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1   ÚVOD 

 Diplomová práce se zaměřuje na oblast zdravotnictví, které je velmi diskutujícím 

tématem nejen na úrovni našeho státu, ale také na úrovni evropské či světové. Evropská unie 

zařazuje zdravotnictví mezi tzv. doplňkové politiky EU a zabývá se především 

celoevropskými možnostmi řešení závažných problémů v oblasti zdravotnictví. Organizace 

a poskytování zdravotních služeb však patří plně do kompetence členských států. 

 Obecně je posláním zdravotnictví poskytovat odborné zdravotnické služby, upevňovat 

a navracet lidem zdraví. Je to odvětví, ve kterém je charakteristický velký zásah státu, který 

sjednocuje individuální zájmy do zájmů společenských a k tomu využívá moc zákonodárnou, 

výkonnou a soudní. Okruh zřizovatelů zdravotnických zařízení je široký a lze mezi ně zařadit 

také stát, který prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví zřizuje konkrétní zdravotnické 

instituce. Mezi tyto instituce se řadí právě psychiatrické léčebny, na které je tato diplomová 

práce zaměřena. Psychiatrická léčebna v Opavě je státní příspěvkovou organizací a řídí 

se tedy zákony pro tento okruh zařízení.   

 Cílem diplomové práce je navrhnout možnosti snížení nákladů Psychiatrické léčebny 

v Opavě na základě analýzy hospodaření v letech 2007 - 2011 a předložit návrhy k získání 

dalších finančních zdrojů.  

 Hypotézou je tvrzení, že přijaté finanční prostředky od zdravotních pojišťoven pokryjí 

celkové náklady hlavní činnosti Psychiatrické léčebny v Opavě.  

 V diplomové práci jsou využity metody analýzy, syntézy a komparace. První 

jmenovaná metoda je v práci využita na analýzu teoretické části práce a také rozčlenění 

rozpočtu Psychiatrické léčebny v Opavě na jeho jednotlivé položky. Metoda syntézy 

je v práci využita ke sjednocení zjištěných údajů v jeden celek. Metoda komparace, neboli 

srovnání či porovnání, je využita v závěrečné části práce, kdy jsou srovnávány a hodnoceny  

náklady a výnosy Psychiatrické léčebny v Opavě v letech 2007 - 2011. V celé práci jsou 

zjištěné informace zobrazovány také v grafické podobě ve formě grafů či tabulek, aby práce 

byla více přehledná.  

 Diplomová práce se dělí do tří částí. První část práce se zabývá teoretickým 

vymezením zdravotních služeb v systému péče o zdraví, kde jsou vysvětleny základní pojmy 

pro pochopení problematiky zdravotnictví. Rozdělení zdravotnických služeb v České 

republice je věnována další část práce.  Dále je pozornost kladena na možnosti financování 

psychiatrických léčeben, zásadám finančního hospodaření a správě státních zdravotnických 



5 
 

zařízení a to především příspěvkovým organizacím státu. Této skupině organizací 

je pozornost věnována nejvíce a to z důvodu, že vybrané zdravotnické zařízení je zařazeno 

právě do této skupiny. V teoretické části práce je rovněž věnována pozornost ekonomickým 

ukazatelům a činnostem psychiatrických léčeben.  

 Druhá část práce se zabývá analýzou finančního hospodaření Psychiatrické léčebny 

v Opavě ve sledovaných letech. Nejdříve je tato psychiatrická léčebna představena 

a to z pohledu její činnosti, zaměření a organizační struktury. Z hlediska finančního 

hospodaření je popsána majetková struktura, dále výnosy, náklady a hospodářský výsledek. 

Psychiatrická léčebna v Opavě provozuje vedle své hlavní činnosti i vedlejší hospodářskou 

činnost, která musí být sledována odděleně. Z tohoto důvodu jsou ekonomické ukazatele 

rozděleny do těchto dvou částí a veškeré údaje jsou analyzovány zvlášť pro činnost hlavní 

a zvlášť pro činnost vedlejší hospodářskou.  

 Třetí část práce se zabývá zhodnocením získaných informací a jsou zde předloženy 

návrhy a doporučení k finančnímu hospodaření Psychiatrické léčebny v Opavě. Tyto návrhy 

lze rozdělit ze dvou směrů a to na zvýšení výnosové stránky organizace a naopak na snížení 

nákladů a hledání úspor. V této části práci je rovněž uvedena SWOT analýza, která přehledně 

popisuje silné a slabé stránky organizace a příležitosti a ohrožení a na základě této analýzy 

jsou rovněž doporučeny návrhy ke zlepšení. 

 V diplomové práci se vychází z platné legislativy. Pro práci jsou také čerpány 

informace z webových stránek Ministerstva zdravotnictví ČR a Psychiatrické léčebny 

v Opavě. Práce rovněž vychází z odborné knižní literatury, interních podkladů Psychiatrické 

léčebny v Opavě a z informací získané s konzultacemi s pracovníky zařízení.  
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2   SPRÁVA A FINANCOVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH LÉČEBEN  
     V SYSTÉMU PÉČE O ZDRAVÍ 

 Kapitola je zaměřena na vysvětlení základních pojmů z oblasti zdravotnictví a zařazení 

psychiatrických léčeben do systému péče o zdraví. V úvodní části kapitoly je vysvětlen pojem 

zdraví podle Mezinárodní organizace World Health Organization 1  (dále jen „WHO“). 

Kapitola se rovněž zabývá klasifikací zdravotnických služeb a správě zdravotnických 

zařízení, které lze rozdělit do tří skupin, a to na zařízení zřizované jako privátní subjekt, 

veřejnoprávní organizace a státem řízené zařízení. Do skupiny státem řízených zařízení 

lze zařadit také psychiatrické léčebny, a to konkrétně do skupiny odborných léčebných 

ústavů. Pozornost je v další části práce kladena na zdroje financování, zásady finančního 

hospodaření psychiatrických léčeben, a to z hlediska majetkové struktury, nákladů, výnosů 

a hospodářského výsledku.  

2.1   Základní pojmy a legislativní zakotvení 

 Pro správné pochopení problematiky je nutno objasnit základní pojem a tím je zdraví. 

Podle WHO je zdraví vysvětlováno jako: „stav úplné fyzické, duševní a sociální pohody, 

nejen jako nepřítomnost nemoci nebo vady.“ Podle této definice je zřetelné, že se také klade 

důraz na zdraví duševní, nejen na zdraví fyzické. Duševní zdraví či naopak duševní porucha 

jsou pojmy kulturně i názorově podmíněné, jejich obsah je tedy proměnlivý a není předmětem 

obecné shody.  Zdraví je nutno pojímat nejen tedy jako biologickou charakteristiku, ale jako 

celospolečenskou hodnotu a lze ho považovat za statek veřejný, který je třeba do značné míry 

financovat z veřejných rozpočtů (Gladkij, 2003).  

 Z ekonomického pohledu je nutno rozlišit ekonomiku zdraví a ekonomiku 

zdravotnictví. Ekonomika zdraví je oproti ekonomice zdravotnictví vymezena šířeji. 

Ekonomika zdraví zahrnuje rovněž vliv celé řady dalších oblastí lidských činností, které 

působí na zdraví. Jedná se například o zdravý životní styl či různé sociální determinanty, které 

také ovlivňují naše zdraví. Sociálními determinanty se rozumí např. příjem domácností, 

bydlení či vzdělání.  

