 

2
 Janečková (2009 str. 13) 
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 údaje o poskytování zdravotní péče (síť zdravotnických zařízení a počty 

zdravotnických pracovníků, výkony zdravotní péče, dostupnost a využití zdravotnické 

technologie apod.)“
3
 

V souhrnu lze říci, že jde o plnění zdravotnických potřeb obyvatelstva, které jsou 

uspokojovány souhrnem všech činností orgánů, institucí, zdravotnických zařízení, vědy a 

výzkumu, pracovníků ve zdravotnictví. 

2.2 Zdravotní péče 

„Zdravotní péče je veškerá činnost celé společnosti, která posiluje zdraví, zabraňuje 

onemocnění, léčí již vzniklá onemocnění, snižuje následky nemocí.“
4
 Zdravotní péče je řízena 

zákonem č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. 

Dostupností zdravotní péče pro obyvatelstvo jsou podle zákona č. 48/1997 Sb., o 

veřejném zdravotním pojištění pověřeny zajišťováním pro své pojištěnce zdravotní 

pojišťovny a to prostřednictvím zdravotnických zařízení. Zabezpečit péči o zdraví mají také 

kraje a Ministerstvo zdravotnictví  - jakož státní orgány. Ministerstvo zdravotnictví je 

řídícím orgánem celé zdravotní péče. Vydává vyhlášky a zákony, vytváří specifické 

programy, má zodpovědnost za bezpečné a kvalitní poskytování zdravotní péče, je také 

řídícím střediskem velkých fakultních nemocnic a dalších organizací. Kraje výkon veřejné 

správy provádějí na svých odborech, zdravotnická zařízení se zde registrují, jsou zde vedena 

výběrová řízení na poskytování zdravotní péče. Kraje jsou řídícím orgánem nemocnic, 

jeichzřizovateli a mají zodpovědnost za zařízení záchranné služby.
5
 

Zdravotní péče je souhrnem služeb, které se jsou rozdělována: 

 „podle typu poskytovatele – péče ambulantní, nemocniční (lůžkovou), péče 

specializovanou a ošetřovatelskou, 

 podle typu poskytovaných služeb – péče léčebná, rehabilitační, dlouhodobá 

ošetřovatelská, podpůrná a preventivní a služby veřejného zdraví, 

 podle finančního hlediska – péče hrazená z veřejných zdrojů, péče hrazená ze 

soukromých zdrojů, ale také péče, která je a není zatížena spoluplatbami a 

přímými platbami, 

                                                 
3
 Janečková (2009, str. 15) 

4
 Dolanský (2008, str. 92) 

5
 Janečková (2009) 
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 podle postavení v rámci řetězce péče o zdraví – péče primární, sekundární a 

terciární, 

 podle geografického hlediska – péče lokální, regionální, národní a mezinárodní“
6
 

2.3 Soustava zdravotnických zařízení 

Zdravotnická zařízení plní úkoly zdravotnictví a to tím, že poskytují zdravotní služby. 

V České republice poskytují, v souladu se současnými poznatky lékařské vědy, zdravotní péči 

zdravotnická zařízení státu, obcí, fyzických a právnických osob podle právních norem.  

Z toho vyplývá, že se dělí na státní a nestátní zařízení. Formu příspěvkových organizací mají 

státní zdravotnická zařízení. Kraje jsou zřizovateli nestátních zdravotnických zařízení, které 

podléhají zákonu 160/1992 Sb.,  o zdravotní péče v nestátních zdravotnických zařízeních. 

Vyhlášku stanovující požadavky na věcné a technické vybavení zdravotnického 

zařízení a hygienické požadavky na jeho provoz vydáváMinisterstvo zdravotnictví a po 

dohodě s příslušnou komorou vyhotovuje vyhlášku na stanovení požadavků personálního 

vybavení. Kontrolu dodržování vyhlášek a vybavenosti zdravotnických zařízení provádí také 

Ministerstvo zdravotnictví spolu s danou komorou. U nestátních zařízení kontrolu provádí 

příslušný orgán, u kterého je registrován. Z hygienického hlediska všechna zařízení kontroluje 

orgán ochrany veřejného zdraví.
7
 

Soustavu zdravotnických zařízení tvoří i další zdravotnické organizace jako: 

 „instituce pro vzdělávání zdravotnických pracovníků, výchovu a výuku, 

 organizace pro zdravotnickou výrobu, pro zásobování léčivy a prostředky 

zdravotnické techniky a pro jejich kontrolu, 

 vědeckovýzkumná a vývojová pracoviště na úseku zdravotnictví.“
8
 

Základním rozdělením zdravotnických zařízení je: 

 Zařízení hygienické služby 

 Zařízení léčebně preventivní péče
9
 

V příloze č. 1 je uveden počet zdravotnických zařízení v letech 2004-2012. 

                                                 
6
 Barták (2010, str. 59) 

7
 Barták (2010) 

8
 Barták (2010, str. 66) 

9
 Dolanský (2008, str. 93) 
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Zařízení hygienické služby 

Slouží k ochraně veřejného zdraví a vytváří programy k  podpoře veřejného zdraví, 

jako jsou očkovací programy, vytváření zásad a postupů při hodnocení a řízení zdravotních 

rizik, dohlíží na pracovní prostředí atd.  

Funkce hlavního hygienika je zřizována Ministerstvem zdravotnictví a je jmenována i 

odvolávána zástupcem generálního ředitele státní správy a to na návrh ministra zdravotnictví.  

„Krajské hygienické stanici náleží vydávat rozhodnutí, povolení, osvědčení plnit další 

rozhodnutí státní správy v ochraně veřejného zdraví včetně zdravotního dozoru, pokud není 

příslušné Ministerstvu zdravotnictví. Vykonávat státní zdravotnický dozor nad dodržování 

zákazů a plnění dalších povinnosti, stanovených zákonem a zvláštními právními předpisy 

k ochraně veřejného zdraví včetně ochrany zdraví při práci před riziky, plynoucí 

z fyzikálních, chemických a biologických faktorů pracovních podmínek, z nepříznivých 

mikroklimatických podmínek a fyzické a duševní zátěže a nad souvisejícími pracovními 

podmínkami včetně vybavení pracovišť, a rozhodnutím nebo opatřením orgánu ochrany 

veřejného zdraví: státní zdravotní dozor nad ochranou zdraví při práci je státním odborným 

dozorem nad ochranou zdraví při práci, které náleží stanovit rizikové práce a také stanovit 

zaměstnavateli“
10

 

V příloze č. 2 je uveden přehled o počtu evidovaných kontrolovaných subjektů a přehled 

počtu provedených kontrol a také přehled o uložených opatření při porušení právních 

předpisů. 

2.3.1 Zařízení léčebně-preventivní péče 

2.3.1.1 Zařízení ambulantní péče 

Základním článkem zdravotnických zařízení. Jedná se zejména o ordinace praktických 

a odborných ambulantních lékařů. Největší část ambulantních zařízení poskytuje primární 

péči a většina je umístěna mimo území nemocnic. Sdružením ambulantních zařízení, dochází 

k jejich transformaci na název léčebná zařízení. Poskytování základní nebo specializované 

zdravotní péče probíhá v jednotlivých ordinacích.  

                                                 
10

 Dolanský (2008, str. 96) 
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Na konci roku 2012 poskytovalo ambulantní péči 24 669 zdravotnických zařízení, ve 

kterých pracovalo 71,1 % všech lékařů a 51 % zdravotnických pracovníků nelékařů 

s odbornou způsobilostí (ZPBD). Na jednoho ambulantního lékaře připadalo 315 obyvatel. 
11

 

2.3.1.2 Zařízení závodní preventivní péče 

Provádějí odbornou poradní činnost v otázkách podpory a ochrany zdraví, pohody 

pracovníků v sociálním prostředí, provádějí pravidelné kontroly pracovišť závodů, sledují jak 

se dotýká pracovní prostředí člověka při práci, vykonávají pravidelné prohlídky a první 

pomoc zaměstnancům.
12

 

2.3.1.3 Zařízení zvláštní ambulantní či lůžkové péče 

Jedná se o péči pro pacienty, kteří jsou závislí na cizí pomoci, a je poskytována lidem 

s chronickým nebo akutním onemocněním, pacientům s mentálním, smyslovým či tělesným 

postižením.  Ambulantní péče je prováděna ve vlastním rodinném či sociálním prostředí 

pacienta. „Zvláštní zařízení ambulantní či lůžkové péče mohou mít podobu: 

 Domácí zdravotní péče – je poskytována na základě indikace zdravotního 

lékaře nebo ošetřujícího lékaře v nemocnici, největším poskytovatelem této 

služby je Charita Česká republika. Poskytují ošetřovatelství i pečovatelství, 

některé i 24 hodin denně. Cílem domácí péče je udržet a upevňovat zdraví 

klientů a podílet se na udržení soběstačnosti a začlenění do sociálního 

prostředí. 

 Zdravotní péče ve stacionářích – tato zdravotní péče je hrazena pojišťovnou 

jen tehdy, pokud je poskytována dle doporučení ošetřujícího lékaře. Služby 

stacionáře jsou poskytovány formou denních či týdenních pobytů, během 

kterých je zdravotní péče poskytována.  

 Zdravotně-sociální péče ve zdravotnických zařízení – toto zařízení nabízí 

služby  pacientům, kteří jsou stabilizování, není ohrožen jejich zdravotní stav 

zhoršením a současná medicína již nenabízí další možnosti ke zdravotnímu 

zlepšení. V tomto zařízení se jedná především o sociální služby podle zákona 

č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Lidé, kteří používají služeb tohoto 

zařízení potřebují ošetřovatelskou i sociální péči. Z rozhodnutí lékaře může být 
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ukončena akutní zdravotní péče a nemocniční lůžko může byt transformováno 

na lůžko zdravotně-sociální. V rámci nemocnic bývá tato služba umístěna  na 

oddělení sociálních lůžek. 
13

 

 Hospice – zejména lůžková zařízení, kde je péče poskytována nemocnému 

v pokročilém a konečném stádiu nemoci, a u kterého již nejsou další možnosti 

vedoucí k vyléčení. Záměrem hospiců je zmírnění bolestí, vytváření podmínek 

pro důstojnou smrt a klidné umírání.  

2.3.1.4 Odborné léčebné ústavy 

Jedná se o poskytování lůžkové péče pacientům s dlouhodobým průběhem 

onemocnění, která vyžaduje zvláštní a odbornou péči většinou s rehabilitačním zaměřením. 

Ústav, který při poskytování služeb používá přírodních léčivých zdrojů nebo klimatických 

podmínek, je nazýván lázeňská léčebna. Dalším zařízením, které poskytuje odbornou ústavní 

péči lidem v rekonvalescenci, jsou ozdravovny.Osobám, které trpí duševními poruchami 

nebo je jim uložena povinnost léčení psychiky, je poskytována péče v psychiatrických 

léčebnách, které zajištují ambulantní psychiatrickou péči i dlouhodobou psychoterapii. Péči 

lidem s plicními a mimoplicními TBC nabízí léčebny tuberkolózy a respiračních 

onemocnění. K poskytování dlouhodobé rehabilitační komplexní péče lidem s poruchami 

hybnosti či poruchami jiných funkcí slouží rehabilitační ústavy. Zdravotnické služby 

poskytují i noční sanatoria, které slouží osobám s narušeným či poškozeným zdravím. Péče 

je jim poskytována mimo jejich pracovní dobu. 

Sociálně pobytové služby nabízely své služby na 1 795 lůžkách ve 102 zařízeních. 

Celkem 158 odborných léčebných ústavů mělo na své služby vyčleněno 21 470 lůžek, 

v psychiatrických léčebnách mohli využívat pacienti 9 097 lůžek. V roce 2012 poklesla oproti 

roku 2011 lůžková kapacita léčeben na 26 196 míst, které poskytují služby v 89 zařízeních.
14

 

2.3.1.5 Zvláštní zdravotnická zařízení 

Zahrnují střediska záchranné služby, která poskytují přednemocniční aktuální a 

nedokladnou péči. Do této nesourodé skupiny zdravotnických zařízení jsou řazeny kojenecké 

ústavy, dětské domovy, centra a stacionáře pro děti, jesle a záchytné zdravotnické stanice.
15
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V roce 2012 bylo evidováno 383 zařízení tohoto typu, i když se počet nemění, stále 

pokračuje trend snižování počtu míst. V roce 2012 se počet míst snížil o 100 oproti roku 2011 

a činí 5 016 míst. 
16

 

2.3.1.6 Zařízení lékárenské péče – lékarny, laboratoř pro kontrolu léčiv 

Tato zdravotnická zařízení vydávají zdravotnický materiál a prostředky zdravotnické 

techniky, léky. Lékárny vydávají léky na předpis, bez předpisu a ostatní zboží krátkodobé 

spotřeby. Na jednu lékárnu v roce 2012 připadalo v průměru 3 844 obyvatel, kteří mohli 

využívat služeb 2 736 lékáren a 464 výdejen zdravotnických prostředků. Lékárny nejsou 

zcela rovnoměrně rozloženy a jejich největší koncentrace je spíše ve městech. Na jejich 

doplnění dohlíží Státní ústav pro kontrolu léčiv.  

2.3.1.7 Nemocnice 

Z hlediska zdravotnických zařízení mají nemocnice největšíma význam a 

nejdůležitější postavení na trhu se zdravotními službami.  

„Nemocnice je zpravidla definovaná jako lůžkové zařízení, které má licenci 

k poskytování zdravotní péče, má určitý počet lůžek, organizovaný zdravotnický tým 

požadované kvalifikace a je schopno poskytovat nepřetržitě lékařské a ošetřovatelské služby. 

Základní funkcí nemocnic je poskytování léčebné péče těm pacientům, kteří nemohou být 

léčeni ambulantně. Jádrem činnosti všech nemocnic jsou činnosti diagnostické, léčebné a 

činnosti spadající do oblasti sekundární a terciérní péče.“
17

 

Nemocnice neplní činnosti jen výše uvedené, ale slouží taky k výchově lékařů a 

dalšího zdravotnického personálu, mohou být nositelem výzkumu a poskytují zdravotnickou 

výchovnou činnost.  

„Nemocnice jsou zpravidla tříděny podle několika hledisek: 

1. podle průměrné délky ošetřovací doby, 

2. podle typu vlastnictví,  

3. podle převažujícího druhu péče“
18
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Nemocnice podle průměrné délky ošetřovací doby 

Jsou rozdělovány na nemocnice pro akutní péče, ve kterých je hospitalizace jednoho 

pacienta v průměrné době do 30 dnů a na nemocnice pro dlouhodobě nemocné, u kterých je 

doba hospitalizace jednoho pacienta delší než 30 dnů. 

Nemocnice podle typu vlastnictví 

 velké nemocnice, vojenské nemocnice, univerzitní nemocnice či fakultní nemocnice, 

které jsou ve vlastnictví státu, a stát je též spravuje, 

 ve správě a vlastnictví měst a obcí se jedná o veřejné nemocnice, 

 církve a dobročinné organizace vlastní soukromé nemocnice neziskového 

charakteru, 

 na podnikatelském principu jsou zakládány soukromé nemocnice, které jsou 

většinou akciovými společnostmi. 

Nemocnice podle převažujícího druhu péče 

Jsou rozdělována na nemocnice všeobecné, ve kterých jsou prováděny komplexní léčby a 

diagnostiky v různém rozsahu, včetně výkonu veškeré škály chirurgických zákroků. 

Všeobecné nemocnice jsou často rozdělována podle kritérií: 

 „nemocnice malé (zpravidla do 300 lůžek), 

 nemocnice střední (zpravidla 300-600 lůžek), 

 nemocnice velké (s kapacitou nad 600 lůžek).“
19

 

A na nemocnice specializované, které jsou spíše brány jako ústavy odborného léčení, 

především se jedná o psychiatrické léčebny, léčebny pro léčení respiračních onemocnění atd. 

Struktura nemocnice 

Každá nemocnice je rozdílná a rozdílně uspořádaná, ale většinou se jejich subsystémy 

podobají. Členíme je na: 

1) „Subsystém zahrnující pracoviště léčebně preventivní péče: 

a. jednotlivá specializovaná či kliniky členěné podle lékařských oborů; taková 

pracoviště se dále dělí na část ambulantní, lůžkovou, pracoviště přístrojová 
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a laboratorní podílející se zejména na diagnostické činnosti příslušného 

oddělení, 

b. pracoviště společných vyšetřovatelských složek; jedná se o laboratorní a 

přístrojová pracoviště, která poskytují specializované služby všem oddělením 

(jde převážně o podporu diagnostiky) 

2) Subsystém zahrnující pracoviště logistického typu, vykonávají nejrůznější podpůrné 

činnosti související se zajištěním léčebné péče a plynulým chodem nemocnice; náleží 

sem takové útvary jakými je stravovací provoz, dopravní služba, energetika, 

nejrůznější technické služby atd. 

3) Subsystém manažerský a ekonomicko-správní. Ten zahrnuje vrcholový 

management nemocnice (ředitel a vrcholoví vedoucí pracovníci nemocnice), 

management střední úrovně (vedoucí oddělení, vrchní sestry, atd.), manažery na první 

stupni řízení (vedoucí stanic, staniční sestry, atd.) Ekonomicko-správní pracovníci 

mají důležitou úlohu pro ekonomickém řízení nemocnice.“
20

 

V příloze č. 3 uvádím náklady, výnosy a výsledek hospodaření nemocnic v ČR v letech 2004-

2012 v Kč. 

2.3.2 Nestátní zdravotnická zařízení 

Podmínky a rozsah poskytování zdravotní péče a podmínky provozování nestátních 

zdravotnických zařízení upravuje zákon č. 160/1992 Sb. o zdravotní péči v nestátních 

zdravotních zařízeních. Ten uvádí, že nestátnímzdravotnickým zařízením se rozumí jiné 

zdravotnické zařízení, než zdravotnické zařízení státu, které může provozovat fyzická nebo 

právnická osoba, které má oprávnění k provozu.  

„V nestátních zdravotnických zařízeních lze poskytovat zdravotní péči poradenskou, 

ošetřovatelskou, diagnostickou, preventivní, rehabilitační, lázeňskou, léčebnou a lékárenskou. 

V nestátních zařízeních lze poskytovat péči ambulantní i ústavní, včetně poskytování 

prostředků zdravotnické techniky a dopravní zdravotnické služby sloužící k přepravě 

nemocných.“
21

 

Povinností nestátního zdravotnického zařízení je: 

 poskytovat zdravotní péči v takovém rozsahu, v jakém mu bylo uděleno povolení, 
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 musí spolupracovat s jinými zdravotnickými zařízeními, 

 podávat informace o druhu, rozsahu a podmínek poskytování péče, 

 musí provádět úkoly pro zdravotnickou a všeobecnou informační soustavu a vést 

zdravotnickou tak i provozní dokumentaci 

 uzavřít smlouvu s krajem příslušným k vydání rozhodnutí o oprávnění, pokud kraj 

požádá o zajištění péče v obvodu své působnosti. 

Registrace nestátního zdravotnického zařízení vzniká rozhodnutím příslušného krajského 

úřadu podle místa působnosti zařízení. Osoba, která žádá o registraci musí být bezúhonná, 

právně, odborně a zdravotně způsobilá k odpovídajícímu druhu a rozsahu zdravotní péče, 

kterou bude zařízení poskytovat.  

2.4 Zdravotní pojištění v České republice 

Veřejné zdravotní pojištění je zákonným pojištěním, ze kterého je zdravotní péče 

hrazena částečně nebo plně. Tento způsob zdravotnického modelu byl vytvořen Ottem von 

Bismarckem a byl prvním modelem, který se snažil obstarat financování zaručené zdravotní 

péče obyvatelům. Jeho systémem je sloučen veřejný sektor se sektorem privátním.  

Veřejné zdravotní pojištění je upraveno zákonem č. 48/1997 Sb. o veřejném 

zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (dále jen 

ZoVZP), který určuje podmínky, rozsah zdravotního pojištění, způsob úhrad a stanovení cen 

léků, podmínky a hrazení za poskytnuté zdravotní výkony. Dalším právním rámcem od roku 

2004, kdy je Česká republika členem Evropské unie, je závazné iNařízení Rady EHS č. 

1408/71, prováděcí předpis Nařízení Rady EHS č. 574/72 a Judikatura Evropského 

soudního dvora v oblasti poskytování zdravotní péče. Předpis, který uspořádává výši 

pojistného, způsoby placení pojistného, kontrolu, vedení plátců a zřízení zvláštního účtu 

zdravotního pojištění, je zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecném zdravotním 

pojištění (dále jen ZoPnVZP) 

Nemocenským pojištěním se zabývá Česká správa sociálního zabezpečení, spíše 

okresní správy sociálního zabezpečení jako její výkonné složky, neboť zdravotní pojištění se 

na pojištění dávek v nemoci nevztahuje.
22

 

Podle zákona o veřejném zdravotním pojištění je povinností hradit zdravotní 

pojištění pro osoby s trvalým pobytem na území České republiky (ČR), také pro osoby, 
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které jsou zaměstnanci zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na území ČR, i když 

on sám na území České republiky trvalý pobyt nemá. Ze zdravotního pojištění jsou vyloučeny 

osoby, které pobývají v cizině déle než 6 měsíců, je v cizině pojištěn a tam i odvádí zdravotní 

pojištění a pokud podal zdravotní pojištění prohlášení o dlouhodobém pobytu v zahraničí. 

Vyňaty ze zdravotního pojištění jsou také osoby, které nemají trvalý pobyt na území ČR a 

jejich zaměstnavatelem je osoba, která využívá diplomatických výhod či imunit nebo nemá 

sídlo na území ČR 

2.4.1 Vznik a zánik zdravotního pojištění 

Podle §3 odstavec 1 ZoVZP vzniká zdravotní pojištění: 

 dnem narození, jde-li o osobu s trvalým pobytem na území ČR, 

 dnem, kdy se osoba stala zaměstnancem, jde-li o osobu bez trvalého pobytu na 

území ČR, 

 dnem získáním trvalého pobytu na území ČR. 

Podle §3 odstavec 2 ZoVZP zaniká zdravotní pojištění: 

 úmrtím pojištěnce nebo prohlášením o jeho úmrtí 

 dnem, kdy osoba přestává být zaměstnancem, pokud nemá trvalý pobyt na území 

ČR 

 dnem ukončení trvalého pobytu na území ČR. 

2.4.2 Plátci pojistného na zdravotním pojištění 

1) Plátci zdravotního pojištění jsou především pojištěnci, kteří jsou zaměstnanci a 

plynou jim příjmy ze závislé činnosti či funkčních požitků, osoby 

samostatněvýdělečně činné nebo osoby bez zdanitelných příjmů.  

2) Zaměstnavatelé, kteří jsou fyzickými či právnickými osobami, jsou plátci příjmů ze 

závislé činnosti a jiných funkčních požitků, hradí pojistné za své zaměstnance. 

3) V neposlední řadě je plátcem stát, který hradí a odvádí pojistné za: 

 nezaopatřené dítě, 

 poživatele důchodu z důchodového pojištění, 

 příjemce rodičovského příspěvku, 

 ženy na mateřské a rodičovské dovolené a osoby pobírající peněžitou pomoc 

v mateřství podle předpisů o nemocenském pojištění, 
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 uchazeče o zaměstnání včetně uchazečů o zaměstnání, kteří přijali krátkodobé 

zaměstnání, 

 další uvedené v §7 odst. 1 ZoVZP. 

2.4.3 Úhrada pojistného 

Pro všechny plátce pojistného jsou vytvořena stejná obecná pravidla pro placení 

pojistného. Základ tvoří výše pojistného, které je 13,5 % z vyměřovacího základu, a které s je 

zaokrouhlováno na celé koruny nahoru. Vyměřovací základ se zjišťuje z rozhodného období, 

kterým je u zaměstnanců kalendářní měsíc a u osob samostatně výdělečně činných 

kalendářní rok. Pojistné se odvádí na účet zdravotní pojišťovny v české měně nebo 

v hotovosti na pobočce zdravotní pojišťovny. U plateb ze zahraničí musí být pojistné 

přepočteno ve správném kurzu a uhrazeno na účet zdravotní pojišťovny v české měně. Dnem 

připsání částky pojistného na účet nebo převzetí hotovosti zaměstnance pojišťovny, je brán 

jako den platby.
23

 

Pojistné, které hradí zaměstnavatel a zaměstnanec je vypočítáno jako 13,5% 

z vyměřovacího základu, je rozděleno na dvě části. První část tvoří 4,5%, což je jedna třetina 

- tato výše je sražena zaměstnanci ze mzdy. Druhá část tvoří 9%, které hradí ze svých 

prostředků zaměstnavatel a je povinen si výši pojistného sám vypočíst. Za každý kalendářní 

měsíc vypočítané pojistné (ve výši 13,5 %) odvádí zaměstnavatel pojišťovně a to nejpozději 

do dvacátého dne následujícího kalendářního měsíce. Pro kontrolu zdravotní pojišťovnou 

musí zaměstnavatel vést evidenci, která prokazuje platbu pojistného. O tuto evidenci si může 

příslušná pojišťovna kdykoliv zažádat.  

Minimálním vyměřovacím základem pro výpočet pojistného je minimální mzda, 

která je pro rok 2014 ve výši 8 500Kč, tudíž minimální měsíční zdravotní pojištění 

představuje 1 148 Kč. Maximální vyměřovací základ je pro roky 2013-2015 u zaměstnanců 

zrušen, zaměstnavatelé odvádí zdravotní pojištění ze skutečných příjmů zaměstnanců 

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) hradí pojištění ve výši 13,5 % 

z vyměřovacího základu. „Vyměřovacím základem je 50 % z částky, o kterou příjmy ze 

samostatné výdělečné činnosti přesáhnou v rozhodném období výdaje na dosažení, udržení a 

zajištění příjmu“
24

 Povinností OSVČ je podat přehled o příjmech a výdajích za příslušné 

rozhodné období zdravotní pojišťovně.  Měsíční minimálním vyměřovacím základem je jedna 
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polovina průměrné mzdy v národním hospodářství (roční je pak dvanáctinásobek poloviny 

průměrné mzdy v národním hospodářství), což je v roce 2013 12 942 Kč, minimální měsíční 

záloha na pojistné je tedy 1 748 Kč. (v roce 2014 je minimální měsíční vyměřovací základ 

12 971 Kč, minimální měsíční pojistné 1752 Kč). Maximální vyměřovací základ byl zrušen 

na období 2013 - 2015 z důvodů snižování schodků veřejných rozpočtů. 

Pro osoby, které nemají během kalendářního měsíce žádné příjmy ze zaměstnání nebo 

ze samostatně výdělečné činnosti a ani za tuto osobu není plátce stát, je vyměřovacím 

základem od 1. 8. 2013 stanovena minimální mzda ve výši 8 500 Kč, tudíž měsíční pojistné 

činí 1 148 Kč. 

Vyměřovacím základem pro platbu pojistného státem je v roce 2013 částka 5 355 Kč (rok 

2014 – 5 829  Kč), tímto stát hradí za pojištěnce  na  723 Kč (v roce 2014 787 Kč)měsíčně.  

V následující tabulce jsou uvedeny vyměřovací základy zdravotního pojištění, 

minimální zálohy na zdravotní pojištění v Kč v letech 2011-2014. 

