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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá hodnocením efektivity ultrazvukových přístrojů v Městské nemocnici Os-

trava za pomocí vybraných ukazatelů poměrové analýzy a grafické analýzy dat. Teoretická část se za-

obírá samotnými principy ultrazvukových přístrojů, módy těchto přístrojů, diagnostickými metodami, 

legislativou zdravotnických prostředků a také matematickým vyjádřením ekonomických dat. pro po-

drobnější analýzu je vytvořen souhrn využití ultrazvukových přístrojů z hlediska počtu výkonů a času. 

Rovněž je vytvořen souhrn všech nákladů za posledních 5 let. Analyzovaná sestava ultrazvukových pří-

strojů je zhodnocena z hlediska těchto ukazatelů, včetně hodnocení ekonomické rentability. Závěrem je 

vytvořen návrh nejefektivnějšího využití těchto přístrojů za pomocí srovnání požadavků oddělení 

a spekter přístrojů.   

Klíčová slova 

ultrazvuk, efektivita, rentabilita, návrh, poměrové ukazatele, Du Pontův diagram  

Abstract 

The bachelor thesis deals with evaluation of ultrasound efficiency in the Ostrava City Hospital using 

selected indicators of ratio analysis and graphical analysis of data. The theoretical part deals with the 

principles of ultrasonic devices, the methods of these devices, diagnostic methods, the legislation of 

medical devices and also the mathematical expression of economic data. For a more detailed analysis, 

a summary of the use of ultrasound devices in terms of performance and time is created. Also, a sum-

mary of all costs for the last 5 years is created. The analyzed ultrasonic assemblies are evaluated in terms 

of these indicators, including an assessment of economic profitability. In conclusion, the most efficient 

design of these devices is designed to help compute separation requirements and instrument spectra. 

Keywords 

ultrasound, efficiency, profitability, design, ratios, Du Pont Diagram   
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Úvod 

Tématem bakalářské práce je hodnocení efektivity využití ultrazvukových přístrojů v Městské 

nemocnici Ostrava a návrh jejich nejefektivnějšího využití. Téma jsem si vybral, protože mi přišlo zají-

mavé analyzovat výnosnost ultrazvukových přístrojů a také návrh nové rentabilní sestavy. v práci jsou 

pro analýzu původní sestavy použity ukazatele poměrové analýzy. Práce je rozčleněna do dvanácti ka-

pitol. 

Pro samotnou analýzu je nutné stanovit celkový seznam, jak ultrazvukových přístrojů nacháze-

jících se v této nemocnici, tak i jejich sond. pro přesnější analýzu je také třeba přiřadit odpovídající 

oddělení a pracoviště, na kterém je umístěn ultrazvukový přístroj. Hledisko využití pak doplňuje před-

stavu o použití konkrétního přístroje na určeném pracovišti a doplňuje ho obecná spokojenost s výkon-

ností. Stejně tak důležitý je popis vyšetřovacího spektra, bez kterého se samotný návrh sestavy neobejde. 

Oddělení, ale také pracoviště vyžadují určité, mnohdy specifické požadavky, které musí splňo-

vat jednotlivé přístroje tak, aby umožnily poskytnout diagnostická vyšetření. Další důležitou informaci 

poskytuje počet hodin provozu měsíčně a také počet vykázaných výkonů za měsíc. Existují však také 

nevykázané výkony. Veškeré náklady rovněž tvoří nedílnou součást, potřebnou k určení zisku těchto 

přístrojů. Tyto náklady tvoří bezpečnostně technické kontroly, servis, odpisy z pořizovacích nákladů, 

náklady na personál, náklady na pořízené sondy a ostatní náklady. Zhodnocení kvality jednotlivých zna-

ček z hlediska spolehlivosti je možné určit počtem poruch a také z hlediska nákladů – díky provozním 

nákladům. Počet tržeb, hodnota a druh tržby za analyzované období je rovněž další potřebnou informací, 

díky které spolu s náklady lze získat zisk jednotlivých přístrojů, čistý zisk a ziskovou marži.  

Poté následuje hodnocení původní sestavy ultrazvukových přístrojů, včetně započítání nákladů 

na personál. Ukazatele, které sem patří jsou vázanost celkových aktiv, obrat celkových aktiv, produkti-

vita DHM, zisk vztažený k tržbám (ROS), nákladovost tržeb (1 - ROS), rentabilita tržeb. Zohledněny 

jsou znovu také tržby jednotlivých přístrojů, mzdová produktivita, odpisy během 5 let (ačkoliv se 

v Městské nemocnici Ostrava odepisují pro 10 let), peněžní tok z provozní činnosti a DHM v zůstatkové 

ceně. 

Následuje samotný návrh nejvýnosnější sestavy. Zde se porovnávají již zmíněné požadavky od-

dělení a spektra UZV přístrojů. Také je zde uvedeno porovnání některých ukazatelů, úzce souvisejících 

s rentabilitou, se započítáním mzdových nákladů a bez započítaní těchto nákladů. Znázorněny také jsou 

odpisy pro 10 let, samotný způsob zpracování návrhu dle Du Pontova diagramu, ale i bilance všech 

přístrojů v letech vzhledem k nákladům a tržbám. Samotný návrh spočívá ve vybrání nejvhodnějšího 

uskupení permutací 1564 sestav ultrazvukových přístrojů. 

V kapitole zhodnocení dosažených výsledků se porovnávají hodnoty ukazatelů jednotlivých 

UZV přístrojů. Diskuze nabízí možnosti jiných pohledů na problematiku. v závěru je shrnutý přínos 

práce a možnost aplikace v praxi. v příloze je možné nahlédnout do struktury zaslaných dotazníků 

na jednotlivá oddělení, a do poskytnutých a vypočítaných dat v tabulkách.  
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1. Úvod do ultrazvukových přístrojů 

Spolehlivost přístrojů v podniku, které jsou investičním majetkem mají určitou spolehlivost. 

v řadě odvětví ekonomiky podniku je spolehlivost přístrojů velmi důležitým požadavkem a kritériem, 

který se pozoruje na prvním místě. o zajištění spolehlivosti těchto přístrojů se starají především organi-

zace opraven s vybudovanou sítí a sklady náhradních dílů. [1] 

1.1. Princip ultrazvukových přístrojů 

Zásadní princip ultrazvukových přístrojů tkví v zobrazení a zachycení akustické energie, která 

je odrážena od různorodých tkáňových struktur z povrchu těla. Nosičem zvukové energie je vlna, která 

má svou amplitudu. Ultrazvuková vlna je generována pomocí krystalů, které mají schopnost transfor-

movat elektrický proud a napětí na mechanické vibrace. Čím kratší je vlnová délka vyslané vlny, tím je 

vyšší rozlišení obrazu a menší hloubka průchodu ultrazvukové vlny. Proto se vysokofrekvenční sondy 

o frekvenci 5 až 7,5 MHz používají pro vysoké rozlišení u povrchových struktur a v pediatrii.[2],[3] 

 

Obrázek 1 - Porovnání rychlosti šíření v roz-

dílných prostředích a tkáních. [2] 

S tkáňovými strukturami souvisí jev nazvaný akustická impedance. Míra akustické impedance 

je definována, jako součin hustoty prostředí a rychlosti šíření na obrázku 2. [2] 

1.2. Módy ultrazvukových přístrojů 

Signály ultrazvukových přístrojů mohou být zobrazeny různými metodami. Mezi jednu z prv-

ních metod patří zobrazení a módu a jedná se o přivedení ech na přijímač a jejich následné zobrazení, 

jako vertikální vychýlení. Zde se zachycuje pouze poloha a pevnost tkáňové struktury v podobě ampli-

tud na obrazovce. [2] 

Dalším jednodušším zobrazovacím módem je M mód, který taktéž zobrazuje amplitudu ech 

a také pozici pohyblivých reflektorů.  Využívá se nejvíce pro diagnostiku pohybu srdečních chlopní, ko-

mor a cévních stěn. Poskytuje daleko větší citlivost než B mód při sledování pohybu struktur. [2] 
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Mód zobrazující tkáňové struktury ve stupni šedi se nazývá B mód. v tomto B módu se ampli-

tuda ech převádí na intenzitu jasu displeje, v reálném čase. Řada měničů umístěných v sondě v přilehlé 

vzdálenosti, vysílá vlnu směrem k tkáňové struktuře. Po přijmutí odražené vlny je možné následně zpra-

covat vlnu na 2D obraz. [2] 

PW Doppler využívá pulsní vlny k měření proudění krve. na rozdíl od CW Dopplera lze přesně 

určit místo, z kterého se měří rychlost. PW Doppler se skládá z jednoho piezoelektrického krystalu emi-

tující ultrazvukovou vlnu, kterou obdrží po uplynutí nastavené časové prodlevy. Díky tomu, nemůže 

přesně detekovat vyšší rychlosti než 2 m·s-1. [3] 

Dopplerův mód využívá faktu, že pokud je vyslán na stacionární rozhraní vysokofrekvenční 

zvuk, jeho přijímané echo má stejnou frekvenci nebo vlnovou délku jako vyslaná vlna. Pokud se však 

toto rozhraní pohybuje, mění se frekvence, která je přímo úměrná rychlosti. Nejčastěji se používá Dop-

plerův mód pro určení průtoku, a to výhradně při kontinuální vlně. Posun frekvence u Dopplerova módu 

je přímo úměrný poměru rychlosti krve vůči původní frekvenci. [2],[3] 

Mezi nejčastější aplikace Dopplerova jevu u ultrazvukových přístrojů patří barevný Doppler. 

Fáze přijímaného signálu poskytuje informaci o přítomnosti a směru pohybu krevního řečiště v cévách. 

Oproti tomu změny frekvence jsou vztaženy k pohybu struktur. u tohoto módu se k vyjádření pohybu 

směrem od a k přijímači a relativního frekvenčního posunu využívá barevné sytosti. [2] 

CW Doppler je metoda, při které se za pomocí dvou měničů vysílá a přijímá nepřetržitě vlna. 

Díky tomu, je možné např. potvrdit přítomnost proudu krve v cévách a také určit směr proudění, a to 

z různé hloubky tkáně.  Ačkoliv lze tímto módem naměřit vysoké rychlosti, mohou být také zazname-

nány i přilehlé složky. Proto není možné přesně lokalizovat místo, které může být po celé délce a šíři 

UZV vlny. [2],[3] 

Princip 3D zobrazení u ultrazvukového přístroje spočívá především v záměně pixelu u B módu 

za tzv. voxel. Ten je tvořen ortogonální nebo kolmou rovinou s osami X, Y a Z. [4] 

 

Obrázek 2 – Názorná ukázka 

rozdílu mezi 2D a 3D módem. [4] 

Na obrázku 2 je možné vidět rozdíl, kdy je pixel definován pomocí dvou os X a Y. 3D zobrazení 

je naproti tomu definováno hned trojdimenzionálně. Díky tomu, lze zobrazit i hloubku vyšetřovaného 
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místa. Tento jev se využívá nejčastěji při zobrazení plodu. k tomu se pojí také možnost zaznamenat již 

ve třetím trimestru určitou tkáňovou strukturu plodu a její změny v následném čase analyzovat. 3D ul-

trazvuk umožňuje zobrazit komplexnější struktury srdce plodu a díky tomu lze plod posoudit. Často 

jsou tyto ultrazvukové přístroje s 3D zobrazovacím módem obohaceny i o datové uložiště. To umožňuje 

sledovat stav plodu v průběhu jeho vývoje. [4] 

Sondy využívané k zobrazení tkáňových struktur používají určité frekvence. Tato frekvence po-

skytuje informaci o míře pronikání ultrazvukové vlny tkání. při vyšších frekvencích je možné zobrazit 

detailněji povrch tkání, ale jen velmi těžko vzdálené tkáně. Sonda s frekvencí 2,5 MHz se využívá pře-

devším v kardiologii, sonda 3,5 MHz pro vyšetření břišních orgánů a 7,5 nebo 10 MHz pro or-

gány, které jsou velmi blízko povrchu. v praxi se často lze setkat s 5 MHz sondou, která se používá 

v řadě případů na pohotovosti při předem neplánovaném použití. Důvodem je např. všestrannost této 

sondy, kdy zobrazuje, jak povrchové tkáně, tak i hlouběji umístěné orgány. To zahrnuje možnost zob-

razit veškeré životně důležité orgány. Celá sada sond je na řadě pohotovostí nákladná, a proto je přiklá-

něno k používání 5 MHz sondy. Tuto sondu není možné použít při vyšetřování pacientů s vyšším obsa-

hem vody v těle, proto jsou tito pacienti posláni na vyšetření CT pro zobrazení abdominální oblasti. 

Tvar ultrazvukových sond má své opodstatnění i při diagnostice. Sondy s velkým povrchem a lineární 

sondy se využívají pro měření větších orgánů, jako jsou játra. pro diagnostiku na pohotovosti jsou tyto 

sondy velmi málo použitelné. Mikrokonvexní sonda najde především využití při diagnostice břišních 

orgánů, mezižeberních prostor, krční oblasti a oblasti pod klíční kostí. Je nemyslitelné, aby ultrazvu-

kový přístroj, který je umístěný na pohotovosti nabízel ve své výbavě pouze jedinou sondu, která navíc 

neumožňuje zobrazit srdce. [5] 

1.3. Vztah ultrazvukového přístroje a diagnostických metod 

Díky tomu, že ultrazvukový přístroj může nabídnout mnoho výhod oproti jiným diagnostickým 

metodám, stal se velmi cenným přístrojem v řadě diagnostických oddělení, jako např. kardiologie, po-

rodnictví, gynekologie, chirurgie, pediatrie, radiologie a neurologie. Vztah mezi ostatními diagnostic-

kými metodami a ultrazvukovými přístroji je velmi proměnný. v porodnictví se jeví tato diagnostická 

metoda, jako velmi používaná z hlediska neinvazivního charakteru a tím pádem dochází i k úspoře ná-

kladů. Stejně tak, jako jeho zobrazování v reálném čase, je i toto důvodem, proč se tato role ultrazvuko-

vého přístroje nezmění v dohledném budoucnosti. Budoucnost ultrazvukových přístrojů v kardiologii 

však není podobná, jako je tomu v porodnictví, a tak je vytlačován konkurenčními zobrazovacími me-

todami. [6] 

Již dlouho se hovoří o účinnosti diagnostických metod. pro posuzování efektivity diagnostic-

kého zobrazování existuje obecný hierarchický model, který se pohybuje od základních zákonů fy-

ziky, přes klinické použití až k obecnějším výsledkům léčby. [7] 

1.4. Legislativa zdravotnických prostředků 

Dle §64, odstavce 1, je servis definován jako provádění odborné údržby a opravy zdravotnic-

kých prostředků v souladu s pokyny výrobce, zákonem č. 286/2014 Sb. a jinými právními předpisy. 

Dále pak ve stejném paragrafu - §64, odstavci 2, je stanoveno, kdo je považován zákonem 

č. 286/2014 Sb., za osobu provádějící servis zdravotnického prostředku, kterou musí být výhradně práv-

nická nebo fyzická osoba registrovaná ústavem. [8] 
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2. Matematické vyjádření ekonomických dat 

K analýze ekonomických dat se využívají nejrůznější metody. k nejpoužívanějším metodám 

patří horizontální, vertikální a poměrová analýza. k tomu, aby se nesledovala pouze jediná veličina, ale 

řada z nich, se pro finanční analýzu podniku používá nejčastěji poměrová analýza. Ta sleduje, jak uka-

zatele rentability, aktiv, zadluženosti, tak i produktivity práce. Mimo to, umožňují také získat rychlý 

přehled o finanční situaci podniku. Ne u všech podniků lze však využít všechny tyto ukazatele. [9],[10] 

Celkový příjem obsahuje veškeré finanční příjmy, které firma získá za prodané zboží 

nebo služby. se zvyšujícím se objemem produkce se zvyšuje i příjem firmy, pokud je cena fixní. Pokud 

se objem produkce nemění, je příjem také závislý na růstu ceny. v reálném trhu se však mění jak 

cena, tak i objem produkce. Celkový příjem je dle této definice závislý na tom, zda se mění více cena 

nebo objem produkce. [11] 

 𝐶𝑃 =  ΣQ ∙ 𝑃 (2.1) 

Dalším z matematických vyjádření je ekonomický zisk a zde je třeba si nadefinovat, co je to 

normální zisk a ekonomický zisk. Mezi těmito dvěma pojmy je velký rozdíl. Aby zisk byl ziskem, musí 

být kladný. Pokud se jedná o záporný výsledek, hovoří se o ztrátě. 

Obecně je zisk definován, jako rozdíl mezi příjmy firmy a jejími náklady. Zisk se však dělí po-

drobněji, a to na zisk ekonomický a zisk normální. Normálním ziskem je myšlen takový zisk, kterého je 

dosaženo při určité míře, jež je v dané ekonomice běžná. Jedná se o část zisku, kterou může podnik 

předpokládat, pokud by své zdroje vložil do jiného odvětví. Pokud tuto míru normálního zisku firma 

přesahuje, jedná se už o tzv. ekonomický zisk. Ekonomický zisk je možné chápat, také jako zisk mimo-

řádný, jelikož jsou výrobní faktory zhodnocovány daleko více než na jiných místech ekonomiky. Veli-

kost ekonomického zisku je možné zjistit, pokud od celkového příjmu firmy odečteme celkové náklady 

na produkci. [12] 

 𝐸𝑍 = 𝐶𝑃 − 𝐶𝑁 (2.2) 

Každý podnik má své určité náklady a jelikož se jedná o nežádoucí ekonomický ukazatel, je 

třeba je co nejvíce snižovat. Náklady u ultrazvukových přístrojů jsou především ve značně drahých 

opravách a také servisech, které tvoří dost podstatnou část nákladů. Tyto náklady je třeba co nejvíce 

snižovat. Náklady se dělí na stálé, tzv. fixní náklady, což jsou náklady, které existují, ačkoliv není pod-

nik v provozu a náklady proměnlivé tzv. variabilní, které se mohou zvyšovat při zvyšující se výrobě. 

Jednicové náklady si lze představit jako náklady, vynaložené na jednotku produkce. [11] 

 
𝐽𝑁 =  

𝐶𝑁

𝑄
 (2.3) 

Průměrný příjem udává, jaký příjem má firma z jedné produkce. [11] 

 
𝑃 =  

𝐶𝑃

𝑄
 (2.4) 

Výběrové rozdělení pravděpodobností je definováno, jako. [13] 
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∑ 𝑡𝑖 = 1

𝑘

𝑖=1

 (2.5) 

Aritmetický průměr nechť (X1, X2, …, Xn) je náhodný výběr. [13] 

 
�̅� =

1

𝑛
∑ 𝑋𝑖

𝑛

𝑖=1

 (2.6) 

2.1. Ukazatele aktiv 

Ukazatele aktiv udávají, jak efektivně podnik může hospodařit se svými aktivy. Pokud jich má 

méně, než je potřeba, vznikají v podniku zbytečné náklady a tím i nízký zisk. Pokud jich má naopak 

málo, musí se vzdát mnoho potencionálně výhodných příležitostí a tím přichází o tržby. Je obvyklé je 

uvádět v podobě ukazatelů, které vykazují závislost kapitálu na vybraných aktivech a pasivech, tržeb 

aktiv nebo době tržby aktiv. [14] 

Vázanost celkových aktiv zohledňuje cíl podniku dosáhnout tržeb, pomocí zohlednění výkon-

nosti, s kterou podnik využívá aktiva. Poskytuje informaci o celkové produkční efektivitě podniku. Po-

kud je hodnota ukazatele nízká, znamená to, že podnik expanduje, aniž by byl nucen zvyšovat finanční 

zdroje. Je určen k srovnávání v prostoru. při vyhodnocení je nutné přihlédnout také k vlivům možného 

způsobu oceňování aktiv a metod odpisování, které mohou mít zásadní vliv na tento ukazatel. [14] 

 
𝑉á𝑧𝑎𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑟𝑜č𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 (2.7) 

Obrat celkových aktiv znázorňuje počet obrátek tzn. kolikrát se aktiva obrátí za rok. Pokud je 

využitelnost aktiv nízká oproti počtu obrátek celkových aktiv, který je obvykle zjišťován jako oborový 

průměr, pak by měla být prodaná některá aktiva nebo zvýšena tržba. [14] 

 
𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  

𝑟𝑜č𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 (2.8) 

2.2. Provozní – výrobní ukazatele 

Provozní (výrobní) ukazatele se zaměřují na vnitřní strukturu podniku a jejich uplatnění se na-

bízí ve vnitřním řízení podniku. Jsou důležitým ukazatelem pro odvětví managmentu, kterému napomá-

hají sledovat a analyzovat vývoj základní aktivity podniku v čase. [14] 

Produktivita dlouhodobého hmotného majetku (DHM), ilustruje míru využitelnosti dlouhodo-

bého hmotného majetku, což znamená množství jednotlivých tržeb s ohledem na jednokorunovou hod-

notu, vloženou do dlouhodobého hmotného majetku v pořizovací ceně. Je chtěné, aby hodnota byla co 

nejvyšší. [14] 

 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎 𝐷𝐻𝑀 =  

𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦 (𝑏𝑒𝑧 𝑚𝑖𝑚𝑜řá𝑑𝑛ý𝑐ℎ)

𝐷𝐻𝑀 𝑣 𝑃𝑐
 (2.9) 
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Ukazatel stupně odepsanosti (opotřebovanost DHM) demonstruje, na kolik procent je s ohledem 

na průměr, odepsán dlouhodobý hmotný majetek. Vývoj ukazatele opotřebovanosti zachycuje stárnutí 

podniku. [14] 

 
𝑂𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑜𝑣𝑎𝑛𝑜𝑠𝑡 𝐷𝐻𝑀 =  

𝐷𝐻𝑀 𝑣 𝑧ů𝑠𝑡𝑎𝑡𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑐𝑒𝑛á𝑐ℎ

𝐷𝐻𝑀 𝑣 𝑝𝑜ř𝑖𝑧𝑜𝑣𝑎𝑐í𝑐ℎ 𝑐𝑒𝑛á𝑐ℎ
 (2.10) 

Nákladovost tržeb (někdy také označováno, jako nákladovost výnosů) zachycuje možnost zatí-

ženosti tržeb podniku, díky celkovým nákladům. Hodnota tohoto ukazatele v čase klesá. [14] 

 
𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣𝑜𝑠𝑡 𝑡𝑟ž𝑒𝑏 =  

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦 (𝑏𝑒𝑧 𝑚𝑖𝑚𝑜řá𝑑𝑛ý𝑐ℎ)
 (2.11) 

Struktura nákladů udává, jak se určitý typ nákladů podílí na celkových nákladech. Může jít např. 

o materiálové náklady, energii, odpisy. [14] 

 
𝑆𝑡𝑟𝑢𝑘𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑ů =  

𝑑𝑟𝑢ℎ 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑ů

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦
 (2.12) 

Mzdová produktivita znázorňuje, jaké množství tržeb se vztahuje na jednu korunu vyplacených 

mezd. Chtěná hodnota tohoto ukazatele by měla být, pokud je to možné co nejvyšší. [15] 

 
𝑀𝑧𝑑𝑜𝑣á 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎 =  

𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑚𝑧𝑑𝑦
 (2.13) 

2.3. Rentabilní ukazatele 

ROS - ukazatel rentability tržeb (return on sales) 

ROS znázorňuje zisk, který je vztažen k tržbám. Tržby umístěné ve jmenovateli, znázorňují 

tržní hodnotu výkonů podniku, za určité časové období. Tento ukazatel měří výkonnost podniku, což 

také znamená, jak podnik dobře využívá všechny své prostředky (kapitál, personál, stroje). Tím 

může vytvořit hodnoty, kterými může zásadně ovlivnit trh. pro vytvoření zisku a pokrytí nákladů, je 

třeba tržního uznání výsledků práce podniku. na skutečné hodnotě služeb a výrobků vždy nerozhoduje 

tržní úspěšnost. Je podmíněna mnoha faktory. [14] 

 
𝑅𝑂𝑆 =  

𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 (2.14) 

PMOS - Ukazatel ziskové marže (ziskového rozpětí, profit margin on sales) 

Tento ukazatel představuje zisk na korunu obratu, jedná se o upravený ukazatel ROS, s rozdí-

lem použití čistého zisku po zdanění, namísto zisku před zdaněním. Pokud je ukazatel ziskové marže 

pod oborovým průměrem, jsou ceny služeb relativně nízké, nebo jsou náklady příliš vysoké. [14] 

 
𝑃𝑀𝑂𝑆 =  

č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 (2.15) 
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1 - ROS - ukazatel nákladovosti (nákladovost tržeb)  

Zde jsou celkové náklady určeny jako rozdíl tržby a zisku. Mohou být vypočteny i jako podíl 

nákladů a tržeb, a to i pro různé nákladové druhy. Vývoj nákladů z pohledu finančního analytika je 

možné hodnotit podle vývoje tržeb, ačkoliv jsou uvedeny ke vztahu k výrobě. [14] 

 
1 − 𝑅𝑂𝑆 = 1 −

𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
=

𝑡𝑟ž𝑏𝑦 − 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 (2.16) 

2.4. Ukazatelé na bázi finančních fondů a peněžního toku 

Rentabilita tržeb znázorňuje finanční výkonnost podniku. Pokles této hodnoty ukazuje na zvý-

šenou hladinu tržeb, nebo snížení finančního potenciálu podniku z vnitřního pohledu. Ovlivnění ukaza-

tele díky investičním cyklům, odepsanosti fixních aktiv a stupni novosti bývá nízké. Proto se jedná 

o vhodný ukazatel ziskové rentability. [14] 

 
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑡𝑟ž𝑒𝑏 =  

𝐶𝐹 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í č𝑖𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖

𝑟𝑜č𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 (2.17) 

K vzorci výše (2.10), se pojí také odpisy, které je nutné vypočíst, aby za jejich pomocí, bylo 

možné vypočítat dlouhodobý hmotný majetek v zůstatkových cenách. Peněžní tok (cash flow), je tvořen 

ze tří částí, které odpovídají činnostem finančním, investičním a provozním. k výpočtu DHM v zůstat-

kových cenách slouží vzorce (2.10) a (2.17). Vzorec pro vypočítání peněžního toku z provozní činnosti, 

je určen jako rozdíl čistého zisku, odpisů a např. pohledávek a podobně. v této analýze však pohledávky 

nejsou brány v potaz. [14],[16] 

 𝐶𝐹 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í č𝑖𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 =  č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘 + 𝑜𝑑𝑝𝑖𝑠𝑦 (2.18) 

Daňové odpisy jsou stanoveny zákonem o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., který jasně definuje 

postup při výpočtu daňových odpisů. Existují celkem čtyři metody. při výpočtech poslouží dostatečně 

první metoda, zvaná jako rovnoměrný lineární odpis stanovená § 31 zákonu o daních z příjmů již zmi-

ňovaného zákona. Tento druh odpisů, má za následek rovnoměrné zatížení nákladů, což je velmi chtěné 

pro analýzu dat. ve stejném, již zmíněném zákoně se nachází roční odpisová sazba dle druhu dlouhodo-

bého hmotného majetku a také délka odpisování pro tento majetek. Roční odpisová sazba je stanovená 

stejným zákonem, tedy zákonem o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. rovnou v příloze č. 1 třídění hmot-

ného majetku do odpisových skupin. Kde se nachází v aktuálním znění zákonu k 1. 1. 2017 v odpisové 

skupině číslo dvě zdravotnické přístroje a zařízení, jakožto položka 2-52. Tento zákon dále stanovuje 

roční odpisovou sazbu v §31 prvního odstavce. [17],[18] 

 
𝑅𝑜𝑣𝑛𝑜𝑚ě𝑟𝑛ý 𝑜𝑑𝑝𝑖𝑠 =  

𝑃𝑜ř𝑖𝑧𝑜𝑣𝑎𝑐í 𝑐𝑒𝑛𝑎 ∙ 𝑟𝑜č𝑛í 𝑜𝑑𝑝𝑖𝑠𝑜𝑣á 𝑠𝑎𝑧𝑏𝑎

100
 (2.19) 

2.5. Grafické znázornění ekonomických dat 

K rychlé orientaci a grafickému znázornění ekonomických ukazatelů se používají sloup-

cové, pruhové, spojnicové, plošné nebo povrchové grafy. k prostorovému vyjádření závislosti dvou 
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a více ukazatelů v jednom časovém intervalu, je vhodnější využít graf výsečový, prstencový nebo pa-

prskový (pavučinový). [14] 

2.6. Histogram  

Jedná se o statistickou funkci, která je díky modifikaci sloupcového grafu schopna zobrazit čet-

nost hodnot. Využití této funkce je v prezentaci dat pro následné zpracování. na využití histogramu mo-

hou být kladeny rozdílné požadavky. při srovnávání dvou histogramu jde již o srovnávací histogram. 

Tento histogram slouží pro případ, kdy je potřeba určit rozdělení četnosti pro dvě odlišné podmínky. 

[19] 

2.7. Efektivita v ekonomii 

Ekonomický růst je považován za nejdůležitější z cílů ekonomiky. Jedná se o zvyšování ukaza-

telů výkonosti ekonomiky. Podnikatelský cyklus graficky znázorňuje střídání období vzestupu a období 

klesání ekonomiky. Pomocí změn ekonomických indikátorů, je vývoj této křivky sledován. Snaha je 

najít příčiny kolísání a k tomu je potřeba soustředit se a analyzovat samotný ekonomický organismus. 

Nejčastěji bývají uvedeny následující důvody, pro období klesání nebo vzestup ekonomiky: snaha o ma-

ximalizaci zisku podniku, úspora mezd, proměnnost investičních výdajů a periodicky obnovený fixní 

kapitál. [11] 

Naproti tomu ekonomická efektivita porovnává mezní využitelnost s mezními náklady. Příkla-

dem může být ultrazvukový přístroj nebo sonda, jejichž náklady na opravy a servis jsou vysoké do ta-

kové míry, že předčí užitek. Toto je velmi neefektivní. 

Jiným příkladem neefektivity může být situace, kdy jsou zdravotní pojišťovny schopny finančně 

zabezpečit určitý počet vozů a lékařů pohotovostní služby, ale jejich objem není takový, aby uspokojil 

dostatečně poptávku po službě, která je zadarmo. Vzniká tím nedostatek služeb pro pacienty, kteří ji 

naléhavě potřebují a byli by za ni ochotni i zaplatit. Pokud by však zaplatila pojišťovna více sanitních 

vozů a lékařů, než je potřeba, vznikne neefektivnost ve využívání ekonomických zdrojů. [2] 

Pokud se zaměříme na co největší objem a druh produkovaných výkonů, zjistíme, že finanční 

rozhodování zcela zásadně ovlivňuje tyto dva aspekty. Pokud se podnik rozhodne investovat, má na vý-

běr z několika variant, které se navzájem odlišují a mají své výhody a nevýhody. Celková analýza tech-

nické výkonnosti nestačí, protože pro hodnocení investic je třeba srovnat náklady a tržby. Každá inves-

tice by měla zajišťovat finanční návratnost. Ukazatelem míry finanční návratnosti je kritérium efektiv-

nosti investičních projektů. Investice se ukazuje jako výhodná, pokud přebytek peněžních příjmů nad 

výdaji uhradí amortizaci a přiměřené zúročení vloženého kapitálu. Cílem každého investičního projektu 

je tedy především návratnost – rentabilita. Pokud podnik investuje velkou částku, na které je závislá 

likvidita celého podniku, musí zajistit návratnost peněžních prostředků spojených s pořízením. Investice 

sama o sobě přináší vyšší riziko než samotná výpůjčka na kapitálovém trhu. Investor proto očekává pe-

něžní tržbu vyšší než úrok na kapitálovém trhu. Očekává tedy dodatečné zúročení, čímž bere v potaz 

zvýšenou hodnotu rizika ve finančních kritériích efektivnosti. [20] 

Grafickým znázorněním vztahu těchto tří faktorů je investorský trojúhelník. na první pohled je 

zřejmé, že pro naplnění jednoho z vrcholů je třeba vzdát se dvou zbylých vrcholů, tedy faktorů. v praxi 
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investor volí investiční příležitost, která mu při únosné hodnotě rizika a likvidity přinese požadovanou 

tržbu. [20] 

Ačkoliv posuzování efektivnosti investičních projektů je podle těchto tří nezávislých faktorů 

možné, vlastní výběr investiční varianty je dle těchto faktorů obtížný. Proto je snaha zavést jediný po-

jem, který vystihuje všechny tři kritéria a tím se sníží i tato obtížnost. Úročením je myšleno stanovení 

budoucí hodnoty současné finanční částky. Opakem je diskontování, které určuje současnou hodnotu 

sumy peněz v budoucnosti. [20] 

2.8. Závislost prvků finanční rovnováhy na rentabilitě 

Aktiva, likvidita a zadluženost jsou složky, kterými je ovlivňována rovnováha firmy ve vztahu 

k rentabilitě. Toto působení je možné sledovat např. v Du Pontově diagramu, tak jako vzájemné souvis-

losti. Rentabilita podniku a obrat aktiv vytváří mezi sebou vztah, který je přímo úměrný aktivům a ren-

tabilitě. Čím více jsou aktiva zapojena do provozu, tím více vytváří zisku.  Obrat aktiv, které tvoří tu 

největší položku, je vhodné dle zaměření podnikání sledovat. u firem to mohou být např. zásoby, a to 

jsou položky, které generují menší obrat. 