 Ekonomika zdravotnictví sleduje ekonomické veličiny v rámci zdravotnického 

systému. Zkoumá systém zdravotnických služeb a jejich poskytovatele. Ekonomika 

zdravotnictví vychází z obecné teorie tržního mechanismu, což znamená, že i v oblasti 

                                                 
1 Světová zdravotnická organizace.  Jedná se o specializovanou organizaci v rámci Organizace spojených národů 
  (dále jen „OSN“), avšak není OSN podřízená.  
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zdravotnictví můžeme rozlišit poptávku a nabídku. Zabývá se studiem optimální alokace 

zdrojů s cílem dosáhnout poskytování kvalitní zdravotní péče. Ekonomika zdravotnictví 

využívá i jiné další vědní obory, kterými jsou například ekonomika práce, teorie organizace, 

veřejné finance, statistika aj. 

 Poptávka po zdravotnické péči „je odvozena od poptávky po zdraví a je podmíněna 

potřebou. Realizací poptávky vzniká spotřeba zdravotnické péče, tedy skutečné užití 

zdravotnických služeb.“ (Zlámal, Bellová, 2005, str. 41).   

 Nabídka péče o zdraví je odvozena od nabídky poskytovatelů zdravotnických služeb. 

Je dána konkrétní skladbou těchto zařízení, počtem lékařů na počet obyvatel, možnosti 

lékařské péče v závislosti na technice, je také dána i přístupem státu a zdravotních pojišťoven. 

Nabídka má ve zdravotnictví kromě obecných ekonomických podmínek i zvláštní rys, který 

je dán tím, že lékařství je velmi specializovanou vědou a poptávající, tedy klient, nemá 

odborné znalosti o nutnosti těch či oněch výkonů.  

 Poptávka a nabídka po zdravotní péči se setkává s mnoha problémy. Jedním 

ze základních problémů je to, že klient čili spotřebitel je závislý na poskytovateli zdravotní 

péče, není odborníkem. Nemá také dostatečné znalosti o finančních nákladech péče. Dalším 

problémem je i to, že rozdělení nemoci v populaci není úměrné schopnosti platit za péči.  

 V České republice je oblast zdravotnického práva upravena v několika desítkách 

právních předpisů. Jedná se také o právní předpisy vyšší právní moci než je zákon, tj. ústava 

a ústavní zákony. Další právní předpisy jsou tedy tvořeny zákony, nařízeními vlády, 

vyhláškami ústředních orgánů státní správy, obcí nebo krajů.  

 Základním výchozím právním předpisem je Listina základních práv a svobod, která 

definuje, že každý občan má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného 

pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které 

stanoví zákon. Tímto zákonem se rozumí zákon o veřejném zdravotním pojištění2.  

 Právní úprava spadá do rezortu Ministerstva zdravotnictví ČR. Mezi základní právní 

předpis týkající se zdravotní péče patří zákon č. 20/1966 Sb., o péči a zdraví lidu, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o péči a zdraví lidu“). Tento zákon upravuje například 

účast občanů, profesních organizací, profesních a jiných občanských sdružení v péči o zdraví, 

dále popisuje soustavu zdravotnických zařízení, možnosti poskytování zdravotní péče, 

                                                 
2 Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,  
   ve znění pozdějších předpisů. 
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podmínky nutné pro výkon zdravotnického povolání, vedení zdravotnické dokumentace 

a zpracování osobních údajů. Od 1. dubna 2012 nabývá účinnosti zákon č. 372/2011 Sb., 

o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách). 

V době zpracování diplomové práce nebyl dosud v účinnosti, proto diplomová práce vychází 

stále ze zákona o péči a zdraví lidu.  

 V mezinárodních dokumentech je právo na ochranu zdraví řazeno k sociálním 

právům člověka. Rozhodující organizací pro tuto oblast je WHO, která jako právní dokument 

vydala v roce 2005 Mezinárodní zdravotnická nařízení. Cílem těchto nařízení je prevence 

a organizace společných akcí při naléhavých ohroženích zdraví obyvatelstva, především 

při ohrožení pandemie nakažlivých chorob (Tomeš, 2011). Jedním ze základních pilířů 

Evropské unie je volný pohyb osob, proto je nutné chránit jejich zdraví po celé Evropě. Byla 

přijata řada směrnic a rozhodnutí, které jsou důležité pro ochranu veřejného zdraví. Patří mezi 

ně například směrnice Rady č. 93/43/EHS o hygieně potravin, směrnice Rady č. 76/160/EHS 

o jakosti vod ke koupání či směrnice Rady č. 89/109/EHS o sbližování právních předpisů 

členských států týkajících se materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami.  

2.2   Zařazení psychiatrických léčeben do systému péče o zdraví 

 Struktura zdravotnických institucí je v ČR tvořena těmito hlavními orgány: 

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Všeobecná zdravotní pojišťovna a ostatní zdravotní 

pojišťovny, zdravotnická zařízení (Nahodil, 2009). Každé zdravotnické zařízení včetně 

psychiatrických léčeben je právně ekonomický subjekt a má licenci k poskytování 

zdravotních služeb. Podle zákona o péči a zdraví lidu, mohou zdravotní péči poskytovat 

zdravotnická zařízení státu, obcí, fyzických a právnických osob v souladu se současnými 

dostupnými poznatky lékařské vědy. Specifickým znakem zdravotnických zařízení 

je především orientace na zdraví a provázanost nejen s ekonomickými veličinami, ale rovněž 

s etickými a humánně definovanými veličinami. 

 Úkoly zdravotnictví obstarávají tedy zdravotnická zařízení a další zdravotnické 

organizace uspořádané do soustavy zdravotnických zařízení. Všechna zdravotnická 

zařízení, lze rozdělit do těchto 3 skupin:  

- privátní subjekt, 

- veřejnoprávní organizace, 

- státem řízené zařízení. 
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 Psychiatrické léčebny se v soustavě zdravotnických zařízení vyskytují v každé skupině 

jmenovaných subjektů. Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR 

(dále jen „ÚZIS ČR“) se psychiatrické léčebny dělí do dvou kategorií: psychiatrické léčebny 

a dětské psychiatrické léčebny.  Zřizovateli těchto zařízení je z převážné většiny Ministerstvo 

zdravotnictví ČR a jsou tedy ve správě státem řízených zařízení. Přehled všech 

psychiatrických léčeben včetně jejich zřizovatelů a právní formy lze najít v příloze č. 1. 

 Za hospodaření ručí u privátních subjektů majitel, resp. statutární orgán společnosti. 

Provozovatelem smí být fyzická nebo právnická osoba, která má oprávnění 3 . V oblasti 

zdravotnictví jsou formy obchodních společností uplatněny poměrně často. Formami 

obchodních společností mohou být veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, 

společnost s ručeným omezeným a akciová společnost. Každá tato forma kolektivní činnosti 

má své specifické, vlastnické, ekonomické a účetní znaky. Psychiatrické léčebny zařazené 

do této skupiny se vyskytují v právní formě společnosti s ručeným omezeným a také ve formě 

akciové společnosti.  

 Společnost s ručeným omezeným je  nejrozšířenější formou kolektivního způsobu 

činností nejen ve zdravotnictví, ale obecně. V oblasti zdravotnictví se může jednat 

o jednotlivé ambulance samostatných lékařů v soukromých zdravotních střediscích 

či nemocnice, které byly počátkem 90. let privatizovány a jsou dnes provozovány 

soukromými společnostmi. Dále tuto formu obchodní společnosti využívají lidé pracující 

v oblasti zdravotnického zásobování, prodeje zdravotních potřeb, distribuce léků apod. 

 Akciová společnost není typickou formou uplatňovanou v lékařské péči, nicméně 

je rozšířenější formou podnikání především ve sférách doplňujících zdravotnictví.  

 Podle ÚZIS ČR existují na území České republiky tři psychiatrické léčebny, které jsou 

právnickou osobou ve formě s. r. o. nebo a. s. Konkrétně se jedná o dvě psychiatrické léčebny 

v právní formě s. r. o. a jedna psychiatrická léčebna má právní formu a. s. Jedná se  spíše 

o psychiatrické léčebny menšího významu.  