Tab. 2.1 – minimální měsíční zálohy na úhradu pojistného na zdravotní pojištění v Kč v letech 

2011-2014 

  2011 2012 2013 2014 

OSVČ 13,5% 13,5% 13,5% 13,5% 

Min.vyměřovací základ měsíční 12 371 Kč 12 569 Kč 12 942 Kč 12 971 Kč 

Maximální vyměřovací základ 1 781 280 Kč 1 809 864 Kč 1 863 648 Kč 1 867 824 Kč 

Minimální záloha na pojistné 1 670 Kč 1 697 Kč 1 748 Kč 1 752 Kč 

Maximální záloha na pojistné 20 040 Kč 20 361 Kč 20 967 Kč 21 013 Kč 

OBZP 13,5% 13,5% 13,5% 13,5% 

Vyměřovací základ 8 000 Kč 8 000 Kč 8 000 Kč 8 500 Kč25 

Minimální záloha na pojistné 1 080 Kč 1 080 Kč 1 080 Kč 1 148 Kč26 

Osoby, za které platí stát 13,5% 13,5% 13,5% 13,5% 

Vyměřovací základ 5 355 Kč 5 355 Kč 5 355 Kč 5 829 Kč27 

Minimální záloha na pojistné 723 Kč 723 Kč 723 Kč 787 Kč28 

Zaměstnanci a zaměstnavatelé 13,5% 13,5% 13,5% 13,5% 

Minimální vyměřovací základ měsíční 8 000 Kč 8 000 Kč 8 000 Kč 8 500 Kč24 

Minimální záloha na pojistné 1 080 Kč 1 080 Kč 1 080 Kč 1 148 Kč25 

Zdroj: internetový zdroj, vlastní zpracování   
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2.5 Zdravotní pojišťovny 

„Systém veřejného zdravotního pojištění je charakterizována existencí zdravotních 

pojišťoven jako veřejných institucí. Na trhu zdravotního pojištění se může vyskytovat: 

 jedna zdravotní pojišťovna, která má monopolní postavení, 

 několik zdravotních pojišťoven, kde jedna z nich zastává většinou dominantní 

postavení, 

 mnoho malých zdravotních pojišťoven.“
29

 

Pro ČR je charakteristický systém několika zdravotních pojišťoven, kde jedna z nich 

zastává dominantní postavení. V ČR je dominantní zdravotní pojišťovnou Všeobecná 

zdravotní pojišťovna (VZP), která se řídí zákonem č. 551/1991 Sb., o VZP ČR v platném 

znění a zaměstnanecké zdravotní pojišťovny, které jsou stanoveny zákonem č. 280/1992 Sb., 

o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách. 

Funkce zdravotních pojišťoven: 

 „vybírá pojistné na všeobecné zdravotní pojištění od plátců pojistného,  

 provádí kontroly u plátců pojistného, zda je správným způsobem určena a 

odvedena částka pojistného, 

 hradí svým pojištěncům zdravotní péči poskytnutou ve smluvních zdravotních 

zařízeních, 

 hradí zdravotní péči poskytnutou v ČR či za splnění určitých podmínek také 

v zahraničí, 

 zodpovídá za tvorbu sítě smluvních partnerů pro své pojištěnce,  

 dohlíží na kvalitu poskytovaných služeb pojištěncům ve smluvních zařízeních, 

 vydává průkazy pojištěnce, 

 vede registr pojištěnců, atd..“
30

 

V současné době působí v ČR sedm zdravotních pojišťoven, které zajišťují financování 

zdravotní péče: 

1) Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (111) 

2) Zaměstnanecké zdravotní pojišťovny 
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 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205) 

 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 

(207) 

 Revírní bratrská pokladna (213) 

 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209) 

 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (211) 

 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (201) 

Pojištěnec má právo volby zdravotní pojišťovny a může být pojištěn pouze u jedné. 

Novorozenec je pojištěn automaticky dnem narození u pojišťovny matky. Změnu zdravotní 

pojišťovny u osob nezletilých či nesvéprávných vykonává zákonný zástupce. „Pro účely 

jednoznačného zařazení a evidence pojištěnců u příslušné zdravotní pojišťovny vede VZP 

Centrální registr všech pojištěnců. Tento registr obsahuje údaje o průběhu pojištění u všech 

pojištěnců veřejného zdravotního pojištění. Údaje pro účely vedení registru jsou povinny 

sdělovat všechny zdravotní pojišťovny.“
31

 

2.5.1 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP).VZP patří se svýmivíce než 6 miliony klienty 

k největší zdravotní pojišťovně v České republice, existuje od roku 1992 a dlouhodobě patří k 

základním pilířům systému zdravotnictví v ČR. Je právnickou osobou, v právních vztazích 

vystupuje svým jménem, může nabývat práv a povinnosti a nese odpovědnost z těchto vztahů 

vyplývajících. VZP v obchodním rejstříku není zapsána a ani nesmí provozovat či zřizovat 

zdravotnická zařízení. Organizační strukturu tvoří ústředí, které rozhoduje o činnosti 

pojišťovny, zabezpečuje součinnost se správními orgány a další činnosti související 

s prováděním veřejného zdravotního pojištění, krajské pobočky a územní pracoviště. 

Statutárním orgánem je ředitel, který je jmenován a odvoláván Správní radou VZP ČR. 

Dalšími orgány jsou Správní rada a Dozorčí rada. Funkční období obou orgánů jsou čtyři 

roky.
32

 

Příjmy VZP ČR tvoří podle § 4  Zákona č. 551/1991 Sb., o VZP ČR: 

 platby pojistného od pojištěnců, zaměstnavatelů a státu, 

 vlastní zdroje vytvořené využíváním fondů Pojišťovny, 
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 příjmy plynoucí z přirážek k pojistnému, pokut a poplatků z prodlení účtované 

Pojišťovnou, 

 dary a ostatní příjmy. 

Výdaje VZP ČR tvoří podle § 5 Zákona č. 551/1991 Sb., o VZP ČR: 

 platby za poskytované zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění 

podle smluv uzavřených s osobami oprávněnými poskytovat zdravotní služby podle 

zákona o zdravotních službách, 

 platby jiným zdravotním pojišťovnám nebo jiným subjektům na základě smluv o 

finanční vypořádání plateb za hrazené služby poskytnuté pojištěncům Pojišťovny, 

 úhrady nákladů nutného neodkladného léčení v cizině, 

 náklady na činnost Pojišťovny, 

 úhrady částek, přesahujících limit pro regulační poplatky a doplatky za léčivé 

přípravky potravin pro zvláštní lékařské účely částečně hrazené z veřejného 

zdravotního pojištění nebo úhrady podílu na těchto částkách v případě změny 

zdravotní pojišťovny pojištěncem, za podmínek stanovených zvláštním právním 

předpisem. 

„Rozpočet VZP ČR je sestaven a realizován tak, aby výdaje nepřevýšily příjmy VZP 

ČR v příslušném rozpočtovém roce. Rozdíl mezi příjmy a výdaji se zúčtovává v roční 

závěrce vůči rezervnímu fondu. VZP ČR vytváří jednotlivé fondy hospodaření v souladu 

s platnou právní úpravou.“
33

 

VZP ČR vytváří a spravuje základní fond, jehož zdrojem jsou platby pojistného a slouží 

k úhradě hrazených služeb, ke krytí nákladů na činnost VZP ČR, k přídělům do provozního a 

dalších fondů. Příděly z pojistného převodem části zůstatků základního fondu tvoří rezervní 

fond a také výše tohoto fondu musí činit 1,5 % průměrných ročních výdajů základního fondu 

za předcházející tři kalendářní roky a slouží ke krytí schodku základního fondu a ke krytí 

zdravotní péče v případě výskytu hromadných onemocnění a přírodních katastrof. Nad rámec 

hrazených služeb s prokazatelným preventivním, diagnostickým nebo léčebným efektem lze 

hradit z vytvořeného fondu prevence, který může financovat i realizaci preventivních 

zdravotnických programů sloužících k odhalování závažných nemocí atd. VZP ČR dále 

vytváří provozní fond, sociální fond, fond majetku a fond reprodukce majetku. 
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Kontrolu činnosti Pojišťovny provádí Ministerstvo zdravotnictví v součinnosti 

s Ministerstvem financí. Po skončení kalendářního čtvrtletí je Pojišťovna povinna vždy do 60 

dnů po skončení kalendářního čtvrtletí podat Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu financí 

zprávo o svém hospodaření. VZP ČR provádí i specifické činnosti jako je vedení Centrálního 

registru pojištěnců, spravuje informační centrum zdravotního pojištění a spravuje účet 

přerozdělení pojistného.  

2.5.2 Zaměstnanecké zdravotní pojišťovny 

Jsou upraveny zákonem č. 280/1992 Sb. o resortních, oborových, podnikových a 

dalších zdravotních pojišťovnách. 

„Dle tohoto zákona je resortní zaměstnaneckou zdravotní pojišťovnou pojišťovna, 

která provádí všeobecné zdravotní pojištění zejména pro zaměstnance všech organizací 

založených nebo zřízených jedním ministerstvem České republiky anebo podléhající ucelené 

části tohoto ministerstva. Oborovou zdravotní pojišťovnou je pojišťovna, která provádí 

všeobecné zdravotní pojištění zejména zaměstnance jednoho oboru. Podnikovou 

zaměstnaneckou zdravotní pojišťovnou je pojišťovna, která provádí všeobecné zdravotní 

pojištění zejména pro zaměstnance jednoho nebo více podniků. Další zaměstnaneckou 

pojišťovnou je pojišťovna s meziresortní a mezioborovou působností“
34

 

Zaměstnanecké zdravotní pojišťovny musí mít k provádění své činnosti povolení, 

které uděluje Ministerstvo zdravotnictví po vyjádření Ministerstva financí. Žadatelem 

nemůže být osoba oprávněná k tomu poskytovat zdravotní služby, zřizovatel, vlastník ani 

spoluvlastník poskytovatele, osoba vlastněná právnickou osobou, která je zřizovatelem, 

vlastníkem nebo spoluvlastníkem zdravotnického zařízení a poskytovatele.  

Na rozdíl od VZP ČR je zaměstnanecká zdravotní pojišťovna právnickou osobou, 

která se zapisuje do obchodního rejstříku a je nositelem všeobecného zdravotního pojištění 

pro pojištěnce, kteří u ní registrováni. Kontrolu taktéž provádí Ministerstvo zdravotnictví 

v součinnosti Ministerstva financí a k tomu účelu je povinna podat zprávu o svém 

hospodaření do 60 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí.  

Příjmy zaměstnanecké zdravotní pojišťovny podle § 12 zákona č. 280/1992 Sb. tvoří: 

 vlastní zdroje vytvořené využíváním fondů zaměstnanecké zdravotní pojišťovny 
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 příjmy plynoucí z majetkových transakcí, 

 dary a ostatní příjmy,  

Výdaje zaměstnanecké zdravotní pojišťovny podle § 13 zákona č. 280/1992 Sb. tvoří: 

 platby za hrazené služby podle smluv uzavřených s poskytovateli, 

 platby jiným zdravotním pojišťovnám anebo jiným subjektům na základě smluv o 

finančním vypořádání plateb hrazené služby poskytnuté pojištěncům zaměstnanecké 

pojišťovny, 

 úhrady nákladů nutného neodkladného léčení v cizině, 

 náklady na činnost zaměstnanecké zdravotní pojišťovny 

 úhrady částek, přesahujících limit pro regulační poplatky a doplatky za léčivé 

přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely částečně hrazené z veřejného 

zdravotního pojištění nebo úhrady podílu na těchto částkách v případě změny 

zdravotní pojišťovny pojištěncem. 

„Obdobně jako VZP ČR zaměstnanecká zdravotní pojišťovna vytváří a spravuje různé 

fondy a to: 

 základní fond zdravotního pojištění, 

 rezervní fond, 

 provozní fond, 

 sociální fond, 

 fond investičního majetku 

 fond reprodukce investičního majetku. 

Vojenská zdravotní pojišťovna vytváří a spravuje fond zprostředkování úhrady 

zdravotní péče hrazené Ministerstvem obrany.“
35

 

V příloze č. 4 je uvedena struktura příjmů zdravotních pojišťoven v rámci pojistného v mil. 

Kč v letech 2004-2012 od jednotlivých plátců a grafické znázornění podílů jednotlivých 

příjmů. 
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2.6 Mechanismy úhrady zdravotní péče 

Zdravotnická péče je hrazena: 

- „z veřejného zdravotního pojištění v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb., o 

veřejném zdravotním pojištění a v souladu s platnými úhradovými vyhláškami se 

seznamy výkonů 

- z ostatních veřejných zdrojů – z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví, nadací, církví, 

apod., 

- ze soukromých zdrojů – zejména se jedná o přímé platby pacientů“
36

 

Pro zajištění zdravotnické péče uzavírají zdravotní pojišťovny se zdravotnickými 

zařízeními smluvní vztah. Smlouva je uzavřena jen na ten druh zdravotní péče, kterou 

může dané zařízení poskytovat. U neodkladné a nutné péče není smlouva vyžadována. 

„Takto uzavřená smlouva mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením se řídí 

rámcovou smlouvou, která je výsledkem dohodovacího řízení mezi zástupci svazů 

zdravotních pojišťoven a zástupci příslušných skupinových smluvních zdravotnických 

zařízení zastupovanými svými zájmovými sdruženími (např. Sdružení praktických lékařů, 

apod.) Jednotlivé rámcové smlouvy jsou předkládány Ministerstvu zdravotnictví, které 

posoudí z hlediska souladu s právními předpisy a veřejným zájmem na zajištění kvality a 

dostupnosti zdravotní péče, fungování systému zdravotnictví a jeho stability v rámci 

finančních možností systému veřejné zdravotního pojištění a poté je vydá jako 

vyhlášku“
37

 

Po skončení kalendářního měsíce nebo čtvrtletí posílá zdravotnické zařízení dávku 

výkonů s fakturou, po které zdravotní pojišťovna provede revizi a oprávněnou částku zašle 

zdravotnickému zařízení 

Předmětem úhrady je hodnocený faktor. Ukazatelem úhrady může být: 

 velikost spotřeby vstupů při poskytování zdravotních služeb – spotřeba materiálu, 

léků, energií a mzdových prostředků, 

 objem poskytnuté zdravotní péče – faktorem je jednotka zdravotní péče jako dílčí 

výkon - ambulantní vyšetření, jednodenní pobyt v nemocnici, celkový pobyt 

v nemocnici, ale může to být i výkon pro pojištěnce za celé časové období, 
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 spotřeba zdravotní péče či její výsledek (užitek pro pacienta) 

Jednotka úhrady je velmi důležitým faktorem, neboť předurčuje vymezení rizika, která 

vyplývají z náročnosti léčby a nemocnosti pacientů mezi plátce zdravotní péče a 

poskytovatelem zdravotních služeb.  

 Na úhradové mechanismy je požadováno nesčetně nároků. Měly by sloužit k motivování 

vytvářet žádoucí strukturu a objem zdravotní péče, její kvalitní poskytování, k podporování 

priority zdraví (motivace k prevenci), měl by být administrativně nenáročný a neměl by 

dovolit podvádění v jednání a výběru pacientů. Systém úhrad by neměl být v neshodě 

s právním statutem a uspořádáním poskytovatelů zdravotní péče. Většina úhradových 

mechanizmů tyto nároky nesplňuje, proto se v praxi vytváří jejich kombinace nebo se různě 

doplňují. Úhradové mechanismy jsou ovlivněny i rozdílným postavením ve vyjednávání 

poskytovatelů a zdravotních pojišťoven. Vývoj mechanismů má tendence k zpřesňování a 

prohloubení dosavadních mechanismů a stále více je nakloněn k mechanismům, které jsou 

založeny na objemu a výsledku poskytované zdravotní péče.
38

 

2.6.1 Kapitační platba 

Tento způsob úhrady je dán zejména pro praktické lékaře pro dospělé a praktické 

lékaře pro děti a dorost. Výše kapitační platby je závislá zejména na počtu registrovaných 

pacientů, jejich věkovou strukturu a rozsahem ordinačních hodin praktického lékaře.  

Příjem lékaře je vypočítávám podle počtu registrovaných osob a úhradu dostává každý 

měsíc za každého pacienta, i když pacient službu nečerpá. Jedná se o fixní formu odměny, 

která je vyplacena podle odbornosti lékaře a je dána dle věku pacienta, neboť s rostoucím 

věkem pojištěnce rostou náklady na jeho léčbu.  

„Praktický lékař může provádět vybrané výkony, které nejsou zahrnuty v kapitační 

platbě. Zdravotní pojišťovna tyto výkony následně uhradí dle počtu vykázaných bodů. 

V tomto případě, kdy lékař využívá formu výkonové úhrady i kapitační platby, je tato úhrada 

nazývána jako kapitačně výkonová platba“
39

. Výše platby u této kombinace je tedy kapitační 

platba za jednoho pojištěnce sečtena s úhradou výkonů, které nespadají do kapitační 

platby.Dle úhradové vyhlášky č. 475/2012 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrn hrazených 
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služeb a regulačních omezení pro rok 2013 (dále jen Úhradová vyhláška 2013) je základní 

sazba:  

 50 Kč pro poskytovatele v oboru praktické lékařství a poskytovatele v oboru 

praktické lékařství pro děti a dorost, kteří poskytují zdravotní služby v rozsahu 

alespoň 30 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně, přičemž 

alespoň jeden den v týdnu mají ordinační hodiny prodlouženy do 18 hodin a umožňují 

pojištěncům se objednat alespoň dva dny v týdnu na pevně stanovenou hodinu, 

 49 Kč pro poskytovatele v oboru praktické lékařství, kteří poskytují zdravotní péči 

v rozsahu alespoň 25 hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně, přičemž alespoň 

jeden den v týdnu mají ordinační hodiny prodlouženy nejméně do 18 hodin. Pokud 

místní podmínky vyžadují odlišené prodloužení ordinačních hodin, dohodne se 

prodloužení ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem,  

 47 Kč pro ostatní poskytovatele v oboru praktické lékařství 

 49 Kč pro ostatní poskytovatele oboru praktické lékařství pro děti a dorost 

Výše kapitační platby za jednoho pojištěnce je závislá na výši indexu. Tímto indexem se 

vynásobí počet registrovaných pacientů v jednotlivých věkových skupinách. V příloze č. 5 

jsou uvedeny skupiny a indexy vyjadřující poměr nákladů na pacienta. 

Pro výkony za neregistrované pojištěnce, za zahraniční osoby a výkony, které nepatří 

do kapitační platby,je stanovena pro rok 2013 hodnota bodu ve výši 1,08 Kč.  

Pro výkony jako komplexní vyšetření praktickým lékařem, lékařem pro děti a dorost 

a opakované komplexní vyšetření, očkování včetně očkovací látky je stanovena hodnota bodu 

ve výši 1,10 Kč.  

Pro výkony, kdy pacient je navštěvován lékařem, je hodnota bodu stanovena ve výši 

0,90 Kč.  

Počet bodů za jednotlivé výkony je dán Vyhláškou č. 467/2012 Sb., kterou se mění 

vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních 

výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.  

2.6.2 Kombinovaná kapitačně výkonová platba s dorovnáním kapitace 

Tato metoda se používá u poskytovatelů praktického lékařství pro dospělé a u 

poskytovatelů praktického lékařství pro děti a dorost, kteří mají nízký počet registrovaných 
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pacientů a to kvůli zeměpisným podmínkám. Kapitační dorovnání je uhrazeno, pokud má 

méně než 70 % celostátního průměrného počtu pacientů, který je stanoven vždy na 

kalendářní rok podle údajů Centrálního registru pojištěnců. Vypočítává se jako kombinovaná 

kapitační výkonová platba. 

Na celostátní průměrný počet přepočtených registrovaných pojištěnců příslušné 

zdravotní pojišťovny lze dorovnat kapitaci až do výše 90% kapitační platby. Podle Úhradové 

vyhlášky 2013 se na dorovnání podílí zdravotní pojišťovna, se kterou má lékař uzavřenou 

smlouvu a to podílem, který odpovídá procentu jejich pojištěnců z přepočtených pojištěnců 

registrovaných tímto poskytovatelem. Pro úhradu výkonu podle seznamu je hodnota bodu 

v roce 2013 stanovena ve výši 0,95 Kč, pro výkony dopravy v návštěvní službě je výše bodu 

stanovena na 0,90 Kč. Ostatní výkony mají stejnou hodnotu jako v kapitační platbě.  

2.6.3 Platba za výkon 

„Platba za jednotlivý výkon je nejpoužívanější úhradový mechanismus v ambulantní 

péči. Princip platby za jednotlivý výkon spočívá v rozložení zdravotní péče na jednotlivé 

výkony, které se od sebe liší způsobem provedení, obtížností, nároky na čas zdravotnického 

personálu a použitých zdravotnických materiálem. Výše úhrady jednotlivého výkonu se řídi 

sazebníkem výkonů vydaným státem nebo dohodnutým mezi zdravotními pojišťovnami a 

poskytovateli zdravotní péče, popřípadě může být výše úhrady zaležena na volné cenotvorbě 

poskytovatelů zdravotní péče.“
40

 

Za jednotlivé výkony jsou přiřazeny počty bodů nebo u stomatologické péče je to 

vyjádření v Kč. Používá se hlavně v ambulancích ať už privátních či ambulancí nemocnic. 

V současnosti se hodnoty bodů pohybují do 1,10 Kč a jsou ovlivněny odborností a typem 

zařízení
41

 

Pro rok 2013 platí vyhláška č. 475/2012 Sb. o stanovení hodnot bodu, výše úhrad 

hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2013 a vyhláška č. 467/2012 Sb. kterou se 

mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam 

zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.  
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2.6.4 Platba za ošetřující den 

Tato platba určuje nemocnicím maximální úhradu za zabrané lůžko, která je 

odstupňovaná podle oddělení, kde se lůžko nachází. Nejdůležitější jednotkou je stanovení 

nákladů na jeden den ošetření pacienta, do kterých se zahrnuje přímý materiál, provozní režie, 

správní režie, náklady na úklid, odpisy vybavení zdravotnického zařízení, náklady na pořízení 

prádla aj. 

V minulých letech byl tento mechanizmus používán velmi často, neboť bylo velmi 

snadné vypočítat příslušné tarify. Ale prodlužování pobytu pacienta v zařízení bylo jeho 

velkou nevýhodou a neeliminovalo by to ani vytvořením klesajícího paušálu k poměru délky 

pobytu.  

2.6.5 Systém DRG – paušální úhrada 

DRG je zkratkou pro „DiagnosisRelatedGroups“, která je překládána jako „Skupiny 

vztažené k diagnóze“. DRG je určitou klasifikací, která rozděluje pacienty podle diagnóz do 

skupin. Poprvé bylo DRG začleněno v ČR v úhradách v roce 2007. Snahou DRG je 

spravedlivě rozdělovat úhradu mezi jednotlivá zařízení. Hlavním cílem DRG je efektivní 

léčení pacientů a snižování nákladů na léčbu. Tento systém je považován za jeden 

z nejvhodnější.  

Úhrada za jednotlivé skupiny DRG by se měla rovnat průměrným nákladům na léčbu 

případu v této skupině. DRG vychází z toho, že „přibližně jedna polovina případů v jedné 

skupině je reálně nákladnější, než by odpovídalo této úhradě, a u druhé poloviny platí opak.“
42

 

Po ukončení jednotlivé hospitalizace je výkon dle svých charakteristik zařazen 

zdravotnickým zařízením do DRG skupiny a určí jeho relativní váhu. Hlavními 

charakteristikami případu, které jsou nutné pro jeho správné zařazení do DRG skupiny a 

určení jeho relativní váhy jsou hlavní diagnóza, vedlejší diagnóza, kódy provedených výkonů, 

markery, způsob ukončení hospitalizace. Důležité pro odlišení novorozenců je určení stáří 

pacienta ve dnech případně porodní hmotnost. Délka hospitalizace ve dnech a výše 

vykázaných zvlášť účtovaných materiálů, léků či zdravotních pomůcek ovlivní relativní váhu 

případu. Každá diagnóza je kódována podle Mezinárodní klasifikace nemocí nebo MKN, 

které vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS). 
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„Pokud sečteme relativní váhy všech případů v určitém zdravotnickém zařízení za 

konkrétní období, dostáváme tzv. case-mix (CM), které vypovídá o produkci nemocnice za 

dané období. Můžeme tak srovnávat produkci nemocnice tím, že porovnáme tento case-mix 

například meziročně. Právě case-mix je tím klíčovým ukazatelem, podle kterého vypočítávají 

zdravotní pojišťovny úhradu za péči, proto je přirozeně jeho výše velmi bedlivě sledována.“
43

 

2.6.6 Spoluúčast a přímá platba pacientů 

Spoluúčastí se rozumí přímou platbou z osobních zdrojů, které za poskytnuté 

zdravotní služby musí pacient zaplatit. Je používána k doplnění chybějících zdrojů a touto 

formou odstranit přílišné využívání zdravotní péče. Přímá platba pacientů je používána jen na 

málo zdravotnických výkonů, především u stomatologa, estetického chirurga, gynekologa. 

Platba za léky, pomůcky a zdravotní doplňky už zaobírá větší část platby pacientů. Hlavní 

změnou od roku 2008, je zavedení regulačních poplatků a jeho ochranného limitu.  

Regulační poplatek je hrazen pojištěncem zdravotnímu zařízení, které mu poskytlo 

zdravotní péči: 

 ve výši 30 Kčza návštěvu lékaře, u kterého bylo provedeno klinické 

vyšetření, stomatologické vyšetření a za návštěvní službu praktického lékaře 

pro dospělé a praktického lékaře pro děti a dorost, tento poplatek se nehradí 

pokud se jedná o preventivní prohlídku, dispenzární péče poskytovanou 

těhotným ženám, hemodialýzu, laboratorní nebo diagnostické vyšetření, atd.,  

 ve výši 100 Kč za každý den ve zdravotnickém zařízení, které poskytlo 

ústavní péči nebo lázeňskou péči, poplatek se nehradí, pokud se jedná o ústavní 

péče novorozence, (v roce 2012 ve výši 60 Kč, v roce 2014 ve výši 0 Kč) 

 ve výši 90 Kč za pohotovostní službu 

 Ve výši 30 Kč za recept – na receptu mohou být předepsány maximálně dva 

druhy léčivého přípravku, poplatek se nehradí pokud je výdej zdravotnických 

prostředků předepsaných na poukaz, pokud je na receptu uvedeno že léky hradí 

pacient 

Tyto poplatky nehradí osoby, které jsou umístěné v dětských domovech, ve školských 

zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, nebo jsou svěřeny do 
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pěstounské péče, také při ochranném léčení nařízeném soudem nebo při umístění do ústavní 

péče bez souhlasu pojištěnce z důvodů stanovených zvláštním zákonem.  

Limit u pojištěnců mladších 18 let a starších 65 let je 2.500 Kč. U ostatních 

pojištěnců je stanoven na částku 5 000 Kč. Pokud je tento limit pojištěncem překročen má 

zdravotní pojišťovna povinnost uhradit částku v hodnotě, která přesáhla stanovenou hranici.  
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3 Sledování a analýza výkonnosti jednotlivých oddělení 

nemocnice 

Vybraná nemocnice je akciovou společností, která vznikla v roce 2005. Jejím 

zakladatelem a i jediným akcionářem je kraj. Rada kraje je pověřena výkonem valné 

hromady. Hlavním předmětem podnikání je zajištění ambulantní, lůžkové, diagnostické, 

léčebné, preventivní a lékárenské péče ve specializovaných oborech včetně rehabilitace. 

Poskytuje standardní i nadstandardní služby. O veškerý komfort téměř 160 000 obyvatel 

regionu je postaráno více než 1 200 zaměstnanci. V roce 2012 nemocnice disponovala 642 

lůžky, ošetřila přes 360 000 pacientů a provedla přes 6 000 operací.  

Následující tabulka ukazuje majetkovou strukturu vybrané nemocnice a její zdroje krytí. 

