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Abstrakt v českém jazyce 

 

 Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu finančního řízení Laboratoře klinické 

biochemie a hematologie společnosti MEPHACENTRUM, a.s., nestátního zdravotnického 

zařízení, provozujícího polikliniku v Ostravě-Porubě. V analýze jsou podrobně rozebrány 

specifické rysy jejího fungování, které mají vliv na její výnosy a náklady. Pomocí této 

analýzy bylo zjištěno, ţe Laboratoř klinické biochemie a hematologie byla ve sledovaných 

letech 2005-2009 vţdy v zisku, přestoţe její náklady byly navyšovány různými externími 

vlivy a její výnosy byly výrazně limitovány smluvními regulacemi ze strany zdravotních 

pojišťoven. 

 

Abstrakt v anglickém jazyce 

 

 This thesis focuses on the analysis of financial management of the Laboratory of 

Clinical Biochemistry and Hematology of the share-holding company MEPHACENTRUM, 

which runs a private policlinic in Ostrava-Poruba. In the analysis, specific features of its 

operation influencing its revenues and costs are being described in details. With the help of 

this analysis it was found that the Laboratory of Clinical Biochemistry and Hematology 

showed a profit in the years 2005-2009, in which the analysis was performed, although its 

costs were increased by various external influences and its revenues were strongly limited by 

contractual regulations enforced by health insurance companies. 

 

 

Klíčová slova v českém jazyce: 

 

Zdravotnictví, poliklinika, laboratoř, analýza finančního řízení, specifické rysy, náklady, 
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Klíčová slova v anglickém jazyce: 
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Úvod 

  

 Systém financování zdravotnictví je na celém světě velmi specifickou a 

komplikovanou záleţitostí, která vyţaduje velmi úzký kontakt s daným systémem, aby člověk 

pochopil jeho zákonitosti a úskalí. To je způsobeno celou řadou specifik „zdravotnického 

světa“, která neexistují v ţádném jiném oboru lidské činnosti. 

 Při bliţším zkoumání zdravotnického systému v kterékoli zemi zjistíme, ţe vlastně 

kaţdý stát má svým způsobem unikátní systém zdravotní péče a její úhrady. To je dáno 

mnoha faktory, z nichţ nejdůleţitější jsou: 

1. historický vývoj národů a jejich zdravotních systémů, 

2. kulturní prostředí a vnímání hodnoty lidského ţivota, 

3. ekonomická úroveň jednotlivých států. 

Proto má i Česká republika svůj vlastní, specifický systém zdravotní péče, do kterého 

se významnou měrou promítá zejména dědictví z období komunismu, kdy vše bylo zdarma a 

vše ovládal stát. Jedním z nejvýraznějších důkazů je i po 20ti letech od změny společenských 

poměrů jeden z nejniţších podílů soukromých zdrojů na financování zdravotnictví zemí 

OECD (Organizace pro ekonomický rozvoj a spolupráci) a nulová míra soukromého 

zdravotního pojištění. [13] 

Cílem této bakalářské práce je tedy nejprve zevrubně popsat systém českého 

zdravotnictví a především jeho financování a následně podrobná analýza financování 

konkrétního zdravotnického zařízení. Financování a toky peněz ve zdravotnictví obecně jsou 

totiţ oblastmi, ve kterých by manaţeři kterékoli firmy, působící mimo systém zdravotní péče, 

jen těţko hledali principy běţné v trţním prostředí vyspělé ekonomiky. Jeden z nástrojů 

přiblíţení zdravotnického prostředí lidem, neznalým jeho zákonitostí, tedy bude i srovnání 

„běţného“ výrobního podniku a „běţného“ zdravotnického zařízení. 

Konkrétním zdravotnickým zařízením, na němţ budou podrobněji popisovány 

specifické rysy jeho fungování, bude Laboratoř klinické biochemie a hematologie (obecně 

„laboratoř“) společnosti MEPHACENTRUM, a.s., provozující nestátní zdravotnické zařízení 

v Ostravě-Porubě (bývalá Městská poliklinika Ostrava-Poruba). Laboratoř se totiţ ze všech 

zdravotnických zařízení nejvíce podobá klasickému výrobnímu podniku a tedy u ní vyniknou 

zvláštnosti financování zdravotní péče nejlépe. 

Bakalářská práce je členěna následovně:  

1. První část popisuje obecné principy fungování a financování českého zdravotnictví.  
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2. Druhá část analyzuje problematiku fungování a nákladů a výnosů zmíněného 

zdravotnického zařízení.  

3. V závěru pak budou shrnuty informace, předloţené v této práci, a prostředí českého 

zdravotnického systému bude zhodnoceno z pohledu jiných oblastí podnikání. 
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1. Systém financování českého zdravotnictví 

 

1.1 Obecné informace o českém zdravotnictví  

 

1.1.1 Model českého zdravotnictví  

 

Byť je kaţdý systém poskytování zdravotní péče specifický, coţ je dáno faktory 

zmíněnými v úvodu, má ale také mnoho rysů, jeţ jsou společné pro více národních systémů 

zdravotnictví. Nejinak tomu je i v případě českého zdravotnictví. To historicky vychází 

z tzv. bismarckovského modelu, který byl poprvé zaveden v Německu v letech 1883-1884 

tehdejším kancléřem Otto von Bismarckem. Vzhledem k převratnosti tohoto systému pak 

došlo k jeho velmi rychlému rozšíření do všech středoevropských zemí. 

 Charakteristickými prvky bismarckovského systému jsou: 

1. ze zákona povinné zdravotní pojištění všech obyvatel, 

2. odvod povinného zdravotního pojištění do speciálních zdravotních pojišťoven, 

3. nemoţnost vyloučit kohokoli ze systému pro jakýkoli důvod, 

4. významné zastoupení soukromých zdravotnických zařízení, 

5. spoluúčast pacientů na financování zdravotní péče – nejčastěji ve formě doplatků za 

nadstandardní péči (neplatí pro ČR, u nás jen regulační poplatky), 

6. existence soukromých zdravotních pojišťoven zajišťujících nadstandardní zdravotní 

péči (v ČR zatím neexistují), 

7. z důvodu finanční spoluúčasti pacientů je označován jako multi-payer system. [14] 

Ze společensko-ekonomického pohledu se tento systém jeví jako nejlepší varianta 

systému poskytování zdravotní péče, neboť zahrnuje významný vliv státu (finanční a 

regulační vliv), dostupnost zdravotní péče pro všechny a zapojení pacientů formou finanční 

spoluúčasti do procesu jejich léčby (více se zajímají, co se s nimi děje). Na druhou stranu je 

nutné říci, ţe ideální systém zdravotnictví neexistuje a vzhledem k historickým zkušenostem 

není pravděpodobné, ţe by takový systém někdy v budoucnosti vůbec vznikl. Jedná se totiţ o 

příliš komplexní a komplikovanou záleţitost, která vţdy bude mít mnoho slabých míst. 
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1.1.2 Právní rámec fungování českého zdravotnictví 

 

 Základní právní normou , na níţ je český zdravotnický systém postaven, je zákon č. 

20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, který byl od svého vzniku jiţ mnohokrát novelizován 

(naposledy zákonem č. 227/2009 Sb.), ale nikdy ne nahrazen – o plnohodnotné moderní 

náhradě mluvila a mluví různá vedení Ministerstva zdravotnictví ČR jiţ dvě desetiletí, ale 

konkrétní zákon zatím předloţen nebyl.  

 Tento zákon definuje obecné zásady poskytování zdravotní péče a zřizování 

zdravotnických zařízení. Úhrada za poskytnutou zdravotní péči je definována v §11, odst. (2), 

„a) bez přímé úhrady na základě všeobecného zdravotního pojištění v rozsahu stanoveném 

zvláštními předpisy nebo na základě smluvního zdravotního pojištění,“. Ostatní body tohoto 

odstavce se pak zabývají platbou za péči poskytnutou občanům Slovenské republiky, úhradou 

přímou nebo úhradou z jiných zdrojů neţ z veřejného zdravotního pojištění. [15] 

 Těmito zákony se řídí úhrada za zdravotní péči ve všech zdravotnických zařízeních 

kromě nestátních zdravotnických zařízení. U nich se tato problematika řeší zákonem č. 

160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních. Podle §7 tohoto 

zákona jsou moţné 3 varianty úhrady: 

1. bez přímé úhrady od osoby, které byla péče poskytnuta (naprostá většina případů), 

2. s přímou úhradou od osoby, které byla péče poskytnuta (výjimečně – např. cizinci bez 

platného pojištění na území ČR), 

3. kombinací obou. [16] 

Pro oba zmiňované zákony platí, ţe pokud je pacient pojištěn na území ČR u 

zdravotní pojišťovny, se kterou má ošetřující zdravotnické zařízení smlouvu, poskytuje se 

zdravotní péče bez přímé úhrady. 

Dalším právním pilířem českého zdravotnictví je zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném 

zdravotním pojištění. Tento zákon je poměrně komplexní a kromě podmínek vzniku a zániku 

zdravotního pojištění, povinnosti platit zdravotní pojištění aj., také definuje jednotlivé typy 

zdravotní péče nebo podmínky oceňování léků a zdravotnického materiálu. [17] 

Následujícími dvěma zákony jsou pak zřizovány zdravotní pojišťovny, které 

v systému českého zdravotnictví hrají klíčovou roli ve smyslu rozdělování finančních 

prostředků mezi poskytovatele zdravotní péče a ve smyslu regulace zdravotnictví: 

1. Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně, a 

2. Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších pojišťovnách. 

[18], [19] 
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Podle těchto norem jsou zdravotní pojišťovny zvláštními právními subjekty se zvláštními 

povinnostmi jak v oblasti hospodaření a nakládání s vybraným zdravotním pojištěním, tak i 

v oblasti organizace a řízení. 

 A aby zdravotní pojišťovny měly co rozdělovat, je vhodné zmínit ještě zákon č. 

592/1992 Sb., o pojistném na všeobecném zdravotním pojištění, který podrobně popisuje 

pravidla placení zdravotního pojištění pro všechny obyvatele ČR. Pomocí tohoto zákona stát 

zajišťuje finanční prostředky pro fungování systému zdravotnictví. [20] 

 Pokud se týká ostatních právních předpisů (zákony, nařízení vlády, vyhlášky 

Ministerstva zdravotnictví aj.), nemá velký význam je zde uvádět, protoţe by došlo ke 

zbytečnému zahlcení této diplomové práce a ty významné, zmíněné normy by se ztratily mezi 

nimi. Jedinou výjimku tvoří tzv. úhradové vyhlášky Ministerstva zdravotnictví, které 

konkrétně určují systém úhrad za poskytnutou zdravotní péči pro určité, tzv. zúčtovací 

období. Touto vyhláškou se budu zabývat podrobněji v dalších částech této práce. 

 

1.1.3 Základní principy úhrady zdravotní péče v ČR 

 

 V České republice je zdravotní péče hrazena různými způsoby podle toho, o jaký typ 

péče se jedná. 

a) Ústavní péče (nemocnice)  

Platby jsou prováděny na základě uznaných počtů hospitalizací zařazených do skupin 

vztaţených k diagnózám – tzv. DRG (Diagnose Related Group). Kaţdá diagnóza 

hospitalizovaného pacienta má přiřazen určitý koeficient „obtíţnosti“ (index) zvyšující 

základní úhradu za hospitalizaci. Tím se získá výše úhrady „na míru“ danému 

pacientovi. V případě léčeben dlouhodobě nemocných (LDN) a jim podobných 

zařízení se úhrady odvíjejí od počtu dní hospitalizace pacienta. 

b) Praktičtí lékaři  

Základní formou úhrady je tzv. kapitační platba, kdy lékař dostává měsíční paušál za 

jednoho pojištěnce bez ohledu na to, zda jej v tom daném měsíci ošetřil, nebo ne. 

Kromě toho jsou výkony nad rámec výkonů zahrnutých do kapitační platby placeny 

zvlášť na základě bodové hodnoty (výkonová platba – viz. níţe). To celé dává 

dohromady tzv. kapitačně výkonovou platbu. 

c) Ambulantní specialisté  
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Jejich péče je hrazena pouze výkonovou platbou, kdy kaţdému výkonu je přiřazen 

speciální kód a určité mnoţství bodů, jeţ oceňují v kombinaci s úhradovou vyhláškou 

Ministerstva zdravotnictví cenu daného výkonu. 

d) Záchranná služba  

Úhrady za její péči jsou prováděny formou výkonové platby. 

e) Lázeňská péče  

Úhrada je stanovena na jeden den pobytu v lázních. Její výše pak závisí na tom, zda se 

jedná o komplexní, nebo příspěvkovou lázeňskou péči. 