 U veřejnoprávních organizací odpovídá za hospodaření zřizovatel. Organizace 

se vyskytují především v právní formě příspěvkových organizací, mezi které se řadí například 

nemocnice a záchranné služby, které nepatří k privátním subjektům. Zřizovatelem veřejného 

zdravotnického zařízení může být Česká republika, jejímž jménem ho zřizuje její organizační 

                                                 
3  Oprávnění podle z. č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění  
    pozdějších předpisů.  
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složka, dále kraj nebo obec, právnická osoba, fyzická osoba nebo i více uvedených 

zřizovatelů najednou. Podle ÚZIS ČR je kraj zřizovatelem dvou psychiatrických léčeben, 

které zřizuje jako své příspěvkové organizace.   

 Za hospodaření státem řízených zařízení ručí stát. Tyto organizace v oblasti 

zdravotnictví jsou tedy přímo řízené Ministerstvem zdravotnictví ČR a vyskytují se zejména 

v právní formě příspěvkových organizací. Jedná se například o fakultní nemocnice, 

psychiatrické léčebny nebo specializovaná pracoviště IKEM4. V souladu s právními předpisy 

příspěvkové organizace státu hospodaří s majetkem státu, který potřebuje k výkonu 

stanovenému předmětu činnosti. Podle ÚZIS ČR se na území republiky nachází 

13 psychiatrických léčeben řízené státem a tři dětské psychiatrické léčebny řízené rovněž 

státem. Základním právním předpisem týkající se státních zdravotnických zařízení je vyhláška 

č. 394/1991 Sb., o postavení, organizaci a činnosti fakultních nemocnic a dalších nemocnic, 

vybraných odborných léčebných ústavů a krajských hygienických stanic v řídící působnosti 

Ministerstva zdravotnictví České republiky, ve znění pozdějších předpisů.  

 Většina psychiatrických léčeben v ČR jsou ve správě státem řízených zdravotnických 

zařízení, proto je dále pozornost věnována této skupině organizací. Státní zdravotnické 

zařízení na základě výše uvedené vyhlášky lze rozdělit do 4 skupin, názvy těchto skupin 

ukazuje obrázek 2.1.  Psychiatrické léčebny se zařazují třetí jmenované skupiny tedy 

do skupiny odborných léčebných ústavů.  

Obr. 2.1 Rozdělení státních zdravotnických zařízení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vyhláška č. č. 394/1991 Sb., o postavení, organizaci a činnosti fakultních nemocnic a dalších nemocnic, 

vybraných odborných léčebných ústavů a krajských hygienických stanic v řídící působnosti ministerstva 

zdravotnictví České republiky; vlastní zpracování. 

                                                 
4 Institut klinické a experimentální medicíny. 
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 Fakultní nemocnice jsou vybraná zdravotnická a vzdělávací zařízení určená 

Ministerstvem zdravotnictví ČR. Jejich odborná pracoviště jsou výukovými základnami 

lékařských a farmaceutických fakult a pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů. Fakultní 

nemocnice se člení na kliniky (lůžková oddělení), ústavy, oddělení, oddělení společných 

vyšetřovacích a léčebných složek, nemocniční lékárnu a další zdravotnická pracoviště. V čele 

každé kliniky nebo ústavu stojí přednosta, který má zástupce pro léčebnou péči - primáře. 

V čele nemocničních oddělení jsou primáři nebo vedoucí oddělení. 

 Další nemocnice poskytující specializovanou a zvlášť specializovanou diagnostickou 

a léčebnou péči v působnosti ministerstva mají organizační členění podobné jako u fakultních 

nemocnic.  

 Odborné léčebné ústavy jsou léčebny tuberkulózy a respiračních nemocí, 

psychiatrické léčebny, rehabilitační ústavy a další léčebny, ozdravovny a noční sanatoria5. 

Odborným ústavem se též rozumí lázeňská léčebna, která využívá při poskytování léčebně 

preventivní péče především přírodních léčivých zdrojů nebo klimatických podmínek. Zákon 

o péči a zdraví lidu uvádí, že odborné léčebné ústavy poskytují léčebně preventivní péči 

osobám s poruchami zdraví, které mají vleklý průběh a potřebují zvláštní odbornou péči 

s výrazným rehabilitačním zaměřením. Tyto léčebné ústavy jsou zpravidla specializované 

podle druhu nemocí a jejich péče navazuje na péči nemocnic s poliklinikami. Odborné 

léčebné ústavy se člení na oddělení. Mohou být v nich zřízeny podle potřeby laboratoře 

a některé společné vyšetřovací a léčebné složky. V čele oddělení léčebných ústavů jsou 

primáři nebo vedoucí oddělení.  

 Hygienické stanice jsou v řídící působnosti ministerstva zdravotnictví ČR 

prostřednictvím hlavního hygienika České republiky. Hygienické stanice provádějí 

specializovaná vyšetření a výkony, které nemohou být zajištěny okresními hygienickými 

stanicemi, anebo které si krajský hygienik vyhradí, a dále úkoly uložené hlavním hygienikem. 

 Organizace zdravotnických služeb může být dělena rovněž z jiného pohledu. Podle 

Bartáka (2010) je klasifikace zdravotnických služeb do určité míry standardizovaná, 

ačkoliv i tak se v různých státech může lišit. Žádná typologie zdravotnických institucí nemůže 

být strnulá, protože jejím účelem je řešit praktické problémy. Proto musí v čase akceptovat 

                                                 
5 Odborným léčebným ústavem, které  řídí přímo Ministerstvo zdravotnictví ČR je např. Psychiatrická léčebna  
   v Opavě, Psychiatrická léčebna v Kosmonosech, Psychiatrická léčebna v Dobřanech, Psychiatrická léčebna  
   ve Šternberku, Rehabilitační ústav v Hrabyni  a další.  
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skutečnosti a nové úkoly společnosti. Klasifikace zdravotnických služeb může být odvozena 

například od:  

- typu poskytovatele, 

- typu poskytovaných služeb, 

- z finančního hlediska, 

- podle postavení v rámci řetězce péče o zdraví, 

- z geografického hlediska.  

 Podle typu poskytovatele rozlišujeme podle toho, kdo služby poskytuje. Jedná 

se především o péči ambulantní, lůžkovou, specializovanou či ošetřovatelskou.  

 Podle typu poskytovaných služeb lze rozlišit službu léčebnou, rehabilitační, 

dlouhodobou ošetřovatelskou, podpůrnou a preventivní a rovněž také služby veřejného zdraví.  

 Podle toho kdo a jakým způsobem péči hradí, tedy z finančního hlediska, hovoříme 

o péči hrazené z veřejných zdrojů, ze soukromých zdrojů, ale také o péči, která je anebo není 

zatížena spoluplatbami a přímými platbami od obyvatel. 

 Podle postavení v rámci řetězce péče o zdraví je možné realizovat péči primární, 

sekundární a terciální. Primární zdravotní péče je základním článkem systému zdravotnických 

služeb a základní metodou péče o zdraví. Je založená na praktických, vědecky zdůvodněných 

a společensky přijatelných metodách a postupech. Jedná se nejen o zdravotnickou službu, 

ale  také o vnitřně strukturovaný systém zdravotní péče, která počítá s aktivním přístupem 

občanů a meziresortní spolupráci. Sekundární péče je zdravotní péče poskytovaná převážně 

na vyžádání zdravotnického zařízení, resp. praktického lékaře. Pacienti jsou odesíláni lékaři 

do specializovaných ambulantních či nemocničních zařízení. Tercilní zdravotní péče 

je poskytovaná ve vysoce specializovaných zařízeních, technologicky náročných 

diagnosticko-léčebných ústavů s vysoce specializovanými pracovníky.  

 Podle geografického hlediska můžeme hovořit o péči na úrovni lokální, regionální, 

národní, ale také na nadnárodní úrovni. 

