
 



 



 



 



  

Abstrakt 

 

Tato diplomová práce se zabývá analýzou hospodaření Fakultní nemocnice 

Ostrava, finanční analýzou nemocnice a také analýzou dvou konkrétních ambulancí této 

organizace.  Z analýzy hospodaření Fakultní nemocnice Ostrava vyplynulo, že nemocnice 

za sledované období let 2005 - 2009 hospodaří vždy kladně, tedy se ziskem. Tento zisk za 

poslední tři roky neustále rostl. I když celkové hospodaření nemocnice je ziskové, analýza 

hospodaření ambulancí ukázala, že jedna ambulance hospodaří se ztrátou, ale druhá se 

ziskem. Rozdílnost v hospodaření ambulancí je dána zejména objemem vykázané péče na 

zdravotní pojišťovnu u každé z nich a také trochu odlišnou náplní práce každé ambulance. 

 

Abstract 

 

This thesis consider the economic analysis of the University Hospital of Ostrava, 

financial analysis of hospital and also by analysis of two specific outpatient clinic of that 

organization. From the economic analysis of the University Hospital of Ostrava resulted 

that the hospital in the reference period years 2005 – 2009 always economized, so with 

profit. This profit was continually increased for the last three years. Although the overall 

economy of the hospital is profitable, economic analysis of the outpatient clinic showed 

that one clinic is unprofitable, but the other one is profitable. Difference in the economy of 

outpatient clinics is especially given by volume of reported medical care by health 

insurance company by each of them and slightly different work description for each 

outpatient clinic. 
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ÚVOD 

 

Každá lidská činnost je spojena s vynaložením dovedností, zkušeností, lidské práce, 

věcných a finančních prostředků a také s použitím nástrojů, zařízení, staveb apod. Tato 

lidská činnost je spojena také se spotřebou energie, materiálů, opotřebením dlouhodobého 

majetku, s využitím práva, tedy s využitím zdrojů. To rozhodně platí i u procesů 

poskytování zdravotnických služeb.  

Jakákoliv činnost by měla být oceněna a odměněna, člověk by tedy měl za svou 

práci získat odměnu a jeho činnost by mu měla přinést nějaký prospěch, tudíž by měla být 

pro něj výnosná. 

Rozdíl mezi výnosy a náklady tvoří hospodářský výsledek, který může být kladný 

nebo záporný. Tato definice platí pro všechny typy organizací, státy, nadnárodní korporace 

a samozřejmě se týká i celého zdravotnického zařízení. 

Pro svou diplomovou práci jsem si vybral Fakultní nemocnici Ostrava a cílem  

práce je analýza hospodaření této příspěvkové organizace státu. Zabývá se hospodařením 

nemocnice jako celku, ale také dvěma vybranými ambulancemi tohoto zařízení. 

 Diplomovou práci jsem rozdělil na dvě hlavní části. První část se zabývá 

teoretickými poznatky z odborné literatury, konkrétně se skládá z údajů o zdravotnictví a 

jeho systému a dále tuto část tvoří fakta o nákladech, výnosech a hospodářském výsledku. 

Druhá část diplomové práce je praktická část a zabývá se představením Fakultní 

nemocnice Ostrava, organizační strukturou nemocnice a rozsahem činností této organizace. 

Dále analýzou hospodaření nemocnice jako celku, finanční analýzou nemocnice, která se 

zabývá nejčastějšími finančními ukazateli a popisem jednotlivých ukazatelů. Tato část se 

také skládá z analýzy hospodaření dvou konkrétních ambulancí.  

Dle interních materiálů Fakultní nemocnice Ostrava jsem provedl analýzu 

hospodaření této organizace a dvou vybraných ambulancí v letech 2005 - 2009.  

Předposlední kapitola se zabývá investiční činností a v poslední kapitole jsem 

zhodnotil hospodaření nemocnice a pokusil se navrhnout možná zlepšení stávajícího stavu. 
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1 ZDRAVOTNICTVÍ A JEHO SYSTÉM 

 

1.1 Zdravotnictví 

Zdravotnictví představuje odbornou část péče o zdraví. Bývá nejčastěji chápáno 

resortně, jako soustava zařízení a pracovníků, jejíž posláním je poskytování odborných 

zdravotnických služeb. Jde o systém, který zahrnuje různé složky, zejména zdravotnické 

služby. [12] 

Zdravotnické služby jsou ty odborné aktivity, které jsou podnikány s cílem 

chránit, upevňovat a navracet zdraví lidí, omezovat negativní důsledky poruch zdraví, vést 

lidi ke zdravému způsobu života a zlepšovat kvalitu životního prostředí. Jsou součástí 

zdravotnického resortu a v podstatě tvoří samostatné odvětví národního hospodářství. 

Člení se na: [12] 

1. zařízení hygienické služby 

 krajské hygienické stanice - správní úřady pro výkon státní správy v ochraně 

veřejného zdraví. Člení se na odbory a oddělení s územní působností okresní 

nebo celokrajskou. 

 zdravotní ústavy - zdravotnická zařízení v oblasti ochrany veřejného zdraví 

s formou příspěvkové organizace, přímo řízené a financované ministerstvem 

zdravotnictví. 

 

2. zařízení léčebné preventivní péče 

 ambulantní zařízení 

o ordinace praktických (dříve obvodních) lékařů pro dospělé, děti a dorost, 

gynekologové a stomatologové 

o ordinace odborných lékařů 

o sdružená ambulantní zařízení 

 nemocnice - poskytování základní i specializované diagnostické a léčební péče 

ambulantní i lůžkové, včetně nezbytných preventivních opatření 

 odborné léčebné ústavy (léčebny dlouhodobě nemocných, léčebny tuberkulózy 

a respiračních nemocí, psychiatrické léčebny, rehabilitační ústavy, lázeňské 

léčebny, ozdravovny a sanatoria) 



  

3 

 

3. zařízení pro výchovu a výuku a další vzdělávání zdravotnických pracovníků 

4. vědecko-výzkumná a vývojová pracoviště na úseku zdravotnictví 

1.2 Zdravotní politika 

Zdravotní politika znamená politické jednání s vlivem na zdraví skupin či národů. 

Cílem zdravotní politiky je v té či oné podobě zlepšovat zdravotní situaci obyvatelstva 

minimalizací výskytu poruch zdraví, jež působí zhoršení kvality života a ohrožují 

předčasnou smrtí. Obsahem zdravotní politiky je tvorba legislativních, ekonomických, 

motivačních, environmentálních a odborných podmínek a předpokladů, aktivizujících 

jedince, společenské skupiny a společenské síly k dosažení optimálního stavu zdraví a 

naplňování zdravotních potřeb. [5] 

1.3 Systém zdravotnictví 

Zdravotnický systém můžeme definovat jako organizační celek uspořádaných 

vztahů mezi veřejností, poskytovateli zdravotní péče, financujícími subjekty a orgány 

reprezentující vládní politiku, v jehož rámci se uskutečňuje zdravotní péče. 

Zdravotnický systém je nejdůležitější, ale také nejsložitější složkou realizace 

zdravotní politiky, neboť zprostředkuje zabezpečení jejího cíle. [3] 

1.4 Hlavní funkce zdravotnických institucí a zařízení 

Hlavní funkce zdravotnických služeb můžeme obecně definovat takto: [4] 

1. Pomáhat udržet zdraví a předcházet jeho poruchám. 

2. Diagnostikovat a léčit poruchy zdraví a navracet lidi do produktivního nebo 

nezávislého života. 

3. Prodlužovat život a zlepšovat jeho kvalitu. 

4. Zajišťovat poskytování této péče přiměřeně, kvalitně, hospodárně a s žádoucí 

spravedlností. 

1.4.1 Typologie zdravotnických institucí 

Smyslem typologie zdravotnických institucí je z praktického hlediska pragmatické 

utřídění proto, aby se ozřejmily obecné a zvláštní vlastnosti institucí a tedy i různorodé 

možnosti efektivního řízení jejich různých typů. 
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Řízení je vždycky interakcí mezi řízeným objektem a řídicím subjektem. Proto je 

pro efektivní řízení potřeba chápat různé stránky řízených soustav a jim přizpůsobovat 

organizaci řízení i vlastní řízení. [4] 

 

Relativně přesná znalost typů zdravotnických institucí umožňuje: [4] 

 

 chápat vzájemnou odlišnost různých typů institucí a také důvody, které vedly k 

tomu, že se vytvořily právě ty typy institucí, které existují, 

 volit organizaci řídicí soustavy - v případech velkých institucí jejich řízení 

nerealizuje jen jediný manažer, ale řídicí soustava (určitý sbor osob s konkrétními 

vlastnostmi, prostředky apod.), která může vůči konkrétní instituci být více či méně 

vhodná, 

 volit řídící kroky a opatření v rámci „sehrané" řídicí soustavy, které jsou více či 

méně vhodné jak v rámci řídicího působení ostatních členů řídicí soustavy, tak i 

vůči řízené soustavě (kvůli jejím parametrům a vlastnostem).  

 

Třídící hlediska 

 

Příklad jednoduché typologie: [4] 

 

 Ambulantní a lůžkové instituce 

 Preventivní, kurativní a rehabilitační instituce 

 Instituce pro akutní a chronickou léčbu 

 Instituce vzniklé na bázi medicínských oborů 

 Instituce pro primární, sekundární a terciární léčbu 

 

Systémové hledisko 

 

Ze systémového hlediska je účelné dělit zdravotnické instituce z hlediska jejich 

začlenění do primární, sekundární a terciérní péče: [4] 

 

1. Primární zdravotní péče je místo prvního kontaktu s lidmi, které poskytuje opatření 

ke zlepšení zdraví v komunitě. Jde o poskytování nezbytné (základní) zdravotní péče, 
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která je dostupná za cenu, kterou si stát nebo komunita mohou dovolit, a to metodami, 

které jsou praktické, vědecky ověřené a společensky přijatelné WHO. 

 

V České republice máme čtyři druhy lékařů primární péče: 

 

 praktický lékař pro dospělé, 

 praktický lékař pro děti a dorost, 

 gynekolog, 

 stomatolog. 

 

2. Sekundární zdravotní péče zahrnuje specializovanou ambulantní a odbornou 

nemocniční (ambulantní a lůžkovou) péči.  

 

Sekundární péče nezahrnuje vysoce specializované služby - terciérní péči, ale v 

mnoha směrech se jí přibližuje nebo se s ní kombinuje. 

 

Většina ambulantních sekundárních služeb je poskytována v privátní sféře. 

 

3. Terciérní zdravotní péče znamená lékařské a další odborné služby vysoce 

specializované a komplexní (a obvykle mimořádně nákladné). Pacienti jsou zpravidla 

odesíláni ze sekundární péče pro složitou diagnostiku a terapii, která není dostupná 

nebo by neměla být realizována z veřejných zdrojů v sekundární péči. V řadě zemí je 

terciérní péče dostupná jen v národních či mezinárodních centrech. 

1.5 Fakultní nemocnice 

Fakultní nemocnice je příspěvkovou organizací státu. Zřizovatelem fakultních 

nemocnic je Ministerstvo zdravotnictví. 

Příspěvková organizace státu je právnickou osobou zřízenou některým 

z ústředních orgánů státní správy, případně okresním úřadem podle zákona č. 218/2000 Sb. 

– rozpočtová pravidla a zákona č. 219/2000 Sb. O majetku České republiky. Zřizovatel 

vydá o vzniku příspěvkové organizace zřizovací listinu s obsahem dle zákona a oznámí její 

zřízení v Ústředním věstníku ČR. [13] 
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Příspěvková organizace vydá po založení svůj statut, který podléhá schválení 

zřizovatelem, dále vydá organizační řád, pravidla hospodaření, odpisový řád, pravidla pro 

oběh účetních dokladů a další vnitřní předpisy vyžadované platnými zákonnými 

ustanoveními. Příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými hlavní 

činností a s peněžními prostředky přijatými ze státního rozpočtu pouze v rámci finančních 

vztahů stanovených zřizovatelem. Dále příspěvková organizace hospodaří s prostředky 

svých peněžních fondů, kterými dle zákona jsou: [13] 

 rezervní fond, 

 fond reprodukce majetku, 

 fond odměn, 

 fond kulturních a sociálních potřeb, 

a dále s prostředky získanými jinou činností, s peněžitými dary od fyzických a právnických 

osob a s peněžními prostředky poskytnutými ze zahraničí. Hlavní činností příspěvkové 

organizace je činnost vymezená zřizovatelem ve zřizovací listině, případně činnost 

vymezená zvláštním zákonem. Způsob a podmínky hospodaření příspěvkových organizací 

státu jakož i jejich kontrola jsou stanoveny výše uvedenými zákony. 

 

Finanční vztahy stanovené zřizovatelem jsou: [13] 

 příspěvek na provoz ze státního rozpočtu, 

 individuální a systémové dotace na financování programů a akcí, 

 návratná finanční výpomoc, 

 odvod z odpisů. 