Tab. 3.1. – Zkrácená rozvaha vybrané nemocnice v roce 2012  

AKTIVA (netto) v tis. Kč 
 

PASIVA (netto) v tis. Kč 
 A. Pohledávky za upsaný ZK 0 A. Vlatní kapitál 462 611 

B. Dlouhodobý majetek 451 142 I. Základní kapitál 397 900 

I. Dlouhodobý nehmotný 171 II. Kapitálové fondy 50 290 

II. Dlouhodobý hmotný 450 971 III. Fondy ze zisku 3 170 

III. Dlouhodobý finanční 0 IV. Výsledek hospodaření minulých let 10 637 

C. Oběžná aktiva 229 337 V. Výsledek hospodaření za běžné období 614 

I. Zásoby 32 998 B. Cizí zdroje 216 129 

II. Krátkodobé pohledávky 0 I. Rezervy 0 

III. Dlouhodobé pohledávky 104 896 II. Dlouhodobé závazky 41 857 

IV. Krátkodobý finanční majetek 91 443 III. Krátkodobé závazky 156 521 

D. Časové rozlišení 3 804 IV. Bankovní úvery a vý 17 751 

 
 

C. Časové rozlišení 5 543 

AKTIVA CELKEM 684 283 PASIVA CELKEM 684 283 

Zdroj: výroční zpráva vybrané nemocnice, vlastní zpracování 

Dle předmětu podnikání poskytuje nemocnice služby v těchto oddělení a odborných 

ambulancích: 

 anesteziologicko-resuscitační oddělení, 

 biochemické oddělení, 

 dětské oddělení, 

 hematologicko-transfúzní oddělení, 

 chirurgické oddělení, 

 infekční oddělení, 
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 interní oddělení,  

 kožní oddělení, 

 mamografické oddělení, 

 oddělení klinické mikrobiologie, 

 neurologické oddělení,  

 oční oddělení, 

 oddělení následné intenzivní péče, 

 oddělení následné péče, 

 oddělení nefrologie a dialýzy, 

 oddělení nukleární medicíny, 

 oddělení ošetřovatelské péče,  

 onkologické oddělení, 

 ortopedické oddělení, 

 oddělení patologie,  

 plicní oddělení, 

 porodnicko-gynekologické oddělení, 

 rehabilitační oddělení, 

 radiodiagnostické oddělení,  

 traumatologické oddělení, 

 urologické oddělení, 

 ušní, nosní a krční oddělení 

Každé z oddělení má ve vybrané nemocnici svoje postavení, některá oddělení by 

nemohla fungovat bez druhého. Jednotlivá oddělení a jejich výkony mají nemalý podíl na 

celkové výkonnosti vybrané nemocnice. U každého oddělení se rozlišují náklady a výnosy 

nebo-li úhrady za jednotlivé výkony. Náklady se dělí zejména na léky, které jsou 

spotřebované a nezbytně použité k vyléčení pacienta, dále náklady na krev, kterou jednotlivý 

léčený člověk potřebuje, speciální zdravotní materiál (SZM), do kterého se řadí stříkačky, 

jehly, gáza, roušky, nástroje jednorázové i s opakovaným použitím aj., mzdy, do kterých se 

započítávají přímé mzdové náklady účastněných pracovníků a ostatní náklady, které zahrnují 

náklady na energie, odpisy strojů, u některých středisek náklady na potraviny. Výkony 

oddělení se rozdělují na komerční výnosy, do kterých spadají přímé úhrady od pacientů, kteří 

si nehradí zdravotní pojištění, také hrazení částky za nadstandardní pokoj, některá oddělní 
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mají komerční výnosy za provedení klinických studií a také do komerčních výnosů patří 

úhrada za ošetření cizinců. Dále se výkony dělí na výkony prováděny v ambulancích a 

lůžkových částech oddělení, toto rozlišení je zejména z důvodu jiného výpočtu úhrad za 

zdravotní péči.  

Při přijmutí pacienta na oddělení vytváří ošetřující lékař zápis do elektronického 

chorobopisu, do kterého jsou zapsána veškerá ošetření. Tyto zápisy jsou elektronickým 

programem vyhodnocovány a jsou vyúčtovány jednotlivé výkony.  Výnos je potom přiřazen 

oddělení, které pacienta propouštělo 

3.1 Anesteziologicko–resuscitační oddělení 

Anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO) poskytuje služby lidem, kterým nastalo 

nebo hrozí selhání nejméně jedné nebo více ze základních životních funkcí a je potřeba 

nahrazení či podpora. Nejčastěji jde o případy poruchy dýchání, poruchy krevního oběhu, 

poruchy vědomí, závažné otravy či rozvrat vnitřního prostředí. Při přijímání pacienta na toto 

oddělení není brán v potaz vztah ke zdravotní pojišťovně, státní příslušnost a ani totožnost 

poraněného.  

Hlavní náplní práce zdravotního personálu je péče o těžce poraněné a nemocné pacienty, 

kteří by bez diagnostiky, léčení a intenzivního ošetřování nepřežili. ARO spolupracuje se 

specialisty ostatních oborů a kromě intenzivní péče provádí anesteziologickou péči, která 

umožňuje provádět léčebné výkony a vyšetření bezbolestně a to v celkovém nebo lokálním 

znecitlivění. Výkon anesteziologické péče zahrnuje i péči o stav pacienta v průběhu celé 

anestezie – zajištění základních životních funkcí, včetně jejich sledování, dokladování stavu 

pacienta a prováděné péče. 

Anesteziologická ambulance a ambulance léčby bolesti 

Ambulance je zaměřena na léčbu bolesti pacienta trvající déle než 6 měsíců, léčba 

nenádorové a nádorové bolesti atd., případně bolest, která trvá kratší dobu, ale její ovládnutí 

nelze provést jinými prostředky. Na ambulanci jsou prováděny zákroky jako aplikace léků 

k nervům a nervovým kořenům v páteři.  

Lůžková část  

Lůžková část obsahuje Resuscitační pokoj, který je vybaven 6 resuscitačními lůžky, 

z čehož jedno je izolační. 



36 

 

Součástí oddělení je malý operační sál, ve kterém jsou prováděny chirurgické 

zákroky menšího rozsahu. Také pod ARO spadá 18 anesteziologických pracovišť, které jsou 

situovány na operačních sálech různých oddělení nemocnice - na sálech i v ambulancích. 

V následující tabulce jsou uvedeny náklady, výnosy anesteziologicko-resuscitačního 

oddělení, jejich procentuální podíly na celkových nákladech, výnosech a výsledek 

hospodaření v letech 2011-2013.  

Tab. 3.2- Náklady a výnosy za výkony anesteziologicko-resuscitačního oddělení v Kč v letech 

2011-2013 

NÁKLADY na výkony v Kč 

  2011 % 2012 % 2013 % 

Léky 9 714 967 21,20% 10 193 984 24,28% 6 892 674 18,16% 

Krev 1 095 378 2,39% 1 536 012 3,66% 1 028 053 2,71% 

SZM 4 779 406 10,43% 4 086 070 9,73% 3 583 633 9,44% 

Mzdy 20 669 481 45,10% 16 431 818 39,14% 19 217 571 50,64% 

Ostatní 9 571 795 20,88% 9 733 986 23,19% 7 231 143 19,05% 

CELKEM 45 831 027 100,00% 41 981 870 100,00% 37 953 074 100,00% 

Výnosy za výkony v Kč 

  2011 % 2012 % 2013 % 

Komerční výnosy 231 036    0,56% 571 330    1,12% 330 686    0,68% 

Lůžkové oddělení 22 922 193    55,43% 32 523 551    63,99% 29 543 023    60,75% 

Ambulance, z toho: 18 203 475    44,02% 17 728 011    34,88% 18 755 954    38,57% 

nehospitalizovaní pacienti 801 746    1,94% 734 592    1,45% 964 694    1,98% 

hospitalizovaní pacienti 17 401 729    42,08% 16 993 419    33,44% 17 791 260    36,59% 

CELKEM 41 356 704    100,00% 50 822 892    100,00% 48 629 663    100,00% 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -4 474 323 8 841 022 10 676 589 
Zdroj: interní informace vybrané nemocnice, vlastní zpracování 

V roce 2013 oddělení provedlo 6 764 ošetření, v ambulanci byla poskytnuta péče 

1428 unicitním pojištěncům. V roce 2012 byl zisk oddělení ve výši 8 841 022 Kč, 

předpokládaný zisk v roce 2013 je 10 676 589 Kč. Největší podíl na nákladech mají mzdové 

náklady, které tvoří v roce 2013 50,63 % celkových nákladů. Na oddělení je v roce 2013 

zaměstnáno 11 lékařů a 37 osob zdravotního personálu.  

V roce 2012 náklady poklesly nejvíce ve mzdách o 4 237 663 Kč zejména z  důvodu 

tehdejšího programu „Děkujeme, odcházíme“, kdy z oddělení ARO rozvázala pracovní poměr 

spousta kmenových lékařů. V témž roce byli přijati lékaři, kteří neměli dokončenou atestaci 

k oboru a tím měli i nižší mzdové ohodnocení. V roce 2013 vzrostly mzdové náklady o 
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2 785 753 Kč. Nárůst byl způsoben dokončení atestace lékařů nižší úrovně. Nižší náklady o 

3 301 310 Kč u léků v roce 2013 jsou způsobeny zvyšující se efektivností obchodní politiky a 

také menším počtem ošetřených pacientů.  

Výnosy v lůžkovém oddělení v roce 2012 vzrostly oproti roku 2011 téměř o 9 601 358 

Kč. Nárůst byl způsoben zejména nasmlouváním nemocnice se zdravotní pojišťovnou 

využívání přístroje umělé plicní ventilace. ARO je velmi kolísající vzhledem k výnosům, 

neboť vyprodukuje za své výkony vysoké ohodnocení. Také záleží na tom, zda je pacient 

přeložen na jiné oddělení, pokud ano je výnos přičten právě jemu. (výnosy jsou přičteny 

oddělení, ze kterého je pacient propouštěn). 

3.2 Biochemickéoddělení 

Biochemie je základním lékařským oborem. Laboratoř poskytuje vyšetření v oblasti 

klinické biochemie, imunochemie, sérologie, virologie, parazitologie a imunologie, pro lékaře 

nemocnice i mimo ni. Kromě rutinních vyšetření provádí pracovníci laboratoře i testy 

v oblasti endokrinologie, tumorových markerů, poruch kostního metabolismu aj. Provoz je 

zajišťován 24 hodin denně. Biochemické oddělení je rozděleno na pracoviště klinické 

biochemie, pracoviště sérologie, virologie a parazitologie a pracoviště imunologie. Oddělení 

poskytuje placené služby i pro soukromé osoby, které jsou prováděny bez doporučení lékaře a 

na vlastní žádost. 

V roce 2013 bylo na oddělení provedeno 48 505 výkonů, v laboratoři byly otestovány 

vzorky pro 41 677 unicitních pojištěnců. V roce 2012 je vykazován zisk oddělení ve výši 30 

165 057 Kč, předpokládaný zisk v roce 2013 je 39 077 804 Kč. Největší podíl na nákladech 

má speciální zdravotnický materiál, který tvoří v roce 2013 55,47 % celkových nákladů a 

mzdy, které tvoří 32,18 % celkových nákladů. Na oddělení je v roce 2013 zaměstnán 1 lékař 

a 17 osob ostatního zdravotního personálu s odbornou způsobilostí.  

Výnosy oddělení v roce 2012 se snížily o 3 698 883 Kč z důvodů přesunutí plnění 

části výkonů na mikrobiologii. V roce 2013 byl vyvinut tlak na oddělení ke snižování 

hospitalizačních bodů – výnosy byly tvořeny především u nehospitalizovaných pacientů. Platí 

to z důvodů častých testování hospitalizovaných pacientů, u kterých není nezbytné  

opakované vyšetření (např. mladý lékař si není jistý a tak nechá provést vyšetření opakovaně, 

předoperační vyšetření je provedeno dva dny před operací a ne až při hospitalizaci pacienta). 
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V následující tabulce jsou uvedeny náklady, výnosy za výkony biochemického 

oddělení, jejich procentuální podíly na celkových nákladech, výnosech a výsledek 

hospodaření v letech 2011-2013.  

Tab. 3.3- Náklady a výnosy za výkony biochemického oddělení v Kč v letech 2011-2013 

NÁKLADY na výkony v Kč 

 
2011 % 2012 % 2013 % 

Léky 20 582 0,06% 19 894 0,07% 22 487 0,08% 

Krev 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

SZM 17 429 943 54,08% 15 185 625 51,10% 16 444 151 55,47% 

Mzdy 10 620 898 32,95% 10 056 505 33,84% 9 541 547 32,18% 

Ostatní 4 160 814 12,91% 4 455 434 14,99% 3 639 131 12,27% 

CELKEM 32 232 237 100,00% 29 717 458 100,00% 29 647 316 100,00% 

VÝNOSY za výkony v Kč 

  2011 % 2012 % 2013 % 

Komerční výnosy 148 798    0,23% 164 581    0,27% 183 891    0,27% 

Lůžkové oddělení 0    0,00% 0    0,00% 0    0,00% 

Ambulance, z toho: 63 432 600    99,77% 59 717 934    99,73% 68 541 229    99,73% 

nehospitalizovaní pacienti 43 264 814    68,05% 42 853 235    71,56% 51 464 587    74,88% 

hospitalizovaní pacienti 20 167 786    31,72% 16 864 699    28,16% 17 076 642    24,85% 

CELKEM 63 581 398    100,00% 59 882 515    100,00% 68 725 120    100,00% 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 31 349 161 30 165 057 39 077 804 
Zdroj: interní informace vybrané nemocnice, vlastní zpracování 

3.3 Dětské oddělení 

Dětské oddělení je akreditováno ministerstvem zdravotnictví statutem Baby 

FriendlyHospital. Poskytuje komplexní péči (pediatrickou, intenzivní, před a pooperační, 

poúrazovou a rehabilitační) pro pacienty od jejich narození do 19 let věku. Dětské oddělení 

přijímá každoročně přes 2 500 pacientů, kdy 1/3 přichází s doprovodem. Služby jsou 

poskytovány v pokojích s jedním, dvěma nebo třemi lůžky. Součástí oddělení je příjmová 

dětská ambulance, kde probíhá vyšetření před akutním i plánovaným příjmem 

k hospitalizaci, rovněž poradní a kontrolní vyšetření. Ambulance dětské alergologie a 

imunologie poskytuje komplexní zdravotní služby pro pacienty s alergiemi a bronchiálním 

astmatem. Součástí každého vyšetření je použití metody jako kožní testy, pHmetrie aj. 

Specifickou činností této ambulance je alergenová imunoterapie. Dále je dětské oddělení 

rozděleno na ambulanci dětské endokrinologie, která zajišťuje péči o děti s poruchami žláz 

s vnitřní sekrecí. Ambulance dětské gastroenterologie, která zajišťuje péči o děti s bolestmi 

břicha a poruchami zažívacího traktu. Ambulance dětské kardiologie a revmatologie, která 
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provádí komplexní kardiologické a revmatologické vyšetření v podobě odběrů krve, EKG, 

anamnézy a případně podává návrhy na lázeňskou péči. Ambulance dětské nefrologie se 

zabývá péči o pacienty s akutním i chronickým onemocněním ledvin. Neonatologická 

ambulance dohlíží na děti z rizikovým těhotenství, děti s podezřením na vrozené vady a 

s opožďováním psychomotorického vývoje. Lůžková část je pak rozdělena na jednotku 

intenzivní péče (JIP), stanici V – děti od 3 do 19 let, Neonatogickou JIP a stanici 

novorozenců. 

V následující tabulce jsou uvedeny náklady, výnosy za výkony dětského oddělení, 

jejich procentuální podíly na celkových nákladech, výnosech a výsledek hospodaření v letech 

2011-2013. 

Tab. 3.4 - Náklady a výnosyza výkony dětského oddělení v Kč v letech 2011-2013 

NÁKLADY na výkony v Kč 

  2011 % 2012 % 2013 % 

Léky 1 093 836 2,50% 929 916 2,29% 940 008 2,47% 

Krev 61 638 0,14% 125 214 0,31% 270 379 0,71% 

SZM 702 209 1,61% 603 715 1,48% 510 466 1,34% 

Mzdy 31 375 765 71,80% 28 629 930 70,41% 27 876 231 73,13% 

Ostatní 10 462 920 23,94% 10 375 425 25,51% 8 523 583 22,36% 

CELKEM 43 696 368 100,00% 40 664 200 100,00% 38 120 667 100,00% 

Výnosy za výkony v Kč 

  2011 % 2012 % 2013 % 

Komerční výnosy 1 465 123    2,94% 1 881 078    4,14% 1 392 549    2,92% 

Lůžkové oddělení 44 747 266    89,75% 40 407 968    89,00% 43 003 281    90,05% 

Ambulance, z toho: 3 642 718    7,31% 3 113 778    6,86% 3 360 379    7,04% 

nehospitalizovaní pacienti 3 620 748    7,26% 3 090 461    6,81% 3 324 987    6,96% 

hospitalizovaní pacienti 21 970    0,04% 23 317    0,05% 35 392    0,07% 

CELKEM 49 855 107    100,00% 45 402 824    100,00% 47 756 209    100,00% 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 6 158 739 4 738 624 9 635 542 

Zdroj: interní informace vybrané nemocnice, vlastní zpracování 

V roce 2013 oddělení provedlo 13 530 ošetření, v ambulantní části byla podána péče 

pro 4 918 unicitních pojištěnců. V roce 2012 byl vykázán zisk ve výši 4 738 624 Kč, 

předpokládaný zisk v roce 2013 je 9 635 542 Kč. Největší podíl na nákladech mají mzdové 

náklady, které tvoří 73,13 % celkových nákladů. Na oddělení je v roce 2013 zaměstnáno 10 

lékařů a 37 zdravotních sester. 
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Různorodost částek nákladů u mezd je způsobeno sloučením oddělení. Výnosy 

výrazně poklesly na lůžkovém oddělení, zejména z důvodů přejímání pacientů z oddělení 

ušní, nosní krční (ORL) – v  roce 2012 zemřel na ORL primář, v dlouhém časovém úseku 

nebyly prováděny žádné operace a to mělo vliv na počet hospitalizovaných pacientů, tudíž i 

na výnosy lůžkové části dětského oddělení. Rozdíl ve výnosech v roce 2012 ambulanci je 

způsoben odchodem dětského alergologa. Ke konci roku 2012 byla přijata nová dětská 

lékařka zaměřená na alergologii. Nárůst výnosů u alergologie je způsoben i čím dál větším 

počtem osob trpících touto nemocí.  

3.4 Hematologicko-transfúzní oddělení 

Hematologicko-transfúzní oddělení pracuje a stanovuje parametry krevního obrazu a 

diferenciálního rozpočtu leukocytů, provádí morfologická vyšetření kostní dřeně a především 

provádí vyšetření krevních skupin, identifikace protilátek, předstransfuzní vyšetření. Hlavní 

částí oddělení je i laboratoř, která zajišťuje povinné testování dárců krve. Na transfúzní 

přípravky oddělení zpracovává krev, plazmu a krevní destičky od dobrovolných dárců. 

Hematologická ambulance slouží především k diagnostikování a ambulantnímu léčení 

pacientů s onemocněním krve. 

V roce 2013 oddělení provedlo 35 710 výkonů, v ambulantní části bylo provedeno 

vyšetření pro 28 393 unicitních pojištěnců. V roce 2012 byl vykázán zisk ve výši 11 278 058 

Kč, předpokládaný zisk v roce 2013 je 12 575 257 Kč. Největší podíl na nákladech mají 

ostatní náklady, které tvoří 51,57 % celkových nákladů. Na oddělení je v roce 2013 

zaměstnáno 4 lékaři a 8 zdravotních sester a 14 osob ostatního zdravotního personálu 

s odbornou způsobilostí.  

Nárůst ostatních nákladů v roce 2012 o 4 709 958 Kč bylo způsobeno výměnou a 

nákupem vybavení do ambulance i laboratoře. Ostatní náklady jsou nejvyšší také z důvodu 

podání potravin po odebrání krve dobrovolným dárců – po výkonu dostávají horký nápoj, 

párky, tatranku. Komerční výnosy tvoří téměř 78,63 %, kdy oddělení disponuje výnosy 

z prodeje odebraných vzorků k lékařským účelům (např. na výrobu léku, atd.) 

V následující tabulce jsou uvedeny náklady, výnosy za výkony hematologicko-

transfúzního oddělení, jejich procentuální podíly na celkových nákladech, výnosech a 

výsledek hospodaření v letech 2011-2013.  

 



41 

 

 

Tab. 3.5 - Náklady a výnosy za výkony hematologicko-transfúzního oddělení v Kč v letech 

2011-2013 

NÁKLADY na výkony v Kč 

  2011 % 2012 % 2013 % 

Léky 89 822 0,16% 108 756 0,18% 101 135 0,17% 

Krev 1 386 588 2,42% 1 226 258 2,01% 1 141 748 1,90% 

SZM 14 158 742 24,73% 13 866 137 22,75% 15 064 969 25,06% 

Mzdy 12 911 732 22,55% 12 321 891 20,22% 12 804 631 21,30% 

Ostatní 28 713 573 50,15% 33 423 531 54,84% 31 007 855 51,58% 

CELKEM 57 260 457 100,00% 60 946 573 100,00% 60 120 338 100,00% 

Výnosy za výkony v Kč 

  2011 % 2012 % 2013 % 

Komerční výnosy 53 418 143    78,01% 56 388 292    78,07% 57 162 568    78,63% 

Lůžkové oddělení 0    0,00% 0    0,00% 0    0,00% 

Ambulance, z toho: 15 061 491    21,99% 15 836 339    21,93% 15 533 027    21,37% 

nehospitalizovaní pacienti 8 577 604    12,53% 9 121 649    12,63% 9 233 032    12,70% 

hospitalizovaní pacienti 6 483 887    9,47% 6 714 690    9,30% 6 299 995    8,67% 

CELKEM 68 479 634    100,00% 72 224 631    100,00% 72 695 595    100,00% 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 11 219 177 11 278 058 12 575 257 
Zdroj: interní informace vybrané nemocnice, vlastní zpracování 

3.5 Chirurgické oddělení 

Základní činností oddělení je provádění chirurgie zažívacího traktu – chorob 

zhoubných i nezhoubných (žaludek, tlusté střevo, žlučník, atd.) Také se oddělení věnuje 

komplexně problematice kýl břišní stěny, péči o pacienty s chorobami prsní žlázy. Kolektiv 

lékařů oddělení je doplněn plicním chirurgem a dětským chirurgem. Oddělení úzce 

spolupracuje s traumatologickým oddělením při řešení různých výkonů (poranění hrudníku, 

polytraumata, aj.).  Ambulantní část je rozdělena na: 

 Chirurgickou ambulanci, kde je prováděn příjem, diagnostika a ambulantní 

péče se všeobecnými chirurgickými požízemi a provádí drobné chirurgické 

výkony v místní anestezii.  

 Cévní ambulanci, která poskytuje poradnu a terapii při onemocnění tepen a žil 

dolních končetin. 

 Endoskopickou ambulanci, která poskytuje gastroduodenoskopická vyšetření 

(vyšetření žaludku a dvanáctníku) a odběr tkáně na histologické vyšetření. 
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 Dětskou ambulanci, kde péči provádí dětský chirurg a případně doporučuje 

operační vyšetření. Zaměřuje se především na včasné řešení kýly v dětském 

věku. 

 Centrum řešení kýly, které poskytuje komplexní řešení kýly.  

 Onkochirurgickou ambulanci, které provádí aktivní preventivní vyhledávání, 

vyšetřování a pravidelné léčení pacientů  po i před operací nádorového tlustého 

střeva a konečníku a onkologických onemocnění zažívacího traktu. 

 Ambulanci nehojících se ran a defektů, která nabízí následnou péči 

pacientům s chronickými ránami a kožními defekty. 

 Stomickou ambulanci, která podává informace o zacházení se stomiemi 

(uměle chirurgicky založené vyústění tlustého, tenkého střeva a močovodu), 

doporučuje a poskytuje stomické pomůcky. 

 Flebologickou ambulanci, která poskytuje péči pacientům s onemocněním 

žilního systému dolních končetin 

Lůžkové oddělení disponuje 72 standardními lůžky, 2 jednolůžkovými 

nadstandartními pokoji a 6 lůžky jednotky intenzivní péče. Lůžkové oddělení je klasicky 

rozděleno na mužské a ženské oddělení, septické oddělení a stanici JIP – chirurgickou 

jednotku intenzivní péče.  

V roce 2013 oddělení provedlo 19 716 ošetření, v ambulantní části byla poskytnuta 

péče pro 11 109 unicitních pojištěnců. V roce 2012 byl vykázán zisk ve výši 1 070 304 Kč, 

předpokládaný zisk v roce 2013 je 8 341 905 Kč. Největší podíl na nákladech mají ostatní 

náklady, které tvoří 59,54 % celkových nákladů. Na oddělení je v roce 2013 zaměstnáno 11  

lékařů a 64 zdravotních sester. 

Pokles celkových nákladů i výnosů od roku 2012 proti roku 2011 je způsoben 

především odloučení traumatologické části na samostatné traumatologické oddělení. 

Komerční výnosy jsou vysoké zejména z důvodu vysokých cen výkonů, které pacienti bez 

zdravotního pojištění musí uhradit ze svých prostředků. Výrazné snížení výnosů v roce 2012 

v lůžkovém oddělení o 4 338 479 Kč bylo způsobeno přijmutí nového primáře, který si 

nevytvořil dobré jméno, jeho věrohodnost pro pacienty poklesla a tím také poklesly operativní 

výkony. Z toho důvodu byl přijat zpět původní primář. 
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V následující tabulce jsou uvedeny náklady, výnosyza výkony chirurgického oddělení, 

jejich procentuální podíly na celkových nákladech, výnosech a výsledek hospodaření v letech 

2011-2013 

Tab. 3.6 - Náklady a výnosy za výkony chirurgického oddělení v Kč v letech 2011-2013 

NÁKLADY na výkony v Kč 

  2011 % 2012 % 2013 % 

Léky 6 407 917 7,40% 5 907 010 7,64% 5 006 326 7,20% 

Krev 1 634 822 1,89% 1 316 738 1,70% 1 429 771 2,06% 

SZM 8 079 182 9,34% 7 000 023 9,05% 6 135 973 8,82% 

Mzdy 51 904 008 59,97% 44 022 496 56,92% 41 399 155 59,54% 

Ostatní 18 517 056 21,40% 19 097 319 24,69% 15 565 074 22,38% 

CELKEM 86 542 985 100,00% 77 343 586 100,00% 69 536 299 100,00% 

Výnosy za výkony v Kč 

  2011 % 2012 % 2013 % 

Komerční výnosy 2 479 728    2,98% 2 743 525    3,50% 2 664 212    3,42% 

Lůžkové oddělení 73 616 128    88,60% 69 277 649    88,35% 68 247 560    87,63% 

Ambulance, z toho: 6 987 752    8,41% 6 392 716    8,15% 6 966 432    8,95% 

nehospitalizovaní pacienti 6 400 695    7,70% 5 873 171    7,49% 6 523 976    8,38% 

hospitalizovaní pacienti 587 057    0,71% 519 545    0,66% 442 456    0,57% 

CELKEM 83 083 608    100,00% 78 413 890    100,00% 77 878 204    100,00% 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -3 459 377 1 070 304 8 341 905 
Zdroj: interní informace vybrané nemocnice, vlastní zpracování 

3.6 Infekční oddělení 

Oddělení hospitalizuje všechny věkové skupiny kromě novorozenců. Zajišťuje léčbu a 

izolaci pacientů s infekčními chorobami a má odlišný hygienický režim. Zabývá se především 

průjmovým onemocněním, infekčním zánětům, mononukleózou, pásovým oparem, aj. Infeční 

oddělení poskytuje služby ambulantně a těžké průběhy nemocí v lůžkové části. Součástí 

oddělení je všeobecná infekční ambulance, která provádí kromě obvyklých vyšetření také 

očkování proti vzteklině. Hepatální poradna je zaměřena na léčbu virových zánětů jater a 

provádí vyšetření a léčbu při zvýšených hodnotách jaterních testů a při zežloutnutí pacienta a 

je certifikována jako garantované pracoviště pro léčbu virových hepatitid. Další částí 

infekčního oddělení je poradna pro neuroinfekce a zoonózy, která poskytuje péče 

pacientům, kteří chytli infekci od zvířat. Ambulance pro očkování a cestovní medicínu 

poskytuje poučení, vyšetření a očkování dostupnými vakcínami proti nemocem, které se na 

našem území nevyskytují. Vystavuje také mezinárodní očkovací průkaz.  
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Lůžkovou část tvoří 30 míst, kde 15 lůžek zabírá oddělení vzdušných nákaz a 

neuroinfekcí a zbytek míst je upraveno pro oddělení střevních nákaz a hepatitid.  