 Aktiva, která jsou stálá, budou generovat větší část zisku, než aktiva nestálá a hodnota těchto 

stálých aktiv, se bude do služeb přenášet postupně pomocí odpisů. Podniky budou strategicky usklad-

ňovat, co nejméně finančně zatížitelné a zároveň i nejproduktivnější aktiva. [14] 

Záměr podniku je mít co největší likviditu. Tomuto záměru vyhovují oběžná aktiva s co největší 

hodnotou, protože se zvýší čitatel ve vzorci pro výpočet likvidity. Je tedy možné, že podnik, který má 

velké množství nepotřebných zásob, může vypadat zvenčí jako velice likvidní, ačkoliv jsou tyto zásoby 

schopny vytvářet zisk. Pokud se finančnímu analytikovi jeví firma, jako vysoce likvidní, je třeba na-

hlédnout především do vnitřní struktury tohoto podniku a je třeba tento pohled zaměřit na analýzu ob-

ratu aktiv. [14] 

2.9. Du Pontův diagram 

Du Pontův diagram slouží k nalezení vlivu změn jednotlivých ekonomických ukazatelů přede-

vším na zisk, ztrátu nebo bilanci podniku. Jedná se o pyramidový rozklad ukazatelů vzájemně na sobě 

závislých a také možnost analýzy těchto vnitřních závislostí uvnitř této struktury. Diagram se postupně 

dělí na dvě kategorie. První kategorie tohoto diagramu znázorňuje závislost cizího kapitálu na hodnotě 

rentability kapitálu vlastního. Jinými slovy, chtěná zadluženost je projevena pouze tehdy, pokud je vy-

tvářen dostatečný zisk, který pokryje vyšší nákladové úroky. Du Pontův diagram v druhé kategorii roz-

kládá rentabilní měřítka výkonnosti a nerozšiřuje pohled na výkonost, ale detailněji ji znázorňuje. 

[21],[22],[23] 
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Obrázek 3 – Možný tvar Du Pontova diagramu ekonomické jednotky. [23] 
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3. Vytvoření aktuálního seznamu ultrazvukových přístrojů 

a sond, včetně popisu jejich vyšetřovacího spektra v Městské ne-

mocnici Ostrava. 

Aktuální seznam ultrazvukových přístrojů byl vytvořen za pomocí dat z nemocničního infor-

mačního systému a také díky informacím, zjištěným pomocí dotazníků zaslaných na jednotlivá oddě-

lení. Každý dotazník byl poslán příslušnému oddělení, aby nedošlo k tomu, že se ultrazvukové přístroje 

na daném oddělení vyskytují a dotazník tam nedorazí. Odeslaly se dotazníky na příslušná oddělení, dle 

informací z nemocničního informačního systému. Stalo se však, že na některých odděleních ultrazvu-

kový přístroj nemají, ačkoliv je takto v nemocničním informačním systému zaevidovaný.  

V seznamu ultrazvukových přístrojů, které uvádí tabulka 1 se někteří výrobci ultrazvukových 

přístrojů opakují. Což znamená, že na poli nemocničních oddělení lze nejen srovnávat jednotlivé značky 

mezi sebou, ale také jednotlivé typy ultrazvukových přístrojů stejných značek, mezi sebou. Což může 

odhalit výsledky, které mohou dle data výroby ukázat také kvalitu těchto značek v čase. Ne však 

všechny ultrazvukové značky, jsou zastoupeny vícekrát na jednotlivých odděleních. Některé 

značky, jsou na odděleních zastoupeny jediným typem.  

Tabulka 1 - Aktuální seznam přístrojů v Městské nemocnici Ostrava. 

Pracoviště Značka a typ Typ komponentů 

Mamografie - UZV přístroj neuveden 

Gastroenterologická ambu-

lance - endoskopický sálek 
Aloka - SSD Alpha 5 UZV přístroj 

Operační sál 
Brüel & Kjær medical - Flex 

focus 1202 
UZV přístroj 

Urologická ambulance 
Brüel & Kjær medical - CHE-

ETAH 2003 
UZV přístroj 

Jednotka intenzivní péče GE healthacre - Logiq E UZV přístroj 

Angiologická ambulance - so-

nografie 
GE healthcare - Logiq 7 UZV přístroj 

Neurologická ambu-

lance - EEG 
GE healthcare - Logiq S8 UZV přístroj 

Kardiologická ambulance 
GE Healthcare - Vivid 7 di-

mension 
UZV přístroj 
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Pracoviště Značka a typ Typ komponentů 

Lůžkové oddělení H GE healthcare - Vivid E9 UZV přístroj 

Lůžková stanice a - porodní 

sál 
GE Healthcare - Voluson E6 UZV přístroj 

Oftalmologická ambulance Optikon - Hi scan UZV přístroj 

Jednotka intenzivní péče Philips - CX50 UZV přístroj 

Gastroenterologická ambu-

lance - Sonografie 
Philips - IU22 UZV přístroj 

Lůžková stanice 
Quantel Medical - Axis II bio-

meter 
UZV přístroj 

Hemodialýza 
Samsung Medison - Accuvix 

A30 LV-EXP 
UZV přístroj 

Gynekologicko - porodnická 

ambulance 

Samsung Medison - Sonoace 

R7 
UZV přístroj 

Radiologie a zobrazovací me-

tody 

Samsung Medison UGEO 

HM70A Plus 
UZV přístroj 

Lůžková stanice a - porodní 

sál 

Siemens - Acuson Antares pre-

mium edition 
UZV přístroj 

Dětská kardiologická ambu-

lance 
Siemens - Acuson Sequoia 512 UZV přístroj 

Lůžková stanice B - fyziolo-

gičtí novorozenci 
Siemens - Acuson X300 UZV přístroj 

Lůžková stanice a - porodní 

sál 
Siemens - Sonoline G50 UZV přístroj 

Ortopedická ambulance Siemens - Sonoline G50 UZV přístroj 

Operační sál Sonosite - Micromaxx UZV přístroj 

Ultrazvukové přístroje v Městské nemocnici Ostrava zobrazuje tabulka 1, lze si všimnout chy-

bějící – neuvedený ultrazvukový přístroj na oddělení Mamografie. Bohužel se stala nepříjemnost, a tu 
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uvádí také tabulka 2, kde jsou uvedeny sondy a to tak, že kolonka ultrazvukového přístroje či sondy 

zůstala nevyplněna. i po urgenci a opětovnému zaslání dotazníku, se tato skutečnost nezměnila. Proto 

toto nemocniční oddělení není možné z hlediska ekonomické tržby analyzovat. Pokud se porovná počet 

ultrazvukových přístrojů v Městské nemocnic Ostrava zjištěných dotazníkem a počet ultrazvukových 

přístrojů zjištěných pomocí nemocničního informačního systému, výsledkem je nižší počet těchto pří-

strojů skutečně se nacházejících na odděleních. z toho plyne, že některé ultrazvukové přístroje mohou 

být fyzicky ve skladech ať už z důvodu vyřazení, nebo jako náhradní – záložní přístroj. 

Tabulka 2 - Aktuální seznam sond od ultrazvukových přístrojů v Městské nemocnici Ostrava. 

Pracoviště Značka a typ Typ komponentů 

Operační sál - UZV sonda neuvedena 

Gynekologicko - porodnická 

ambulance 
- UZV sonda neuvedena 

Ortopedická ambulance - UZV sonda neuvedena 

Kardiologická ambulance 10S k UZV_VIVID 7 UZV sonda 

Jednotka intenzivní péče 12L-RS k UZV Logiq E UZV sonda 

Lůžková stanice 12MHz k UZV A-Scan UZV sonda 

Dětská kardiologická ambu-

lance 
15L8 k UZV Acuson sequoia UZV sonda 

Lůžková stanice 20MHz k UZV A-Scan UZV sonda 

Lůžková stanice 30MHz k UZV A-Scan UZV sonda 

Lůžkové oddělení H 4C UZV sonda 

Dětská kardiologická ambu-

lance 
4V1 k UZV Acuson sequoia UZV sonda 

Oftalmologická ambulance 50MHz k UZV A-Scan UZV sonda 

Kardiologická ambulance 7S k UZV_VIVID 7 UZV sonda 

Dětská kardiologická ambu-

lance 
8C4 k UZV Acuson sequoia UZV sonda 
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Pracoviště Značka a typ Typ komponentů 

Dětská kardiologická ambu-

lance 
8LP k UZV Acuson sequoia UZV sonda 

Dětská kardiologická ambu-

lance 
8V5 k UZV Acuson sequoia UZV sonda 

Neurologická ambu-

lance - EEG 
9L-D k UZV Logiq S8 UZV sonda 

Lůžková stanice B - fyziolo-

gičtí novorozenci 

bříšní CH 5-2 k UZV Acuson 

X300 
UZV sonda 

Jednotka intenzivní péče C5-1 k UZV CX50 UZV sonda 

Gastroenterologická ambu-

lance - Sonografie 
C5-1 k UZV IU22 UZV sonda 

Operační sál C5-2 k UZV Siemens G50 UZV sonda 

Gastroenterologická ambu-

lance - Sonografie 
C9-4 k UZV IU22 UZV sonda 

Mamografie CA1-7A UZV sonda 

Radiologie a zobrazovací me-

tody 
CA1-7AD UZV sonda 

Radiologie a zobrazovací me-

tody 
CF4-9 UZV sonda 

Lůžková stanice a - porodní 

sál 
EV 9-4 k UZV Siemens G50 UZV sonda 

Gastroenterologická ambu-

lance - Sonografie 
GF - UE160 - endoskop UZV sonda 

Gastroenterologická ambu-

lance - Sonografie 
GF-UCT 140 - endoskop UZV sonda 

Gastroenterologická ambu-

lance - endoskopický sálek 

konvexní UST-9126 k UZV 

SSD alpha 5 
UZV sonda 
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Pracoviště Značka a typ Typ komponentů 

Gastroenterologická ambu-

lance - Sonografie 
L 12-5/38 k IU22 UZV sonda 

Jednotka intenzivní péče L12-3 k UZV CX50 UZV sonda 

Mamografie L3-12A UZV sonda 

Operační sál 
L38e/10-5 k UZV Sonosite 

Micromaxx 
UZV sonda 

Mamografie LA3-16A UZV sonda 

Radiologie a zobrazovací me-

tody 
LA3-16AD UZV sonda 

Radiologie a zobrazovací me-

tody 
LS6-15 UZV sonda 

Lůžkové oddělení H M12L UZV sonda 

Kardiologická ambulance M4S k UZV VIVID 7 UZV sonda 

Lůžkové oddělení H M5SC UZV sonda 

Neurologická ambu-

lance - EEG 
M5S-D k UZV Logiq S8 UZV sonda 

Kardiologická ambulance M7C k UZV VIVID 7 UZV sonda 

Neurologická ambu-

lance - EEG 
ML6-15-D k UZV Logiq S8 UZV sonda 

Operační sál 
P10/8-4 k UZV Sonosite 

Micromaxx 
UZV sonda 

Operační sál 
P17/5-1 k UZV Sonosite 

Micromaxx 
UZV sonda 

Jednotka intenzivní péče S-51 k UZV CX50 UZV sonda 

Hemodialýza Samsung Medison C2-61C UZV sonda 



28 

 

Pracoviště Značka a typ Typ komponentů 

Hemodialýza Samsung Medison L5-12IS UZV sonda 

Gynekologicko - porodnická 

ambulance 

USP - C028E0A4/WR k UZV 

Sonoace R7 
UZV sonda 

Gynekologicko - porodnická 

ambulance 

USP- GN49E00/WR k UZV 

Sonoace R7 
UZV sonda 

Gastroenterologická ambu-

lance - endoskopický sálek 

UST - 5410 H k UZV SSD 

alpha 5 
UZV sonda 

Lůžková stanice B - fyziolo-

gičtí novorozenci 

vaginální EV 9-4 k UZV 

Acuson X300 
UZV sonda 
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Jak lze vidět, následující tabulka 3 zobrazuje strukturální uspořádání jednotlivých oddělení 

v Městské nemocnici Ostrava. 

Tabulka 3 - Oddělení a konkrétní pracoviště analyzovaných UZV přístrojů nacházejících se v Měst-

ské nemocnici Ostrava. 

Oddělení Pracoviště 

ARO Jednotka intenzivní péče 

Dětské lékařství Dětská kardiologická ambulance 

Dětské lékařství Lůžková stanice B - fyziologičtí novorozenci 

Gynekologie Lůžková stanice a - porodní sál 

Gynekologie Gynekologicko - porodnická ambulance 

Interna 
Gastroenterologická ambulance - endoskopický 

sálek 

Interna Gastroenterologická ambulance - Sonografie 

Kardiologie Lůžkové oddělení H 

Kardiologie Angiologická ambulance - sonografie 

Kardiologie Kardiologická ambulance 

Nefrologické a hemodialyzační centrum Hemodialýza 

Neurochirurgie Operační sál 

Neurologie Jednotka intenzivní péče 

Neurologie Neurologická ambulance - EEG 

Oftalmologie Oftalmologická ambulance 

Oftalmologie Lůžková stanice 

Ortopedie Ortopedická ambulance 

Radiologie a zobrazovací metody Radiologie a zobrazovací metody 

Urologie Urologická ambulance 
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Oddělení Pracoviště 

Urologie Operační sál 

Následující tabulka zobrazuje hledisko použití ultrazvukových přístrojů. Ambulantní ultrazvu-

kové přístroje nejsou na všech odděleních využívány stejnou mírou, a tak se může stát, že na jednom 

oddělení je přístroj velmi přetěžován a na druhém je používán velmi zřídka.  

Tabulka 4 – Spokojenost s výkoností a hledisko použití jednotli-

vých oddělení v Městské nemocnici Ostrava. 

Nemocniční oddě-

lení 
Hledisko použití 

Spokojenost s vý-

konností 

Oftalmologie 
Ambulantní i poho-

tovostní 
Spíše ano 

Ortopedie Ambulantní Spíše ano 

Nefrologické a he-

modialyzační cen-

trum 

Ambulantní Ano 

Radiologie a zobra-

zovací metody 

Ambulantní i poho-

tovostní 
Spíše ne 

Kardiologie 
Ambulantní i poho-

tovostní 
Ano 

Interna 
Ambulantní i poho-

tovostní 
Ano 

Neurochirurgie 
Ambulantní i poho-

tovostní 
Spíše ano 

Urologie Ambulantní Ano 

Gynekologie 
Ambulantní i poho-

tovostní 
Spíše ano 

ARO Ambulantní Ano 
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Nemocniční oddě-

lení 
Hledisko použití 

Spokojenost s vý-

konností 

Dětské lékařství 
Ambulantní i poho-

tovostní 
Ano 

Neurologie 
Ambulantní i poho-

tovostní 
Ano 
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3.1. Popis vyšetřovacího spektra ultrazvukových přístrojů 

Výrobce Aloka má v nemocničních odděleních jediného zástupce, a tím je SSD 500 a to na od-

dělení Interny. Tento ultrazvukový přístroj využívá, jak konvexní, tak i lineární metodu snímání, a proto 

je možné použít jak konvexní, tak lineární sondu. Využívá zobrazovací mód B, Duální mód B, M mód. 

Jelikož je kompaktní a váží 10 kg a obsahuje úchyt, je vhodný i pro přenášení a obsahuje baterii. Jeho 

využití spočívá v použití pro vyšetření abdominální, gynekologické i pro vyšetření hlavy včetně krku 

a štítné a prsní žlázy. [24] 

Brüel & Kjær medical je výrobce, který má v Městské nemocnici Ostrava hned dva ultrazvu-

kové přístroje. Prvním z nich je Flex focus 1202, jehož vzhled si lze představit, jako ultrazvukový pří-

stroj s vestavěným LCD dotykovým displejem, se stojanem na ultrazvukové sondy a ovládacím pane-

lem. To vše je umístěno na stojanu s plastovými kolečky s menším úložným prostorem. Nechybí ani 

vestavěné bezdrátové internetové připojení a baterie. Tento ultrazvukový přístroj je vhodný především 

pro měření průtoků, jak Dopplerovou metodou, tak metodou vektorovou a 3D zobrazení. k terapeutic-

kým použitím patří brachyterapie, punkce a biopsie prostaty. Druhým přístrojem téže značky je Cheetah 

2003, který je starší výroby než předchozí typ ultrazvukového přístroje. Využívá pro své zobrazení M 

mód a B mód s velkým rozsahem použitelných sond, včetně specializovaných chirurgických a urologic-

kých sond s velkým rozsahem frekvencí. Obrazovka je poměrně zastaralá CRT, držící na stojanu a pod 

ní je samotný ultrazvukový přístroj s ovládacím panelem. Nechybí ani úložný prostor, stojan na jednot-

livé sondy a celá konstrukce je na vozíku. [25],[26] 

GE healthcare je v množství ultrazvukových přístrojů na jednotlivých odděleních na prvním 

místě. Prvním typem je Logiq E, který umožňuje použití B módu, M módu, barevného Doppler módu 

a Dopplerova módu. Tento ultrazvuk je velmi vhodný k přenášení, jelikož jeho váha je pouhých 4,6 kg 

a konstrukce dovoluje zavření displeje podobně jako u laptopu. Je však také možné, připevnit tento ul-

trazvukový přístroj k stojanu na kolečkách, stojan obsahuje vestavěnou baterii, přístroj však baterii za-

budovanou nemá. Dalším ultrazvukovým přístrojem značky GE Healthcare je Logiq 7, tedy přístroj 

ze stejné řady. Liší se v podstatě oproti předešlému logiq E v kompaktnosti. Tento ultrazvukový přístroj 

je spíše pro použití ambulantní. Ačkoliv je možné jej převézt z místa na místo, schody mohou být dost 

velkou překážkou. Používá se především k měření průtoku, ale je možné jej také použít např. pro 3D 

strukturální zobrazení plodu v gynekologii a má TVI mód. do jisté míry je taktéž přenositelný. pro mě-

ření průtoku je možné použít některé funkce, mezi které patří výpočet objemu průtoku, inversní 

mód, objemové kontrastní zobrazení a také virtuální re-sken. [27],[28] 

Logiq S8 je dalším typem této značky. Tento typ není kompaktní, jeho konstrukční provedení 

tvoří ovládací panel na stojanu, do kterého je připevněn LCD dotykový monitor a pod tímto panelem 

se nachází ultrazvuková výpočetní jednotka. Vše je na pohyblivém plastovém vozíku o váze 85 kg. Je 

možné na tento ultrazvukový přístroj připojit až 4 aktivní sondy, také obsahuje integrovaný harddisk 

a optickou mechaniku. Aplikace je možná, jak abdominální, gynekologická, vaskulární, transkrani-

ální, urologická, tak i kardiologická. Tento ultrazvukový přístroj využívá především B mód, M mód, ba-

revný průtokový mód, TVI mód, B objemový mód, PDI mód, 3D a 4D mód a možnost použití elasto-

grafie. Používají se zde sektorové, konvexní a lineární metody zobrazení. [29] 

Vivid 7 je ultrazvukový přístroj značky GE healthcare, který se používá pro 4D zobrazení v re-

álném čase. Využívá funkci pro zobrazení plného objemu v reálném čase, umožňuje zobrazit tři snímky 

naráz v reálném čase a používá inovativní kódovanou fázovou inverzi pro kontrastní zobrazení, dyno-

grafii a do jisté míry je i přenositelný. Předností ultrazvukového přístroje od stejné značky Vivid E9 je 

4D zobrazení, které je navrženo pro kardiovaskulární aplikaci. Umožňuje zobrazit srdce s daleko větší 
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přesností, kvůli akcelerační objemové architektuře. Díky řadě funkcí umožňuje vylepšenou 4D kvanti-

zaci. do jisté míry je tento přístroj také přenositelný. Voluson E6 je poslední typ ultrazvukového přístroje 

od značky GE healthcare a používá se především k aplikaci v gynekologii a porodnictví. Díky tomuto 

ultrazvukovému přístroji je možné zobrazit např. vaječníky, vaginální polypy, v M módu srdce plodu 

a ledviny plodu. Všechny tři poslední ultrazvukové přístroje jsou v konstrukčním provedení stejné, pa-

nel je zabudovaný do plastového krytu spolu s ultrazvukovou jednotkou a monitor je upevněn nad tímto 

panelem s pohyblivým ramenem, nebo zafixován do plastového krytu. [30],[31],[32]  

Hi scan od výrobce Optikon je ultrazvukový přístroj, používaný především pro zobrazení B 

módu, a módu, umožňuje 3D rekonstrukci, pachymetrii a biometrii. Všechny části tohoto ultrazvuko-

vého přístroje jsou zabudovány do vozíku, k zobrazení slouží dotyková obrazovka. [33] 

CX50 od firmy Philips je velmi kompaktní ultrazvukový přístroj ve tvaru laptopu s možností 

připojení až 3 sond najednou. Podmínkou však je připojení k pohyblivému stojanu. Použití je jak na lůž-

kovém oddělení, tak na jednotkách intenzivní péče, operačních sálech a také pro pediatrická vyšetření 

hlavy a srdce. Vhodný je především k použití na kardiologickém, endoskopickém, gynekologickém 

a pediatrickém oddělení a na jednotkách intenzivní péče. [34] 

Od výrobce Philips je také ultrazvukový přístroj iU22, který je oproti CX50 daleko robustnější 

a již nepřenositelný, má však daleko větší zastoupení použití, a to jak v oblasti např. abdominální, tak 

i gynekologické, cerebrovaskulární, na echokardiografii, při kontrastním měření, měření dopplerovým 

a na elastografii. [35] 

Axis II biometer je ultrazvukový přístroj, který se používá k vyšetření oka od výrobce Quantel 

medical. Pracuje s frekvencí 11 MHz a má vnitřní paměť pro udržení až dvacet snímků, používá vý-

hradně a mód. [36] 

Accuvix A30 LV-EXP od výrobce Samsung medison umožňuje kardiologické, gynekolo-

gické, vaskulární, muskuloskeletální, urologické, abdominální a konstrastní formy aplikace. Je to ultra-

zvukový přístroj, který není přenositelný, avšak má široký rozptyl využití. [37] 

Dalším ultrazvukovým přístrojem od firmy Samsung medison je Sonoace R7, který využívá 

k zobrazení barevný doppler, PW doppler, B mód, 3D zobrazení v reálném čase a má 3 konektory 

pro využití sond a LCD monitor. To vše je zabudované do jediného vozíku. Aplikace je vhodná v oddě-

lení radiologickém, kardiologickém a na gynekologii. [38] 

UGEO HM70A Plus je ultrazvukový přístroj od výrobce Samsung medison a použít je jej 

možné v urologii, gynekologii, v aplikacích muskuloskeletálních, vaskulárních, abdomenálních a intra-

operativních. Je to kompaktní přístroj. [39] 

Od výrobce Siemens je Acuson antares premium edition, což je ultrazvukový přístroj použitelný 

v aplikacích pro zobrazení hrudní oblasti, abdominálního zobrazení, gynekologii a vaskulárních, 

dokáže zobrazit v M módu. [40] 

Dalším ultrazvukovým přístrojem od výrobce Siemens je Acuson Sequoia 512, tento přístroj 

nabízí využití především při 2D zobrazení, barevném Doppleru, průtokové zobrazení s vysokým rozli-

šením, kardiologické zobrazení, M módem a barevným M módem. [41] 

Siemens také vyrábí ultrazvukový přístroj Acuson X300, který nabízí měření v gynekolo-

gii, urologii, pediatrii a kardiologii. Používá především 2D zobrazení, barevný Doppler, fázové inversní 

zobrazení a M mód. [42] 
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Posledním přístrojem od výrobce Siemens je Sonoline G50, který nabízí použití v řadě aplikací, 

a to především při aplikaci abdominální, kardiologické, vaskulární, gynekologické, ortopedické, urolo-

gické a při operacích. Módy, které tento přístroj má jsou např. barevný M mód, barevný Doppler 

mód, 2D zobrazení a duplexní mód. [43] 

Sonosite je posledním výrobcem v tomto seznamu, tento výrobce vyrábí typ Micromaxx. Ten 

může měřit ve 2D módu, M módu a Dopplerovu módu. Používá se v gynekologii, kardiologii, pro mě-

ření abdomenu, svalů, nervů a cév. [44] 

Následující graf 1 všechny tyto vlastnosti ultrazvukových přístrojů znázorňuje graficky. 
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Graf 1 – Vyšetřovací spektrum jednotlivých ultrazvukových přístrojů.
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4. Shrnutí aktuálních potřeb jednotlivých oddělení v Městské 

nemocnici Ostrava. 

Tabulka 1 přehledně zobrazuje fakt, že v Městské nemocnici Ostrava existuje řada ultrazvuko-

vých přístrojů, které nemohou mít stejné použití. Nesmí se však stát, že by např. na oddělení urologie 

dorazil nový ultrazvukový přístroj s použitím výhradně pro gynekologii, který by nahradil ten starší. 

Například velkou specializaci v ultrazvukových přístrojích pro různé druhy použití, má firma GE he-

althcare. Produkuje např. ultrazvukový přístroj k použití pro gynekologii s řadou funkcí, které konku-

rence nemá nebo alespoň ne v takovém rozsahu.  

Také záleží na tom, zda je ultrazvukový přístroj využíván pro potřeby ambulantní, nebo pro po-

třeby pohotovostní. Ultrazvukový přístroj k pohotovostnímu použití, musí splňovat především možnost 

rychlého zobrazení a použití s určitou přesností. Ultrazvukový přístroj pro použití ambulantní, by měl 

splňovat přesnost. Specifické požadavky jednotlivých oddělení jsou proto důležité pro efektivní využití 

ultrazvukových přístrojů, z kterých vyplývá vyšší rentabilita a z toho plynoucí vyšší zisk.  

Díky dotazníku, který byl zaslán na jednotlivá oddělení, která provádí výkony s ultrazvukovými 

přístroji, bylo možné shrnout jejich požadavky. Požadavky si nejsou rovny a mnohdy jsou specializo-

vaně zaměřené na velmi úzký prostor použití. v následující podkapitole jsou všechny potřeby těchto od-

dělení popsány. 

4.1. Shrnutí aktuálních potřeb 

Na oddělení kardiologie, které se zabývá také vyšetřováním karotid pomocí Dopplerových me-

tod jsou kladeny požadavky ultrazvukových přístrojů především na průtokové a objemové módy. Žá-

doucí je i barevný Dopplerův mód, PDI mód a také velmi rozšířený B mód. Dále TVI mód, dynografie 

a přenositelnost alespoň jednoho z dvou ultrazvukových přístrojů, nacházejících se na tomto oddělení. 

Oba ultrazvukové přístroje, které jsou nyní použity jsou ze stejné značky GE Healthcare. Jako nedosta-

tek lze uvést, že ne všechny ultrazvukové přístroje, které se nacházejí na tomto oddělení, pokryjí veškeré 

vyšetřovací požadavky.  

Na Gynekologii jsou zastoupeny tři značky, a to GE Healthcare, Siemens a Samsung Medi-

son, které se využívají na pracovišti porodního sálu a ambulance tohoto oddělení. Nároky kladené 

na toto oddělení jsou především možnost použití těchto ultrazvukových přístrojů v gynekologii. Zde 

se využívá nejčastěji M mód, B mód, barevný Doppler, zobrazení hrudní oblasti, vaječníků a ledvin 

plodu. Zobrazení za pomocí kontrastní látky je určitou výsadou tohoto oddělení. Důležitým aspektem je 

nepřetržitý provoz ultrazvukových přístrojů, jelikož tyto přístroje jsou velmi zatěžovány spektry vý-

konů. Nedostatkem je nedostatečná spolehlivost a s tím spojená poruchovost těchto přístrojů. Což je 

velmi nechtěné. Kombinace čtyř módů, mezi něž patří duplexní mód, B mód, barevný dopplerův mód 

a PW Dopplerův mód, jsou rovněž jedny z požadavků na ultrazvukové přístroje pro toto oddělení. Dal-

šími dvěma požadavky jsou možnost 3D zobrazení a vyšetření orgánů v oblasti pánve. Ultrazvukový 

přístroj značky Siemens 3D zobrazení nepodporuje.  

Ultrazvukové přístroje přítomné na oddělení Urologie jsou pouze od jediné značky, a to Brüel 

& Kjær medical. Zde jsou však používány pro Operační sál nebo ambulanci urologického oddělení. Je-
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jich požadavkem, který je nutné splnit pro maximalizaci tržeb a poskytování maximální kvality zdra-

votní péče je především terapeutické použití z hlediska punkcí a biopsií. Jelikož se jedná o operační 

sál, je nutné přihlédnout k možnosti ultrazvukového přístroje umožňující vyšetření celé dutiny břišní. 

z hlediska ultrazvukových módu by měl takovýto přístroj umožňovat použití B a M módů. Úložný pro-

stor pod ultrazvukovým přístrojem je také nutný. Tato sestava neoplývá žádnými nedostatky. 

Jeden jediný přístroj značky Siemens, který je v Městské nemocnici Ostrava hned dvakrát, 

se využívá v oddělení ortopedie pro vyšetření kloubů, kostí a průchodnosti cév, a právě těmto aspektům 

je kladen důraz na požadavky těchto přístrojů. Mezi které také patří možnost zobrazení v M módu, B 

módu, duplexním módu a barevném Dopplerově módu. Jelikož se nachází na tomto oddělení pouze je-

diný přístroj, je možné tuto skutečnost považovat za nedostatek. 

Dětské lékařství je oddělení, na kterém se nachází pracoviště kardiologické ambulance. Poža-

davky kladené na ultrazvukové přístroje na tomto oddělení jsou hlavně: zobrazení srdečního objemu, 

a to v reálném čase, taktéž zobrazení průtoku, kardiologické zobrazení a mezi módy patří B mód, ba-

revný Dopplerův mód, M mód a barevný M mód. Žádné současné nedostatky na tomto oddělení nejsou 

patrné. Ultrazvukové přístroje jsou hned dva, a to značky Siemens. 

Oddělení neurochirurgie, kde se nachází pracoviště jednotky intenzivní péče, spolu s operačním 

sálem a lůžkovým oddělením je možné vyšetření pomocí ultrazvukového přístroje značky Sonosite. 

Jeho požadavky na provoz v tomto oddělení, zahrnují Dopplerův mód, M mód, B mód, možnost vyšet-

ření orgánů a možnost použití na operačním sále. Žádné nedostatky, ani další požadavky na ultrazvu-

kové přístroje nejsou. 

Specializované oddělení, zaměřené především na vyšetření očí se nazývá Oftalmologie. 

na tomto oddělení se nachází dvě značky ultrazvukových přístrojů, jedná se o značku Opticon a značku 

Quantel Medical. Požadavky tohoto oddělení se zaměřují především na a mód, B mód, pachymetrii, bi-

ometrii a samozřejmě na vyšetření oka. Žádné další požadavky nebo nedostatky nejsou zaznamenány. 

Na oddělení Neurologie se uplatňuje Dopplerova metoda pro měření průtoku. Je zde pouze 

značka GE Healthcare. Potřeby jsou zaměřeny hlavně na dopplerovské měření průtoku, objemové kon-

trastní zobrazení, PW Dopplerův mód, výpočet objemu průtoku a inversní mód. Opět se zde další poža-

davky nebo nedostatky neobjevují. 

Dvě značky se nacházejí na ultrazvukovém oddělení Interny, a to jsou přístroje značky Aloka 

a značky Philips. k těmto ultrazvukovým přístrojům se vážou potřeby tohoto oddělení skládající se 

z možnosti zobrazení v M módu, B módu, duálním B módu a možnosti použití endoskopických sond. 

Dále možnost vyšetření dolní, i horní poloviny těla, elastografie a ultrazvukový přístroj použitelný 

v řadě jiných aplikací. Současné nedostatky ultrazvukových přístrojů na tomto oddělení nejsou. 

 

 



38 

 

 

Graf 2 -  Požadavky jednotlivých oddělení na ultrazvukové přístroje. 
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Pokud se požadavek promítne v potřebě rychlého použití ultrazvukového přístroje, určitě 

na toto místo bude patřit právě oddělení anesteziologicko-resuscitační, zde se dle dotazníku nenachází 

žádné nedostatky. Potřeby však ano a mezi ně patří možnost připojení více než jedné sondy najed-

nou, bez nutnosti vyměnit sondu za jinou. Dále již zmíněná možnost okamžitého použití a také možnost 

použití na resuscitační lůžkové stanici. Používá se zde ultrazvukový přístroj značky Phillips. 