 

Základní struktura nemocnic 

 

Každá nemocnice se člení na tři relativně samostatné subsystémy: [4] 

 

1. Subsystém zahrnující pracoviště léčebně preventivní péče; ten zahrnuje: 

 

 jednotlivá specializovaná oddělení či kliniky členěné podle lékařských oborů; tato 

pracoviště se dále dělí na část ambulantní, lůžkovou, pracoviště přístrojová a 

laboratorní podílející se zejména na diagnostické činnosti příslušného oddělení. 
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 pracoviště společných vyšetřovacích složek; jedná se o laboratorní a přístrojová 

pracoviště, která poskytují specializované služby všem oddělením (jde převážně o 

podporu diagnostiky). 

 

2. Subsystém zahrnující pracoviště logistického typu, vykonávající nejrůznější podpůrné 

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

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

nejrůznější technické služby atp. 

 

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

nemocnice (ředitel a vrcholoví vedoucí pracovníci nemocnice), management střední 

úrovně (vedoucí oddělení, vrchní sestry atp.), manažery na prvním stupni řízení 

(vedoucí stanic, staniční sestry atp.). Ekonomicko-správní pracovníci mají důležitou 

podpůrnou úlohu při ekonomickém řízení nemocnice. 

1.6 Zdravotnická zařízení jako firma 

Zdravotnická zařízení musíme brát i jako firmu, neboť v ní probíhají mimo jiné i 

ekonomické jevy a procesy, mající dopad na ekonomiku dané zdravotnické instituce. 

Pomineme-li specifické způsoby řízení a rozhodování ve zdravotnických 

institucích, vycházející z vlastních principů zdravotnictví (etických, sociálních nebo 

psychologických faktorů poskytování zdravotnické péče), pak se libovolná zdravotnická 

instituce svými ekonomickými aspekty neliší od základních principů fungování firmy. 

Budeme-li analyzovat zdravotnickou instituci jako systém, můžeme ji označit 

stejnými znaky jako kterýkoliv hospodářský systém typu firma.  

 

Příklad aplikace analýzy systému: [4] 

 

Vstupy: 

 lidé (pacienti, zaměstnanci, klienti, zákazníci) 

 věcný kapitál: hmotný (budovy, přístroje, zařízení), nehmotný (know-how, 

ocenitelná práva, licence, software) 

 finanční kapitál (peníze) 

 



  

8 

 

Transformace: 

Proces zdravotnické péče (lékařské a zdravotnické výkony, poskytování zdravotnických 

služeb). 

 

Výstupy: 

Dokončení procesu zdravotnické péče (prodej služeb, zboží, léčiv, zdravotnické techniky). 

 

Zpětná vazba: 

Sledování procesu zdravotnické péče (preventivní prohlídky a opatření, kontroly atd.). 

 

Informační linie: 

 na vstupu: systém příjmu pacientů, evidence pacientů 

 transformace: způsoby záznamů zdravotního stavu, četnost evidence, statistiky, 

měření zdravotního stavu atd. 

 na výstupu: systém propouštění pacientů, výstupní záznamy a povinnosti, systém 

receptů a vydávání léků atd. 

 zpětná vazba: kontroly zdravotního stavu po poskytnutí zdravotnické péče, po 

propuštění z nemocnice, kontroly prováděné státní hygienickou stanicí, kontroly 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kontroly nemocenské atd. 

 

Podstatné ekonomické okolí: 

 základní a obecná legislativa státu 

 zdravotnická legislativa 

 zdravotnické instituce a jejich vzájemné vazby a vztahy 

 existence konkurence 

 dodavatelé - způsoby zdravotnického zásobování 

 speciální služby (opravy zdravotnických zařízení, jejich organizace, dostupnost, 

délka, čekací doba atd.) 

 postavení a ekonomická situace zdravotních pojišťoven 

 zdravotní faktory dané lokality 

 četnost, věková struktura a další ukazatele okruhu potenciálních a skutečných 

pacientů 

 další faktory (zdravotní situace, například epidemie atd.) 
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2 TEORETICKÁ PROBLEMATIKA ŘÍZENÍ   

NÁKLADŮ A VÝNOSŮ 

 

Náklady a výnosy patří nesporně k základním kategoriím ekonomického pohybu a 

jako takové představují i hlavní prvky účetnictví. Obsah těchto pojmů má svou obecnou 

základnu, která se prosazuje v různých konkrétních formách jak v externím finančním 

účetnictví, tak v interním, nákladovém a manažerském účetnictví. [2] 

 

2.1 Náklady podniku 

Náklady představují v peněžním vyjádření spotřebu věcných prostředků a práce. [16] 

 

Náklad je penězi vyjádřená částka, kterou je třeba vynaložit, aby byly získány 

výnosy. Výše nákladů je jedním ze základních ekonomických ukazatelů pro posuzování 

úrovně ekonomické efektivnosti daného zdravotnického zařízení. Úkolem každého 

dobrého hospodáře, ať už majitele, provozovatele, nájemce či managementu nemocnice, je 

náklady žádoucím směrem ovlivňovat a minimalizovat. Řízení nákladů vyžaduje 

samozřejmě podrobné znalosti nejen o jejich absolutní výši, ale také o jejich skladbě, 

místech vzniku a možnostech eliminace či snížení. [16] 

 

Od nákladů musíme odlišit peněžní výdaje, které představují úbytek peněžních 

fondů (hotovostí, stavů na bankovních účtech). [15] 

 

2.1.1 Třídění nákladů 

Analýza nákladů, je jedním ze základních úkolů managementu podniku. V 

závislosti na potřebách a cílech analýzy, se různé náklady používají pro aplikaci různých 

kritérií rozdělení. [1] 

2.1.1.1 Druhové členění nákladů 

Druhové třídění nákladů vychází z výrobních faktorů - práce (osobní náklady), 

dlouhodobý hmotný majetek (odpisy), materiál (spotřeba materiálu a energie aj.). [15] 
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Položky základních nákladových druhů: [15] 

 

 spotřeba materiálu, energie a externích služeb, 

 osobní náklady (mzdy, platy, provize, náklady na sociální zabezpečení, sociální 

náklady), 

 odpisy hmotného i nehmotného dlouhodobého majetku, 

 finanční náklady (nákladové úroky aj.). 

 

Ve výkazu zisku a ztráty tyto náklady zobrazujeme jako náklady provozní, 

finanční a mimořádné. 

2.1.1.2 Účelové členění nákladů 

V rámci účelového členění lze náklady členit podle druhů činností, vztahu ke 

konkrétním výkonům, procesům a útvarům a z hlediska kontroly hospodárnosti je vhodné 

náklady rozlišovat podle toho, zda se jedná o: 

 

 náklady technologické - vyvolané technologickým procesem (na tvorbu výkonů), 

 náklady na obsluhu a řízení - vynaložené na činnosti vytvářející podmínky k 

racionálnímu průběhu dané činnosti. 

 

Dále náklady členíme na: [2] 

 

 Jednicové náklady jsou takové náklady, které se vykazují za jednotlivé objekty 

nákladů v příslušných věcně odlišných položkách, svou povahou patří k 

technologickým nákladům a převážně mají variabilní charakter. 

 Režijní náklady mají ekonomický základ v nákladech na obsluhu, zajištění a řízení 

a technologických nákladech, které nelze vyjádřit jako jednicové.  

2.1.1.3 Členění nákladů podle místa vzniku a odpovědnosti za jejich vznik 

Základem členění nákladů podle vnitropodnikových útvarů je rozčlenění podle 

místa vzniku nákladů, na které pak navazuje jejich členění podle odpovědnosti. Základní 

vnitropodnikové útvary, kterým jsou přiřazovány do odpovědnosti náklady, se nazývají 

hospodářská a nákladová střediska. [2] 
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Výraz "středisko" je pojmem, který se vztahuje k tzv. ekonomické struktuře 

podniku. Tato struktura bezprostředně navazuje na organizační strukturu, jejímž úkolem je 

vymezit oblasti a úrovně pravomoci a odpovědnosti jednotlivých vnitropodnikových 

útvarů.  

Hospodářské středisko je vyšším typem útvaru ekonomické struktury. Má 

možnost svou činností ovlivňovat jak výši nákladů, tak i výši výnosů. Jejich základním 

hodnotovým kritériem je tedy vnitropodnikový výsledek hospodaření jako rozdíl mezi 

vnitropodnikovými náklady a vnitropodnikovými výnosy. [2] 

Nákladové středisko je nižší typ útvaru. Výsledkem nákladového střediska není 

rozdíl mezi náklady a výnosy, ale rozdíl mezi skutečně vynaloženými náklady a 

stanoveným nákladovým úkolem.  

2.1.1.4 Kalkulační členění nákladů 

Kalkulační členění je zvláštním typem účelového členění nákladů. Do určité míry 

se tedy na ně vztahují úvahy týkající se stanovení nákladového úkolu pro kontrolu 

hospodárnosti jednicových a režijních nákladů. [10] 

 

Kalkulační členění nákladů dělíme na: [2] 

 

 Přímé náklady jsou náklady přímo zjistitelné měřením nebo vážením na 

kalkulační jednici, 

 Nepřímé náklady představují náklady společné, které nelze zjistit nebo stanovit 

přímo na kalkulační jednici. 

2.1.1.5 Náklady podle závislosti na změnách objemu výkonů 

Náklady podle závislosti na změně množství výkonů dělíme na variabilní a fixní. 

 

Variabilní náklady a fixní náklady jsou obvykle definovány jako změna celkových 

nákladů ve vztahu k proměnlivosti v množství vybraných činností. [7] 

 

Variabilní náklady se mění s úrovní činnosti v rámci příslušného rozsahu a v krátkém 

období. [9] 
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Variabilní náklady dělíme na: 

 

 proporcionální – vyvíjejí se stejně rychle jako objem produkce, 

 nadproporcionální - rostou rychleji než objem produkce, 

 podproporcionální – vyvíjejí se pomaleji než objem produkce. 

  

Zjistíme-li v praxi, že se náklady vyvíjejí nadproporcionálně, musíme udělat taková 

opatření, abychom tento nepříznivý vývoj změnili. Do variabilních nákladů patří jednicové 

náklady a část nákladů režijních. [14] 

 

    

 

Obr. 1: Závislost variabilních nákladů na změnách objemu výkonů [10] 

 

Fixní – náklady, které nezávisí na měnících se výstupech firmy. [8] 

 

Tyto náklady jsou vyvolány nutností zabezpečit chod podniku jako celku. Někdy 

jsou nazývány náklady provozní připravenosti, pohotovostní nebo kapacitní. [14] 

 

I fixní náklady se mění, ale ne plynule, nýbrž najednou, skokem.  

2.1.1.6 Členění nákladů z hlediska času 

Nezbytné vstupy k výkonu činností, které musí být vynaloženy předem, tedy ještě 

předtím, než se vůbec vlastní činnost začne provozovat, se nazývají pořizovací náklady. 

Jsou to tedy náklady pro vlastní zahájení činnosti a provozu zdravotnického zařízení.  

a) nadproporcionální 

 

b) proporcionální 

 

c) podproporcionální 

x 

N 
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Další významná složka nákladů vzniká v rámci transformace vstupů (tzn. při 

běžném provozu) jako náklady provozní. [16] 

 

Pro další rozvoj je také důležité investovat peníze do zlepšování techniky, 

technologie a znalostí lidí. Během výkonu činností je tedy třeba vynakládat i další náklady, 

které se nazývají náklady investiční.  

 

Pokud zdravotnické zařízení skončí svou činnost (dobrovolně nebo nedobrovolně), 

jsou s ukončením spjaty specifické náklady likvidační. [16] 

2.1.1.7 Další kategorie třídění nákladů 

 Přírůstkové náklady – tyto náklady jsou způsobené přírůstkem objemu produkce. 

Zvláštním druhem těchto nákladů jsou tzv. marginální (mezní, diferenciální, 

hraniční) náklady. 

 

Marginální náklady produkce jsou dodatečné náklady vzniklé přírůstkem 

produkce o jednu jednotku. [6] 

 

 Průměrné náklady – tj. celkové náklady připadající na jednotku (například 

pacienta, lůžko, oddělení atd.) [16] 

  

 Celkové náklady – veškeré náklady, které vzniknou při činnosti za určitý čas. 

 

 Oportunitní (alternativní) náklady - představují hodnotu ušlého příjmu z 

alternativy, jejíž přijetí bylo akceptováním zvolené alternativy znemožněno. Jedná 

se o jakýsi ušlý zisk z rozhodnutí, které jsme nepřijali. [11] 
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2.2 Výnosy podniku 

Výnosy se definují jako ekonomický prospěch, převoditelný na peníze a získaný 

účelným využitím ekonomických zdrojů. [2] 

 

Výnosy podniku tvoří: [14] 

 

 provozní výnosy získané v provozně-hospodářské činnosti podniku, 

 finanční výnosy získané z finančních investic, cenných papírů, vkladů a účastí, 

 mimořádné výnosy získané mimořádně. 