V následující tabulce jsou uvedeny náklady, výnosy za výkony infekčního oddělení, 

jejich procentuální podíly na celkových nákladech, výnosech a výsledek hospodaření v letech 

2011-2013. 

Tab. 3.7 - Náklady a výnosy za výkony infekčního oddělení v Kč v letech 2011-2013 

NÁKLADY na výkony v Kč 

  2011 % 2012 % 2013 % 

Léky 2 146 081 9,76% 2 005 334 10,42% 1 835 495 10,47% 

Krev 71 890 0,33% 51 074 0,27% 18 396 0,10% 

SZM 532 997 2,42% 425 725 2,21% 387 733 2,21% 

Mzdy 13 613 273 61,92% 11 257 881 58,50% 10 637 791 60,68% 

Ostatní 5 622 069 25,57% 5 504 767 28,60% 4 651 967 26,54% 

CELKEM 21 986 310 100,00% 19 244 781 100,00% 17 531 382 100,00% 

Výnosy za výkony v Kč 

  2011 % 2012 % 2013 % 

Komerční výnosy 1 301 931    6,47% 1 718 424    9,24% 1 518 122    8,39% 

Lůžkové oddělení 18 296 364    90,86% 16 334 567    87,87% 15 943 274    88,15% 

Ambulance, z toho: 539 316    2,68% 536 267    2,88% 625 811    3,46% 

nehospitalizovaní pacienti 506 806    2,52% 497 340    2,68% 590 405    3,26% 

hospitalizovaní pacienti 32 510    0,16% 38 927    0,21% 35 406    0,20% 

CELKEM 20 137 611    100,00% 18 589 258    100,00% 18 087 207    100,00% 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -1 848 699 -655 523 555 825 

Zdroj: interní informace vybrané nemocnice, vlastní zpracování 

V roce 2013 oddělení provedlo 2 736 ošetření, v ambulantní části byla poskytnuta 

péče pro 1 139unicitních pojištěnců. V roce 2012 byla vykázána ztráta ve výši 655 523 Kč, 

předpokládaný zisk v roce 2013 je 555 825 Kč. Největší podíl na nákladech mají ostatní 

náklady, které tvoří 60,68 % celkových nákladů. Na oddělení jsou v roce 2013 zaměstnáni 4 

lékaři a 15 zdravotních sester. 

Rozdíl v nákladech je v roce 2012 oproti roku 2011 u mezd, kdy rozvázala pracovní 

poměr jedna z kmenových lékařek, a dvě zaměstnankyně odešly na mateřskou dovolenou. 

Snížením výnosů na lůžkovém oddělení jsou způsobeny redukováním počtu lůžek v roce 

2012 ze 45 na 30 míst a také tím, že infekční choroby jsou nárazového typu.  Zejména 

dochází k rozdílu v tom, že dříve pokud bylo zjištěno na některém oddělení, že pacient má i 
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infekční nemoc, byl přeposílán na infekční oddělní. Nyní se každé oddělení snaží, pokud to 

není závažná choroba, zajistit tento hygienický režim samostatně. 

3.7 Interní oddělení 

Interní oddělení poskytuje péči o pacienty v lůžkové i ambulantní části, zajišťuje komplexni 

diagnostiku pomocí přístrojového vybavení, do kterého patří EKG přístroje, defiblirátory, 

odsávačky, infúzní pumpy aj 

Ambulantní část je rozdělena na: 

 Interní příjmovou ambulanci, která slouží zejména pro účely lůžkové části oddělení. 

Provádí rozpoznání chorob ve spolupráci s ostatními ambulancemi a rozhoduje o 

přijetí pacienta k hospitalizaci na interním oddělení či na dalším oddělení a také 

poskytuje poradenskou službu ostatním oddělením. 

 Gastroenterologickou ambulanci, která poskytuje služby osobám s onemocněním 

zažívacího traktu. Provádí endoskopická vyšetření a podílí se na zajištění 

endoskopické pohotovosti u pacientů s krvácením do zažívacího traktu. 

 Diabetologickou ambulanci, která zajišťuje péci s onemocněním cukrovky a také se 

podílí na diagnostice diabetu v těhotenství. 

 Kardiologickou ambulanci, která je specializovaná na poruchy srdečního rytmu a 

srdečního selhání. 

 Endokrinologickou ambulanci, která léčí pacienty s poruchami žláz s vnitřní sekrecí 

a provádí sonografické vyšetření a biopsii tenkou jehlou. 

 Revmatologickou ambulanci, která je specializovaná na osoby s onemocněním 

pohybového aparátu. 

 Ambulanci funkční diagnostiky, která provádí kardiologickou a angiologickou 

(cévní) diagnostikování u pacientů, kteří jsou hospitalizování i u pacientů 

ambulantních.  

Lůžkovou část tvoří 5 oddělení, která jsou rozdělena na ženskou a mužskou část a JIP. 

Oddělení má k dispozici 132 lůžek, kde 8 míst je monitorovaných a 12 lůžek je vyhrazeno pro 

JIP. 

V roce 2013 oddělení provedlo 49 274 ošetření, v ambulantní části byla poskytnuta 

péče pro 17 680unicitních pojištěnců. V roce 2012 byl vykázán zisk ve výši 31 811 359 Kč, 

předpokládaný zisk v roce 2013 je 39 155 978 Kč. Největší podíl na nákladech mají ostatní 
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náklady, které tvoří 61,57 % celkových nákladů. Na oddělení jsou v roce 2013 zaměstnáni 27 

lékařů a 74  zdravotních sester. 

Největší pokles v nákladech v roce 2012 je registrován ve mzdách a to ve výši 3 359 

142 Kč, který je způsoben programem „Děkujeme, odcházíme“ a rozvázáním pracovního 

poměru několika lékařů. Také je zaznamenán v roce 2012 velký nárůst ostatních nákladů a to 

ve výši 3 467 373 Kč, kdy došlo k obnovení oddělení - výměna oken a nákup nových 

polohovacích postelí. V polovině roku 2012 internímu oddělení razantně vzrostly výnosy 

v lůžkové části o 2 389 388 Kč, v roce 2013 je to o další 1 541 282 Kč. Nárůst je způsoben 

zejména neustálým stárnutím populace, to plátí i v návaznosti na výnosy ambulance, neboť 

pacienti, kteří byly propuštěni z léčení, zde chodí na kontrolní vyšetření.  

V následující tabulce jsou uvedeny náklady, výnosyza výkony interního oddělení, 

jejich procentuální podíly na celkových nákladech, výnosech a výsledek hospodaření v letech 

2011-2013. 

Tab. 3.8 - Náklady a výnosy za výkony interního oddělení v Kč v letech 2011-2013 

NÁKLADY na výkony v Kč 

  2011 % 2012 % 2013 % 

Léky 9 141 193 8,93% 10 097 007 9,72% 9 897 624 9,81% 

Krev 2 252 401 2,20% 2 534 509 2,44% 2 609 918 2,59% 

SZM 4 153 239 4,06% 4 349 054 4,19% 4 534 929 4,49% 

Mzdy 63 441 359 62,00% 60 082 217 57,84% 62 135 772 61,57% 

Ostatní 23 343 602 22,81% 26 810 975 25,81% 21 733 278 21,54% 

CELKEM 102 331 794 100,00% 103 873 762 100,00% 100 911 521 100,00% 

Výnosy za výkony v Kč 

  2011 % 2012 % 2013 % 

Komerční výnosy 3 331 834    2,84% 4 861 005    3,58% 4 544 509    3,24% 

Lůžkové oddělení 93 806 661    79,87% 108 121 829    79,69% 111 279 421    79,45% 

Ambulance, z toho: 20 312 899    17,29% 22 702 287    16,73% 24 243 569    17,31% 

nehospitalizovaní pacienti 14 160 371    12,06% 15 456 702    11,39% 17 476 987    12,48% 

hospitalizovaní pacienti 6 152 528    5,24% 7 245 585    5,34% 6 766 582    4,83% 

CELKEM 117 451 394    100,00% 135 685 121    100,00% 140 067 499    100,00% 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 15 119 600 31 811 359 39 155 978 
Zdroj: interní informace vybrané nemocnice, vlastní zpracování 

3.8 Kožní oddělení 

Kožní oddělení poskytuje komplexní ambulantní péči u dětí i dospělých. Léči lupénku, 

všechny formy ekzémů, kožní infekční onemocnění, akné, aj. Oddělení je rozděleno na 



47 

 

ambulanci pro dospělé, ambulanci pro děti, ambulanci pro kryalizaci a drobné zákroky, která 

provádí především odstranění bradavic a drobných kožních výrůstků, lympologickou 

ambulanci, která je zaměřena na léčbu otoků dolních končetin a léčbu u žen, kterým bylo 

odstraněno prso. Kožní stacionář slouží lidem, kteří potřebují pravidelnou léčbu kožních 

chorob. Léčení pacienti přicházejí do stacionáře denně nebo 1-3x za týden. Oddělení 

poskytuje i služby kosmetické ambulance, která provádí kosmetické ošetření a tyto zákroky 

jsou hrazeny přímo od pacientů. 

V následující tabulce jsou uvedeny náklady, výnosyza výkony kožního oddělení, jejich 

procentuální podíly na celkových nákladech, výnosech a výsledek hospodaření v letech 2011-

2013 

Tab. 3.9 - Náklady a výnosy za výkony kožního oddělení v Kč v letech 2011-2013 

NÁKLADY na výkony v Kč 

  2011 % 2012 % 2013 % 

Léky 45 248 0,93% 28 469 0,79% 23 175 0,66% 

Krev 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

SZM 191 469 3,95% 133 463 3,73% 109 628 3,12% 

Mzdy 3 819 934 78,88% 2 713 183 75,75% 2 727 473 77,73% 

Ostatní 785 916 16,23% 706 484 19,73% 648 438 18,48% 

CELKEM 4 842 567 100,00% 3 581 599 100,00% 3 508 714 100,00% 

Výnosy za výkony v Kč 

  2011 % 2012 % 2013
 

% 

Komerční výnosy 696 406    13,42% 488 904    11,34% 631 123    13,68% 

Lůžkové oddělení 0    0,00% 0    0,00% 0    0,00% 

Ambulance, z toho: 4 491 789    86,58% 3 823 927    88,66% 3 982 155    86,32% 

nehospitalizovaní pacienti 4 323 461    83,33% 3 653 224    84,71% 3 853 862    83,54% 

hospitalizovaní pacienti 168 328    3,24% 170 703    3,96% 128 293    2,78% 

CELKEM 5 188 195    100,00% 4 312 831    100,00% 4 613 278    100,00% 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 345 628 731 232 1 104 564 

Zdroj: interní informace vybrané nemocnice, vlastní zpracování 

V roce 2013 oddělení provedlo 15 767 ošetření, zdravotní péče byla poskytnuta péče 

pro 4 891unicitních pojištěnců. V roce 2012 byl vykázán zisk ve výši 731 232 Kč, 

předpokládaný zisk v roce 2013 je 1 104 564 Kč. Největší podíl na nákladech mají mzdové 

náklady, které tvoří 77,73 % celkových nákladů. Na oddělení je v roce 2013 zaměstnán 1 

lékařa 2 zdravotní sestry. 
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U oddělení k výrazným změnám ve výnosech či nákladech nedochází, pouze mzdové 

náklady v roce 2012 poklesly o 1 106 751 Kč z důvodu odchodu lékařky na mateřskou 

dovolenou a nástupu náhradního lékaře pouze na poloviční úvazek. 

3.9 Mamografické oddělení 

Mamografické oddělení poskytuje vyšetření prsu na speciálním RTG přístroji – mamografu. 

Je zapojeno do Programu mamografického screeningu v České republice. 

V následující tabulce jsou uvedeny náklady, výnosy mamografického oddělení, jejich 

procentuální podíly na celkových nákladech, výnosechza výkony a výsledek hospodaření 

v letech 2011-2013 

Tab. 3.10 - Náklady a výnosy za výkony mamografického oddělení v Kč v letech 2011-2013 

NÁKLADY na výkony v Kč 

  2011 % 2012 % 2013 % 

Léky 522 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 

Krev 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

SZM 497 903 11,82% 743 515 17,11% 784 758 17,62% 

Mzdy 2 807 048 66,62% 2 181 258 50,20% 2 033 977 45,68% 

Ostatní 908 029 21,55% 1 420 239 32,69% 1 634 218 36,70% 

CELKEM 4 213 502 100,00% 4 345 012 100,00% 4 452 953 100,00% 

Výnosy za výkony v Kč 

  2011 % 2012 % 2013 % 

Komerční výnosy 60 352    1,08% 61 508    1,02% 134 246    1,90% 

Lůžkové oddělení 0    0,00% 0    0,00% 0    0,00% 

Ambulance, z toho: 5 534 838    98,92% 5 947 994    98,98% 6 925 709    98,10% 

nehospitalizovaní pacienti 5 534 838    98,92% 5 947 994    98,98% 6 909 612    97,87% 

hospitalizovaní pacienti 0    0,00% 0    0,00% 16 097    0,23% 

CELKEM 5 595 190    100,00% 6 009 502    100,00% 7 059 955    100,00% 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1 381 688 1 664 490 2 607 002 
Zdroj: interní informace vybrané nemocnice, vlastní zpracování 

 

V roce 2013 oddělení provedlo 8422 vyšetření, zdravotní péče byla poskytnuta pro 8 

321unicitních pojištěnců. V roce 2012 byl vykázán zisk ve výši 1 664 490 Kč, 

předpokládaný zisk v roce 2013 je 2 607 002 Kč. Největší podíl na nákladech mají mzdové 

náklady, které tvoří 45,68 % celkových nákladů. Na oddělení je v roce 2013 zaměstnán 1 

lékař a  2 osoby ostatního zdravotního personálu s odbornou způsobilostí. 



49 

 

U oddělení k výrazným změnám v nákladech nedochází. Výnosy vzrostly v roce 2013 

o 977 715 Kč oproti roku 2012. Nárůst byl způsoben akcí VZP, která proplácela kontrolní 

vyšetření na mamografu ženám pod 35 let (mamografické vyšetření žen s věkem nižší než 35 

let zdravotní pojišťovny neproplácí.)  

3.10 Oddělení klinické mikrobiologie 

Laboratoře poskytují lékařům nemocnice i mimo nemocnici vyšetření v různých oborech a 

úzce spolupracuje s oddělením biochemie. Oddělení je rozděleno na: 

 laboratoř bakteriologickou, 

 antibiotické středisko, 

 laboratoř mykologickou 

 laboratoř sérologickou a parazitologickou 

 laboratoř alergologickou a imunologickou. 

V roce 2013 oddělení provedlo 122 087 testů, zdravotní péče byla poskytnuta pro 39 790 

unicitních pojištěnců. V roce 2012 byl vykázán zisk ve výši 2 648 449 Kč, předpokládaný 

zisk v roce 2013 je 3 187 465 Kč. Největší podíl na nákladech mají mzdové náklady, které 

tvoří 50,96 % celkových nákladů. Na oddělení je v roce 2013 zaměstnán 1 lékař a 9 osob 

ostatního zdravotního personálu s odbornou způsobilostí. 

U oddělení k výrazným změnám v jednotlivých letech ve výnosech či nákladech 

nedochází, pouze u mzdových nákladů je pokles v roce 2013 o 701 031 Kč, kdy jedna 

zaměstnankyně odešla na mateřskou dovolenou. Malé rozdíly ve výnosech v ambulancích 

jsou způsobeny především nárůstem soukromých laboratoří, které se snaží přebrat klienty 

nemocnice tím, že nabízejí výhodnější služby okolním lékařům (např. rozvoz výsledků 

zdarma, praní prádla, příspěvky na kurzy aj.)  

V následující tabulce jsou uvedeny náklady, výnosyza výkony oddělení klinické 

mikrobiologie, jejich procentuální podíly na celkových nákladech, výnosech a výsledek 

hospodaření v letech 2011-2013. 
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Tab. 3.11 - Náklady a výnosyza výkony oddělení klinické mikrobiologie v Kč v letech 2011-

2013 

NÁKLADY na výkony v Kč 

  2011 % 2012 % 2013 % 

Léky 21 074 0,16% 41 131 0,31% 25 620 0,21% 

Krev 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

SZM 4 321 411 32,90% 3 507 334 26,50% 3 579 699 29,15% 

Mzdy 6 403 473 48,75% 6 960 064 52,59% 6 259 033 50,96% 

Ostatní 2 390 015 18,19% 2 725 329 20,59% 2 417 921 19,69% 

CELKEM 13 135 973 100,00% 13 233 858 100,00% 12 282 273 100,00% 

Výnosy za výkony v Kč 

  2011 % 2012 % 2013
 

% 

Komerční výnosy 157 132    0,93% 109 766    0,69% 89 411    0,58% 

Lůžkové oddělení 0    0,00% 0    0,00% 0    0,00% 

Ambulance, z toho: 16 667 939    99,07% 15 772 541    99,31% 15 380 327    99,42% 

nehospitalizovaní pacienti 14 396 451    85,57% 13 557 037    85,36% 13 238 051    85,57% 

hospitalizovaní pacienti 2 271 488    13,50% 2 215 504    13,95% 2 142 276    13,85% 

CELKEM 16 825 071    100,00% 15 882 307    100,00% 15 469 738    100,00% 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 3 689 098 2 648 449 3 187 465 

Zdroj: interní informace vybrané nemocnice, vlastní zpracování 

3.11 Neurologické oddělení 

Neurologické oddělení léči a diagnostikuje všechna neurologická onemocnění jako cévní 

mozkové příhody, Parkinsonovu nemoc, roztroušenou zklerózu, epilepsie aj. Při 

komplikovaných případech úzce spolupracuje s fakultními nemocnicemi v Brně a Olomouci.  

 Neurologická ambulance pro dospělé – léči především onemocnění centrálního a 

periferního systému jako bolesti hlavy, cévní onemocnění mozku, mozkové nádory aj. 

Kromě standardního vyšetření oddělení poskytuje EEG a EMG vyšetření, akupunkturu 

aj. 

 Neurologická ambulance pro děti – provádí posouzení vývoje dítěte, současného 

neurologického stavu. Provádí stejné služby jako u dospělých. 

 EEG laboratoř – snímá činnost potenciálu mozku, především u pacientů s epilepsií. 

Vyšetření provádí laborantka a výsledné posouzení vyškolený lékař. 

 EMG laboratoř – provádí posouzení onemocnění svalů a nervů, prokazuje normální 

funkcí nervů a svalů. K vyšetření dochází až po prokázání správné funkce centrální 

nervové soustavy a je především pomocná a potvrzuje správnost klinické diagnózy. 
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Lůžková část je rozdělena na standardní lůžkovou stanici, která disponuje 30 lůžky a 

neurologická JIP, která má k dispozici 6 lůžek. 

V následující tabulce jsou uvedeny náklady, výnosy za výkony neurologického oddělení, 

jejich procentuální podíly na celkových nákladech, výnosech a výsledek hospodaření v letech 

2011-2013 

Tab. 3.12 - Náklady a výnosyza výkonyneurologického oddělenív Kč v letech 2011-2013 

NÁKLADY na výkony v Kč 

  2011 % 2012 % 2013 % 

Léky 2 623 595 8,40% 3 325 469 10,04% 2 819 648 9,39% 

Krev 329 688 1,06% 546 242 1,65% 74 224 0,25% 

SZM 927 588 2,97% 780 365 2,36% 813 308 2,71% 

Mzdy 20 926 194 67,01% 21 119 797 63,76% 20 123 634 67,01% 

Ostatní 6 423 636 20,57% 7 352 930 22,20% 6 200 731 20,65% 

CELKEM 31 230 701 100,00% 33 124 803 100,00% 30 031 545 100,00% 

Výnosy za výkony v Kč 

  2011 % 2012 % 2013 % 

Komerční výnosy 724 303    2,31% 1 110 030    3,28% 1 148 868    3,16% 

Lůžkové oddělení 23 831 086    75,87% 25 747 686    76,06% 28 117 134    77,42% 

Ambulance, z toho: 6 857 082    21,83% 6 993 911    20,66% 7 053 156    19,42% 

nehospitalizovaní pacienti 5 105 608    16,25% 5 194 545    15,35% 5 434 894    14,96% 

hospitalizovaní pacienti 1 751 474    5,58% 1 799 366    5,32% 1 618 262    4,46% 

CELKEM 31 412 471    100,00% 33 851 627    100,00% 36 319 158    100,00% 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 181 770 726 824 6 287 613 

Zdroj: interní informace vybrané nemocnice, vlastní zpracování 

V roce 2013 oddělení provedlo 15 061 ošetření, v ambulantní části byla poskytnuta 

péče pro 6 204unicitních pojištěnců. V roce 2012 byl vykázán zisk ve výši 726 824 Kč, 

předpokládaný zisk v roce 2013 je 6 287 613 Kč. Největší podíl na nákladech mají mzdové 

náklady, které tvoří 67,01 % celkových nákladů. Na oddělení je v roce 2013 zaměstnáno 9 

lékařů a 27  zdravotních sester. 

Od roku 2012 došlo ke změně v metodice DRG, díky které jsou výnosy přikládány 

neurologickému oddělení. Dříve tomu bylo tak, že z neurologie byl pacient přeposílán na 

rehabilitační oddělení, kterému připadl celkový výnos za případ. Nyní, i když je pacient 

přeložen na rehabilitaci, je případ ukončen na neurologickém oddělení a nový - další výkon 

vzniká na rehabilitačním oddělení. Výsledek hospodaření se zásluhou změny 

metodikymírných ponížením nákladů navýšil 8,65x oproti roku 2012. V roce 2013 
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vzrostly výnosy v lůžkovém oddělení zejména navýšením počtu lůžek o 3 místa. Oddělení 

muselo povinně navýšit počet míst, neboť získalo statut iktového centra (iktus=mrtvička). 

3.12 Oční oddělení 

Poskytuje specializované služby pro pacienty s onemocněním oka a jeho okolí. Na 

očním oddělení je prováděna kompletní operativa předního segmentu oka včetně 

transplantace rohovky aj. Oddělení je rozděleno na všeobecnou oční ambulanci, kde jsou 

prováděna ošetření akutních stavů a úrazů, poradní službu, předpis brýlí atd., součástí 

ambulance je i malý sál, vytreoretinální a glakomovou poradnu, kde jsou prováděna další 

různá vyšetření jako laserové ošetření sítnice a péče o nemocné zeleným zákalem. 

V následující tabulce jsou uvedeny náklady, výnosy za výkony očního oddělení, jejich 

procentuální podíly na celkových nákladech, výnosech a výsledek hospodaření v letech 2011-

2013. 

Tab. 3.13 - Náklady a výnosyza výkony očního oddělenív Kč v letech 2011-2013 

NÁKLADY na výkony v Kč 

  2011 %  2012 %  2013 %  

Léky 182 344 1,56% 266 593 2,16% 236 630 1,96% 

Krev 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

SZM 3 727 779 31,85% 3 774 552 30,51% 3 778 225 31,28% 

Mzdy 3 887 484 33,21% 4 028 668 32,57% 4 283 562 35,47% 

Ostatní 3 907 970 33,39% 4 300 857 34,77% 3 778 415 31,29% 

CELKEM 11 705 577 100,00% 12 370 670 100,00% 12 076 832 100,00% 

Výnosy za výkony v Kč 

  2011 %  2012 %  2013 %  

Komerční výnosy 1 090 310    10,29% 1 306 410    12,04% 1 288 919    11,87% 

Lůžkové oddělení 0    0,00% 0    0,00% 0    0,00% 

Ambulance, z toho: 9 500 427    89,71% 9 542 827    87,96% 9 573 936    88,13% 

nehospitalizovaní pacienti 9 187 353    86,75% 9 235 413    85,13% 9 305 599    85,66% 

hospitalizovaní pacienti 313 074    2,96% 307 414    2,83% 268 337    2,47% 

CELKEM 10 590 737    100,00% 10 849 237    100,00% 10 862 855    100,00% 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -1 114 840 -1 521 433 -1 213 977 

Zdroj: interní informace vybrané nemocnice, vlastní zpracování 

V roce 2013 oddělení provedlo 11 962 ošetření, zdravotní péče byla poskytnuta pro 4 

539 unicitních pojištěnců. V roce 2012 byla vykázána ztráta ve výši 1 521 433 Kč, 

předpokládaný ztráta v roce 2013 je 1 213 977 Kč. Největší podíl na nákladech mají mzdové 
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náklady, které tvoří 35,47 % celkových nákladů. Na oddělení jsou v roce 2013 zaměstnáno 3 

lékaři a 5 zdravotních sester. 

Na očním oddělení k výrazným výkyvům v nákladech a výnosech nedochází, pouze 

ostatní výnosy v roce 2012 vzrostly oproti roku o přibližně 392 887 Kč, kdy pro oddělení byl 

pořízen přístroj na měření nitroočního tlaku. Vysoké náklady oproti příjmům jsou způsobeny 

především vysokou cenou spotřebovaného materiálu při operacích.  

3.13 Oddělení následné intenzivní péče 

Oddělení následné intenzivní péče (NIP) poskytuje služby pacientům, kteří prodělali 

kritické onemocnění a jsou již ve stabilizovaném stavu, ale stále nedošlo k obnovení jedné 

z jejich životních funkcí. Většinou se jedná o osoby, které jsou závislé na dýchacích 

přístrojích a nemohou sami dýchat nebo nedošlo k obnově mozkových funkcí. Pacienti jsou 

pod neustálým dohledem personálu a je nutná spolupráce s fyzioterapeuty, kteří s pacienty 

rehabilitují 7 dní v týdnu v rámci kondice. NIP disponuje deseti komplexně vybavených 

resuscitačních lůžek a není určeno pro akutní příjmy. Přijetí pacienta na NIP je podmíněno 

předchozím pobytu na ARO nebo JIP jednotlivých oddělení.  

V roce 2013 byla zdravotní péče poskytnuta 68pacientům. V roce 2012 byl vykázán 

zisk ve výši 238 067 Kč, předpokládaný zisk v roce 2013 je 6 021 767 Kč. Největší podíl na 

nákladech mají mzdové náklady, které tvoří 62,37 % celkových nákladů. Na oddělení jsou 

v roce 2013 zaměstnáni 3 lékaři a 15 zdravotních sester. 