Ultrazvukové přístroje, na které je kladen důraz širokého spektra použití patří na oddělení Ra-

diologie a zobrazovacích metod. Použití je výhradně ambulantní. Jediným přístrojem na tomto oddělení 

je přístroj od výrobce Samsung Medison a mezi potřeby patří možnost komplexního vyšetření orgánů 

a to dolní, i horní poloviny těla. 

Poslední oddělení využívající ultrazvukové přístroje je oddělení Nefrologické a hemodialyzační 

centrum. na tomto oddělení se nachází výhradně jeden přístroj značky Samsung Medison. Mezi potřeby 

se řadí duplexní vyšetření cév, kompaktní rozměry a váha, možnost Dopplerova vyšetření a měření prů-

toku. Nedostatky na tomto oddělení v sestavě nejsou. 
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5. Vytvořit přehled využití jednotlivých ultrazvukových pří-

strojů používaných v Městské nemocnici Ostrava z hlediska času 

a počtu výkonů. 

Pro celkovou analýzu je nutné si nastínit využitelnost ultrazvukových přístrojů a použití z hle-

diska času a počtu výkonů. Tato informace může udávat, do jaké míry oddělení využívá ultrazvukové 

přístroje. 

5.1. Přehled ultrazvukových přístrojů z hlediska času a počtu výkonů 

Na následující tabulce je zobrazen přehled jednotlivých ultrazvukových přístrojů v Městské ne-

mocnici Ostrava. v tomto přehledu je na některých odděleních více než jeden ultrazvukový přístroj. 

Také některé značky přístrojů jsou zastoupeny větším počtem typů ultrazvukového přístroje. 

Tabulka 5 - Počet hodin provozu jednotlivých ultrazvukových přístrojů vůči počtu výkonů. 

Pracoviště Značka a typ 

Počet hodin pro-

vozu za měsíc  

[h] 

Počet vykázaných 

výkonů za měsíc  

[-] 

Gastroenterologická ambu-

lance - endoskopický sálek 
Aloka - SSD Alpha 5 44 31 

Operační sál 
Brüel & Kjær medi-

cal - Flex focus 1202 
152 97 

Urologická ambulance 
Brüel & Kjær medi-

cal - CHEETAH 2003 
109 72 

Jednotka intenzivní péče GE healthcare - Logiq E 13 6 

Angiologická ambulance - so-

nografie 
GE healthcare - Logiq 7 65 31 

Neurologická ambu-

lance - EEG 

GE healthcare - Logiq 

S8 
17 8 

Kardiologická ambulance 
GE Healthcare - Vivid 7 

dimension 
48 27 
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Pracoviště Značka a typ 

Počet hodin pro-

vozu za měsíc  

[h] 

Počet vykázaných 

výkonů za měsíc  

[-] 

Lůžkové oddělení H GE healthcare - Vivid E9 109 48 

Lůžková stanice a - porodní 

sál 

GE Healthcare - Voluson 

E6 
87 47 

Oftalmologická ambulance Optikon - Hi scan 30 19 

Jednotka intenzivní péče Philips - CX50 9 7 

Gastroenterologická ambu-

lance - Sonografie 
Philips - IU22 152 93 

Lůžková stanice 
Quantel Medical - Axis 

II biometer 
30 21 

Hemodialýza 
Samsung Medison - Ac-

cuvix A30 LV-EXP 
130 72 

Gynekologicko - porodnická 

ambulance 

Samsung Medison - So-

noace R7 
313 247 

Radiologie a zobrazovací me-

tody 

Samsung Medison 

UGEO HM70A Plus 
44 30 

Lůžková stanice a - porodní 

sál 

Siemens - Acuson Anta-

res premium edition 
65 39 

Dětská kardiologická ambu-

lance 

Siemens - Acuson 

Sequoia 512 
30 18 

Lůžková stanice B - fyziolo-

gičtí novorozenci 
Siemens - Acuson X300 65 37 

Lůžková stanice a - porodní 

sál 
Siemens - Sonoline G50 417 322 
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Pracoviště Značka a typ 

Počet hodin pro-

vozu za měsíc  

[h] 

Počet vykázaných 

výkonů za měsíc  

[-] 

Ortopedická ambulance Siemens - Sonoline G50 87 52 

Operační sál Sonosite - Micromaxx 4 2 

Je patrné, že nejvytíženější ultrazvukové přístroje jsou právě na pracovišti Urologického praco-

viště gynekologie, a to jak v počtu hodin za měsíc, tak i počtem výkonů za měsíc. Naproti tomu, nej-

méně je využíván ultrazvukový přístroj Sonosite Micromaxx na operačním sále, ambulanci, lůžkových 

odděleních a jednotce intenzivní péče.  

Graf 3 znázorňuje celkový počet vyšetření jednotlivých ultrazvukových přístrojů. Pokud se na-

hlédne do grafu, nejvyšší počet vyšetření během 5 let s hodnotou 55 610 poskytnul přístroj iU22 od vý-

robce Philips, jehož pořizovací cena činí 2 685 983 Kč, k použití se nachází na oddělení endoskopie 

a sonografie a tržba tohoto přístroje je rovna 1 064 519 Kč. Následuje Acuson Sequoia 512 od firmy 

Siemens s počtem vyšetření 21 542. Téměř hned za ním se nachází hodnota 19 929 vyšetření u přístroje 

Micromaxx od výrobce Sonosite. Následují čtyři ultrazvukové přístroje přesahující počet vyšetření nad 

hodnotu 10 000. Prvním z nich je Ugeo HM70A Plus od výrobce Samsung Medison, dále Axis II Bio-

metr od výrobce Quantel Medical, pokračuje Sonoace R7 od výrobce taktéž Samsung Medison a s hod-

notou 12 251 vyšetření během 5 let přesahuje nejméně hodnotu 10 000 přístroj Accuvix A30 LV-EXP 

od stejného výrobce. Nejblíže je k hodnotě 10 000 s hodnotou 9 848 přístroj Acuson X300 od výrobce 

Siemens. Všechny ostatní přístroje se drží poměrně stejné hodnoty pod hranicí 10 000. Nejmenší hod-

notu vyšetření za celou dobu má přístroj SSD Alpha 5 rovnající se pouhým 265 vyšetření, pořizovací 

cena tohoto přístroje byla 2 179 891 Kč. 
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Graf 3 – Celkový počet vyšetření ultrazvukových přístrojů v Městské nemocnic Ostrava.
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6. Shrnutí nákladů na pořízení a provoz ultrazvukových pří-

strojů (nákup, bezpečnostně technická kontrola, opravy) za po-

slední 3 roky. Zhodnocení kvality jednotlivých typů a značek 

z hlediska spolehlivosti a provozních nákladů. 

Pro např. analýzu zisku je zapotřebí nákladů, ty se dělí u těchto přístrojů na náklady pořizo-

vací, náklady na BTK, náklady na servis, náklady na pořízení sond, náklady na personál, náklady 

ostatní (např. cestovné) a paušální poplatky. Nejen však pro analýzu zisku jsou tato data potřebná a 

při použití určitých vzorců mohou pomoci odhalit např. rentabilitu. 

6.1. Shrnutí nákladů na pořízení a provoz UZV přístrojů během 5 let 

Na řadě ultrazvukových přístrojů se časem projeví porucha. Tuto poruchu dle zákona  

č. 286/2014 Sb. §64, odstavce 2 opravuje servis, který je výhradně právnická nebo fyzická osoba uve-

dená a registrovaná ústavem. Ultrazvukový přístroj se tedy převeze na příslušný servis a tam se opraví. 

Po opravě je vyčíslena suma, kterou je nucena nemocnice uhradit. Tato cena se projeví tedy do ná-

kladů, který i tak tvoří např. pořizovací cena přístrojů a bezpečnostně technické kontroly. Což se projeví 

na zisku nemocnice, a tedy nejen nákupní cena může zásadně ovlivňovat rentabilitu těchto přístrojů.  

Otázkou zůstává, zda ovlivňují ultrazvukový přístroj z hlediska zisku více odpisy 

a, nebo součet BTK a oprav. na tuto otázku jasně odpovídá graf 4, který přehledně porovnává od-

pisy, vůči nákladům na BTK spolu se servisními. Některé náklady jsou tzv. fixní a těm se nemocnice 

nevyhne, jako jsou náklady na BTK kontroly, které se provádějí po určité době. Tento graf ukazuje, že 

nejméně výhodný je právě ultrazvukový přístroj s číslem 8. v pořadí grafu, které přísluší ultrazvuko-

vému přístroji Acuson Anatre Premium Edition od výrobce Siemens dle toho, jaké data poskytuje ta-

bulka 29. Tento ultrazvukový přístroj se nachází na dětské kardiologii a celkem měl, dle stejné tabulky 

13 oprav a 48 BTK, což z něj a dalších dvou ultrazvukových přístrojů dělá ten nejstarší přístroj. Což 

nutně nemusí znamenat nejvíce poruchový, jak lze vidět v stejné tabulce se nachází dva ultrazvukové 

přístroje se stejným počtem BTK a těmi přístroji jsou Sonoline G50, které mají za sebou celkově 3 a 4 

opravy. Zajímavé je však zjištění, že za stejný přístroj, a to Sonoline G50, který byl tedy nakoupen hned 

dvakrát byly vynaloženy nestejné náklady na pořízení. Možná se nabízí odpověď, že tyto dva ultrazvu-

kové přístroje byly pořízeny v nestejné době. Tomu by však nasvědčoval fakt, že by počet pravidelných 

BTK kontrol byl zcela jiný a nikoliv stejný.   

Graf 4 zobrazuje některé z ultrazvukových přístrojů bez nákladů na BTK a oprav což nasvěd-

čuje tomu, že to jsou přístroje zcela nové nebo přístroje, u kterých se platí paušální poplatek měsíčně 

za bezplatnou opravu a BTK. Tedy službu, která je mezi Městskou nemocnicí Ostrava a příslušným ser-

visem uzavřena. Možná se nabízí otázka, zda ultrazvukový přístroj, jehož nákupní cena je vysoká, bude 

mít i velkou poruchovost. Tento závěr nabízí především již zmiňovaný ultrazvukový přístroj Siemens 

Acuson s 512. Tomuto závěru však neodpovídá 7. ultrazvukový přístroj spolu s 9. ultrazvukovým pří-

strojem. Liší se jejich pořizovací ceny, a to až více než třikrát, přesto jejich náklady za servis a za BTK 

opravy se u těchto přístrojů liší o 37 000 Kč. Ultrazvukový přístroj, jehož náklady na provoz jsou nižší 

o 37 000 Kč, činí jeho náklady na provoz 244 062 Kč. Nelze tedy s jistotou říci, že za vyššími náklady 

na provoz stojí vyšší cena za přístroj.  
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Graf 4 – Porovnání odpisů za období a nákladů na BTK včetně servisních nákladů u stávající sestavy UZV přístrojů.
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Graf 5 – Celkové náklady jednotlivých ultrazvukových přístrojů v Městské nemocnici Ostrava.
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Graf 6 – Porovnání nákladů vynaložených na servis a BTK stávající sestavy UZV přístrojů v Městské nemocnici Ostrava.
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6.2. Zhodnocení kvality jednotlivých typů a značek z hlediska spolehli-

vosti a provozních nákladů 

Ačkoliv celkové náklady zobrazuje graf 5 jakožto sumu, kterou musí za celou analyzovanou 

dobu provozu, tj. nejvíce 5 let spravovat Městská nemocnice Ostrava, možná se nabízí otázka, zda u ně-

kterých ultrazvukových přístrojů jsou dražší náklady za servisní zásahy – opravy nebo bezpečnostně 

technické kontroly. na tuto otázku odpovídá graf 6, který udává právě toto porovnání. Jako ultrazvukový 

přístroj, jehož servisní náklady daleko převyšují náklady na bezpečnostně technické kontroly jsou ultra-

zvukové přístroje hned tři, a to Siemens Acuson s 512, Acuson APE a Acuson X300.  

Je zřejmé, že se jedná o jediného výrobce a vzhledem k počtu oprav 3, 3 a 4 a z jejich ceny, je možné 

vydedukovat, že výrobce má drahé náhradní díly. Naproti tomu převyšuje bezpečnostní technická kon-

trola u šesti ultrazvukových přístrojů oproti servisním opravám. První a druhý z těchto přístrojů jsou 

Siemens Sonoline G50 se stejnou hodnotou BTK, což nasvědčuje tomu, že jsou oba dva přístroje poří-

zeny ve stejnou dobu. Stejné hodnoty nákladu na BTK dosahuje ultrazvukový přístroj Vivid E9 od vý-

robce GE healthcare, nejvyšší hodnotu nákladů za BTK má Vivid 7 dimension od stejného výrobce. 

o trochu nižší sumu za BTK dosahuje Logiq 7 taktéž od výrobce GE healthcare. Ssd alpha 5 od výrobce 

Aloka má také vyšší náklady za BTK než za servisní opravy. do jisté míry je ukazatel nákladů 

za BTK, ukazatelem stáří přístroje, a to z důvodu pravidelnosti těchto kontrol v určitém intervalu. 

Kolik přístrojů je ve stejném nákladovém rozsahu pro BTK, zobrazuje histogram uvedený níže. 

z tohoto histogramu, je možné vyčíst, že nejvíce ultrazvukových přístrojů vůči hodnotě nákladů na pro-

voz, jsou v rozmezí 0 až 24 000 Kč, a to v počtu 19 přístrojů. Zbylé 3 přístroje se rozdělují na hodnotu 

od 24 000 Kč až po hodnotu 48 000 Kč, kde je uveden jediný přístroj a stejně tak v rozsahu 

od 48 000 Kč až po nákladovou hodnotu BTK 72 000 Kč, pro dva zbylé přístroje. 

 

Graf 7 – Histogram BTK. 
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V jakých cenových kategoriích se pohybují servisní zásahy UZV přístrojů, předkládá graf uve-

dený níže. Ten je rozdělen do celkem tří kategorií, z niž první udává rozsah od 0 do 95 000 Kč, druhá 

95 000 až 190 000 Kč a třetí 190 000 až 285 000 Kč. 

 

Graf 8 – Histogram servisních zásahů. 

Zhodnocení jednotlivých značek z hlediska ať už průměrných odpisů, tržeb a BTK se servis-

ními náklady, zobrazuje graf 10. Náklady na BTK a opravy nejsou nulové, u značky GE Healthcare 

s nejvyššími průměrnými odpisy, která nemá nejvyšší průměrné tržby v Městské nemocnici Ostrava 

a má rovněž druhé nejvyšší průměrné náklady na servis a BTK. Druhé místo z hlediska nejvyšších prů-

měrných odpisů, zaujímá značka, která má zastoupení přístrojů nejen v medicínském odvětví a tou je 

značka Philips. Tato značka nemá nejvyšší průměrné odpisy, nemá ani nejmenší nebo nejvyšší průměr-

nou tržbu. 

Zajímavé je na této značce především fakt, že se průměrné odpisy a průměrné náklady na servis 

a BTK blíží rovnosti. na třetím místě, se nachází značka Samsung Medison, která má vysoké průměrné 

odpisy, po nichž téměř hned následuje značka Aloka z hlediska nejvyšších průměrných odpisů, dále má 

značka Samsung Medison téměř nejnižší výnos (nejnižší výnos na druhém místě) ze všech značek a ná-

klady na BTK a servis jsou nulové. Dále existují značky, které mají nulové průměrné provozní náklady 

(BTK a servis), a to je dáno tím, že jsou to nově pořízené přístroje, nebo jak již bylo zmíněno, jedná se 

o partnerskou smlouvu mezi Městskou nemocnicí Ostrava a legislativně registrovaným servisem.  

Na dalším místě se nachází značka Brüel & Kjær medical, která je hned za značkou Quantel 

Medical jako značka s nejvyšší tržbou. Následuje značka Siemens, jejíž průměrná tržba je nižší, a to 

téměř o třetinu, než je průměrná pořizovací cena této značky. Následují značky, jejichž odpisy jsou nu-

lové, jsou značky Sonosite, Optikon a Quantel Medical. Quantel medical jak popisuje graf 10 vykazuje 

nejvyšší možnou tržbu za dobu provozu přístroje. Značky Optikon se nachází z hlediska hodnoty prů-

měrné tržby za provoz přístroje hned za značkou GE Healthcare. Následuje poslední značka Sonosite 

s nulovými odpisy, soupeřící se značkou Philips o místo s nejvyšší možnou tržbou, značka Philips má 

však vyšší tržby za dané období. Zmíněné tři značky mají nulové odpisy, to může být dáno tím, že jsou 
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zakoupeny v roce 2015 (poslední rok z intervalu analyzovaného období 5 let) a také je zde možnost, že 

jsou již odepsány. To jsou všechny značky ultrazvukových přístrojů, které jsou v provozu v Městské 

nemocnici Ostrava. 

Následující graf 9 názorně zobrazuje vztah mezi různými typy nákladů a celkovými náklady. 

Odpisy jsou vypočítány z pořizovací ceny přístroje, pokud jsou odepsány, může se jejich hodnota rovnat 

nule. Dalšími náklady jsou BTK, které mohou, ale nemusí být nulové. Stejně tak servis, může být také 

nulový, pokud je placen paušálně. Mzda personálu však nulová být nemůže, pokud se nejedná o odsta-

vený přístroj. Sondy rovněž mohou být nulové, pakliže výrobce dodává v balení dostačující sondy z hle-

diska použití pro patřičné pracoviště. Mezi ostatní náklady patří třeba cestovné, nebo již zmíněné pau-

šální platby. 

 

Graf 9 – Veškeré možné náklady a vztahy mezi nimi. 
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Graf 11 znázorňuje rozložené celkové náklady na jednotlivé položky a následně jejich jednot-

livé procentuální vyjádření, které tvoří celek. Náklady jsou tvořeny z celkem osmi celků, které mají pat-

řičný vliv na ekonomiku ultrazvukových přístrojů. Ačkoliv jsou náklady na personál na jednotlivých 

odděleních stejné, jelikož se jedná o jejich zprůměrování, tak jak zobrazuje tento graf 11, není hodnota 

konstantní. Je to dáno především dobou provozu UZV přístrojů, která není u všech přístrojů stejná. 

Avšak, jak lze vidět v porovnání s ostatními náklady, hodnota nákladů na personál je téměř tou nejvyšší. 

Jediným přístrojem, který má vyšší jiné náklady, než jsou náklady personálu, je přístroj VIVID 7 Di-

mension od výrobce GE Healthcare. u přístrojů typu Cheetah 2003 od výrobce Brüel & Kjær medi-

cal, Sonoline G50 od výrobce Siemens, Acuson s 512 rovněž od výrobce Siemens, Acuson Antare Pre-

mium Edition také od stejného výrobce, Micromaxx od výrobce Sonosite, Hi Scan od výrobce Opti-

kon, UGEO HM70A Plus a dále, od výrobce Samsung Medison a Axis II Biometer od výrobce Quantel 

Medical jsou odpisy nulové, je to hned ze dvou důvodů, prvním z nich je, že se jedná o přístroje vypůj-

čené, druhým faktem je, že jsou již tzv. odepsány, a proto jsou odpisy nulové. Všechny ostatní prvky 

tvořící celkovou procentuální hodnotu, procentuálně dosahují maxima 5 % z celkových nákladů a u ně-

kterých z přístrojů je procentuální hodnota nulová. Mezi tyto prvky patří ostatní náklady (např. ces-

tovné), náklady na BTK, náklady na pořízení první sondy a odděleně také druhé sondy, paušální po-

platky a servisní náklady. Některé z těchto přístrojů mají nulové náklady, to je dáno tím, že jde ještě 

o servis v záruce, nebo je placen tzv. paušální poplatek. Ten však u všech přístrojů není. Ačkoliv 

se zdá, že tato méně než 5 % data jsou zanedbatelná, rozhodně se nejedná o malé částky. 
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Graf 10 -  Srovnání odpisů, BTK a oprav a tržby, vůči značkám UZV přístrojů za období 5 let.
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Graf 11 – Porovnání všech nákladů: na pořízení, a BTK spolu se servisními zásahy jednotlivých ultrazvukových přístrojů.
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7. Shrnutí cen, počtu a spektra výkonů provedených jednotli-

vými ultrazvukovými přístroji, které byly uhrazeny zdravotními 

pojišťovnami. 

K dostatečné analýze těchto ultrazvukových přístrojů, je také potřeba se dozvědět infor-

mace, které výkony jsou prováděny ultrazvukovými přístroji. Patří do nich informace o ceně, počtu 

a druhu výkonu, provedeného ultrazvukovým přístrojem.  

7.1. Shrnutí cen, počtu a spektra výkonů 

Každý výkon, provedený ultrazvukovým přístrojem je zdravotní pojišťovnou proplacen. To, ja-

kou hodnotu tržby bude mít nemocnice z jednotlivého vyšetření, závisí, jak na komplexnosti vyšetření 

a časem stráveného nad výkonem, tak i na technické náročnosti výkonu.  

Tabulka 6 - Shrnutí počtu, cen a spekter výkonů. 

Název výkonu 

Tržba za je-

diné vyšet-

ření [Kč] 

Počet vyká-

zaných vy-

šetření bě-

hem 5 let 

Celkový 

tržba za ob-

dobí 5 let 

[Kč] 

UZV dopplerovské vyšetření cév bez zobrazení B 68 5 340 

Ultrazvukový aspirační systém á 15 min. 108 841 90 828 

UZV vyšetření pouze jednoho orgánu v několika rovi-

nách 
166 7 507 

1 246 162 

Amnioskopie 206 474 97 644 

UZV vyšetření dvou orgánů v několika rovinách 214 13 689 2 929 446 

UZV prsů včetně spádových uzlin 243 7 912 1 922 616 

UZV duplexní vyšetření pouze jedné cévy; t.j. morfo-

logické a dopplerovské 
291 91 

26 481 

UZV vyšetření tří a více orgánů v několika rovinách 310 55 600 17 236 000 

UZV vyšetření dolní poloviny břicha 332 35 105 11 654 860 

UZV vyšetření horní poloviny břicha 332 45 834 15 216 888 

UZV intrakavitální vyšetření 375 82 30 750 
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Název výkonu 

Tržba za je-

diné vyšet-

ření [Kč] 

Počet vyká-

zaných vy-

šetření bě-

hem 5 let 

Celkový 

tržba za ob-

dobí 5 let 

[Kč] 

Ultrazvuková  hysterosalpingografie 439 1 439 

Duplexní sonografie extrakraniálních tepen 619 4 887 3 025 053 

Superkonziliární ultrazvukové vyšetření v průběhu 

prenatální péče 
638 804 

512 952 

UZV duplexní vyšetření dvou a více cév; t. j. morfolo-

gické a dopplerovské 
826 18 382 

15 183 532 

Transkraniální barevná duplexní sonografie - tccs 890 2 226 1 981 140 

Fakoemulzifikace - 1 oko 6 098 3 932 23 977 336 

Z tabulky se jeví jako výkon s nejvyšší tržbou za jedno vyšetření fakoemulzifikace jednoho oka. 

Stejně tak tomu je i v celkové tržbě za období 5 let. Kdy částka činí 23 977 336 Kč.  

Pro výpočet celkové tržby postačilo vynásobit tržbu v korunách českých za jediné vyšetření po-

čtem vyšetření, za uplynulých 5 let. 

Tržby jednotlivých ultrazvukových přístrojů zobrazuje tabulka 6, která poskytuje ucelený pře-

hled nad tržbami jednotlivých UZV přístrojů, ale také samotných značek. Porovnání těchto značek zná-

zorňuje graf 10 v předešlé kapitole. Nejvyššího průměrného zisku tedy dosahuje výrobce Quantel Me-

dical, hned za ním je výrobce Philips, poté následuje výrobce Sonosite a ten je následován firmou 

Samsung Medison. Nejnižší průměrný zisk má výrobce Aloka. Nezáleží však pouze na kvalitě 

značky, ale také na přílivu pacientů do ambulancí a na pohotovosti. Tato veličina velmi kolísá v čase.   

Graf 12 zohledňuje průměrnou tržbu (příjem), jednotlivých ultrazvukových přístrojů. Nejedná 

se tedy o porovnání jednotlivých značek. Nejvyššího průměrného příjmu dosahuje SSD alpha 5 od firmy 

Aloka. Nejnižšího průměrného příjmu pak dosahuje řada ultrazvukových přístrojů. Mezi ně patří 

Acuson Sequoia 512 od firmy Siemens, CX 50 od firmy Philips, Accuvix A30 LV-EXP od výrobce 

Samsung Medison a Vivid 7 Dimension od výrobce HE Healthcare.  Tabulka 7, která je uvedená níže, 

obsahuje seřazená data od nejnižší tržby k nejvyšší. Dále z ní vyplývá, že nejnižší průměrné tržby dosa-

huje značka GE healthcare s typem Vivid 7 Dimension s hodnotou 19 700 Kč za jeden rok. Naproti 

tomu nejvyšší možné tržby dosahuje značka Quantel Medical, typ Axis II Biometr v hodnotě 

3 710 825 Kč během jediného roku. Tato data však líčí graf 10, kde značka Quantel Medical dosahuje 

průměrné tržby během 5 let v hodnotě přesahující 18 000 000 Kč. 
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Tabulka 7 – Průměrná tržba během jediného roku jednotlivých značek. 

Oddělení Značka Typ 

Průměrná tržba bě-

hem jediného roku 

[Kč] 

Neurologie GE Healthcare LOGIQ E 5 185 

Neurologie GE Healthcare LOGIQ S8 386 

Gynekologie GE Healthcare VOLUSON E6 1 923 

Urologie Brüel & Kjær medical CHEETAH 2003 5 145 

Ortopedie Siemens SONOLINE G50 392 

Gynekologie Siemens SONOLINE G50 593 

Dětské lékařství Siemens 
ACUSON SEQUOIA 

512 
5 

Gynekologie Siemens 
ACUSON ANTARE 

PREMIUM EDITION 
312 

Neurochirurgie Sonosite MICROMAXX 275 

Oftalmologie Optikon HI SCAN 3 191 

Kardiologie GE Healthcare VIVID E9 218 

Dětské lékařství Siemens ACUSON X300 144 

Interna Aloka SSD-ALPHA 5 16 433 

Interna Philips iU22 96 

Urologie Brüel & Kjær medical FLEX FOCUS 1202 3 546 

ARO Philips CX 50 33 

Kardiologie GE Healthcare LOGIQ 7 3 070 

Nefrologickéa hemodi-

alyzační centrum 
Samsung Medison 

ACCUVIXA30 LV-

EXP 
19 

Gynekologie Samsung Medison SONOACE R7 262 
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Oddělení Značka Typ 

Průměrná tržba bě-

hem jediného roku 

[Kč] 

Radiologiea zobrazo-

vací metody 
Samsung Medison UGEO HM70A Plus 70 

Oftalmologie Quantel Medical AXIS II Biometer 1 226 

Kardiologie GE Healthcare 
VIVID 7 DIMEN-

SION 
19 
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Graf 12 – Průměrný příjem jednotlivých ultrazvukových přístrojů během období 5 let.



59 

 

 

Graf 13 – Zisk jednotlivých ultrazvukových přístrojů.
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Průměrný příjem viz. graf 12 jak by se mohlo zdát, neudává průměrnou celkovou tržbu, kterou 

je možné vypočíst, jako celkovou tržbu jednotlivých přístrojů vydělenou počtem let provozu. Raději je 

však brán v potaz, jako tržba těchto přístrojů vydělená počtem let, jejichž data jsou dostupná a zpraco-

vána, jelikož některé přístroje jsou delší dobu v provozu (více než 5 let) a některé téměř nové. Ačkoliv 

do výpočtu hodnoty průměrného příjmu spadá celková tržba, tak průměrný příjem je vypočten jako po-

měr celkové tržby, vůči celkovému počtu vyšetření. Tedy tato hodnota udává, jak vysokou částku prů-

měrně vynese ultrazvukový přístroj za všechna vykázaná vyšetření. Jak ukazuje graf 13 znázorňující 

zisk, nejziskovější je právě Axis II Biometr od výrobce Quantel Medical. Což znamená, že tento přístroj 

není prodělečný a Městské nemocnici Ostrava tedy vytváří jistý zisk. Průměrný příjem přístroje líčí  graf 

12, příjem však není u tohoto přístroje nejvyšší, nýbrž u přístroje SSD Alpha 5 od výrobce Aloka. z toho 

vyplývá, že tento přístroj od výrobce Aloka má velmi vysoké náklady a ty je nutné snížit, jelikož Měst-

ské nemocnici Ostrava přináší velký ziskový potenciál, kterému to ale v celkové rentabilitě kazí právě 

vysoké náklady. 

Zisk ultrazvukových přístrojů lze vypočíst stejně, jako kterýkoliv zisk dlouhodobého hmotného 

majetku i jako rozdíl tržeb, tedy příjmů a nákladů. Zisk tedy říká, zda je přístroj a také do jaké míry je 

přístroj výdělečně schopný. Pokud nahlédneme na graf 13, uvedený výše, je patrné, že výdělečně 

schopné přístroje se nachází v Městské nemocnici Ostrava pouze v počtu devíti přístrojů. Pokud není 

brán v potaz téměř nulový zisk, který může být v jistých situacích zanedbatelný. Nejvyššího možného 

zisku dosahuje již zmíněný přístroj AXIS II Biometer od výrobce Quantel Medical s hodnotou zisku 

14 818 750 Kč, Hi Scan od výrobce Optikon s hodnotou zisku 6 257 000 Kč, Flex Focus 1202 od vý-

robce Brüel & Kjær medical s hodnotou zisku 2 976 680 Kč, Cheetah 2003 od výrobce rovněž Brüel & 

Kjær medical s hodnotou zisku 2 410 570 Kč, Micromaxx od výrobce Sonosite s hodnotou zisku 

1 736 766 Kč, Sonoace R7 od výrobce Samsung Medison s hodnotou zisku 1 581 392 Kč, Logiq E 

od výrobce GE Healthcare s hodnotou zisku 1 541 444 Kč, Logiq S8 od stejného výrobce s hodnotou 

zisku 1 002 823 Kč a Ugeo HM70A Plus od výrobce rovněž Samsung Medison s hodnotou zisku 

271 649 Kč. do zisku jsou započítány samozřejmě i náklady na personál a veškeré náklady, z kterých 

lze vypočítat celkové náklady. 

Čistý zisk naproti tomu, je v podstatě zisk upravený zdaněním. Tento zisk je upraven 

19 %, které definuje zákon o daních z příjmů. Výsledný graf 14 poskytuje stejné informace. Avšak v ta-

bulce se data liší o snížených 19 %. Čistý zisk se využívá pro výpočet ukazatele PMOS, taktéž zvaného 

ukazatele ziskové marže při výpočtu odpisů. 

Zisková marže ukazuje, do jaké míry je celkový zdaněný příjem, tedy čistý zisk závislý na tržbě. 

Jinými slovy udává zisk za korunu obratu. Záporné hodnoty znázorňující graf 15 nasvědčují, že tyto 

přístroje jsou prodělečné, a tak je i hodnota zisku záporná. Přístroje již zmíněné výše, dosahující urči-

tého kladného zisku, se v ohledu ziskové marže pohybují pod úrovní jedné. Což nasvědčuje, že na zisku 

vztaženém ke koruně obratu, na tom nejsou až tak kladně, jak se zdálo. 
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Graf 14 - Čistý zisk ultrazvukových přístrojů v Městské nemocnici Ostrava za období 5 let.
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Graf 15 - Zisková marže ultrazvukových přístrojů (PMOS).
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8. Hodnocení ekonomické rentability jednotlivých ultrazvuko-

vých přístrojů včetně započítání mzdových nákladů na personál. 

K hodnocení ekonomické rentability se používá řada metod. Nejpoužívanější a nejpřehlednější 

metodou je poměrová analýza, která obsahuje hned tři oddíly poměrových ukazatelů. První skupina, je 

tvořena ukazateli aktiv a může znázornit, jak efektivně nemocnice hospodaří se svým dlouhodobým ma-

jetkem. v případě této bakalářské práce se jedná o ultrazvukové přístroje. Nemocnice se nesmí dostat 

do situace, kdy bude mít velmi málo těchto přístrojů, jelikož by mohlo dojít k tomu, že by nemocnice 

přišla o zisk z hlediska pacientů, kteří by byli posílání do jiné nemocnice a také některé ultrazvukové 

přístroje nemají vysokou tržbu a u některých dokonce dochází k jevu, kdy je zisk ztrátový. v následují-

cích podkapitolách jsou pro lepší přehled znázorněny výběrové tabulky dat, které zahrnují pět nejlep-

ších, rozsah mezi ostatními hodnotami a pět nejhorších hodnot. 