 

Úhradou zdravotnických služeb vznikají prvotní výnosy. Součástí celkových 

výnosů mohou být i neprovozní (druhotné) výnosy. [16] 

 

Příkladem provozních výnosů jsou především tržby za realizované období (za 

výkony), respektive příjmy. Rozdíl mezi výnosem a příjmem je dán právním aspektem, 

výnos je právem na příjem, tedy nárokem, příjem je realizované právo (stejný rozdíl je i u 

nákladů a výdajů). Příkladem neprovozních výnosů jsou většinou částky nájemného, 

příjmy z vkladů apod. [16] 

 

Podobně jako u nákladů existují i u výnosů adekvátní agregátní veličiny: [16] 

 

 celkový příjem, tj. celková částka získaná za realizaci činnosti, 

 průměrný příjem, tj. příjem za jednotku (například pacienta), 

 mezní příjem, tj. změna celkového příjmu vyvolaná zvýšením činnosti o jednotku 

výkonů. 

 

Výnosy podniku za určité období (měsíc, rok) jsou zachyceny ve výkazu zisků a 

ztrát - výsledovce. [15] 
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2.3 Hospodářský výsledek 

Hospodářský výsledek nám ukazuje rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými 

náklady podniku a představuje tak zisk nebo ztrátu podniku za určité období. 

 

Jsou-li výnosy V vyšší než náklady N, označujeme jej jako zisk Z, jsou-li výnosy 

nižší než náklady, označujeme jej jako ztrátu: [15] 

 

ztrátaVN

ziskNV

ZNV







 

 

Zisk je kritériem pro rozhodování o všech základních otázkách, týkajících se 

činnosti ekonomického subjektu, o struktuře a množství aktivit, o investicích, inovacích, 

nárůstu mezd apod. Zisk je předpokladem tvorby dalších zdrojů, investic, technického 

rozvoje. Je tedy hlavním, globálním ukazatelem úspěšnosti, úrovně daného zdravotnického 

zařízení, kvality jeho řídících pracovníků či aktivit individuální osoby, privátního lékaře, 

lékárníka atd. 

Maximalizace zisku je možná snižováním nákladů, hledáním úspor, zaváděním 

nových opatření, uplatňováním technického pokroku, které vede ke zvyšování produktivity 

práce a tím ke snižování nákladů, a současně maximalizací výnosů. [16] 

 

Podmínkou trvalé existence zdravotnického zařízení založeného na tvorbě zisku, jeho 

rozvoje a prosperity, je trvalé dosahování zisku. [16] 
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3 CHARAKTERISTIKA FAKULTNÍ NEMOCNICE 

OSTRAVA  

 

Fakultní nemocnice Ostrava (dále FNO) je státní příspěvkovou organizací v přímé 

řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví a je samostatným právním subjektem. 

 

FNO byla založena v roce 1912 a  je největším zdravotnickým zařízením na severní 

Moravě. Zajišťuje zdravotní péči pro 1,2 milionů obyvatel. Každý rok je na 1 218 lůžkách 

hospitalizováno průměrně 42 000 pacientů, přičemž více než 50 % tvoří pacienti se 

závažnou či komplikovanou diagnózou. Ambulantně je ve FNO provedeno ročně téměř 

600 000 ambulantních ošetření. Významným rysem nemocnice je její maximální 

komplexnost, která spočívá v šíři a hloubce postupu od primární diagnostiky přes léčbu až 

k následné ambulantní či doléčovací péči. 

3.1 Organizační struktura 

Organizační struktura FNO (viz příloha 1) je uspořádaná do 7 základních útvarů: 

 Útvar ředitele  

 Útvar náměstka ředitele pro léčebnou péči 

 Útvar náměstka ředitele pro ošetřovatelskou péči 

 Útvar náměstka ředitele pro techniku a provoz 

 Útvar náměstka ředitele pro ekonomiku a finance 

 Útvar náměstka ředitele pro personální řízení 

 Útvar náměstka ředitele pro vědu a výzkum 

3.2 Rozsah činností – zdravotnická pracoviště 

Zdravotnická pracoviště ve FNO se dělí na tři základní obory, mezi které patří 

obory interní, chirurgické a obory společných vyšetřovacích a léčebných složek (dále jen 

SVLS). 
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Interní obory: 

 

Interní klinika, Klinika dětské neurologie, Klinika dětského lékařství, Klinika pracovního a 

preventivního lékařství, Klinika léčebné rehabilitace, Klinika infekčního lékařství, Klinika 

tuberkulózy a respiračních nemocí, Neurologická klinika, Klinika onkologická, Oddělení 

kožní, Oddělení neonatologie, Oddělení psychiatrické a Léčebna pro dlouhodobě nemocné, 

Kardiovaskulární oddělení. 

 

Chirurgické obory: 

 

Anesteziologicko-resuscitační klinika, Chirurgická klinika, Otorinolaryngologická klinika, 

Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie, Neurochirurgická klinika, Oční klinika, 

Porodnicko-gynekologická klinika, Kardiochirurgické centrum, Centrum plastické 

chirurgie a chirurgie ruky, Popáleninové centrum, Transplantační centrum, 

Traumatologické centrum, Oddělení centrálního příjmu, Oddělení operačních sálů, 

Oddělení ortopedické a Oddělení urologické. 

 

Obory SVLS: 

 

Klinika nukleární medicíny, Centrum laboratorní diagnostiky, Ústav klinické biochemie, 

Ústav klinické farmakologie, Ústav klinické hematologie, Ústav patologie, Ústav 

radiodiagnostický, Ústav soudního lékařství, Krevní centrum a Oddělení lékařské genetiky. 

3.3 Všeobecná interní ambulance 

Všeobecná interní ambulance je odborná ambulance, která patří pod Interní kliniku 

FNO a nachází se v budově polikliniky, která je součástí FNO. Všeobecná interní 

ambulance I. má celkem 5 zaměstnanců, z toho 3 lékaře a 2 všeobecné sestry. Všeobecná 

interní ambulance II. zaměstnává celkem 4 lékaře a 1 všeobecnou sestru. 

Interní klinika FN Ostrava poskytuje specializovanou péči v oboru vnitřního 

lékařství a v dalších oborech, jako jsou kardiologie a angiologie, gastroenterologie, 

nefrologie a eliminační metody, alergologie a imunologie, endokrinologie, revmatologie, 

metabolismus a výživa, diabetologie a další, v celé své šíři a hloubce. [17] 
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4 ANALÝZA HOSPODAŘENÍ FAKULTNÍ 

NEMOCNICE OSTRAVA 

 

4.1 Rozbor rozvahy FNO 

Tab. 1: Rozvaha FNO v letech 2005 – 2009 (v tis. Kč.) [18 + vlastní zpracování] 

Název položky 2005 2006 2007 2008 2009 

Stálá aktiva 2 853 404 2 962 091 3 034 875 3 245 780 4 088 425 

DNM 110 576 116 075 120 831 127 779 152 050 

Oprávky k DNM -71 909 -84 987 -96 503 -108 237 -119 919 

DHM 4 878 332 4 930 728 5 095 095 5 378 610 6 327 747 

Oprávky k DHM -2 063 595 -1 999 726 -2 084 549 -2 152 371 -2 271 452 

Oběžná aktiva 658 114 686 351 730 798 814 191 1 045 440  

Zásoby 76 904 67 860 69 164 85 962 94 542 

Pohledávky 399 091 309 757 231 404 246 498 317 233 

Finanční majetek 137 080 301 508 426 176 478 650 601 717 

Přechodné účty aktivní 45 039 7 226 4 055 3 081 31 947 

AKTIVA CELKEM 3 511 518 3 648 442 3 765 673 4 059 971 5 133 864 

Vlastní zdroje 2 821 116 2 943 633 3 079 413 3 318 142 4 208 853 

Majetkové fondy 2 787 120 2 842 010 2 956 944 3 163 290 4 035 555 

Finanční  a peněžní fondy 33 716 26 600 67 820 95 013 115 271 

Hospodářský výsledek 280 75 022 54 649 59 840 58 027 

Cizí zdroje 690 401 704 809 686 260 741 828 925 011 

Dlouhodobé závazky 33 165 65 851 35 648 19 933 0 

Krátkodobé závazky 615 322 611 549 630 548 682 426 803 270 

Přechodné účty pasivní 41 914 27 409 20 065 39 469 121 741 

PASIVA CELKEM 3 511 518 3 648 442 3 765 673 4 059 971 5 133 864 
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Mezi jednotlivé položky aktiv patří stálá aktiva, do kterých spadá dlouhodobý 

nehmotný a hmotný majetek. Největší část nehmotného dlouhodobého majetku ve FNO 

tvoří zejména software. Mezi nejvýznamnější položky dlouhodobého hmotného majetku 

patří zejména stavby, samostatné movité věci a soubory movitých věcí, dále pozemky a 

drobný dlouhodobý majetek. Hodnota stálých aktiv se za sledované období postupně 

zvyšovala a tvoří průměrně 80% z celkových aktiv. Průměrná částka stálých aktiv za 

sledované období tvořila 3 236 915 tis. Kč.  

Do oběžných aktiv patří zásoby, pohledávky, finanční majetek a přechodné účty 

aktivní. Za sledované období tvoří oběžná aktiva průměrně 20% z celkových aktiv. Zásoby 

FNO tvoří hlavně materiál a zboží na skladě. Zásoby představují průměrně částku 78 886 

tis. Kč. Mezi stěžejní položky pohledávek můžeme zařadit hlavně pohledávky za 

odběrateli. Celkové pohledávky za sledované období tvoří částku 300 797 tis. Kč. Nejvyšší 

položku finančního majetku utváří běžný účet. Celková výše finančního majetku za 

sledované období stále roste a v průměru činí 389 026 tis. Kč. Přechodné účty aktivní tvoří 

převážně dohadné účty aktivní. Tato položka za sledované období klesá. 

 

Pasiva tvoří vlastní a cizí zdroje. Vlastní zdroje obsahují majetkové fondy, 

finanční a peněžní fondy a hospodářský výsledek. 

Majetkové fondy – nejdůležitější položky majetkových fondů představují fondy 

dlouhodobého majetku. 

Finanční a peněžní fondy tvoří převážně fond reprodukce majetku a dále rezervní fond.  

Hospodářský výsledek za sledované období byl vždy kladný, nemocnice tedy vykazovala 

zisk. 

Do cizích zdrojů patří dlouhodobé a krátkodobé závazky a přechodné účty pasivní.  

Dlouhodobé závazky FNO tvořily za rok 2005 33 165 tis. Kč, v roce 2006 65 851 tis. Kč, 

v roce 2007 činily závazky 35 648 tis. Kč, v roce 2008 klesly na 19 933 tis. Kč a v roce 

2009 byla FNO bez dlouhodobých závazků.  

Krátkodobé závazky jsou zejména závazky k dodavatelům (tvoří průměrně 668 623 tis. 

Kč), ostatní závazky vůči zaměstnancům, přijaté zálohy a také závazky ze sociálního 

zabezpečení a zdravotního pojištění. Krátkodobé závazky se zvýšily od roku 2005, kdy 

tvořily 615 322 tis. Kč, o 187 948 tis. Kč oproti roku 2009, kdy představovaly částku 803 

270 tis. Kč. 

Přechodné účty pasivní – zde patří převážně dohadné účty pasivní. 
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4.2 Rozbor nákladů 

Tab. 2: Náklady FNO v letech 2005 – 2009 (v tis. Kč) [18 + vlastní zpracování] 

Název položky 2005 2006 2007 2008 2009 

Spotřebované nákupy 1 436 986 1 496 307 1 561 441 1 711 622 1 908 469 

Služby 164 802 182 951 217 944 238 292 257 423 

Osobní náklady 1 156 783 1 223 802 1 317 918 1 377 129 1 533 098 

Daně a poplatky 89 311 179 185 66 

Ostatní náklady 19 316 33 645 32 580 34 386 31 413 

Odpisy a prodaný majetek 216 917 215 911 235 284 259 030 290 731 

NÁKLADY CELKEM 2 994 897 3 152 925 3 365 347 3 620 643 4 021 199 

 

Spotřebované nákupy - zde patří spotřeba materiálu (léky, krev a krevní výrobky, SZM, 

ostatní materiál), spotřeba energie (elektrická energie, voda, teplo, plyn, pára) a prodané 

zboží.  

Služby tvoří opravy a udržování, cestovné, náklady na reprezentaci a ostatní služby. 

Osobní náklady se skládají ze mzdových nákladů, zákonného sociálního pojištění, 

zákonných sociálních nákladů a ostatních nákladů.  

Daně a poplatky tvoří daň silniční, daň z nemovitostí a ostatní daně a poplatky. 

Ostatní náklady se skládají ze smluvních pokut a úroků z prodlení, ostatních pokut a 

penálů, odpisů nedobytných pohledávek, úroků, kurzových ztrát, dále zde patří položka 

manka a škody a jiné ostatní náklady.  

Odpisy a prodaný majetek jsou odpisy DHM a DNM, zůstatková cena prodaného DHM 

a DNM a prodaný materiál. 

Daň z příjmu – pod tuto položku spadá daň z příjmů a dodatečné odvody daně z příjmů. 

 

Celkové náklady ve sledovaném období mají rostoucí tendenci. Rozdíl mezi rokem 

2005 a 2009 činí 1 026 302 tis. Kč. 