V následující tabulce jsou uvedeny náklady, výnosy za výkony oddělení následné 

intenzivní péče, jejich procentuální podíly na celkových nákladech, výnosech a výsledek 

hospodaření v letech 2011-2013 
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Tab. 3.14 - Náklady a výnosyza výkony oddělení následné intenzivní péče v Kč v letech 

2011-2013 

NÁKLADY na výkony v Kč 

 
2011 % 2012 % 2013 % 

Léky 3 667 273 14,53% 3 276 648 13,67% 2 252 803 10,59% 

Krev 198 566 0,79% 165 340 0,69% 122 136 0,57% 

SZM 2 655 959 10,52% 2 200 163 9,18% 1 641 426 7,72% 

Mzdy 14 383 224 56,98% 13 328 648 55,59% 13 267 791 62,37% 

Ostatní 4 335 855 17,18% 5 005 855 20,88% 3 987 300 18,74% 

CELKEM 25 240 877 100,00% 23 976 654 100,00% 21 271 456 100,00% 

Výnosy za výkony v Kč 

 
2011 % 2012 % 2013

 
% 

Komerční výnosy 277 066    1,24% 325 457    1,34% 295 560    1,08% 

Lůžkové oddělení 22 046 332    98,76% 23 889 264    98,66% 26 997 663    98,92% 

Ambulance, z toho: 0    0,00% 0    0,00% 0    0,00% 

nehospitalizovaní pacienti 0    0,00% 0    0,00% 0    0,00% 

hospitalizovaní pacienti 0    0,00% 0    0,00% 0    0,00% 

CELKEM 22 323 398    100,00% 24 214 721    100,00% 27 293 223    100,00% 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -2 917 479 238 067 6 021 767 

Zdroj: interní informace vybrané nemocnice, vlastní zpracování 

3.14 Oddělení následné péče 

Oddělení není určené k poskytování zdravotní péče při akutních zdravotních potížích a má 

specifické postavení v rámci nemocnice. Oddělení poskytuje služby osobám, u kterých 

proběhlo akutní onemocnění, při vzrůstu chronického onemocnění či zhoršení psychických 

funkcí, a jejich návrat do domácí prostředí není možná. Lidé využívající tuto službu jsou 

přesouvání z různých oddělení nemocnice i okolních nemocnic. Oddělení je rozděleno na tři 

oddělení: 

 standardní ženské oddělení (stanice Z), které zajištuje služby na 33 lůžkách, 

 standardní mužské oddělení (stanice Y), které disponuje 27 lůžky a 

 standardní ženské oddělení (stanice X), které má 23 míst. 

V následující tabulce jsou uvedeny náklady, výnosyza výkony oddělení následné péče, 

jejich procentuální podíly na celkových nákladech, výnosech a výsledek hospodaření v letech 

2011-2013 
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Tab. 3.15 - Náklady a výnosyza výkony oddělení následné péče v Kč v letech 2011-2013 

NÁKLADY na výkony v Kč 

  2011 % 2012 % 2013 % 

Léky 2 184 733 6,23% 2 475 862 7,56% 2 195 766 7,52% 

Krev 185 756 0,53% 152 978 0,47% 121 954 0,42% 

SZM 987 584 2,82% 1 082 848 3,31% 1 155 957 3,96% 

Mzdy 20 873 389 59,54% 18 223 615 55,67% 17 865 520 61,18% 

Ostatní 10 828 764 30,89% 10 797 650 32,99% 7 863 726 26,93% 

CELKEM 35 060 226 100,00% 32 732 953 100,00% 29 202 923 100,00% 

Výnosy za výkony v Kč 

  2011 % 2012 % 2013 % 

Komerční výnosy 2 395 802    6,90% 3 644 998    9,77% 3 963 499    10,45% 

Lůžkové oddělení 32 309 646    93,10% 33 674 863    90,23% 33 960 431    89,55% 

Ambulance, z toho: 0    0,00% 0    0,00% 0    0,00% 

nehospitalizovaní pacienti 0    0,00% 0    0,00% 0    0,00% 

hospitalizovaní pacienti 0    0,00% 0    0,00% 0    0,00% 

CELKEM 34 705 448    100,00% 37 319 861    100,00% 37 923 930    100,00% 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -354 778 4 586 908 8 721 007 

Zdroj: interní informace vybrané nemocnice, vlastní zpracování 

V roce 2013 byla zdravotní péče poskytnuta 87pacientům. V roce 2012 byl vykázán zisk ve 

výši 4 586 908 Kč, předpokládaný zisk v roce 2013 je 8 721 007 Kč. Největší podíl na 

nákladech mají mzdové náklady, které tvoří 61,18 % celkových nákladů. Na oddělení jsou 

v roce 2013 zaměstnáni 4 lékaři a 23 zdravotních sester. 

3.15 Oddělení nefrologie a dialýzy 

Oddělení se zabývá prevencí a léčením nemocí ledvin a močových cest. Vyšetření a 

prevenci zajišťuje nefrologická ambulance a péči o pacienty se selháním ledvinných funkcí 

poskytuje dialyzační středisko, které má k dispozici 10 lůžek, a které je vybaveno veškerou 

technologií k dialýze. Některé výkony jsou zajišťovány ve spolupráci s ARO. 

V následující tabulce jsou uvedeny náklady, výnosyza výkony oddělení nefrologie a 

dialýzy, jejich procentuální podíly na celkových nákladech, výnosech a výsledek hospodaření 

v letech 2011-2013 
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Tab. 3.16 - Náklady a výnosy za výkony oddělení nefrologie a dialýzy v Kč v letech 2011-

2013 

NÁKLADY na výkony v Kč 

  2011 % 2012 % 2013 % 

Léky 5 702 469 17,73% 4 764 767 16,59% 5 110 314 18,01% 

Krev 503 259 1,56% 327 781 1,14% 487 480 1,72% 

SZM 11 214 853 34,86% 8 397 642 29,23% 8 304 281 29,27% 

Mzdy 9 014 175 28,02% 8 876 586 30,90% 8 876 278 31,28% 

Ostatní 5 736 965 17,83% 6 360 362 22,14% 5 595 303 19,72% 

CELKEM 32 171 721 100,00% 28 727 138 100,00% 28 373 656 100,00% 

Výnosy za výkony v Kč 

  2011 % 2012 % 2013 % 

Komerční výnosy 229 260    0,53% 665 056    1,55% 91 235    0,20% 

Lůžkové oddělení   0,00%   0,00%   0,00% 

Ambulance, z toho: 42 737 055    99,47% 42 370 006    98,45% 45 004 140    99,80% 

nehospitalizovaní pacienti 39 028 338    90,83% 40 115 960    93,22% 42 344 491    93,90% 

hospitalizovaní pacienti 3 708 717    8,63% 2 254 046    5,24% 2 659 649    5,90% 

CELKEM 42 966 315    100,00% 43 035 062    100,00% 45 095 375    100,00% 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 10 794 594 14 307 924 16 721 719 

Zdroj: interní informace vybrané nemocnice, vlastní zpracování 

V roce 2013 oddělení provedlo 14 157 ošetření, zdravotní péče byla poskytnuta pro 1 

423unicitních pojištěnců. V roce 2012 byl vykázán zisk 14 307 924 Kč, předpokládaný zisk 

v roce 2013 je 16 721 719 Kč. Největší podíl na nákladech mají mzdové náklady, které tvoří 

31,28 % celkových nákladů. Na oddělení jsou v roce 2013 zaměstnáni 2 lékaři a 13 

zdravotních sester. 

Vyšší náklady na léky v roce 2013 o 345 547 Kč je způsoben především nákupem a 

využíváním účinnějšího léku, který je sice podáván v menších dávkách, ale jeho cena je 

podstatně vyšší. V roce 2012 poklesly náklady na SZM téměř o 2 817 211 Kč zejména nižší 

ceně zdravotního materiálu – především se jedná o oddělovací filtry. Nárůst výnosů 

v ambulanci o 2 634 134 Kč je způsoben využíváním zdravotní techniky, která je pro pacienta 

lepší, a ještě je finančně lépe ohodnocena. 

3.16 Oddělení nukleární medicíny 

Oddělení se zabývá diagnostikováním a sledováním funkčního stavu orgánů, jejich 

metabolickou aktivitu i na molekulární úrovni, zobrazováním různé patologické léze, včetně 

nádorů a hlavně pomáhá léčit některá nádorová i nenádorová onemocnění. V současnosti 

provádí na padesát různých ošetření a léčebných zákroků.  
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V následující tabulce jsou uvedeny náklady, výnosyza výkony oddělení nukleární 

medicíny, jejich procentuální podíly na celkových nákladech, výnosech a výsledek 

hospodaření v letech 2011-2013. 

Tab. 3.17 - Náklady a výnosyza výkony oddělení nukleární medicíny v letech 2011-2013 

NÁKLADY na výkony v Kč 

  2011 % 2012 % 2013 % 

Léky 4 839 309 24,95% 4 249 440 22,73% 4 265 117 22,68% 

Krev 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

SZM 82 825 0,43% 76 194 0,41% 68 291 0,36% 

Mzdy 6 116 374 31,53% 5 982 142 32,00% 5 905 305 31,40% 

Ostatní 8 359 060 43,09% 8 388 951 44,87% 8 568 049 45,56% 

CELKEM 19 397 568 100,00% 18 696 727 100,00% 18 806 762 100,00% 

Výnosy za výkony v Kč 

  2011 % 2012 % 2013 % 

Komerční výnosy 82 423    0,26% 665 056    2,17% 91 235    0,31% 

Lůžkové oddělení 0    0,00% 0    0,00% 0    0,00% 

Ambulance, z toho: 31 955 004    99,74% 29 952 416    97,83% 29 538 551    99,69% 

nehospitalizovaní pacienti 20 980 725    65,49% 20 750 848    67,77% 20 946 720    70,69% 

hospitalizovaní pacienti 10 974 279    34,25% 9 201 568    30,05% 8 591 831    29,00% 

CELKEM 32 037 427    100,00% 30 617 472    100,00% 29 629 786    100,00% 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 12 639 859 11 920 745 10 823 024 
Zdroj: interní informace vybrané nemocnice, vlastní zpracování 

V roce 2013 oddělení provedlo 3 889 ošetření, zdravotní péče byla poskytnuta pro 

2249unicitních pojištěnců. V roce 2012 byl vykázán zisk 11 920 745 Kč, předpokládaný 

zisk v roce 2013 je 10 823 024 Kč. Největší podíl na nákladech mají ostatní náklady, které 

tvoří 45,56 % celkových nákladů. Na oddělení jsou v roce 2013 zaměstnáni 2 lékaři a 8 

pracovníků nelékařů s odbornou způsobilostí. 

U oddělení k výrazným změnám v jednotlivých letech v nákladech či výnosech 

nedochází. Vysoké náklady u léků jsou způsobeny především využíváním kontrastní látky, 

jejíž cena je vysoká. Také ostatní náklady jsou velmi vysoké zejména z důvodu energetické 

náročnosti a také častou výměnou součástí přístrojů. 

3.17 Oddělení ošetřovatelské péče 

Oddělení slouží k doléčení již diagnostikovaných nemocí tak, aby pacienti byli schopni 

návratu do domácího prostředí. Péče je navazována na akutní léčbu a pacienti jsou přijati na 

oddělení ve stabilizovaném stavu a jejich domácí ošetřování by neslo přílišná rizika. Zejména 
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tuto službu využívají lidé po cévní mozkové příhodě či infarktu myokardu. Oddělení 

disponuje 30 lůžky.  

V následující tabulce jsou uvedeny náklady, výnosyza výkony oddělení ošetřovatelské 

péče, jejich procentuální podíly na celkových nákladech, výnosech a výsledek hospodaření 

v letech 2011-2013. 

Tab. 3.18 - Náklady a výnosy za výkony oddělení ošetřovatelské péče v letech 2011-2013 

NÁKLADY na výkony v Kč 

  2011 % 2012 % 2013 % 

Léky 237 123 7,49% 930 867 10,68% 737 758 10,19% 

Krev 1 680 0,05% 0 0,00% 1 596 0,02% 

SZM 179 625 5,67% 438 492 5,03% 409 362 5,65% 

Mzdy 1 336 620 42,19% 4 160 145 47,72% 4 093 683 56,52% 

Ostatní 1 412 903 44,60% 3 187 723 36,57% 2 001 028 27,63% 

CELKEM 3 167 951 100,00% 8 717 227 100,00% 7 243 427 100,00% 

Výnosy za výkony v Kč 

  2011 % 2012 % 2013 % 

Komerční výnosy 156 645 7,60% 1 159 339 9,74% 1 301 992 10,32% 

Lůžkové oddělení 1 904 207 92,40% 10 744 854 90,26% 11 318 289 89,68% 

Ambulance, z toho: 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

nehospitalizovaní pacienti 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

hospitalizovaní pacienti 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

CELKEM 2 060 852 100,00% 11 904 193 100,00% 12 620 281 100,00% 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -1 107 099 3 186 966 5 376 854 
Zdroj: interní informace vybrané nemocnice, vlastní zpracování 

V roce 2013 byla zdravotní péče poskytnuta 68pacientům. V roce 2012 byl vykázán 

zisk ve výši 3 186 699 Kč, předpokládaný zisk v roce 2013 je 5 376 854 Kč. Největší podíl na 

nákladech mají mzdové náklady, které tvoří 56,52 % celkových nákladů. Na oddělení je 

v roce 2013 zaměstnáno 9 zdravotních sester. 

Nárůst mezi výnosy o 9 843 341 Kč a náklady o 5 549 276 Kč v roce 2012 oproti roku 

2011 jsou způsobeny zejména z důvodu toho, že oddělení ošetřovatelské péče vzniklo v září 

roku 2011. Také nemocnice vyvíjí tlak na oddělení, aby byla dodržována co nejvyšší 

obložnosti oddělení.  

3.18 Onkologické oddělení 

Oddělení poskytuje komplexní léčbu nádorů, které vznikají v různých orgánech a které 

jsou zjistitelné při zobrazovacím vyšetření či je zle rozpoznat zrakem či hmatem. Oddělení je 
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rozděleno na onkologickou ambulanci, kde je zajišťována preventivní péče, běžná péče a 

léčba zmírňující bolest nádorů gynekologických, urologických, nádorů prsu a také poskytuje 

mamární poradnu pro pacientky s nově zjištěným nálezem na prsu. Součástí oddělení je také 

chemoterapeutický stacionář, který je určen k provádění chemoterapeutiky, podávání 

podpůrných infuzí a odběrů krve.  

V následující tabulce jsou uvedeny náklady, výnosy za výkony onkologického oddělení, 

jejich procentuální podíly na celkových nákladech, výnosech a výsledek hospodaření v letech 

2011-2013. 

Tab. 3.19 - Náklady a výnosy za výkony onkologického oddělení v letech 2011-2013 

NÁKLADY na výkony v Kč 

  2011 % 2012 % 2013 % 

Léky 4 616 522 59,29% 4 741 970 59,81% 4 165 644 59,27% 

Krev 0 0,00% 16 560 0,21% 0 0,00% 

SZM 38 778 0,50% 40 789 0,51% 36 668 0,52% 

Mzdy 2 299 818 29,54% 2 050 596 25,87% 2 048 933 29,15% 

Ostatní 831 465 10,68% 1 077 899 13,60% 776 709 11,05% 

CELKEM 7 786 583 100,00% 7 927 814 100,00% 7 027 954 100,00% 

Výnosy za výkony v Kč 

  2011 % 2012 % 2013
 

% 

Komerční výnosy 242 338    2,80% 1 073 157    10,92% 539 964    6,64% 

Lůžkové oddělení 0    0,00% 0    0,00% 0    0,00% 

Ambulance, z toho: 8 414 100    97,20% 8 751 307    89,08% 7 590 294    93,36% 

nehospitalizovaní pacienti 7 693 485    88,88% 8 435 776    85,86% 7 408 263    91,12% 

hospitalizovaní pacienti 720 615    8,32% 315 531    3,21% 182 031    2,24% 

CELKEM 8 656 438    100,00% 9 824 464    100,00% 8 130 258    100,00% 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 869 855 1 896 650 1 102 304 

Zdroj: interní informace vybrané nemocnice, vlastní zpracování 

V roce 2013 oddělení provedlo 8 363 ošetření, zdravotní péče byla poskytnuta pro 3 

233unicitních pojištěnců. V roce 2012 byl vykázán zisk 1 896 650 Kč, předpokládaný zisk 

v roce 2013 je 1 102 304 Kč. Největší podíl na nákladech mají léky, které tvoří 59,27 % 

celkových nákladů. Na oddělení je v roce 2013 zaměstnán 1 lékař a 2 zdravotní sestry. 

Snížení nákladů na léky v roce 2013 o 576 326 Kč oproti roku 2012 bylo způsobeno 

především snížením ceny léků při chemoterapii. Komerční výnosy vzrostly v roce 2012 téměř 

o 830 819 Kč zásluhou odměny za provedení klinické studie. Celkové výnosy v roce 2013 

poklesly z důvodů nižšího počtu provedených ošetření. 



60 

 

3.19 Ortopedické oddělení 

Ortopedické oddělení je zaměřeno na kompletní léčebně preventivní péči v oboru 

ortopedické chirurgie dětí a dospělých. Oddělení je vybaveno vlastním operačním sálem, 

rentgenologickou a rehabilitační stanicí. Zabývá se veškerou problematikou daného oboru, 

v plném rozsahu léčí vrozené vady kyčlí a nohou a zároveň se věnuje péči o poúrazové stavy 

pohybového systému. Ortopedické oddělení je rozděleno na ambulantní část a lůžkovou část, 

kterou tvoří 20 lůžek a 6 lůžek JIP. 

V následující tabulce jsou uvedeny náklady, výnosy za výkony ortopedického 

oddělení, jejich procentuální podíly na celkových nákladech, výnosech a výsledek 

hospodaření v letech 2011-2013 

Tab. 3.20 - Náklady a výnosyza výkony ortopedického oddělení v letech 2011-2013 

NÁKLADY na výkony v Kč 

  2011 % 2012 % 2013 % 

Léky 1 932 694 3,71% 1 519 043 2,99% 1 481 568 3,08% 

Krev 925 407 1,78% 1 041 745 2,05% 884 347 1,84% 

SZM 18 101 862 34,73% 17 305 720 34,07% 17 064 137 35,49% 

Mzdy 21 909 039 42,04% 20 881 856 41,11% 20 606 231 42,86% 

Ostatní 9 249 675 17,75% 10 046 661 19,78% 8 046 627 16,73% 

CELKEM 52 118 677 100,00% 50 795 025 100,00% 48 082 910 100,00% 

Výnosy za výkony v Kč 

  2011 % 2012 % 2013 % 

Komerční výnosy 2 540 683    6,15% 1 292 368    2,38% 873 354    1,56% 

Lůžkové oddělení 34 379 960    83,16% 48 553 530    89,28% 50 442 665    89,90% 

Ambulance, z toho: 4 422 474    10,70% 4 537 988    8,34% 4 791 095    8,54% 

nehospitalizovaní pacienti 3 975 527    9,62% 4 137 857    7,61% 4 401 922    7,85% 

hospitalizovaní pacienti 446 947    1,08% 400 131    0,74% 389 173    0,69% 

CELKEM 41 343 117    100,00% 54 383 886    100,00% 56 107 114    100,00% 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -10 775 560 3 588 861 8 024 204 
Zdroj: interní informace vybrané nemocnice, vlastní zpracování 

V roce 2013 oddělení provedlo 24 437 ošetření, zdravotní péče v ambulanci byla 

poskytnuta pro 9 599unicitních pojištěnců. V roce 2012 byl vykázán zisk 3 588 861 Kč, 

předpokládaný zisk v roce 2013 je 8 024 204 Kč. Největší podíl na nákladech mají mzdové 

náklady, které tvoří 42,86 % celkových nákladů. Na oddělení je v roce 2013 zaměstnáno 9 

lékařů a 29 zdravotních sester. 
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Největší rozdíl v roce 2012 oproti 2011 v nákladech, je u SZM, kdy pokles o 796 142 

Kč byl způsoben zlepšenou obchodní politikou v nákupu endoprotéz (umělý kloub). 

Komerční výnosy v jednotlivých letech poklesly, neboť v roce 2011 oddělení dostalo odměnu 

za klinickou studii, která byla prováděna do prvního čtvrtletí 2012. Výnosy v lůžkové části 

nejvíce vzrostly v roce 2012 o 14 173 570 Kč a to zejména v závislosti na změně metodiky 

DRG, kdy dříve ortopedické oddělení sice provedlo výkon, ale pacient byl přeložen na 

rehabilitaci, které byla uhrazena celá částka za případ. Nyní je případ ukončen na ortopedii a 

na rehabilitačním oddělení začíná nový.  

3.20 Oddělení patologie 

Patologické oddělení je nedílným prvkem tzv. komplementu laboratoří a ostatních 

diagnostických oddělení. Provádí stanovení diagnózy v rozpoznávání změn buněk a tkání 

organismu (morfologická diagnostika). Provádí vyšetření vzorků tkání, orgánů nebo tekutin 

odebraných po operacích a zákrocích prováděných odbornými lékaři z důvodů určení dalšího 

léčebného postupu. Také provádí pitvy u zemřelých v nemocnici a vyšetření u zdravých 

občanů se zaměřením na prevenci nádorových onemocnění.  

V roce 2013 oddělení provedlo 6 490 výkonů, zdravotní služby byly poskytnuty pro 2 

654unicitních pojištěnců. V roce 2012 byl vykázán zisk 5 557 911 Kč, předpokládaný zisk 

v roce 2013 je 4 862 709 Kč. Největší podíl na nákladech mají mzdové náklady, které tvoří 

60,88 % celkových nákladů. Na oddělení jsou v roce 2013 zaměstnáni 3 lékaři a 6 

zaměstnanců nelékařů s odbornou způsobilostí. 

Výnosy patologického oddělení jsou závislé na lékařích jednotlivých oddělení, či 

potřebují provést pitvu odebraných tkání. Také se na výnosech projevila konkurence nových 

laboratoří mimo nemocnici 

V následující tabulce jsou uvedeny náklady, výnosy za výkony oddělení patologie, 

jejich procentuální podíly na celkových nákladech, výnosech a výsledek hospodaření v letech 

2011-2013 
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Tab. 3.21 - Náklady a výnosy za výkony oddělení patologie  v letech 2011-2013 

NÁKLADY na výkony v Kč 

  2011 % 2012 % 2013 % 

Léky 197 643 2,34% 220 485 2,72% 211 045 2,31% 

Krev 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

SZM 537 640 6,37% 515 217 6,37% 635 905 6,96% 

Mzdy 5 753 374 68,21% 5 296 962 65,44% 5 563 275 60,88% 

Ostatní 1 946 171 23,07% 2 061 628 25,47% 2 727 498 29,85% 

CELKEM 8 434 828 100,00% 8 094 292 100,00% 9 137 723 100,00% 

Výnosy za výkony v Kč 

  2011 % 2012 % 2013
 

% 

Komerční výnosy 42 304    0,29% 65 143    0,48% 44 186    0,32% 

Lůžkové oddělení 0    0,00% 0    0,00% 0    0,00% 

Ambulance, z toho: 14 341 435    99,71% 13 587 060    99,52% 13 956 246    99,68% 

nehospitalizovaní pacienti 9 773 974    67,95% 9 677 477    70,89% 8 987 679    64,20% 

hospitalizovaní pacienti 4 567 461    31,75% 3 909 583    28,64% 4 968 567    35,49% 

CELKEM 14 383 739    100,00% 13 652 203    100,00% 14 000 432    100,00% 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 5 948 911 5 557 911 4 862 709 
Zdroj: interní informace vybrané nemocnice, vlastní zpracování 

3.21 Plicní oddělení 

Oddělení poskytuje komplexní léčebně-preventivní, ale i posudkovou péči. Ve spolupráci 

s onkologickým oddělením je zde podávána chemoterapie. Plicní oddělení je rozděleno na: 

 plicní ambulanci, která poskytuje prvotní péči, očkování proti TBC dětí a dospělých 

 alergologickou ambulanci, která provádí diagnostiku a terapii alergických 

onemocnění, 

 laboratoř funkční diagnostiky, která provádí základní spirometrii a různé testy 

 bronchoskopického sálu. 

Lůžková část má 10 lůžek a z toho 2 místa jsou izolovaná pro pacienty, kteří se léčí 

tuberkulózou a mají jiný hygienický režim. 

V následující tabulce jsou uvedeny náklady, výnosyza výkony plicního oddělení, 

jejich procentuální podíly na celkových nákladech, výnosech a výsledek hospodaření v letech 

2011-2013 
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Tab. 3.22 - Náklady a výnosy za výkony plicního oddělení v Kč v letech 2011-2013 

NÁKLADY na výkony v Kč 

  2011 % 2012 % 2013 % 

Léky 876 295 4,46% 929 576 5,13% 974 578 5,67% 

Krev 137 279 0,70% 90 636 0,50% 125 020 0,73% 

SZM 401 050 2,04% 375 431 2,07% 378 270 2,20% 

Mzdy 12 572 667 63,94% 10 823 078 59,75% 10 655 481 61,98% 

Ostatní 5 677 406 28,87% 5 895 369 32,55% 5 057 609 29,42% 

CELKEM 19 664 697 100,00% 18 114 090 100,00% 17 190 958 100,00% 

Výnosy za výkony v Kč 

  2011 % 2012 % 20131) % 

Komerční výnosy 1 172 765    5,08% 1 438 510    5,92% 1 408 997    5,65% 

Lůžkové oddělení 18 046 505    78,16% 18 555 764    76,37% 18 524 422    74,34% 

Ambulance, z toho: 3 869 985    16,76% 4 303 370    17,71% 4 986 573    20,01% 

nehospitalizovaní pacienti 3 279 223    14,20% 3 823 431    15,74% 4 505 692    18,08% 

hospitalizovaní pacienti 590 762    2,56% 479 939    1,98% 480 881    1,93% 

CELKEM 23 089 255    100,00% 24 297 644    100,00% 24 919 992    100,00% 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 3 424 558 6 183 554 7 729 034 

Zdroj: interní informace vybrané nemocnice, vlastní zpracování 

V roce 2013 oddělení provedlo 18 589 ošetření, zdravotní služby v ambulantní části 

využilo 5 878unicitních pojištěnců. V roce 2012 byl vykázán zisk 6 183 554 Kč, 

předpokládaný zisk v roce 2013 je 7 729 034 Kč. Největší podíl na nákladech mají mzdové 

náklady, které tvoří 61,98 % celkových nákladů. Na oddělení je v roce 2013 zaměstnáno 5 

lékařů a 14 zdravotních sester. 

V roce 2012 došlo ke zmenšení počtu lůžek z 25 na 20 míst a tím i snížení potřeby 

personálu (mzdové náklady poklesy o 1 749 589 Kč). Ale i přes to, že došlo k redukci míst, 

lůžková část oddělení má výnosy na stejné úrovni, neboť dochází k neustálé obměně 

pacientů.. 

3.22 Porodnicko-gynekologické oddělení 

Oddělení patří k největším částem nemocnice. Pacientkám s gynekologickými potížemi 

oddělení poskytuje služby v odborných ambulancích: 

 Příjmová gynekologická ambulance – zabezpečuje příjem k operacím 

s dlouhodobou hospitalizací, k zákrokům s jednodenní hospitalizací, příjem matky 

s dítětem v šestinedělí aj. 
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 Ambulance primáře – poskytuje preventivní vyšetření, kontrolní vyšetření a 

těhotenskou poradnu 

 Ambulance pro dětskou gynekologii – zajišťuje péči o dívky do 18 let, doporučuje 

vhodnou hormonální antikoncepci a provádí různá vyšetření v rámci prevence či 

podezření na vrozené vývojové vady pohlavního ústrojí 

 Gynekologická ambulance – poskytuje péči těhotným ženám a provádí pravidelné 

preventivní prohlídky 

 Indikační poradna – zde jsou navrhovány nejvhodnější operační postupy a vyšetření 

pacientek určené k operačnímu zákroku.  

 Onkogynekologická poradna 

 Pooperační poradna 

 Sonografická ambulance (ultrazvuk) 

 Poradna pro ohrožené a patologické těhotenství 

 Urynogynekologická poradna 

Lůžkovou část tvoří Stanice G – gynekologie, Stanice I – šestinedělí a porodní sál. 

V roce 2013 oddělení provedlo 21 047 ošetření, zdravotní služby v ambulantní části 

využilo 5 127unicitních pojištěnců. V roce 2012 byl vykázán zisk 555 382 Kč, v roce 2013 

je předpokládána ztráta ve výši 655 912 Kč. Největší podíl na nákladech mají mzdové 

náklady, které tvoří 66,38 % celkových nákladů. Na oddělení je v roce 2013 zaměstnáno 9 

lékařů a 43 zdravotních sester. 