8.1. Ukazatel vázanosti celkových aktiv 

Prvním ukazatelem této skupiny je vázanost celkových aktiv, tento ukazatel se snaží zobrazit 

výkonost využívání dlouhodobého hmotného majetku ve vztahu k maximalizaci tržeb. Ukazatel znázor-

ňuje nízké hodnoty právě v případech, kdy ekonomika nemocnice roste, aniž by byla nucena vložit ná-

klady do svých aktiv.  

Graf 16 znázorňuje vázanost celkových aktiv ve vztahu k ultrazvukovým přístrojům, během 

5 let. Tento ukazatel prakticky znamená, že čím vyšší hodnotu zobrazuje, tím je daný ultrazvukový pří-

stroj pro nemocnici více neekonomický. Jako nejvýhodnější se v grafu ukazuje přístrojů hned 

pět, všechny tyto přístroje mají nulovou hodnotu vázanosti celkových aktiv, mezi ně patří Cheetah 2003 

od výrobce Brüel & Kjær medical, oba přístroje Sonoline G50 od výrobce Siemens, Acuson Sequoia 

512 od výrobce rovněž Siemens a od stejného výrobce také Acuson Antare Premium Edition. Následuje 

rozsah přístrojů, mezi něž mohou patřit i přístroje výhodné a zároveň přístroje nevýhodné, avšak nebyly 

do výběrů dat zařazeny. Prvním přístrojem z výběru, který je z hlediska vázanosti celkových aktiv ne-

výhodný je typ iU22 od výrobce Philips, kdy 2,246 je hodnota tohoto ukazatele pro tento přístroj. Ná-

sleduje přístroj Logiq 7 s hodnotou 6,316 od výrobce GE Healthcare. Hodnota vázanosti celkových ak-

tiv náležící přístroji Accuvix A30 LV-EXP od výrobce Samsung Medison je 15,195. Typ CX 50 s hod-

notou 33,052 tohoto ukazatele patří výrobci Philips, a nakonec přístroj s nejnižší hodnotou, tedy nejvíce 

nevýhodnou hodnotou je Vivid 7 Dimension s hodnotou 42,627 od výrobce GE Healthcare. z matema-

tického vyjádření (2.7) vyplývá, že ukazatel vázanosti celkových aktiv především ukazuje, kolikrát jsou 

pořizovací náklady jednotlivých ultrazvukových přístrojů větší, oproti tržbám z jednotlivých vyšetření. 

Tabulka 8 – Výběrová data vázanosti celkových aktiv. 

Značka Typ 
Vázanost celkových aktiv 

[-] 

Brüel & Kjær medical CHEETAH 2003 0 
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Značka Typ 
Vázanost celkových aktiv 

[-] 

Siemens SONOLINE G50 0 

Siemens SONOLINE G50 0 

Siemens ACUSON SEQUOIA 512 0 

Siemens 
ACUSON ANTARE PRE-

MIUM EDITION 
0 

- Ostatní přístroje <0;1,605> 

Philips iU22 2,246 

GE Healthcare LOGIQ 7 6,316 

Samsung Medison ACCUVIX A30 LV-EXP 15,195 

Philips CX 50 33,052 

GE Healthcare VIVID 7 DIMENSION 42,627 
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Graf 16 – Vázanost celkových aktiv jednotlivých ultrazvukových přístrojů.
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8.2. Ukazatel obratu celkových aktiv 

Druhým ukazatelem této skupiny, použitelným pro analýzu ultrazvukových přístrojů je obrat 

celkových aktiv, což ukazuje kolikrát se vrátí nemocnici náklady na pořízení UZV přístroje za jediný 

rok. Pokud je hodnota tohoto ukazatele velmi nízká, doporučuje se nákup nového kvalitnějšího přístroje, 

nebo prodej některých přístrojů. 

Obrat celkových aktiv pro ultrazvukové přístroje v Městské nemocnici Ostrava znázorňuje graf 

17, kde se až více než jedenáctkrát vrací pořizovací cena přístroje, vzhledem k nákladům na jeho poří-

zení. Což znamená, že nemocnice má za tento přístroj dvanáctinásobnou tržbu v porovnání s pořizovací 

cenou přístroje za jediný rok. Nejvyšší hodnoty, mezi které patří hned pět přístrojů tohoto ukazatele 

dosahuje první přístroj z této kategorie Sonoace R7 s hodnotou obratu aktiv 11,153 od výrobce Samsung 

Medison, následuje Logiq E s hodnotou 5,68 od výrobce GE Healthcare, Logiq S8 s hodnotou 2,705 

od stejného výrobce, Flex Focus 1202 s hodnotou 1,797 od výrobce Brüel & Kjær medical a typ Vivid 

E9 s hodnotou 1,714 od výrobce GE Healthcare. Následují ostatní přístroje v rozsahu od 0,989 až po 

nulovou hodnotu. Dále je ve výběrových datech přítomno pět přístrojů, jejichž hodnota obratu celko-

vých aktiv, je rovna nulové hodnotě, což je hodnota nežádoucí. Mezi ně patří Acuson Antare Premium 

Edition od výrobce Siemens, Micromaxx od výrobce Sonosite, Hi scan od výrobce Optikon, Ugeo 

GM70A Plus od výrobce Samsung Medison a nakonec AXIS II Biometer od výrobce Quantel Medical. 

Všechny ostatní přístroje nedosahují hodnoty vyšší než 1 a proto jsou pro nemocnici prodělečné. 

Tabulka 9 – Výběrová data obratu celkových aktiv. 

Značka Typ 

Obrat celkových aktiv  

[-] 

Samsung Medison SONOACE R7 11,153 

GE Healthcare LOGIQ E 5,68 

GE Healthcare LOGIQ S8 2,705 

Brüel & Kjær medical FLEX FOCUS 1202 1,797 

GE Healthcare VIVID E9 1,714 

- Ostatní přístroje <0,898;0> 

Siemens 
ACUSON ANTARE PRE-

MIUM EDITION 
0 

Sonosite MICROMAXX 0 

Optikon HI SCAN 0 
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Značka Typ 

Obrat celkových aktiv  

[-] 

Samsung Medison UGEO HM70A Plus 0 

Quantel Medical AXIS II Biometer 0 
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Graf 17 –  Obrat celkových aktiv jednotlivých ultrazvukových přístrojů.
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8.3. Ukazatel produktivity DHM 

Další částí poměrových ukazatelů jsou provozně – výrobní ukazatelé, kteří se dívají na nemoc-

nici z hlediska vnitřní struktury, a proto se využívají pro řízení podniku. Sledují aktivitu nemocnice 

v čase, především na proměnné týkající se nákladů. Díky tomuto sledování je možné hospodařit s ná-

klady a díky tomu, upravit patřičně rentabilitu a efektivitu. 

Předchozí ukazatel obratu celkových aktiv srovnával příjmy jednotlivých ultrazvukových pří-

strojů za jediný rok, vzhledem k nákladům na pořízení těchto přístrojů. Produktivita DHM, nebo také 

produktivita dlouhodobého hmotného majetku je ukazatel, který porovnává celkové výnosy, tedy pří-

jmy za jednotlivá vyšetření ultrazvukových přístrojů a hodnotu dlouhodobého hmotného majetku v po-

řizovacích cenách (nákladech). Což má za následek přesnější odhadnutí rentability majetku, jelikož 

se srovnávají příjmy za celých 5 let, a ne za jediný rok. Čím vyšší hodnota tohoto ukazatele je, tím je 

pro nemocnici výhodnější ve vztahu k investici do tohoto přístroje.  

Produktivitu dlouhodobého hmotného majetku ultrazvukových přístrojů znázorňuje graf 18. 

Kde nejvyšší možné produktivity dosahuje přístroj Sonoace R7 s hodnotou produktivity DHM 22,307 

od výrobce Samsung Medison, dále nižší hodnoty dosahuje Logiq E s hodnotou 17,039 od výrobce GE 

Healthcare, stejně tak nižší hodnoty dosahuje Flex focus 1202 s hodnotou 8,985 od výrobce Brüel & 

Kjær medical, Vivid E9 s hodnotou 8,569 od výrobce GE Healthcare a Logiq S8 od výrobce stejného. 

Následují přístroje ve výběrových datech v rozsahu označených, jako ostatní přístroje, což jsou přístroje 

nepatřící mezi prvních pět nejlepší a posledních pět nejhorších hodnot produktivity DHM u UZV pří-

strojů. Přístroje nad hodnotu produktivity dlouhodobého hmotného majetku rovné 1 jsou tedy ultrazvu-

kové přístroje jejichž náklady na provoz nepředstavují vůči vloženým nákladům na pořízení ztrátu. Pří-

stroje, které rozhodně představují ztrátu, a tedy jejich hodnota je nižší než hodnota 1 jsou přístroje, mezi 

které patří některé přístroje v rozsahu označených, jako kategorie ostatních přístrojů. Dále jsou v těchto 

výběrových datech seřazeny přístroje, jejichž produktivita DHM je nulová, mezi ně patří Acuson Antare 

Premium Edition od výrobce Siemens, Micromaxx od výrobce Sonosite, Hi scan od výrobce Opti-

kon, Ugeo HM70A Plus od výrobce Samsung Medison a Axis II Biometer od výrobce Quantel Medical. 

Tabulka 10 – Výběrová data produktivity DHM. 

Značka Typ 

Produktivita DHM  

[-] 

Samsung Medison SONOACE R7 22,307 

GE Healthcare LOGIQ E 17,039 

Brüel & Kjær medical FLEX FOCUS 1202 8,985 

GE Healthcare VIVID E9 8,569 

GE Healthcare LOGIQ S8 8,115 
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Značka Typ 

Produktivita DHM  

[-] 

- Ostatní přístroje <4,489;0> 

Siemens 
ACUSON ANTARE PRE-

MIUM EDITION 
0 

Sonosite MICROMAXX 0 

Optikon HI SCAN 0 

Samsung Medison UGEO HM70A Plus 0 

Quantel Medical AXIS II Biometer 0 



71 

 

 

Graf 18  - Produktivita dlouhodobého hmotného majetku jednotlivých ultrazvukových přístrojů během 5 let.
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8.4. Nákladovost tržeb 

Tento ukazatel představuje závislost celkových nákladů na tržbách jednotlivých ultrazvukových 

přístrojů, zobrazuje jej graf 19 . Je zde zachycena skutečnost, kolik Korun českých je třeba na provedení 

jediného vyšetření a to během 5 let. Nulové hodnoty jsou tedy žádoucí a hodnoty vyšší, než nulové jsou 

nežádoucí. 

Nejméně nákladné vyšetření poskytuje ultrazvukový přístroj Axis II Biometr od výrobce Quan-

tel Medical s hodnotou 0,201. s hodnotou 0,374 nákladovosti tržeb je ultrazvukový přístroj Optikon 

s typem Hi scan hned na druhém místě co se týká nejmenší nákladovosti. na třetím místě je umístěn 

přístroj Sonoace R7 od výrobce Samsung Medison s hodnotou 0,58. Dále následují dva přístroje od vý-

robce Brüel & Kjær Medical s hodnotou 0,606 a typem Flex Focus 1202 a Cheetah 2003 s hodnotou 

0,61. Poté je zde interval hodnot příslušící přístrojům označených, jako ostatní, kde hodnoty náklado-

vosti tržeb začínají hodnotou 0,684 a  jejich hodnota se mění až do hodnoty 2,929. Tyto přístroje jsou 

tedy v rozsahu 0,684 až 2,929. Poté následuje kategorie pěti přístrojů, které jsou nevýhodné z hlediska 

nákladovosti tržeb, některé z nich patří i do kategorie ostatních přístrojů. Přístroj, který je z hlediska 

nákladovosti tržeb značně nevýhodný je Acuson X300 od výrobce Siemens s hodnotou 3,135. Samsung 

Medison má také svého zástupce v této kategorii a tím je typ Accuvix A30 LV-EXP, jehož hodnota je 

rovna 17,074. Poslední tři přístroje náleží do stejné kategorie nevýhodných přístrojů z hlediska nákla-

dovosti tržeb, patří mezi ně přístroj CX 50 od výrobce Philips s hodnotou 26,539 a přístroj od výrobce 

Siemens s hodnotou 39,42 a typem Acuson Sequoia 512 a poslední z těchto tří přístrojů je Vivid 7 Di-

mension s hodnotou 83,409 a výrobcem GE Healthcare. 

Tabulka 11 – Výběrová data nákladovosti tržeb. 

Značka Typ 
Nákladovost tržeb 

[-] 

Quantel Medical AXIS II Biometer 0,201 

Optikon HI SCAN 0,374 

Samsung Medison SONOACE R7 0,58 

Brüel & Kjær medi-

cal 

FLEX FOCUS 

1202 
0,606 

Brüel & Kjær medi-

cal 
CHEETAH 2003 0,61 

- Ostatní přístroje <0,684;2,929> 

Siemens ACUSON X300 3,135 
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Značka Typ 
Nákladovost tržeb 

[-] 

Samsung Medison 
ACCUVIX A30 

LV-EXP 
17,074 

Philips CX 50 26,539 

Siemens 
ACUSON 

SEQUOIA 512 
39,42 

GE Healthcare 
VIVID 7 DIMEN-

SION 
83,409 
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Graf 19 – Nákladovost tržeb jednotlivých ultrazvukových přístrojů během 5 let.
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8.5. Ukazatel ROS 

Třetím ukazatelem, je ukazatel rentability a tato skupina ukazatelů přímo ukazuje, zda jsou ak-

tiva dostatečně výnosná. To může být dáno např. dostatečným rozložením jednotlivých aktiv tak, aby 

mohlo docházet na všech místech k dostatečnému zatížení ultrazvukových přístrojů. Což je velmi žá-

doucí. 

Ukazatel ROS znázorňuje, jak nemocnice využívá všechny své přístroje k vytvoření co největ-

šího zisku. Zisk však není vždy pouze kladný, a tak může docházet ke ztrátám. Ty jsou samozřejmě 

nežádoucí a nemocnice by měla učinit patřičné kroky k jejich minimalizaci. 

Nejvíce rentabilní je, jak znázorňuje graf 20 ultrazvukový přístroj Axis II Biometr od výrobce 

Quantel Medical s nejvyšší hodnotou 0,799 %. Následuje ultrazvukový přístroj s hodnotou ROS ukaza-

tele 0,626 % ke kterému přísluší přístroj Hi scan od výrobce Optikon. Dále následuje s nižší hodnotou 

0,42 % přístroj Sonoace R7 od výrobce Samsung Medison, Flex Focus 1202 od výrobce Brüel & Kjær 

Medical s hodnotou 0,394 % a dále pak GE Healthcare typ Cheetah 2003 s hodnotou 0,39 %. Mezi ka-

tegorii ostatních přístrojů patří pár přístrojů, které jsou rentabilní (nevešly se však do výběru prvních 

pěti), ale většina z nich tvoří nerentabilní část, nerentabilita však není, tak vysoká jako u dalších jmeno-

vaných přístrojů, až na první přístroj. Mezi první přístroj z této kategorie, který tvoří nerentabilní část 

výběrových dat a patří do výběru pěti nejméně rentabilnějších přístrojů, kam patří přístroj Acuson X300 

s hodnotou -2,135 % od výrobce Siemens, další přístroj patřící do těchto pěti přístrojů je Accuvix A30 

LV-EXP s hodnotou -16,074 % od výrobce Samsung Medison. Hodnota rentability -25,539 % náleží 

přístroji CX 50 od výrobce Philips, dále přístroji Acuson Sequoia 512 patří hodnota – 38,42 % od vý-

robce Siemens a jako nejhorší se jeví přístroj Vivid 7 Dimension z hlediska výnosnosti s hodnotou -

82,409 % od výrobce GE Healthcare. 

Tabulka 12 – Výběrová data ROS. 

Značka Typ 

ROS  

[%] 

Quantel Medical AXIS II Biometer 0,799 

Optikon HI SCAN 0,626 

Samsung Medison SONOACE R7 0,42 

Brüel & Kjær medi-

cal 
FLEX FOCUS 1202 0,394 

Brüel & Kjær medi-

cal 
CHEETAH 2003 0,39 

- Ostatní přístroje <0,316;-1,929> 
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Značka Typ 

ROS  

[%] 

Siemens ACUSON X300 -2,135 

Samsung Medison 
ACCUVIX A30 LV-

EXP 
-16,074 

Philips CX 50 -25,539 

Siemens 
ACUSON 

SEQUOIA 512 
-38,42 

GE Healthcare 
VIVID 7 DIMEN-

SION 
-82,409 
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Graf 20 – Zisk vztažený k tržbám nebo také ukazatel ROS UZV přístrojů během období 5 let.
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8.6. Ukazatel 1 - ROS 

Pod tímto ukazatelem se skrývá ukazatel nákladovosti tržeb, který je již zmíněn na straně 72, 

a to jako nákladovost tržeb. Jelikož se jedná o ukazatel, který poskytuje stejná data odlišným výpo-

čtem, může tedy sloužit porovnání přesnosti výsledků. Pokud se tedy srovná graf 19 a také graf 21, je 

možné si všimnout podobnosti těchto grafů. Je to dáno tím, že výpočet je prováděn jako obrácená hod-

nota ukazatele zisku vztaženého k tržbám, ke kterému je přičteno číslo 1. Po porovnání je zřejmé, že 

grafy, zmíněné zde jsou si rovny, a to nejen vizuálně, ale také hodnotami. Je tedy možné, porovnat vý-

sledné grafy a z nich určit přesnost výpočtu, která je zde vysoká. 

Data poskytující tabulka 13 jsou vypočítána jako záporná hodnota přičtená k hodnotě jedničky. 

To by nemělo změnit pořadí v tabulce dat, a tak tomu je, pokud se srovná předchozí tabulka. Avšak data 

mají jinou – odlišnou hodnotu a zároveň již nejsou záporná. Jako chtěná hodnota, je tedy brána hodnota 

menší než 1 %. Mezi prvních pět přístrojů, které tuto podmínku splňují patří přístroj Axis II Biometer 

s hodnotou nejnižší a zároveň nejvýhodnější a tou je hodnota 0,201 %. Přístroj je od výrobce Quantel 

Medical. Dalším, méně výhodným, ale stále výhodným přístrojem je Hi Scan s hodnotou 0,374 % 

od výrobce Optikon, dále přístroj Sonoace R7 s hodnotou 0,58 % od výrobce Samsung Medison, Flex 

Focus 1202 s hodnotou 0,606 % od výrobce Brüel & Kjær Medical a Cheetah 2003 s hodnotou 0,61 % 

od výrobce GE Helathcare. Hodnoty mají tendenci se v této kategorii zvyšovat. Následuje kategorie 

přístrojů, jejichž hodnota nepatří do prvních pěti výhodných hodnot přístrojů v sestavě Městské nemoc-

nice Ostrava, nepatří také do kategorie přístrojů pěti nejhorších přístrojů z hlediska zisku vztaženého 

k tržbám. Přístroje v této kategorii jsou rovněž nazvány jako ostatní přístroje. Nejhorších přístrojů z hle-

diska zisku vztaženého k tržbám je celkem rovněž pět a mezi ně patří přístroj Acuson X300 s hodnotou 

3,135 % od výrobce Siemens, hodnota 17,074 % náleží přístroji Accuvix A30 LV-EXP od výrobce 

Samsung Medison, kdy je tato hodnota daleko vyšší. CX 50 je typ UZV přístroje jehož hodnota tohoto 

ukazatele je 26,539 % a tento přístroj je od výrobce Philips. Poslední dva přístroje jsou od výrobce Sie-

mens a GE Healthcare, s hodnotou 39,42 % a 83,409 % ve stejném pořadí, s typem Acuson Sequoia 512 

a Vivid 7 Dimension rovněž ve stejném pořadí. 

Tabulka 13 – Výběrová data 1 - ROS. 

Značka Typ 

1 - ROS  

[%] 

Quantel Medical AXIS II Biometer 0,201 

Optikon HI SCAN 0,374 

Samsung Medison SONOACE R7 0,58 

Brüel & Kjær medi-

cal 

FLEX FOCUS 

1202 
0,606 
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Značka Typ 

1 - ROS  

[%] 

Brüel & Kjær medi-

cal 
CHEETAH 2003 0,61 

- Ostatní přístroje <0,684;2,929> 

Siemens ACUSON X300 3,135 

Samsung Medison 
ACCUVIX A30 

LV-EXP 
17,074 

Philips CX 50 26,539 

Siemens 
ACUSON 

SEQUOIA 512 
39,42 

GE Healthcare 
VIVID 7 DIMEN-

SION 
83,409 
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Graf 21 -  Nákladovost tržeb (1 - ROS ukazatel) jednotlivých ultrazvukových přístrojů.



81 

 

8.7. Ukazatel rentability tržeb 

U tohoto ukazatele je důležité si uvědomit, že peněžní tok se skládá ze součtu celkových ná-

kladů a celkových příjmů jednotlivých ultrazvukových přístrojů. v podstatě tento ukazatel ukazuje vý-

nosnost jednotlivých tržeb v souvislosti s tímto peněžním tokem, který může být ovlivněn nejen sníže-

ním nákladů, ale také zvýšením příjmů nebo nižších nákladů na pořízení. 

Rentabilitu tržeb s nejvyšší hodnotou, jak líčí graf 22 a pět přístrojů, z nich má nejvyšší hodnotu 

ultrazvukový přístroj značky GE Healthcare s typem Vivid 7 Dimension s hodnotou 42,627. Následuje 

výrobce Samsung Medison s typem Sonoace R7 a hodnotou 3,394. Dalším výrobcem, který má také 

vyšší rentabilitu, než je číslo 0 je přístroj Flex Focus 1202 od výrobce Brüel & Kjær medical s hodnotou 

0,302. Následují dva poslední přístroje z kategorie přístrojů s vyšší hodnotou rentability tržeb, než je 

hodnota nulová. Jedná se o typy Hi Scan a Logiq E s hodnotou ve stejném pořadí 0,273 a 0,122 od vý-

robců Optikon a GE Healthcare v rovněž stejném pořadí. Následuje kategorie tzv. ostatních přístrojů, 

mezi které nepatří prvních pět nejvýhodnějších přístrojů z hlediska výběrů dat rentability tržeb. do této 

kategorie patří i přístroje které jsou z hlediska ukazatele rentability tržeb chtěné, tedy jejichž hodnota je 

větší než nulová hodnota. Rovněž je možné v tomto intervalu očekávat přístroje, které mají rentabilitu 

tržeb rovnou nulové hodnotě, nebo hodnotě menší, než je nulová hodnota. Poté následuje pět pří-

strojů, jejichž hodnota ukazatele rentability tržeb je pouze záporná. Prvním přístrojem je Acuson Antare 

Premium Edition s hodnotou -3,546 od výrobce Siemens, následuje přístroj, jehož hodnota tohoto uka-

zatele je více než dvojnásobkem hodnoty předchozího ukazatele. Hodnota tohoto přístroje je tedy -7,672 

a jedná se o typ Ugeo HM70A Plus od výrobce Samsung Medison. Následuje přístroj s hodnotou -

13,552 s typem Accuvix A30 LV-EXP od výrobcem Samsung Medison.  Poslední dva přístroje s typem 

CX 50 a Acuson Sequoia 512 nabývají ve stejném pořadí hodnot ukazatele -19,936 a – 95,38 od výrobce 

Philips a Siemens rovněž ve stejném pořadí. 

Tabulka 14 – Výběrová data rentability tržeb. 

Značka Typ 

Rentabilita tržeb  

[-] 

GE Healthcare VIVID 7 DIMENSION 42,627 

Samsung Medison SONOACE R7 3,394 

Brüel & Kjær medical FLEX FOCUS 1202 0,302 

Optikon HI SCAN 0,273 

GE Healthcare LOGIQ E 0,122 

- Ostatní přístroje <0,021;-2,405> 

Siemens 
ACUSON ANTARE PRE-

MIUM EDITION 
-3,546 
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Značka Typ 

Rentabilita tržeb  

[-] 

Samsung Medison UGEO HM70A Plus -7,672 

Samsung Medison ACCUVIX A30 LV-EXP -13,552 

Philips CX 50 -19,936 

Siemens ACUSON SEQUOIA 512 -95,38 

 



83 

 

 

Graf 22 – Výnosnost (rentabilita) tržeb.
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Roční mzdové náklady jsou shrnuty v následující tabulce, která však neukazuje celkové tržby 

za 5 let, činící 21 639 660 Kč. 

Tabulka 15 - Průměrná roční 

mzda. 

Rok 

Průměrná měsíční mzda 

[Kč] 

2011 57 687 

2012 61 078 

2013 62 535 

2014 63 387 

2015 65 739 

Graf 23, znázorňuje nejvyšší tržbu, která je chtěná a kterou dosahuje přístroj značky Quantel 

Medical s typem Axis II Biometr, jejíž hodnota je 18 554 126 Kč. za ním následuje s daleko menší hod-

notou, rozhodně však nezanedbatelnou přístroj Hi scan od výrobce Optikon s hodnotou tržby 

9 990 683 Kč. Dále následují dva přístroje stejné značky, jedná se výrobce Brüel & Kjær medical, typ 

Flex focus 1202 dosahuje tržby 7 552 605 Kč a typ Cheetah 2003 dosahuje nižší tržbovosti 

6 179 404 Kč. Tabulka 16, uvedená níže zmiňuje pouze prvních pět přístrojů s nejvyšší hodnotou tržby 

a pět přístrojů s nejnižší hodnotou tržby. Rozsah, do nějž nepatří prvních pět přístrojů s nejvyšší tržbou 

a posledních pět přístrojů s nejnižší tržbou, je od hodnoty 5 322 593 Kč až 186 924 Kč včetně. Přístroje 

v tomto rozsahu byly samozřejmě analyzovány ve všech ukazatelích. Následují přístroje se sestupně 

nižší hodnotou tržby. Prvním z nich je přístroj od výrobce Samsung Medison s typem UGEO HM70A 

Plus s hodnotou tržeb 1 060 517 Kč. Následuje přístroj stejné značky, ale typu Accuvix A30 LV-EXP 

s hodnotou 228 463 Kč, CX 50 od výrobce Philips s hodnotou 186 924 Kč, Siemens s typem Acuson 

Sequoia 512 a hodnotou 106 711 Kč, následně za ním přístroj od výrobce GE Healthcare s typem Vivid 

7 Dimension a hodnotou 98 502 Kč, která je ze všech přístrojů nejnižší.   

Tabulka 16 – Výběrová data tržeb ultrazvukových přístrojů. 

Výrobce Typ 

Hodnota tržeb vybra-

ných UZV přístrojů  

[Kč] 

Quantel Medical AXIS II Biometer 18 554 126 

Optikon HI SCAN 9 990 683 
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Výrobce Typ 

Hodnota tržeb vybra-

ných UZV přístrojů  

[Kč] 

Brüel & Kjær medical FLEX FOCUS 1202 7 552 605 

Brüel & Kjær medical CHEETAH 2003 6 179 404 

Sonosite MICROMAXX 5 488 885 

Ostatní Přístroje <5 322 593;186 924> 

Samsung Medison UGEO HM70A Plus 1 060 517 

Samsung Medison ACCUVIX A30 LV-EXP 228 463 

Philips CX 50 186 924 

Siemens ACUSON SEQUOIA 512 106 711 

GE Healthcare VIVID 7 DIMENSION 98 502 
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Graf 23 - Tržby jednotlivých ultrazvukových přístrojů.
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Mzdovou produktivitu předkládá graf 24 u všech ultrazvukových přístrojů, tento ukazatel zná-

zorňuje poměr tržeb vůči vyplacené mzdě. Jinými slovy říká, kolikrát je mzda násobkem tržby, tedy 

kolikrát je tržba vyšší než mzda. To může být zajímavá informace vzhledem ke skutečnosti, že je 

chtěné, aby tento násobek byl co největší. z grafu však vyplývá, že tomu tak u všech přístrojů není. 

První z těchto přístrojů je od výrobce Quantel Medical a jedná se o typ Axis II Biometr s hod-

notou 4,981. za ním následuje přístroj, jehož hodnota je přibližně dvakrát menší, jedná se o Hi scan 

od výrobce Optikon s hodnotou 2,682. Samsung Medison má zde svého zástupce Sonoace R7 s hodno-

tou 2,115. Brüel & Kjær medical má zde dva zástupce, jsou jimi přístroje typu Flex focus 1202 s hod-

notou 2,027. Ge healthcare má v této kategorii rovněž přístroj, jedná se o typ Logiq E s hodnotou 1,774. 

Následují ostatní přístroje v rozsahu 1,659 až 0,38 mezi které také patří následující přístroje. Záporné 

hodnoty se ve mzdové produktivitě neobjevují. Téměř těsně u hranice nulové hodnoty se nachází pří-

strojů hned pět, mezi které patří Vivid E9 s hodnotou 0,376 od výrobce GE Healthcare, Accuvix A30 

LV-EXP od výrobce Samsung Medison s hodnotou 0,075. Přístroj značky Philips s typem CX 50 s hod-

notou 0,05, Acuson Sequoia 512 od výrobce Siemens s hodnotou 0,029 a GE Healthcare od výrobce 

Vivid 7 Dimension s hodnotou 0,026, která je nejnižší hodnotou. 

Tabulka 17 - Výběrová data mzdové produktivity. 

Značka Typ 

Mzdová produkti-

vita  

[-] 

Quantel Medical AXIS II Biometer 4,981 

Optikon HI SCAN 2,682 

Samsung Medison SONOACE R7 2,115 

Brüel & Kjær me-

dical 

FLEX FOCUS 

1202 
2,027 

GE Healthcare LOGIQ E 1,774 

- Ostatní přístroje <1,659;0,38> 

GE Healthcare VIVID E9 0,376 

Samsung Medison 
ACCUVIX A30 

LV-EXP 
0,075 

Philips CX 50 0,05 
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Siemens 
ACUSON 

SEQUOIA 512 
0,029 

GE Healthcare 
VIVID 7 DIMEN-

SION 
0,026 
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Graf 24 – Mzdová produktivita jednotlivých ultrazvukových přístrojů.



90 

 

Hodnota odpisů je určena dle zákona 586/1992 Sb., jedná se o ekonomický prvek, pomocí kte-

rého lze získat hodnotu peněžního toku. Rovněž se odpisy využívají pro rozdělení pořizovací ceny 

do určitých časových úseků. v Městské nemocnici Ostrava se používají rovnoměrné odpisy 

pro 10 let, ačkoliv zákon nařizuje odpisy pro pět let. Obecně lze říci, že čím vyšší náklady na pořízení 

ultrazvukového přístroje, tím vyšší jsou odpisy během stejného časového intervalu. Uvedené odpisy 

jsou v rozsahu od roku 2010 až do roku 2015. Ne každý přístroj však byl uveden do provozu ve stejnou 

dobu a některé také již v období, které pro odpis pěti let nezasahují do jediného roku v analyzovaném 

období. To má za následek odpisy nulové, které je možné vidět u devíti přístrojů. 

Nejnižší hodnoty odpisů dosahují, jak zobrazuje graf 25 a také tabulka 19 přístroje s nulovou 

hodnotou odpisů. Tato hodnota je chtěná, jelikož přístroj, který je odepsaný nevytváří z hlediska odpisů 

žádné náklady a zisk je ovlivněn pouze ostatními prvky celkových nákladů. Prvním takovým přístrojem 

je Cheetah 2003 od výrobce GE Healthcare, dále dva přístroje stejného výrobce a typu Sonoline G50 

od výrobce Siemens. Následují dva přístroje od stejného výrobce Siemens, ale rozdílného typu. Mezi ně 

patří typ Acuson Sequoia 512 a Acuson Antare Premium Edition. Hodnota odpisů do roku 2015 těchto 

pěti přístrojů je tedy nulová. v rozsahu tzv. ostatních přístrojů patří také čtyři přístroje s nulovou hodno-

tou odpisů, ale také osm přístrojů s nenulovou hodnotou. Rozsah se tedy pohybuje od nulové hodnoty, 

až po hodnotu 867 893 Kč. Následuje pět přístrojů s nejvyššími odpisy, mezi které patří SSD-Alpha 5 

od výrobce Aloka a hodnotou odpisů 970 050 Kč. Dalším přístrojem je CX 50 od výrobce Philips s hod-

notou odpisů 1 235 656 Kč, iU22 od výrobce rovněž od výrobce Philips s hodnotou odpisů 

2 390 524 Kč. Následují dva přístroje s nejvyšší hodnotou odpisů, kdy jsou tyto dva přístroje odepsány 

právě v analyzovaném období. Prvním z nich je Logiq 7 od výrobce GE Healthcare s hodnotou odpisů 

2 889 497 Kč a Vivid 7 Dimension od stejného výrobce jako předchozí typ UZV přístroje s hodnotou 

odpisů 4 198 859 Kč. pro lepší přehlednost jsou veškerá data z tohoto textu rovněž zapsána a hodnoty 

jsou také barevně odlišeny v tabulce pod tímto textem. 