Pozn.: Tento přehled platí pouze pro smluvní zdravotnická zařízení, tzn. zařízení, která mají smlouvu se 

zdravotními pojišťovnami (těch je naprostá většina). V případě nesmluvních zdravotnických zařízení je 

péče hrazena přímo a kompletně pacientem a zmíněná pravidla se na ně nevztahují. 

 

1.1.4 Financování českého zdravotnictví v mezinárodním srovnání 

  

Aby bylo moţné dát si informace uvedené v této bakalářské práci do širšího kontextu 

a správně je interpretovat, je nutné získat přehled o objemech finančních prostředků 

v systému českého zdravotnictví a zejména jeho srovnání s vyspělými nebo srovnatelnými 

zeměmi. Z toho důvodu jsem vytvořil dva přehledy týkající se českého zdravotnictví a další 

týkající se vybraných zemí OECD. 

První přehled informuje o finančních zdrojích, jimiţ disponuje české zdravotnictví 

(tab. 1). Naproti tomu druhý přehled informuje o vývoji poměru veřejných a soukromých 

zdrojů na financování českého systému zdravotnictví (tab. 2), coţ nám podává důleţité 

informace o moţném směřování českého zdravotnictví hlavně v porovnání s jinými státy – ať 

jiţ vysoce rozvinutými (naše moţná budoucnost), nebo státy na naší úrovni (v přehledu jsou 

země Visegrádské skupiny) – tab. 3, tab. 4. 

 

Tab. 1 – Objem finančních prostředků ve zdravotnictví ČR [13], [21] 

  2004 2005 2006 2007 2008 

HDP (v mld. CZK) 2 814,76 2 983,86 3 222,37 3 535,46 3 689,00 

Celkové fin. zdroje 

zdravotnictví (% HDP) 
7,2 7,2 7,0 6,8 7,1 

Celkové fin. zdroje 

zdravotnictví (v mld. 

CZK) 

202,66 214,84 225,57 240,41 261,92 
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Z tabulky vidíme, ţe mnoţství peněz, plynoucí do českého zdravotnictví, neustále ve 

sledovaných letech narůstalo. To je dáno jednak zvyšujícími se náklady na kvalitní a moderní 

zdravotní péči a jednak hospodářskou konjunkturou, která v roce 2008 vrcholila. Objem 

finančních prostředků ve zdravotnictví totiţ závisí na vybraném zdravotním pojištění, které je 

vyšší, pokud je hrazeno zaměstnanými, neţ pokud jej hradí stát za nezaměstnané. 

Bohuţel v době psaní této bakalářské práce nebyly k dispozici kompletní výchozí 

informace pro pozdější roky (roky ekonomické krize), kdy růst objemu financí ve 

zdravotnictví jiţ nebyl tak výrazný. 

 

Tab. 2 – Podíl veřejných a soukromých zdrojů na financování zdravotnictví v ČR [13] 

  2004 2005 2006 2007 2008 

Podíl veřejných zdrojů (%) 89,2 87,3 86,7 85,2 82,5 

Podíl soukromých zdrojů (%) 10,8 12,7 13,3 14,8 17,5 

 

Jak je moţno vidět, podíl veřejných zdrojů financování českého zdravotnictví stále 

klesá, coţ je důkaz vyššího zapojení pacientů do financování celého systému. 

Dá se s jistotou předpokládat, ţe takovýto trend bude pokračovat i nadále a moţná se 

bude v některých letech i zrychlovat. Pomalé tempo navyšování českých veřejných zdrojů 

totiţ není schopno drţet krok s neustále se zrychlujícím rozvojem medicíny a zvyšujícími se 

mzdovými nároky českých zdravotníků. Ty jsou dlouhodobě poddimenzované vzhledem 

k vysoké úrovni poskytované zdravotní péče. 

 

Tab. 3 – Míra financování zdravotnictví jako % z HDP vybraných států OECD [13] 

  2004 2005 2006 2007 2008 

Česká republika 7,2 7,2 7,0 6,8 7,1 

Maďarsko 8,0 8,3 8,1 7,4 7,3 

Polsko 6,2 6,2 6,2 6,4 7,0 

Slovensko 7,2 7,0 7,3 7,7 7,8 

Německo 10,6 10,7 10,5 10,4 10,5 

Norsko 9,7 9,1 8,6 8,9 8,5 

Rakousko 10,4 10,4 10,3 10,3 10,5 

USA 15,4 15,4 15,5 15,7 16,0 
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Tab. 4 - Podíl veřejných zdrojů na financování zdravotnictví vybraných států OECD [13] 

  2004 2005 2006 2007 2008 

Česká republika 89,2 87,3 86,7 85,2 82,5 

Maďarsko 72,4 72,3 72,6 70,4 71,0 

Polsko 68,6 69,3 69,9 70,8 72,2 

Slovensko 73,8 74,4 68,3 66,8 69,0 

Německo 76,9 76,8 76,7 76,7 76,8 

Norsko 83,6 83,5 83,8 84,1 84,2 

Rakousko 75,7 76,1 76,0 76,4 76,9 

USA 44,3 44,4 45,3 45,5 46,5 

 

Pokud se tyto dva mezinárodní přehledy hodnotí odděleně, pak mají značně omezenou 

výpovědní hodnotu. Je tedy nutné pohlíţet na ně komplexně. 

Při pohledu na první srovnání vynakládá český stát lehce nadprůměrnou výši 

finančních prostředků na zdravotnictví mezi srovnatelnými zeměmi (při znalosti HDP na 

hlavu, který má ČR nejvyšší ze zmiňovaných zemí). Při srovnání s vysoce vyspělými zeměmi 

(které mají výrazně vyšší HDP neţ ČR) uţ ale výrazně ztrácíme. Přitom ale kvalita naší 

zdravotní péče je jen nepatrně niţší neţ v těchto vyspělých zemích – důvodem jsou 

několikanásobně niţší mzdové náklady českého zdravotnictví. 

Pokud se zaměříme na druhé srovnání, Česká republika se podílem veřejných zdrojů 

na financování zdravotnictví přes 80% jeví jako nejvíce sociální mezi zeměmi Visegrádu.  

Porovnáme-li následně Českou republiku se všemi zeměmi a zvláště se zeměmi 

vysoce vyspělými, zjistíme, ţe naše zdravotnictví není pouze velmi náročné na veřejné zdroje, 

ale je dokonce extrémně náročné, coţ má dva neblahé důsledky: 

- brzdí to českou ekonomiku vyšší cenou práce (vyšší odvod zdravotního pojištění), 

- zdravotnický systém jako celek je hůře regulovatelný z hlediska rozvoje nových 

technologií, neboť pouze při niţším podílu veřejných zdrojů a vyšší míře 

spoluúčasti pacientů dochází k autoregulaci poţadavků pacientů na moderní a 

kvalitní léčbu.  

Za moderní, kvalitnější a vesměs také nákladnější léčbu si pacienti jinde ve světě musí 

připlácet více neţ za běţnou péči a je tedy pouze na nich, zda investují své peníze do svého 

zdraví. Ne kaţdý samozřejmě na to má a ne kaţdý chce do svého zdraví takovým způsobem 

investovat, takţe růst nákladů na zdravotní péči není pak tak prudký jako při malé spoluúčasti 

pacientů, jaká je dnes v českém zdravotnictví. Zavádí se tím tedy určitým omezeným 

způsobem trţní princip do netrţního prostředí (více viz. níţe). 
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Jen pro doplnění je do mezinárodního srovnání zahrnuto i Norsko jako země 

charakteristická svým nerostným bohatstvím a klasickým modelem skandinávského 

sociálního státu, kde jako jeden ze základních rysů je vysoká dostupnost zdravotní péče. To 

také dokazuje vysoká míra zapojení veřejných zdrojů na financování zdravotnictví (na konci 

sledovaných let stejná jako v ČR, před tím niţší). 

Jak se však v posledních letech ukazuje, pouze Norsko je schopno díky svému 

nerostnému bohatství udrţet takový způsob financování zdravotní péče pro své obyvatele. 

V tom je moţné vidět další indicii k tomu, ţe v České republice bude muset dojít k výrazné 

změně financování zdravotnického systému. 

 

 

1.2 Zdravotnictví jako netržní prostředí 

 

1.2.1 Informační asymetrie 

 

 Zmiňovaná specifičnost zdravotnického prostředí vychází ze samotné podstaty 

lidského těla. Lidské tělo je velmi komplikovaný systém mnoha druhů buněk propojených 

vysoce komplikovanými signálními a metabolickými drahami, takţe laická většinová 

společnost je informačně zcela závislá na odborné menšinové společnosti. Z této informační 

asymetrie pramení fakt, ţe v oblasti poskytování zdravotní péče naprosto chybí základní pilíře 

utvářející podstatu běţného trţního prostředí: 

1. jasně definovaný produkt, 

2. známý přínos pro spotřebitele, 

3. dostačující informovanost spotřebitele ke zhodnocení potřebnosti produktu. 

A právě poslední bod je vlastně klíčovým ve vztahu pacient-lékař (většinou laik-

odborník). Pacient totiţ prakticky není schopen zhodnotit moţný přínos navrhované léčby a i 

kdyby toho i zčásti schopen byl, vţdy se jedná o jeho vlastní tělo, potaţmo existenci, která je 

pro daného člověka nedocenitelná. Lékař je tedy pánem nad léčebným procesem pacienta – 

rozhodující je sice souhlas pacienta s léčebným postupem, na straně lékaře však stojí moc 

informací. 

A to je základ tzv. informační asymetrie, kvůli níţ dochází ke ztrátě základního 

regulačního mechanismu trţního prostředí – zákona nabídky a poptávky. 



 18 

Tento zákon říká, ţe v případě dobré informovanosti trhu klesá zájem zákazníků o 

nabízený produkt se vzrůstající cenou nabízeného produktu. Ve zdravotnictví toto funguje 

právě naopak. Pokud totiţ lékař nabídne pacientovi velmi drahá a nákladná vyšetření a 

případně nové, nákladné terapeutické postupy, vyvolá v něm spíše zájem a ţádost o tyto 

produkty. Ţádný pacient (zákazník) přece nebude riskovat své zdraví jen pro to, ţe nějaké 

vyšetření nebo léčba stojí mnoho peněz. 

Zákon nabídky a poptávky dokonce neplatí i v takovém případě, ţe by pacient 

náhodou pochyboval o lékařem navrhovaném léčebném postupu. „Síla informací“ – jak jiţ 

bylo zmíněno – stojí totiţ na straně odborníka a ten je schopen si své návrhy prakticky vţdy 

obhájit. 

 

1.2.2 Nutnost regulace – limity 

 

 V předchozí části jsem popsal základní princip netrţnosti medicínského prostředí, 

který je naprosto nutné si uvědomit, neboť bez něj by nebylo moţné uceleně pochopit 

finanční toky a jejich zákonitosti v systému zdravotní péče. 

 Jak jsem nastínil, ve většině případů je schopen lékař navrhnout jakkoli nákladnou 

péči a v okamţiku rozhodování o této péči dosáhnout jejího schválení ze strany pacienta (jeho 

souhlas je tím hlavním). To samozřejmě nahrává moţnosti zneuţití nastaveného systému ze 

strany lékaře, který by mohl za předepsanou nákladnou péči inkasovat provize či jiné plnění 

od vykonavatele takové péče (např. předepsání vyšetření počítačovou tomografií, byť by 

stačil obyčejný rentgenový snímek, předepsání drahých léků atd.). Nemusí se však jednat 

pouze o oblast předepisování péče pacientovi, neboť kaţdý lékař sám má nasmlouvanou 

širokou škálu výkonů, které můţe pacientovi provést. 

 To vše tedy logicky vedlo k zavedení regulací vykazované péče, indikované péče a 

preskripce (předepisování léků). Regulace – ve zdravotnictví označované jako limity – jsou 

v dnešní době nastavené prakticky na všechny oblasti poskytování zdravotní péče, ale jejich 

správné nastavení a vymáhání je stejně komplikovanou záleţitostí jako cokoli jiného v oblasti 

zdravotnictví. 

 Nebylo tomu ale tak vţdy. Na začátku 90. let, v období překotné privatizace 

zdravotnictví, kdy vše bylo nové a neprobádané, existovala pouze kontraktační povinnost 

zdravotních pojišťoven vůči nově vzniklým soukromým zdravotnickým zařízením, ale ţádné 

limity. Celá řada zdravotnických zařízení se tehdy velmi rychle v nastalé situaci zorientovala 

a vykazovala extrémní mnoţství zdravotní péče. S rostoucím mnoţstvím zdravotnických 
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zařízení to ale samozřejmě nebylo dlouhodobě finančně udrţitelné, a proto musely postupně 

od poloviny 90. let nastoupit regulace. 