Největší část nákladů za sledované období tvoří spotřebované nákupy, které 

představují průměrně 47% z celkových nákladů. Další významnou částí nákladů tvoří 

osobní náklady, které činí průměrně 39% z celkového počtu nákladů. Největší částí 

osobních nákladů jsou mzdové náklady, které tvoří průměrně 968 891 tis. Kč za sledované 
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období a představují 73% z osobních nákladů. Další významnou položku tvoří odpisy a 

prodaný materiál a činí průměrně 243 575 tis. Kč. Položka služby utváří průměrně částku 

212 282 tis. Kč. Naopak nejmenší položkou nákladů jsou daně a poplatky, které tvoří jen 

minimum z celkových nákladů (netvoří ani 1% z celkových nákladů). Podíly jednotlivých 

nákladových položek za sledované období obsahují přílohy 5 – 9. 

 

Tab. 3: Srovnání plánovaných a skutečných nákladů v letech 2005 – 2009 (v tis. Kč, bez 

daně z příjmu) [18, 20 + vlastní zpracování] 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Plán 2 880 168 3 110 647 3 250 938 3 553 462 3 855 720 

Skutečnost 2 994 897 3 152 925 3 365 347 3 620 643 4 021 199 

 

Skutečné náklady za rok 2005 byly o 3,98% vyšší než plánované. Náklady za rok 

2006 byly o 1,36% vyšší než byl plán, v roce 2007 vzrostly o 3,52% než bylo v plánu,  o 

rok později skutečné náklady byly větší o 1,89% než plánované a v posledním sledované 

roce skutečné náklady převýšily plánované o 4,29%. 

 

Obr. 2: Vývoj nákladů v letech 2005 – 2009 (v %) [vlastní zpracování] 
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4.3 Rozbor výnosů 

Tab. 4: Výnosy ve FNO v letech 2005 – 2009 (v tis. Kč) [18 + vlastní zpracování] 

Název položky 2005 2006 2007 2008 2009 

Tržby za vlastní 

výkony a zboží 
2 723 234 2 878 287 3 083 495 3 291 209 3 677 733 

Aktivace 104 720 90 583 106 377 139 311 151 214 

Ostatní výnosy 78 029 103 442 142 076 141 652 136 406 

Tržby z prodeje 

majetku 
77 830 73 703 80 871 93 124 96 433 

Dotace 12 378 81 720 9 038 15 292 30 915 

VÝNOSY CELKEM 2 996 193 3 227 735 3 421 857 3 680 588 4 092 702 

 

Tržby za vlastní výkony a zboží – do této položky řadíme tržby za vlastní výrobky, tržby 

z prodeje služeb a tržby za prodané zboží. 

Aktivace – zde patří aktivace materiálu a zboží, aktivace vnitroorganizačních služeb a 

aktivace dlouhodobého hmotného majetku. 

Ostatní výnosy – tato položka tvoří smluvní pokuty a úroky z prodlení, platby za odepsané 

pohledávky, úroky, kurzové zisky, zúčtování fondů a jiné ostatní výnosy. 

Tržby z prodeje majetku – tržby z prodeje DHM a DNM a tržby z prodeje materiálu. 

Dotace – tuto položku tvoří provozní dotace. 

 

Celkové výnosy ve sledovaném období stále rostou. Rozdíl mezi rokem 2005 a 

2009 činí 1 096 509 tis. Kč. 

Nejdůležitější položkou výnosů jsou tržby za vlastní výkony a služby. Tvoří 90% 

z celkových výnosů a hlavní položkou těchto výnosů jsou tržby od zdravotních pojišťoven. 

Tyto tržby činí průměrně 2 676 131 tis. Kč 
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Tab. 5: Srovnání plánovaných a skutečných výnosů v letech 2005 – 2009 (v tis. Kč) [18, 

20 + vlastní zpracování] 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Plán 2 881 768 3 111 946 3 305 459 3 604 918 3 908 220 

Skutečnost 2 996 193 3 227 735 3 421 857 3 680 588 4 092 702 

 

Skutečné výnosy za rok 2005 byly o 3,97% vyšší než plánované. V roce 2006 byly 

skutečné výnosy o 3,72% vyšší než bylo v plánu, v roce 2007 byly výnosy větší o 3,52% 

než byl plán na tento rok. O rok později skutečné výnosy stouply o 2,10% než bylo v plánu 

a v posledním roce 2009 skutečné výnosy převýšily plánované o 4,72?%. 

 

Obr. 3: Vývoj výnosů v letech 2005 – 2009 (v %) [vlastní zpracování] 
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4.4 Výsledky hospodaření v letech 2005 - 2009 

Tab. 6: Přehled hospodaření v letech 2005 – 2009 (v tis. Kč) [18,20 + vlastní zpracování] 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Náklady hlavní 

činnosti 
2 975 518 3 128 449 3 347 221 3 601 154 4 014 083 

Výnosy hlavní 

 činnosti 
2 975 418 3 202 420 3 400 332 3 660 140 4 071 332 

HV HLAVNÍ 

ČINNOSTI 
-100 73 971 53 111 58 985 57 249 

Náklady hospodářské 

činnosti 
20 395 24 545 19 987 19 594 20 591 

Výnosy hospodářské 

činnosti 
20 775 25 315 21 525 20 449 21 370 

HV HOSPODÁŘSKÉ 

ČINNOSTI 
380 770 1 538 855 778 

CELKOVÝ HV 

PŘED ZDANĚNÍM 
1 296 74 810 56 509 59 946 71 503 

Pozn.:  Náklady a výnosy jsou uváděny bez vnitropodnikových. 

 

Obr. 4: Vývoj hospodářského výsledku (před zdaněním) v letech 2005 – 2009 (v tis. Kč) 

[vlastní zpracování] 
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Pozn.: Součástí hospodaření FN v roce 2006 je zúčtování mimořádného provozního příspěvku MZ  

ČR ve výši 71,4 mil. Kč na úhradu závazků. 
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4.5 Finanční analýza FNO 

Mezi základní ukazatele finanční analýzy patří poměrové ukazatele, ty můžeme 

rozdělit na:  

 ukazatelé rentability 

 ukazatelé aktivity 

 ukazatelé likvidity 

 ukazatelé zadluženosti 

 

Ukazatelé rentability 

 

Ukazatelé rentability jsou ukazatelé, kde se v čitateli vyskytuje ukazatel 

odpovídající hospodářskému výsledku a ve jmenovateli kapitál resp. tržby. Ukazatelé 

rentability mají mít obecně rostoucí tendenci, ale jejich velikost a růst opět závisí na 

odvětví. Dva nejčastěji uváděné ukazatelé rentability jsou ukazatel rentabilita vlastního 

kapitálu a rentabilita celkového kapitálu. [19] 

 

Rentabilita celkových aktiv (ROA) = EBIT / celková aktiva 

 

ROA poměřuje zisk k celkovým aktivům investovaným do podnikání, bez ohledu 

na to, z jakých zdrojů byly investovány. [19] 

 

Rentabilita celkových aktiv FNO byla v roce 2005 0,04%, v roce 2006 činila 2,05%, za 

rok 2007 vykazovala 1,05%, v roce 2008 1,48% a v posledním sledovaném roce 1,39%. 

 

Hodnoty ukazatele ROA jsou nejlepší v roce 2006, v dalších sledovaných letech klesaly, 

ale jen mírně. Průměrná hodnota činí 1,29%. 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) = zisk / vlastní kapitál 

 

Ukazatel zjišťuje vlastníkům míru ziskovosti vlastního kapitálu, tedy zda jejich 

kapitál přináší dostatečný výnos. [19] 
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Rentabilita vlastního kapitálu byla v roce 2005 0,01%, v roce 2006 činila 2,54%, za rok 

2007 1,77%, v roce 2008 byla 1,80% a v posledním roce 2009 činila 1,38%. 

 

Hodnoty ukazatele ROE mají podobný vývoj jako předešlý ukazatel. Průměr činí 1,5% a 

v posledním roce hodnota klesla, což může naznačit o něco horší vývoj do budoucna. 

 

Rentabilita tržeb (ROS) = zisk / tržby 

 

Tento ukazatel nám říká, jaký podíl z tržeb zaujímá zisk. [19] 

 

Rentabilita tržeb činila 0,01% za rok 2005, 2,60% v roce 2006, v následujícím roce byla 

nejvyšší a činila 1,77%, v roce 2008 1,82% a v roce 2009 klesla na 1,58%.  

 

Rentabilita tržeb se opět vyvíjí podobným způsobem jako předchozí ukazatele rentability. 

 

Tab. 7: Ukazatelé rentability FNO v letech 2005 – 2009 (v %) [vlastní zpracování] 

Ukazatel 2005 2006 2007 2008 2009 

ROA 0,04 2,05 1,05 1,48 1,39 

ROE 0,01 2,54 1,77 1,80 1,38 

ROS 0,01 2,60 1,77 1,82 1,58 

 

Ukazatelé aktivity (obratu) 

 

Ukazatele aktivity – obratu charakterizují, jak efektivně podnik využívá jednotlivé 

složky aktiv. Všeobecně platí, že čím vyšší je hodnota ukazatele, tím lépe. Je možné i 

vyjádření v čase – ukazatelé doby obratu. Tady je tendence opačná – čím méně dní obratu, 

tím lepší hodnota ukazatele. [19] 

 

Obrat celkových aktiv = výnosy / celková aktiva 

 

Tímto ukazatelem lze vyhodnotit stav využití aktiv, což má velký význam při 

rozhodování o dalším směru vývoje podnikatelských aktivit. Jako pozitivní se vždy bere 

růst těchto aktivit. [19] 
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Obrat celkových aktiv ve sledovaných letech měl tyto hodnoty: 

 

2005 = 0,85 2006 = 0,88 2007 = 0,91 2008 = 0,91 2009 = 0,80 

 

Doba obratu celkových aktiv = 365 / obrat celkových aktiv 

 

Doba obratu celkových aktiv byla v roce 2005 429 dní, v roce 2005 klesla na 415 dní, 

v letech 2007 a 2008 činila stejný počet 401 dní a v roce 2009 stoupla na 456 dní. 

 

Doba obratu celkových aktiv klesala, což je pozitivní fakt, v  roce 2009 ale jeho výše 

stoupla na nejvyšší hodnotu za sledované období, což napovídá horšímu vývoji tohoto 

ukazatele. 

 

Obrat zásob = tržby / zásoby 

 

Udává počet obrátek za určité období. [19] 

 

Obrat zásob měl v roce 2005 hodnotu 35,41, v roce 2006 42,42, v roce 2007 činil 44,60, 

v následujícím roce 2008 se rovnal hodnotě 38,29 a v roce 2009 měl hodnotu 38,90. 

 

Doba obratu zásob = 365 / obrat zásob 

 

Doba obratu zásob v prvním sledovaném roce činila 10 dní, v roce 2006 9 dní, o rok 

později byla 8 dní, v roce 2006 se rovnala 10. dnům a v posledním roce 9 dní. 

 

Doba obratu zásob je za sledované období téměř stabilní. V posledním roce mírně klesla, 

což značí dobrý vývoj. 

 

Obrat pohledávek = tržby / pohledávky 

 

Obrat pohledávek vykazoval v roce 2005 hodnotu 6,82, v následujícím roce byla hodnota 

9,29, v roce 2007 se hodnota rovnala číslu 13,33, v roce 2008 byla hodnota téměř totožná 

s předchozím rokem a činila 13,35 a v roce 2009 11,59. 
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Doba obratu pohledávek = 365 / obrat pohledávek 

 

Doba obratu pohledávek v roce 2005 byla 54 dní a v následujícím roce 39 dní, v roce 2007  

28 dní, za rok 2008 činila 27 dní a v roce 2009 32 dní.  

 

Doba obratu pohledávek klesá, což je pozitivní jev a ukazuje nám, že pohledávky bývají 

splaceny dříve. Výjimkou je poslední sledovaný rok, kdy doba obratu pohledávek vzrostla, 

což není pozitivní jev. 

 

Tab. 8: Ukazatelé aktivity FNO v letech 2005 – 2009 (ve dnech) [vlastní zpracování] 

Ukazatel 2005 2006 2007 2008 2009 

Doba obratu celkových aktiv 429 415 401 401 456 

Doba obratu zásob 10 9 8 10 9 

Doba obratu pohledávek 54 39 28 27 32 

 

 

Ukazatelé likvidity – nám vyjadřují schopnost firmy splácet své závazky.  

 

Čím jsou ukazatele likvidity vyšší, tím je situace podniku z hlediska jeho platební 

pohotovosti lepší. Příliš vysoké ukazatele likvidity však také nemusejí být příznivé, neboť 

znamenají vysoké hodnoty oběžných aktiv, resp. jejich některých složek (např. zásob, 

pohledávek, i finančního majetku), které přinášejí malé efekty. Snížení zásob nebo 

pohledávek nejen snižuje náklady s nimi spojené, ale především umožňuje snížení kapitálu 

vázaného v oběžných prostředcích a jeho efektivnější využití. [19] 

 

Ukazatel se dělí na tři stupně: 

 

1. stupeň = tzv. okamžitá likvidita = krátkodobý finanční majetek / krátkodobé 

závazky 

 

Tento ukazatel by měl mít hodnotu kolem 1. V odborných publikacích se také 

setkáváme s tím, že hodnota tohoto ukazatele by se měla pohybovat kolem 0,2. 