Tabulka 18 - Výběrová data odpisů ultrazvukových přístrojů. 

Značka Typ 

Odpisy do roku 2015  

[Kč] 

Brüel & Kjær medical CHEETAH 2003 0 

Siemens SONOLINE G50 0 

Siemens SONOLINE G50 0 

Siemens 
ACUSON SEQUOIA 

512 
0 

Siemens 
ACUSON ANTARE 

PREMIUM EDITION 
0 

- Ostatní přístroje <0;867 893> 
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Značka Typ 

Odpisy do roku 2015  

[Kč] 

Aloka SSD-ALPHA 5 970 050 

Philips CX 50 1 235 656 

Philips iU22 2 390 524 

GE Healthcare LOGIQ 7 2 889 497 

GE Healthcare VIVID 7 DIMENSION 4 198 859 
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Tabulka 19 – Tabulka odpisů jednotlivých UZV přístrojů. 

Značka Typ 

Náklady 

na pořízení 

[Kč] 

Uvedení 

do provozu 

Odpisy za rok 

2011 

Odpisy za rok 

2012 

Odpisy za rok 

2013 

Odpisy za rok 

2014 

Odpisy za rok 

2015 

Odpisy 

za analyzo-

vané období 

5 let [Kč] 
 

GE Healthcare LOGIQ E 431 547 2013 0 0 47 471 96 019 96 019 239 509 

GE Healthcare LOGIQ S8 836 426 2013 0 0 92 007 186 104 186 104 464 215 

GE Healthcare VOLUSON E6 1 439 722 2013 0 0 158 370 320 338 320 338 799 046 

Brüel & Kjær 

medical 

CHEETAH 

2003 
1 275 552 2001 0 0 0 0 0 0 

Siemens 

SONOLINE 

G50 
2 133 888 2004 0 0 0 0 0 0 

Siemens 

SONOLINE 

G50 
1 217 574 2004 0 0 0 0 0 0 

Siemens 

ACUSON S. 

512 
6 057 975 2004 0 0 0 0 0 0 

Siemens 

ACUSON A. 

P. E. 
3 801 689 2006 0 0 0 0 0 0 
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Značka Typ 

Náklady 

na pořízení 

[Kč] 

Uvedení 

do provozu 

Odpisy za rok 

2011 

Odpisy za rok 

2012 

Odpisy za rok 

2013 

Odpisy za rok 

2014 

Odpisy za rok 

2015 

Odpisy 

za analyzo-

vané období 

5 let [Kč] 
 

Sonosite MICROMAXX 1 696 521 2006 0 0 0 0 0 0 

Optikon HI SCAN 1 632 378 2006 0 0 0 0 0 0 

GE Healthcare VIVID E9 735 295 2007 163 603 0 0 0 0 163 603 

Siemens 

ACUSON 

X300 
2 100 000 2008 227 091 227 091 0 0 0 454 182 

Aloka SSD-ALPHA 5 2 179 891 2008 485 025 485 025 0 0 0 970 050 

Philips iU22 2 685 983 2010 597 631 597 631 597 631 597 631 0 2 390 524 

Brüel & Kjær 

medical 

FLEX FOCUS 

1202 
944 438 2010 210 137 210 137 210 137 210 137 0 840 548 

Philips CX 50 1 388 379 2010 308 914 308 914 308 914 308 914 0 1 235 656 

GE Healthcare LOGIQ 7 2 889 497 2011 317 845 642 913 642 913 642 913 642 913 2 889 497 

Samsung Me-

dison 

ACCUVIX 

A30 LV-EXP 
1 116 261 2012 0 122 789 248 368 248 368 248 368 867 893 
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Značka Typ 

Náklady 

na pořízení 

[Kč] 

Uvedení 

do provozu 

Odpisy za rok 

2011 

Odpisy za rok 

2012 

Odpisy za rok 

2013 

Odpisy za rok 

2014 

Odpisy za rok 

2015 

Odpisy 

za analyzo-

vané období 

5 let [Kč] 
 

Samsung Me-

dison SONOACE R7 
332 079 2014 0 0 0 36 529 110 416 146 945 

Samsung Me-

dison 

UGEO 

HM70A Plus 
0 2015 0 0 0 0 0 0 

Quantel Medi-

cal 

AXIS II Bio-

meter 
316 001 2003 0 0 0 0 0 0 

GE Healthcare VIVID 7 D. 4 198 861 2011 461 875 1 396 121 2 330 367 3 264 613 4 198 859 11 651 835 
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Graf 25 – Daňové odpisy jednotlivých ultrazvukových přístrojů. 
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Peněžní tok z provozní činnosti se skládá z odpisů a také z čistého zisku. Což je zisk, který je 

složen z nákladů a zdaněných tržeb. Žádoucí hodnota peněžního toku, je tedy co největší. Jak si lze 

všimnout,  graf 26 zobrazuje mnoho hodnot, jak kladných, tak i záporných. Tabulka 20 nabízí k nahléd-

nutí výběr dat, ze kterých je vybráno prvních pět nejvyšších hodnot a pět posledních nejnižších hod-

not, také je zde znázorněn interval, ten odpovídá nezmíněným hodnotám přístrojů. 

Nejvyšší hodnoty peněžního toku z provozní činnosti dosahuje přístroj Sonoace R7 od výrobce 

Samsung Medison s hodnotou 11 124 410 Kč. Následuje UZV přístroj s typem Vivid 7 Dimension 

od výrobce GE Healthcare s hodnotou peněžního toku z provozní činnosti 4 198 859 Kč, dále typ Hi 

Scan od výrobce Optikon s hodnotou 2 726 392 Kč. Poslední dva z prvních pěti UZV přístrojů s nej-

vyšší hodnotou peněžního toku z provozní činnosti jsou přístroje Flex Focus 1202 od výrobce Brüel & 

Kjær medical s hodnotou 2 278 343 Kč a Logiq E s hodnotou 498 371 Kč od výrobce GE Healthcare. 

Další kategorii jsou tzv. ostatní přístroje, které nepatří do pěti přístrojů s nejvyšší hodnotou tohoto uka-

zatele a zároveň do pěti přístrojů se zápornou hodnotou tohoto ukazatele. do této kategorie patří tedy 

kladné i záporné hodnoty, tato kategorie je v rozsahu od 111 039 Kč až do – 3 402 966 Kč. do pěti pří-

strojů s nejnižší hodnotou patří CX 50 s hodnotou -3 726 427 Kč od výrobce Philips, Sonoline G50 

s hodnotou - 4 405 085 Kč od výrobce Siemens, Acuson Antare Premium Edition s hodnotou – 

6 356 120 Kč od výrobce Siemens, Ugeo HM70A Plus s hodnotou –8 136 166 Kč od výrobce Samsung 

Medison a jako přístroj s nejnižší hodnotou Acuson Sequoia 512 s hodnotou -10 178 061 Kč od výrobce 

Siemens.  

Tabulka 20 - Výběrová data peněžního toku v pořizovacích cenách. 

Značka Typ 

Peněžní tok z pro-

vozní činnosti  

[Kč] 

Samsung Medison SONOACE R7 11 124 410 

GE Healthcare VIVID 7 DIMENSION 4 198 859 

Optikon HI SCAN 2 726 392 

Brüel & Kjær medical FLEX FOCUS 1202 2 278 343 

GE Healthcare LOGIQ E 498 371 

- Ostatní přístroje <111 039; -3 402 966> 

Philips CX 50 -3 726 427 

Siemens SONOLINE G50 -4 405 085 

Siemens 
ACUSON ANTARE 

PREMIUM EDITION 
-6 356 120 

Samsung Medison UGEO HM70A Plus -8 136 166 
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Značka Typ 

Peněžní tok z pro-

vozní činnosti  

[Kč] 

Siemens 
ACUSON SEQUOIA 

512 
-10 178 061 
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Graf 26 – Peněžní tok z provozní činnosti jednotlivých ultrazvukových přístrojů. 
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Opotřebovanost dlouhodobého hmotného majetku udává, do jaké míry je DHM odepsán da-

ňově. Pokud je tedy roven nule, jsou jeho náklady plně odepsány za dobu pěti let, jak udává zákon č. 

586/1992 Sb. Pokud však není, nasvědčuje tomu fakt, že se jedná o přístroj zakoupen dříve než v pěti 

posledních letech. Graf 27 znázorňuje veškeré ultrazvukové přístroje a míru jejich odepsanosti během 

pěti let. Níže zmíněná tabulka a graf zachycuje hodnotu, která je udávaná v procentech, je tedy vynáso-

bená číslem sto, pro daleko lepší představivost. Tento ukazatel udává, kolik procent z pořizovací ceny 

zbývá jako tzv. zůstatková cena. To je hodnota, kterou je v následujících letech nutné odepsat. Je určitě 

chtěné, aby tento ukazatel nabýval hodnoty 0 % u co nejvíce UZV přístrojů, jelikož je poté tento přístroj 

ekonomicky odepsaný a odpisy se již jako náklady nepromítají do celkových nákladů.  

Chtěnou hodnotu, tedy nulovou hodnotu dosahují některé přístroje, v kategorii tzv. ostatních 

přístrojů. Prvním z nich je Cheetah 2003 od výrobce Brüel & Kjær medical, druhým a třetím z nich jsou 

v pořadí přístroje stejného typu a výrobce, Sonoline G50 od výrobce Siemens, čtvrtým v pořadí je typ 

Acuson Sequoia 512 od výrobce Siemens a rovněž od stejného přístroje je zde typ Acuson Antare Pre-

mium Edition. Již zmiňovaný rozsah ostatních přístrojů se nachází v intervalu, od již zmíněné nulové 

hodnoty až po hodnotu 44,5 %. Následuje přístroj se stejnou hodnotou, jakou nabývá krajní hodnota 

intervalu 44,5 %, jedná se o přístroj Voluson E6 od výrobce GE Healthcare. Dva přístroje nabývají 

stejné míry neodepsanosti 55,5 %, jedná se o přístroj Acuson X300 od výrobce Siemens a UZV přístroj 

od výrobce Aloka s typem SSD-Alpha 5. Velmi podobnou hodnotu 55,7 % neodepsanosti nabývá pří-

stroj Sonoace R7 od výrobce Samsung Medison. Nejhůře dopadl v neodepsanosti UZV přístroj Vivid 

E9 s procentuální hodnotou 77,8 % od výrobce GE Healthcare. 

Tabulka 21 - Výběrová data neodepsanosti DHM. 

Značka Typ 

DHM v zůstatkové 

ceně  

[%] 

Brüel & Kjær medi-

cal 
CHEETAH 2003 0 

Siemens SONOLINE G50 0 

Siemens SONOLINE G50 0 

Siemens 
ACUSON 

SEQUOIA 512 
0 

Siemens 

ACUSON AN-

TARE PREMIUM 

EDITION 

0 

- Ostatní přístroje <0 ;44,5> 
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Značka Typ 

DHM v zůstatkové 

ceně  

[%] 

GE Healthcare VOLUSON E6 44,5 

Siemens ACUSON X300 55,5 

Aloka SSD-ALPHA 5 55,5 

Samsung Medison SONOACE R7 55,7 

GE Healthcare VIVID E9 77,8 
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Graf 27 – Dlouhodobý hmotný majetek v zůstatkové ceně.
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9. Návrh nejefektivnějšího využití stávající sestavy ultrazvuko-

vých přístrojů ve vztahu k maximalizaci výnosů při zachování 

maximální kvality poskytování zdravotní péče. 

Dle výsledků z ukazatelů poměrové analýzy lze jednoznačně určit, který přístroj je neefektivní 

a který je naopak rentabilní. Této myšlenky lze využít pro návrh nejefektivnějšího rozmístění ultrazvu-

kových přístrojů napříč jednotlivými odděleními. Jen takto dojde k maximalizaci tržeb a ztráty, které 

vykresluje graf 20 se velmi zredukují, což přispěje k většímu příjmu a možnému nákupu nových ultra-

zvukových přístrojů. Není to však tak jednoduché, jelikož ne všechny ultrazvukové přístroje je vhodné 

umístit na všechna oddělení a také ne všechny přístroje mají kompatibilní sondy, nebo nemají potřebnou 

sondu vůbec. 

Této myšlence odpovídá graf 28, který shrnuje všechny požadavky jednotlivých oddělení 

na UZV přístroje spolu s vyšetřovacím spektrem těchto přístrojů. 
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Graf 28 – Porovnání vyšetřovacího spektra jednotlivých UZV přístrojů spolu s požadavky odděleních na tyto přístroje.
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Může se nabízet otázka, do jaké míry se změní ziskovost (rentabilita) těchto přístrojů, pokud 

nebude brána v potaz mzda vyšetřujícího personálu. Jelikož položka nákladů na personál zkresluje 

do velké míry zisk a zisk je v některých ukazatelích součástí výpočtu. Řada ukazatelů však zůstává ne-

změněná, a proto není nutné tyto ukazatele brát v potaz. Například stejných hodnot nabývají tržby, od-

pisy, zdaněné tržby a jiní ukazatele. Hodnoty jsou zcela změněné u zisku, zisku vztaženého 

k tržbám, nákladovosti tržeb, čistého zisku, peněžního toku z provozní činnosti, rentability tržeb a zis-

kové marže. Odpovědí na tuto otázku může být tabulka, kde jsou vedle sebe ukazatele před změnou a po 

změně, tedy před nezapočítáním mzdových nákladů. 

Ukazatel, který poskytuje informaci o výnosnosti se nazývá zisk vztažený k tržbám, zkráceně 

ROS. Jelikož je tato kapitola zaměřena právě na maximalizaci tohoto ukazatele, je na místě porovnat 

ve sloupcovém grafu výnosnost ultrazvukových přístrojů, včetně započítaných nákladů na personál 

a bez započítaných nákladů na personál.  

Pokud se porovná zisk bez započítaných mezd a zisk včetně započítaných mezd, zisk bez zapo-

čítaných mezd má několikanásobně vyšší hodnotu, u některých přístrojů je dokonce kladný, ačkoliv 

se mzdovými náklady je záporný. Rentabilita tržeb včetně započítaných mzdových nákladů se liší ob-

dobným způsobem, oproti rentabilitě tržeb bez započítaných nákladů. Zajímavá změna nastává u uka-

zatele nákladovosti tržeb, kdy není hodnota včetně započítaných mzdových nákladů záporná, může se, 

ale nemusí blížit nule. Pokud se porovná s hodnotou tohoto ukazatele bez započítaných mzdových ná-

kladů, tabulka 23, kde je tato hodnota pouze kladná, ve čtyřech případech se blíží velmi blízko nule. 

Čistý zisk v porovnání včetně mzdových nákladů a bez započítaných mzdových nákladů nenabývá stej-

ných znaménkových hodnot, jako je tomu u zisku včetně mzdových nákladů a bez mzdových nákladů.  
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Tabulka 22 – Ukazatelé včetně a bez započtených nákladů na personál – první část. 

Oddělení Značka Typ 

Náklady 

na personál 

[Kč] 

Zisk včetně 

započítaných 

mezd 

[Kč] 

Zisk bez za-

počtených 

mezd 

[Kč] 

ROS 

[%] 

ROS bez za-

počítaných 

mezd 

[%] 

Neurologie 
GE He-

althcare 
LOGIQ E 2 299 932 1 226 268 3 526 200 0,3 0,864 

Neurologie 
GE He-

althcare 
LOGIQ S8 2 299 932 790 686 3 090 618 0,21 0,82 

Gynekologie 
GE He-

althcare 

VOLUSON 

E6 
2 299 932 -1 589 502 710 430 -1,053 0,471 

Urologie 
Brüel & Kjær 

medical 

CHEETAH 

2003 
3 725 112 2 410 570 6 135 682 0,39 0,993 

Ortopedie Siemens 
SONOLINE 

G50 
3 725 112 -1 889 486 1 835 626 -0,941 0,914 

Gynekologie Siemens 
SONOLINE 

G50 
3 725 112 -944 602 2 780 510 -0,312 0,919 
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Oddělení Značka Typ 

Náklady 

na personál 

[Kč] 

Zisk včetně 

započítaných 

mezd 

[Kč] 

Zisk bez za-

počtených 

mezd 

[Kč] 

ROS 

[%] 

ROS bez za-

počítaných 

mezd 

[%] 

Dětské lékařství Siemens 

ACUSON 

SEQUOIA 

512 

3 725 112 -4 099 811 -374 699 -38,42 -3,511 

Gynekologie Siemens 

ACUSON 

ANTARE 

PREMIUM 

EDITION 

3 725 112 -2 213 855 1 511 257 -1,235 0,843 

Neurochirurgie Sonosite 
MICRO-

MAXX 
3 725 112 1 736 766 5 461 878 0,316 0,995 

Oftalmologie Optikon HI SCAN 3 725 112 6 257 000 9 982 112 0,626 0,999 

Kardiologie 
GE He-

althcare 
VIVID E9 3 725 112 -2 673 757 1 051 355 -1,907 0,75 

Dětské lékařství Siemens 
ACUSON 

X300 
3 725 112 -3 021 818 703 294 -2,135 0,497 
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Oddělení Značka Typ 

Náklady 

na personál 

[Kč] 

Zisk včetně 

započítaných 

mezd 

[Kč] 

Zisk bez za-

počtených 

mezd 

[Kč] 

ROS 

[%] 

ROS bez za-

počítaných 

mezd 

[%] 

Interna Aloka 
SSD-ALPHA 

5 
3 725 112 -400 543 3 324 569 -0,092 0,763 

Interna Philips iU22 3 725 112 -972 733 2 752 379 -0,183 0,517 

Urologie 
Brüel & Kjær 

medical 

FLEX FO-

CUS 1202 
3 725 112 2 976 680 6 701 792 0,394 0,887 

ARO Philips CX 50 3 725 112 -4 773 844 -1 048 732 -25,539 -5,61 

Kardiologie 
GE He-

althcare 
LOGIQ 7 3 725 112 -4 413 063 -687 951 -1,929 -0,301 

Nefrologické 

a hemodialyzační 

centrum 

Samsung Me-

dison 

ACCUVIX 

A30 LV-EXP 
3 032 868 -3 672 298 -639 430 -16,074 -2,799 

Gynekologie 
Samsung Me-

dison 

SONOACE 

R7 
1 549 512 1 376 523 2 926 035 0,42 0,893 
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Oddělení Značka Typ 

Náklady 

na personál 

[Kč] 

Zisk včetně 

započítaných 

mezd 

[Kč] 

Zisk bez za-

počtených 

mezd 

[Kč] 

ROS 

[%] 

ROS bez za-

počítaných 

mezd 

[%] 

Radiologie 

a zobrazovací 

metody 

Samsung Me-

dison 

UGEO 

HM70A Plus 
788 868 224 459 1 013 327 0,212 0,956 

Oftalmologie 
Quantel Medi-

cal 

AXIS II Bio-

meter 
3 725 112 14 818 750 18 543 862 0,799 0,999 

Kardiologie 
GE He-

althcare 

VIVID 7 DI-

MENSION 
3 725 112 -8 117 449 -4 392 337 -82,409 -44,591 
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Tabulka 23 - Ukazatelé včetně a bez započtených nákladů na personál – druhá část. 

Oddělení Značka Typ 

Náklady 

na personál 

[Kč] 

1 - ROS  

[%] 

1 - ROS bez za-

počítaných 

mezd 

[%] 

Čistý zisk  

[Kč] 

Čistý zisk bez 

započtených 

mezd 

[Kč] 

Neurologie GE Healthcare LOGIQ E 2 299 932 0,7 0,136 450 900 2 750 832 

Neurologie GE Healthcare LOGIQ S8 2 299 932 0,79 0,18 74 962 2 374 894 

Gynekologie GE Healthcare VOLUSON E6 2 299 932 2,053 0,529 -1 876 302 423 630 

Urologie 
Brüel & Kjær 

medical 

CHEETAH 

2003 
3 725 112 0,61 0,007 1 236 483 4 961 595 

Ortopedie Siemens 
SONOLINE 

G50 
3 725 112 1,941 0,086 -2 271 197 1 453 915 

Gynekologie Siemens 
SONOLINE 

G50 
3 725 112 1,312 0,081 -1 519 271 2 205 841 

Dětské lékařství Siemens 
ACUSON 

SEQUOIA 512 
3 725 112 39,42 4,511 -4 120 086 -394 974 
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Oddělení Značka Typ 

Náklady 

na personál 

[Kč] 

1 - ROS  

[%] 

1 - ROS bez za-

počítaných 

mezd 

[%] 

Čistý zisk  

[Kč] 

Čistý zisk bez 

započtených 

mezd 

[Kč] 

Gynekologie Siemens 

ACUSON AN-

TARE PRE-

MIUM 

EDITION 

3 725 112 2,235 0,157 -2 554 431 1 170 681 

Neurochirurgie Sonosite MICROMAXX 3 725 112 0,684 0,005 693 878 4 418 990 

Oftalmologie Optikon HI SCAN 3 725 112 0,374 0,001 4 358 770 8 083 882 

Kardiologie GE Healthcare VIVID E9 3 725 112 2,907 0,25 -2 940 121 784 991 

Dětské lékařství Siemens ACUSON X300 3 725 112 3,135 0,503 -3 290 693 434 419 

Interna Aloka SSD-ALPHA 5 3 725 112 1,092 0,237 -1 227 964 2 497 148 

Interna Philips iU22 3 725 112 1,183 0,483 -1 984 026 1 741 086 

Urologie 
Brüel & Kjær 

medical 

FLEX FOCUS 

1202 
3 725 112 0,606 0,113 1 541 685 5 266 797 

ARO Philips CX 50 3 725 112 26,539 6,61 -4 809 360 -1 084 248 
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Oddělení Značka Typ 

Náklady 

na personál 

[Kč] 

1 - ROS  

[%] 

1 - ROS bez za-

počítaných 

mezd 

[%] 

Čistý zisk  

[Kč] 

Čistý zisk bez 

započtených 

mezd 

[Kč] 

Kardiologie GE Healthcare LOGIQ 7 3 725 112 2,929 1,301 -4 847 657 -1 122 545 

Nefrologické a he-

modialyzační cen-

trum 

Samsung Medi-

son 

ACCUVIX A30 

LV-EXP 
3 032 868 17,074 3,799 -3 715 706 -682 838 

Gynekologie 
Samsung Medi-

son 
SONOACE R7 1 549 512 0,58 0,107 753 732 2 303 244 

Radiologie a zob-

razovací metody 

Samsung Medi-

son 

UGEO HM70A 

Plus 
788 868 0,788 0,044 22 961 811 829 

Oftalmologie Quantel Medical 
AXIS II Biome-

ter 
3 725 112 0,201 0,001 11 293 466 15 018 578 

Kardiologie GE Healthcare 
VIVID 7 DI-

MENSION 
3 725 112 83,409 45,591 -8 136 164 -4 411 052 
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Graf 29 - Zisk vztažený k tržbám včetně a bez započítaných mezd UZV přístrojů.
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Tabulka 22, tabulka 23 a tabulka 24 zobrazuje informace o hodnotách tří ukazatelů, které 

jsou vedle sebe porovnány včetně započítaných nákladů na personál a bez započítaných nákladů 

na personál. Prvním ukazatelem je peněžní tok z provozní činnosti, který nabývá v případě zapo-

čítaných nákladů na personál jak kladných, tak i záporných hodnot. Jinak je tomu, pokud se u to-

hoto ukazatele nezapočítávají náklady na personál, kdy záporná hodnota tohoto ukazatele je 

pouze u dvou přístrojů. Dalším ukazatelem je rentabilita tržeb, ta nabývá při započítání mzdových 

nákladů hodnot především záporných, pokud se tento druh nákladů nezapočítá, záporné hodnoty 

jsou pouze dvě, a to u stejných přístrojů, jako u předešlého ukazatele. Třetím ukazatelem je 

PMOS, jehož hodnoty nabývají při započítání mzdových nákladů převážně záporných hodnot, 

jinak tomu je při nezapočítání nákladů na personál, kdy hodnota je záporná pouze u pěti přístrojů, 

z toho dva přístroje jsou ty, které byly u dvou předešlých ukazatelů s hodnotou zápornou, jejichž 

náklady na personál nebyly započítány.   
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Tabulka 24 - Ukazatelé včetně a bez započtených nákladů na personál – třetí část. 

Oddělení Značka Typ 

Náklady 

na personál 

[Kč] 

Cash Flow 

z provozní 

činnosti 

[Kč] 

Cash Flow 

z provozní 

činnosti bez 

započtených 

nákladů 

mezd  

[Kč] 

Rentabilita 

tržeb  

[-] 

Rentabilita 

tržeb bez 

započtených 

nákladů 

mezd 

[-] 

PMOS  

[%] 

PMOS bez 

započtených 

nákladů 

mezd 

[%] 

Neurologie 
GE He-

althcare 
LOGIQ E 2 299 932 498 371 2 990 341 0,122 0,733 0,11 0,674 

Neurologie 
GE He-

althcare 
LOGIQ S8 2 299 932 -8 805 2 839 109 -0,002 0,754 0,02 0,63 

Gynekologie 
GE He-

althcare 

VOLUSON 

E6 
2 299 932 -1 717 932 1 222 676 -1,138 0,81 -1,243 0,281 

Urologie 

Brüel & 

Kjær medi-

cal 

CHEETAH 

2003 
3 725 112 -39 069 4 961 595 -0,006 0,803 0,2 0,803 

Ortopedie Siemens 
SONOLINE 

G50 
3 725 112 -4 405 085 1 453 915 -2,193 0,724 -1,131 0,724 
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Oddělení Značka Typ 

Náklady 

na personál 

[Kč] 

Cash Flow 

z provozní 

činnosti 

[Kč] 

Cash Flow 

z provozní 

činnosti bez 

započtených 

nákladů 

mezd  

[Kč] 

Rentabilita 

tržeb  

[-] 

Rentabilita 

tržeb bez 

započtených 

nákladů 

mezd 

[-] 

PMOS  

[%] 

PMOS bez 

započtených 

nákladů 

mezd 

[%] 

Gynekologie Siemens 
SONOLINE 

G50 
3 725 112 -2 736 845 2 205 841 -0,905 0,729 -0,502 0,729 

Dětské lékařství Siemens 

ACUSON 

SEQUOIA 

512 

3 725 112 -10 178 061 -394 974 -95,38 -3,701 -38,61 -3,701 

Gynekologie Siemens 
ACUSON 

APE  
3 725 112 -6 356 120 1 170 681 -3,546 0,653 -1,425 0,653 

Neurochirurgie Sonosite 
MICRO-

MAXX 
3 725 112 -1 002 643 4 418 990 -0,183 0,805 0,126 0,805 

Oftalmologie Optikon HI SCAN 3 725 112 2 726 392 8 083 882 0,273 0,809 0,436 0,809 
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Oddělení Značka Typ 

Náklady 

na personál 

[Kč] 

Cash Flow 

z provozní 

činnosti 

[Kč] 

Cash Flow 

z provozní 

činnosti bez 

započtených 

nákladů 

mezd  

[Kč] 

Rentabilita 

tržeb  

[-] 

Rentabilita 

tržeb bez 

započtených 

nákladů 

mezd 

[-] 

PMOS  

[%] 

PMOS bez 

započtených 

nákladů 

mezd 

[%] 

Kardiologie 
GE He-

althcare 
VIVID E9 3 725 112 -3 348 210 948 594 -2,388 0,677 -2,097 0,56 

Dětské lékařství Siemens 
ACUSON 

X300 
3 725 112 -3 402 966 888 601 -2,405 0,628 -2,325 0,307 

Interna Aloka 
SSD-

ALPHA 5 
3 725 112 -1 467 755 3 467 198 -0,337 0,796 -0,282 0,573 

Interna Philips iU22 3 725 112 111 039 4 131 610 0,021 0,776 -0,373 0,327 

Urologie 

Brüel & 

Kjær medi-

cal 

FLEX FO-

CUS 1202 
3 725 112 2 278 343 6 107 345 0,302 0,809 0,204 0,697 

ARO Philips CX 50 3 725 112 -3 726 427 151 408 -19,936 0,81 -25,729 -5,8 
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Oddělení Značka Typ 

Náklady 

na personál 

[Kč] 

Cash Flow 

z provozní 

činnosti 

[Kč] 

Cash Flow 

z provozní 

činnosti bez 

započtených 

nákladů 

mezd  

[Kč] 

Rentabilita 

tržeb  

[-] 

Rentabilita 

tržeb bez 

započtených 

nákladů 

mezd 

[-] 

PMOS  

[%] 

PMOS bez 

započtených 

nákladů 

mezd 

[%] 

Kardiologie 
GE He-

althcare 
LOGIQ 7 3 725 112 -2 226 001 1 766 952 -0,973 0,772 -2,119 -0,491 

Nefrologické a he-

modialyzační cen-

trum 

Samsung 

Medison 

ACCUVIX 

A30 LV-

EXP 

3 032 868 -3 096 181 185 055 -13,552 0,81 -16,264 -2,989 

Gynekologie 
Samsung 

Medison 

SONOACE 

R7 
1 549 512 11 124 410 2 450 189 3,394 0,747 0,23 0,703 

Radiologie a zobra-

zovací metody 

Samsung 

Medison 

UGEO 

HM70A Plus 
788 868 -8 136 166 811 829 -7,672 0,766 0,022 0,766 

Oftalmologie 
Quantel Me-

dical 

AXIS II Bio-

meter 
3 725 112 0 15 018 578 0 0,809 0,609 0,809 
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Oddělení Značka Typ 

Náklady 

na personál 

[Kč] 

Cash Flow 

z provozní 

činnosti 

[Kč] 

Cash Flow 

z provozní 

činnosti bez 

započtených 

nákladů 

mezd  

[Kč] 

Rentabilita 

tržeb  

[-] 

Rentabilita 

tržeb bez 

započtených 

nákladů 

mezd 

[-] 

PMOS  

[%] 

PMOS bez 

započtených 

nákladů 

mezd 

[%] 

Kardiologie 
GE He-

althcare 

VIVID 7 DI-

MENSION 
3 725 112 4 198 859 -212 193 42,627 -2,154 -82,599 -44,781 
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Ačkoliv je uzákoněno, že odpisy pro zdravotnické přístroje jsou rovny při rovnoměrném 

odepisování intervalu 5 let (jak přehledně zobrazuje tabulka 19), v Městské nemocnici Ostrava je 

tomu jinak a odpisy se odpisují po dobu 10 let při rovnoměrném odepisování. Tabulka odpisů, 

uvedená v příloze zaznamenává pro jednotlivé analyzované ultrazvukové přístroje odpisy během 

10 let. Je tomu tak, z důvodu rovnoměrnějšího zatížení nákladů během jednotlivých let. Pokud 

se porovná hodnota odpisů UZV přístroje GE Healthcare s typem Logiq E, kterou znázorňuje 

tabulka 19 v odpisech pro rok 2013 až 2015, je zde pro rok 2013 uvedena hodnota 47 471 Kč, 

dále pro následující roky (pro analyzované období se jedná o další dva roky) je hodnota odpisů 

stanovena jako 96 019 Kč, což platí pro 5 let. Pokud se hodnoty těchto tří odpisových let sečtou, 

vznikne hodnota 239 509 Kč. Pokud se to samé provede, avšak s podstatným rozdílem odpisů 

pro 10 let pro stejný typ a výrobce UZV přístroje, vzniknou hodnoty odpisů pro rok 2013 rovnou 

23 736 Kč a pro roky 2014 a 2015 rovnou hodnotě odpisů 45 312 Kč. Pokud se hodnoty těchto 

tří let sečtou, výsledkem je hodnota 114 360 Kč. Pokud se hodnoty odpisů pro 5 let a pro 10 let 

v tomto případě porovnají, hodnota odpisů pro UZV přístroj Logiq E od výrobce GE Healthcare 

v období 2013 až 2015 při odpisech 5 let je 239 509 Kč a odpisech 10 let je 114 360 Kč což je 

více než poloviční rozdíl. 
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Graf 30 – Du Pontův diagram použitých rentabilních ukazatelů.  

Díky ukazatelům, které na sobě hierarchicky závisí, je možné vytvořit tzv. Du Pontův di-

agram. Díky tomuto znázornění je daleko snazší analyzovat ekonomická data, jelikož při změně 

jednoho prvku ukazatele se projeví změna v celém diagramu. Avšak analyzovaná data v tomto 

diagramu mohou být také z části statická, mezi ně patří především některé z nákladů. Jedná se 

o pořizovací náklady, ty se vzhledem k jednomu analyzovanému přístroji v čase nemění. u někte-

rých z těchto prvků je požadovaná co nejnižší hodnota – náklady a u jiných naopak hodnota co 

nejvyšší – zisk. Tento diagram, také může napovědět, že jak znázorňuje tabulka 6tržby jsou vý-

sledkem násobku počtu vyšetření a příslušné hodnoty provedeného výkonu. za určité období je 

tedy počet vyšetření statický a příslušné hodnoty za provedený výkon rovněž.  