V dnešní době je uţ systém limitů poměrně ustálený a celkově je řešen vţdy 

komplexně pro nadcházející zúčtovací období v úhradové vyhlášce Ministerstva 

zdravotnictví. Ale i přes jiţ bohaté zkušenosti s limity za téměř 20 let fungování dnešního 

systému zdravotní péče má tato oblast zdravotnictví celou řadu diskutabilních ustanovení a 

pravidel, které velmi často fungují proti zdravému rozumu. K podrobnějšímu pohledu na tuto 

problematiku se dostanu v dalších částech diplomové práce. 

 

1.2.3 Srovnání zdravotnického zařízení s výrobním podnikem 

 

 Informace, uvedené v předchozích částech bakalářské práce, poskytují základní 

orientaci v oblasti zdravotnického prostředí. K lepšímu pochopení ale jistě přispěje přímé 

srovnání principů fungování běţného výrobního podniku a zdravotnického zařízení. 

 

Tab. 5 – Srovnání výrobního podniku a zdravotnického zařízení  

Charakteristika Výrobní podnik Zdravotnické zařízení 

Státní regulace odvětví malá velká 

Závislost na lidských zdrojích malá aţ střední velká 

Regulace produkce pouze vlastními kapacitami 
velká 

(„smluvně dobrovolná“) 

Existenční jistota malá aţ střední velká 

Dopad ekonomických cyklů velký malý 

Moţnosti sniţování nákladů střední malé 

 

Státní regulace odvětví a závislost na lidských zdrojích 

První dvě charakteristiky jsou všeobecně známé a k tomu byly i podrobněji popsány 

v předchozích částech diplomové práce. 

 

Regulace produkce 

Regulace produkce je, jak známo, limitována u výrobního podniku jeho vlastními 

kapacitami a pokud jsou podmínky na trhu jeho produktu příznivé (malá konkurence atd.), 

v delším časovém horizontu můţe taková firma růst teoreticky donekonečna. 

Naproti tomu zdravotnické zařízení, pokud se stane smluvním zařízením zdravotních 

pojišťoven, se dobrovolně zavazuje provádět jen omezený počet výkonů, které jsou pro něj 
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ekonomicky výhodné a souhlasí s tím, ţe nad určitý stanovený limit jsou tytéţ výkony 

placeny výrazně niţšími úhradami a ekonomicky výhodné jiţ nejsou. 

 

Existenční jistota 

Setrvání výrobního podniku na trhu je věc komplikovaná – pokud vlastní určité 

vzácné know-how, patenty na své výrobky nebo je jediný na trhu, pozici má poměrně jistou, 

ale jen maximálně v horizontu několika let. Bez inovací ve všech oblastech podnikového 

ţivota je ale kaţdý podnik z dlouhodobého hlediska odsouzen k zániku. Pokud se ale podnik 

pohybuje na trhu vysoce konkurenčním se zavedenými produkty, svou pozici má velmi 

nejistou a musí vynakládat nemalé úsilí k udrţení a příp. posílení své pozice. 

Jistota přeţití je naproti tomu u zdravotnického zařízení velmi vysoká, neboť lidé jsou 

a budou vţdy nemocní a budou potřebovat zdravotní péči. Jedinou nejistotu zde vnáší riziko 

ukončení smluvního vztahu ze strany zdravotních pojišťoven, coţ je jednak situace neobvyklá 

(u zavedených zařízení) a jednak jen výjimečně dojde k ukončení vztahu všemi pojišťovnami 

najednou. 

 

Dopad ekonomických cyklů 

Recese (příp. aţ krize) a konjunktury patří k trţnímu prostředí stejně jako zákon 

nabídky a poptávky. Na výrobní podnik, pohybující se v plně trţním prostředí, mají tedy 

velký vliv. Byť je recese obávaným obdobím pro všechny výrobní společnosti, období 

konjunktury jim dává obrovské moţnosti rozvoje a růstu. 

V případě zdravotnictví ale tyto zákonitosti neplatí – v období recese samozřejmě 

dochází k šetření a zdravotnickým zařízením se úhrady nenavyšují, na druhou stranu jsou ale 

jakékoli škrty vţdy spojeny s omezením zdravotní péče (ať jiţ fakticky nebo mediálně) a to je 

politicky nevhodné, takţe kaţdá vláda se snaţí přísun peněz do systému zdravotnictví udrţet. 

Na druhou stranu v období konjunktury je míra růstu moţná prakticky pouze v řádech 

procent. Vše je totiţ ve zdravotnictví řízeno zákony a ty reagují na růst či propad ekonomiky 

vţdy velmi opoţděně (anebo v období růstu nereagují vůbec, neboť systém funguje 

v zaběhlých kolejích a je dostatek financí k jeho provozu). 

 

Možnosti snižování nákladů 

Klasický výrobní podnik má v krátkodobém horizontu poměrně omezené moţnosti 

sniţování nákladů: 
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- nákup levnějších materiálů můţe vést ke sníţení kvality produkce, coţ je neţádoucí, 

- propouštění zaměstnanců vede ke sníţení produkce, pokud nedojde k nahrazení 

zaměstnanců výkonnějšími stroji (většinou velmi nákladné) 

- sníţení spotřeby energie je moţné jen zavedením nových (většinou nákladných) 

technologií, 

- omezení reţijních nákladů je pak hlavním těţištěm sniţování nákladů. 

Ve střednědobém a dlouhodobém výhledu uţ je schopen výrobní podnik 

sniţovat prakticky jakékoli náklady. Příkladem můţe být uzavření montáţního závodu 

automobilky a přesunutí jej do země s niţšími mzdovými, stavebními a jinými náklady. 

Zdravotnická zařízení jsou oproti takovému příkladu „nákladově rigidní“. Prakticky 

všechny náklady jsou fixní (mzdy jsou stále stejné a není myslitelné jejich sníţení, lékařské 

přístroje potřebují stále stejný počet ovládajících pracovníků – nedochází ke zvyšování 

produktivity atd.) a jsou nastaveny na určitý objem poskytnuté zdravotní péče. Ta je 

samozřejmě vţdy dodrţena a spíše narůstá s rozvojem dokonalejších diagnostických a 

terapeutických moţností. Náklady, které lze označit jako variabilní (zdravotnický materiál, 

výhodnější nákupy léků v nemocnicích atd.) hrají sice určitou roli při řízení zdravotnického 

zařízení, ale ne nějak zásadní. 

Ve střednědobém horizontu jsou moţnosti sniţování nákladů o něco vyšší, a to jak ve 

zdravotnickém provozu (přístroje s niţší energetickou náročnosti a/nebo s niţšími poţadavky 

na obsluhu) tak ve stavební části (např. sníţení energetické náročnosti budov nemocnice). 

Z dlouhodobého pohledu jiţ prakticky není moţné s náklady nic dělat – „přesunout 

výrobu“ do oblastí s nízkými náklady nebo provést změnu „výrobního programu“ 

samozřejmě nelze. 

 

 

1.3 Úhradová vyhláška – základ financování českého zdravotnictví 

 

1.3.1 Obecné informace o úhradové vyhlášce 

 

 Úhradová vyhláška je výkonným nástrojem Ministerstva zdravotnictví ČR v oblasti 

řízení financování zdravotní péče v celém systému. Její platnost je vţdy vztaţena pouze na 

dané zúčtovací období, které je pro rok 2011 určeno na dobu celého kalendářní roku. 

Současná platná úhradová vyhláška je č. 396/2010 Sb. 
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Vzniku úhradové vyhlášky předchází tzv. cenová jednání poskytovatelů zdravotní 

péče s jejími plátci, tedy zdravotními pojišťovnami. Poskytovateli zdravotní péče jsou v tomto 

případě míněny organizace sdruţující fyzické poskytovatele zdravotní péče (lékaře). Mezi ně 

patří jak velké známé organizace, jako je např. Česká lékařská komora, tak všechna sdruţení, 

jeţ mají za členy více neţ 2 lékaře. 

 Tato tzv. cenová jednání se konají běţně několikrát v období před projednávaným 

zúčtovacím obdobím a v případě shody obou stran se výsledek předává Ministerstvu 

zdravotnictví, které se pak závěry můţe (ale nemusí) řídit při sestavování úhradové vyhlášky. 

 Pokud ke shodě nedojde (nijak vzácný jev), vytváří Ministerstvo zdravotnictví 

úhradovou vyhlášku samo. 

 Po vydání Ministerstvem zdravotnictví se úhradová vyhláška stává vzorem pro tzv. 

úhradové dodatky smluv mezi zdravotními pojišťovnami a zdravotnickými zařízeními. Avšak 

stejně jako v předchozím kroku tvorby pravidel financování zdravotnictví, i zde má úhradová 

vyhláška pouze doporučující charakter a zdravotní pojišťovny se jí mohou a nemusejí řídit. 

Prakticky vţdy se jí ale zdravotní pojišťovny řídí (byť si pak ale kaţdá individuálně přidává 

nebo ubírá některá ustanovení).  

 

1.3.2 Regulace zavedené úhradovou vyhláškou a jejich nelogičnost 

 

 V předchozích částech jsem podrobněji rozebral nutnost regulace zdravotnického 

systému. Také jsem zmínil, ţe regulace musí být komplexní a musí postihovat všechny 

aspekty poskytování zdravotní péče. Zároveň jsem nastínil, ţe i zavedené a fungující regulace 

mají svá slabá místa a špatná ustanovení. To vše obsahuje úhradová vyhláška Ministerstva 

zdravotnictví, které se budu z pohledu regulací v této části věnovat. 

 Jelikoţ v praktické části této bakalářské práce bude podrobněji rozebráno fungování 

biochemické a hematologické laboratoře, je tato část detailněji zaměřena na problematiku 

regulací laboratoří. Ty jsou ve své podstatě velmi nelogické a de facto trestají laboratoře za 

dobře odvedenou práci. Konec této části bude následně věnován regulacím nemocnic, které 

jsou výrazně mírnější v kontrastu vůči ostatním regulacím. 

 

 Regulace laboratoří 

 Je definována v § 8 a podrobně rozebrána v příloze č. 5 úhradové vyhlášky. 

Podobně jako některé jiné skupiny odborností, jsou i laboratoře (a to všech typů) 

regulovány na základě jednoduchého vzorce: 
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 x  .................................. limit bodů za vykázané výkony pro aktuální zúčtovací období 

 PBro ........................... počet vykázaných a uznaných bodů za provedené výkony v 

referenčním období 

 POPho ........................ počet ošetřených unikátních pojištěnců v aktuálním 

zúčtovacím období 

 POPro ........................ celkový počet ošetřených unikátních pojištěnců 

v referenčním období 

 

Jako referenční období je bráno I. a II. pololetí roku 2009. 

 Na základě tohoto vzorce je moţné lehce dostat celkovou sumu bodů, které by měly 

být zdravotní pojišťovnou plně hrazeny. Pro hodnotu bodu do takto stanoveného limitu platí: 

 

1 bod = 0,70 Kč 

 

 Při překročení tohoto limitu jsou vykázané výkony hrazeny niţší sazbou, a to: 

 

1 bod = 0,40 Kč [22] 

 

 

 

 Sankcionování laboratoří 

 Laboratoře, stejně jako např. radiodiagnostické metody, jsou ve zdravotnictví 

chápány jako tzv. komplement. Zdravotní péče, poskytována těmito obory, je totiţ doplňková 

(komplementární) k základním medicínským oborům (interní lékařství, gynekologie, 

praktická medicína atd.) a její výkony jsou těmito základními obory vyţadovány – tzv. 

vyžádaná péče. 

 Z toho plyne, ţe obory komplementu si nemohou samy regulovat počet pacientů, 

které ošetří, neboť ti jsou jim odesláni od jiných lékařů. Pokud by tedy např. laboratoř chtěla 

regulovat počet přijatých vzorků (jedině odmítnutím), protoţe by zjistila, ţe jiţ dosáhla 

stanoveného limitu, nad nějţ je pro ni vyšetřování vzorků ekonomicky nevýhodné, dopadla by 
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velmi špatně. Odesílající lékaři by přestali okamţitě posílat vzorky do této laboratoře, protoţe 

krev odeslali z opodstatnitelných důvodů a pro ně neexistuje důvod, proč jimi odeslané 

vzorky by neměly být vyšetřeny. 

 K tomu obecně platí, ţe má-li být regulován určitý poţadavek se svými následky, 

měl by být regulován v místě (době) vzniku a ne v místě, kde vznikají jiţ jen následky. Ve 

vztahu lékař-laboratoř by tedy měla být regulace počtu odesílaných vzorků na straně lékaře (v 

místě vzniku). Taková regulace sice skutečně existuje – limity vyžádané péče má kaţdý lékař 

základní odbornosti, avšak regulace zařízení, které se vznikem poţadavku nemá nic 

společného a vlastně musí poţadavek splnit, je scestná a je sankcí za dobře a plně vykonanou 

práci. 