Celkové náklady v jednotlivých letech klesají, zejména je to způsobeno nižší 

porodností a tím i snížení nákladů na jednotlivé výkony. Výnosy klesají ze stejného důvodu, 

navíc v roce 2013 dochází ke snížení úhrady za DRG skupinu, do které spadají běžné ženské 

zákroky (dilatace kyretáže). Do komerčních výnosů spadají hlavně potraty a také přímá 

úhrada cizinek, které považují gynekologicko-porodnickou péči v ČR za kvalitnější, než 

v jejich zemi. 

V následující tabulce jsou uvedeny náklady, výnosyza výkonyporodnicko-

gynekologického oddělení, jejich procentuální podíly na celkových nákladech, výnosech a 

výsledek hospodaření v letech 2011-2013 
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Tab. 3.23 - Náklady a výnosyza výkony porodnicko-gynekologického oddělení v Kč v letech 

2011-2013 

NÁKLADY na výkony v Kč 

  2011 % 2012 % 2013 % 

Léky 1 499 161 2,89% 1 527 799 3,05% 1 496 107 3,18% 

Krev 637 123 1,23% 486 519 0,97% 532 427 1,13% 

SZM 2 990 718 5,76% 2 896 809 5,78% 2 483 068 5,27% 

Mzdy 34 010 770 65,49% 31 636 011 63,15% 31 266 755 66,38% 

Ostatní 12 794 432 24,64% 13 553 433 27,05% 11 323 966 24,04% 

CELKEM 51 932 204 100,00% 50 100 571 100,00% 47 102 323 100,00% 

Výnosy za výkony v Kč 

  2011 % 2012 % 2013
 

% 

Komerční výnosy 1 836 799    3,57% 2 233 999    4,41% 2 110 643    4,54% 

Lůžkové oddělení 45 201 508    87,95% 43 916 777    86,70% 39 481 248    85,00% 

Ambulance, z toho: 4 357 956    8,48% 4 505 177    8,89% 4 854 520    10,45% 

nehospitalizovaní pacienti 3 224 978    6,27% 3 355 234    6,62% 3 683 234    7,93% 

hospitalizovaní pacienti 1 132 978    2,20% 1 149 943    2,27% 1 171 286    2,52% 

CELKEM 51 396 263    100,00% 50 655 953    100,00% 46 446 411    100,00% 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -535 941 555 382 -655 912 

Zdroj: interní informace vybrané nemocnice, vlastní zpracování 

3.23 Rehabilitační oddělení 

Rehabilitační oddělení poskytuje léčbu poruch pohybového aparátu. Nejčastěji je 

poskytována péče pacientům, kteří trpí strukturální a funkční poruchou páteře a centrálního 

nervového systému. V ambulantní části je rozdělena péče na diagnostickou a léčebnou – tu 

provádí lékaři a na rehabilitační a fyzioterapeutickou, kterou mají na starosti fyzioterapeutky a 

rehabilitační pracovnice. Nejprve pacient prochází vstupním vyšetřením u lékaře, kde je 

diagnostikován problém a vybrána fyzioterapeutická procedura a následně je předán do péče 

fyzioterapeutovi, který provádí léčebnou tělesnou výchovu, fyzikální léčbu, vodoléčbu a 

masáže. V lůžkové části je k dispozici 25 lůžek a vybavené tělocvičny. Každému pacientovi 

je poskytnuta individuální fyzioterapie s následným zaučením pacienta a jeho rodinných 

příslušníků k domácí rehabilitaci. 

V následující tabulce jsou uvedeny náklady, výnosyza výkonyrehabilitačního oddělení, 

jejich procentuální podíly na celkových nákladech, výnosech a výsledek hospodaření v letech 

2011-2013 
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Tab. 3.24- Náklady a výnosy za výkony rehabilitačního oddělení v Kč v letech 2011-2013 

NÁKLADY na výkony v Kč 

  2011 % 2012 % 2013 % 

Léky 508 373 2,18% 573 941 2,40% 559 426 2,35% 

Krev 27 594 0,12% 49 854 0,21% 23 520 0,10% 

SZM 174 017 0,75% 181 926 0,76% 208 541 0,88% 

Mzdy 16 867 263 72,29% 16 461 876 68,98% 17 444 708 73,22% 

Ostatní 5 754 397 24,66% 6 597 637 27,65% 5 589 227 23,46% 

CELKEM 23 331 644 100,00% 23 865 234 100,00% 23 825 422 100,00% 

Výnosy za výkony v Kč 

  2011 % 2012 % 2013
 

% 

Komerční výnosy 1 207 164    2,13% 1 871 912    3,32% 1 956 371    3,50% 

Lůžkové oddělení 25 556 131    45,00% 22 249 316    39,44% 21 384 142    38,31% 

Ambulance, z toho: 30 022 084    52,87% 32 298 694    57,25% 32 481 663    58,19% 

nehospitalizovaní pacienti 16 707 932    29,42% 18 075 748    32,04% 19 289 498    34,56% 

hospitalizovaní pacienti 13 314 152    23,45% 14 222 946    25,21% 13 192 165    23,63% 

CELKEM 56 785 379    100,00% 56 419 922    100,00% 55 822 176    100,00% 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 33 453 735 32 554 688 31 996 754 
Zdroj: interní informace vybrané nemocnice, vlastní zpracování 

V roce 2013 oddělení provedlo 21 047 ošetření, zdravotní služby v ambulantní části 

využilo 5 127unicitních pojištěnců. V roce 2012 byl vykázán zisk 32 554 688 Kč, v roce 

2013 je předpokládán zisk ve výši 31 996 754 Kč. Největší podíl na nákladech mají mzdové 

náklady, které tvoří 66,38 % celkových nákladů. Na oddělení je v roce 2013 zaměstnáno 5 

lékařů a 11 zdravotních sester. 

Náklady v jednotlivých letech jsou téměř na stejné úrovni a pohybují se kolem 

23 500 000 Kč. Pokles výnosů v roce 2012 o 3 306 815 Kč je způsoben změnou metodiky 

DRG, kdy dříve oddělení byl uhrazen i výkon ortopedického a neurologického oddělení. Nyní 

je výkon hrazen těmto oddělení a na rehabilitaci začíná případ nový, který je hrazen zvlášť. 

Nárůst výnosů v ambulanci je způsoben zejména častější bolesti zad, kterou trpí kolem 80 % 

obyvatelstva a již je označována za civilizační chorobu.  

3.24 Radiodiagnostické oddělení 

Radiodiagnostické oddělení poskytuje kompletní spektrum základních i speciálních 

skiagrafických, skiaskopických, ultrasonografických vyšetření kostry i měkkých částí 

lidského těla. Od roku 2010 středisko poskytuje i vyšetření magnetickou resonancí, která je 

v současnosti jednou z nejsložitějších a nejdražších zařízení pro diagnostické zobrazování. 
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V roce 2013 oddělení provedlo 74 104 ošetření, zdravotní služby využilo 31 

675unicitních pojištěnců. V roce 2012 byl vykázán zisk 39 312 919 Kč, v roce 2013 je 

předpokládán zisk ve výši 41 027 854 Kč. Největší podíl na nákladech mají mzdové náklady, 

které tvoří 43,34 % celkových nákladů. Na oddělení je v roce 2013 zaměstnáno 7 lékařů, 4 

zdravotní sestry a 14 zaměstnanců nelékařů s odbornou způsobilostí. 

Komerční výnosy jsou u oddělení vysoké zejména z důvodů různých klinických studií. 

Výnosy oproti roku 2011 rostou neboť byla pořízen přístroj na magnetickou resonanci. 

Výkony této procedury nebyly do roku 2012 nasmlouvány s pojišťovnou. Od 1. Poloviny 

roku 2012 se bodová výkonnost ústálila. V nákladech výrazně klesá SZM a to především 

z důvodu poklesu ošetření s kontrastní látkou, která je finančně nákladná.  

V následující tabulce jsou uvedeny náklady, výnosy za výkony radiodiagnostického 

oddělení, jejich procentuální podíly na celkových nákladech, výnosech a výsledek 

hospodaření v letech 2011-2013 

Tab. 3.25 - Náklady a výnosy za výkony radiodiagnostické oddělení v Kč v letech 2011-2013 

NÁKLADY na výkony v Kč 

  2011 % 2012 % 2013 % 

Léky 5 991 862 12,66% 5 863 157 13,23% 5 571 036 13,29% 

Krev 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

SZM 716 982 1,51% 703 472 1,59% 569 994 1,36% 

Mzdy 21 592 143 45,62% 18 703 281 42,20% 18 167 874 43,34% 

Ostatní 19 027 958 40,20% 19 049 042 42,98% 17 608 583 42,01% 

CELKEM 47 328 945 100,00% 44 318 952 100,00% 41 917 487 100,00% 

Výnosy za výkony v Kč 

  2011 % 2012 % 2013 % 

Komerční výnosy 3 137 377 4,01% 3 418 534 4,09% 3 676 157 4,43% 

Lůžkové oddělení 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Ambulance, z toho: 75 125 275 95,99% 80 213 337 95,91% 79 269 184 95,57% 

nehospitalizovaní pacienti 55 079 111 70,38% 59 876 184 71,59% 60 203 013 72,58% 

hospitalizovaní pacienti 20 046 164 25,61% 20 337 153 24,32% 19 066 171 22,99% 

CELKEM 78 262 652 100,00% 83 631 871 100,00% 82 945 341 100,00% 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 30 933 707 39 312 919 41 027 854 
Zdroj: interní informace vybrané nemocnice, vlastní zpracování 

3.25 Traumatologické oddělení 

Traumatologické oddělení poskytuje plnohodnotné vyšetření a péči při poranění 

orgánů umožňující člověku pohyb. Oddělení spolupracuje s ortopedickou JIP, oddělením 
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ARO, chirurgickým oddělením a rehabilitačním oddělením. V traumatologické ambulanci 

je prováděno ošetření veškerých úrazů měkkých tkání a zlomenin kostí. V určených případech 

jsou pacienti přijímání k dalšímu ošetření na lůžkové oddělení. Poúrazová poradna 

poskytuje následnou péči o pacienty po úrazech, vykonává a hodnotí RTG snímky a 

doporučuje rehabilitaci. V lůžkové části je 32 standardních lůžek a vedle ambulance je 

umístěno rentgenonové (RTG) pracoviště, sádrovna a operační sál.  

V následující tabulce jsou uvedeny náklady, výnosyza výkonytraumatologického 

oddělení, jejich procentuální podíly na celkových nákladech, výnosech a výsledek 

hospodaření v letech 2011-2013. 

Tab. 3.26 - Náklady a výnosy za výkony traumatologického oddělení v Kč v letech 2011-

2013 

NÁKLADY na výkony v Kč 

  2011 % 2012 % 2013 % 

Léky 518 415 2,53% 928 162 3,07% 949 109 3,22% 

Krev 117 096 0,57% 215 174 0,71% 125 300 0,42% 

SZM 2 791 096 13,64% 5 733 724 18,97% 6 192 621 20,99% 

Mzdy 14 117 360 68,97% 17 694 811 58,54% 17 853 827 60,53% 

Ostatní 2 925 188 14,29% 5 653 483 18,70% 4 377 098 14,84% 

CELKEM 20 469 155 100,00% 30 225 354 100,00% 29 497 955 100,00% 

Výnosy za výkony v Kč 

  2011 % 2012 % 2013
 

% 

Komerční výnosy 502 464    2,49% 1 065 706    3,14% 1 028 473    2,78% 

Lůžkové oddělení 18 505 122    91,57% 29 274 335    86,23% 32 138 052    87,00% 

Ambulance, z toho: 1 200 578    5,94% 3 611 000    10,64% 3 775 534    10,22% 

nehospitalizovaní pacienti 1 146 519    5,67% 3 482 697    10,26% 3 632 155    9,83% 

hospitalizovaní pacienti 54 059    0,27% 128 303    0,38% 143 379    0,39% 

CELKEM 20 208 164    100,00% 33 951 041    100,00% 36 942 059    100,00% 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -260 991 3 725 687 7 444 104 

Zdroj: interní informace vybrané nemocnice, vlastní zpracování 

V roce 2013 oddělení provedlo 17 622 ošetření, zdravotní služby využilo 8 

168unicitních pojištěnců. V roce 2012 byl vykázán zisk 3 725 687 Kč, v roce 2013 je 

předpokládán zisk ve výši 7 444 104 Kč. Největší podíl na nákladech mají mzdové náklady, 

které tvoří 60,53 % celkových nákladů. Na oddělení je v roce 2013 zaměstnáno 5 lékařů, 25 

zdravotních sester. 
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Traumatologické oddělení vzniklo v polovině roku 2011, tomu odpovídají i náklady a 

výnosy oddělení, které následně v dalších letech rostou. Výnosy se zvyšují také z důvodu 

rozšiřování spektra výkonů oddělení. 

3.26 Urologické oddělení 

Urologické oddělení se skládá z lůžkové části a ambulantní části, která zajišťuje 

komplexní diagnostiku a léčbu pacientům s onemocněním močového ústrojí, ledvin a 

mužských pohlavních orgánů. Při léčení je využívána ultrasonografie, rentgenové vyšetření, 

počítačová tomografie aj. Operační výkony jsou prováděny ambulantně, za hospitalizace i 

metodou jednodenní chirurgie. 

V následující tabulce jsou uvedeny náklady, výnosyza výkonyurologického oddělení, 

jejich procentuální podíly na celkových nákladech, výnosech a výsledek hospodaření v letech 

2011-2013 

Tab. 3.27- Náklady a výnosyza výkonyurologického oddělení v Kč v letech 2011-2013 

NÁKLADY na výkony v Kč 

  2011 % 2012 % 2013 % 

Léky 648 659 3,56% 736 450 3,99% 660 599 3,90% 

Krev 158 396 0,87% 118 188 0,64% 158 396 0,93% 

SZM 1 852 605 10,17% 1 957 343 10,60% 1 829 846 10,80% 

Mzdy 10 707 708 58,81% 10 328 024 55,91% 9 857 481 58,16% 

Ostatní 4 840 800 26,59% 5 333 217 28,87% 4 442 225 26,21% 

CELKEM 18 208 168 100,00% 18 473 222 100,00% 16 948 547 100,00% 

Výnosy za výkony v Kč 

  2011 % 2012 % 2013 % 

Komerční výnosy 726 598    3,29% 1 349 783    5,22% 898 438    3,97% 

Lůžkové oddělení 18 000 170    81,53% 20 995 014    81,19% 17 910 089    79,12% 

Ambulance, z toho: 3 351 130    15,18% 3 515 746    13,60% 3 827 242    16,91% 

nehospitalizovaní pacienti 2 939 240    13,31% 3 085 778    11,93% 3 406 609    15,05% 

hospitalizovaní pacienti 411 890    1,87% 429 968    1,66% 420 633    1,86% 

CELKEM 22 077 898    100,00% 25 860 543    100,00% 22 635 769    100,00% 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 3 869 730 7 387 321 5 687 222 
Zdroj: interní informace vybrané nemocnice, vlastní zpracování 

V roce 2013 oddělení provedlo 11 417 ošetření, zdravotní služby využilo 4 

482unicitních pojištěnců. V roce 2012 byl vykázán zisk 7 387 321 Kč, v roce 2013 je 

předpokládán zisk ve výši 5 687 222 Kč. Největší podíl na nákladech mají mzdové náklady, 
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které tvoří 58,16 % celkových nákladů. Na oddělení jsou v roce 2013 zaměstnáni 4 lékaři a 9 

zdravotních sester. 

Urologické oddělení je malé oddělení, ve kterém každý náročnější pacient způsobí 

velký výkyv v úhradě. V roce 2012 vzrostly výnosy v lůžkové části o 2 994 844 Kč, neboť 

bylo ošetřeno více pacientů, kteří patřili do DRG skupiny, jejichž úhrada je výnosnější. 

Koncem roku 2012 došlo snížení počtu lůžek z 20 míst na 10 míst. Největší zásluhu na 

poklesu výnosů v lůžkové části v roce 2013 o 3 084 925 Kč má právě redukce lůžek. Taktéž 

tato situace měla vliv na propuštění několika zaměstnanců a tím i snížení mzdových nákladů o 

470 543 Kč. 

3.27 Ušní, nosní a krční oddělení 

Oddělení je zaměřeno na nemoci uší, nosu a krku. Jsou zde léčeny stavy akutní (úrazy 

obličeje, krku, cizí tělesa v dýchacích a polykacích cestách), ale i chronická onemocnění. 

Nedílným zaměření oddělení jsou nádorová onemocnění v uších, nosu a krku. Pacientům je 

poskytováno kompletní vyšetření, následná adekvátní terapie, chirurgická léčba a případná 

navazující chemoterapie a radioterapie. V ambulanci je poskytována komplexní péče a její 

součástí je tichá komora s audiometrem a tympanometrem, které slouží k vyšetření sluchu. 

V roce 2013 oddělení provedlo 7 873 ošetření, zdravotní služby v ambulanci využilo 

6 260unicitních pojištěnců. V roce 2012 byla vykázána ztráta 4 799 837 Kč, v roce 2013 je 

předpokládána ztráta ve výši 1 747 414 Kč. Největší podíl na nákladech mají mzdové 

náklady, které tvoří 71,29 % celkových nákladů. Na oddělení jsou v roce 2013 zaměstnáni 2 

lékaři a 11 zdravotních sester. 

V roce 2012 výrazně poklesly výnosy za výkony oddělení téměř na polovinu hodnoty 

roku 2011. Způsobilo to úmrtí primáře v květnu 2012, operativa byla z velké části přerušena. 

Jelikož se jedná o velmi malý obor, jsou na oddělení pouze dva lékaři, dokonce po měsíci 

odešel i druhý lékař a operativa byla zrušená až do září 2012, kdy byla přijata na oddělení 

nová lékařka, které postupně operativu začala obnovovat, tím se v roce 2013 dostávají výnosy 

téměř na stejnou úroveň roku 2011. 

V následující tabulce jsou uvedeny náklady, výnosy za výkony ušního, nosního, a krčního 

oddělení, jejich procentuální podíly na celkových nákladech, výnosech a výsledek 

hospodaření v letech 2011-2013 
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Tab. 3.28 - Náklady a výnosy za výkony ušního, nosního a krčního oddělení v Kč v letech 

2011-2013 

NÁKLADY na výkony v Kč 

  2011 % 2012 % 2013 % 

Léky 263 471 2,26% 207 388 1,92% 187 769 1,74% 

Krev 18 700 0,16% 11 676 0,11% 11 760 0,11% 

SZM 328 455 2,81% 296 194 2,74% 361 857 3,36% 

Mzdy 8 088 344 69,23% 7 266 932 67,30% 7 685 521 71,29% 

Ostatní 2 984 016 25,54% 3 015 087 27,92% 2 534 252 23,51% 

CELKEM 11 682 986 100,00% 10 797 277 100,00% 10 781 159 100,00% 

Výnosy za výkony v Kč 

  2011 % 2012 % 20131) % 

Komerční výnosy 352 567    3,92% 320 395    5,34% 375 275    4,15% 

Lůžkové oddělení 6 550 260    72,83% 3 713 271    61,91% 6 021 339    66,65% 

Ambulance, z toho: 2 091 516    23,25% 1 963 774    32,74% 2 637 131    29,19% 

nehospitalizovaní pacienti 1 578 199    17,55% 1 484 108    24,75% 1 898 100    21,01% 

hospitalizovaní pacienti 513 317    5,71% 479 666    8,00% 739 031    8,18% 

CELKEM 8 994 343    100,00% 5 997 440    100,00% 9 033 745    100,00% 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -2 688 643 -4 799 837 -1 747 414 

Zdroj: interní informace vybrané nemocnice, vlastní zpracování 
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Následující tabulka zobrazuje náklady a výnosyza výkony jednotlivých oddělení, 

jejich nejvýnosnější část a procentní body této části, také nejnákladnější část a její procentní 

body a také výsledek hospodaření jednotlivých oddělení v Kč v roce 2012 

Tab. 3.29 – Počet lůžek, náklady a výnosyza výkony jednotlivých oddělení a výsledek 

hospodaření v Kč v roce 2012 

Oddělení lůžka 

Výnosy za 

výkony  

Nejvýnosnější 

část oddělení % 

Náklady na 

výkony 

Největší 

část 

nákladů    % Rozdíl 

ARO 6 50 822 892 lůžková část 63,99 41 981 870 mzdy 50,63 8 841 022 

Biochemické 0 59 882 515 ambulance 99,77 29 717 458 SZM 51,10 30 165 057 

Dětské 46 45 402 824 lůžková část 89,00 40 664 200 mzdy 70,41 4 738 624 

Hematologicko-

transfúzní 0 72 224 631 komerční  78,07 60 946 573 ostatní 51,57 11 278 058 

Chirurgické 85 78 413 890 lůžková část 88,35 77 343 586 mzdy 59,54 1 070 304 

Infekční 30 18 589 258 lůžková část 87,87 19 244 781 mzdy 58,50 -655 523 

Interní 144 135 685 121 lůžková část 79,69 103 873 762 mzdy 57,84 31 811 359 

Kožní 0 4 312 831 ambulance 88,66 3 581 599 mzdy 75,75 731 232 

Mamografické 0 6 009 502 ambulance 98,98 4 345 012 mzdy 45,68 1 664 490 

Klinické 

mikrobiologie 0 15 882 307 ambulance 99,31 13 233 858 mzdy 52,59 2 648 449 

Neurologické 36 33 851 627 lůžková část 76,06 33 124 803 mzdy 63,76 726 824 

Oční 0 10 849 237 ambulance 87,96 12 370 670 ostatní  31,41 -1 521 433 

Následné 

intenzivní péče 10 24 214 721 lůžková část 98,76 23 976 654 mzdy 55,59 238 067 

Následné péče 83 37 319 861 lůžková část 90,23 32 732 953 mzdy 55,67 4 586 908 

Nefrologie a 

dialýzy 0 43 035 062 ambulance 98,45 28 727 138 mzdy 30,90 14 307 924 

Nukleární 

medicíny 0 30 617 472 ambulance 97,83 18 686 727 ostatní  44,87 11 930 745 

Ošetřovatelské 

péče 30 11 904 193 lůžková část 90,26 8 717 227 mzdy 47,72 3 186 966 

Onkologické 

oddělení 0 9 824 464 ambulance 89,08 7 927 814 mzdy 25,87 1 896 650 

Ortopedické 26 54 383 886 lůžková část 89,28 50 795 025 mzdy 41,11 3 588 861 

Patologie 0 13 652 203 ambulance 99,52 8 094 292 mzdy 65,44 5 557 911 

Plicní 25 24 297 644 lůžková část 76,37 18 114 090 mzdy 59,75 6 183 554 

Porodnicko-

gynekologické  51 50 655 953 lůžková část 86,70 50 100 571 mzdy 63,15 555 382 

Rehabilitační 25 56 419 922 ambulance 57,25 23 865 234 mzdy 68,98 32 554 688 

Radiodiagnostické 0 83 631 871 ambulance 95,91 44 318 952 ostatní 42,98 39 312 919 

Traumatologické 25 33 951 041 lůžková část 86,23 30 225 354 mzdy 58,54 3 725 687 

Urologické 10 25 860 543 lůžková část 81,19 18 473 222 mzdy 55,91 7 387 321 

Ušní, nosní, krční 10 5 997 440 lůžková část 61,91 10 797 277 mzdy 67,30 -4 799 837 

Celkem 642 1 037 692 911     815 980 702     221 712 209 

Zdroj: Interní informace, vlastní zpracování 
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Graf 3.1 – Náklady a výnosy za výkony jednotlivých oddělení v Kč v roce 2012 

 

Zdroj: interní informace, vlastní zpracování 

 Vybraná nemocnice disponuje 27 odděleními, které poskytují nejrůznější zdravotní 

péči. Nemocnice může v lůžkové části hospitalizovat 642 pacientů. Celkové výnosy za 

výkony jsou ve výši 1 037 692 911 Kč. Celková náklady na výkony jsou v částce 815 980 702 

Kč. Výsledek hospodaření za poskytované výkony jsou ve výši 221 712 209 Kč.  Největším 

oddělením je interní oddělení, které disponuje 144 lůžky, následuje chirurgické oddělení, 

které má k dispozici 85 lůžek a třetím největším oddělením je porodnicko-gynekologické 

oddělení, na kterém může být v lůžkové části hospitalizováno 51 pacientů. Mezi nejziskovější 

střediska, které mají VH za poskytnuté výkony vyšší než 30 milionů Kč je radiodiagnostické 
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oddělení se ziskem 39 312 919 Kč, po té interní oddělení se ziskem 31 811 359 Kč a 

biochemické oddělení. Se záporným výsledkem hospodaření za poskytované výkony jsou tři 

oddělení – interní, oční a ušní, nosní krční.  

 Nejvýnosnější částí za výkony je u 15 oddělení lůžková část, u 11 oddělení je to 

ambulantní část a u 1 oddělení jsou největší částí výnosů komerční výnosy (hematologicko-

transfúzní oddělení). U 22 oddělení jsou nejvyšší částí nákladů mzdové náklady, které se 

většinou pohybují v rozmezí 50-75% veškerých nákladů. U jednoho oddělení je 

nejnákladnější SZM a u 4 oddělení jsou to ostatní náklady. Nejnákladnějším oddělením je 

interní oddělení, které má náklady ve výši 135 685 121 Kč a za ním následuje 

radiodiagnostické oddělení, které má náklady v částce 83 631 871 Kč.  
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4 Analýza příjmů od zdravotních pojišťoven ve vybrané 

nemocnici 

Příjmy od zdravotních pojišťoven jsou řízeny buď úhradovými vyhláškami, které jsou 

stanoveny na daný rok nebo pokud zdravotní pojišťovna nabídne jinou smluvní dohodu o 

úhradě za poskytování zdravotní péče a je pro nemocnici zajímavá. Namodeluje ji dle čísel 

minulého roku a pokud je toto smluvní ujednání výhodnější, než úhrada dle úhradové 

vyhlášky, přistoupí  na ni. Nemocnice má nasmlouvanou úhradu za provedenou péči, ať už 

dle vyhlášky nebo dle dodatků ke smlouvě, se všemi zdravotními pojišťovna s výjimkou 

Zaměstnanecké pojišťovny Škoda.  

4.1 Úhradová vyhláška v roce 2012 

Ministerstvem zdravotnictví České republiky byla stanovena pro rok 2012, 

k financování zdravotních zařízení zdravotními pojišťovnami, úhradová vyhláška č. 425/2011 

Sb.  

Pro rok 2012 zahrnovala tato vyhláška úhradu za: 

a) individuálně smluvně sjednanou složku úhrady, 

b) úhradu formou případového paušálu, 

c) úhradu vyčleněnou z úhrady formou případového paušálu 

d) ambulantní složku úhrady 

Důležitým bodem úhradové vyhlášky je referenční období - rok 2010, do kterého byla 

zařazena veškerá zdravotní péče poskytnutá, zdravotnickým zařízením vykázaná a zdravotní 

pojišťovnou uznaná.  

4.1.1 Individuálně smluvně sjednaná složka úhrady 

Jedná se o tzv. balíčky, jejichž výše úhrady závisí na individuální domluvě mezi 

zdravotním zařízením a pojišťovnou. Úhradová vyhláška přesně vyjmenovává hospitalizační 

případy a jejich skupiny vztažené k diagnóze, které do těchto balíčků patří.  

Péče je hrazena pojišťovnou podle vykázaných výkonů, avšak do výše, která byla 

stanovena domluvou. Pokud dojde k překročení vykázané péče, nemá zdravotní zařízení 

nárok na zvýšení úhrady 
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Léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny ve výši 98 % 

průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce v referenčním období vynásobením 

počtem unikátních pojištěnců v hodnoceném období. Maximálně pojišťovna uhradí 110 % 

počtu unikátních pojištěnců, kterým byl léčivý přípravek a potravina poskytnuta 

v referenčním období.  