 Každý z těchto pohledů je užitečný v jistých situacích, při řešení odlišných úloh. 

Například pro analýzu komplexnosti zdravotnické soustavy státu, pro rozdělení lůžkových 

kapacit nebo pro posouzení souladu medicínského vývoje a přizpůsobování zdravotnické 

soustavy (Gladkij, 2003). 
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2.3   Financování psychiatrických léčeben 

 V rámci financování jak psychiatrických léčeben, tak dalších zdravotnických zařízení 

jsou řešeny především tři základní otázky -  jakým způsobem jsou tvořeny, alokovány 

a spotřebovávány finanční prostředky. Je nutné brát v úvahu, jak a odkud získat finanční 

prostředky a jak zajistit spravedlivý a ekonomicky efektivní systém zdravotnických služeb 

na celém území státu. Podle WHO patří mezi základní funkce financování péče o zdraví výběr 

prostředků, řízení rizika, nakupování péče o zdraví a poskytování zdravotnických služeb. 

 Výběr prostředků je v ČR organizován především na základně veřejného zdravotního 

pojištění, na které přispívají zaměstnanci, zaměstnavatelé a stát.   

 Riziko je v rámci systému řízeno např. podle věku nebo pohlaví, zároveň se uplatňuje 

solidarita zdravých s nemocnými, mladých se staršími, ekonomicky aktivních s ekonomicky 

neaktivními apod. 

 Nakupování péče o zdraví je organizováno prostřednictvím smluvních vztahů 

s  poskytovateli zdravotnických služeb. 

 Zdravotnické služby se poskytují smluvními zařízeními a zdravotníky, 

a to za předem stanovených podmínek, co se týče rozsahu péče či ceny. Také v rámci systému 

veřejného zdravotního pojištění mohou instituce zdravotního pojištění poskytovat zdravotní 

péči ve svých zařízeních, např. lázeňských nebo rehabilitačních.  

 Způsob financování zdravotní péče se ve vyspělých zemích řeší různě. V České 

republice převládá forma nepřímého financování zdravotnictví doplněné financováním 

přímým. Mezi nepřímé formy financování lze podle Nahodila (2009) zařadit:  

- veřejné zdravotní pojištění, 

- veřejné rozpočty (státní rozpočet a územní rozpočty), 

- dobrovolné (smluvní) pojištění, 

- příspěvky dobročinných institucí včetně zahraniční pomoci aj.  

 Rozhodující význam má veřejné zdravotní pojištění, které je založeno na principu 

solidarity6. Je upraveno především zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, 

ve znění pozdějších předpisů. Zdravotní pojištění provádí zdravotní pojišťovny, které jsou 

veřejnoprávními institucemi a jsou zprostředkovatelem finančních prostředků 

ve zdravotnictví.  Pojištěnec má právo zvolit si zdravotní pojišťovnu a může provést její 

                                                 
6 Princip solidarity zdravých s nemocnými, bohatých s chudými apod.  
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změnu jednou za 12 kalendářních měsíců, ovšem vždy jen k prvnímu dni kalendářního 

čtvrtletí. Změnu pojišťovny je zaměstnanec povinen do osmi dnů oznámit svému 

zaměstnavateli. Při výběru zdravotní pojišťovny je vhodné zohlednit několik faktorů jako 

je například hustota pracovišť dané pojišťovny nebo hustota sítě smluvních zařízení. 

Pojištěnec by měl rovněž zvážit, zda plně využije nabízené výhody dané pojišťovny 

či  nikoliv.  

 Do systému veřejného zdravotního pojištění je zapojen každý občan ČR. Všichni 

občané mají tedy podle zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecném zdravotním 

pojištění (dále jen „zákon o pojistném na zdravotní pojištění“) povinnost odvádět 13,5 % 

z vyměřovacího základu svých přiznaných příjmů na všeobecné zdravotní pojištění. 

Zaměstnanci z této částky platí třetinu (tj. 4,5 %), která je jim stržena z vyměřovacího 

základu, zbylé dvě třetiny (tj. 9 %) za ně platí zaměstnavatel, který celou částku poukáže 

příslušné zdravotní pojišťovně, ze kterého se jim poté hradí zdravotní péče.  

 Osoba samostatně výdělečně činná je také povinna odvádět pojistné na zdravotní 

pojištění ve výši 13,5 % z vyměřovacího základu. Pro tyto osoby je minimálním 

vyměřovacím základem dvanáctinásobek 50 % průměrné měsíční mzdy v národním 

hospodářství. Pro rok 2012 činí průměrná měsíční mzda 25 137 Kč. Minimálním měsíčním 

vyměřovacím základem je částka 12 568,50 Kč a minimální záloha na pojistné je tedy ve výši 

1 697 Kč.  

 Za nezaopatřené děti, důchodce, uchazeče o zaměstnání, ženy na mateřské nebo 

rodičovské dovolené, osoby závislé na péči jiné osoby apod. hradí částku na zdravotní 

pojištění stát, a to ve výši 723 Kč za měsíc. Osoby bez zdanitelných příjmů platí sumu 

určenou zákonem ve výši 1080 Kč měsíčně. Uvedené částky platí ke dni 1. ledna 2012.  

 Vybrané pojistné je poté předmětem přerozdělování. Jeho účelem je alespoň do jisté 

míry vyrovnat rozdíly, které jsou mezi jednotlivými zdravotními pojišťovnami z hlediska 

jejich rozdílných nákladů na zdravotní péči jejich pojištěnců. Cílem přerozdělování je zajistit 

určitou míru solidarity pojištěnců jednotlivých zdravotních pojišťoven (Barták, 2010). Podle 

zákona o pojistném na zdravotní pojištění se přerozdělování zajišťuje prostřednictvím 

Zvláštního účtu všeobecného zdravotního pojištění, které je spravováno Všeobecnou 

zdravotní pojišťovnou. Vybrané pojistné se podle platných předpisů vyplácí zdravotnickým 

zařízením především na  základě smluv uzavřených mezi pojišťovanou a zdravotním 

zařízením. Grafické znázornění vztahů v rámci veřejného zdravotního pojištění zobrazuje 

obrázek 2.2. 
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 Hlavním příjmem většiny zdravotnických zařízení včetně psychiatrických léčeben jsou 

právě platby zdravotních pojišťoven. Tyto platby tvoří zhruba 90 % příjmů každého 

zdravotnického zařízení.  

Obr. 2.2 Vztahy v rámci veřejného zdravotního pojištění 

Zdroj: Barták, M. Ekonomika zdraví - sociální, ekonomické a právní aspekty péče o zdraví, 2010. 

 Z veřejných zdrojů, tj. z kapitol státního rozpočtu, z rozpočtu krajů či obcí, mohou 

veškerá zdravotnická zařízení získat prostředky formou dotací prostřednictvím dotačního 

řízení na základě rozhodnutí o dotaci.  Prostředky formou dotací či darů bývají většinou 

účelové, tzn. jejich použití je vázáno na předem daný účel. Dotace od státu či územně 

správních celků jsou vždy účelové. Dotace nemají nic společného se zřizovatelem 

či provozovatelem, tzn., že i soukromé zařízení může dostávat dotace na provoz od státu 

či  územně správního celku. Další možností získání dotace je např. z rozpočtu Evropské unie.  

 Přímou formou financování se rozumí přímé platby od příjemců zdravotnických 

služeb. Od roku 2008 vstoupila v platnost první část plánované reformy, kdy k již zavedeným 

přímým platbám pacientů7, přibyly navíc tzv. regulační poplatky. Tyto regulační poplatky 

se týkají jako každého jiného zdravotnického zařízení samozřejmě také psychiatrických 

léčeben. Regulační poplatky tvoří například poplatek 30 Kč za návštěvu lékaře, při kterém 

je provedeno klinické vyšetření 8 , 30 Kč v lékárnách za vydání receptu 9 . Za ošetření 

na pohotovostní službě je účtováno 90 Kč a 100 Kč za každý den, ve kterém byla 

poskytována ústavní péče (např. v nemocnicích, odborných léčebných ústavech 

tj. v psychiatrických léčebnách, komplexní lázeňské péči apod.). 