 

 Regulace ústavní (nemocniční) zdravotní péče 

 Je definována v § 3 a podrobněji popsána v příloze č. 1 a 9 úhradové vyhlášky. 

Výše jsem zevrubně popsal systém úhrady zdravotní péče poskytované ústavními 

zdravotnickými zařízeními. Děje se tak buď na základě DRG nebo podle počtu dní 

hospitalizace (např. LDN). Nyní se budu více věnovat větší skupině ústavních zařízení, které 

jsou placeny podle DRG. 

U těchto zařízení se hodnotí dva ukazatele: 

1. Počet vykázaných a uznaných hospitalizací za sledované období. 

2. Počet vykázaných a uznaných hospitalizací vynásobených koeficienty (indexy) 

podle diagnózy za sledované období. 

Pozn.: Počet hospitalizací uznává kaţdá zdravotní pojišťovna zvlášť. 

 

 Základním regulačním ustanovením je podmínka, ţe dané nemocniční zařízení musí 

vykázat minimálně 94% hodnot výše uvedených ukazatelů referenčního období k získání 

100% úhrady referenčního období. Referenčním obdobím je opět chápáno příslušné pololetí 

roku 2009. 

 Vidíme tedy, ţe v případě nemocnic jsou limity nastaveny diametrálně odlišně neţ u 

laboratoří a jiných odborností – zařízení můţe poskytnout méně péče, ale dostane za ni plně 

zaplaceno. 

 Byť se toto ustanovení jeví jako naprosto nelogické (a ono opravdu je, jak níţe 

popíšu), při jeho tvorbě jistě hrála určitou roli snaha regulovat objem poskytnuté nemocniční 

péče. Pokud totiţ zdravotnické zařízení vykáţe ve sledovaném období méně péče neţ 100% 

referenční hodnoty, sníţí se mu tím referenční základ pro další roky a tím dochází k pomalé 

regulaci poskytované péče. Protoţe ale vedení ţádné nemocnice toto nechce dopustit, udrţuje 
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mnoţství vykázané péče minimálně na 100% referenčního období. Tím se toto ustanovení 

naprosto míjí účinkem a je tedy zbytečné. 

 

 

1.4 Dílčí závěr 

 

 Zdravotnictví v České republice je financováno v dnešní době především ze zdrojů 

veřejného zdravotního pojištění. Vzhledem k finanční náročnosti moderního zdravotnického 

systému je to ale stav dlouhodobě neudrţitelný, který postupně směřuje k zásadním 

reformám. Ty by měly vést k vyšší spoluúčasti pacientů na jejich léčbě, coţ by především 

zvýšilo zájem pacientů o samotný průběh léčby. 

 Samotný systém financování je pak velmi komplexní a sloţitý, coţ vychází ze 

specifických vlastností zdravotnictví a nutnosti regulace objemu poskytované péče. 

Hlavním právním předpisem, řešícím úhrady zdravotní péče, je tzv. úhradová 

vyhláška Ministerstva zdravotnictví, která je vydávána vţdy nově pro následující období. Má 

však celou řadu nedokonalých ustanovení, hlavně v oblasti regulací (limitů) vykázané péče, 

které jen dále podporují sloţitost celého systému. 

Přes veškerou snahu o dosaţení co nejpochopitelnějšího obrazu financování českého 

zdravotnictví je nutné přiznat, ţe předloţené informace jsou spíše kompromisem mezi 

komplexností a pochopitelností. K úplnému pochopení zákonitostí fungování a peněţních 

toků zdravotnického systému však nestačí pouhé přečtení jedné, nebo i několika prací, 

zabývajících se touto problematikou. Osobní zkušenost je v tomto případě naprosto klíčová a 

nenahraditelná. 
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2. Financování zdravotnického zařízení 
 

2.1 Představení společnosti MEPHACENTRUM, a.s. 

 

 Před samotným začátkem praktické části této bakalářské práce bych chtěl zdůraznit, 

ţe budu porovnávat a analyzovat údaje z let 2005 - 2009, tedy let s dokončenou auditovanou 

účetní závěrkou. Společnost MEPHACENTRUM, a.s., je totiţ firmou s povinností sestavovat 

auditovanou účetní závěrku a v době psaní této práce (jaro 2011) ještě nebyla pro rok 2010 

hotova. 

 

2.1.1 Obecné informace o společnosti 

 

 Společnost MEPHACENTRUM, a.s., je nestátní zdravotnické zařízení poskytující 

ambulantní zdravotní péči prakticky v celém spektru lékařských oborů od praktické medicíny 

(pro dospělé i pro děti), přes veškeré interní obory aţ po různé diagnostické metody. Jedná se 

tedy o polikliniku poskytující své sluţby tzv. pod jednou střechou. 

 Historie společnosti sahá do roku 1998, kdy byla zprivatizována tehdejší Městská 

poliklinika Ostrava-Poruba lékařkou MUDr. Helenou Fouskovou, která později celou 

polikliniku vloţila do společnosti MEPHACENTRUM, a.s., fungující dodnes. 

 Co se týče skladby poskytované zdravotní péče, nabízí MEPHACENTRUM jak péči 

standardní, podle dnešního významu hrazenou z veřejného zdravotního pojištění, tak i péči 

nadstandardní, která je plně hrazena pacienty. Do nadstandardní péče můţeme zahrnout např. 

přístrojové a ruční lymfodrenáţe, ozařování chronických zánětů v ORL oblasti pomocí tzv. 

biolaseru a další. 

V budově polikliniky však nenabízí MEPHACENTRUM, a.s., pouze své vlastní 

sluţby, ale v celé řadě oborů – jak zdravotnických, tak nezdravotnických – vyuţívá 

spolupráce s nájemci. 

Kromě poskytování standardní a nadstandardní zdravotní péče provozuje 

MEPHACENTRUM, a.s., také dvě lékárny pod názvem Lékárna AMPHORA. Jedna lékárna 

se nachází v budově polikliniky a druhá v Ostravě-Mariánských Horách. 

Z hlediska velikosti (počet klientů za rok a počet zaměstnanců) se poliklinika 

MEPHACENTRUM řadí mezi středně velké polikliniky. 
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Tab. 6 – Počet klientů společnosti MEPHACENTRUM, a.s., v letech 2005-2009 [23] 

 

2005 2006 2007 2008 2009 

Poskytnutá diagnostická, 

terapeutická a jiná péče 
207 623 211 011 216 090 218 090 230 854 

Poskytnuté služby 

lékáren AMPHORA 
199 358 198 075 200 808 205 081 210 666 

Celkový počet klientů 406 981 409 086 416 898 423 171 441 520 

Meziroční změna (%) - + 0,52 + 1,91 + 1,50 + 4,34 

 

 Je moţno vidět, ţe počet klientů v průměru neustále narůstá. V ambulancích je 

vzhledem ke zmíněným regulacím poskytované zdravotní péče tento nárůst moţný jen 

v omezené míře navýšením počtu ošetřených nových pacientů a nikoliv četnějšími 

návštěvami stávajících pacientů. Pozitivní je nárůst počtu klientů lékáren AMPHORA, které 

díky své cenové politice získávají neustále další klienty, kteří se na základě pozitivní 

zkušenosti pak také pravidelně vracejí. 

 

Tab. 7 – Počet zaměstnanců společnosti MEPHACENTRUM, a.s. (stav ke konci roku) [23] 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Počet zaměstnanců 112 116 120 120 123 

Meziroční změna (%) - 3,57 3,45 0,00 2,50 

 

Počet zaměstnanců MEPHACENTRUM, a.s., je víceméně ustálený a spíše postupně 

narůstá. Stejně jako předchozí ukazatelé, i tento je způsoben omezenými moţnostmi 

rozšiřování aktivit ambulantního zdravotnického zařízení, kdy trh poskytovatelů zdravotní 

péče je jiţ v dnešní době plně saturován. 

 

2.1.2 Struktura společnosti  

 

 Společnost MEPHACENTRUM, a.s., je klasickou akciovou společností, u níţ je 

hlavním statutárním orgánem představenstvo. Tento orgán je tříčlenný a má za úkol řízení 

společnosti a jednání jejím jménem. 

 Na hospodaření společnosti a činnost představenstva pak dohlíţí dozorčí rada, 

sloţená ze tří lidí, z nichţ aspoň jeden musí zastupovat zaměstnance společnosti. 

 Společnost je z funkčního hlediska organizována podle organizačního schématu 

zařazeného do Přílohy č. 1. To poměrně dobře reflektuje potřeby společnosti a v posledních 

letech se měnilo jen minimálně. 
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2.1.3 Hospodaření společnosti 

 

 Společnost MEPHACENTRUM, a.s., (a její právní předchůdci) prodělala po 

proběhlé privatizaci intenzivní rozvoj ve všech oblastech podnikového ţivota, coţ se 

samozřejmě také odrazilo v hospodářských výsledcích firmy. Nejvýraznějším byl nárůst 

ročního obratu společnosti, který se před privatizací pohyboval v oblasti mezi 30-40 mil. Kč 

ročně a v dnešní době dosahuje hodnot kolem 200 mil. Kč (5-6násobek) za rok. 

 Tento vývoj byl způsoben mnoha faktory, z nichţ nejdůleţitější byly: 

- otevření lékáren AMPHORA, 

- rozšíření počtu lékařských odborností, 

- efektivnější řízení společnosti, 

- rozvoj a podpora biochemické a hematologické laboratoře, 

- přilákání nových nájemníků (nejen lékařů). 

 

Tab. 8 – Tržby a výnosy společnosti MEPHACENTRUM, a.s., v letech 2005-2009 [23] 

v tis. Kč 2005 2006 2007 2008 2009 

Tržby za 

lékařské výkony 
57 114 51 789 56 696 62 787 64 057 

Tržby lékáren 92 395 84 358 105 563 102 790 103 136 

Ostatní výnosy 7 975 6 208 6 712 35 811 35 123 

Celkem 157 484 142 355 168 971 201 388 202 316 

Meziroční 

změna (%) 
- -9,61 18,70 19,18 0,46 

 

 Z Tab. 8 je moţno vyčíst, ţe výnosy společnosti ve sledovaných letech neustále 

narůstaly s jedním výkyvem v roce 2006. Při podrobnějším pohledu do tabulky zjistíme, ţe to 

bylo způsobeno prudkým poklesem trţeb lékáren. Ty byly sníţeny v tomto roce 

administrativním sníţením úhrad cen léků z veřejného zdravotního pojištění po nástupu 

MUDr. Davida Ratha do čela Ministerstva zdravotnictví ČR. 

 Významný skok v obratu společnosti v roce 2008 pak byl způsoben zavedením 

nového systému úhrad dodávaných léků a zboţí lékárenským distributorům. Těm se část 

závazků zdravotních pojišťoven za uznanou poskytnutou péči postupuje místo platby 

v hotovosti. Tyto účetní transakce se pak projeví jako výnos i náklad společnosti zároveň. 
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Tab. 9 – Náklady společnosti MEPHACENTRUM, a.s., v letech 2005-2009 [23] 

v tis. Kč 2005 2006 2007 2008 2009 

Nákup léků a 

zboží do lékáren 
76 989 70 217 88 654 85 129 85 153 

Personální 

náklady 
39 183 39 748 40 683 45 855 48 727 

Ostatní náklady 40 220 31 709 36 757 69 598 67 911 

Celkem 156 392 141 674 166 094 200 582 201 791 

Meziroční 

změna (%) 
- -9,41 17,24 20,76 0,60 

 

 Vývoj nákladů ve sledovaných letech víceméně kopíruje výnosy společnosti, coţ je 

dáno významným zastoupením nákladů na nákup léků a jen malou moţností navyšovat 

ziskovost provozu zaběhnutého zdravotnického zařízení. Výše uvedené skutečnosti tedy platí 

i zde. 

 Zdůraznit je však třeba personální náklady, které dosahují cca 25% celkových 

nákladů, coţ je pro zdravotnictví typické. 

 

Tab. 10 – Zisk společnosti MEPHACENTRUM, a.s., v letech 2005-2009 [23] 

v tis. Kč 2005 2006 2007 2008 2009 

Zisk 1 092 681 2 877 806 525 

 

Zisk společnosti je vzhledem k jejímu ročními obratu poměrně nízký. To je ale 

způsobeno několika vlivy, z nichţ nejdůleţitější jsou investice do modernizace vybavení 

polikliniky a do oprav budovy polikliniky. Celkově byla totiţ Městská poliklinika Poruba 

před svojí privatizací v nevyhovujícím technickém stavu a bylo třeba opravit či vyměnit 

prakticky vše – výměník tepla, telefonní ústřednu, výtahy,  okna, plášť fasády včetně 

zateplení, změnu systému vytápění, atd., atd. Stát, jako bývalý vlastník polikliniky, totiţ 

neprovedl ţádnou zásadní rekonstrukci po více neţ 30 let jejího fungování. 