Je tedy možné, díky tomuto diagramu předem určit, jaké výnosnosti (rentability) může 

dosáhnout jiný typ UZV přístroje na jiném oddělení. Je možné najít i nejvyšší rentabilitu u kaž-

dého přístroje. Následně pak najít tu nejvýnosnější (nejrentabilnější) sestavu. Předcházející graf 

32 udává tyto informace a lze z něj vyčíst zhodnocení všech analyzovaných UZV přístrojů 

v Městské nemocnici Ostrava. Ty přístroje, které se blíží maximální hodnotě 12, jsou ve všech 

ukazatelích v požadovaných hodnotách. Naopak tomu je u hodnot blížících se maximální hodnotě 

příslušící hodnotě všech ukazatelů v nepožadovaných hodnotách. Některé přístroje se však pohy-

bují na pomezí. 

Díky bilanci v jednotlivých letech, lze podrobněji sledovat ekonomické ukazatele, lze 

tedy nahlédnout kdy přesně došlo ke změně určitých ukazatelů a zvyšuje se tím také přesnost od-

halení působících činitelů např. počet poruch a vyšší náklady. u některých přístrojů se nacházejí 

v některých letech nulové hodnoty, jelikož v tomto období ještě nebyly zakoupeny. Sledování 

hodnoty bilance bezpečnostně technických kontrol může být použitelná při určení, který přístroj 

podstoupil tuto kontrolu, v kterých letech, v jaké hodnotě a pokud je tato hodnota v určitých le-

tech nulová a v některých není, může jít o vypršení záruky přístroje.   

U servisní bilance lze toho posoudit více, pokud jsou hodnoty v jednotlivých sledovaných 

letech nenulové, může se jednat o velmi přetěžovaný UZV přístroj. Pokud by tomu tak bylo,  ta-

bulka 5 by vykazovala pro tento UZV přístroj vysoký počet provedených výkonů. Výkony jsou 

však i nevykázané. Jejich počet je však pro tuto práci neznámý. Pokud je hodnota servisní bilance 
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nulová, může se jednat o přístroje nové a zde záleží na datumu uvedení do provozu, nebo se jedná 

o přístroj s nízkou poruchovostí, což lze určit z počtu servisních zásahů. Hodnota servisní bilance 

zde hraje také roli. Velmi drahé náhradní díly u ne příliš spolehlivého přístroje mohou být pro ne-

mocnici velmi nákladné, což nemá za následek zisk, ale ztrátu. Ztráta se může pohybovat od níz-

kých, na první pohled nepatrných hodnot a za pár let se vyšplhat do daleko větších sum. Dle této 

bilance je tedy možné určit, který přístroj bude vykazovat nejvyšší ztrátu nemocnice. Stačí uce-

lené bilance servisu porovnat mezi sebou. 

Bilance mezd personálů pouze mohou poukazovat na to, zda byl v analyzovaném období 

přístroj pořízen, u některých UZV přístrojů také, jaké hodnoty mezd v určitých letech nabývaly. 

Což může ulehčit práci, při určení celkových nákladů.  

Tržby a jejich bilance mohou být z hlediska ovlivnění rentability zásadní. Jednak lze sle-

dovat a do jistý míry odhadovat, za které období je výkonů, a tedy i tržeb nejvíce. Lze také pozo-

rovat, do jaké míry je ovlivněna hodnota tržeb přístroje z hlediska odstavení kvůli opravě UZV 

přístroje v servisu. Nulové tržby mohou znamenat, že přístroj se nepoužívá a je tedy velmi pro-

dělečný nebo nebyl v určitém období v provozu. 

Poslední bilancí je bilance paušálních poplatků, které jsou náklady, a proto působí 

na zisk. u bilance mají význam především pro určení, u kterých přístrojů se platí paušální po-

platky. Otázkou zůstává, co zvyšuje náklady více, zda přístroj s paušálními poplatky nebo přístroj 

bez paušálních poplatků. 

Veškeré výše zmíněné bilance podrobněji, poskytuje příloha i. 
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9.1 Návrh nejefektivnější sestavy ultrazvukových přístrojů v Měst-

ské nemocnici Ostrava 

Pro samotný návrh nejefektivnější sestavy ultrazvukových přístrojů, jinými slovy sestavy, která 

poskytuje nejvyšší možnou tržbu nemocnici je nutné uvědomit si vztahy ukazatelů, které zobrazuje graf 

30. Je také nutné vybrat ze spektra použití, které zobrazuje graf 28 pouze ty přístroje, které jsou pro ur-

čitá oddělení vhodná. Není tedy možné říci, že celá sestava UZV se hodí na všechny oddělení. Jak je 

možné spatřit na již zmíněném grafu, mnoho UZV přístrojů nabízí v určitém nestejném počtu spektra 

použití totožná. Lze podotknout, že některé tyto přístroje je možné využít na více než jediném oddělení. 

Existují však také přístroje, které mají možnost použití omezené pouze na jediné oddělení.  

K tomu, aby bylo možné navrhnout nejvýnosnější sestavu UZV přístroje je, jak již bylo zmí-

něno nutné sestavit soupis přístrojů, které mohou být na několika odděleních použity. Informaci, jaké 

spektrům použití každý typ přístroje nabízí je sepsáno v 3. kapitole. Naproti tomu jsou požadavky jed-

notlivých oddělení sepsány v kapitole 4. Proložením těchto dvou grafů vznikne právě graf, z něhož je 

možné vycházet. Následně je díky hierarchii Du Pontova diagramu možné vypočíst při fixnímu počtu 

vyšetření, tržeb za výkony (což je rovněž stálá hodnota) a odlišných celkových nákladech zisk. Ten 

může být daleko vyšší, než je zisk přístroje z původní sestavy. Jak již bylo zmíněno, může nastat situ-

ace kdy je na určité oddělení možné umístit UZV přístrojů více, než jeden. Proto je v tomto případě 

nutné vypočíst pro tyto přístroje všechny rentabilní ukazatele z Du Pontova diagramu a ty následně srov-

nat od nejvyšší možné hodnoty. Přístroj s nejvyšší možnou hodnotou je poté možné fixně nastavit na po-

zici tohoto oddělení jako nevýnosnější variantu pro toto oddělení.  

Při návrhu nové sestavy je nutné zavést podmínku ideálního stavu, kdy při změně umístění ul-

trazvukového přístroje z jiného pracoviště na jiné pracoviště splňuje změněný UZV přístroj požadavky 

daného pracoviště, a nikoliv pouze oddělení. Jelikož se požadavky na pracoviště ve vztahu k ambulant-

nímu nebo pohotovostnímu použití na UZV přístroje mohou lišit jsou tyto požadavky shrnuty pro pří-

slušné oddělení a je nutné počítat s tímto ideálním stavem.  

Samotný návrh spočívá v porovnání požadavků jednotlivých odděleních spolu se spektrem 

UZV přístrojů. Tím způsobem, že pokud tyto požadavky nebo spektra se shodují je jim přidáno číslo 

jedna a pokud se neshodují, přiřadí se k těmto prvkům číslo nula. Následně se od jednotlivých spekter 

použití odečte hodnota požadavků příslušného oddělení. Pokud v příslušném sloupci je hodnota rovna 

nule a zároveň je tento sloupec přiřazen k požadavkům analyzovaného oddělení u těchto pomocných 

dat, tak se jedná o hodnotu, která souhlasí se spektrem přístroje. Jakmile se všechny tyto požadavky shr-

nou vedle sebe, musí dojít k porovnání těchto vzniklých dat příslušných pro jednotlivé přístroje. Pokud 

se všechny požadavky oddělení rovnají hodnotě nulové jedná se o přístroj, který splňuje požadavky od-

dělení. Tabulka 25 zobrazuje vypočtená data a také veškeré informace potřebné k stanovení příslušných 

vhodných UZV přístrojů pro oddělení Radiologie a zobrazovacích metod. Srovnávaný požadavek 

od příslušného oddělení, jehož název je komplexní vyšetření orgánů dolní i horní poloviny těla dosahuje 

hodnoty jedna, pokud se nahlédne do tabulky požadavků oddělení právě pro toto oddělení. 

Takto vzniklé kolekce však můžou nabývat různých hodnot v mnoha variantách např. může do-

jít k jedinečné variantě ta nastává především u řady specializovaných oddělení. Zvláště pokud UZV pří-

stroj na takovém oddělení je pouze jediný. v takovém případě nově vzniklá sestava nepůsobí z hlediska 
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změny umístění na tyto přístroje vůbec. Dále je možná varianta více než jednoho přístroje na stejném 

oddělení, ale různých pracovištích. Tato varianta je již zmíněná v ideální podmínce v textu výše. při této 

variantě je možné ve stávající sestavě ultrazvukových přístrojů změnit pozici v pracovištích, při pod-

mínce stejného oddělení. Nakonec existuje třetí varianta, kdy UZV přístroje splňují požadavky a spektra 

jednotlivých oddělení a zároveň jsou umístěna na různorodá oddělení v Městské nemocnici Ostrava. 

Zde je nutné přihlížet na tuto variantu z takového úhlu, aby nedošlo k tomu, že přístroj ze specializova-

ného oddělení je umístěn na oddělení jiné. 

Tabulka 25 – Srovnání požadavků oddělení Radiologie a zobrazovacích metod se spektrem UZV pří-

strojů. 

Oddělení Výrobce Typ přístroje 

Komplexní vyšetření 

orgánů dolní i horní 

poloviny těla 

[-] 

Neurologie GE Healthcare LOGIQ E -1 

Neurologie GE Healthcare LOGIQ S8 -1 

Gynekologie GE Healthcare VOLUSON E6 -1 

Urologie Brüel & Kjær medical CHEETAH 2003 -1 

Ortopedie Siemens SONOLINE G50 -1 

Gynekologie Siemens SONOLINE G50 -1 

Dětské lékařství Siemens ACUSON S. 512 -1 

Gynekologie Siemens ACUSON A. P. E. -1 

Neurochirurgie Sonosite MICROMAXX 0 

Oftalmologie Optikon HI SCAN -1 

Kardiologie GE Healthcare VIVID E9 0 

Dětské lékařství Siemens ACUSON X300 -1 

Interna Aloka SSD-ALPHA 5 0 

Interna Philips iU22 0 

Urologie Brüel & Kjær medical FLEX FOCUS 1202 -1 
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Oddělení Výrobce Typ přístroje 

Komplexní vyšetření 

orgánů dolní i horní 

poloviny těla 

[-] 

ARO Philips CX 50 -1 

Kardiologie GE Healthcare LOGIQ 7 0 

Nefrologické a hemodi-

alyzační centrum 
Samsung Medison 

ACCUVIX A30 LV-

EXP 
0 

Gynekologie Samsung Medison SONOACE R7 -1 

Radiologie a zobrazo-

vací metody 
Samsung Medison UGEO HM70A Plus 0 

Oftalmologie Quantel Medical AXIS II Biometer -1 

Kardiologie GE Healthcare VIVID 7 D. -1 

V tabulce uvedené výše dochází k nechtěné variantě, kdy přístroj např. z oddělení Nefrologic-

kého a hemodialyzačního centra předkládá několik variant. Kde se namísto přístroje UGEO HM70A 

Plus od výrobce Samsung Medison může dosadit několik přístrojů z jiných oddělení. Kazí to ovšem 

fakt, který jasně ukazuje, že u porovnání požadavků oddělení a spekter UZV přístrojů jako náhrada 

na jiném oddělení se tento přístroj neshodoval. Jelikož sestava má pevně daný počet UZV přístrojů, vy-

lučuje se tedy možnost dosadit na místo přístroje UGEO HM70A Plus přístroj jiný. 

Nová sestava UZV přístrojů v Městské nemocnici Ostrava se tedy může změnit u až osmi od-

dělení (tedy umístění na jiné pracoviště stejných oddělení) z celkových dvanácti. Také oddělení jejichž 

UZV přístroje setrvají na svém oddělení a zároveň jediném pracovišti v počtu čtyř oddělení (v tomto 

případě i pracovišť) z rovněž celkových dvanácti. u dvou oddělení se však přístroje mohou měnit mezi 

sebou, jelikož se jedná o stejné typy se stejnými splněnými požadavky. Jde o přístroj Sonoline G50 

od výrobce Siemens jeden kus se nachází na oddělení Ortopedie a druhý kus na oddělení Gynekologie. 

Otázkou tedy zůstává, který z přístrojů na patřičných odděleních může vykazovat nejvyšší možný výnos 

(rentabilitu) spolu se zachováním maximální kvality poskytování zdravotní péče. Následující tabulka 

zobrazuje, konkrétně které UZV přístroje je možné umístit na jiné pracoviště v určitém oddělení a které 

nikoliv. Červenou barvou jsou označeny oddělení, u kterých není možné, aby UZV přístroj nacházející 

se zde mohl být nahrazen jiným přístrojem z odlišného nebo totožného oddělení (s jiným pracovištěm). 

Ostatní oddělení, které nejsou označena červeně byly použity k návrhu nové sestavy. 
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Tabulka 26 – Příslušná oddělení a přístroje jejichž pozici lze změnit a tím zvýšit výnosnost. 

Oddělení 

Výrobce 

prvního 

přístroje 

Typ prv-

ního pří-

stroje 

Výrobce 

druhého 

přístroje 

Typ dru-

hého pří-

stroje 

Výrobce 

třetího pří-

stroje 

Typ třetího 

přístroje 

Výrobce 

čtvrtého 

přístroje 

Typ čtvr-

tého pří-

stroje 

Výrobce 

pátého pří-

stroje 

Typ pátého 

přístroje 

Neurologie 
GE He-

althcare 
LOGIQ E 

GE He-

althcare 
LOGIQ S8 - - - - - - 

Gynekologie 
GE He-

althcare 

VOLUSON 

E6 
Siemens 

SONOLINE 

G50 
Siemens 

SONOLINE 

G50 
Siemens 

ACUSON 

A. P. E. 

Samsung 

Medison 

SONOACE 

R7 

Ortopedie Siemens 
SONOLINE 

G50 
Siemens 

SONOLINE 

G50 
- - - - - - 

Dětské lékař-

ství 
Siemens 

ACUSON 

S. 512 
Siemens 

ACUSON 

X300 
- - - - - - 

Neurochirurgie Sonosite 
MICRO-

MAXX 
- - - - - - - - 

Oftalmologie Optikon HI SCAN 
Quantel 

Medical 

AXIS II Bi-

ometer 
- - - - - - 

Kardiologie 
GE He-

althcare 

VIVID 7 

Dimension 

GE He-

althcare 
LOGIQ 7 

GE He-

althcare 
VIVID E9 - - - - 
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Oddělení 

Výrobce 

prvního 

přístroje 

Typ prv-

ního pří-

stroje 

Výrobce 

druhého 

přístroje 

Typ dru-

hého pří-

stroje 

Výrobce 

třetího pří-

stroje 

Typ třetího 

přístroje 

Výrobce 

čtvrtého 

přístroje 

Typ čtvr-

tého pří-

stroje 

Výrobce 

pátého pří-

stroje 

Typ pátého 

přístroje 

Interna Aloka 
SSD-

ALPHA 5 
Philips iU22 - - - - - - 

Urologie 

Brüel & 

Kjær medi-

cal 

CHEETAH 

2003 

Brüel & 

Kjær medi-

cal 

FLEX FO-

CUS 1202 
- - - - - - 

ARO Philips CX 50 - - - - - - - - 

Nefrologické 

a hemodialy-

zační centrum 

Samsung 

Medison 

ACCUVIX 

A30 LV-

EXP 

- - - - - - - - 

Radiologie 

a zobrazovací 

metody 

Samsung 

Medison 

ACCUVIX 

A30 LV-

EXP 

- - - - - - - - 
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Z předcházející tabulky vyplývá, že sedmi z osmi oddělení lze změnit pozici určitého počtu 

UZV přístrojů a tím také změnit posléze výpočtem rentabilní ukazatele. u všech sedmi oddělení lze 

změnit pozici pouze dvou přístrojů, což má za následek velmi rychlé porovnání s rentabilitou výchozí 

sestavy. u oddělení Gynekologie je pro porovnání hned přístrojů pět, z toho jedna hodnota je již známá 

z výchozí sestavy.  

Počet veškerých možných sestav je roven 1564. Jako ta nejvíce rentabilní sestava byla vybrána 

ta, která dosahovala největšího možného ukazatele ROS. Zároveň jako nejméně rentabilní byla zvolena 

ta s nejmenším ukazatelem ROS. 

Tabulka 27 – Průměrná hodnota ukazatele ROS 

pro jeden přístroj z analyzovaných sestav. 

Označení sestavy 

Průměrná hodnota 

ukazatele ROS u pří-

strojů analyzované 

soustavy 

[%] 

Nejméně rentabilní -7,288 

Původní -7,082 

Nejvíce rentabilní -4,851 

Veškeré sestavy byly nakombinovány, u sestav se změnila pozice a také se měnila pozice pří-

stroje na oddělení Ortopedie a oddělení Gynekologie. Ačkoliv se jedná o stejný přístroj Siemens Sono-

line G50, náklady nejsou totožné. Jen takto mohly být nakombinovány veškeré možné sestavy, které 

téměř všechny obsahovaly tyto dvě hlediska. Sestavy se vytvořily především ze změny pozice u Dět-

ského lékařství, Urologie, Gynekologie a Kardiologie a Ortopedie tak aby vznikly všechny kombinace. 

Následně byl vypočítán zisk a díky němu také ukazatel ROS. Tento ukazatel byl mezi všemi přístroji 

sečten, a tak vznikl jedinečný ukazatel. Díky kterému bylo možné porovnat veškeré sestavy mezi sebou. 

Srovnáním těchto ukazatelů mezi sebou bylo možné vyhodnotit nejméně a nejvíce rentabilní sestavu. 

Ačkoliv součet ukazatele rentability tržeb (ROS) může při srovnání jednotlivých sestav poukázat 

na míru rentability soustavy sečtený zisk všech přístrojů, který je také počítán je u všech sestav totožný. 

Rentabilitu sestavy tvoří vždy kombinace výnosu přístrojů na oddělení, které patří k oddělení a nákladů 

patřící k samotným přístrojům. Jejich vzájemná kombinace vytvoří jedinečné sestavy. 

Z nejvýnosnější sestavy je nejvýnosnějším přístrojem přístroj AXIS II Biometer od výrobce Qu-

antel Medical, dosahující hodnoty ROS 0,799 %. Přístroj se nachází na oddělení Oftalmologie. Nej-

méně výnosným přístrojem je Vivid E9 od výrobce GE Healthcare s hodnotou -40,377 %, přístroj je 

umístěn na oddělení Kardiologie. Celkový součet ukazatelů ROS od všech přístrojů v této soustavě je 

roven hodnotě označené v následující tabulce béžovou barvou, která je rovna -87,321 %. Veškerá data 

jsou zapsána v následující tabulce.
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Tabulka 28 - Nejrentabilnější soustava UZV přístrojů v Městské nemocnici Ostrava. 

Oddělení Značka Typ 

Celkové ná-

klady 

[Kč] 

Tržba za dobu 

provozu pří-

stroje 

[Kč] 

Zisk 

[Kč] 

ROS  

[%] 

Obrat celko-

vých aktiv 

[-] 

Dětské lékařství Siemens 
ACUSON 

SEQUOIA 512 
4 206 522 106 711 -4 099 811 -38,420 0,004 

Dětské lékařství Siemens ACUSON X300 4 436 952 1 415 134 -3 021 818 -2,135 0,277 

Gynekologie 
Samsung Medi-

son 
Sonoace R7 1 901 326 1 509 476 -391 850 -0,260 4,935 

Gynekologie Siemens 
Sonoline G50 

Gynekologie 
3 969 174 3 024 572 -944 602 -0,312 0,497 

Gynekologie GE Healthcare Voluson E6 3 098 978 1 792 503 -1 306 475 -0,729 0,349 

Gynekologie Siemens 

Acuson Antare 

Premium 

Edition 

4 006 358 3 277 849 -728 509 -0,222 0,094 

Interna Aloka SSD-ALPHA 5 4 755 391 4 354 848 -400 543 -0,092 0,4 
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Oddělení Značka Typ 

Celkové ná-

klady 

[Kč] 

Tržba za dobu 

provozu pří-

stroje 

[Kč] 

Zisk 

[Kč] 

ROS  

[%] 

Obrat celko-

vých aktiv 

[-] 

Interna Philips iU22 6 295 326 5 322 593 -972 733 -0,183 0,396 

Kardiologie GE Healthcare Logiq 7 6 700 398 1 401 915 -5 298 483 -3,779 0,158 

Kardiologie GE Healthcare 
Vivid 7 Dimen-

sion 
8 215 951 2 287 335 -5 928 616 -2,592 0,005 

Kardiologie GE Healthcare Vivid E9 4 075 672 98 502 -3 977 170 -40,377 0,381 

Neurologie GE Healthcare LOGIQ E 2 854 617 4 080 885 1 226 268 0,300 3,152 

Neurologie GE Healthcare LOGIQ S8 2 976 284 3 766 970 790 686 0,210 1,501 

Oftalmologie Optikon HI SCAN 3 733 683 9 990 683 6 257 000 0,626 1,224 

Oftalmologie Quantel Medical 
AXIS II Biome-

ter 
3 735 376 18 554 126 14 818 750 0,799 11,743 

Ortopedie Siemens 
SONOLINE 

G50 
3 898 490 2 009 004 -1 889 486 -0,940 0,188 
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Oddělení Značka Typ 

Celkové ná-

klady 

[Kč] 

Tržba za dobu 

provozu pří-

stroje 

[Kč] 

Zisk 

[Kč] 

ROS  

[%] 

Obrat celko-

vých aktiv 

[-] 

Urologie 
Brüel & Kjær 

medical 

CHEETAH 

2003 
3 768 834 6 179 404 2 410 570 0,390 0,969 

Urologie 
Brüel & Kjær 

medical 

FLEX FOCUS 

1202 
4 575 925 7 552 605 2 976 680 0,394 1,599 

  Suma 77 205 257 76 725 115 -480 142 -87,321 27,872 
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Srovnáním jednotlivých sestav znázorňuje graf 31 kde jsou sestavy označeny jako původní se-

stava, nejvíce a nejméně rentabilnější sestava. Díky tomu je možné uceleně nahlédnout na pří-

stroje, které snižují rentabilitu celé sestavy. u některých přístrojů je však ukazatel rentability velmi 

nízký, mohou za to především vysoké náklady.  

Prvním přístrojem ve všech soustavách je Acuson sequoia 512 od výrobce Siemens, nejvíce ren-

tabilní sestava a původní sestava mají stejnou hodnotu ukazatele rentability tržeb, naproti tomu nejméně 

rentabilní sestava u tohoto přístroje je daleko blíže nule. Další přístroj je Acuson X300 od stejného vý-

robce Siemens a jeho rentabilita tržeb je stejná u nejvíce rentabilní a původní sestavy. Hodnota je blízká 

hodnotě nulové a u nejméně rentabilní sestavy je tento ukazatel nižší než u nejnižší hodnoty předchozího 

přístroje. Sonoace R7 od výrobce Samsung Medison následuje za předchozím přístrojem, hodnota uka-

zatele rentability tržeb u tohoto přístroje nedosahuje tak velkých rozdílů u všech tří sestav jako u před-

chozích dvou přístrojů. Hodnota rentability tržeb se blíží nule, což znamená, že zisk je oproti tržbě velmi 

malý. Nejvíce a nejméně rentabilní sestava má u tohoto přístroje hodnoty záporné a původní sestava 

hodnotu kladnou. Sonoline G50 od výrobce Siemens rovněž nevykazuje velké rozdíly u těchto tří se-

stav, hodnota rentability tržeb se pohybuje u všech tří sestav velmi blízko nule. Voluson E6 od výrobce 

GE Healthcare u všech tří sestav dosahuje hodnoty rentability tržeb záporné. Ta je nejnižší u původní 

sestavy, všechny tři sestavy nemají v hodnotách rentability tržeb přílišné rozdíly. Ačkoliv je ukazatel 

obratu celkových aktiv umístěn v tabulce uvedené výše, dle tohoto ukazatele nebyla nejrentabilnější 

sestava určena a tento ukazatel tedy slouží jako jakýsi doplněk uveden v použitém Du Pontovém dia-

gramu. Přesto je však tento ukazatel nedílnou součástí Du Pontova diagramu, jak ukazuje graf 30. 

Acuson Antare Premium Edition od výrobce Siemens má u všech tří sestav hodnotu ukazatele 

rentability tržeb také zápornou, jako u předchozího přístroje. Hodnota ROS se však liší navzájem o něco 

více než tomu je u předchozího přístroje. Rentabilita tržeb je nejnižší také u původní sestavy. SSD Alpha 

5 od výrobce Aloka a také iU22 od výrobce Philips jsou přístroje, které mají u všech tří sestav přibližně 

stejné hodnoty. Ty se velmi blíží nulové hodnotě. Následuje přístroj Logiq 7 od výrobce GE He-

althcare, jehož hodnota rentability tržeb u nejvíce rentabilní sestavy je o něco vyšší, než při sestavě pů-

vodní a u sestavy nejméně rentabilní. Hodnota u těchto dvou sestav tohoto přístroje je stejná. Vivid 7 

Dimension od stejného výrobce, jakým je předchozí typ UZV přístroje dosahuje nejnižší rentability tr-

žeb ze všech přístrojů u původní sestavy a nejméně rentabilní sestavy. Rozdílná hodnota tohoto ukaza-

tele je u nejvíce rentabilní sestavy, kde je tato hodnota daleko blíže nule. Vivid E9 od výrobce GE He-

althcare dosahuje stejné hodnoty v sestavě původní a sestavy nejméně rentabilní, naproti tomu hodnota 

nejvíce rentabilnější sestavy nabývá daleko nižší hodnoty. Přístroje Logiq E a Logiq S8 jsou nejen 

od stejného výrobce GE Healthcare, ale také dosahují stejné – nulové hodnoty právě u sestavy nejren-

tabilnější a původní. Nejméně rentabilní soustava dosahuje u těchto dvou přístrojů přiměřeně stejné zá-

porné hodnoty. Hi Scan a AXIS II Biometer od výrobců Optikon a Quantel Medical ve stejném pořadí 

dosahují všechny tři sestavy u obou přístrojů přibližně stejné, kladné hodnoty. Přístroj AXIS II Biometer 

dosahuje však téměř dvojnásobku této hodnoty. Druhý typ přístroje Sonoline G50 od výrobce Sie-

mens, dosahuje také stejné hodnoty u všech tří sestav nikoliv však kladné, ale záporné. Poslední dva 

přístroje Cheetah 2003 a Flex Focus 1202 od výrobce Brüel & Kjær medical nabývají stejných kladných 

hodnot u všech tří sestav. 
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Graf 31 – Porovnání původní sestavy, nejvíce a nejméně rentabilní sestavy (ukazatel ROS).
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10. Zhodnocení dosažených výsledků. 

Kapitola před zhodnocením dosažených výsledků analyzuje návrh nejefektivnějšího využití 

UZV přístrojů v Městské nemocnici Ostrava. Předchozí kapitoly podrobněji analyzují sestavu za uply-

nulé období od roku 2011 až po rok 2015. Výsledků bylo vypočítáno velké množství, z nichž některé 

nevykazují na první pohled z hlediska rentability žádnou hodnotu. pro to, aby vykazovaly musí se pat-

řičně porovnat mezi sebou.  

Původní sestava UZV přístrojů byla rozmístěna dle požadavků jednotlivých oddělení, které spl-

ňují hlediska použití na jednotlivých odděleních dokonale. To samé neplatí o výnosnosti celé původní 

sestavy. Ta je v porovnání s možnými 1564 sestavami s hodnotou rentability nižší, než je průměrná hod-

nota. Jinými slovy nachází se v intervalu velmi blízko nejméně rentabilní sestavě. z toho je možné usou-

dit závěr, že se jedná o velmi málo výnosnou sestavu. Otázkou možná zůstává, jak je možné, že i ta nej-

více rentabilní sestava dosahuje záporných hodnot. Odpovědí však může být celá řada ať už se jedná 

o vysokou poruchovost přístrojů, vysoké paušální náklady versus nízkou tržbu na oddělení a podobně. 

Nejjednodušší odpovědí však je, že náklady převyšují tržby na jednotlivých odděleních až několikaná-

sobně. Pokud by se však rovnaly náklady tržbám, ukazatel ROS (rentabilita tržeb) by se rovnal číslu 

jedna. Což znamená, že celá sestava nebo přístroj by nebyla ani prodělečná ani výnosná.  

Následují dvě značně důležité tabulky pro analýzu dat. z hlediska přehledu všech ukazatelů zmí-

něných v kapitole 8. Veškeré požadované hodnoty, které byly ze všech přístrojů vybrány do určitých 

hodnot jistých intervalů jsou v této tabulce označeny zelenou barvou a mají přidělenou hodnotu 1. Jsou 

zde zmíněné intervaly, kam patří přístroje označené jako ostatní. To jsou přístroje, které jsou velmi úzce 

seřazené kolem mezní hodnoty nebo zcela neodpovídají ani požadované nebo nepožadované hodnotě. 

Tento interval hodnot je označen nažloutlou barvou a mají hodnotu nulovou. Nakonec jsou zde hod-

noty, které nejsou chtěné a také nepatří do intervalu tzv. ostatních přístrojů. Tyto hodnoty jsou také 

označeny, ale barvou červenou a přidělená hodnota je -1. Jednoduchým součtem přidělených hodnot 

mezi sloupci ukazatelů je možné zjistit zhodnocení analyzovaných UZV přístrojů z hlediska míry poža-

dovaných nebo nepožadovaných hodnot příslušných intervalů. Výsledkem je hodnota, která určuje míru 

zhodnocení přístroje z hlediska poměrových ukazatelů v uvedené sestavě. 
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Tabulka 29 – První část tabulky shrnutí všech ukazatelů z 8. kapitoly. 

Oddělení Značka Typ 

Vázanost 

celkových 

aktiv 

[-] 

Obrat cel-

kových 

aktiv 

[-] 

Produktivita 

DHM 

[-] 

Nákladovost 

tržeb 

[-] 

ROS 

[%] 

1 - ROS 

[%] 

Neurologie GE Healthcare LOGIQ E 0 1 1 0 0 0 

Neurologie GE Healthcare LOGIQ S8 0 1 1 0 0 0 

Gynekologie GE Healthcare VOLUSON E6 0 0 0 0 0 0 

Urologie 
Brüel & Kjær 

medical 
CHEETAH 2003 1 0 0 1 1 1 

Ortopedie Siemens SONOLINE G50 1 0 0 0 0 0 

Gynekologie Siemens SONOLINE G50 1 0 0 0 0 0 

Dětské lékařství Siemens 
ACUSON SEQUOIA 

512 
1 0 0 -1 -1 -1 

Gynekologie Siemens 

ACUSON ANTARE 

PREMIUM 

EDITION 

1 -1 -1 0 0 0 
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Oddělení Značka Typ 

Vázanost 

celkových 

aktiv 

[-] 

Obrat cel-

kových 

aktiv 

[-] 

Produktivita 

DHM 

[-] 

Nákladovost 

tržeb 

[-] 

ROS 

[%] 

1 - ROS 

[%] 

Neurochirurgie Sonosite MICROMAXX 0 -1 -1 0 0 0 

Oftalmologie Optikon HI SCAN 0 -1 -1 1 1 1 

Kardiologie GE Healthcare VIVID E9 0 1 1 0 0 0 

Dětské lékařství Siemens ACUSON X300 0 0 0 -1 -1 -1 

Interna Aloka SSD-ALPHA 5 0 0 0 0 0 0 

Interna Philips iU22 -1 0 0 0 0 0 

Urologie 
Brüel & Kjær 

medical 
FLEX FOCUS 1202 0 1 1 1 1 1 

ARO Philips CX 50 -1 0 0 -1 -1 -1 

Kardiologie GE Healthcare LOGIQ 7 -1 0 0 0 0 0 

Nefrologické a hemodi-

alyzační centrum 

Samsung Medi-

son 

ACCUVIX A30 LV-

EXP 
-1 0 0 -1 -1 -1 
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Oddělení Značka Typ 

Vázanost 

celkových 

aktiv 

[-] 

Obrat cel-

kových 

aktiv 

[-] 

Produktivita 

DHM 

[-] 

Nákladovost 

tržeb 

[-] 

ROS 

[%] 

1 - ROS 

[%] 

Gynekologie 
Samsung Medi-

son 
SONOACE R7 0 1 1 1 1 1 

Radiologie a zobrazo-

vací metody 

Samsung Medi-

son 
UGEO HM70A Plus 0 -1 -1 0 0 0 

Oftalmologie Quantel Medical AXIS II Biometer 0 -1 -1 1 1 1 

Kardiologie GE Healthcare 
VIVID 7 DIMEN-

SION 
-1 0 0 -1 -1 -1 
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Tabulka 30 - Druhá část tabulky shrnutí všech ukazatelů z 8. kapitoly. 