                                                 
7 Například doplatky za dentální výplně. 
8 Jedná se také o návštěvu klinického psychologa. 
9 Od 1. 1. 2012 pojištěnci nehradí v lékárnách regulační poplatek ve výši 30 Kč za vydání každé položky  
   receptu, ale za recept.  
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2. 4   Ekonomické činnosti psychiatrických léčeben 

 Ekonomika psychiatrických léčeben, resp. jakéhokoliv zdravotnického zařízení, 

je na jedné straně specifická, na druhé straně je v ní možné aplikovat poznatky z podnikové 

ekonomiky, neboť se jedná o hospodářský systém, v němž probíhají veškeré ekonomické jevy 

a procesy. Způsob řízení se tedy nijak neliší od základních principů fungování firmy ovšem 

je potřeba respektovat vlastní princip zdravotnictví, tedy etické sociální či psychologické 

faktory poskytování zdravotní péče.  Grafické znázornění aplikace analýzy systému lze vidět 

v obrázku 2.3.  

Obr. 2.3 Schéma hospodářského procesu 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Gladkij, I. Management ve zdravotnictví, 2003; vlastní zpracování.  

 Do systému neustále proudí určité vstupy. Pomocí těchto zdrojů hospodářský systém 

transformuje vstupy na požadované výstupy. Strana vstupů v hospodářském procesu 

má tři hlavní kategorie, které se dále rozdělují. Do těchto kategorií lze zařadit:   

- lidé (zaměstnanci, pacienti, klienti), 

- věcný kapitál:  

o hmotný (budovy, přístroje, zařízení), 

o nehmotný (ocenitelná práva, software, licence, know-how), 

- finanční kapitál (peníze). 

 Při poskytování zdravotních služeb dochází k transformaci zdrojů, což je vlastní 

proces zdravotní péče, jedná se např. o lékařské a zdravotnické výkony, poskytování 

zdravotnických služeb.  Jedná se tedy o postupnou přeměnu vstupních činitelů směrem 

k požadovanému výsledku.  

 Výsledkem transformace jsou pak výstupy a výsledky, tedy dokončení procesu 

zdravotní péče, např. prodej služeb, zboží nebo zdravotnické techniky. Problémem 

ekonomiky zdravotnictví je i to, že se obtížně definují a měří výstupy a výsledky zdravotní 

péče. 
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 Zpětnou vazbou se rozumí sledování procesu zdravotnické péče. Pro správné řízení 

celého hospodářského systému je nezbytná informovanost o výsledcích činnosti, o jejím 

průběhu a stavu transformace. Kontroluje se jednak zdravotní stav po poskytnutí zdravotnické 

péče, tak se provádějí kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo kontroly 

prováděné státní hygienickou stanicí.  

 Důležitým faktorem pro hospodářský systém zařízení je také ekonomické okolí. Jedná 

se například o obecnou či zdravotnickou legislativu, zdravotnické instituce a jejich vzájemné 

vazby, existence konkurence, postavení zdravotních pojišťoven, způsoby zdravotnického 

zásobování a další. Toto okolí je důležité pro existenci každého hospodářského systému. 

Vyskytují se v něm další hospodářské subjekty, které spolu spolupracují. Důležitým prvkem 

je schopnost přizpůsobovat se tomuto okolnímu prostředí. Pružnost přijetí změn či rychlost 

reakce je základním předpokladem a podmínkou pro existenci každé organizace.  

 Zdravotnictví se nachází v prostoru tržní ekonomiky a i přes různé výhrady 

se na zdravotnické zařízení pohlíží tedy jako na běžný ekonomický subjekt. Existují finanční 

nástroje, které ohodnocují výkony zdravotnického zařízení, např. je povinnost ohodnocovat 

práci pracovníků mzdou, dále je povinnost hradit dodané statky podnikatelským subjektům, 

např. dodavatelům léků, materiálu, potravin a to za standardních tržních podmínek. 

Základním znakem zdravotnického zařízení je pouze částečné působení trhu. Ten se v plném 

rozsahu objevuje jen na straně vstupů: 

- nákupy léků, zdravotního materiálu, energií, potravin a dalších statků, 

- pracovní síla je opatřována na pracovním trhu. 

 Strana výstupu je v polotržním prostředí, kdy skutečný zákazník, tedy pacient, 

nevystupuje v roli skutečně peněžního orientovaného spotřebitele, ale pouze v roli 

spotřebitele služeb zdravotnického zařízení, za které platí jiný partner, a tím je zdravotní 

pojišťovna. Zdravotní pojišťovna uhrazuje tuto zdravotní péči z prostředků vybraných 

na zdravotním pojištění. 

 Činnost psychiatrických léčeben se skládá z několika úseků ekonomických prací. 

Různé zdravotnické subjekty z odlišných oborů, zaměření nebo právních forem mají různě 

uspořádané úseky činností, přesto mají určité činnosti společné, neboť bez těch se neobejde 

žádný subjekt. Základní ekonomické činnosti jsou prakticky všude stejné, ať už se jedná 

o nemocnice nebo psychiatrické léčebny. Liší se od sebe pouze personálním obsazením nebo 
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vnitřním uspořádáním činností. Každá psychiatrická léčebna, resp. každá zdravotnická 

instituce provozuje tyto základní a nezbytné ekonomické činnosti: 

- zásobování materiálem (léčiva, obvazový a všeobecný materiál, náhradní díly apod.),  

- vlastní poskytování zdravotních služeb, 

- pomocné a obsluhující činnosti (údržba, nákup energií apod.), 

- výstupní činnosti zdravotní péče (výkazy k úhradě platby zdravotní pojišťovně, 

fakturace výkonů), 

- řízení a správa. 

 Každé zdravotnické zařízení poskytující zdravotní péči musí být personálně, věcně 

a technicky vybaveno pro druh a rozsah zdravotní péče, kterou poskytuje, a musí splňovat 

hygienické požadavky na svůj provoz. Poskytování zdravotní péče je citlivou záležitostí, 

vyžaduje odbornost, kvalifikovaný a humánní přístup k pacientům, a proto je možnost 

působení v oblasti zdravotnických služeb založena na speciálních podmínkách a požadavcích 

daných především státem. Mezi podmínky potřebné pro činnost zdravotnické instituce patří 

například: 

- schválení ordinačních a dalších prostor hygienickou stanicí, 

- schválení technického a personálního vybavení zdravotnické instituce Českou 

lékařskou komorou, 

- vlastnění licence České lékařské komory, 

- uzavření smluv s určitým okruhem zdravotních pojišťoven, 

- lékaři a jejich personál jsou povinni uzavřít tzv. profesní pojištění (pojištění 

odpovědnosti za škody), 

- přidělení identifikačního čísla (IČ) zdravotnické instituci. 