 V dnešní době je jiţ poliklinika prakticky kompletně opravená, veškeré vybavení 

bylo také vyměněno, a tak se dá předpokládat, ţe zisk společnosti MEPHACENTRUM, a.s., – 

po splacení investičních úvěrů – bude v dalších letech narůstat. 
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2.2 Laboratoř klinické biochemie a hematologie 

 

2.2.1 Důvody výběru Laboratoře klinické biochemie a hematologie 

 

 Laboratoř klinické biochemie a hematologie (dále jen „laboratoř“ nebo „LKBH“) 

jsem si jako reprezentativní zdravotnické zařízení vybral z několika důvodů. 

 

1. Podobnost výrobnímu podniku 

 Laboratoř je charakteristikou svých výkonů velmi podobná výrobnímu podniku. Na 

straně vstupů stojí odebrané vzorky pacientů (krev, moč aj.), které jsou pak zpracovávány za 

pomocí chemických činidel a speciálních analytických přístrojů, aby daly vzniknout 

výsledkům (informacím), které jsou odesílány jejich objednateli, tedy odesílajícímu lékaři. 

 Hlavním rozdílem ale je, ţe platbu za objednané sluţby nehradí objednatel, ale 

zdravotní pojišťovna. 

 

2. Problematika řízení jakosti 

 Stejně jako ve všech větších výrobních podnicích je i v oblasti laboratoří velmi 

diskutována problematika řízení jakosti a nejrůznější formy certifikací, příp. akreditací jako 

vyšších známek jakosti. 

 Situace je však v oblasti laboratoří trochu odlišná od průmyslových firem, takţe se 

systémům řízení jakosti budu podrobněji věnovat v dalších částech této práce. 

  

3. Podmínky zdravotnického systému zde nejlépe vyniknou 

Jak jiţ bylo výše v této práci zmíněno, zdravotnický systém svou charakteristickou 

povahou není podobný ţádnému jinému systému, a tak je nejlepší ukázat jeho povahu na 

oblasti, která je v co největší moţné míře srovnatelná s oblastmi známými. 

 

2.2.2 Obecné informace o LKBH 

 

 Laboratoř je důleţitým zdravotnickým zařízením tzv. komplementu, která má za úkol 

provádět rozbory tělesných sekretů a tkání pacientů pomocí celé řady metod. S rozvojem 

medicíny nabídka těchto metod (vyšetření) neustále narůstá, coţ s sebou nese i jejich 

počáteční nákladnost a omezené vyuţívání. Z toho důvodu ne všechny laboratoře celou škálu 
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laboratorních vyšetření nabízejí, existuje pouze pár komplexních laboratoří v těch největších 

fakultních nemocnicích v zemi, kde je celé spektrum metod jak nabízeno, tak i vyuţíváno. 

 Laboratoř polikliniky MEPHACENTRUM pak tedy logicky spadá do většinové 

skupiny laboratoří, které jsou orientovány na uţší spektrum běţných laboratorních vyšetření. 

Mezi těmito laboratořemi pak patří ta na poliklinice MEPHACENTRUM spíše mezi menší 

laboratoře, neboť je limitována ve svém dalším rozvoji objemovými a výkonovými 

regulacemi ze strany zdravotních pojišťoven. Proto i v některých běţných oblastech 

laboratorního vyšetření vyuţívá sluţeb jiných větších laboratoří, i kdyţ technickým a 

personálním vybavením by byla schopna mnohé z jinde objednávaných vyšetření provádět 

sama. Jsou však i jiná specifická mikrobiologická či parazitologická vyšetření, při nichţ 

laboratoř MEPHACENTRUM spolupracuje např. se Státní zdravotním ústavem Ostrava. 

 

2.2.3 Personální obsazení LKBH 

 

 Vzhledem ke zmíněné velikosti laboratoře MEPHACENTRUM je na plný úvazek 

zaměstnán pouze jeden erudovaný biochemik jako vedoucí laboratoře, který garantuje 

bezchybný provoz laboratoře. Garancí je v tomto případě myšlen dohled nad správnými 

postupy vyšetřování vzorků, detailní znalosti v oblasti biochemie a analytické chemie a 

dostatečná zkušenost s prací v laboratoři. To vše má zaručit konstantní vysokou úroveň 

kvality poskytovaných sluţeb. Jeden člověk ale nemůţe podle platných regulí garantovat 

veškeré prováděné metody, např. pro hematologická vyšetření jsou potřeba jiní garanti 

(specialisté v daném oboru), ale ti jiţ nemusejí být fyzicky přítomni v dané laboratoři, stačí 

pouze jejich dostupnost v případě potřeby. 

 Obecně lze říci, ţe potřeba garantů a personálu vůbec neustále narůstá s tím, jak jsou 

laboratoře tlačeny zdravotními pojišťovnami do nejrůznějších certifikací systémů řízení 

jakosti. Ty vyţadují co nejvyšší moţnou specializaci pro kaţdou oblast poskytovaných 

sluţeb, coţ má podle mínění akreditačních (příp. certifikačních) autorit vést k vyšší kvalitě 

poskytovaných sluţeb. To se ale tak úplně nezakládá na pravdě, jak dokáţu v dalších částech 

této práce, v nichţ se vrátím k problematice akreditace a systémů řízení jakosti v laboratořích. 

 Co se týče dalšího personálu laboratoře, tvoří jej: 

- zdravotní laboranti – střední zdravotnický personál se specializovaným 

středoškolským či vysokoškolským vzděláním pro práci v laboratoři, 
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- všeobecné sestry – střední zdravotnický personál určený pro odběr vzorků (krve) od 

pacientů (kteří byli odesláni s ţádankou k odběru do laboratoře) a 

administrativní úkoly s tím spojené, 

- sanitářky – niţší zdravotnický personál určený k neustálému dohledu a udrţování 

stanovených hygienických standardů, 

- svozový personál – vesměs řidiči bez specializovaného vzdělání určení ke svozu 

vzorků k laboratorním vyšetřením od spolupracujících lékařů v terénu. 

 

Tab. 11 – Stav zaměstnanců LKBH ke konci let 2005-2009 (úvazky) [24] 

Pozice 2005 2006 2007 2008 2009 

Vedoucí 

laboratoře 
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Zdravotní laborant 8,00 8,00 7,20 7,20 8,00 

Všeobecná sestra 1,69 1,69 1,69 1,38 1,32 

Sanitářka 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

(Řidič) 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Garant 

hematologie 
0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Garant biochemie - - - 0,10 0,10 

Celkem 13,79 13,79 12,99 12,78 13,52 

 

 Při pohledu do Tab. 11 je moţno konstatovat, ţe stav zaměstnanců se víceméně 

nemění a dochází pouze k mírným korekcím jednotlivých úvazků. To je dáno omezenými 

moţnostmi rozšiřování laboratoře. 

Nápadný je pak přírůstek úvazku garanta biochemie od roku 2008, coţ souvisí se 

zavedením standardů řízení jakosti podle směrnice ISO 9001 v celém provozu polikliniky, 

tedy i laboratoře. Od roku 2011 pak dále úvazky garantů budou narůstat s tím, jak laboratoř 

bude podstupovat akreditační řízení podle speciálních oborových norem, stanovených pro 

zdravotnické laboratoře. Úvazky garantů se zvýší u obou hlavních oblastí prováděných 

vyšetření: 

- hematologie: 0,50, 

- biochemie: 0,20. 

 

Pozn.: Poloţka „Řidič“ v přehledu zaměstnanců je uvedena v závorkách, protoţe v rámci společnosti 

MEPHACENTRUM, a.s., jsou vnitropodnikově vedeni ve středisku „Autodoprava“ a do střediska 

„LKBH“ (laboratoř) byli převedeni pouze pro účely této práce. 
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2.2.4 Objem poskytované péče a její hodnota 

 

 Jak jiţ bylo zmíněno výše, laboratoř MEPHACENTRUM patří mezi menší 

laboratoře, coţ se např. projevuje počtem úvazků svozového personálu (2,0), který bývá 

v jiných laboratořích výrazně vyšší. To je dáno počtem externích lékařů, se kterými daná 

laboratoř spolupracuje, coţ v případě laboratoře MEPHACENTRUM  tak úplně neplatí, 

neboť ta odebírá velkou část vzorků od téměř všech lékařů v budově polikliniky 

MEPHACENTRUM, takţe tím se výrazně sniţují nároky na dopravu vzorků do laboratoře. 

 Co se týče stanovení a posouzení objemu poskytované zdravotní péče, pouhé 

finanční vyjádření obratu laboratoře (stejně jako kteréhokoli jiného zdravotnického zařízení) 

nestačí a je velmi zavádějící. Prováděné výkony jsou totiţ účtovány pojišťovnám ne 

v korunových, ale v bodových hodnotách. 

Bodové hodnoty jsou stanoveny pro kaţdý definovaný zdravotní výkon zvlášť a jsou 

zaneseny do tzv. Sazebníku výkonů. Důvodem pro vznik takového výpočetního systému úhrad 

byla snaha postihnout komplexnost úhrady kaţdého zdravotního výkonu, který se skládá 

nejen z lidské práce, ale také ze spotřeby materiálu, příp. pouţití speciálního přístroje a 

z minutové reţijní sazby. Počet bodů tedy má vyjadřovat spotřebu těchto atributů 

z nadčasového hlediska a korunová hodnota bodu pak měla převádět tuto imaginární 

nákladnost na nákladnost reálnou, do které se zahrnují: 

- současná cena práce zdravotníků, 

- ceny energií a sluţeb 

- inflace, 

- výše DPH, 

- atd. 

Tento systém by mohl fungovat poměrně dobře v případě, pokud by byl nastaven jinak 

a pokud by byl také ve svém průběhu dále upravován. Ani k jednomu zatím nedošlo a to vede 

k velkým problémům: 

1. Tento systém nebyl ani jednou od svého vzniku v polovině 90. let 20. stol. 

zásadně novelizován, takţe bodové hodnoty velké části výkonů jiţ přesně 

nereflektují poměry ve spotřebě lidské práce, materiálu a přístrojů, neboť 

došlo k zavedení mnoha nových postupů, které tyto poměry výrazně 

změnily. 

2. Došlo k vytvoření „dvoukolejnosti“ vykazování a úhrad zdravotní péče ze 

strany zdravotních pojišťoven a Ministerstva zdravotnictví, které vyuţívají 
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bodové a korunové hodnoty výkonů ke svým populistickým proklamacím. 

Na jednu stranu totiţ např. navýší bodové hodnoty některých výkonů, coţ 

má navenek reflektovat růst ceny lékařské práce atd., ale na druhou stranu 

sníţí cenu bodu, takţe ve výsledku dostane zdravotnické zařízení zaplaceno 

úplně stejně nebo někdy dokonce méně neţ v minulém období. 

3. Zdravotní pojišťovny mají právo si nasmlouvat jakýkoli objem zdravotní 

péče za jakékoli ceny, tzn. za různou hodnotu bodu. To má sice za úkol 

motivovat pojišťovny v hledání co nejlevnějších zdravotnických zařízení, 

která jsou ochotna poskytovat zdravotní péči za ceny niţší, neţ je obvyklé 

(tedy uvedené v úhradové vyhlášce), na druhou stranu však mohou 

nasmlouvat také péči výrazně draţší, neţ je obvyklé, coţ podporuje vznik 

korupčního prostředí a vede ke zbytečným ztrátám financí ze systému. 

Z uvedených důvodů je v následujícím přehledu nejdůleţitějším řádkem Počet 

vykázaných bodů, který ve spojení s prvním řádkem – Počet URČ – jako jediný přesně 

reflektuje objem poskytnuté péče. Počet URČ sám o sobě pouze uvádí počet unikátních 

pojištěnců (rodných čísel – URČ), jimţ byly poskytnuty laboratorní sluţby bez ohledu na to, 

kolikrát během sledovaného období byli vyšetřováni. 

Pro ilustraci sloţitého vztahu vykonané a vykázané zdravotní péče, jejího proplácení a 

následných účetních výkazů byly přidány řádky Cena bodu a Vykázaná péče v Kč. Tento 

poslední řádek by za normálních okolností mimo zdravotnictví měl obsahovat stejné hodnoty 

jako účetní výkazy výnosů vykázané péče. Z důvodu nastavení úhrady zdravotní péče formou 

tzv. zálohových plateb (viz. „Výnosy“) ale dochází k významným rozdílům. 