 



  

29 

 

Okamžitá likvidita měla ve sledovaných letech tyto hodnoty: 

 

2005 = 0,43 2006 = 0,49 2007 = 0,68 2008 = 0,70 2009 = 0,75 

 

Ukazatel okamžité likvidity ve sledovaném období nestále mírně stoupá, tudíž má pozitivní 

vývoj.  

 

2. stupeň = tzv. pohotová likvidita = krátkodobý finanční majetek + pohledávky / 

krátkodobé závazky 

 

Hodnota pohotové likvidity by se měla pohybovat mezi  čísly 1 – 1,5. 

 

Pohotová likvidita činila ve sledovaných letech tyto hodnoty: 

 

2005 = 1,70 2006 = 1,00 2007 = 1,04 2008 = 1,06 2009 = 1,15 

 

Nejvyšší hodnota ukazatele byla v roce 2005, v dalších letech měla klesající tendenci a 

v posledním roce mírně vzrostl, ale vývoj posledních 4 sledovaných let byl téměř stabilní. 

 

3. stupeň = tzv. běžná likvidita = oběžná aktiva / krátkodobé závazky 

 

Hodnota ukazatele běžné likvidity by se měla pohybovat v rozmezí 2 – 3, ale pro 

jednotlivá odvětví se může částečně měnit. 

 

Běžná likvidita se ve sledovaných letech pohybovala v těchto hodnotách: 

 

2005 = 2,09 2006 = 1,12 2007 = 1,16 2008 = 1,19 2009 = 1,30 

 

Ukazatel běžné likvidity byl nejvyšší v roce 2005, v dalším roce hodnota klesla, ale od 

roku 2007 opět mírně rostla, což naznačuje dobrý vývoj do budoucna. 
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Tab. 9: Likvidita ve FNO v letech 2005 – 2009 [vlastní zpracování] 

Ukazatel 2005 2006 2007 2008 2009 

Okamžitá likvidita 0,43 0,49 0,68 0,70 0,75 

Pohotová likvidita 1,70 1,00 1,04 1,06 1,15 

Běžná likvidita 2,09 1,12 1,16 1,19 1,30 

 

Ukazatelé zadluženosti  

 

Ukazatelé zadluženosti informují o struktuře zdrojů používaných k financování 

firmy. V jakém rozsahu firma používá k financování svých aktivit dluhy, neboť čím více 

má firma dluhů, tím větší je zadluženost. Přiměřená zadluženost je pro zdravou a funkční 

firmu dokonce i užitečná. Zadluženost zvyšuje rentabilitu a tím také přispívá k vyšší tržní 

hodnotě firmy. Se zvyšující se zadlužeností stoupá ovšem finanční riziko, hlavně pro 

majitele, protože je firma povinna splácet úroky z dluhů, a samozřejmě také samotný dluh. 

[19] 

 

Podíl vlastního kapitálu = vlastní kapitál / aktiva celkem 

 

Podíl vlastního kapitálu nám ukazuje schopnost financovat majetek z vlastních zdrojů. 

 

Podíl vlastního kapitálu vykazoval ve sledovaných letech následující hodnoty: 

 

2005 = 80,34%   2006 = 80,68%   2007 = 81,78%   2008 = 81,73%   2009 = 81,98% 

 

Ukazatel podílu vlastního kapitálu na aktivech je téměř stabilní a pohybuje se v průměru na 

81,3%.  

 

Celková zadluženost = cizí zdroje / aktiva celkem 

 

Celková zadluženost zjišťuje, v jakém rozsahu je firma financována cizími zdroji. 

Tento ukazatel by se měl pohybovat nad hodnotou 0,5, protože krytí více jak 50% aktiv 

dluhy může být rizikové. [19] 
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Celková zadluženost má v letech 2005 – 2009 tyto hodnoty: 

 

2005 = 19,66%   2006 = 19,32%   2007 = 18,22%   2008 = 18,27%   2009 = 18,02% 

 

Celková zadluženost má klesající tendenci (výjimkou je rok 2008, ale nárůst je jen 

minimální), je to pozitivní efekt a naznačuje dobrý vývoj, protože celková zadluženost 

FNO mírně klesá. 

 

Krátkodobá zadluženost = krátkodobé závazky / aktiva celkem 

 

Krátkodobá zadluženost vykazovala ve sledovaných letech následující hodnoty: 

 

2005 = 8,98%   2006 = 16,76%   2007 = 16,74%   2008 = 16,81%   2009 = 15,65% 

 

Krátkodobá zadluženost byla nejnižší v roce 2005, téměř stabilní v letech 2006 – 2008 a 

v roce 2009 mírně klesla, což naznačuje dobrý vývoj. 

 

Dlouhodobá zadluženost = dlouhodobé závazky / aktiva celkem 

 

Dlouhodobá zadluženost v letech 2005 – 2009 má tyto hodnoty: 

 

2005 = 0,94%   2006 = 1,80%   2007 = 0,95%   2008 = 0,50%   2009 = 0% 

 

Dlouhodobá zadluženost se pohybovala kolem jednoho procenta, v roce 2009 dokonce 

klesla na nulovou hodnotu, tudíž nemocnice neměla žádné dlouhodobé závazky. 

 

Úrokové krytí = zisk před zdaněním + úroky /nákladové úroky 

 

Informuje, kolikrát převyšuje zisk placené úroky. Pokles tohoto ukazatele vždy 

znamená klesající výkonnost firmy a hodnotu ukazatele kolem 1 pak blížící se krizi, neboť 

pokud je tento ukazatel roven jedné, pak je na zaplacení úroků spotřebován všechen zisk. 

[19] 
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Hodnoty úrokového krytí v letech 2005 – 2009 jsou následující: 

 

2005 = 2,83   2006 = 1085,20   2007 = 0   2008 = 3527,24   2009 = 0 

 

Nejvyšší hodnota byla v roce 2008 a druhá nejvyšší v roce 2006. V roce 2006 a 2009 byla 

nulová, protože FNO neměla žádné nákladové úroky. 

 

Tab. 10: Zadluženost FNO v letech 2005 – 2009 (v %) [vlastní zpracování] 

Ukazatel 2005 2006 2007 2008 2009 

Podíl vlastního kapitálu 80,34 80,68 81,78 81,73 81,98 

Krátkodobá zadluženost 8,98 16,76 16,74 16,81 15,65 

Dlouhodobá zadluženost 0,94 1,80 0,95 0,50 0 

Celková zadluženost 19,66 19,32 18,22 18,27 18,02 

 

 

Další ukazatel finanční analýzy 

 

Čistý pracovní kapitál (ČPK) = oběžná aktiva – krátkodobé závazky 

 

Čistý pracovní kapitál vypovídá o vztazích mezi majetkovou strukturou firmy a její 

kapitálovou strukturou. [19]  

 

Čistý pracovní kapitál vykazoval ve sledovaných letech následující hodnoty: 

 

2005 = 42 792   2006 = 74 802   2007 = 100 250   2008 = 131 765   2009 = 242 170 

 

Čistý pracovní kapitál má stoupající tendenci, tudíž s každým následujícím rokem má FNO 

větší schopnost splácet své závazky a to je pozitivní jev. 

 

 

 

 

Pozn. k finanční analýze: Detailní výpočty obsahují přílohy 10 – 27. 
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5 ANALÝZA HOSPODAŘENÍ AMBULANCÍ 

 

Náklady ambulancí můžeme rozdělit na variabilní a fixní. Většina těchto 

nákladových položek je stejná u obou ambulancí. 

 

Variabilní náklady – mají vazbu na objem realizované péče 

1. léky 

2. speciální zdravotnický materiál (SZM) 

3. vnitropodnikové náklady: 

 služby odběrového centra 

 služby centrální sterilizace (jen ambulance II) 

4. částečně i další vnitropodnikové náklady: 

 náklady na vnitropodnikové výkony: 

o SVLS klinické hematologie 

o SVLS biochemie 

o SVLS nukleární medicíny 

o SVLS RDG  

 

Fixní náklady 

1. Vnitropodnikové náklady: 

 služby centra vzdělávání 

 služby technické dopravy 

 služby údržby 

 provozní režie 

 ústavní režie 

 praní prádla 

 

2. Náklady na spotřebu všeobecného materiálu (VM): 

 VM kancelářský 

 VM čistící prostředky 

 VM ostatní – materiál výpočetní techniky včetně náhradních dílů 

 VM ostatní – nečleněný DHM, materiál jednorázové spotřeby 
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 VM pro údržbu – ostatní nečleněný 

 VM údržbu – ostatní náhradní díly zdravotní techniky (jen u ambulance II.) 

 

3. Náklady na nákupy DDHM : 

 nábytek a ostatní zařízení 

 výpočetní technika (jen u ambulance II.) 

 zdravotní lékařské přístroje a nástroje (jen u ambulance II.) 

 

4. Náklady na ostatní materiál: 

 OOPP zaměstnanců včetně netkaného textilu 

 

5. Náklady na energii: 

 spotřeba elektrické energie 

 vodné, stočné 

 teplo CZT 

 plyn 

 

6. Náklady na opravování a udržování: 

 stavební opravy 

 stroje a přístroje provozní (jen u ambulance I.) 

 zdravotní a laboratorní techniky (jen u ambulance II.) 

 ostatní nečleněné 

 

7. Náklady na cestovné za účelem vzdělávání : 

 tuzemské  

 zahraniční (jen u ambulance I.) 

 

8. Náklady na ostatní služby: 

 služby telefonních spojů 

 úklidové služby 

 čalounické služby (jen u ambulance I.) 

 technické revize, kalibrace 

 tepelné hospodářství 
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 ostatní služby nečleněné (jen u ambulance II.) 

 

9. Osobní náklady: 

 mzdové náklady 

 zákonné sociální pojištění 

 zákonné zdravotní pojištění 

 zákonné sociální náklady – základní příděl FKSP 

 náhrady mezd (jen u ambulance I.) 

 

10. Jiné ostatní náklady: 

 kurzové ztráty (jen u ambulance I.) 

 zákonné pojištění  

 účastnické poplatky – školení 

 

 

Veškerá péče, která se na těchto ambulancích vykazuje, se proplácí zdravotní 

pojišťovnou přes výkonovou hodnotu bodu, což je platba za vykázanou péči v bodech dle 

konkrétní platné úhradové vyhlášky.  

Následující hodnoty jsou propočteny tak, že platby za péči jsou propočteny přes 

výnosovou hodnotu bodu, srovnatelnou pro všechna období (konkrétně 0,91 Kč/bod) plus 

platba za zvlášť účtovaný materiál (ZUM) a zvlášť účtované léčivé přípravky (ZULP). 
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5.1 Hospodaření Všeobecné interní ambulance I. 

5.1.1 Rozbor nákladů 

Tab. 11: Přehled nákladů ambulance I. v letech 2005 – 2009 (v Kč) [18 + vl. zpracování] 

Nákladová položka 2005 2006 2007 2008 2009 

Léky 7 621 14 826 6 126 7 412 713 431 

SZM 17 725 2 784 2 371 2 545 3 400 

Spotřeba VM 7 641 4 968 11 574 9 293 13 924 

Nákup DDHM 0 30 464 0 0 0 

Ostatní materiál 1 081 611 1 474 614 2 078 

Spotřeba energie 50 880 47 963 52 057 59 391 61 150 

Opravy a udržování 504 1 044 2 091 3 239 16 260 

Cestovné 0 1 104 2 735 1 128 1 627 

Ostatní služby 28 413 24 698 17 640 18 602 21 485 

Osobní náklady 748 822 847 321 910 323 933 751 929 157 

Jiné ostatní náklady 2 294 2 588 2 845 2 887 2 917 

Vnitropodnikové náklady 249 064 214 110 284 222 304 747 275 564 

   z toho:      

   Provozní režie 23 184 20 688 36 828 34 584 30 492 

   Ústavní režie 21 684 19 392 34 824 30 276 28 368 

   VP výkony SVLS 202 550 163 449 209 765 236 640 212 582 

NÁKLADY CELKEM 1 114 045 1 192 480 1 293 457 1 343 607 2 040 990 

N na společnou správu 4 014 4 717 8 319 8 491 8 531 

N vč. podílu spol. správy 1 118 059 1 197 197 1 301 776 1 352 098 2 049 521 

N vč. podílu spol. správy, 

bez VPN SVLS 
915 509 1 033 748 1 092 013 1 115 457 1 836 939 

 

Celkové náklady ambulance mají rostoucí tendenci. Rozdíl mezi rokem 2005 a 

2009 činí 926 945 Kč a v průměru činily 1 396 916 Kč. 