 Další kroky mohou vyplývat z umístění zdravotnického střediska a vyžadují např. 

různá povolení od obecního úřadu, stavebního úřadu apod. Zdravotnické zařízení rovněž musí 

splnit další podmínky vyplývající z hospodářské legislativy ČR. Jedná se např. o otevření účtu 

u některého z peněžních ústavů, pro ekonomické činnosti je zapotřebí mít razítko 

a dokumenty potřebné pro vedení účetnictví a další evidenci, registrace zdravotnické instituce 

u místně příslušného finančního úřadu apod. Všechny uvedené podmínky a požadavky 

pro zahájení a provoz dané zdravotnické instituce jsou nutných předpokladem pro vykazování 

ekonomických jevů a procesů jako je tomu u běžné firmy. (Gladkij, I. 2003). 
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2.4.1   Ekonomické ukazatele psychiatrických léčeben 

 Každá psychiatrická léčebna potřebuje ke své činnosti majetek. Musí mít k dispozici 

určité technické zázemí, přístroje, budovy, materiál, léky atd. Nejen tento typ zdravotnického 

zařízení, ale v podstatě každý ekonomický subjekt, potřebuje na financování svých potřeb 

vlastní prostředky, ale také mnohdy i cizí zdroje (Gladkij, 2003). Veškerý majetek musí 

být tedy kryt zdroji, které lze rozdělit do dvou velkých skupin: vlastní zdroje a cizí zdroje 

(např. úvěry).  Množství a struktura majetku je závislá na rozsahu a druhu činnosti 

zdravotnického zařízení. Majetek se člení na dvě základní skupiny, kterými jsou oběžný 

majetek a dlouhodobý majetek.  

 Oběžným majetkem jsou například peníze, zásoby materiálu, zásoby zboží 

a pohledávky. Charakteristickým rysem oběžného majetku je to, že se jejich formy v procesu 

hospodaření mění a majetek se spotřebovává. Dlouhodobý majetek lze členit na hmotný, 

nehmotný a finanční. Hmotný majetek se dále dělí na movitý a nemovitý. Charakteristickým 

znakem dlouhodobého majetku je předpoklad dlouhé doby užívání. Tento majetek 

se postupně opotřebovává. Toto opotřebení se vyjadřuje pomocí odpisů. 

 Náklady a výnosy charakterizují hospodaření organizace. Jsou důležitým ukazatelem 

činnosti každého ekonomického subjektu včetně psychiatrických léčeben. Od pojmu 

„náklady“ je třeba odlišit pojem „výdaje“, které představují úbytek peněžních prostředků.  

 Náklady představují peněžní vyjádření spotřeby vstupů, tj. věcných prostředků 

a práce. Nutné vstupy se označují jako pořizovací náklady. Pojem náklady má širší význam, 

neboť další významná složka nákladů vzniká v rámci transformace vstupů, tedy při běžném 

provozu. Tyto náklady se označují termínem náklady provozní. Pro další rozvoj zařízení 

je nutné investovat peníze do neustálého zlepšování techniky či technologie a znalostí lidí 

a tyto náklady jsou označeny jako investiční. Při třídění nákladů se užívá různých hledisek. 

Gladkij  (2003) používá toto třídění nákladů: 

a) podle druhu: 

- materiálové náklady, 

- mzdové náklady, 

- finanční náklady, 

- odpisy, 

- výrobní režie, 

- správní režie apod.  
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Toto hledisko lze také označit jako hledisko kalkulační neboli účetní. V tomto členění 

se zobrazují náklady jak při sestavování kalkulací, tak i při účetním vyčíslení. V účetním 

výkaze „výkaz zisku a ztrát“ se zobrazují jako náklady: provozní, finanční a mimořádné. 

b) podle účelu: 

- náklady přímé, 

- náklady nepřímé.  

Přímé náklady jsou typické tím, že je lze stanovit přímo a přesně na kalkulační jednici. 

V případě psychiatrických léčeben, resp. zdravotnických zařízení, se touto jednicí myslí 

výpočet výše nákladů na pacienta, oddělení, kliniku apod. To je možné například 

u materiálu nebo mezd zaměstnanců.  

Nepřímé náklady nelze stanovit na kalkulační jednici přímo, proto je nutné určitými 

metodami rozpočítat tyto náklady na celkový počet výstupů. Charakteristickými 

představiteli těchto nákladů je například použití energie či poplatků za telefony.  

c) podle vztahu nákladů k objemu produkce: 

- náklady stálé neboli pevné, 

- náklady proměnné neboli variabilní. 

U pevných nákladů platí, že jejich výše se v závislosti na objemu činnosti nemění, 

například na počtu léčených pacientů.  

Náklady proměnné se mění s rozsahem činnosti a to: 

- rovnoměrně (např. spotřeba přímého materiálu), 

- progresivně (např. odměny za práci přesčas), 

- degresivně (např. přepravné). 

d) podle jiného hlediska se náklady člení na: 

- explicitní, 

- implicitní. 

Explicitními náklady se rozumí náklady, které je třeba reálně vynaložit v peněžní 

podobně na nákup nebo nájem produkčních faktorů. Například může jít o mzdové 

náklady, nákup zařízení či materiálu. 

Implicitní náklady jsou náklady, které se reálně neplatí. Jedná se o „ušlý příjem“ 

z produkčních faktorů, které jsou ve vlastnictví daného subjektu. Tyto náklady existují 
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v oblasti zdravotnictví pouze v omezené míře a to především u velkých zdravotnických 

zařízení. Tyto náklady nazýváme též alternativní nebo náklady obětované příležitosti. 

 Náklady jsou ukazatelem kvality činnosti každého zdravotnického zařízení a jejich 

stav a pohyb charakterizuje hospodárnost. Úkolem jejího managementu je usměrňovat 

je a řídit. Řízení nákladů vyžaduje podrobné znalosti nejen o jejich absolutní výši, ale také 

o jejich skladbě, místech vzniku a možnostech snížení.  

 Výnosy jsou oceněné výkony činnosti, jedná se tedy poskytování zdravotnických 

služeb. Úhradou těchto zdravotnických služeb vznikají prvotní výnosy. Součástí celkových 

výnosů mohou být i neprovozní tzv. druhotné výnosy. Příkladem neprovozních výnosů jsou 

například částky z nájemného za pronajaté budovy nebo pozemky. Opět je nutno chápat 

odděleně pojem „výnosy“ a pojem „příjmy“. Příjmy představují přírůstek peněžních 

prostředků. Výnosy lze je rozdělit do tří hlavním oblastí:  

- provozní (získané z provozně-hospodářské činnosti), 

- finanční (získané z finančních investic, vkladů či nájemného), 

- mimořádné (získané např. odprodejem odepsaných přístrojů). 

 Příkladem provozních výnosů jsou především tržby za realizované výkony a můžeme 

je rozdělit do dvou skupin a to na hrubé tržby (tj. souhrn faktur vydaných během sledovaného 

období) a čisté tržby (tj. hrubé tržby snížené o různé slevy poskytnuté odběratelům 

či o dobropisy za vrácené zboží).  

 Výnosy jsou v účetním výkazu „výkaz zisku a ztrát“ členěny do stejných skupin jako 

náklady. Jedná se tedy o skupiny výnosů: provozní, finanční a mimořádné. Výnosy by měly 

být alespoň takové, aby kryly náklady. Snahou každého podnikatelského subjektu 

i zdravotnického zařízení je snaha o zvyšování příjmů.  

 Hospodaření ekonomických subjektů se vždy k určitému datu vyjadřuje výsledkem 

hospodaření. Hospodářský výsledek představuje rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými 

náklady. V případě kladném nazýváme hospodářský výsledek ziskem, v opačném případě, 

kdy hospodářský výsledek je záporný, jej nazýváme ztrátou. Celkový zisk znamená, že jsou 

k danému datu celkové výnosy vyšší než celkové náklady, v opačném případě se jedná 

o ztrátu.  

 Hospodářský výsledek je považován za kritérium ekonomické výnosnosti 

zdravotnické instituce, mezi ně se řadí samozřejmě také psychiatrické léčebny, avšak není 

jediným ukazatelem, který musíme brát při hodnocení hospodaření instituce v úvahu. 
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Při hodnocení činnosti každého zdravotnického zařízení se bere v úvahu i další skutečnosti, 

jimi jsou například: 

- výkony zdravotnického zařízení, 

- struktura činnosti (zdravotnické výkony mají různé ceny, které však lékaři a další 

pracovníci je nemohou ovlivnit), 

- ceny výrobků (rovněž z velké části nejsou ovlivnitelné zdravotnickým zařízením). 