 

Tab. 12 – Objem poskytnuté péče LKBH v letech 2005-2009 [24] 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Počet URČ 28 340 27 247 32 103 29 206 29 472 

Počet 

vykázaných 

bodů 

18 485 171 16 426 530 17 667 783 19 877 649 21 157 012 

Cena bodu      

(v Kč) 
0,87 0,86 0,87 0,89 0,88 

Vykázaná 

péče (v Kč) 
16 082 098 14 126 815 15 370 971 17 691 107 18 618 170 

 

Z Tab. 12 můţeme vyčíst, ţe došlo k výraznému poklesu objemu poskytnuté péče 

v roce 2006 s následným opětovným růstem v dalších letech. To bylo způsobeno nástupem 

MUDr. Ratha na Ministerstvo zdravotnictví na podzim roku 2005. 0d 1.1.2006 totiţ jako 
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ministr zdravotnictví zavedl extrémně přísnou úhradovou vyhlášku s razantními regulacemi 

vyţádané péče ambulantních lékařů. Ti tedy výrazně méně předepisovali laboratorní a jiná 

vyšetření, coţ vedlo k poklesu výkonů laboratoře MEPHACENTRUM. V dalších letech jiţ 

Dr. Rath na Ministerstvu zdravotnictví nepůsobil, takţe se i úhrady za zdravotní péči 

postupně vrátily na předchozí úroveň a pokračovaly v růstu. 

Pokud bychom se snaţili vysvětlit obecný růst poskytované péče, zmínili bychom 

především dva důvody:  

1. Postupně klesající ceny vyšetření tzv. komplementu (laboratoře, radiodiagnostika a 

další) a 

2. Rozvoj medicíny, který vede k poţadavku stále většího mnoţství informací o 

pacientovi. 

Oba tyto důvody vedou k častějšímu předepisování vyţádaných vyšetření (nejen 

laboratorních) v celém systému zdravotnictví a tedy i nárůstu objemu vykázané péče 

laboratoře MEPHACENTRUM. 

 

2.2.5 Výnosy LKBH 

 

Problematika výnosů zdravotnického zařízení je obecně velmi komplikovanou 

záleţitostí. Na rozdíl od nákladů, které vznikají jasně a jejich účtování a reálná výše podléhají 

obecným principům, výnosy jsou naprosto nevyzpytatelné a jejich přesnou výši není schopno 

zdravotnické zařízení stanovit nikdy předem pouze na základě zaúčtovaných provedených 

výkonů. Existuje několik důvodů, proč tomu tak je a z nich nejvýznamnější jsou tyto: 

 

1. Limity na vykázanou péči (viz. výše) 

Limity sice dopředu zná kaţdé zdravotnické zařízení z aktuálního úhradového dodatku 

smlouvy se zdravotní pojišťovnou, při ošetřování pacientů ale lékař nemůţe najednou přestat 

ošetřovat pacienty z důvodu překročení limitu, to by bylo proti Hippokratově přísaze. 

Provedené výkony nad limit ale zaúčtovány být musí – a to tedy do výnosů –, i kdyţ nakonec 

proplaceny nebudou (nebo budou proplaceny jen zčásti). 

Navíc i kdyţ si zdravotnické zařízení spočítá výši sráţek „nad limit“, nikdy není 

schopno dospět ke stejné částce, jaká je nakonec pojišťovnami uplatňována. Ty totiţ při 

výpočtu sráţek postupují velmi specificky a prakticky nikdo mimo pojišťovny neví, jakým 

způsobem se sráţky v daném období vypočítávají. 
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2. „Paušální úhrada“ a „předběžná úhrada“ zdravotních pojišťoven 

Paušální úhrada je první způsob úhrady zdravotní péče zdravotními pojišťovnami. 

Zdravotnická zařízení dostávají úhrady formou tzv. měsíčních paušálních úhrad, které 

představují 1/6 objemu uhrazené zdravotní péče v referenčním pololetí. Tyto platby jsou 

vypláceny v konstantní výši na základě odevzdaných měsíčních vyúčtování zdravotnického 

zařízení, u nichţ ale nezáleţí na výši vyúčtované péče – důleţité je pouze jejich dodání.  

Předběţná úhrada je druhý způsob úhrady zdravotní péče zdravotními pojišťovnami. 

Zdravotnická zařízení dostávají úhrady formou tzv. měsíčních předběţných úhrad, které opět 

představují 1/6 objemu uhrazené zdravotní péče v referenčním pololetí. Rozdíl oproti 

paušálním úhradám je v tom, ţe při odevzdání měsíčního vyúčtování na částku vyšší neţ je 

stanovena měsíční předběţná úhrada, dostane zdravotnické zařízení měsíční předběţnou 

úhradu. Je-li ale odevzdané měsíční vyúčtování niţší neţ měsíční předběţná úhrada, pak 

dostane platbu ve výši odevzdaného vyúčtování. 

Samotné proúčtování obou typů úhrad zdravotní pojišťovnou je prováděno aţ 

následně s moţností dodatečných korekcí do 120 dní od ukončení aktuálního období. 

Paušální úhrady jsou preferovány zdravotními pojišťovnami, ale jsou nebezpečné tím, 

ţe zdravotnické zařízení můţe přijímat platby vysoko nad rámec opravdu vykázané péče 

(např. při odchodu většího počtu pacientů od dané pojišťovny, kteří se ale ještě prokazují 

starými průkazy pojištěnce), coţ zjistí aţ následně při proúčtování pojišťovnou. Velmi časté 

jsou pak vysoké sráţky za nenaplnění paušálu, které jsou zdravotními pojišťovnami 

prováděny v následujícím zúčtovacím období (pololetí), coţ vede k prakticky nulové 

moţnosti přesného plánování výnosů a od toho se odvíjejících plánovacích aktivit. 

Předběţné úhrady jsou výhodnější v tom, ţe zdravotnickému zařízení nehrozí, ţe bude 

přijímat platby vysoko nad rámec opravdu vykázané péče a tudíţ při tomto způsobu plateb 

jsou častější doplatky za vykázanou péči neţ sráţky. 

Na základě systému paušálních úhrad byla hrazena i zdravotní péče vykazovaná 

společností MEPHACENTRUM, a.s., ve sledovaných letech. Vedení společnosti na tento 

model přistoupilo s tím, ţe bude moci přesněji plánovat své příjmy v budoucnu (na základě 

známých objemů financí z referenčních období), ale jak bylo popsáno výše, opak byl vlivem 

fluktuace pojištěnců pravdou. Při tzv. dodatečných zúčtováních docházelo ke sráţkám 

v řádech milionů Kč, coţ pak výrazně narušovalo jakékoli finanční plány společnosti. Od 1. 

pololetí 2010 byl tedy tento systém úhrad zrušen vedením společnosti. 
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3. Fluktuace pojištěnců mezi pojišťovnami 

Poměrně výrazným trendem na trhu českého zdravotního pojištění se v posledních 

letech stalo nabízení nejrůznějších programů zaměřených na zdravý ţivotní styl a prevenci 

populačních chorob. Oficiálním cílem zdravotních pojišťoven je sice podpora zdravé 

ţivotosprávy a předcházení obezity, cukrovky a dalších nemocí, ale ve skutečnosti mají tyto 

programy za úkol udrţet stávající pojištěnce a přilákat nové. 

V případě intenzivní náborové kampaně jedné z pojišťoven (ať jiţ zavedené nebo 

nové) dochází k výraznému přesunu části pojištěnců. To vede k několika neblahým 

důsledkům pro zdravotnická zařízení v dané oblasti: 

a) nenaplnění limitu vykázané péče u pojišťovny, od níţ pojištěnci odešli, 

b) sníţení limitu vykazované péče pro příští období u pojišťovny, od níţ pacienti 

odešli, 

c) překročení limitu vykázané péče u pojišťovny, k níţ pacienti přešli, coţ vede ke 

sráţkám v úhradách. 

Bod c) platí jen v případě velkých zavedených pojišťoven, které „přetáhnou“ na svou 

stranu nové pojištěnce. Pokud se jedná o malé, začínající pojišťovny, je to situace jiná, neboť 

ty se snaţí naopak dále motivovat lékaře ve spolupráci s nimi, a tak ţádné limity neuplatňují a 

hradí vesměs 100% vykázané péče. 

 Byť by se mohlo zdát, ţe tento faktor není aţ tak důleţitý, právě přesuny pacientů 

v období sledovaných let 2005-2009, kdy např. vznikla nová zdravotní pojišťovna AGEL na 

severu Moravy, zapříčinily velké problémy ve finančním řízení nejen laboratoře, ale celé 

společnosti MEPHACENTRUM, a.s. (viz. Tab. 13). 

 

Tab. 13 – LKBH společnosti MEPHACENTRUM, a.s. – Výnosy v letech 2005-2009 [24] 

v Kč 2005 2006 2007 2008 2009 

Lékařské 

výkony 

účtované ZP 

16 932 741 16 354 178 16 285 876 19 030 492 19 795 066 

Srážky a 

doplatky ZP 
-884 281 -2 259 909 -1 442 639 -2 582 474 -2 597 969 

Ostatní 

lékařské 

výkony 

20 077 40 348 37 466 66 961 216 164 

Ostatní výnosy 21 222 0,00 200 210 9 870 0,00 

Celkem výnosy 16 089 759 14 134 616 15 080 913 16 524 849 17 413 261 
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Jak je z Tab. 13 moţné vidět, vývoj výnosů laboratoře MEPHACENTRUM velmi 

přesně kopíroval vývoj objemu vykázané péče ve sledovaných letech se všemi vlivy, které 

byly výše zmíněny. 

  

Nesoulad mezi skutečnými a účetními výnosy 

Při podrobnější analýze tohoto přehledu je zajímavý první řádek Lékařské výkony 

účtované ZP (ZP = zdravotní pojišťovny). Ten se výrazně liší od vypočtené korunové hodnoty 

vykázané péče v Tab. 12. To je dáno tím, ţe do těchto výnosů jsou účtovány „paušální 

platby“ vycházející z referenčního období, které byly aţ do let ekonomické krize (tzn. do roku 

2009 ve zdravotnictví) kaţdým rokem navyšovány o 6% a k tomu byla do nich započítávána 

také inflace reţijních nákladů. 

 Naproti tomu vypočtená hodnota poskytnuté péče představuje reálnou hodnotu, jeţ 

by měla být pojišťovnami vyplacena. 

Rozdíl mezi těmito paušálními platbami a skutečností (např. při zmiňované fluktuaci 

pojištěnců) je pak zanesen v řádku Srážky a doplatky ZP. Kromě toho jsou do něj také 

zahrnuty sráţky zdravotních pojišťoven z důvodu překročení stanoveného limitu na 

vykázanou péči. 

Při pohledu na tento řádek je tedy zřejmé, s jakými problémy při finančním řízení se 

vedení společnosti muselo potýkat, kdyţ byly sráţky uplatňovány. Je sice pravda, ţe tato 

proúčtování vyjadřují z větší části nadměrně poskytnuté zálohové platby, a tedy ţe společnost 

si mohla vytvářet určitou rezervu na budoucí moţné sráţky. Na druhou stranu je ale nutné si 

uvědomit, ţe dodatečné sráţky byly vţdy velmi variabilní ve vztahu k vykázané péči a 

poskytnutým zálohám, takţe při tvorbě takových rezerv by společnost vţdy balancovala mezi 

nedostatečnými a příliš vysokými rezervami. Kromě toho je zde i fakt, ţe pojišťovny mají 

právo vystavovat dodatečná proúčtování aţ do 120 dnů od ukončení daného období, coţ by 

dále výrazně zatěţovalo rozpočet firmy, kdy by musela prakticky neustále drţet v pohotovosti 

velkou finanční rezervu na moţné sráţky. 

Z toho všeho vyplývá, ţe tento systém úhrad zdravotní péče je pro zdravotnické 

zařízení velmi zatěţující a prakticky znemoţňuje jakékoli finanční plány, byť by se měly 

týkat pouze následujícího roku. Proto také vedení společnosti MEPHACENTRUM, a.s., tento 

systém opustilo jakmile to zdravotní pojišťovny umoţnily, neboť v letech 2006-2009 sráţky 

za vykázanou péči ve všech provozovaných odbornostech narostly do závratných výšin. 
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2.2.6 Náklady LKBH 

 

 Jak bylo zmíněno v předchozí podkapitole, náklady podléhají i ve zdravotnictví 

běţným principům jak vzniku, tak i jejich účtování a placení. V případě laboratoře se pak 

k tomu přidává její „výrobní charakter“, který ji – alespoň z pohledu nákladů – přibliţuje 

běţnému výrobnímu podniku. To dokladuje i struktura jejích nákladů, v níţ dominují dvě 

sloţky: 

a) Spotřeba materiálu (= chemikálií a dalších potřeb pro rozbory vzorků) – řádek 

Spotřeba SZM mimo sklad („SZM“ = speciální zdravotnický materiál; „Mimo 

sklad“ – materiál je spotřebováván přímo z dodávky), 

b) Osobní náklady, coţ je ve zdravotnictví vţdy jedna z nejvyšších poloţek nákladů. 