4.1.2 Úhrada formou případového paušálu 

Případový paušál zahrnuje úhradu hospitalizačních případů, které po zařazení podle 

Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze, tvoří skupiny DRG.  Takzvané případy alfa
44

 

jsou vyjmenovány v příloze č. 10 této vyhlášky, u nichž jsou vyjmenovány vybrané skupiny a 

jejich relativní váhy. Tato skupina oproti předešlým rokům výrazně vzrostla. Tvoří přibližně 

70-80 % hospitalizací.  

Pro úhradu případů alfa bylo potřeba nejprve vypočítat redukovaný case-mix (CMalfa), 

který byl vynásoben základní sazbou
45

 (referenční sazbou pro rok 2012 stanovena ve výši 

29 500 Kč). 

Redukovaná výše se stanoví podle následujících podmínek: 

a)  jestliže je CMalfa vyšší než 105 % referenčního roku a současně je počet případů vyšší 

než 103 % roku referenčního, pak je úhrada péče 105 % CMalfa vynásobená základní 

sazbou, 

b) jestliže je CMalfa  rovno nebo nižší než 105 % referenčního roku a současně je počet 

případů menší o 2 %, než CMalfa, pak je úhrada péče v přesné výši v jaké ji v roce 

2012 vykázala, tzn. CMalfa vynásobený základní sazbou. 

c) Pokud dojde k nedodržení počtu případů o 2 % nižší než CMalfa, dojde ke dvou 

obměnám: 

 pokud je CMalfanižší nebo roven 105 % referenčního období, dochází ke 

snížení počtu procentní bodů ve výši, jaký byl překročen  2% rozdíl mezi 

poměrem počtu případů a poměrem CMalfa, Výsledek je poté násoben základní 

sazbou.  

                                                 
44

 Případy alfa – skupina DRG základen, které jsou definovány úhradovou vyhláškou a jsou vybrány podle 

nákladové stejnorodosti a relativně nízkou manipulovatelností 
45

 Základní sazba –  jedná se o výši úhrady za jednotku relativní váhy, referenční základní sazba - je celostátní 

základní sazba, kterou stanovuje úhradová vyhláška 
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 Pokud je CMalfavyšší než 105 % referenčního období, počítá pojišťovna pro 

rok 2012 CMalfa referenčního období, který je zvýšen o 5 %. Výsledek je 

násoben základní sazbou. 

4.1.3 Úhrada vyčleněná z úhrady formou případového paušálu 

Jedná se o tzv. případy beta, které jsou vyjmenovány ve skupinách DRG v příloze č. 11 

vyhlášky. Tyto skupiny mají malý počet v produkci nemocnic a každá skupina má velkou 

různorodost nákladů. Jde o např. onkologické výkony, léčení popálenin a transplantace. 

 Jestliže se výkony vykazují bodově s přičtením zvlášť účtovaného materiálu (ZUM), 

zvlášť účtovaného lékařského přípravku (ZULP) a lékového paušálu a množství bodů 

je stejné jako v období referenčním, je úhrada ZUM, ZULP, lékového paušálu a 

hodnota bodu navýšena o 7 %.  

 Jestliže péče, která je vykázána, je v rozmezí od 100%-103% referenčního období, 

hodnota bodu je navýšena o 3,5 %, tzn. že péče i úhrada ZUM, ZULP a lékového 

paušálu jsou hrazeny z 50 % 

 Jestliže je zvýšen objem péče nad 103 % referenčního období, tato péče nad daný limit 

není hrazena. 

4.1.4 Ambulantní složka úhrady 

Jedná se o úhradu ambulantní péče, která je hrazena výkonově a má nastaveny tyto výhrady: 

 jestliže zdravotnické zařízení vykáže součet úhrad ambulantní péče nižší než 98% 

úhrady za ambulantní péči poskytnutou v roce 2010 a současně je ošetřeno nejméně 

100% unicitních pojištěnců v porovnání s referenčním období, tak platí, že výsledná 

úhrada je pojišťovnou proplacena ve výši 98 % referenčního období – roku 2010; 

 jestliže zdravotnické zařízení ošetří v hodnoceném období méně než 100 % unikátních 

pojištěnců referenčního období, je úhrada ponížena o takový počet procentních bodů, 

jakých nebylo dosaženo 100%. 

4.1.5 Regulační omezení 

Nově má zdravotní pojišťovna příležitost provádět náhodné či cílené šetření, které by 

dokazovalo nedodržení pravidel vykazování a zařazení případů do skupin, které mají vyšší 

relativní váhu. Za toto porušení je pojišťovna oprávněna adekvátně snížit úhradu.  
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 Pokud pojišťovna provádí cílené šetření u případů, které vykazovaly významné 

odchylky a zjistí neoprávněné zařazení do skupin s vyšší relativní váhou , dochází 

k ponížení úhrady o trojnásobek hodnoty rozdílu mezi původně vykázanou a zdravotní 

pojišťovnou revidovanou.  

 Pokud pojišťovna provádí náhodné šetření vybírá určený počet případů v příslušné 

DRG bázi. Při náhodném šetření může docházet ke dvěma situacím: 

a) Pokud dojde ke kontrole méně než 5% případů, minimálně však 10 případů a je 

zjištěno špatné zařazení, dojde ke snížení hodnoty úhrady celé DRG báze na 20% 

a následně násobena koeficientem, který je počítán jako (CMpůvodní – CMpo 

šetření)/CMpůvodní 

b) Pokud dojde ke kontrole více než 5% případů, minimálně však 30 případů a je 

zjištěno špatné zařazení, dojde ke snížení hodnoty úhrady celé DRG báze na 80% 

a následně násobena koeficientem, který je počítán jako (CMpůvodní – CMpo 

šetření)/CMpůvodní. 

4.1.6 Regulační omezení na předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky 

Jestliže celková úhrada za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky roku 2012 

převýší 98% úhrady referenčního období, po té má zdravotní pojišťovna nárok na snížení 

celkové úhrady až o 40%. Pokud je péče poskytnuta 50 a méně pojištěncům dané zdravotní 

pojišťovny nemůže tuto regulaci uplatnit.  

4.2 Úhradová vyhláška v roce 2013 

Ministerstvem zdravotnictví České republiky byla stanovena pro rok 2013, 

k financování zdravotních zařízení zdravotními pojišťovnami, úhradová vyhláška č. 475/2012 

Sb.  

Pro rok 2013 zahrnuje úhradu za: 

e) individuálně smluvně sjednanou složku úhrady, 

f) úhradu formou případového paušál, 

g) úhradu vyčleněnou z úhrady formou případového paušálu 

h) ambulantní složku úhrady 

Důležitým bodem úhradové vyhlášky je referenční období - rok 2011, do kterého byla 

zařazena veškerá zdravotní péče poskytnutá, zdravotnickým zařízením vykázaná a zdravotní 

pojišťovnou uznaná.  
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4.2.1 Individuálně smluvně sjednaná složka úhrady 

Jedná se o tzv. balíčky, jejichž výše úhrady závisí na individuální domluvě mezi 

zdravotním zařízením a pojišťovnou, která pokud není uzavřena do 30. Dubna 2013, poskytne 

nemocnici úhradu, která je vypočtena jako součet úhrad pro vyjmenované skupiny. Úhradová 

vyhláška přesně vyjmenovává hospitalizační případy a jejich skupiny vztažené k diagnóze, 

které do těchto balíčků patří. Celková úhrada za jednotlivé skupiny je vypočtena jako součin 

alespoň 50 % případů léčených v roce 2011. A také platí, že úhrada za každou vyjmenovanou 

skupinu činí nejméně 85 % úhrady počtu případů v roce 2011. 

U metabolických poruch jsou hrazeny léčivé přípravky a potraviny maximálně do 

100% dvanáctinásobku průměrné měsíční úhrady roku 2012, která je vypočítána z měsíců, 

kdy byla léčba poskytována. Tento průměr je poté vynásoben počtem unikátních pojištěnců 

léčených v roce 2012. 

Péče je hrazena pojišťovnou podle vykázaných výkonů, avšak do výše, která byla 

stanovena domluvou. Pokud dojde k překročení jednotkových nákladů dochází k ponížení 

úhrady. Úhrada nad limit je možná pouze na úkor „nedočerpní“ limitu stanového na léčbu 

jiného příslušného onemocnění.  

Léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou hrazeny ve výši 98 % 

průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce v referenčním období vynásobením 

počtem unikátních pojištěnců v hodnoceném období. Maximálně pojišťovna uhradí 108 % 

počtu unikátních pojištěnců léčených k 31.12. 2012, kterým byl léčivý přípravek a potravina 

poskytnuta na léčbu revmatologie, Crohnovy choroby aj. Maximálně pojišťovna uhradí 102 % 

unikátních pojištěnců léčených v roce 2012, kterým byl podán léčivý přípravek k léčení 

ostatních chorob.  

4.2.2 Úhrada formou případového paušálu 

Případový paušál zahrnuje úhradu hospitalizačních případů, které po zařazení podle 

Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze, tvoří skupiny DRG.  Takzvané případy alfa
46

 

jsou vyjmenovány v příloze č. 10 této vyhlášky, u nichž jsou vyjmenovány vybrané skupiny a 

jejich relativní váhy.  

                                                 
46

 Případy alfa – skupina DRG základen, které jsou definovány úhradovou vyhláškou a jsou vybrány podle 

nákladové stejnorodosti a relativně nízkou manipulovatelností 
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K výpočtu úhrady je třeba znát redukovanou výši case mixu alfa a základní sazbu, 

která je vypočítávána celostátní sazby a referenční individuální sazby roku 2011. Redukovaný 

CMalfa2013   je roven právě nejmenšímu z počtu případů hospitalizací ukončených a 

zdravotních pojišťovnou uznaných v roce 2011 nebo počtu  případů hospitalizací vykázaných 

vybranou nemocnicí v roce 2013 nebo upravenému počtu případů alfa provedených 

v hodnoceném období. 

4.2.3 Úhrada vyčleněná z úhrady formou případového paušálu 

Jedná se o tzv. případy beta, které jsou vyjmenovány ve skupinách DRG v příloze č. 11 

vyhlášky. Tyto skupiny mají malý počet v produkci nemocnic a každá skupina má velkou 

různorodost nákladů. Jde o např. onkologické výkony, léčení popálenin a transplantace. 

 jestliže se výkony vykazují bodově s přičtením zvlášť účtovaného materiálu (ZUM), 

zvlášť účtovaného lékařského přípravku (ZULP) a lékového paušálu a množství bodů 

je stejné jako v období referenčním, je úhrada ZUM, ZULP, lékového paušálu tvoří 

hodnota bodu 105% roku 2011 vynásobená koeficientem přechodu pacientů, 

 jestliže péče, která je vykázána, je v rozmezí od 100%-103% referenčního období, 

hodnota bodu je navýšena o 3,5 %, tzn. že péče i úhrada ZUM, ZULP a lékového 

paušálu jsou hrazeny z 50 %, 

 Jestliže je zvýšen objem péče nad 105 % referenčního období, tato péče nad daný limit 

není hrazena. 

4.2.4 Ambulantní složka úhrady 

Jedná se o úhradu ambulantní péče, která je hrazena výkonově a má nastaveny tyto výhrady: 

 Pokud nemocnice vykáže v hodnoceném období více než 101% úhrady roku 2011, 

potom je výsledná úhrada za rok 2013 ve výši 101% úhrady roku 2011. 

 jestliže zdravotnické zařízení vykáže součet úhrad ambulantní péče nižší než 94% 

úhrady za ambulantní péči poskytnutou v roce 2011, současně je ošetřeno nejméně 

98% unicitních pojištěnců v porovnání s referenčním obdobím, a také zároveň vykáže 

nejméně 98% počtu bodů referenčního období, tak platí, že výsledná úhrada je 

pojišťovnou proplacena ve výši 94 % úhrady 2010; 

 jestliže zdravotnické zařízení ošetří v hodnoceném období méně než 98 % unikátních 

pojištěnců referenčního období a zároveň nevyprodukuje 98% bodů roku 2010, je 

úhrada ponížena o takový počet procentních bodů, jakých nebylo dosaženo 98%. 
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4.2.5 Regulační omezení 

Zdravotní pojišťovna má možnost provádět náhodné či cílené šetření, které by dokazovalo 

nedodržení pravidel vykazování a zařazení případů do skupin, které mají vyšší relativní váhu. 

Za toto porušení je pojišťovna oprávněna adekvátně snížit úhradu.  

 Pokud pojišťovna provádí cílené šetření u případů, které vykazovaly významné 

odchylky a zjistí neoprávněné zařazení do skupin s vyšší relativní váhou , dochází 

k ponížení úhrady o trojnásobek hodnoty rozdílu mezi původně výkázanou a zdravotní 

pojišťovnou revidovanou.  

 Pokud pojišťovna provádí náhodné šetření vybírá určený počet případů v příslušné 

DRG bázi. Při náhodném šetření může docházet ke dvěma situacím: 

c) Pokud dojde ke kontrole méně než 5% případů, minimálně však 10 případů a je 

zjištěno špatné zařazení, dojde ke snížení hodnoty úhrady celé DRG báze na 20% 

a následně násobena koeficientem, který je počítán jako (CMpůvodní – CMpo 

šetření)/CMpůvodní 

d) Pokud dojde ke kontrole více než 5% případů, minimálně však 30 případů a je 

zjištěno špatné zařazení, dojde ke snížení hodnoty úhrady celé DRG báze na 80% 

a následně násobena koeficientem, který je počítán jako (CMpůvodní – CMpo 

šetření)/CMpůvodní. 

4.3 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 

V návaznosti na vyhlášku č. 425/2011 Sb. a dodatků ke smlouvě o poskytování a 

úhradě zdravotní péče pro zdravotnická zařízení byla vybrané nemocnici vyplacena úhrada za 

poskytnutou, vykázanou a pojišťovnou uznanou péči za rok 2012 a to ve výši 481 875 814,35 

Kč. 

VZP ČR vybrané nemocnici hradila péči přesně dle úhradové vyhlášky a to: 

 úhradou formou případového paušálu, 

 ambulantní složkou úhrady 

 individuálně smluvně sjednaná složka úhrady, 

 úhradu vyčleněnou z úhrady formou případového paušálu 

V následující tabulce je vyjádřeno vyúčtování úhrady za poskytování zdravotní péče vybrané 

nemocnici od VZP ČR v roce 2012. 
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Tab. 4. 1 - Vyúčtování úhrady vybrané nemocnici za poskytování zdravotní péče od VZP 

ČR v roce 2012. 

Úhrada 2010 2012 

Ambulantní složka  152 901 457,62 Kč 

Součet úhrad 154 962 581,24 Kč 149 728 081,91 Kč 

Poměr součtu úhrad 2012/2010 96,62% 

Počet unictních pojištěnců 148 887 153 928 

Poměr unicitních pojištěnců 2012/2010 103,39% 

Počet bodů 143 802 485,5 160 061 484,8 

Poměr počtu bodů 2012/2010 111,31% 

Paušální složka 279 432 275,94 Kč 

Case-mix alfa 8 696,9850 8 647,3893 

Poměr case-mixu 2012/2010 99,43% 

Počet hospitalizací 12615 12568 

Poměr počtu případů 2012/2010 99,63% 

Krácení úhrady 0,00% 

Redukovaný CM - 105% CM 2010 8647,3893 

Základní sazba 32 833,5400 Kč 

Extramurální péče  4 492 159,8300 Kč 

Vyčleněná z úhrady formou příp. paušálu 7 846 365,90 Kč 

Nasmlouvaná odměna za umělý kloub 21 430 378,00 Kč 

Individuálně smluvně sjednaná složka  16 233 168,67 Kč 

Regulace preskripce -195 254,25 Kč 

Ostatní úhrady 4 227 422,47 Kč 

CELKEM ÚHRADA od VZP ČR 481 875 814,35 Kč 

Na zálohách vyplaceno 503 668 488,00 Kč 

Doplatek -21 792 673,65 Kč 
Zdroj: Interní informace, vlastní zpracování 

Vybranánemocnice vytvořila v ambulantní péči součet úhrad, který je menší než 98% 

úhrady referenčního období.  V roce 2010 vykazovala úhradu ve výši 154 962 581,24 Kč a 

v roce 2012 vykázala 149 728 081,91 Kč, což je 96,62%. Nemocnice musela splnit dvě 

podmínky: ošetřit v hodnoceném období 100 % ošetřených pacientů referenčního roku. 

V roce 2010 ošetřila 148 887 unicitních pojištěnců, v roce 2012 ošetřila 153 928 unicitních 

pojištěnců (103,39% roku 2010) a musela dodržet alespoň 100% počtu bodů roku 2010, což 

překročila o 11,31%. Obě podmínky k úhradě 98% byly splněny, tudíž za ambulantní péči 

nemocnice obdržela 151 863 329,62 Kč.Také VZP vyplatila úhradu za péči, která není 

zahrnuta do ambulantní složky ve výši 1 038 128 Kč. Výsledná úhrada za ambulantní péči je 

ve výši 152 901 457, 62 Kč. 
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Úhrada formou případového paušálu byla vypočtena dle referenčního období, ve kterém 

byl case-mix alfa ve výši 8 696,985 a v roce 2012 je tento CMalfa ve výši 8647,38930. Dle 

úhradové vyhlášky se tyto dvě hodnoty vydělí jako CMalfa2012/CMalfa2010 . Díky výpočtu 

zjistíme, že vybraná nemocnice splnila v roce 2012 péči v lůžkové části na 99,429 % roku 

2010. Stejným způsobem je třeba dopočítat % případů, které byly v roce 2012 oproti 

referenčnímu období. V roce 2010 bylo provedeno 12 615 případů a v roce 2012 bylo 

vykázáno 12 568 případů. Tudíž pokud opět tyto čísla podělíme PPalfa2012/PPalfa2010  dostáváme 

splněno pravidlo, že CMalfa je menší než 105% referenčního období a zároveň počet případů 

není vyšší než 103% referenčního období, tudíž je vybrané nemocnici hrazeno to, co je 

vykázáno. Nebo-li redukovaný CM je roven CMalfa2012 a to ve výši 8647,38930. Vypočtený 

redukovaný CM je násoben základní sazbou, která je pro vybranou nemocnici od VZP ČR 

vypočtena na 32 833,54 Kč. Celková úhrada formou případového paušálu je ve výši 

283 924 402,5 Kč. V roce 2012 byla vybranou nemocnicí vykázána také extramurální péče
47

 

ve výši 4 492 159,83 Kč, která je proplacena provádějícímu zařízení a musí být odečtena 

z úhrady vybrané nemocnice. Výsledná úhrada od VZP ČR za lůžkovou péči spadající do 

CMalfaje ve výši 279 432 275,94 Kč.  

Úhrada za položky nespadající do paušální úhrady byly vypočteny jako maximum – 103% 

částky 7 617 830,97 Kč ve výši 7 846 365,90 Kč. Vybraná nemocnice má nasmlouvanou 

s VZP úhradu za výkony, které souvisí s náhradou kloubů. Za výkony a zdravotnický materiál 

obdržela 19 253 378 Kč a za následnou rehabilitaci po zákroku 2 177 000 Kč. Individuálně 

smluvně sjednanou složkou úhrady jsou operace žlučníku, gynekologické zákroky, operace 

karpálního tunelu a kýly. Za tyto výkony bylo nemocnici vyplaceno od VZP ČR celkem 

16 233 168,67 Kč. Regulační mechanizmus na léčiva je vypočítán jako 40% z  488 135,625 

Kč, o které byl přesáhnut limit 98% předepsaných léčiv v roce 2010. Vybrané nemocnici za 

nesplnění podmínky byla regulována úhrada o 195 254,25 Kč. Do ostatních úhrad jsou 

započítány výkony operace čoček ve výši 6 850 200 Kč. Od této částky byla odečtena pokuta 

za špatné zařazení do DRG skupiny ve výši 2 629 903,03 Kč.  

Celková úhrada náležející vybrané nemocnici od VZP ČR činí 481 875 814,35 Kč. Na 

zálohách pojišťovna vyplatila 503 668 488 Kč. Nemocnice tedy VZP ČR musí uhradit zpět 

21 792 673,65 Kč.  

                                                 
47

 Extramurální péče – péče vykázaná jinou nemocnicí v čase hospitalizace pacienta, která je prováděna na 

žádost oddělení poskytující zdravotní péči. Úhrada za výkony, které jsou součástí DRG alfa je hrazena zařízení, 

které ošeření provádí a následně je odečtena z úhrady zařízení, které o péči žádalo.  
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4.4 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky 

Výše úhrady od ZPMV ČR v roce 2012 je řízena smlouvou mezi vybranou nemocnici o 

poskytování a úhradě zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění č. 

9NEM_0014. Smlouva stanovuje úhradu za hodnocené období formou paušální složky za 

hospitalizační a ambulantní zdravotní péči ve výši 106% referenčního období – roku 2010. 

Poskytnutí výše uvedeného % úhrady je podmíněna následnými skutečnostmi a to: 

1) splněním alespoň 96 % vykázaného case mixu referenčního období a zároveň alespoň 

98% počtu hospitalizací roku 2010 

2) splněním alespoň 98 % počtu bodů referenčního období a zároveň 96 % ošetřených 

unicitních rodných čísel roku 2010. 

Ve smlouvě je uvedeno i ponížení část úhrady v případě nesplnění podmínek. Jedná se 

ponížení počtu procentních bodů, odpovídající vyšší zobou hodnot, o které nebylo dosaženo 

příslušné hodnoty. 

ZMPV ČR má nárok na zohlednění změny objemu vykázané a uznané mimořádně 

nákladné zdravotní péče ve srovnání s referenčním obdobím. Jedná se o péči, jejíž náklady na 

jednoho pacienta převýší částku 1.000.000 Kč. Pokud nedojde ke stejnému vykázání péče 

jako v roce 2010, odečte se z vyúčtování rozdíl částek. 

Pojišťovna poskytovala vybrané nemocnice v roce 2012 předběžnou měsíční úhradu ve 

výši 1/12 ze 102% úhrady za rok 2010. Měsíčně se jednalo o částku 9 850 452 Kč. 

V následující tabulce je rozebráno vyúčtování za rok 2012 od ZPMV ČR, která dokazuje 

splnění podmínek smlouvy a úhradu za poskytování zdravotní péče ve výši 122 961 617, 27 

Kč.  

 

 

 

 

 



85 

 

Tab. 4. 2 – Vyúčtování úhrady vybrané nemocnice za poskytování zdravotní péče od 

ZMPV ČR v roce 2012 

 

Zdroj: interní informace, vlastní zpracování 

4.5 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a 

stavebnictví 

V návaznosti na vyhlášku č. 425/2011 Sb. a dodatků ke smlouvě o poskytování a 

úhradě zdravotní péče pro zdravotnická zařízení byla vybrané nemocnici vyplacena úhrada za 

poskytnutou, vykázanou a pojišťovnou uznanou péči za rok 2012 a to ve výši 13 398 802 Kč 

VZP ČR vybrané nemocnici hradila péči přesně dle úhradové vyhlášky a to: 

 ambulantní složkou úhrady 

 úhradou formou případového paušálu, 

 úhradu vyčleněnou z úhrady formou případového paušálu 

 individuálně smluvně sjednaná složka úhrady. 

V roce 2012 vyprodukovala nemocnice CMalfave výši 271,6559, což je 126,58 % 

CMalfa v roce 2010. Počet hospitalizací se v hodnoceném období rovnal 116,06% počtu 

hospitalizaci referenčního roku. Oba výše uvedené poměry splňují podmínky, dané úhradovou 

Vyúčtování 2010 2012 

Mimořádně nákladná péče (MNP) 5 980 470,85 Kč 4 876 532,54 Kč 

Hospitalizační složka 66 442 791,43 Kč   

Poměr počtu případu 2012/2010 101% 

Poměr case-mixu 2012/2010 112% 

Index krácení úhrady 0% 

Ambulantní složka 49 444 873,57 
 Poměr bodů 2012/2010 103% 

Poměr URČ 2012/2010 99% 

Index krácení úhrady 0% 

PAUŠÁLNÍ SLOŽKA ÚHRADY 
 Hospitalizační péče 106 % roku 2010 70 429 358,92 Kč 

Ambulantní péče 106 % roku 2010 52 411 565,98 Kč 

Úhrada nad paušál - ústavní pohotovost 496 800,00 Kč 

CELKEM 123 337 724,90 Kč 

Zohlednění MNP -173 945,95 Kč 

Regulace preskripce -202 161,68 Kč 

CELKEM ÚHRADA od ZPMV ČR 122 961 617,27 Kč 

Na zálohách vyplaceno 118 205 424,00 Kč 

Doplatek 4 756 193,27 Kč 
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vyhláškou, k úhradě 105% CMalfa 2010. Abychom dostali výslednou úhradu, musíme 

redukovaný CM, který byl vypočten na 225,3358 násobit základní sazbou 25 757 Kč. V roce 

2012 byla úhrada za hospitalizační péči ve výši 5 797 213 Kč. Od této částky je odečtena 

extramurální péče, které byla poskytnuta jiným zdravotním zařízením, ve výši 233 466 Kč. 

Konečná úhrada za hospitalizace je v celkové hodnotě 5 585 627 Kč. Úhrada vyčleněná 

z úhrady případovým paušálem je nemocnici poskytnuta částka ve výši 75 190 Kč a 

individuální složku úhrady tvoří 1 328 000 Kč. Za předepsanou preskripci si nemocnice 

vysloužila regulaci ve výši 84 565 Kč. Výše uvedené skutečnosti lépe zobrazuje následující 

tabulka 

Tab. 4.3 - Vyúčtování úhrady za poskytování zdravotní péče od OZP v roce 2012 v Kč. 

Úhrada 2010 2012 

Ambulantní složka  6 494 549,00 Kč 

Paušální složka 5 585 627,00 Kč 

Case-mix alfa 214,6055 271,6559 

Poměr case-mixu 2012/2010 126,58% 

Počet hospitalizací 404 469 

Poměr počtu případů 2012/2010 116,09% 

Krácení úhrady 0,00% 

Redukovaný CM - 105% CM 2010 225,3358 

Základní sazba 25 727,00 Kč 

Extramurální péče 233 466,00 Kč 

Vyčleněná z úhrady formou příp. paušálu 75 190,00 Kč 

Individuální složka úhrady 1 328 000,00 Kč 

Regulace preskripce -84 565,00 Kč 

Preskripce 
2 050 099,00 

Kč 2 262 511,50 Kč 

Poměr preskripce 2012/2010 110,36% 

Překročení preskripce v roce 2012 o 212 412,50 Kč 

CELKEM ÚHRADA od VOZP ČR 13 398 802,00 Kč 

Na zálohách vyplaceno 13 393 128,00 Kč 

Doplatek 5 674,00 Kč 
Zdroj: interní informace, vlastní zpracování 

4.6 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 

Úhrada za poskytování zdravotní péče je dána smlouvou č. CU/1/2012 mezi vybranou 

nemocnicí a ČPZP. Zdravotní péče poskytnutá nemocnicí pojištěncům ČPZP v roce 2012 byla 

hrazena formou případové paušální úhrady za hospitalizační péči a paušální úhradou za 

ambulantní péči. 
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Případová paušální úhrada za hospitalizační péči je stanovena na 107 % 

vytvořeného case-mixu v roce 2010 vynásobena individuální základní sazbou. Výše 107% je 

podmíněna 98% splněním poměru CM2012/CM2010 a zároveň musí být poměr počtu 

hospitalizací roku 2012 s referenčním obdobím také 98%. Pokud bude poměr počtu 

hospitalizací menší než 98% poměru case-mixu, výsledná případová úhrada pro rok 2012 je 

snižena o takový počet procentních bodů, o který nebylo dosažené 98% požadované hodnoty. 