 Neziskové zdravotnické zařízení má svůj účel v poskytování ústavní či ambulantní 

lékařské péče, může provozovat i tzv. doplňkovou činnost, resp. jinou činnost (např. pokud 

má takové zařízení vlastní stravovací zařízení dostatečné kapacity, lze zde za zákonem 

stanovených podmínek poskytovat možnost stravování i jiným osobám než pacientům). 

Doplňková činnost však musí navazovat na hlavní, kterou zároveň nesmí omezovat, narušovat 

nebo ohrožovat. Podstatné však je, že hlavní činnost veřejného zdravotnického zařízení není 

podnikáním a tudíž nemá za cíl tvořit zisk. Veškerý zisk vytvořený hlavní i doplňkovou 

činností musí být použit k zajištění činnosti hlavní.  

2.4.2   Nakládání s finančními prostředky  

 Za hospodaření ručí u privátních subjektů majitel, resp. statutární orgán společnosti. 

Nestátní psychiatrické léčebny, resp. nestátní zdravotnické zařízení může generovat svému 

provozovateli zisk. Jak bylo uvedeno v kapitole 2.2, se psychiatrické léčebny v této skupině 

subjektů vyskytují v právní formě s. r. o. nebo a. s.  

 Společnost s ručením omezeným odpovídá za porušení svých závazků celým svým 

majetkem, společník ručí za závazky společnosti jen do výše souhrnu nesplacených části 

vkladů společníků zapsaných v obchodním rejstříku (Gladkij, 2003). 

 Akciová společnost ručí za závazky společnosti celým svým majetkem, kdežto 

akcionáři za závazky společnosti neručí.  

 U veřejnoprávních organizací odpovídá za hospodaření zřizovatel. Ten ručí 

za veškeré závazky a měl by dbát na vyrovnané hospodaření. V případě ztráty by měl rovněž 

poskytnout účelovou dotaci. Zdravotnické zařízení může provozovat i doplňkovou činnost 

avšak tato činnost musí navazovat na hlavní činnost, kterou nesmí omezovat, narušovat nebo 

ohrožovat. Doplňkovou činností může být například poskytování možnosti stravování i jiným 

osobám než pacientům. Hlavní činnost veřejného zdravotnického zařízení není určena 

k podnikání, tudíž nemá za cíl tvořit zisk. Veškerý zisk vytvořený hlavní i doplňkovou 

činností musí být použit k zajištění činnosti hlavní.  
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 Psychiatrické léčebny zařazené do této skupiny jsou příspěvkové organizace 

se samostatnou právní subjektivitou zřizované kraji podle zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Hospodaří 

s peněžními prostředky získanými vlastní činností a s prostředky z rozpočtu svého zřizovatele, 

který zdravotnickému zařízení poskytuje příspěvek na provoz. Dále hospodaří s prostředky 

svých fondů, kterými jsou: rezervní fond, investiční fond, fond odměn a fond kulturních 

a sociálních potřeb. Zůstatky těchto peněžních fondů se po skončení roku převádějí 

do následujícího roku.  Pokud příspěvková organizace vytváří ve své doplňkové činnosti zisk, 

může jej použít jen ve prospěch hlavní činnosti. (Rektořík, 2010). 

 Za hospodaření státem řízených zařízení ručí stát. Tyto organizace jsou tedy přímo 

řízené Ministerstvem zdravotnictví. Většina psychiatrických léčeben mají právní formu 

státních příspěvkových organizací, proto se práce věnuje podrobněji právě této skupině. 

 Příspěvková organizace státu je právnickou osobou zřízenou některým z ústředních 

orgánů státní správy. V případě psychiatrických léčeben se jedná o Ministerstvo zdravotnictví 

ČR.  Jedná se o organizace s právní subjektivitou, tzn., že mohou samostatně nabývat práva 

a zavazovat se. Stát zřizuje své organizace podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“) a zákona č. 219/2000 Sb., 

o majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Státní příspěvkové organizace 

podléhají kontrole též podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 

ve znění pozdějších předpisů.  

 Zřizovatel vydá o vzniku příspěvkové organizace zřizovací listinu  a oznámí její 

zřízení v Ústředním věstníku. Ve zřizovací listině jsou uvedeny například informace o: 

- stanovení účelu, pro který byla organizace zřízena a tomu odpovídajícího předmětu 

činnosti organizace,  

- určení majetku, s nímž je organizace příslušná hospodařit,  

- funkční označení vedoucího organizace, 

- určení doby, pro kterou je organizace zřízena, 

- označení zřizovatele a organizace apod. 

 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 (Rektořík, 2010). 
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 U příspěvkové organizace poskytuje zřizovatel v rámci svého rozpočtu příspěvek 

na jejich činnost. Nejedná se však o jediný zdroj příjmů. Dalšími možnými finančními 

prostředky mohou být: 

- prostředky získané hlavní činností vymezené ve zřizovací listině, 

- prostředky získané jinou činností, 

- prostředky z příspěvků a darů od fyzických a právnických osob, 

- prostředky ze státních fondů, 

- prostředky z rozpočtu EU apod. 

 Příspěvkové organizace státu hospodaří s peněžními prostředky získanými z hlavní 

činnosti a s peněžními prostředky ze státního rozpočtu, pouze však v rámci finančních 

prostředků stanovených zřizovatelem. Finanční vztahy stanovené zřizovatelem jsou: 

- příspěvek na provoz10  nebo odvod z provozu11 do státního rozpočtu, 

- individuální a systémové dotace na financování programů a akcí, 

- návratná finanční výpomoc, 

- odvod z odpisů. 

 Hospodářský výsledek je tvořen výsledkem hospodaření z hlavní činnosti a ziskem 

vytvořeným v jiné činnosti. Zlepšený hospodářský výsledek zůstává příspěvkové organizaci 

ve vlastních fondech, jeho rozdělení ovšem podléhá schválení zřizovatele, který může také 

nařídit odvody. Jestliže hospodaření příspěvkové organizace skončí ztrátou i po zahrnutí 

příspěvku, je zřizovatel povinen zabezpečení jeho úhrady  a to :  

- z rezervního fondu příspěvkové organizace, 

- z rozpočtu kapitoly zřizovatele, není - li dostatek prostředků v rezervním fondu, 

- ze zisku v následujícím rozpočtovém roce. 

 V opačném případě zlepšený hospodářský výsledek zůstává příspěvkové organizaci 

ve vlastních fondech. Avšak rozdělení do fondů podléhá schválení zřizovatele, který může 

také nařídit odvod.  

 Jiná činnost musí být sledována odděleně od hlavní činnosti a předmět této jiné 

činnosti musí být uveden ve zřizovací listině. Jestliže je hospodářským výsledkem jiné 

                                                 
10   Příspěvek na provoz se stanoví v případě, že rozpočtové náklady bez příspěvku ze státního rozpočtu 
překračují  
    rozpočtové výnosy. 
11 Odvod z provozu stanoví zřizovatel příspěvkové organizaci v případě, že její rozpočtové výnosy překračují 
    rozpočtové náklady. 
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činnosti do 30. září ztráta, je statutární orgán příspěvkové organizace povinen zajistit 

vyrovnání do konce rozpočtového roku.  Zde přichází na řadu výjimka pro zdravotnická 

zařízení, protože obecně platí, není-li ztráta uhrazena ani do konce roku následujícího po roce, 

kdy uhrazena být měla, učiní zřizovatel opatření k ukončení činnosti dané příspěvkové 

organizace, případně k převedení na svou organizační složku. Tzn., že organizaci odebere její 

právní subjektivitu a ta bude nadále účtovat pod zřizovatelem jako jedna z jeho částí. 

Pro zdravotnická zařízení financována z veřejného zdravotního systému a příspěvkové 

organizace, které zabezpečují specializované úkony, které jsou podkladem pro výkon státní 

kontroly v ochraně veřejného zdraví, toto však neplatí. Hospodářská ztráta se zde tak může 

v průběhu let i dále prohlubovat. 