Co se týče ostatních nákladů, za zmínku stojí Odpisy a Doprava, které jiţ ze samé 

podstaty činnosti laboratoře musejí být v nezanedbatelné výši. Výši odpisů se pak budu více 

věnovat v následné analýze přehledu nákladů. 

 

Tab. 14 - LKBH společnosti MEPHACENTRUM, a.s. – Náklady v letech 2005-2009 [24] 

v Kč 2005 2006 2007 2008 2009 

Spotřeba SZM 

mimo sklad 
4 998 875 4 185 545 4 142 765 5 588 836 6 755 680 

Spotřeba ostat. 

materiálu 
140 353 717 022 356 589 189 001 228 903 

Osobní náklady 3 098 719 3 412 598 3 206 660 3 371 463 3 955 611 

Odpisy 503 873 653 435 834 977 795 637 376 892 

Doprava 769 230 825 997 764 513 860 795 841 500 

Ostatní náklady 1 212 645 1 223 112 1 249 931 994 506 570 201 

Celkem 

náklady 
10 723 697 11 017 710 10 555 437 11 800 239 12 728 788 

Pozn.: Doprava a především náklady na PHM byly do roku 2008 účtovány vnitropodnikově jiným způsobem, 

takţe výše nákladů v letech 2005-2007 je spíše orientační. 

  

Vztah nákladů na materiál a odpisů = specifické dodav.-odběratelské vztahy 

Při prvním pohledu do Tab. 14 je moţno okamţitě vidět, ţe náklady na reagencie 

(reakční chemikálie) jsou naprosto dominantní a jejich výše dosahuje 50% všech nákladů. Je 

tedy logické, ţe vzhledem k jejich přímé vazbě na mnoţství zpracovávaných vzorků by měly 

víceméně kopírovat vývoj vykázané péče. Tomu tak je ale jen zčásti. 

V letech 2005-2006 byl pokles nákladů způsoben stejnými příčinami jako pokles 

výnosů, výše zmíněné skutečnosti zde tedy také platí. 
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V roce 2007 se podařilo vyjednat sníţení nákupní ceny materiálu od dodavatelů, coţ 

vedlo ke stagnaci nákladů na reagencie i při růstu objemu vykázané péče. 

V letech 2008-2009 však došlo k nadproporciálnímu růstu těchto nákladů. To bylo 

způsobeno zvláštní situací. Konci roku 2007 totiţ bylo dojednáno pořízení nového 

biochemického analyzátoru (vzorků krve) za velmi výhodných finančních podmínek. Tento 

analyzátor však patří do skupiny tzv. uzavřených systémů, které vyţadují ke svému provozu 

specifické reagencie od dodavatele analyzátoru. Tyto reagencie jsou sice výhodné z hlediska 

vyšší přesnosti dosahovaných výsledků a jednoduššího nakládání s nimi, jsou ale také draţší 

neţ srovnatelné chemikálie konkurence u tzv. otevřených systémů, u nichţ není potřeba 

reagencií od určitého výrobce. 

Logika takového nákupu tedy tkví v tom, ţe zdravotnické zařízení pořídí přístroj za 

výrazně niţší cenu, neţ je obvyklá prodejní cena a rozdíl mezi těmito dvěma cenami poté 

splácí vyššími cenami reagencií. 

Tento specifický dodavatelsko-odběratelský vztah by se tedy dal přirovnat k určité 

formě leasingu. Dokonce taková forma spolupráce můţe jít aţ tak daleko, ţe některé přístroje 

jsou laboratoři pouze zapůjčeny výměnou za nákup reagencií od téhoţ dodavatele. To je i 

případ laboratoře MEPHACENTRUM, která na základě spolupráce se svými dodavateli 

nemusela pořizovat všechny přístroje klasickým způsobem. Tím došlo také k tomu, ţe LKBH 

vlastnila dlouhodobý hmotný majetek v poměrně malé hodnotě. coţ ostatně dokazují nízké 

odpisy ve sledovaných letech. Odpisy pak dokonce v letech 2008 a 2009 klesaly s tím, jak se 

prohluboval vztah laboratoře MEPHACENTRUM s jejími dodavateli. 

 

Osobní náklady 

V oblasti osobních nákladů nejsou významné rozdíly ve srovnání s předchozí částí. 

Přesto je vhodné zmínit několik poznámek k vysvětlení základních pravidel, vztahujících se 

k personálním nákladům: 

- Výše je ovlivněna vysokou cenou práce ve zdravotnictví. 

- Vývoj víceméně kopíruje rozsah nasmlouvaných úvazků. 

- Největší meziroční nárůst mezi lety 2008 a 2009 byl způsoben jednak výrazným 

navýšením mezd ze strany vedení společnosti a jednak rozšířením úvazků 

garantů z důvodu zavedení systému řízení kvality ISO 9001. 
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Spotřeba ostatního materiálu 

Jak je z Tab. 14 zřejmé, spotřeba ostatního materiálu je velmi variabilní. To je dáno 

mnoha faktory, které jsou v různých letech různé, např. potřeba výměny IT vybavení. 

Z vývoje těchto nákladů tedy není moţné prakticky nic významného vyvozovat. 

 

Doprava 

Náklady na dopravu se pohybují stále kolem stejné úrovně a spíše mírně narůstají 

s tím, jak se během sledovaných let zvyšovaly náklady na pohonné hmoty (PHM). Kromě 

toho byl do nákladů let 2005-2007 zahrnut leasing dvou aut, která pak přešla za zůstatkovou 

cenu do majetku firmy. Výpadek nákladů na leasing byl pak „nahrazen“ zvýšenými náklady 

na opravy a udrţování vozidel. 

 

Ostatní náklady 

Do skupiny ostatních nákladů jsou zahrnuty různé sluţby a platby, které není potřeba 

nějakým zvláštním způsobem separovat a analyzovat. Patří zde např. cestovné zaměstnanců, 

zneškodňování odpadu, pojištění majetku aj. 

 

2.2.7 Zisk LKBH 

 

Tab. 15 – LKBH společnosti MEPHACENTRUM, a.s. – Zisk v letech 2005-2009 [24] 

v Kč 2005 2006 2007 2008 2009 

Náklady 

celkem 
10 723 697 11 017 710 10 555 437 11 800 239 12 728 788 

Výnosy celkem 16 089 759 14 134 616 15 080 913 16 524 849 17 413 261 

Výsledek 

hospodaření 
5 366 062 3 116 905 4 525 475 4 724 610 4 684 472 

Meziroční 

změna (v %) 
- -41,91 45,19 4,40 -0,85 

Míra ziskovosti  

(v % z výnosů) 
33,35 22,05 30,01 28,59 26,90 

 

 Při pohledu do Tab. 15 je zřejmé, ţe laboratoř MEPHACENTRUM je ziskovým 

zařízením ve všech sledovaných letech. Míra ziskovosti se pohybuje kolem 25-30% výnosů 

(obratu). 

 Co se týče meziročních změn, ty velmi dobře reflektují výše popsané vlivy – ať jiţ se 

jednalo o restriktivní politiku Ministerstva zdravotnictví v roce 2006 nebo o přechod na jinou 

formu pořizování DHM (přístrojů) na konci roku 2007. 
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2.2.8 Systémy řízení jakosti – vynucené náklady 

 

 Kromě běţných skupin nákladů, jejichţ specifika byla podrobně popsána v předchozí 

podkapitole, vznikají v dnešní době ve zdravotnických laboratořích další mimořádné 

nákladové poloţky, které jsou spojeny se zaváděním certifikovaných systémů řízení jakosti. 

 Důvody, proč je této problematice věnována samostatná část, pak jsou: 

- část nákladů na tyto systémy vznikla ve sledovaných letech, ale nebyla zaúčtována 

do nákladů laboratoře (viz. níţe), 

- jedná se o náklady v nezanedbatelné výši, 

- je to zajímavá a specifická oblast řízení zdravotnického zařízení. 

 

 Situace před certifikacemi 

Se začátkem 21. století se v prostředí českého zdravotnictví začala velmi intenzivně 

diskutovat problematika systémového řízení jakosti poskytované péče dle norem ISO s cílem 

eliminovat rizikové činnosti a místa, které mohou mít neblahý vliv na kvalitu péče a tedy i na 

zdraví pacientů. Tato diskuze začala v první řadě v oblasti nemocniční péče a záhy ji 

zdravotní pojišťovny přenesly i do ostatních typů zdravotní péče, tedy i do laboratoří. 

V České republice však jiţ mnoho let před zahájením diskuze o potřebě zavádění 

systémů řízení jakosti dle norem ISO existovaly (a stále existují) systémy kontroly kvality 

získávaných výsledků. Vzhledem k tomu, ţe jsou tyto kontroly kvality zaměřeny na výstupní 

„produkt“ laboratoří, tedy na získávané výsledky, jedná se o nejdůleţitější formu kontroly 

kvality laboratoří. Proto jsou do takových systémů povinně zařazeny všechny laboratoře v 

ČR. 

Jedním z takových systémů kontroly jakosti je i SEKK – Systém externí kontroly 

kvality, do něhoţ spadá i laboratoř MEPHACENTRUM. Principem tohoto systému je 

pravidelné zasílání tzv. slepých vzorků laboratořím jinými laboratořemi, akreditovanými pro 

vykonávání systému kontroly. Testovaná laboratoř má pak za úkol tyto vzorky vyšetřit a 

poţadované výsledky odeslat akreditované (zkoušející) laboratoři, která zhodnotí jejich 

přesnost. V případě dostatečné přesnosti výsledků vystaví zkoušející laboratoř osvědčení – 

certifikáty – o splnění poţadované úrovně kvality testovaných metod. Certifikáty jsou pak 

určitým povolením dané metody dále vykonávat. 

Takové testování laboratoře probíhá obecně čtyřikrát do roka a získané certifikáty 

musejí být archivovány pro případ vyţádání zdravotními pojišťovnami. 
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Certifikace a jejich zaměření 

Kontroly kvality poskytovaných sluţeb laboratoří jsou jiţ tedy dlouhá léta standardem 

v českém zdravotnictví a týkají se výstupní, tedy hlavní oblasti výkonů laboratoře. Naproti 

tomu nové (ve zdravotnictví) systémy řízení jakosti, jako je ISO 9001 a další, se zaměřují na 

všechny ostatní procesy, které mohou mít vliv na kvalitu výstupů laboratoře. Takovými 

procesy jsou: 

- doprava vzorků do laboratoře, 

- skladování vzorků v laboratoři, 

- označování a evidování vzorků, 

- systém zasílání výsledků, 

- vedení evidence DHM, 

- a další. 

Je jasné, ţe standardizace těchto procesů rozhodně nemůţe být na škodu, na druhou 

stranu ale prozatím nebylo dokázáno, o kolik se díky novým systémům řízení kvality sníţila 

chybovost zasílaných výsledků nebo v jaké míře se zpřesnily výsledky laboratoří. Přínos 

nových certifikací a akreditací v oblasti zdravotnických laboratoří je tedy diskutabilní. 

 

Nástup certifikací 

Byť byl tento trend, který postihl prakticky všechny oblasti lidské činnosti, zpočátku 

brán velmi zdrţenlivě, kolem roku 2007-2008 došlo k výraznému zlomu v rychlosti zavádění 

systémů řízení kvality, především v laboratořích. 

Zdravotní pojišťovny (především největší česká pojišťovna VZP) totiţ znenadání 

přišly s novými smluvními podmínkami na několik let dopředu, podle kterých byly ochotny 

prodlouţit smlouvu jen certifikovaným laboratořím. Zpočátku byla podmínkou pouze 

certifikace dle normy ISO 9001, po jejím úspěšném splnění ale byla náhle vyţadována ještě 

vyšší certifikace, tzv. akreditace, podle jiţ speciálních oborových norem. 

Zavádění takových speciálních systémů samozřejmě není záleţitost na několik měsíců, 

ale v dnešní době (jaro 2011) jiţ většina laboratoří, včetně té společnosti 

MEPHACENTRUM, a.s., dokončují poţadované akreditační procesy, a tak se lze jen 

dohadovat, co bude následovat. 