Oddělení Značka Typ 

Rentabilita 

tržeb 

[-] 

Mzdová pro-

duktivita [-] 

Odpisy 

za ob-

dobí 

[-] 

Peněžní 

tok z pro-

vozní čin-

nosti 

[-] 

DHM v zů-

statkové 

ceně 

[-] 

Zhodnocení 

[-] 

Neurologie GE Healthcare LOGIQ E 1 1 0 1 0 5 

Neurologie GE Healthcare LOGIQ S8 0 0 0 0 0 2 

Gynekologie GE Healthcare VOLUSON E6 0 0 0 0 -1 -1 

Urologie 
Brüel & Kjær 

medical 
CHEETAH 2003 0 0 1 0 1 6 

Ortopedie Siemens SONOLINE G50 0 0 1 -1 1 2 

Gynekologie Siemens SONOLINE G50 0 0 1 0 1 3 

Dětské lékařství Siemens 
ACUSON 

SEQUOIA 512 
-1 -1 1 -1 1 -3 
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Oddělení Značka Typ 

Rentabilita 

tržeb 

[-] 

Mzdová pro-

duktivita [-] 

Odpisy 

za ob-

dobí 

[-] 

Peněžní 

tok z pro-

vozní čin-

nosti 

[-] 

DHM v zů-

statkové 

ceně 

[-] 

Zhodnocení 

[-] 

Gynekologie Siemens 

ACUSON AN-

TARE PREMIUM 

EDITION 

-1 0 1 -1 1 -1 

Neurochirurgie Sonosite MICROMAXX 0 0 0 0 0 -2 

Oftalmologie Optikon HI SCAN 1 1 0 1 0 4 

Kardiologie GE Healthcare VIVID E9 0 -1 0 0 -1 0 

Dětské lékařství Siemens ACUSON X300 0 0 0 0 -1 -4 

Interna Aloka SSD-ALPHA 5 0 0 -1 0 -1 -2 

Interna Philips iU22 0 0 -1 0 0 -2 

Urologie 
Brüel & Kjær 

medical 
FLEX FOCUS 1202 1 1 0 1 0 8 

ARO Philips CX 50 -1 -1 -1 -1 0 -8 
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Oddělení Značka Typ 

Rentabilita 

tržeb 

[-] 

Mzdová pro-

duktivita [-] 

Odpisy 

za ob-

dobí 

[-] 

Peněžní 

tok z pro-

vozní čin-

nosti 

[-] 

DHM v zů-

statkové 

ceně 

[-] 

Zhodnocení 

[-] 

Kardiologie GE Healthcare LOGIQ 7 0 0 -1 0 0 -2 

Nefrologické a he-

modialyzační cen-

trum 

Samsung Medi-

son 

ACCUVIX A30 

LV-EXP 
-1 -1 0 0 0 -6 

Gynekologie 
Samsung Medi-

son 
SONOACE R7 1 1 0 1 -1 7 

Radiologie a zob-

razovací metody 

Samsung Medi-

son 
UGEO HM70A Plus -1 0 0 -1 0 -4 

Oftalmologie 
Quantel Medi-

cal 
AXIS II Biometer 0 1 0 0 0 2 

Kardiologie GE Healthcare 
VIVID 7 DIMEN-

SION 
1 -1 -1 1 0 -4 
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Graf 32 -  Zhodnocení jednotlivých ultrazvukových přístrojů v období 5 let z hlediska ekonomických ukazatelů. 
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Graf 32 znázorňuje jednotlivé zhodnocení UZV přístrojů. Nejlépe je hodnocen ultrazvukový 

přístroj typu Flex Focus 1202 od výrobce Brüel & Kjær medical s hodnotou 8. Směrem k nižší hodnotě 

je za tímto přístrojem Sonoace R7 od výrobce Samsung Medison s hodnotou 7. Poté s hodnotou 6, Che-

etah 2003 od výrobce Brüel & Kjær medical. Následuje přístroj s hodnotou 5, Logiq E od výrobce GE 

Healthcare. Hi Scan je přístroj od výrobce Optikon, který dosahuje hodnoty 4. Siemens a jeho typ So-

noline G50 dosahuje hodnoty 3. Následují tři přístroje, jejichž hodnota je rovna 2, jedná se o Logiq S8 

od výrobce GE Healthcare, Sonoline G50 od výrobce Siemens a Axis II Biometer od výrobce Quantel 

Medical. Pouze jeden přístroj dosahuje hodnoty nulové a tím je přístroj Vivid E9 od výrobce GE He-

althcare.  

Hodnoty -1 nabývají dva přístroje. Voluson E6 od výrobce GE Healthcare a Acuson Antare Pre-

mium Edition od výrobce Siemens. Hodnoty -2 nabývají celkem čtyři přístroje. Micromaxx od výrobce 

Sonosite, SSD-alpha 5 od výrobce Aloka, iU22 od výrobce Philips a Logiq 7 od výrobce GE He-

althcare. s hodnotou -3 přístroj Acuson Sequoia 512 od výrobce Siemens. s hodnotou -4 celkem tři pří-

stroje, Acuson X300 od výrobce Siemens, Ugeo HM70A Plus od výrobce Samsung Medison a Vivid 7 

Dimension od výrobce GE Healthcare. Accuvix A30 LV-EXP s hodnotou -6 od výrobce Samsung Me-

dison a jako poslední s hodnotou -8, CX 50 od výrobce Philips.  

Veškeré data, které byly poskytnuty z dotazníků, nemocničního informačního systému a vypoč-

tených dat jsou uvedeny v příloze. 
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11. Diskuze 

Problematika tohoto tématu se především úzce týká návratnosti investice, tedy ultrazvukových 

přístrojů pořízených nemocnicí. Investiční rozhodování dokáže za určitých podmínek ovlivnit všechny 

ukazatele poměrové analýzy. 

Vybraná metoda ukazatelů je v ekonomii poměrně často využívaná, to má své opodstatnění. 

Jednak lze tuto metodu využít pro analýzu samotného problému, při zhodnocení určitých aktiv. Druhou 

možností je předpověď finančních dat formou analýzy. [46] 

Investorský trojúhelník je grafickým znázorněním tří hlavních prvků investičního rozhodování. 

Prvním prvkem je výnos, druhým riziko a třetím likvidita. Výnos není nic jiného, než míra zhodnocení 

investičních nákladů např. cena vyšší technologie. Riziko je jistota, ale také nejistota z obdržení tržeb. 

Pokud je tedy vyšší pravděpodobnost obdržení investic, tím je vyšší riziko investice. Třetím prvkem je 

likvidita, to je rychlost, s kterou je možné zpeněžit náklady. [45] 

Tímto trojúhelníkem lze tedy určit graficky bod, který je pro investici požadován. Výsledky 

rentability navržené sestavy vytvořené v této práci z analyzované sestavy přístrojů (ta je užší než analy-

zovaná sestava v bodech předcházející návrh) vyplývá, že průměrná hodnota rentability je stále záporná 

v porovnání s původní sestavou (rovněž užší). Jelikož je tato hodnota průměrná, avšak ne u všech pří-

strojů záporná nabízí se otázka, které prvky vyvolávají zápornou hodnotu. Především za to může zisk, 

který je dán dle rovnice (2.2) jako rozdíl celkových příjmů (přesněji řečeno tržeb) a celkových nákladů.  

Aby byl investiční projekt efektivní, je třeba aby měl finanční kritéria zaměřená především 

na obnovu a rozšíření hmotného a nehmotného majetku. Riziko změn po dobu přípravy a realizace pro-

jektu velmi výrazně působí na efektivnost celé činnosti podniku. Nejen s rizikem, ale také je třeba po-

čítat s faktorem času. Tyto dva aspekty (čas a riziko) velice ovlivňují dlouhodobě efektivnost celé čin-

nosti podniku po dlouhou dobu. Rovněž hrají důležitou roli v kapitálovém plánování a investičním roz-

hodování. Minimální doba pro kapitálově náročné operace je 1 rok, průměrně 5 až 10 let. Je velmi žá-

doucí, aby čistá současná hodnota podniku byla co nejvyšší. Dopad má na zisk, rentabilitu a likviditu 

podniku. Tyto tři prvky jsou ovlivňovány investicemi na několik let dopředu. [20] 

Zisk podniku však neznamená jakýkoliv objem produkce, malý objem produkce nezajistí dosta-

tečný přebytek příjmů nad náklady. Naproti tomu může dojít i ke ztrátě vlivem velkého objemu pro-

dukce růstem mezních nákladů, zisk je určen jistou hranicí. [11]  

Celkové náklady mohou být náklady na pořízení, které jsou zde odpisovány během 5 let, záleží 

na jejich velikosti. Příliš vysoké náklady na pořízení v kombinaci s nízkým počtem a hodnotou tržeb 

mohou vést ke ztrátám. Stejně tak relativně příznivé náklady na pořízení v kombinaci s nízkým počtem 

a hodnotou tržeb nejsou žádoucí a také mohou způsobit ztrátu. Náklady na servis je však nutné analy-

zovat vzhledem k spolehlivosti značky.  

Potencionální nepřesnosti v této práci mohly vzniknout díky záměrně špatně vyplněným datům 

v dotazníku uvedeného v příloze. Údaje o bezpečnostně technických kontrolách, servisních zásazích ne-

mohou být ovlivněna, a to jak počtem, tak i náklady. Tato data jsou výstupem z nemocničního infor-

mačního systému a vzniká tedy předpoklad správnosti vyplněných dat kompetentní osobou. Rovněž 

u některých dat vzniká jistá zanedbatelná nepřesnost vzniklá zaokrouhlením hodnot.  
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Pro finanční analýzu pomocí poměrových ukazatelů se nabízí použití nepřeberného množství 

ukazatelů je tedy na samotném manažerovi, které z ukazatelů vybere a vhodně využije. Analyzovaný 

systém, který snižuje počet těchto ukazatelů nutí uživatele snížit počet vybraných ukazatelů. na první 

pohled to zní jednoduše, ale pokud sám uživatel zvolí z nevhodných skupin ukazatelů, může dojít k ne-

správné charakteristice analyzovaného podniku. Naproti tomu, pokud jsou při analýze použity všechny 

ukazatelé, je to velmi časově náročné. [47] 

Ačkoliv existují různé analýzy ekonomických dat podniků a také nemocnic. Žádný zdroj neu-

vádí posuzování rentability dlouhodobého majetku (zdravotnických přístrojů), také žádný zdroj neuvádí 

návrh nejrentabilnější sestavy vzhledem k stávající sestavě. Pokud se tedy nahlédne na ultrazvukový 

přístroj jako na aktiva, musí se na ně takto nahlížet i za jistých podmínek. Především tato aktiva nemo-

hou být použita na jakémkoliv pracovišti či oddělení.  Zároveň nemohou být samoobslužná, proto tato 

aktiva nevytvářejí čistě provozní náklady.  

Je však možné dohledat zdroje, které uvádí analýzy zaměřené na predikci krachu menších pod-

niků při použití poměrových ukazatelů. Závěry, na které přišel pan William H. Beaver v roce 1966 

ve své studii dokazují existenci predikce samotného bankrotu určené pět let, před samotným bankrotem. 

Celkem 13 % podniků, pouhý rok od bankrotu a 22 % podniků, pět let před bankrotem nesprávně kla-

sifikovalo celkovou zadluženost. [48] 

Velkou závislost mezi sebou má čistý příjem včetně odpisů a pracovní kapitál, což nasvědčuje, 

že tyto dva poměrové ukazatele vykazují sklon k zatížení stejného faktoru. Vysoká závislost mezi pe-

něžním tokem a čistým ziskem spolu s odpisy jsou podobné jako vztah mezi peněžním tokem a provoz-

ním kapitálem. [47] 

Záleží však, z jakého pohledu se na nemocnici nahlíží. Zda se jedná o malý podnik nebo podnik 

větší a hodnotou čeho jsou stanoveny hranice velikosti podniku. Záleží, zda je nemocnice financována 

z cizích zdrojů nebo není. Je možné aplikovat nástroje, s kterými lze analyzovat podnik a hodnotu bu-

doucích ukazatelů. 

Při porovnání tří empirických studií, zaměřených na poměrových ukazatelích několika stovek 

podniků, lze využít kombinaci poměrových ukazatelů. Díky tomu může být použita vysoká spolehlivost 

diskriminační funkce. Má to však svou nevýhodu. Kombinace poměrových ukazatelů z třech studiích 

lze aplikovat v predikci pouze tří studií. Aplikace na jednu studii vykazuje dobrou predikci. Využít pre-

dikci pro jediný rok některých poměrových ukazatelů je možné s dobrou přesností. Ostatní statistické 

funkce vykazují téměř stejnou přesnost, jako diskriminační funkce. Procentuální přesnost predikce ban-

krotu dosahuje až 93 %. [48] 

Možnost využití této práce spočívá v aplikaci jednotlivých kroků pro analýzu zdravotnické tech-

niky a také především pro samotnou Městskou nemocnici Ostrava. Kde tato práce umožňuje nahlédnout 

do analyzovaného období, přímo ukázat na nejrentabilnější přístroje v původní sestavě a na ty méně vý-

nosné.  

Práce navazující na tuto práci by se mohly ubírat např. způsobem automatizace samotných ná-

vrhů sestav zdravotnické techniky. Vstupem by byly dosavadní ekonomické data a výstupem by byl 

návrh nejrentabilnější sestavy.  
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12. Závěr 

Pro celkovou analýzu této bakalářské práce bylo třeba nalézt vhodnou metodu finanční analýzy 

zaměřenou především na dlouhodobý hmotný majetek a jeho výnosnost. Všechny metody finanční ana-

lýzy nejsou vhodné pro řešení tohoto tématu. Mnohé metody disponují úroky a akciemi, které nebyly 

zahrnuty v rámec poskytnutých dat z Městské nemocnice Ostrava. Ačkoliv by získání těchto dat bylo 

možné, jednalo by se spíše o bakalářskou práci založenou na analýze samotného útvaru – nemocnice. 

Proto jako nejvhodnější metoda finanční analýzy byla zvolena analýza poměrových ukazatelů, která 

přímo souvisí s některými body práce. 

Samotný návrh nejvíce rentabilní soustavy byl zpracován s ohledem na všechny možné kombi-

nace, které bylo možné vytvořit. Navržená sestava se liší v uspořádání jednotlivých UZV přístrojů 

vzhledem k jednotlivým oddělení. 

Přínos této bakalářské práce je z pohledu jakékoliv nemocnice jakožto návod, kterým lze ana-

lyzovat určité sestavy zdravotnické techniky. To může být přínosem pro management zdravotnické tech-

niky. Také lze tuto práci využít při srovnávání finančních metod při posuzování dlouhodobého hmot-

ného majetku v nemocničním úseku. pro obor biomedicínský technik přináší tato práce především mož-

nost nahlédnout na problematiku nejen technické části zdravotnické techniky. Biomedicínští inženýři 

mohou i tuto problematiku řešit v nemocnici aktivně. Nejen pro ně přináší zpracování této analýzy po-

hled na možnost řešení otázky navržení nejvýnosnějších sestav zdravotnické techniky. 

Z pohledu na poruchovost značek, je nejvíce poruchová značka Siemens. Nejlevnější na servis 

je značka Aloka a z části také Siemens. Záleží však, o jak závažnou poruchu jde a jakou cenu má ná-

hradní díl. Nejvíce tržeb přivádí oddělení Oftalmologie, Radiologie a zobrazovacích metod a Neurochi-

rurgie. Efektivitu by měly zvýšit oddělení Nefrologické a hemodialyzační centrum, Anesteziolo-

gicky – resuscitační, z části také Kardiologie a Dětské lékařství. Zvýšenou efektivitu lze docílit apliko-

váním navržené sestavy v kapitole 9 nebo sdílením přístrojů, což není u všech oddělení možné. Přesto 

by managment zdravotnické techniky v Městské nemocnici Ostrava měl podpořit myšlenku sdílení 

méně využívaných přístrojů mezi odděleními, jelikož je část přístrojů využívána neefektivně. 

Stěžejní částí práce bylo nalézt vhodnou metodu pro návrh nové sestavy ze stávajících UZV 

přístrojů, která je závislá na ukazatelích poměrové analýzy. Časově nejnáročnější byl však samotný ná-

vrh nové sestavy a také zpracování dat z dotazníků.  

 



 

 

Literatura 

[1] ŠAVEL, Josef a Irena ŠTĚPAŘOVÁ. Elektrotechnologie v praxi. Praha: Grada, 2009. Prů-

vodce (Grada). ISBN 9788024729299. 

[2] RUMACK, Carol M., Stephanie R. WILSON a J. William LEVINE. Diagnostic Ultrasound: 

Volume one. 4. USA: Mosby, 1991. ISBN 9780323053976. 

[3] LUTHRA, Atul. a Sam. KADDOURA. Echo made easy. 3rd ed. New Delhi: Jaypee Brothers 

Medical Publishers, 2012. ISBN 9788184489392. 

[4] ABU-RUSTUM, Reem S. a Practical Guide to 3D Ultrasound. Libanon: CRC Press, 2015. 

ISBN 9781482214338. 

[5] LICHTENSTEIN, Daniel. General ultrasound in the critically ill. New York: Springer, 2005. 

ISBN 3540208224. 

[6] SHUNG, K. Kirk. Diagnostic ultrasound: imaging and blood flow measurements. 1. Boca Ra-

ton, FL: Taylor&Francis, 2006. ISBN 0824740963. 

[7] THORNBURY, John. An introduction to efficacy in diagnostic radiology and nuclear medi-

cine: justification of medical radiation exposure. 1. Bethesda, Md.: National Council on Radi-

ation Protection and Measurements, 1995. ISBN 0929600452. 

[8] Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., 

o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů. 24. 11. 2014. b.r. 

[9] KISLINGEROVÁ, Eva a Jiří HNILICA. Finanční analýza: krok za krokem. 2. vyd. Praha: 

C.H. Beck, 2008. C.H. Beck pro praxi. ISBN 9788071797135. 

[10] KNÁPKOVÁ, Adriana, Drahomíra PAVELKOVÁ a Karel ŠTEKER. Finanční analýza: kom-

plexní průvodce s příklady. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, 2013. Prosperita firmy. ISBN 

9788024744568. 

[11] BLAŽEK, Jiří. Základy ekonomie. 1. 2. Brno: Masarykova univerzita, 2002. ISBN 80-210-

2801-7. 

[12] JUREČKA, Václav. Mikroekonomie. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3259-

6. 

[13] KUBANOVÁ, Jana. Statistické metody pro ekonomickou a technickou praxi. Bratislava: Sta-

tis, 2003. ISBN 808565931X. 

[14] SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. 2. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 

9788025133866. 

[15] RŮČKOVÁ, Petra a Michaela ROUBÍČKOVÁ. Finanční management. Praha: Grada, 2012. 

Finance (Grada). ISBN 9788024740478. 

[16] DUCHOŇ, Bedřich. Inženýrská ekonomika. Praha: C.H. Beck, 2007. Beckovy ekonomické 

učebnice. ISBN 9788071797630. 



 

 

[17] HINKE, Jana a Dana BÁRKOVÁ. Účetnictví 1. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011. 

Základy účetnictví v příkladech. ISBN 9788024739533. 

[18] Zákon č. 586/1992 Sb., České národní rady o daních z příjmů. In: Sbírka zákonů. 20. 11. 1992. 

b.r. 

[19] BARILLA, Jiří a Pavel SIMR. Microsoft Excel pro techniky a inženýry. Brno: Computer 

Press, 2008. ISBN 9788025124215. 

[20] MÁČE, Miroslav. Finanční analýza investičních projektů: praktické příklady a použití. Praha: 

Grada, 2012. Finanční řízení. ISBN 80-247-1557-0. 

[21] RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 5., aktualizované vy-

dání. Praha: Grada Publishing, 2015. Finanční řízení. ISBN 9788024755342. 

[22] JINDŘICHOVSKÁ, Irena. Finanční management. v Praze: C.H. Beck, 2013. Beckova edice 

ekonomie. ISBN 9788074000522. 

[23] WAGNER, Jaroslav. Měření výkonnosti: jak měřit, vyhodnocovat a využívat informace o pod-

nikové výkonnosti. Praha: Grada, 2009. Prosperita firmy. ISBN 9788024729244. 

[24] Aloka user manual. Japan, 1990. 

[25] Flex focus 1202 manual. Denmark, 1999. Dostupné také z: http://cspmedical.com/content/556-

2000_flexfocus.pdf 

[26] The Cheetah: High versatility and superior quality. Denmark, 1999. Dostupné také z: 

http://промкаталог.рф/PublicDocuments/07-0549-00.pdf 

[27] LOGIQ e Basic User Manual. London, 2014. Dostupné také z: http://www3.gehe-

althcare.com/en/Support/Support_Documentation_Library 

[28] LOGIQ 7 Basic User Manual. London, 2002. Dostupné také z: http://www3.gehe-

althcare.com/en/Support/Support_Documentation_Library 

[29] LOGIQ S8 Basic User Manual - English. London, 2011. Dostupné také z: http://www3.gehe-

althcare.com/en/Support/Support_Documentation_Library 

[30] Vivid 7 Dimension/Vivid 7 pro User Manual-English. London, 2005. Dostupné také z: 

http://www3.gehealthcare.com/en/Support/Support_Documentation_Library 

[31] Vivid E9 R108.x.x User Manual - Czech. London, 2008. Dostupné také z: http://www3.gehe-

althcare.com/en/Support/Support_Documentation_Library 

[32] VE6 BT12 BUM Czech. London, 2011. Dostupné také z: http://www3.gehe-

althcare.com/en/Support/Support_Documentation_Library 

[33] HiScan Touch. Roma, 2008. Dostupné také z: http://pdf.medicalexpo.com/pdf/optikon/hiscan-

touch/70670-118551.html 

[34] CX50 Ultrasound System: User Manual. Amsterdam, 2008. Dostupné také z: https://pho-

tos.medwrench.com/equipmentManuals/1485-1643.pdf 

http://cspmedical.com/content/556-2000_flexfocus.pdf
http://cspmedical.com/content/556-2000_flexfocus.pdf
http://промкаталог.рф/PublicDocuments/07-0549-00.pdf
http://www3.gehealthcare.com/en/Support/Support_Documentation_Library
http://www3.gehealthcare.com/en/Support/Support_Documentation_Library
http://www3.gehealthcare.com/en/Support/Support_Documentation_Library
http://www3.gehealthcare.com/en/Support/Support_Documentation_Library
http://www3.gehealthcare.com/en/Support/Support_Documentation_Library
http://www3.gehealthcare.com/en/Support/Support_Documentation_Library
http://www3.gehealthcare.com/en/Support/Support_Documentation_Library
http://www3.gehealthcare.com/en/Support/Support_Documentation_Library
http://www3.gehealthcare.com/en/Support/Support_Documentation_Library
http://www3.gehealthcare.com/en/Support/Support_Documentation_Library
http://www3.gehealthcare.com/en/Support/Support_Documentation_Library
http://pdf.medicalexpo.com/pdf/optikon/hiscan-touch/70670-118551.html
http://pdf.medicalexpo.com/pdf/optikon/hiscan-touch/70670-118551.html
https://photos.medwrench.com/equipmentManuals/1485-1643.pdf
https://photos.medwrench.com/equipmentManuals/1485-1643.pdf


 

 

[35] Philips iU22 Ultrasound System: Advanced System Training. Amsterdam, 2010. Dostupné 

také z: http://www.umiultrasound.com/images/stories/ultrasound/philips/pdf/iU22_presenta-

tion.pdf 

[36] Axis II: Perform with precision. Questembert, 2003. Dostupné také z: 

http://www.ophthalworld.de/cosmoshop/pix/a/media/14112013-3/Axis_II_brochure.pdf 

[37] Samsung Medison Accuvix A30. Soul, 2012. Dostupné také z: http://www.kpiultra-

sound.com/kpiultrasound/wp-content/uploads/2015/10/samsung-accuvix_a30-brochure.pdf 

[38] Samsung Ultrasound SONOACE R7. Soul, 2014. Dostupné také z: https://actionmed.pl/fi-

les/usg/R7/R7_v3.02_1204_spread(1).pdf 

[39] UGEO HM70A: Ultraschall-Präzision – mobil und flexibel. Schwalbach am Taunus, 2013. 

Dostupné také z: http://www.mtjendreyko.de/images/mtjendreyko/pdfs/Samsung/HM70A-

Prospekt.pdf 

[40] ACUSON Antares Ultrasound System, premium edition: See with clarity • Diagnose with con-

fidence. USA, 2005. Dostupné také z: http://siemac.hu/downloads/brochure_sonoline_anta-

res.pdf 

[41] ACUSON SEQUOIA™ 512 ULTRASOUND SYSTEMS: User Manual. USA, 2006. Dostupné 

také z: https://photos.medwrench.com/equipmentManuals/662-2490.pdf 

[42] ACUSON X300™ PE. USA, 2010. Dostupné také z: https://www.umiultra-

sound.com/images/stories/ultrasound/siemens_acuson/pdf/X300_PE_System_Knobology.pdf 

[43] SONOLINE G50 Ultrasound System: Defining the value of all-digital ultrasound. USA, 2002. 

Dostupné také z: http://www.amdworldwide.com/images/G50BrochureEnglish.pdf 

[44] Micromaxx Ultrasound System: User Guide. United Kingdom, 2008. Dostupné také z: 

https://www.sonosite.com/sites/default/files/MicroMaxx_UG_P06435-07B_e.pdf 

[45] ŠOBA, Oldřich, Martin ŠIRŮČEK a Roman PTÁČEK. Finanční matematika v praxi. 1. 

Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4636-4. 

[46] BARNES, Paul. The Analysis and Use of Financial Ratios: a Review Article. Journal 

of Business Finance & Accounting. 1987, 14(4), 449–461. DOI: 10.1111/j.1468-

5957.1987.tb00106.x. Dostupné také z: http://online-

library.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-5957.1987.tb00106.x/abstract 

[47] GOMBOLA, Michael J. a J. Edward KETZ. a Note on Cash Flow and Classification Patterns 

of Financial Ratios. The Accounting Review. 1983, 58(1), 105-114. Dostupné také z: 

http://www.jstor.org/stable/246645 

[48]  EDMISTER, Robert O. An Empirical Test of Financial Ratio Analysis for Small Business 

Failure Prediction. The Journal of Financial and Quantitative Analysis. 1972, 7(2), 1477-

1493. DOI: 10.2307/2329929. Dostupné také z: http://www.jstor.org/stable/2329929 

http://www.umiultrasound.com/images/stories/ultrasound/philips/pdf/iU22_presentation.pdf
http://www.umiultrasound.com/images/stories/ultrasound/philips/pdf/iU22_presentation.pdf
http://www.ophthalworld.de/cosmoshop/pix/a/media/14112013-3/Axis_II_brochure.pdf
http://www.kpiultrasound.com/kpiultrasound/wp-content/uploads/2015/10/samsung-accuvix_a30-brochure.pdf
http://www.kpiultrasound.com/kpiultrasound/wp-content/uploads/2015/10/samsung-accuvix_a30-brochure.pdf
https://actionmed.pl/files/usg/R7/R7_v3.02_1204_spread(1).pdf
https://actionmed.pl/files/usg/R7/R7_v3.02_1204_spread(1).pdf
http://www.mtjendreyko.de/images/mtjendreyko/pdfs/Samsung/HM70A-Prospekt.pdf
http://www.mtjendreyko.de/images/mtjendreyko/pdfs/Samsung/HM70A-Prospekt.pdf
http://siemac.hu/downloads/brochure_sonoline_antares.pdf
http://siemac.hu/downloads/brochure_sonoline_antares.pdf
https://photos.medwrench.com/equipmentManuals/662-2490.pdf
https://www.umiultrasound.com/images/stories/ultrasound/siemens_acuson/pdf/X300_PE_System_Knobology.pdf
https://www.umiultrasound.com/images/stories/ultrasound/siemens_acuson/pdf/X300_PE_System_Knobology.pdf
http://www.amdworldwide.com/images/G50BrochureEnglish.pdf
https://www.sonosite.com/sites/default/files/MicroMaxx_UG_P06435-07B_e.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-5957.1987.tb00106.x/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-5957.1987.tb00106.x/abstract
http://www.jstor.org/stable/246645
http://www.jstor.org/stable/2329929


 

 

Seznam příloh 

Příloha i – Obsah CD .......................................................................................................................... 149 

Příloha II - První část tabulky poskytnutých a vypočítaných dat poměrové analýzy ultrazvukových 

přístrojů ............................................................................................................................................... 151 

Příloha III - Druhá část tabulky poskytnutých a vypočítaných dat poměrové analýzy ultrazvukových 

přístrojů ............................................................................................................................................... 155 

Příloha IV - Třetí část tabulky poskytnutých a vypočítaných dat poměrové analýzy ultrazvukových 

přístrojů ............................................................................................................................................... 159 

Příloha v - Čtvrtá část tabulky poskytnutých a vypočítaných dat poměrové analýzy ultrazvukových 

přístrojů ............................................................................................................................................... 162 

Příloha VI - Pátá část tabulky poskytnutých a vypočítaných dat poměrové analýzy ultrazvukových 

přístrojů ............................................................................................................................................... 166 

Příloha VII - Šestá část tabulky poskytnutých a vypočítaných dat poměrové analýzy ultrazvukových 

přístrojů ............................................................................................................................................... 171 

Příloha VIII - Sedmá část tabulky poskytnutých a vypočítaných dat poměrové analýzy ultrazvukových 

přístrojů ............................................................................................................................................... 176 

Příloha IX - Osmá část tabulky poskytnutých a vypočítaných dat poměrové analýzy ultrazvukových 

přístrojů ............................................................................................................................................... 179 

 

 



149 

 

Příloha I – Obsah CD 

Součástí práce je přiložené CD, obsahující tyto položky: 

1. Textová část bakalářské práce 

2. Dotazník 

3. Porovnání požadavků a spekter UZV přístrojů 

4. Permutace sestav UZV přístrojů 

5. Poskytnutá a vypočítaná data 

6. Porovnání dat bez a včetně započítaní mzdových nákladů 

7. Bilance ekonomických dat v období 2011 až 2015 

8. Odpisy v období 2011 až 2015 a také v období 2006 až 2015 

9. Obsah CD 

 

Název souboru Datová přípona Datový typ 

1_ LAR0019_FEI_B2649_3901R039_2017 .pdf Portable Document Format 

2_Dotazník_Bakalářská_práce .pdf Portable Document Format 

3_Porovnání_požadavků_a_spekter .xlsx Excel Workbook 

4_Návrh_sestavy_permutace .xlsx Excel Workbook 

5_Poskytnuté_a_vypočítané_data .xlsx Excel Workbook 

6_Porovnání_dat_bez_ mezd_a_včetně .xlsx Excel Workbook 
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Název souboru Datová přípona Datový typ 

7_Bilance .xlsx Excel Workbook 

8_Odpisy .xlsx Excel Workbook 

9_Obsah_CD .pdf Portable Document Format 
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Příloha II - První část tabulky poskytnutých a vypočítaných dat poměrové analýzy ultrazvukových 

přístrojů 

Oddělení Značka Typ 

Náklady 

na pořízení 

[Kč] 

BTK  

[Kč] 

Odpisy 

za analyzo-

vané období 

5 let [Kč] 

Servis  

[Kč] 

Počet BTK 

[-] 

Počet oprav 

[-] 

Počet let 

provozu 

[-] 

Neurologie 
GE He-

althcare 
LOGIQ E 431 547 0 239 509 0 1 0 3 

Neurologie 
GE He-

althcare 
LOGIQ S8 836 426 0 464 215 0 1 0 3 

Gynekologie 
GE He-

althcare 

VOLUSON 

E6 
1 439 722 0 799 046 0 1 0 3 

Urologie 
Brüel & 

Kjær medical 

CHEETAH 

2003 
1 275 552 20 897 0 22 825 6 5 5 

Ortopedie Siemens 
SONOLINE 

G50 
2 133 888 0 0 395 48 3 5 

Gynekologie Siemens 
SONOLINE 

G50 
1 217 574 0 0 67 613 48 4 5 



152 

 

Oddělení Značka Typ 

Náklady 

na pořízení 

[Kč] 

BTK  

[Kč] 

Odpisy 

za analyzo-

vané období 

5 let [Kč] 

Servis  

[Kč] 

Počet BTK 

[-] 

Počet oprav 

[-] 

Počet let 

provozu 

[-] 