Největší část nákladů tvoří osobní náklady, které činí průměrně 63% z celkových 

nákladů ambulance. Největší položkou osobních nákladů jsou mzdové náklady, které tvoří 

průměrně 639 071 Kč a tvoří 73% osobních nákladů. Mzdové náklady také každým rokem 

rostou. Další významnou položku utváří vnitropodnikové náklady, které se podílejí 

průměrnou částkou 265 541 Kč a tvoří 19% nákladů ambulance. Spotřeba energie tvoří 
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průměrně 54 288 Kč a podílí se na celkových nákladech ambulance téměř 4%. Velmi 

významnou položku nákladů v roce 2009 tvoří náklady na léky, ty činily 713 431 Kč a 

tvořily téměř 35% nákladů. Pro srovnání let 2005 – 2008 tvořily náklady na léky průměrně 

jen 0,7% celkových nákladů ambulance. Náklady včetně podílu společné správy činí 

v průměru 1 403 730 Kč a náklady včetně podílu společné správy a bez VPN SVLS tvoří 

průměrně částku 1 198 733 Kč. Procentuální podíl jednotlivých nákladových položek 

ambulance v letech 2005 - 2009 je uveden v přílohách 28 - 32. 

5.1.2 Rozbor výnosů 

Tab. 12: Přehled výnosů ambulance I. v letech 2005 – 2009 (v Kč) [18 + vl. zpracování] 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Skutečně vykázaná péče v 

bodech 
452 619 759 439 711 633 626 909 593 487 

Fakturované ZUM a ZULP v 

Kč 
8 284 342 234 220 

Skutečně vykázaná péče 

(body * 0,91 Kč) 
411 883 691 089 647 586 570 487 540 073 

Fakturované ZUM a ZULP 

(ZUM a ZULP * 1) 
8 284 342 234 220 

Ostatní výnosy 237 0 0 44 055 43 404 

   z toho:      

   Platby mimo ZP 0 0 0 0 0 

   Regulační poplatky 0 0 0 44 055 43 404 

Vnitropodnikové výnosy 0 0 0 0 0 

VÝNOSY – teoret. propočet 

tržeb od ZP dle skut. vyk. 

péče + ost. výnosy 

412 128 691 373 647 928 614 776 583 697 

Pozn.: Tržby od ZP propočteny výkonovou hodnotou bodu dle úhradové vyhlášky pro rok 2009 – tj. 0,91 

Kč a ZUM a ZULP za 1Kč. 

 

Celkové výnosy ambulance dle teoretického propočtu tržeb od ZP dle skutečně 

vykázané péče a s ostatními výnosy tvoří průměrně 589 980 Kč. Nejvyšší výnosy 

ambulance byly v roce 2006, naopak nejnižší v roce předchozím. Od roku 2008 se do 
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výnosů počítají také regulační poplatky, které v roce 2008 činily 44 055 Kč a v roce 2009 

43 404 Kč. 

5.1.3 Hospodářský výsledek 

Tab. 13: Hospodaření ambulance I. v letech 2005 – 2009 (v Kč) [18 + vlastní zpracování] 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Hospodářský výsledek -503 381 -342 375 -444 085 -500 681 -1 253 242 

Nákladový bod – vč. 

Režie spol. správy, bez 

nákladů na SVLS 

2,02 1,36 1,53 1,78 3,09 

Zisk / ztráta na 1 bod -1,11 -0,45 -0,62 -0,87 -2,18 

Rentabilita tržeb  

(zisk / tržby) 
-1,22 -0,50 -0,69 -0,81 -2,15 

Pozn.:  Nákladový bod = (propočtené N celkem – fakturované ZUM a ZULP) / vykázaná péče v bodech 

 

Hospodářský výsledek ambulance je ve sledovaném období vždy záporný, 

ambulance tedy vykazuje ztrátu. Hospodářský výsledek v roce 2009 výrazně ovlivnily 

zvýšené náklady na léky, které vzrostly o 96% v porovnání s rokem 2008. 
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5.2 Hospodaření Všeobecné interní ambulance II. 

5.2.1 Rozbor nákladů 

Tab. 14: Přehled nákladů ambulance II. v letech 2005 – 2009 (v Kč) [18 + vl. zpracování] 

Nákladová položka 2005 2006 2007 2008 2009 

Léky 1 182 930 793 430 0 

SZM 11 418 4 599 3 558 3 155 3 383 

Spotřeba VM 7 928 7 211 17 161 12 643 8 794 

Nákup DDHM 5 462 45 682 0 0 0 

Ostatní materiál 1 117 728 1 642 952 775 

Spotřeba energie 62 113 58 553 63 548 72 501 74 651 

Opravy a udržování 5 242 323 2 091 1 508 23 692 

Cestovné 422 0 226 0 0 

Ostatní služby 25 777 27 530 21 675 24 680 24 303 

Osobní náklady 945 813 1 014 993 1 062 458 1 114 837 863 837 

Jiné ostatní náklady 2 900 3 112 3 265 3 418 2 681 

Vnitropodnikové náklady 340 926 322 562 397 866 404 101 392 803 

   z toho:      

   Provozní režie 57 684 60 324 112 620 105 324 88 464 

   Ústavní režie 53 940 56 568 106 476 92 196 82 308 

   VP výkony SVLS 220 848 196 692 174 620 201 981 216 609 

NÁKLADY CELKEM 1 410 299 1 486 314 1 574 283 1 638 225 1 394 919 

N na společnou správu 9 983 14 153 25 832 25 472 23 994 

N vč. Podílu spol. správy 1 420 282 1 500 467 1 600 115 1 663 697 1 418 913 

N vč. podílu spol. správy, 

bez VPN SVLS 
1 199 435 1 303 776 1 425 496 1 461 716 1 202 304 

 

Celkové náklady této ambulance byly největší v roce 2008, naopak v roce 2009 

byly nejnižší za celé sledované období a činily 1 394 919 Kč a průměrně 1 500 808 Kč. 

Největší část nákladů představují, stejně jako u Všeobecné interní ambulance I., 

osobní náklady. Tyto náklady tvoří průměrně 67% celkových nákladů ambulance. Zde jsou 

největší položkou osobních nákladů opět mzdové náklady, které v průměru tvoří 731 682 

Kč a činí také 73% z osobních nákladů. V období let 2005 – 2008 mzdové náklady rostly, 

v roce 2009 klesly o 175 489 Kč v porovnání s rokem předchozím a činily 638 259 Kč. 
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Významnou položkou nákladů jsou také vnitropodnikové náklady, které jsou v průměrné 

výši 371 652 Kč a tvoří 25% nákladů této ambulance. Spotřeba energie se podílí na 

celkových nákladech ambulance průměrnou částkou 66 273 Kč a tvoří necelých 4,5% 

nákladů ambulance. Tato ambulance má mnohem menší náklady na léky než předchozí 

ambulance a netvoří průměrně ani 1% a v posledním sledovaném roce neměla ambulance 

žádné náklady na léky. Náklady včetně podílu společné správy činí v průměru 1 520 695 

Kč a náklady včetně podílu společné správy a bez VPN SVLS tvoří průměrně částku 1 318 

545 Kč. Procentuální podíl jednotlivých nákladových položek ambulance v letech 2005 – 

2009 je uveden v přílohách 33 – 37. 

5.2.2 Rozbor výnosů 

Tab. 15: Přehled výnosů ambulance II. v letech 2005 – 2009 (v Kč) [18 + vl. zpracování] 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Skutečně vykázaná péče 

v bodech 
1 320 290 2 322 716 2 167 670 1 819 701 1 778 303 

Fakturované ZUM a ZULP 

v Kč 
0 0  1 313 0 0 

Skutečně vykázaná péče 

(body * 0,91 Kč) 
1 201 464 2 113 672 1 972 580 1 655 928 1 618 256 

Fakturované ZUM a ZULP 

(ZUM a ZULP * 1) 
0 0 1 313 0 0 

Ostatní výnosy 5 774 1 440 3 413 61 530 58 533 

   z toho:      

   Platby mimo ZP 23 1 440 3 413 2 231 0 

   Regulační poplatky 0 0 0 59 299 58 533 

Vnitropodnikové výnosy 0 0 0 0 0 

VÝNOSY – teoret.. propočet 

tržeb od ZP dle skut. vyk. 

péče + ost. výnosy 

1 207 238 2 115 112 1 977 306 1 717 458 1 676 789 

Pozn.:  Tržby od ZP propočteny výkonovou hodnotou bodu dle úhradové vyhlášky pro rok 2009 – tj. 0,91 

Kč a ZUM a ZULP za 1Kč. 
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Celkové výnosy ambulance dle teoretického propočtu tržeb od ZP dle skutečně 

vykázané péče a ostatních výnosů tvoří v průměru 1 738 781 Kč. Nejvyšší výnosy 

ambulance byly v roce 2006, naopak nejnižší v roce 2005. Od roku 2008 se do výnosů 

počítají také regulační poplatky, které v roce 2008 činily 59 299 Kč a v roce 2009 částku 

58 533 Kč. 

5.2.3 Hospodářský výsledek 

Tab. 16: Hospodaření ambulance II. v letech 2005 – 2009 (v Kč) [18 + vlastní zpracování] 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Hospodářský výsledek 7 803 811 336 551 810 255 742 474 485 

Nákladový bod – vč. 

Režie spol. správy, bez 

nákladů na SVLS 

0,91 0,56 0,66 0,80 0,68 

Zisk / ztráta na 1 bod 0,00 0,35 0,25 0,11 0,23 

Rentabilita tržeb  

(zisk / tržby) 
0,01 0,38 0,28 0,15 0,28 

Pozn.:  Nákladový bod = (propočtené N celkem – fakturované ZUM a ZULP) / vykázaná péče v bodech 

 

Hospodářský výsledek této ambulance je ve sledovaném období vždy kladný a 

ambulance vykazuje zisk. Nejvyšší zisk byl v roce 2006 a činil 811 336 Kč, naopak 

nejnižší zisk byl v roce 2005, konkrétně 7 803 Kč. V roce 2009 zisk vzrostl oproti roku 

předchozímu o 218 743 Kč. 

 

5.3 Hospodaření ambulancí - srovnání 

Rozdílnost v hospodaření obou ambulancí je dána zejména produktivitou péče na 

lékaře, kdy je v rámci Všeobecné interní ambulance II. větší objem vykázané péče. 

Všeobecná interní ambulance I., která je ztrátová, se do určité míry věnuje zároveň 

revmatologické léčbě a v posledním sledovaném roce také užívá léčebné preparáty pro 

biologickou léčbu, které jsou velmi finančně nákladné. 
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6 INVESTIČNÍ ČINNOST FAKULTNÍ NEMOCNICE 

OSTRAVA 

 

Investiční činnost Fakultní nemocnice Ostrava se řídí určitými zásadami. 

Zpracovávání investičních akcí (investičních záměrů) pro výstavbu, rekonstrukce a 

modernizace staveb, pro pořízení a technické zhodnocení strojů a zařízení atd., hrazených 

plně nebo částečně ze státního rozpočtu nebo z vlastních zdrojů, stanovuje předpis systému 

managementu jakosti FNO, který je v souladu s normou ČSN EN 9007:2001.  

Předpis slouží jako podklad pro investiční záměr pro zařazení investiční akce do 

plánu investic, zajištění studie, projektu, finančních prostředků, realizace a předání 

provozovateli k užívání. 

Investiční záměr věcně a funkčně vymezuje a zdůvodňuje plánované investice, 

vyhodnocuje jejich efektivnost, určuje časový průběh přípravy a realizace a dále potřeby a 

způsob financování. Vyjadřuje tedy návratnost investice. 

 

Investiční akce v letech 2005 – 2009 

 

Investiční akce v roce 2005 – v roce 2005 bylo přiděleno ze státního rozpočtu 

prostřednictvím systémových dotací MZ ČR 70 360 000 Kč na investiční dodávky a 

2 600 000 Kč na neinvestiční dodávky. Nejvýznamnější akce byly např. rekonstrukce 

stávajících objektů na nový pavilon Ústavu soudního lékařství, kde bylo použito 

23 216 000 Kč a na neinvestiční nákupy. Z vlastních zdrojů bylo vyčerpáno 20 604 000 Kč 

na investice a 1 391 000 Kč neinvestičních.   

 

Investiční akce v roce 2006 – výše plánu investic pro rok 2006 byla stanovena ve výši 

139 000 000 Kč, skutečné plnění pak bylo realizováno v částce 142 639 205 Kč.  

 

Investiční akce v roce 2007 – plán investic pro rok 2007 byl stanoven ve výši 

179 000 000 Kč, skutečné plnění pak bylo realizováno v částce 177 036 946 Kč. Z konta 

darů bylo čerpáno 4 345 077 Kč. 
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Investiční akce v roce 2008 – plán investic pro rok 2008 byl stanoven ve výši 

178 554 000 Kč, skutečné plnění pak bylo realizováno v částce 179 109 231 Kč. Investice 

pořízené z klinických studií byly ve výši 358 888 Kč a z konta darů bylo čerpáno 

5 868 736 Kč. Včetně dotací ze státního rozpočtu bylo tedy za rok 2008 proinvestováno ve 

FNO 358 323 275 Kč. 

 

Investiční akce v roce 2009 - plán investic pro rok 2009 byl stanoven ve výši 200 000 000  

Kč, skutečné plnění pak bylo realizováno v částce 209 575 550 Kč. Investice pořízené 

z klinických studií za 425 000 Kč a z  konta darů bylo čerpáno 7 136 730 Kč. Celkové 

čerpání všech položek činilo 217 137 280 Kč.   