Z nastíněných skutečností se tedy dá vyvozovat, ţe rozvoj certifikovaných systémů 

řízení jakosti ve zdravotnických laboratořích nebyl zapříčiněn odborným konsenzem či 

potřebou vznikající na základě konkurenčního boje, ale neopodstatněným tlakem zdravotních 

pojišťoven zvenčí. 
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Laboratoř MEPHACENTRUM a náklady její certifikace 

Ani LKBH společnosti MEPHACENTRUM, a.s., neuniklo zavedení certifikovaných 

systémů řízení kvality. Prvním stupněm bylo zavedení systému ČSN EN ISO 9001:2009 

v roce 2009, kterému předcházela cca půlroční příprava. Původně bylo zamýšleno zavedení 

tohoto systému pouze v laboratoři, po zváţení nákladů však bylo vedením firmy rozhodnuto o 

rozšíření certifikace na celou společnost. 

Náklady na tuto certifikaci dosáhly částky 832 359,- Kč za celou společnost. Pokud 

bychom chtěli znát náklady v případě certifikace pouze laboratoře, jednalo by se asi o 2/3 této 

částky, tedy 550 tis. Kč v rozmezí let 2008-2009. 

Všeobecná zdravotní pojišťovna – jak bylo zmíněno výše – však nebyla spokojena 

„jen“ s touto certifikací a začala poţadovat ještě vyšší formu managementu řízení jakosti, a to 

dle oborové normy. Vedení společnosti MEPHACENTRUM, a.s., se tedy rozhodlo pro 

akreditaci Českého institutu pro akreditaci (ČIA) dle normy ČSN EN ISO 15189:2007, která 

byla zaváděna v letech 2010-2011. 

Náklady v tomto případě jiţ jsou vztaţeny přímo na laboratoř, neboť ta jediná 

podstoupila akreditaci. Jejich struktura je ale velmi sloţitá a skládá se z mnoha větších či 

menších částek, které se jen velmi těţce odlišují od běţné potřeby laboratoře a potaţmo celé 

společnosti, např.: 

- častější kontroly přístrojů oproti běţnému stavu, 

- nákupy draţších přesnějších pipet a jiných laboratorních nástrojů, 

- nutnost nákupu řady draţších prvků počítačové sítě, neţ by bylo potřeba, 

- atd. 

Přesné číslo tedy není opět moţné získat, ale orientačně tato akce vyšla na 500-600 tis. 

Kč. 

 

Pokud shrneme celou situaci kolem certifikací řízení kvality, dojdeme k zajímavému 

závěru – zavedení obou stupňů certifikace laboratoře vyšlo společnost MEPHACENTRUM, 

a.s., na 1,1-1,2 mil. Kč v rozmezí 4 let, coţ ale nebylo nijak reflektováno navýšením ceny 

práce laboratoře (v hodnotě bodu nebyla nijak zohledněna vyšší kvalita poskytovaných 

sluţeb). 
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2.3 Shrnutí financování konkrétního zdravotnického zařízení 

 

 Na základě předloţených informací o financování konkrétního zdravotnického 

zařízení je zřejmé, ţe oblast peněţních toků ve zdravotnictví je vysoce komplexní záleţitostí, 

která vyţaduje minimálně několikaleté působení v oboru, aby člověk v řídící funkci dokázal 

plně a s nadhledem zhodnotit jednotlivé sloţky výnosů a nákladů a vyvodit z nich dostatečné 

závěry pro svá další rozhodnutí. 

 Pokud se k tomu následně přidá i agenda smluvních vztahů s pojišťovnami, jeţ je 

prakticky v kaţdé skupině lékařských oborů rozdílná, vyţaduje řízení multioborového 

zdravotnického zařízení (poliklinika nebo nemocnice) celý aparát specialistů pro různé 

oblasti, vztahující se k financování: 

- Smluvní oddělení – má za úkol analyzovat a sjednávat nové smluvní podmínky, 

dojednávat změny v rozsahu smluvní péče s pojišťovnami a koordinovat své 

kroky s vrcholným vedením společnosti, 

- Oddělení vyúčtování – připravuje měsíční vyúčtování pro zdravotní pojišťovny za 

celé zařízení, přijímá opravy vyúčtované péče od pojišťoven a ty následně zavádí 

jak do informačního, tak i do účetního systému, 

- Účetní oddělení – zaúčtovává účetní případy související s činností firmy. Tato 

činnost vyţaduje nejniţší míru specializace a zkušeností se zdravotnictvím. 

- Ekonomický ředitel (náměstek) – je nadřízeným orgánem výše zmíněných oddělení, 

z nichţ získává informace pro finanční řízení společnosti. Tyto informace jsou 

pak také předávány nejvyšším představitelům společnosti jako podklady pro 

důleţitá rozhodnutí s ohledem na specifickou povahu peněţních toků ve 

zdravotnictví. S ohledem na důleţitost správného úsudku ekonomického ředitele 

je zde vyţadována nejvyšší kvalita zaměstnance a co nejbohatší zkušenosti se 

systémem zdravotnictví. 
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3. Závěr 
 

Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit co nejsrozumitelnější představu toho, jak 

systém zdravotnictví v České republice funguje a jakými pravidly se řídí jeho finanční toky. 

To je cíl opravdu sloţitý, neboť jen velmi málo obecných ekonomických principů platných 

v běţném trţním prostředí je zároveň platných i v oblasti zdravotnictví. Byť to na první 

pohled aţ tak zřejmé být nemusí, specifika tohoto prostředí najdeme prakticky všude, kam se 

podíváme, a tak klíčovou úlohu při tvorbě této práce sehrálo dilema mezi komplexností a 

pochopitelností informací, předkládaných v této práci. 

Nakonec byla zvolena cesta dvou metod, a to metody komparativní v obecné rovině, 

při níţ je „běţné“ zdravotnického zařízení srovnáváno s „běţným“ výrobním podnikem, 

(kapitola 1.), a metody konkrétního případu, při níţ je podrobně popsáno fungování a finanční 

řízení určitého zdravotnického zařízení (kapitola 2.). 

V kapitole 1. byl tedy výrobní podnik vybrán jako klasický zástupce  subjektu, 

pohybujícího se v běţném trţním prostředí, v němţ platí obecná ekonomická pravidla (zákon 

nabídky a poptávky, vliv ekonomických cyklů aj.) a jehoţ charakteristiky jsou dobře známé. 

Naproti jemu bylo postaveno zdravotnické zařízení a oba subjekty pak byly hodnoceny z 

pohledu několika klíčových charakteristik, v nichţ jsou rozdíly mezi nimi nejvýraznějsí 

(existenční jistota, produkční omezení, schopnost sniţovat náklady atd.). 

V kapitole 2. pak bylo detailně rozebráno financování konkrétního zdravotnického 

zařízení s důrazem kladeným na specifika zdravotnického systému, z nichţ nejvýraznějším je 

vysoká míra státního vlivu na regulaci jeho finančních toků. 

Hlavním důvodem takovéhoto zaměření celé práce byl fakt, ţe i pro ekonomický 

vzdělané manaţery je zpočátku velmi těţké pochopit úskalí vztahů se zdravotními 

pojišťovnami, dodavateli či zaměstnanci (především lékaři). Poměrně nestandardním je také 

nutnost neustálého sledování vývoje a změn ve zdravotnictví, které více neţ kde jinde 

ovlivňují všechny subjekty v systému. To vše je tedy komplikovaným problémem, výrazně 

ovlivňujícím manaţerské rozhodování v kterékoli oblasti zdravotnictví. 

Kromě toho má ale tento soubor specifik i další důsledek, a tím je vliv na budoucí 

směřování českého zdravotnictví – výraznou charakteristikou současného českého systému 

zdravotní péče je totiţ v posledních letech čím dál větší zájem finančních skupin a investorů o 

investice do zdravotnických zařízení a zdravotních pojišťoven. Problémem těchto investorů 

však je, ţe tito nevidí všechny zmíněné specifické rysy systému zdravotnictví, ale pouze jeho 

roční rozpočet, pohybující se na úrovni 260 mld. Kč. To je samozřejmě investiční příleţitost 
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s velkým potenciálem, avšak s celou řadou komplikací, které vyţadují zvláštní přístup. A 

takový přístup zmíněným investorům ve většině případů chybí. Jsou to totiţ často finanční 

skupiny mající zkušenosti s různými průmyslovými obory, kde vše funguje podle 

zaběhnutých ekonomických pravidel. A takovým způsobem, jakým jsou zvyklí jejich 

manaţeři pohlíţet na účetní výkazy průmyslových podniků, se také dívají na účetní výkazy 

zdravotnických zařízení – zisk nebo ztráta. V případě péče o lidské zdraví ale tento přístup 

nelze uplatňovat, neboť obecně platí, ţe nízký zisk po dobu i několika let je spíše zárukou 

dlouhodobé prosperity, neţ neschopnosti vedení zdravotnického zařízení. 

Na základě této rigidní filozofie řízení společností, jejímţ jediným dogmatem je 

maximalizace zisku, následují odprodej prosperující firmy po několika letech a přechod 

k jinému odvětví, dochází ve zdravotnictví velmi často k velkým finančním ztrátám takových 

investorů a finančnímu pnutí, které ovlivňuje i jednotlivé subjekty celého systému. Typickým 

příkladem za všechny by mohlo být zaloţení dvou nových zdravotních pojišťoven 

v posledních několika letech – kromě základního kapitálu, stanového zákonem, ve výši 300 

mil. Kč musely obě pojišťovny vydat obrovské sumy peněz na přilákání nových pojištěnců. 

Ani tak se však ţádné nepodařilo dosáhnout stanoveného limitu 50 tisíc pojištěnců po prvním 

roce fungování. Obě pojišťovny se tedy musely sloučit s jinými jiţ zavedenými pojišťovnami, 

a tyto projekty tak skončily v hluboké ztrátě. Ta pak musela být pokryta finančními rezervami 

těch pojišťoven, které jejich pojištěnce převzaly, čímţ došlo ke ztrátě finančních prostředků, 

které mohly být pouţity na úhradu zdravotní péče. 

Je tedy jasné, ţe znalost prostředí více neţ kde jinde hraje klíčovou úlohu při 

rozhodování o realizaci investice ve zdravotnictví. Pokud však případný investor 

nabyde přesvědčení, ţe investici do zdravotnického zařízení chce provést a základní principy 

fungování zdravotnického systému jsou mu známy, zdaleka nemá vyhráno. Přichází totiţ 

další problém, a to ve formě specifických podmínek jak dodavatelsko-odběratelských vztahů, 

které se budují po mnoho let, tak i potíţí se zváţením nutnosti investic do přístrojového 

vybavení. Přístrojové vybavení je totiţ jedním z pilířů moderního zdravotnictví a v jeho 

nákupech lze utratit prakticky neomezené částky. Nejdůleţitějším momentem při rozhodování 

o nákupu určitého přístroje je tedy posouzení nutnosti takového přístroje pro provoz 

zdravotnického zařízení. Pro ekonoma-nelékaře je to však prakticky nemoţný úkol (analogie s 

informační asymetrií mezi lékařem a pacientem) a to můţe být opět důvodem velkých 

finančních ztrát. 

Nakonec poslední překáţkou na cestě ke zhodnocení investice ve zdravotnictví je 

paradoxně jiţ výše zmíněná filozofie investorů, mající za cíl maximalizaci zisku. Takového 
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cíle je moţné dosáhnout pouze jediným způsobem, a to sniţováním nákladů, neboť výnosy – 

jak bylo podrobně popsáno v této práci – jsou velmi rigidní a prostor pro jejich navyšování je 

omezený. Restrukturalizace a změna výrobního program pak jiţ naprosto nepřipadají do 

úvahy. Sniţování nákladů je však opět moţné pouze v omezené míře, protoţe pokud přesáhne 

určitou únosnou mez, můţe se vedení zdravotnického zařízení vrátit jako bumerang v podobě 

nespokojenosti zaměstnanců, příp. odchodů lékařů (hlavních vykonavatelů výkonů 

společnosti) a špatného veřejného obrazu zařízení s odklonem pacientů. To je obecně nejhorší 

situace, která můţe nastat, neboť špatnou image si zdravotnické zařízení s nedostatkem 

personálu napraví jen velmi těţko.  

Ze všech uvedených skutečností v této bakalářské práci tedy vyplývá, ţe řízení 

zdravotnického zařízení – i případné investování do zdravotnictví – vyţaduje velkou míru 

citlivosti a zkušeností. Ty jsou potřeba zejména v oblasti finančního řízení, kde je nutné vidět 

účetní výkazy komplexně i s okolnostmi, vyvolávajícími jednotlivé účetní případy, tak i 

v oblasti personálního řízení, neboť zdravotnictví stojí pouze na lidech, tak i v oblasti 

spolupráce se zdravotními pojišťovnami, na nichţ je závislá naprostá většina zdravotnických 

zařízení.  
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Pozn.:  a) V čele úseků stojí vedoucí úseku a v čele oddělení stojí vedoucí oddělení. 

 b) V jednotlivých odděleních jsou zařazeni pracovníci.  
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