Dětské lékař-

ství 
Siemens 

ACUSON 

SEQUOIA 

512 

6 057 975 0 0 219 126 48 8 5 

Gynekologie Siemens 

ACUSON 

ANTARE 

PREMIUM 

EDITION 

3 801 689 69 998 0 207 847 5 3 5 

Neurochirur-

gie 
Sonosite 

MICRO-

MAXX 
1 696 521 20 844 0 6 163 5 1 5 

Oftalmologie Optikon HI SCAN 1 632 378 8 571 0 0 4 0 5 

Kardiologie 
GE He-

althcare 
VIVID E9 735 295 6 486 163 603 5 273 27 1 5 

Dětské lékař-

ství 
Siemens 

ACUSON 

X300 
1 020 637 32 274 454 182 225 384 4 8 5 
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Oddělení Značka Typ 

Náklady 

na pořízení 

[Kč] 

BTK  

[Kč] 

Odpisy 

za analyzo-

vané období 

5 let [Kč] 

Servis  

[Kč] 

Počet BTK 

[-] 

Počet oprav 

[-] 

Počet let 

provozu 

[-] 

Interna Aloka 
SSD-

ALPHA 5 
2 179 891 57 924 970 050 2 305 6 1 5 

Interna Philips iU22 2 685 983 0 2 390 524 0 4 0 5 

Urologie 
Brüel & 

Kjær medical 

FLEX FO-

CUS 1202 
944 438 10 265 840 548 0 5 0 5 

ARO Philips CX 50 1 388 379 0 1 235 656 0 2 4 5 

Kardiologie 
GE He-

althcare 
LOGIQ 7 2 889 497 0 2 889 497 85 789 30 2 5 

Nefrologické 

a hemodialy-

zační cen-

trum 

Samsung 

Medison 

ACCUVIX 

A30 LV-

EXP 

1 116 261 0 867 893 0 0 0 4 

Gynekologie 
Samsung 

Medison 

SONOACE 

R7 
332 079 0 146 945 0 0 0 2 



154 

 

Oddělení Značka Typ 

Náklady 

na pořízení 

[Kč] 

BTK  

[Kč] 

Odpisy 

za analyzo-

vané období 

5 let [Kč] 

Servis  

[Kč] 

Počet BTK 

[-] 

Počet oprav 

[-] 

Počet let 

provozu 

[-] 

Radiologie 

a zobrazo-

vací metody 

Samsung 

Medison 

UGEO 

HM70A Plus 
0 0 0 0 0 0 1 

Oftalmologie 
Quantel Me-

dical 

AXIS II Bio-

meter 
316 001 6 809 0 3 455 5 1 5 

Kardiologie 
GE He-

althcare 

VIVID 7 DI-

MENSION 
4 198 861 0 11 651 835 0 29 0 5 
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Příloha III - Druhá část tabulky poskytnutých a vypočítaných dat poměrové analýzy ultrazvukových 

přístrojů 

Oddělení Značka Typ 

Náklady 

na personál 

[Kč] 

Celkové ná-

klady  

[Kč] 

Celkové ná-

klady bez za-

počítání ná-

kladů na per-

sonál 

[Kč] 

Průměrná 

tržba za jeden 

rok  

[Kč] 

Tržba za dobu 

provozu pří-

stroje  

[Kč] 

Neurologie GE Healthcare LOGIQ E 2 299 932 2 854 617 554 685 1 360 295 4 080 885 

Neurologie GE Healthcare LOGIQ S8 2 299 932 2 976 284 676 352 1 255 657 3 766 970 

Gynekologie GE Healthcare VOLUSON E6 2 299 932 3 098 978 799 046 503 159 1 509 476 

Urologie 
Brüel & Kjær 

medical 

CHEETAH 

2003 
3 725 112 3 768 834 43 722 1 235 881 6 179 404 

Ortopedie Siemens 
SONOLINE 

G50 
3 725 112 3 898 490 173 378 401 801 2 009 004 

Gynekologie Siemens 
SONOLINE 

G50 
3 725 112 3 969 174 244 062 604 914 3 024 572 
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Oddělení Značka Typ 

Náklady 

na personál 

[Kč] 

Celkové ná-

klady  

[Kč] 

Celkové ná-

klady bez za-

počítání ná-

kladů na per-

sonál 

[Kč] 

Průměrná 

tržba za jeden 

rok  

[Kč] 

Tržba za dobu 

provozu pří-

stroje  

[Kč] 

Dětské lékařství Siemens 
ACUSON 

SEQUOIA 512 
3 725 112 4 206 522 481 410 21 342 106 711 

Gynekologie Siemens 

ACUSON AN-

TARE PRE-

MIUM 

EDITION 

3 725 112 4 006 358 281 246 358 501 1 792 503 

Neurochirurgie Sonosite MICROMAXX 3 725 112 3 752 119 27 007 1 097 777 5 488 885 

Oftalmologie Optikon HI SCAN 3 725 112 3 733 683 8 571 1 998 137 9 990 683 

Kardiologie GE Healthcare VIVID E9 3 725 112 4 075 672 350 560 280 383 1 401 915 

Dětské lékařství Siemens ACUSON X300 3 725 112 4 436 952 711 840 283 027 1 415 134 

Interna Aloka SSD-ALPHA 5 3 725 112 4 755 391 1 030 279 870 970 4 354 848 
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Oddělení Značka Typ 

Náklady 

na personál 

[Kč] 

Celkové ná-

klady  

[Kč] 

Celkové ná-

klady bez za-

počítání ná-

kladů na per-

sonál 

[Kč] 

Průměrná 

tržba za jeden 

rok  

[Kč] 

Tržba za dobu 

provozu pří-

stroje  

[Kč] 

Interna Philips iU22 3 725 112 6 295 326 2 570 214 1 064 519 5 322 593 

Urologie 
Brüel & Kjær 

medical 

FLEX FOCUS 

1202 
3 725 112 4 575 925 850 813 1 510 521 7 552 605 

ARO Philips CX 50 3 725 112 4 960 768 1 235 656 37 385 186 924 

Kardiologie GE Healthcare LOGIQ 7 3 725 112 6 700 398 2 975 286 457 467 2 287 335 

Nefrologické 

a hemodialy-

zační centrum 

Samsung Medi-

son 

ACCUVIX A30 

LV-EXP 
3 032 868 3 900 761 867 893 57 116 228 463 

Gynekologie 
Samsung Medi-

son 
SONOACE R7 1 549 512 1 901 326 351 814 1 638 925 3 277 849 
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Oddělení Značka Typ 

Náklady 

na personál 

[Kč] 

Celkové ná-

klady  

[Kč] 

Celkové ná-

klady bez za-

počítání ná-

kladů na per-

sonál 

[Kč] 

Průměrná 

tržba za jeden 

rok  

[Kč] 

Tržba za dobu 

provozu pří-

stroje  

[Kč] 

Radiologie 

a zobrazovací 

metody 

Samsung Medi-

son 

UGEO HM70A 

Plus 
788 868 836 058 47 190 530 259 1 060 517 

Oftalmologie 
Quantel Medi-

cal 

AXIS II Biome-

ter 
3 725 112 3 735 376 10 264 9 277 063 18 554 126 

Kardiologie GE Healthcare 
VIVID 7 DI-

MENSION 
3 725 112 8 215 951 4 490 839 98 502 98 502 
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Příloha IV - Třetí část tabulky poskytnutých a vypočítaných dat poměrové analýzy ultrazvukových 

přístrojů 

Oddělení Značka Typ 

Zisk 

[Kč] 

ROS 

[%] 

1 - ROS  

[%] 

Zdaněná tržba 

za období pro-

vozu přístroje  

[Kč] 

Čistý zisk  

[Kč] 

Neurologie GE Healthcare LOGIQ E 1 226 268 0,3 0,7 3 305 517 450 900 

Neurologie GE Healthcare LOGIQ S8 790 686 0,21 0,79 3 051 246 74 962 

Gynekologie GE Healthcare VOLUSON E6 -1 589 502 -1,053 2,053 1 222 676 -1 876 302 

Urologie 
Brüel & Kjær me-

dical 
CHEETAH 2003 2 410 570 0,39 0,61 5 005 317 1 236 483 

Ortopedie Siemens SONOLINE G50 -1 889 486 -0,941 1,941 1 627 293 -2 271 197 

Gynekologie Siemens SONOLINE G50 -944 602 -0,312 1,312 2 449 903 -1 519 271 

Dětské lékařství Siemens 
ACUSON 

SEQUOIA 512 
-4 099 811 -38,42 39,42 86 436 -4 120 086 
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Oddělení Značka Typ 

Zisk 

[Kč] 

ROS 

[%] 

1 - ROS  

[%] 

Zdaněná tržba 

za období pro-

vozu přístroje  

[Kč] 

Čistý zisk  

[Kč] 

Gynekologie Siemens 

ACUSON AN-

TARE PREMIUM 

EDITION 

-2 213 855 -1,235 2,235 1 451 927 -2 554 431 

Neurochirurgie Sonosite MICROMAXX 1 736 766 0,316 0,684 4 445 997 693 878 

Oftalmologie Optikon HI SCAN 6 257 000 0,626 0,374 8 092 453 4 358 770 

Kardiologie GE Healthcare VIVID E9 -2 673 757 -1,907 2,907 1 135 551 -2 940 121 

Dětské lékařství Siemens ACUSON X300 -3 021 818 -2,135 3,135 1 146 259 -3 290 693 

Interna Aloka SSD-ALPHA 5 -400 543 -0,092 1,092 3 527 427 -1 227 964 

Interna Philips iU22 -972 733 -0,183 1,183 4 311 300 -1 984 026 

Urologie 
Brüel & Kjær me-

dical 

FLEX FOCUS 

1202 
2 976 680 0,394 0,606 6 117 610 1 541 685 

ARO Philips CX 50 -4 773 844 -25,539 26,539 151 408 -4 809 360 

Kardiologie GE Healthcare LOGIQ 7 -4 413 063 -1,929 2,929 1 852 741 -4 847 657 
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Oddělení Značka Typ 

Zisk 

[Kč] 

ROS 

[%] 

1 - ROS  

[%] 

Zdaněná tržba 

za období pro-

vozu přístroje  

[Kč] 

Čistý zisk  

[Kč] 

Nefrologické a he-

modialyzační cen-

trum 

Samsung Medison 
ACCUVIX A30 

LV-EXP 
-3 672 298 -16,074 17,074 185 055 -3 715 706 

Gynekologie Samsung Medison SONOACE R7 1 376 523 0,42 0,58 2 655 058 753 732 

Radiologie a zob-

razovací metody 
Samsung Medison 

UGEO HM70A 

Plus 
224 459 0,212 0,788 859 019 22 961 

Oftalmologie Quantel Medical AXIS II Biometer 14 818 750 0,799 0,201 15 028 842 11 293 466 

Kardiologie GE Healthcare 
VIVID 7 DIMEN-

SION 
-8 117 449 -82,409 83,409 79 787 -8 136 164 
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Příloha V - Čtvrtá část tabulky poskytnutých a vypočítaných dat poměrové analýzy ultrazvukových 

přístrojů 

Oddělení Značka Typ 

Cash Flow 

z provozní 

činnosti 

[Kč] 

Rentabilita 

tržeb 

[-] 

Nákladovost 

tržeb 

[-] 

Produktivita 

DHM 

[-] 

Vázanost cel-

kových aktiv 

[-] 

Obrat celko-

vých aktiv 

[-] 

DHM v zů-

statkové ceně 

[-] 

Neurologie GE Healthcare LOGIQ E 498 371 0,122 0,169 0,7 17,039 0,176 44,5 

Neurologie GE Healthcare LOGIQ S8 -8 805 -0,002 0,143 0,79 8,115 0,37 44,5 

Gynekologie GE Healthcare 
VOLUSON 

E6 
-1 717 932 -1,138 -0,714 2,053 1,889 1,588 44,5 

Urologie 
Brüel & Kjær 

medical 

CHEETAH 

2003 
-39 069 -0,006 0,2 0,61 0 0 0 

Ortopedie Siemens 
SONOLINE 

G50 
-4 405 085 -2,193 -1,131 1,941 0 0 0 

Gynekologie Siemens 
SONOLINE 

G50 
-2 736 845 -0,905 -0,502 1,312 0 0 0 
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Oddělení Značka Typ 

Cash Flow 

z provozní 

činnosti 

[Kč] 

Rentabilita 

tržeb 

[-] 

Nákladovost 

tržeb 

[-] 

Produktivita 

DHM 

[-] 

Vázanost cel-

kových aktiv 

[-] 

Obrat celko-

vých aktiv 

[-] 

DHM v zů-

statkové ceně 

[-] 

Dětské lékař-

ství 
Siemens 

ACUSON 

SEQUOIA 

512 

-10 178 061 -95,38 -38,61 39,42 0 0 0 

Gynekologie Siemens 

ACUSON 

ANTARE 

PREMIUM 

EDITION 

-6 356 120 -3,546 -1,425 2,235 0 0 0 

Neurochirur-

gie 
Sonosite 

MICRO-

MAXX 
-1 002 643 -0,183 0,126 0,684 0 0 0 

Oftalmologie Optikon HI SCAN 2 726 392 0,273 0,436 0,374 0 0 0 

Kardiologie GE Healthcare VIVID E9 -3 348 210 -2,388 -1,981 2,907 8,569 0,583 77,8 

Dětské lékař-

ství 
Siemens 

ACUSON 

X300 
-3 402 966 -2,405 -2,004 3,135 3,116 1,605 55,5 



164 

 

Oddělení Značka Typ 

Cash Flow 

z provozní 

činnosti 

[Kč] 

Rentabilita 

tržeb 

[-] 

Nákladovost 

tržeb 

[-] 

Produktivita 

DHM 

[-] 

Vázanost cel-

kových aktiv 

[-] 

Obrat celko-

vých aktiv 

[-] 

DHM v zů-

statkové ceně 

[-] 

Interna Aloka 
SSD-ALPHA 

5 
-1 467 755 -0,337 -0,059 1,092 4,489 1,114 55,5 

Interna Philips iU22 111 039 0,021 0,076 1,183 2,227 2,246 11 

Urologie 
Brüel & Kjær 

medical 

FLEX FO-

CUS 1202 
2 278 343 0,302 0,315 0,606 8,985 0,556 11 

ARO Philips CX 50 -3 726 427 -19,936 -19,118 26,539 0,151 33,052 11 

Kardiologie GE Healthcare LOGIQ 7 -2 226 001 -0,973 -0,856 2,929 0,792 6,316 0 

Nefrologické 

a hemodialy-

zační centrum 

Samsung Me-

dison 

ACCUVIX 

A30 LV-EXP 
-3 096 181 -13,552 -12,465 17,074 0,263 15,195 22,2 

Gynekologie 
Samsung Me-

dison 

SONOACE 

R7 
11 124 410 3,394 0,275 0,58 22,307 0,09 55,7 
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Oddělení Značka Typ 

Cash Flow 

z provozní 

činnosti 

[Kč] 

Rentabilita 

tržeb 

[-] 

Nákladovost 

tržeb 

[-] 

Produktivita 

DHM 

[-] 

Vázanost cel-

kových aktiv 

[-] 

Obrat celko-

vých aktiv 

[-] 

DHM v zů-

statkové ceně 

[-] 

Radiologie 

a zobrazovací 

metody 

Samsung Me-

dison 

UGEO 

HM70A Plus 
-8 136 166 -7,672 0,022 0,788 0 0 0 

Oftalmologie 
Quantel Medi-

cal 

AXIS II Bio-

meter 
0 0 0,609 0,201 0 0 0 

Kardiologie GE Healthcare 
VIVID 7 DI-

MENSION 
4 198 859 42,627 -39,972 83,409 0,023 42,627 0 
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Příloha VI - Pátá část tabulky poskytnutých a vypočítaných dat poměrové analýzy ultrazvukových 

přístrojů 

Oddělení Značka Typ 

Celkový 

počet vy-

šetření 

[-] 

Jednicové 

náklady 

[-] 

Průměrný 

příjem 

[-] 

Mzdová 

produkti-

vita 

[-] 

PMOS 

[%] 

Paušální 

poplatky 

[Kč] 

Neurologie 
GE He-

althcare 
LOGIQ E 787 3 627 5 185 1,774 0,11 0 

Neurologie 
GE He-

althcare 
LOGIQ S8 9 770 305 386 1,638 0,02 0 

Gynekolo-

gie 

GE He-

althcare 

VOLUSON 

E6 
785 3 948 1 923 0,656 -1,243 0 

Urologie 

Brüel & 

Kjær medi-

cal 

CHEETAH 

2003 
1 201 3 138 5 145 1,659 0,2 0 

Ortopedie Siemens 
SONO-

LINE G50 
5 124 761 392 0,539 -1,131 172 983 
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Oddělení Značka Typ 

Celkový 

počet vy-

šetření 

[-] 

Jednicové 

náklady 

[-] 

Průměrný 

příjem 

[-] 

Mzdová 

produkti-

vita 

[-] 

PMOS 

[%] 

Paušální 

poplatky 

[Kč] 

Gynekolo-

gie 
Siemens 

SONO-

LINE G50 
5 100 778 593 0,812 -0,502 172 983 

Dětské lé-

kařství 
Siemens 

ACUSON 

SEQUOIA 

512 

21 542 195 5 0,029 -38,61 255 596 

Gynekolo-

gie 
Siemens 

ACUSON 

ANTARE 

PREMIUM 

EDITION 

5 742 698 312 0,481 -1,425 0 

Neurochi-

rurgie 
Sonosite 

MICRO-

MAXX 
19 929 188 275 1,473 0,126 0 

Oftalmolo-

gie 
Optikon HI SCAN 3 131 1 192 3 191 2,682 0,436 0 
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Oddělení Značka Typ 

Celkový 

počet vy-

šetření 

[-] 

Jednicové 

náklady 

[-] 

Průměrný 

příjem 

[-] 

Mzdová 

produkti-

vita 

[-] 

PMOS 

[%] 

Paušální 

poplatky 

[Kč] 

Kardiologie 
GE He-

althcare 
VIVID E9 6 421 635 218 0,376 -2,097 172 306 

Dětské lé-

kařství 
Siemens 

ACUSON 

X300 
9 848 451 144 0,38 -2,325 0 

Interna Aloka 
SSD-

ALPHA 5 
265 17 945 16 433 1,169 -0,282 0 

Interna Philips iU22 55 610 113 96 1,429 -0,373 0 

Urologie 

Brüel & 

Kjær medi-

cal 

FLEX FO-

CUS 1202 
2 130 2 148 3 546 2,027 0,204 0 

ARO Philips CX 50 5 584 888 33 0,05 -25,729 0 

Kardiologie 
GE He-

althcare 
LOGIQ 7 745 8 994 3 070 0,614 -2,119 267 841 
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Oddělení Značka Typ 

Celkový 

počet vy-

šetření 

[-] 

Jednicové 

náklady 

[-] 

Průměrný 

příjem 

[-] 

Mzdová 

produkti-

vita 

[-] 

PMOS 

[%] 

Paušální 

poplatky 

[Kč] 

Nefrolo-

gické a he-

modialy-

zační cen-

trum 

Samsung 

Medison 

ACCUVIX 

A30 LV-

EXP 

12 251 318 19 0,075 -16,264 0 

Gynekolo-

gie 

Samsung 

Medison 

SONOACE 

R7 
12 530 152 262 2,115 0,23 0 

Radiologie 

a zobrazo-

vací me-

tody 

Samsung 

Medison 

UGEO 

HM70A 

Plus 

15 152 55 70 1,344 0,022 0 

Oftalmolo-

gie 

Quantel 

Medical 

AXIS II Bi-

ometer 
15 138 247 1 226 4,981 0,609 0 
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Oddělení Značka Typ 

Celkový 

počet vy-

šetření 

[-] 

Jednicové 

náklady 

[-] 

Průměrný 

příjem 

[-] 

Mzdová 

produkti-

vita 

[-] 

PMOS 

[%] 

Paušální 

poplatky 

[Kč] 

Kardiologie 
GE He-

althcare 

VIVID 7 

DIMEN-

SION 

5 151 1 595 19 0,026 -82,599 291 980 
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Příloha VII - Šestá část tabulky poskytnutých a vypočítaných dat poměrové analýzy ultrazvukových 

přístrojů 

Oddělení Značka Typ 

Zastoupení 

odpisů během 

analyzovaného 

období vůči 

celkovým ná-

kladům 

[%] 

Zastoupení 

nákladů 

na BTK 

vůči celko-

vým nákla-

dům [%] 

Zastoupení 

servisních 

nákladů 

vůči celko-

vým ná-

kladům 

[%] 

Zastoupení 

nákladů 

na personál 

vůči celko-

vým nákla-

dům [%] 

Zastoupení 

nákladů 

na pořízení 

první 

sondy vůči 

celkovým 

nákladům 

[%] 

Zastoupení 

nákladů 

na pořízení 

druhé 

sondy vůči 

celkovým 

nákladům 

[%] 

Zůstatková 

cena UZV 

přístrojů 

v roce 2015 

[Kč] 

Neurologie 
GE He-

althcare 
LOGIQ E 8,39 0 0 80,569 5,52 5,52 192 038 

Neurologie 
GE He-

althcare 
LOGIQ S8 15,597 0 0 77,275 7,128 0 372 211 

Gynekologie 
GE He-

althcare 
VOLUSON E6 25,784 0 0 74,216 0 0 640 676 

Urologie 

Brüel & 

Kjær me-

dical 

CHEETAH 

2003 
0 0,554 0,606 98,84 0 0 0 
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Oddělení Značka Typ 

Zastoupení 

odpisů během 

analyzovaného 

období vůči 

celkovým ná-

kladům 

[%] 

Zastoupení 

nákladů 

na BTK 

vůči celko-

vým nákla-

dům [%] 

Zastoupení 

servisních 

nákladů 

vůči celko-

vým ná-

kladům 

[%] 

Zastoupení 

nákladů 

na personál 

vůči celko-

vým nákla-

dům [%] 

Zastoupení 

nákladů 

na pořízení 

první 

sondy vůči 

celkovým 

nákladům 

[%] 

Zastoupení 

nákladů 

na pořízení 

druhé 

sondy vůči 

celkovým 

nákladům 

[%] 

Zůstatková 

cena UZV 

přístrojů 

v roce 2015 

[Kč] 

Ortopedie Siemens 
SONOLINE 

G50 
0 0 0,01 95,553 0 0 0 

Gynekologie Siemens 
SONOLINE 

G50 
0 0 1,703 93,851 0 0 0 

Dětské lékařství Siemens 
ACUSON 

SEQUOIA 512 
0 0 5,209 88,556 0 0 0 

Gynekologie Siemens 

ACUSON AN-

TARE PRE-

MIUM 

EDITION 

0 1,747 5,188 92,98 0 0 0 

Neurochirurgie Sonosite MICROMAXX 0 0,556 0,164 99,28 0 0 0 
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Oddělení Značka Typ 

Zastoupení 

odpisů během 

analyzovaného 

období vůči 

celkovým ná-

kladům 

[%] 

Zastoupení 

nákladů 

na BTK 

vůči celko-

vým nákla-

dům [%] 

Zastoupení 

servisních 

nákladů 

vůči celko-

vým ná-

kladům 

[%] 

Zastoupení 

nákladů 

na personál 

vůči celko-

vým nákla-

dům [%] 

Zastoupení 

nákladů 

na pořízení 

první 

sondy vůči 

celkovým 

nákladům 

[%] 

Zastoupení 

nákladů 

na pořízení 

druhé 

sondy vůči 

celkovým 

nákladům 

[%] 

Zůstatková 

cena UZV 

přístrojů 

v roce 2015 

[Kč] 

Oftalmologie Optikon HI SCAN 0 0,23 0 99,77 0 0 0 

Kardiologie 
GE He-

althcare 
VIVID E9 4,014 0,159 0,129 91,399 0 0 571 692 

Dětské lékařství Siemens 
ACUSON 

X300 
10,236 0,727 5,08 83,957 0 0 566 455 

Interna Aloka SSD-ALPHA 5 20,399 1,218 0,048 78,335 0 0 1 209 841 

Interna Philips iU22 37,973 0 0 59,173 2,854 0 295 459 

Urologie 

Brüel & 

Kjær me-

dical 

FLEX FOCUS 

1202 
18,369 0,224 0 81,407 0 0 103 890 
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Oddělení Značka Typ 

Zastoupení 

odpisů během 

analyzovaného 

období vůči 

celkovým ná-

kladům 

[%] 

Zastoupení 

nákladů 

na BTK 

vůči celko-

vým nákla-

dům [%] 

Zastoupení 

servisních 

nákladů 

vůči celko-

vým ná-

kladům 

[%] 

Zastoupení 

nákladů 

na personál 

vůči celko-

vým nákla-

dům [%] 

Zastoupení 

nákladů 

na pořízení 

první 

sondy vůči 

celkovým 

nákladům 

[%] 

Zastoupení 

nákladů 

na pořízení 

druhé 

sondy vůči 

celkovým 

nákladům 

[%] 

Zůstatková 

cena UZV 

přístrojů 

v roce 2015 

[Kč] 

ARO Philips CX 50 24,909 0 0 75,091 0 0 152 723 

Kardiologie 
GE He-

althcare 
LOGIQ 7 43,124 0 1,28 55,595 0 0 0 

Nefrologické a he-

modialyzační cen-

trum 

Samsung 

Medison 

ACCUVIX 

A30 LV-EXP 
22,249 0 0 77,751 0 0 248 368 

Gynekologie 
Samsung 

Medison 
SONOACE R7 7,729 0 0 81,496 5,388 5,388 185 134 

Radiologie a zobra-

zovací metody 

Samsung 

Medison 

UGEO 

HM70A Plus 
0 0 0 94,356 0 0 0 
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Oddělení Značka Typ 

Zastoupení 

odpisů během 

analyzovaného 

období vůči 

celkovým ná-

kladům 

[%] 

Zastoupení 

nákladů 

na BTK 

vůči celko-

vým nákla-

dům [%] 

Zastoupení 

servisních 

nákladů 

vůči celko-

vým ná-

kladům 

[%] 

Zastoupení 

nákladů 

na personál 

vůči celko-

vým nákla-

dům [%] 

Zastoupení 

nákladů 

na pořízení 

první 

sondy vůči 

celkovým 

nákladům 

[%] 

Zastoupení 

nákladů 

na pořízení 

druhé 

sondy vůči 

celkovým 

nákladům 

[%] 

Zůstatková 

cena UZV 

přístrojů 

v roce 2015 

[Kč] 

Oftalmologie 
Quantel 

Medical 

AXIS II Bio-

meter 
0 0,182 0,092 99,725 0 0 0 

Kardiologie 
GE He-

althcare 

VIVID 7 DI-

MENSION 
51,106 0 0 45,34 0 0 2 
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Příloha VIII - Sedmá část tabulky poskytnutých a vypočítaných dat poměrové analýzy ultrazvu-

kových přístrojů 

Oddělení Značka Typ 

Zastoupení ostatních 

nákladů (např. cestov-

ného) vůči celkovým ná-

kladům 

[%] 

Zastoupení nákladů 

na paušální poplatky 

vůči celkovým nákla-

dům 

[%] 

BTK včetně oprav 

[Kč] 

Neurologie GE Healthcare LOGIQ E 0 0 0 

Neurologie GE Healthcare LOGIQ S8 0 0 0 

Gynekologie GE Healthcare VOLUSON E6 0 0 0 

Urologie Brüel & Kjær medical CHEETAH 2003 0 0 43 722 

Ortopedie Siemens SONOLINE G50 0 4,437 395 

Gynekologie Siemens SONOLINE G50 0,087 4,358 67 613 

Dětské lékařství Siemens ACUSON SEQUOIA 512 0,159 6,076 219 126 

Gynekologie Siemens 
ACUSON ANTARE 

PREMIUM EDITION 
0,085 0 277 845 

Neurochirurgie Sonosite MICROMAXX 0 0 27 007 

Oftalmologie Optikon HI SCAN 0 0 8 571 
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Oddělení Značka Typ 

Zastoupení ostatních 

nákladů (např. cestov-

ného) vůči celkovým ná-

kladům 

[%] 

Zastoupení nákladů 

na paušální poplatky 

vůči celkovým nákla-

dům 

[%] 

BTK včetně oprav 

[Kč] 

Kardiologie GE Healthcare VIVID E9 0,071 4,228 11 759 

Dětské lékařství Siemens ACUSON X300 0 0 257 658 

Interna Aloka SSD-ALPHA 5 0 0 60 229 

Interna Philips iU22 0 0 0 

Urologie Brüel & Kjær medical FLEX FOCUS 1202 0 0 10 265 

ARO Philips CX 50 0 0 0 

Kardiologie GE Healthcare LOGIQ 7 0 0 85 789 

Nefrologické a hemodia-

lyzační centrum 
Samsung Medison ACCUVIX A30 LV-EXP 0 0 0 

Gynekologie Samsung Medison SONOACE R7 0 0 0 

Radiologie a zobrazovací 

metody 
Samsung Medison UGEO HM70A Plus 5,644 0 0 

Oftalmologie Quantel Medical AXIS II Biometer 0 0 10 264 



178 

 

Oddělení Značka Typ 

Zastoupení ostatních 

nákladů (např. cestov-

ného) vůči celkovým ná-

kladům 

[%] 

Zastoupení nákladů 

na paušální poplatky 

vůči celkovým nákla-

dům 

[%] 

BTK včetně oprav 

[Kč] 

Kardiologie GE Healthcare VIVID 7 DIMENSION 0 3,554 0 
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Příloha IX - Osmá část tabulky poskytnutých a vypočítaných dat poměrové analýzy ultrazvuko-

vých přístrojů 

Oddělení Značka Typ 

Pořizovací 

náklady 

první sondy 

[Kč] 

Pořizovací 

náklady 

druhé sondy 

[Kč] 

Pořizovací 

náklady třetí 

sondy 

[Kč] 

Pořizovací 

náklady 

čtvrté sondy 

[Kč] 

Ostatní ná-

klady (např. 

cestovné) 

[Kč] 

Neurologie GE Healthcare LOGIQ E 157 588 157 588 0 0 0 

Neurologie GE Healthcare LOGIQ S8 212 137 175 771 0 0 0 

Gynekologie GE Healthcare 
VOLUSON 

E6 
0 0 0 0 0 

Urologie 
Brüel & Kjær 

medical 

CHEETAH 

2003 
0 0 0 0 0 

Ortopedie Siemens 
SONOLINE 

G50 
0 0 0 0 0 

Gynekologie Siemens 
SONOLINE 

G50 
0 0 0 0 3 466 

Dětské lékař-

ství 
Siemens 

ACUSON 

SEQUOIA 

512 

0 0 0 0 6 688 
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Oddělení Značka Typ 

Pořizovací 

náklady 

první sondy 

[Kč] 

Pořizovací 

náklady 

druhé sondy 

[Kč] 

Pořizovací 

náklady třetí 

sondy 

[Kč] 

Pořizovací 

náklady 

čtvrté sondy 

[Kč] 

Ostatní ná-

klady (např. 

cestovné) 

[Kč] 

Gynekologie Siemens 

ACUSON 

ANTARE 

PREMIUM 

EDITION 

0 0 0 0 3 401 

Neurochirur-

gie 
Sonosite 

MICRO-

MAXX 
0 0 0 0 0 

Oftalmologie Optikon HI SCAN 0 0 0 0 0 

Kardiologie GE Healthcare VIVID E9 0 0 0 0 2 892 

Dětské lékař-

ství 
Siemens 

ACUSON 

X300 
0 0 0 0 0 

Interna Aloka 
SSD-ALPHA 

5 
0 0 0 0 0 

Interna Philips iU22 179 690 0 0 0 0 

Urologie 
Brüel & Kjær 

medical 

FLEX FOCUS 

1202 
0 0 0 0 0 
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Oddělení Značka Typ 

Pořizovací 

náklady 

první sondy 

[Kč] 

Pořizovací 

náklady 

druhé sondy 

[Kč] 

Pořizovací 

náklady třetí 

sondy 

[Kč] 

Pořizovací 

náklady 

čtvrté sondy 

[Kč] 

Ostatní ná-

klady (např. 

cestovné) 

[Kč] 

ARO Philips CX 50 0 0 0 0 0 

Kardiologie GE Healthcare LOGIQ 7 0 0 0 0 0 

Nefrologické 

a hemodialy-

zační centrum 

Samsung Me-

dison 

ACCUVIX 

A30 LV-EXP 
0 0 0 0 0 

Gynekologie 
Samsung Me-

dison 

SONOACE 

R7 
102 435 102 434 0 0 0 

Radiologie 

a zobrazovací 

metody 

Samsung Me-

dison 

UGEO 

HM70A Plus 
0 0 0 0 47 190 

Oftalmologie 
Quantel Medi-

cal 

AXIS II Bio-

meter 
0 0 0 0 0 

Kardiologie GE Healthcare 
VIVID 7 DI-

MENSION 
0 0 0 0 0 

 