 

Tab. 17: Členění čerpání investičních prostředků (v celých Kč) [18, 20 + vl. zpracování] 

 2006 2007 2008 2009 

Stavební úpravy 

(rekonstrukce) 
30 153 077 56 868 849 84 843 722 74 316 633 

Zdravotnická technika a 

technologie 
96 082 976 112 076 718 87 935 433 106 690 455 

Výpočetní technika 10 895 009 7 452 470 6 330 075 28 568 462 

Dary 3 550 863 4 345 077 5 868 736 7 136 730 

Rabaty a klinické studie 1 957 279 638 908 358 888 425 000 

Dotace MZ ČR - - 172 986 419 - 

CELKEM 142 639 205 181 382 023 358 323 275 217 137 280 

Pozn.: Tabulka neobsahuje členění za rok 2005 z důvodu nedostatečných podkladů. 

 

Jak je z výše uvedené tabulky patrné, největší částka byla proinvestována v roce 2008 

a činila 358 323 275 Kč. Velká část této částky byla čerpána z dotací MZ ČR. 
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7 ZHODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ A NÁVRHY 

ŘEŠENÍ 

 

7.1 Zhodnocení hospodaření 

Z analýzy hospodaření FNO vyplývá, že největší náklady nemocnice za sledované 

období tvoří náklady na spotřebované nákupy, které představují 47% celkových nákladů 

nemocnice, konkrétně spotřeba materiálu, spotřeba energie a prodané zboží. Nejvyššími 

položkami spotřeby materiálu jsou náklady na SZM, které představují v průměru částku 

511 135 tis. Kč a dále náklady na léky, které ve sledovaném období let 2005 – 2009 stále 

rostou a tvoří průměrnou částku 534 093 tis. Kč. Největší položku prodaného zboží tvoří 

prodané zboží lékárny a průměrná částka činí 288 578 tis. Kč. Další vysokou položku 

nákladů představují osobní náklady, které tvoří 39% veškerých nákladů. Největší položkou 

těchto nákladů jsou mzdové náklady představující v průměru 968 891 tis. Kč a tvoří 73% 

osobních nákladů.  

Hlavní výnosové položky nemocnice vytvářejí tržby za vlastní výkony a zboží. Do 

této položky řadíme tržby za vlastní výrobky, tržby z prodeje služeb a tržby za prodané 

zboží. Představují 90% celkových výnosů nemocnice a hlavní položkou těchto výnosů jsou 

tržby od zdravotních pojišťoven. Tyto tržby činí průměrně 2 676 131 tis. Kč. 

Zajímavým poznatkem je, že každoroční plánované náklady i výnosy byly ve všech 

sledovaných letech nižší než skutečné náklady a výnosy. Do výnosů FNO se od roku 2008 

zařazují také regulační poplatky, které za rok 2008 činily 31 736 tis. Kč. V roce 2009 byly 

tyto poplatky na částce 29 765 tis. Kč. 

Hospodaření Fakultní nemocnice Ostrava za sledované období vždy vykazovalo 

zisk. Nejvyšší zisk byl v roce 2006, ten byl ale ovlivněn zúčtováním mimořádného 

provozního příspěvku MZ ČR ve výši 71,4 mil. Kč na úhradu závazků. Nejnižšího zisku 

dosahovala nemocnice v prvním sledovaném roce a činil 1 296 tis. Kč. V roce 2009 tvořil 

zisk druhou nejvyšší částku, a to 71 503 tis. Kč.  

 

Finanční analýza nevykazuje žádné mimořádné výkyvy, které by mohly být pro 

FNO varující a většina ukazatelů naznačuje dobrý vývoj. Ukazatelé rentability mají mít 

obecně rostoucí tendenci. Nejnižší byly v prvním sledovaném roce a jejich hodnota se 
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pohybovala lehce nad nulou. V roce 2006 byly tyto ukazatelé naopak nejvyšší a  činily 2 – 

2,6%. V dalších letech byla hodnota ukazatelů rentability nižší, ale nikdy neklesla pod 

hranici 1%.  

Ukazatelé aktivity (obratu), konkrétně doba obratu celkových aktiv měla klesající 

tendenci, ale v posledním roce stoupl tento ukazatel na nejvyšší hodnotu, což není 

pozitivní. Doba obratu zásob je ve sledovaném období téměř stabilní a doba obratu 

pohledávek má také klesající tendenci, výjimkou je opět poslední rok, kdy tato doba mírně 

vzrostla.   

Ukazatelé likvidity by měly mít všeobecně rostoucí tendenci. Trend okamžité 

likvidity byl ve sledovaném období mírně rostoucí, což je pro FNO pozitivní jev. Pohotová 

likvidita byla nejvyšší v roce 2005 (1,70), v následujícím roce klesla na hodnotu 1 a poté 

opět mírně rostla, konkrétně až k číslu 1,15 v roce 2009. Pohotová likvidita by se měla 

pohybovat kolem 1 – 1,5, což tyto hodnoty splňují. Běžná likvidita byla také nevyšší 

v prvním sledovaném roce a byla 2,09. V následujícím roce činila tato likvidita hodnotu 

1,12 a poté opět mírně rostla až do roku 2009, kdy byla 1,30. Běžná likvidita tedy 

naznačuje dobrý vývoj do budoucna, protože hodnota za poslední 4 roky mírně roste.  

Mezi ukazatelé zadluženosti patří krátkodobá zadluženost, která  byla nejnižší 

v roce 2005 a hodnota činila necelých 9%, v následujících třech letech se pohybovala 

okolo 17% a v posledním roce klesla na téměř 16%, což je pozitivní. Dlouhodobá 

zadluženost nepřesáhla hodnotu 2% a v roce 2009 neměla FNO žádné dlouhodobé 

závazky. Celková zadluženost je také téměř stabilní průměrně činí 19% a v posledním 

sledovaném roce byla tato hodnota nejnižší (18%), což je také pozitivní jev.  

Mezi další sledované ukazatelé patří čistý pracovní kapitál, který každým rokem 

stoupá, což je pro nemocnici pozitivní, protože má s každým následujícím rokem větší 

schopnost splácet své závazky.    

 

Hospodaření Všeobecné interní ambulance I. za sledované období let 2005 – 

2009 vždy vykazovalo ztrátu. Naopak Všeobecná interní ambulance II. vykazovala 

v letech 2005 – 2009 vždy zisk. Rozdíl mezi těmito ambulancemi spočívá hlavně v tom, že 

každá ambulance má trochu odlišnou náplň práce. Ve Všeobecné interní ambulanci I. je 

částečně zahrnuta i léčba revmatologie a je zde aplikována i biologická léčba, která je 

schválená a hrazená zdravotní pojišťovnou a je velmi finančně nákladná. Všeobecná 

interní ambulance I. má za poslední sledovaný rok také výrazně vyšší náklady na léky než 

v předchozích letech, což je dáno tím, že se zde od roku 2009 začala aplikovat již zmíněná 
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biologická léčba. Rozdílnost v hospodaření obou ambulancí je dána zejména produktivitou 

vykázané péče na zdravotní pojišťovnu u každé z nich.   

 

Investiční akce - v roce 2005 bylo přiděleno ze státního rozpočtu prostřednictvím 

systémových dotací MZ ČR 70 360 tis. Kč na investiční dodávky a dále 2 600 tis. Kč na 

dodávky neinvestiční. Mezi nejdůležitější investiční akce FNO v roce 2005 patří 

rekonstrukce stávajících objektů na nový pavilon Ústavu soudního lékařství, kde byla 

použita částka 23 216 tis. Kč. 

Celkové investice v roce 2006 činily 142 639 205 Kč a tato částka byla použita 

zejména na pořízení a obnovu zdravotnické a přístrojové techniky a rovnala se hodnotě 

96 082 976 Kč. Významné investice byly také do stavebních úprav a činily částku 

30 153 077 Kč.   

Nejvýznamnější investice roku 2007 se opět týkaly zdravotnické techniky, a to 

konkrétně 112 076 718 Kč a dále investičních akcí na stavební úpravy, které činily 

56 868 849 Kč. Celkové investice tohoto roku byly 181 382 023 Kč. 

Celkové čerpání investičních prostředků roku 2008 se rovnalo částce 358 323 275 

Kč, z toho bylo použito 87 935 433 Kč na pořízení a obnovu zdravotnické techniky a dále 

84 843 722 Kč na stavební úpravy. Z dotací MZ ČR bylo přiděleno 172 986 419 Kč. 

V posledním sledovaném roce 2009 činily investice částku 217 137 280 Kč a stejně 

jako v předchozích letech byly použity největší částky na nákup a obnovu zdravotnické 

techniky, konkrétně 106 690 455 Kč a stavební úpravy, které činily 74 316 633 Kč. 

Neméně významná investice byla použita pro pořízení a modernizaci výpočetní techniky a 

činila 28 568 462 Kč. 

7.2 Návrhy řešení 

Návrhy řešení v rámci Fakultní nemocnice Ostrava 

 

Ve FNO lze ovlivnit zejména náklady na materiál, tj. náklady na léky, SZM, 

všeobecný materiál, drobný majetek, náklady na potraviny apod. V tomto případě bych 

navrhoval optimalizovat množství spotřeby materiálu na nezbytný počet a také jednat 

s dodavateli o výši nákupní ceny materiálu.  

Částečně může nemocnice ovlivnit také náklady na energie, kde může se svými 

dodavateli vyjednávat příznivější ceny. Na energii je ale závislá celá nemocnice, nutné 
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přístroje musí mít neustálý přísun energie a také tepelná energie je důležitá pro všechny 

budovy v celém areálu nemocnice. Dále bych navrhoval pokusit se vyjednat s dodavateli 

výhodnější ceny na opravy a udržování.  

Největší objemy ovlivnitelných nákladů tvoří náklady ve vazbě na stavební 

úpravy, provázané na probíhající rekonstrukce budov, řešení havárií a u zdravotnické 

techniky to jsou zejména náklady na opravy po záruční době, které se odvíjejí z pořizovací 

ceny přístroje a jsou sjednány jako paušální. 

 Fakultní nemocnice Ostrava může také ovlivnit výši osobních nákladů, ale pouze 

snížením počtu zaměstnanců a to hlavně provozních, neboť zdravotničtí zaměstnanci jsou 

vázání na nasmlouvaná pracoviště dle předpisů zdravotních pojišťoven. FNO jako 

příspěvková organizace státu se řídí platovými tabulkami, tj. tarify stanovené zákonem a 

výše průměrné mzdy je závislá na vyjednávání s odborovou organizací. Zde bych 

navrhoval FNO udržet si jen potřebné množství provozních zaměstnanců, i když 

v současnosti, kdy je velká nezaměstnanost, se to nejeví jako nejlepší varianta, ale na 

druhou stranu by nemocnice neměla držet zaměstnance, které ve skutečnosti nepotřebuje. 

Ambicí nemocnice by ale nemělo být maximální snížení úrovně osobních nákladů, ale mít 

optimální množství zaměstnanců, kteří budou dobře honorování tak, aby jejich činnost 

vedla ke zvýšení produkce realizované péče, tzn. k vyšším tržbám za tuto péči. 

FNO by mohla alespoň částečně zredukovat náklady tím, že se bude snažit snížit 

náklady na dodavatelské služby, a to tak, že bude vyjednávat výhodnější ceny těchto 

služeb a nenakupovat nic zbytečně navíc. Důležité je také provádět kvalitní výběrová 

řízení na externí služby. Dále by bylo vhodné pokusit se rozšířit oblast dárců a 

sponzorů pro ještě kvalitnější poskytování služeb. 

 

Návrhy řešení v rámci ambulancí FNO 

 

Každá klinika (která se skládá z jednotlivých ambulancí) má pro orientaci svého 

hospodaření limitující ekonomické ukazatelé. Jedná se o vybrané nákladové položky – 

náklady na léky, SZM, všeobecný materiál, náklady na nákup DDHM, školení a cestovné a 

náklady na vykázanou péči. 

V nákladové oblasti mohou ambulance ovlivnit zejména spotřebu materiálů. 

Především léčiv a SZM, ale pouze ve vazbě na objem materiálu, neboť nemohou ovlivnit 

jejich cenu, protože materiál se nakupuje centrálně.  
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Ambulance prakticky nemohou ovlivnit náklady na služby, které se realizují 

centrálně, ale mohou mít vliv na konečnou výši nákladů na laboratorní a rentgenová 

vyšetření na pracovištích biochemie, hematologie, radiodiagnostiky atd., a to ve vazbě na 

objem požadavků na tato laboratorní vyšetření. 

V rámci ztrátové ambulance bych navrhoval revizi struktury vykázané péče na 

ZP. Je nutné vykázat vše, co se v rámci ambulance vykonalo, tzn. i telefonické konzultace, 

konzilia (tj. je péče, kterou např. lékař konkrétní ambulance zrealizuje na požádání u lůžka 

pacienta, tzn., že realizující ambulance nese náklad na tento výkon, ale zároveň by měl být 

tento náklad vykázán na ZP) a je nutno také zvýšit četnost realizovaných výkonů ve 

vazbě na produkované náklady. Tato četnost by se dala zlepšit již zmíněnou revizí 

struktury vykázané péče, tzn. prošetřit v rámci ambulance, zda se některé výkony, které se 

realizují (tzn. vyšetření, konzultace, konzilia, atd.) skutečně vykážou na ZP, pokud ne, 

sjednat nápravu.  