Paušální úhrada za ambulantní péče je stanovena ve výši 101% referenční úhrady 

za ambulantní péči. Tato paušální úhrada náleží vybrané nemocnici pokud  počet vykázaných 

bodů v roce 2012 bude alespoň 100% bodů roku 2010 a zároveň bude počet ošetřených 

unikátních pojištěnců ČPZP v roce 2012 100% počtu referenčního roku. Pokud budou body 

vykázané v roce 2012 nebo pokud bude počet ošetřených unicitních pojištěnců menší než 

100% roku 2010, bude paušální úhrada snížena o stejný počet procentních bodů, o který 

nebylo dosažení příslušné hodnoty. V případě nedosažení 100% u obou z parametrů sníží se 

úhrada o počet procentních bodů odpovídající vyšších z obou hodnot, o které nebylo dosaženo 

příslušné výše.  

Měsíční předběžná úhrada pro rok 2012 činila 5 348 265 Kč. Následující tabulka 

znázorňuje zkrácené vyúčtování ČPZP za poskytnutou péči v roce 2012. 
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Tab. 4.4 - Vyúčtování úhrady za poskytování zdravotní péče od ČPZP v roce 2012 

Vyúčtování 2010 2012 

Hospitalizační složka 40 269 856,71 Kč 

Case-mix 1 282,3674 1 566,0898 

Poměr case-mixu 2012/2010 122,12% 

Počet případů 2263 2377 

Poměr počtu případů 2012/2010 105,04% 

Redukovaný CM 1372,1331 

Individuální základní sazba 29 348,36 Kč 

Případová paušální úhrada 1 980 176,00 Kč 

Ambulatní složka úhrady 25 174 864,76 Kč 

Počet bodů 27 353 904,00 30 151 877,58 

Poměr bodu 2012/2010 110,23% 

Počet unictních pojištěnců 8814 8764 

Poměr URČ 2012/2010 99,43% 

Krácení úhrady 0,57% 

Odměna za změnu ambulatní péče 216 588,64 Kč 

Úhrada za pojištěnce ZP M-A 2 562 484,94 Kč 

Regulace preskripce -286 358,40 Kč 

Extramurální péče -762 873,80 Kč 

Úhrada za pojištěnce EU 17 915,72 Kč 

CELKEM ÚHRADA od ZPMV ČR 69 172 654,57 Kč 

Na zálohách vyplaceno 63 891 637,15 Kč 

Doplatek 5 281 017,42 Kč 
Zdroj: interní informace, vlastní zpracování 

V roce 2012 nemocnice ošetřila v  hospitalizační části 2377 případů a vytvořila CM ve 

výši 1566,2898. Vytvořenou produkcí splnila smluvní podmínky k úhradě 107% vytvořeného 

case-mixu v roce 2010. Poměr CM vytvořeného v roce 2012 a CM vyprodukovaného v roce 

2010 je ve výši 122,12 %, čímž byla splněna první z podmínek – poměr CM2012/CM2010  je 

větší než 98%. Poměr počtu případů v roce 2012 a počtu případů v roce 2010 je 105,4% , také 

tím nemocnice splnila i druhou danou smluvní podmínku. Redukovaný CM může být tedy 

vytvořen ve výši 107 % CM2010 – tedy 107% 1282,3674. Hodnota úhrady je po té vypočtena 

jako redukovaný CM 1372,1331 vynásoben individuální základní sazbou danou ČPZP, která 

činí 29 348,36 Kč. Celková částka k úhradě za hospitalizační péči je ve výši 25 174 864,76 

Kč, která obsahuje i úhradu ve výši 1 980 176 Kč za případy péče mimo paušální úhradu.  

V ambulancích bylo k úhradě vytvořeno 30 151 877,80 Kč, ale smlouva udává, že 

ČPZP uhradí pouze 101% roku 2010, což je 25 319 184,11 Kč. K získání této částky bylo 

potřeba splnit počet vytvořených bodů a počet unicitních pojištěnců alespoň ze 100% roku 
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2010. Počet bodů byl vytvořen ve výši 110,23 %, čímž byla splněna první z podmínek. Ale 

poměr unicitních pojištěnců, kdy v roce 2012 bylo ošetřeno 5764 a v roce 2010 8814 

pojištěnců ČPZP, byl vytvořen pouze ve výši 99,43%. Toto nedodržení mělo vliv na krácení 

úhrady o 0,57%, což je částka 144 319,35 Kč. Výsledná hodnota úhrady za ambulantní péči 

tedy není 25 319 184,11 Kč, ale pouze 25 174 864,76 Kč.  

Celková úhrada za poskytování zdravotních služeb od ČPZP je ve výši 69 172 654,57 

Kč. Částku tvoří výše uvedené paušální složky, ale také ČPZP hradí vybrané nemocnici 

odměnu za změny ambulatntní péče 216 588,64 Kč. Do celkové úhrady je započítána i úhrada 

za pojištěnce zdravotní pojišťovny METAL-ALLIANCE, která byla s ČPZP v roce 2012 

sloučena a i úhrada za pojištěnce EU. Právě naopak je hodnota úhrady krácena o 286 358,40 

Kč, což je regulační omezení za předepsané léčivé přípravky a o 762 873,80 Kč, což je 

snížení za extramurální péči, která byla provedené jinou nemocnicí a tudíž úhrada za ni náleží 

právě ji. Na zálohách bylo vybrané nemocnici vyplaceno 63 891 637,15 Kč. Doplatek činí 

5 281 017,42 Kč. 

4.7 Revírní bratrská pokladna 

Úhrada za poskytování zdravotní péče od Revírní bratrské pokladny (RBP) je řízena 

dle  vyhlášky č. 425/2011 Sb. a dodatku č. 46 ke smlouvě č. 5767/08  o poskytování zdravotní 

péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Vybrané nemocnici vyplacena úhrada za 

poskytnutou, vykázanou a pojišťovnou uznanou péči za rok 2012 a to ve výši 3 069 032 Kč.  

Dle smlouvy je celková úhrada tvořena formou případového paušálu, úhradou 

vyčleněnou z úhrady formou případového paušálu a ambulantní složkou úhrady. Ovšem 

rozdíl oproti úhradové vyhlášce je v tom, že RBP poskytuje maximální sumární úhradu za 

jednotlivé složky ve výši 104%  referenčního období 

RBP poskytuje nemocnici měsíční zálohu za všechny složky úhrady částku, která činí 

249 510,42 Kč.  

V následující tabulce je uvedeno vyúčtování hrady vybrané nemocnice za poskytování 

zdravotní péče od RBP v roce 2012. 
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Tab. 4.5 - Vyúčtování úhrady vybrané nemocnice za poskytování zdravotní péče od RBP 

v roce 2012 

Úhrada 2010 2012 

Formou případového paušálu 548 377,00 Kč 

Poměr počtu případu 2012/2010 83% 

Case-mix alfa 69,70 89,13 

Poměr case-mixu 2012/2010 127,87% 

Krácení úhrady 43% 

Formou vyčleněnou z příp. paušálu 87 012,00 Kč 

Ambulantní složka 1 960 330,32 Kč 

Úhrada za ambulantní péče 1 884 993,00 Kč 2 613 274,00 

Poměr úhrady 2012/2010 138,64% 

Poměr bodu 2012/2010 129,19% 

Poměr URČ 2012/2010 100% 

Úhrada v roce 2012  104% 

Odměna za změnu struktury péče 560 325,00 Kč 

CELKEM ÚHRADA od RBP 3 069 032,32 Kč 

Na zálohách vyplaceno 2 994 125,00 Kč 

Doplatek 74 907,32 Kč 
Zdroj: Interní informace, vlastní zpracování 

Úhrada formou případového paušálu je ve výši 548 377 Kč. Poměr case-mixu 

vykázaného v roce 2012 a case-mixu vykázaného v referenčním období sice je ve výši 127 

%, kdy CMalfa2012  byl 89,1266 a CMalfa2010 byl 69,7034, čím je splněna podmínka, že 

CMalfa2012  musí být větší než 105%. Ovšem poměr počtu případů je pouze 83 %, což 

nesplňuje další podmínku - poměr počtu případů menší pouze o 2%. Nemocnice má tedy 

redukovaný CM  nižší o 42,87 % (127,87% - 2% - 83%), o který nesplnili 2% rozdíl mezi 

poměrem CM a poměrem počtu případů. Redukovaný CM je tedy ve výši 51,6934. K výpočtu 

úhrady za paušál je redukovaný CM násoben základní sazbou vypočtenou pro nemocnici RBP 

10 608,259 Kč.  

Úhrada vyčleněná z úhrady formou případového paušálu je ve výši 87 012 Kč. Tato 

částka je vypočtena z celkových 83 140 bodů vynásobených referenční sazbou 0,17 Kč a 

přičtením zvlášť účtovaného materiálu a léčivých přípravků ve výši 64 818 Kč.  

 Ambulantní složka úhrady byla vypočtena v celkové částce 1 960 330,32, což je 104 

% referenčního období. Poměrem počtu bodů 129,19% a poměrem unicitních pojištěnců 

100,12% byla splněna podmínka úhradové vyhlášky k uhrazení 98 % (dle smlouvy RBP hradí 

však 104%). 
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V roce 2010 byla úhrada ve výši 2 362 770 Kč a 104% je 2 457 281 Kč. Nemocnice 

nemá nárok na částku 2 595 719,32 Kč (je to více než 104%). Ovšem RBP přičetla vliv 

změny smluvního ujednání jako je nová kapacita či změna struktury zdravotní péče ve výši 

560 325 Kč. Regulační omezení za preskripci léčivých přípravků a zdravotnických prostředků 

je nulové, neboť celková úhrada za předepsané léčiva v roce 2012 činí 228 816 Kč. Částka 

tvoří pouze 84,19 % referenčního období, tudíž RBP na regulační omezení nemá nárok. Na 

zálohách bylo vyplaceno 2 994 125 Kč (12 x 249 510,42 Kč). RBP tedy vybrané nemocnici 

musí doplatit 74 907,32 Kč.  

4.8 Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky 

V návaznosti na vyhlášku č. 425/2011 Sb. a dodatků ke smlouvě o poskytování a 

úhradě zdravotní péče pro zdravotnická zařízení byla vybrané nemocnici od VOZP ČR 

vyplacena úhrada za poskytnutou, vykázanou a pojišťovnou uznanou péči za rok 2012 a to ve 

výši 17 691815,99 Kč. 

VOZP ČR vybrané nemocnici hradila péči přesně dle úhradové vyhlášky a to: 

 ambulantní složkou úhrady, 

 úhradou formou případového paušálu 

 individuálně smluvně sjednaná, 

 úhradu vyčleněnou z úhrady formou případového paušálu 

Ambulantní péče v roce 2012 vykázala částku 7 596 806,40 Kč k úhradě ČPZP. 

Jelikož je tato úhrada větší než 98% vykázané částky roku 2010, musí být ošetřeno alespoň 

100% unikátních pojištěnců roku 2010. Nemocnice ošetřila v ambulantní péči v roce 2012 2 

220 unicitních pojištěnců VOZP, což je 123,13% ošetřených unicitních pojištěnců 

 referenčního období. Poměrem překročeným o 23,13 % nemocnice splňuje podmínku 

k proplacení úhrady ve výši vykázané v roce 2012. 

Úhrada paušální složky ve výši 105% referenčního období je podmíněna splněním 

alespoň 105% CM 2010 a počtu případů vyšších než 103% roku 2010. V roce 2012 byl 

vytvořen CMalfa v celkové hodnotě 514,6058, v roce 2010 byl vykázán CMalfa v hodnotě 

339,9705. Poměrem CMalfa2012/CMalfa2010 ve výši 151,37%, je splněna první z podmínek. 

V roce 2010 byl počet případů 348, v roce 2012 pak 476 případů. Jak je na první pohled vidět 

jde více než 103% referenčního období, přesně 136,87 % počtu případů referenčního období. 

Překročením toho limitu může být redukovaný CM vypočten jako 105% CMalfa2010. 
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Základní sazba je VOZP ČR vypočtena na částku 28 295,3293 Kč. Celková úhrada paušální 

složky je ve výši 10 100 556,29 Kč. 

Úhrada vyčleněná z úhrady formou případového paušálu je ve výši 126 945,90 Kč, 

která je vypočítána jako maximální úhradu ve výši 103% referenčního období.  Také VOZP 

ČR hradí nemocnici výkony neuvedené v ambulantní složce v částce 145 542 Kč. Regulační 

omezení je od úhrady odečteno ve výši 278 031,60 Kč, neboť předepsané léčiva v roce 2012 

byla oproti roku 2010 překročena o 695 079 Kč. Z této hodnoty má VOZP ČR nárok na 

regulaci úhrady nejvýše 40%, což si také uplatnila. Na zálohách bylo nemocnici vyplaceno 

16 955 292 Kč. Doplatek tedy činí 736 523,99 Kč. Výše uvedené skutečnosti lépe vyjadřuje 

následující tabulka. 

Tab. 4.6 – Vyúčtování úhrady vybrané nemocnice za poskytování zdravotní péče od VOZP 

ČR v roce 2012 

Úhrada 2010 2012 

Ambulantní složka  7 596 803,40 Kč 

Počet unicitních pojištěnců 1 803 2 220 

Poměr unicitních pojištěnců 2012/2010 123,13% 

Počet bodů 5 978 576 6 938 863 

Poměr počtu bodů 2012/2010 116,06% 

Paušální složka 10 100 556,29 Kč 

Case-mix alfa 339,9705 514,6058 

Poměr case-mixu 2012/2010 151,37% 

Počet hospitalizací 348 476 

Poměr počtu případů 2012/2010 136,87% 

Krácení úhrady 0,00% 

Redukovaný CM - 105% CM 2010 339,9705 

Základní sazba 28 295,3293 Kč 

Vyčleněná z úhrady formou příp. paušálu 126 945,90 Kč 

Za výkony neuvedené v ambulantní složce 145 542,00 Kč 

Regulace preskripce -278 031,60 Kč 

Preskripce 1 808 929,00 Kč 2 504 008,00 Kč 

Poměr preskripce 2012/2010 138,42% 

Překročení preskripce v roce 2012 o 695 079,00 Kč 

CELKEM ÚHRADA od VOZP ČR 17 691 815,99 Kč 

Na zálohách vyplaceno 16 955 292,00 Kč 

Doplatek 736 523,99 Kč 
Zdroj: Interní informace, vlastní zpracování 
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4.9 Souhrn úhrad od zdravotních pojišťoven 

Jedním ze způsobů, jak dosáhnout maximální úhradu za poskytování zdravotní péče, je 

plánování poskytované péče. Jednotlivé plány jsou předávány vedoucím oddělení. Jsou zde 

uvedeny počty unicitních pacientů, počty bodů, které by jednotlivé oddělení měly dodržet a 

splnit, množství případů a jejich relativní váhy. K naplnění podmínek stanovené úhradovou 

vyhláškou nebo danou smlouvou, je třeba tyto limity dodržet. Plány jsou tvořeny nejčastěji 

z dat referenčního období nebo z dat předcházejícího roku. Po primářích samozřejmě nelze 

žádat přesné splnění limitů, neboť nelze ovlivnit úrazovost či návštěvnost jednotlivých 

oddělení nebo z ničeho nic přestat operovat či uzavřít oddělení pokud jsou tyto limity 

přesáhnuty přespříliš a nebudou zdravotní pojišťovnou uhrazeny.  

Při sestavování plánu na poskytování zdravotní péče dochází k mnohým možnostem, 

které mohou sestavování plánů zhoršit.  

Problémem je splněním počtu hospitalizací a ošetřených unicitních pacientů v 

ambulancích, které jsou definované úhradovou vyhláškou či smlouvu se zdravotní 

pojišťovnou. Je vlastně nemožné nařídit jednotlivým oddělením počet pacientů, kteří budou 

hospitalizování a také je nemožné, aby při příchodu pacientů do ambulance, oddělení 

preferovalo pacienty, kteří budou na ambulanci ošetření poprvé. Vyjma plánovaných operací 

je téměř nemožné, aby výše uvedené skutečnosti pracovníci oddělení nějak ovlivnili.  

Dalším problémem je výše case-mixu, který je důležitým ukazatelem zdravotní péče a 

úhradou za ni. Je velmi důležité správné zakódování diagnóz do správné DRG skupiny. 

Správné zakódování informací dochází k výrazným změnám v hodnotách relativních vah. 

Také dochází k sankcím od zdravotních pojišťoven, pokud je zjištěna nesrovnalost mezi 

zdravotnickou dokumentací a vykázanými daty. V případě špatného zakódován do DRG 

skupiny, která je lépe ohodnocena, může sankce od zdravotní pojišťovny být pro nemocnici 

ztrátou v řádech statisíců korun.  

Další srážkou od zdravotních pojišťoven jsou regulace za předepsané léčivé přípravky, 

kterou jsou předepisovány na recept v ambulancích. Nemocnice nemůže překročit limit, který 

je dán z údajů referenčního období. Pokud překročí je sankciována. Také bývá ze strany 

pojišťoven sražena částka za extramurální péči, která spadá do DRG skupiny, ale je 

proplácena zařízení, které vyžádanou péče provedlo.  
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V následující tabulce je uvedeno celkové vyúčtování za poskytování zdravotní péče od 

všech zdravotních pojišťoven za ambulantní péči, hospitalizační péči a uvedení srážek za 

nedodržení podmínek úhradové vyhlášky či smluv.  

Tab. 4.7. – Souhrnné vyúčtování za poskytování zdravotní péče od všech zdravotních 

pojišťoven v Kč v roce 2012 

Úhrada v roce 2012 
v Kč VZP ČR ZPMV RBP OZP ČPZP VOZP ČR Celkem 

Ambulantní složka  152 901 458 52 411 566 1 960 330 6 494 549 25 174 865 7 596 803 246 539 571 

Paušální složka 279 432 276 70 429 359 548 377 5 585 627 40 269 857 10 100 556 406 366 052 

Vyčleněná z úhrady 
formou PP 7 846 366 0 87 012 75 190 0 126 946 8 135 514 

Individuálně 
sjednaná složka 16 233 169 0 0 1 328 000 4 542 661 0 22 103 830 

Ostatní úhrady 25 657 800 496 800 560 325 0 234 504 145 542 27 094 972 

Regulace 
preskripce -195 254 -202 162 0 -84 565 -286 358 -278 032 -1 046 371 

Regulace ostatní 0 -173 946 0 0 -762 874 0 -936 820 

Celkem 481 875 814 122 961 617 3 069 032 13 398 802 69 172 655 17 691 816 708 169 737 

Na zálohách 
vyplaceno 503 668 488 118 205 424 2 994 125 13 393 128 63 891 637 16 955 292 719 108 094 

Rozdíl -21 792 674 4 756 193 74 907 5 674 5 281 017 736 524 -10 938 358 

Zdroj: interní informace, vlastní zpracování 
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Graf 4.1. – Procentuální podíl jednotlivých zdravotních pojišťoven na celkových příjmech od 

zdravotních pojišťoven v roce 2012 

 

Zdroj: Interní informace, vlastní zpracování 

Celkem vybrané nemocnici bylo za rok 2012 od zdravotních pojišťoven uhrazeno 

708 169 737 Kč. Jak lze na první pohled vidět, největší úhradu v roce 2012 za poskytování 

zdravotní péče provedla VZP ČR, která uhradila 481 875 814 Kč a má majoritní podíl ve výši 

68,05% na úhradách od zdravotních pojišťoven. Druhá nějvětší úhrada ve výši 122 961 617 

Kč, je hrazena od ZPMV ČR, která činí 17,36 % úhrady. Celkem bylo z úhrad sraženo přes 

2 000 000 Kč. Na zálohách bylo vyplaceno 719 108 094 Kč a vybrané nemocnici bylo 

přeplaceno 10 938 358 Kč a tuto částku by měla zpět uhradit zdravotním pojišťovnám.  

 

Největší složkou úhrady je paušální složka, která činí 57,22 % veškerých příjmů a to 

v hodnotě 406 366 052 Kč. Celkem za jednotlivé úhrady byla nemocnici uhrazena částka 

710 239 938 Kč. Na regulacích bylo sraženo celkem 1 983 191 Kč. Nemocnici bylo 

vyplaceno na zálohách celkem 719 108 094 Kč. A po vyúčtování musí vrátit přeplacenou 

částku 10 938 358 Kč.  
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Graf. 4.2. – Jednotlivé složky úhrady v Kč v roce 2012 

 

 

Zdroj: interní informace, vlastní zpracování 
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5 Závěr 

Cíl práce byl zaměřen na analýzu výkonnosti jednotlivých oddělení, zjištění případných 

zdrojů, jak výkonnost zvýšit. Také na analýzu příjmů od jednotlivých zdravotních pojišťoven.  

Nejvhodnější by zajisté bylo u spotřeby léčiv, využívané léčby a diagnostikováni 

onemocnění využívání nejnovějších zjištěných poznatků vědy a techniky. Vzhledem 

k velkému vývoji technologií, to není zcela možné dosáhnout. Pořízení nových a moderních 

přístrojů k léčení znamenají pro nemocnici přílišné finanční zatížení. Kdy ještě nedochází ani 

k odpisu zařazeného přístroje a na trhu je již nabízen modernější, kvalitnější a efektivnější. 

Zajištění co nejlepší péče a léčby je pro nemocnici čím dál nákladnější, neboť nabízené služby 

nemohou pokulhávat za vyspělými zeměmi a musí si udržet svoji konkurenci schopnost na 

trhu.  

Jedna z možností zvýšení výkonnosti oddělení je snižování nákladů na léčení, omezení 

doby hospitalizace a změna struktury poskytování péče. A i když tomu nemocnice přistupuje 

již delší čas a doba hospitalizace se vskutku krátí, hodnota uskutečněných výkonů a podaných 

léčiv se výrazně nesnižuje.  Pro lepší informovanost o nákladnosti léčby by určitě přispělo 

přímo rozpočítat náklady na jednotlivé DRG případy. Nejlépe již pří kódování a zařazení do 

informačního systému nemocnice. Ihned by bylo možné sledovat předběžný hospodářský 

výsledek. Zajisté by to bylo časové náročnější, ale ošetřující personál by si mohl tvořit vlastní 

názor o hodnocení jejich práce. Také by takový systém zcela jasně ukázal výhodnost či 

nevýhodnost jednotlivých případů. Při využívání takového systému by také docházelo 

k efektivnějšímu plánování dlouhodobé činnosti při poskytování zdravotní péče.  

Hlavní způsob snižování nákladů za poskytované služby v nemocnici je tlak na snížení 

hodnoty pořizovacích nákladů zdravotnického materiálu, léků a dalších přípravků, které jsou 

k léčení pacientů spotřebovávány. V nemocnici je využíván systém, kde jednotlivá oddělení 

obzvlášť ta velká a především operační obory, objednávají zdravotnický materiál a léky 

zvlášť u jiného dodavatele. Odvíjí se to také od toho, jak dodavatelé oslovují vedoucí 

oddělení. Tento způsob objednávání může být na některé materiály výhodné, ale ve většině 

případů se jedná o neefektivní postup a může docházet ke zneužití ve prospěch vlastního 

zájmu. Proto považuji za nejvýhodnější uskutečňování centrálního objednávání, kdy 

odebírané zboží od dodavatelů je ve větší míře. Vzhledem k velikosti objednávek by se dalo 

využít množstevních slev či cenových bonusů. Pracovníci obchodního oddělení by 

samozřejmě výrazně spolupracovali s primáři jednotlivých oddělení, aby docházelo 
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k objednávání nejen nejlevnějšího materiálu, ale také aby daný materiál či lék splňoval nároky 

na poskytování co nejlepší služby pacientům.  

Jako další způsob ke zvýšení výkonnosti jednotlivých oddělení shledávám zaměření na 

komerční výnosy. Především se jedná o poskytování služeb pro pacienty, které nejsou 

hrazeny ze zdravotního pojištění, jako například u kožního oddělení rozšířit služby 

kosmetické ambulance. U laboratoří biochemie a mikrobiologie nabízet své služby 

veterinárním klinikám či poskytovat testy zdarma pro okolní lékaře. Neboť jak uvádím, u 

mikrobiologického odděleníse snižují příjmy z důvodu velkého nárůstu soukromých 

laboratoří, které nabízejí pro okolní lékaře výhodnější služby. Také by se dal využít pronájem 

neobložených lůžek. Jedná se o krátkodobé umístění například pacientů, kteří potřebují 

neustálý zdravotní či ošetřovatelský dohled a rodinní příslušníci potřebují řešit akutní situaci, 

jako např. jejich náhlá nemoc nebo v době dovolené. Na oddělení mohou být krátkodobě 

neobsazená lůžka k dispozici a množství personálu musí být ve stejném počtu jako odpovídá 

počet nasmlouvaných lůžek. Nemělo by tedy docházet k problémům v péči o takové pacienty, 

aniž by to nějakým způsobem narušilo běžný provoz oddělení. Také by docházelo 

k zefektivnění využití středního a nižšího personálů.  

Poslední část je zaměřena na popis jednotlivých systémů úhrad od zdravotních 

pojišťoven. Každá pojišťovna má právo volit jiný způsob financování zdravotní péče nebo 

také jejich kombinace. Především se jedná o platbu pomocí klasifikačního systému DRG, 

individuální úhradu za předem nasmlouvané skupiny výkonů a léků a také výkonovou platbu 

dle Seznamu výkonů.  

Finanční toky ze zdravotního pojištění jsou omezené a vybraná nemocnice je nucena 

zefektivňovat poskytování služeb v rámci zdravotní péče při zachování výše úhrady od 

zdravotních pojišťoven.  

Příjmy od zdravotních pojišťoven se nedají nijak výrazně zvýšit, neboť jsou eliminovány 

úhradovou vyhláškou a smlouvami s jednotlivými zdravotními pojišťovnami. Jediný způsob, 

jak nebýt příliš ztrátoví, je možnost dodržování podmínek smluv a úhradové vyhlášky. 

Dodržovat limity a kontrolovat je dle refenčního období. Také nasmlouvání jednotlivých 

výkonnů zvlášť. Akutní péči nelze příliš plánovat, ale plánované operace zajisté ovlivnit lze.  

I když vybraná nemocnice zápolí s některými nedostatky, léčení pacientů je na vysoké 

úrovni. Personál nemocnice upřednostňuje léčení pacienta v jeho co největší blaho a pečují o 
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to, aby byly dodržovány veškeré postupy, které vedou k uzdravení pacienta. Hlavním ideálem 

vedení vybrané nemocnice je zharmonizování těchto protichůdných přístupů k léčbě, tedy 

především lékařsky morálním a ekonomickým.  
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Seznam zkratek 

ARO   ANESTEZIOLOGICKO-RESUSCITAČNÍ ODDĚLENÍ 

CM    CASE-MIX 

ČPZP   ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA 

ČR    ČESKÁ REPUBLIKA 

DRG   DIAGNOSIS RELATED GROUPS 

JIP    JEDNOTKA INTENZIVNÍ PÉČE 

OBZP   OSOBA BEZ ZDANITELNÝCH PŘÍJMŮ 

OSVČ   OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ 

OZP   OBOROVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ZAMĚSTNANCŮ BANK, 

POJIŠŤOVEN A STAVEBNICTVÍ 

RBP  REVÍRNÍ BRATRSKÁ POKLADNA 

SZP   SPECIÁLNÍ ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL 

ÚZIS   ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY 

VOZP   VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA 

VZP ČR  VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY 

ZOPNVZP ZÁKON O POJISTNÉM NA VŠEOBECNÉM ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ 

ZOVZP   ZÁKON O VŠEOBECNÉM POJIŠTĚNÍ 

ZP  ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA 

ZPBD  ZDRAVOTNÍ PRACOVNÍK NELÉKAŘ  S ODBORNOU ZPŮSOBILOSTÍ 

ZPMV ČR  ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA ČESKÉ 

REPUBLIKY 

ZULP   ZVLÁŠŤ ÚČTOVANÝ LÉKAŘSKÝ PŘÍPRAVEK 

ZUM   ZVLÁŠŤ ÚČTOVANÝ MATERIÁL 
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