Dále sledovat např. čas, který lékař stráví s konkrétním pacientem ve vazbě na tuto 

produkci, možnost zrychlení této doby, zkrácení čekání v čekárně a zkvalitnění systému 

příchodu pacientů do ambulance, tzn. používat např. objednávkový systém na určitý čas. 

 

Návrhy řešení v rámci investiční činnosti FNO 

 

Investiční činnost je ve FNO limitovaná a má vazbu na schválený investiční plán, 

který povoluje použít v konkrétním období pouze omezené množství finančních 

prostředků, které lze na investice použít. 

S každou naplánovanou investicí souvisí i zpracování investičního záměru, který 

popisuje samotnou investiční akci a také její náročnost týkající se pořízení investice, ale 

také provozní náklady – náklad na spotřebovaný materiál, léky, energii, personální náklady 

atd.  

Zhodnocená investice by měla být následně připravena pro finanční srovnání 

s jinými návrhy či možnostmi. Důležité by tedy mělo být vybrat optimální a cenově 

nejvýhodnější variantu. Klíčové je ale zachovat ostatní nutná kritéria kvality, tj. např. 

vazby na již pořízené přístroje atd. 

 

Fakultní nemocnice je příspěvkovou organizací státu a výhodou této organizace je 

to, že zisk organizace jde ve prospěch této společnosti a dle mého názoru by bylo vhodné 

status příspěvkové organizace zachovat i do budoucna. 
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ZÁVĚR 

 

Cílem této diplomové práce bylo analyzovat hospodaření Fakultní nemocnice 

Ostrava a dvou vybraných ambulancí této nemocnice. Na základě této analýzy navrhnout 

možné zlepšení současného stavu. Diplomová práce se skládá z teoretické a praktické části. 

V části teoretické jsem se zaměřil na obecný výklad zdravotnictví a hospodaření 

v organizaci, tedy hlavně na náklady a také výnosy firmy. V této části jsem čerpal 

z poznatků odborné literatury. 

V praktické části jsem popsal FNO a analyzoval současný stav hospodaření 

nemocnice a dvou ambulancí s ohlédnutím na hospodaření předchozích 5. let. Tato část 

obsahuje také finanční analýzu FNO, která obsahuje nejčastější ukazatele této analýzy a 

také definice těchto ukazatelů. Na konci praktické části jsem popsal způsob pořizování 

investic a nejdůležitější investice za sledované období. 

Z analýzy hospodaření Fakultní nemocnice Ostrava vyplynulo, že nemocnice za 

sledované období pěti let hospodaří kladně, tedy se ziskem. Tento zisk za poslední tři roky 

neustále rostl. I když FNO jako celek hospodaří se ziskem, na základě analýzy 

jednotlivých ambulancí můžeme vidět, že jsou v nemocnici i ztrátová pracoviště, protože 

hospodaření v těchto konkrétních ambulancích je dáno hlavně objemem vykázané péče na 

zdravotní pojišťovnu.   

Je známo, že od výše finančních prostředků, které má nemocnice k dispozici se 

odvíjí kvalita poskytovaných služeb. Hodnota celkového indexu spokojenosti byla v roce 

2009 zhruba 82%, což svědčí o nadstandardní kvalitě poskytovaných zdravotnických 

služeb.  

Důležité je si současný trend kladného hospodaření Fakultní nemocnice Ostrava 

udržet a zůstat tak nadále zdravotnickou organizací, která dosahuje zisku a poskytuje jedny 

z nejkvalitnějších zdravotnických služeb v České republice. 

Předpokládaný přínos této diplomové práce spočívá v tom, že se vedení FNO, ale 

také veřejnost může seznámit se získanými poznatky, které vyplynuly z analýzy 

hospodaření této organizace a analýzy hospodaření dvou konkrétních ambulancí 

nemocnice a udělat si tak představu o stavu hospodaření tohoto zařízení. Doufám, že 

alespoň některý z poznatků z této práce pomůže případně ještě vylepšit stav hospodaření 

ve Fakultní nemocnici Ostrava.  
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Příloha 1: Organizační struktura FNO [18 + vlastní zpracování] 
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http://www.fno.cz/kliniky/dne/index.html
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http://www.fno.cz/kliniky/pch/index.html
http://www.fno.cz/kliniky/pch/index.html
http://www.fno.cz/kliniky/ort/index.html
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http://www.fno.cz/kliniky/ctr/index.html
http://www.fno.cz/kliniky/pri/index.html
http://www.fno.cz/kliniky/pri/index.html
http://www.fno.cz/kliniky/nme/index.html
http://www.fno.cz/kliniky/khe/index.html
http://www.fno.cz/kliniky/kfa/index.html
http://www.fno.cz/kliniky/kbi/index.html
http://www.fno.cz/kliniky/rdi/index.html
http://www.fno.cz/kliniky/pat/index.html
http://www.fno.cz/kliniky/sou/index.html
http://www.fno.cz/kliniky/kce/index.html
http://www.fno.cz/kliniky/lge/index.html


  

 

Příloha 2: Vývoj pohledávek a závazků v letech 2005 – 2009 (v tis. Kč) [vlastní 

zpracování] 
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Obr. 5: Vývoj pohledávek a závazků v letech 2005 - 2009 (v tis. Kč)
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Příloha 3: Poskytnuté dotace v letech 2005 – 2009 (v tis. Kč) [vlastní zpracování] 
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Obr. 6: Poskytnuté dotace v letech 2005 – 2009 (v tis. Kč)

 

 



  

 

Příloha 4: Vývoj nákladů na léky, SZM, osobních nákladů a tržeb od ZP v letech 2005 

– 2009 (v tis. Kč) [vlastní zpracování] 
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Obr. 7: Vývoj nákladů na léky, SZM, osobních nákladů 

a tržeb od ZP v letech 2005 - 2009 (v tis. Kč)
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Příloha 5: Podíl jednotlivých nákladových položek FNO v roce 2005 (v %) [vlastní 

zpracování] 

Obr. 8: Podíl jednotlivých nákladových položek FNO v roce 2005 (v %)

47,98

5,5

38,63

7,240

0,64

Spotřebované nákupy Služby Osobní náklady Daně a poplatky Ostatní náklady Odpisy a prodaný majetek

 



  

 

Příloha 6: Podíl jednotlivých nákladových položek FNO v roce 2006 (v %) [vlastní 

zpracování] 

Obr. 9: Podíl jednotlivých nákladových položek FNO v roce 2006 (v %)
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Příloha 7: Podíl jednotlivých nákladových položek FNO v roce 2007 (v %) [vlastní 

zpracování] 

Obr. 10: Podíl jednotlivých nákladových položek FNO v roce 2007 (v %)
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Příloha 8: Podíl jednotlivých nákladových položek FNO v roce 2008 (v %) [vlastní 

zpracování] 

Obr. 11: Podíl jednotlivých nákladových položek FNO v roce 2008 (v %)
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Příloha 9: Podíl jednotlivých nákladových položek FNO v roce 2009 (v %) [vlastní 

zpracování] 

Obr. 12: Podíl jednotlivých nákladových položek FNO v roce 2009 (v %)
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Pozn. k přílohám 10 - 27: Údaje vycházející z rozvahy a výkazu zisku a ztráty jsou v tis. Kč. 

 

Příloha 10: Rentabilita celkových aktiv (ROA) = EBIT / celková aktiva [vlastní 

zpracování] 
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Příloha 11: Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) = zisk / vlastní kapitál [vlastní 

zpracování] 

 

%38,1100*
4208853

58027

%80,1100*
3318142

59840

%77,1100*
3079413

54649

%54,2100*
2943633

74742

%01,0100*
2821116

280

2009

2008

2007

2006

2005











ROE

ROE

ROE

ROE

ROE

 

 

 



  

 

Příloha 12: Rentabilita tržeb (ROS) = zisk / tržby [vlastní zpracování] 
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Příloha 13: Obrat celkových aktiv = výnosy / celková aktiva [vlastní zpracování] 
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Příloha 14: Doba obratu celkových aktiv = 365 / obrat celkových aktiv [vlastní 

zpracování] 
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Příloha 15: Obrat zásob = tržby / zásoby [vlastní zpracování] 
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Příloha 16: Doba obratu zásob = 365 / obrat zásob [vlastní zpracování] 
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Příloha 17: Obrat pohledávek = tržby / pohledávky [vlastní zpracování] 
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Příloha 18: Doba obratu pohledávek = 365 / obrat pohledávek [vlastní zpracování] 
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Příloha 19: 1. stupeň = tzv. okamžitá likvidita = krátkodobý finanční majetek / 

krátkodobé závazky [vlastní zpracování] 
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Příloha 20: 2. stupeň = tzv. pohotová likvidita = krátkodobý finanční majetek + 

pohledávky / krátkodobé závazky [vlastní zpracování] 
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Příloha 21: 3. stupeň = tzv. běžná likvidita = oběžná aktiva / krátkodobé závazky 

[vlastní zpracování] 

 

běžná likvidita 2005 = 09,2
315322

658114
  

 

běžná likvidita 2006 = 12,1
611549

686351
  

 

běžná likvidita 2007 = 16,1
630548

730798
  

 

běžná likvidita 2008 = 19,1
682426

814191
  

 

běžná likvidita 2009 = 30,1
803270

1045440
  

 

 

 



  

 

Příloha 22: Podíl vlastního kapitálu = vlastní kapitál / aktiva celkem [vlastní 

zpracování] 
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Příloha 23: Celková zadluženost = cizí zdroje / aktiva celkem [vlastní zpracování] 
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Příloha 24: Krátkodobá zadluženost = krátkodobé závazky / aktiva celkem [vlastní 

zpracování] 
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Příloha 25: Dlouhodobá zadluženost = dlouhodobé závazky / aktiva celkem [vlastní 

zpracování] 
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Příloha 26: Úrokové krytí = zisk před zdaněním + úroky /nákladové úroky [vlastní 

zpracování] 

 

0
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Příloha 27: Čistý pracovní kapitál (ČPK) = oběžná aktiva – krátkodobé závazky 

[vlastní zpracování] 
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Příloha 28: Podíl jednotlivých nákladových položek ambulance I. v roce 2005 (v %) 

[vlastní zpracování] 

Obr. 13: Podíl jednotlivých nákladových položek ambulance I. v roce 2005 (v %)
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Příloha 29: Podíl jednotlivých nákladových položek ambulance I. v roce 2006 (v %) 

[vlastní zpracování] 

Obr. 14: Podíl jednotlivých nákladových položek ambulance I. v roce 2006 (v %)
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Příloha 30: Podíl jednotlivých nákladových položek ambulance I. v roce 2007 (v %) 

[vlastní zpracování] 

Obr. 15: Podíl jednotlivých nákladových položek ambulance I. v roce 2007 (v %)
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Příloha 31: Podíl jednotlivých nákladových položek ambulance I. v roce 2008 (v %) 

[vlastní zpracování] 

Obr. 16: Podíl jednotlivých nákladových položek ambulance I. v roce 2008 (v %)
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Příloha 32: Podíl jednotlivých nákladových položek ambulance I. v roce 2009 (v %) 

[vlastní zpracování] 

Obr. 17: Podíl jednotlivých nákladových položek ambulance I. v roce 2009 (v %)
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Příloha 33: Podíl jednotlivých nákladových položek ambulance II. v roce 2005  (v %) 

[vlastní zpracování] 

Obr. 18: Podíl jednotlivých nákladových položek ambulance II. v roce 2005 (v %)
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Příloha 34: Podíl jednotlivých nákladových položek ambulance II. v roce 2006  (v %) 

[vlastní zpracování] 

Obr. 19: Podíl jednotlivých nákladových položek ambulance II. v roce 2006 (v %)
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Příloha 35: Podíl jednotlivých nákladových položek ambulance II. v roce 2007 (v %) 

[vlastní zpracování] 

Obr. 20: Podíl jednotlivých nákladových položek ambulance II. v roce 2007 (v %)

67,49

0,21

25,27

0,13

0,01

1,38

4,041,09

0 0,1

0,05

0,23

Léky SZM Spotřeba VM Nákup DDHM

Ostatní materiál Spotřeba energie Opravy a udržování Cestovné

Ostatní služby Osobní náklady Jiné ostatní náklady Vnitropodnikové náklady
 



  

 

Příloha 36: Podíl jednotlivých nákladových položek ambulance II. v roce 2008 (v %) 

[vlastní zpracování] 

Obr. 21: Podíl jednotlivých nákladových položek ambulance II. v roce 2008 (v %)
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Příloha 37: Podíl jednotlivých nákladových položek ambulance II. v roce 2009 (v %) 

[vlastní zpracování] 

Obr. 22: Podíl jednotlivých nákladových položek ambulance II. v roce 2009 (v %)
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