 Hospodaření státních psychiatrických léčeben se řídí jejím rozpočtem, který musí 

být tvořen jako vyrovnaný. Rozpočet se sestavuje každoročně na základě skutečnosti 

předchozího roku a přehled o rozpočtu nákladů a výnosů je zobrazován stejnými položkami 

jako výkazy zisků a ztráty.   

 Každoročně se dále sestavují finanční plány, resp. plán výkazů zisků a ztráty, které 

rozepisují náklady, výnosy a výsledek hospodaření ve čtvrtletních intervalech. Od roku 2010 

se tyto plány rozepisují na každý měsíc. Součástí těchto plánů bývají také investiční plány, 

které ovšem nemusí být sestavovány každoročně. V investičních plánech se uvádějí informace 

o názvu a typu investice12, předpokládaných nákladech, struktuře zdrojů13, druhu zadávacího 

řízení14, termín realizace investice a další důležité poznámky.  

 Státní psychiatrické léčebny jsou rovněž povinny dbát na to, aby plnily určené úkoly 

co nejhospodárnějším způsobem a peněžní prostředky, kterými disponuje, mohou používat 

jen k účelům, na které jsou určeny.  

 Důležitým nástrojem každé oblasti činnosti je její kontrola. Kontrola je nástrojem 

efektivním pouze v případě, že se jedná o kontrolu účinnou. Pojem kontrola je však velmi 

široký a může v sobě obsahovat nejrůznější formy. Kontrola psychiatrických léčeben zahrnuje 

jednak vnitřní kontrolní systém, který je v oblasti hospodaření zabezpečován především 

interním auditem, a jednak vnější kontrolu. Kontrola se neprovádí pouze na konci každé roku, 

nýbrž i průběžně. Například v Psychiatrické léčebně v Opavě jsou měsíčně uskutečňovány 

primářské porady, kde se průběžně kontroluje např. spotřeba léků, energie apod. jednotlivých 

                                                 
12 Např. stavební práce nebo dodávky. 
13 Z vlastních zdrojů, státního rozpočtu nebo jiné, jako je Evropská unie apod.  
14 Např. zakázka malého rozsahu nebo zjednodušená podlimitní zakázka.  
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primariátů. Tyto primářské porady mohou být prováděny častěji podle potřeb. V ostatních 

státních psychiatrických léčebnách je postup obdobný. Dalším druhem kontroly jsou 

již zmiňované vnější kontroly zaměřené na hospodaření s prostředky státního rozpočtu. Jedná 

se např. o kontrolu Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, která kontroluje platby pojistného 

na veřejné zdravotní pojištění nebo poskytování a úhradu zdravotní péče. Dále probíhají 

kontroly okresními správami sociálního zabezpečení, která se zaměřuje na nemocenské dávky 

a důchodové pojištění nebo také kontrola finančním ředitelstvím zaměřena na hospodaření 

s veřejnými prostředky. Každá zdravotnická instituce musí dbát na bezpečnost svých 

zaměstnanců i pacientů, proto probíhají i kontroly zaměřené na bezpečnost práce a ochrany 

při práci nebo kontroly prováděné státní hygienickou stanicí.  
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3   ANALÝZA FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ PSYCHIATRICKÉ  
     LÉČEBNY V OPAVĚ 

 Kapitola je zaměřena na analýzu finančního hospodaření Psychiatrické léčebny 

v Opavě v letech 2007 - 2011. V úvodu kapitoly je charakterizována tato psychiatrická 

léčebna jako právnická osoba. Jsou zde uvedeny informace o účelu, činnosti, vybavenosti 

a organizační struktuře. Těžiště kapitoly je zaměřeno na finanční hospodaření a to z hlediska 

výnosů, nákladů a hospodářského výsledku. Nejprve jsou tyto ekonomické ukazatele 

rozpracovány pro činnost hlavní, poté pro vedlejší hospodářskou činnost.  

3. 1   Charakteristika Psychiatrické léčebny v Opavě jako právnické osoby     

 Psychiatrická léčebna v Opavě je státní příspěvkovou organizací v přímé řídící 

působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR a je samostatným právním subjektem. Vystupuje 

v právních vztazích svým jménem, může nabývat práv a povinností a nese odpovědnost z nich 

vyplývající. Tato organizace byla dle zřizovací listiny zřízena na dobu neurčitou. Organizace 

je účetní jednotkou a v souladu s právními předpisy hospodaří s majetkem státu, který 

potřebuje k výkonu stanového předmětu činnosti.  

 V roce 2009 slavila léčebna 120. let své existence. Psychiatrická léčebna byla založena 

především jako zařízení, které otvíralo možnosti humánní péče o duševně nemocné. Od svého 

založení naplňovala léčebna kritéria tehdejší modernosti, svou materiální vybaveností 

a odbornou úrovní byla kladena za vzor ostatním. V histografických materiálech se hovoří 

o vzorném ošetřování nemocných.  Historické záznamy potvrzují, že již v prvních desetiletích 

existence léčebny byly součástí léčebného režimu takové aktivity, které lze dnešní 

terminologií nazvat jako rehabilitací, sportovní, kulturní nebo pracovní terapií. Poskytování 

kvalitní zdravotní péče má tedy dlouhodobou tradici.   

 Léčebna disponuje s 945 lůžky, na kterých se ročně odléčí až 6 500 pacientů. Počet 

lůžek se v posledních letech redukoval. V roce 2007 měla léčebna k dispozici dokonce 1015 

lůžek, v loňském roce disponovala léčebna s 975 lůžky a v letošním roce 2012 se počet lůžek 

snížil na již zmíněných 945. Spádové území léčebny představuje asi 1,3 mil. obyvatel 

Moravskoslezského kraje, ale léčebna může přijímat pacienty i z jiného kraje z důvodu 

možnosti svobodné volby lékaře.  

 Areál psychiatrické léčebny je rozdělen do 9 lůžkových primariátů, které jsou 

zaměřeny na specifické druhy duševních onemocnění a poruch a rozdělují se dále 
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do jednotlivých stanic.  Psychiatrická léčebna rovněž poskytuje služby ambulantní péče, jako 

je zubní ordinace, RTG a biochemická laboratoř, rehabilitace a ostatní tj. odborné 

ambulance15.  

 Psychiatrických léčeben v ČR není značné množství. V Moravskoslezském kraji 

se vyskytuje pouze jedna psychiatrická léčebna a to právě v Opavě. Některé nemocnice v kraji 

mají sice svá psychiatrická či psychologická pracoviště, ovšem rozsah poskytovaných služeb 

je daleko menší než v Psychiatrické léčebně v Opavě, proto lze hovořit o slabé konkurenci 

v odvětví16.  

 Prezentace Psychiatrické léčebny je však důležitá a nemůže se opomenout. Své služby 

psychiatrická léčebna příliš neprezentuje. V dnešní moderní společnosti je možné využít 

ke své prezentaci nebo zviditelnění internet. Psychiatrická léčebna využívá webové stránky, 

kde uvádí nejdůležitější informace o možnostech léčby pacientů, práva pacientů či naopak 

povinnosti pacientů. Co se týče tištěných materiálů, tak jsou pro pacienty vydávány pouze 

ceníky nebo příručky, které popisují průběh léčby včetně práv pacientů. 

 Management léčebny se zaměřuje jako všude jinde na kvalitu, a to na kvalitu v těchto 

oblastech:  

- poskytování psychiatrické péče, 

- další vzdělávání zaměstnanců (lékaři, sestry, ostatní pracovníci) 

- produkt (jídlo, léky, dokumentace ...), 

- prostředí léčebny (vybavenost primariátů, zdravotnických a doprovodných provozů, 

parková úprava, pracovní prostředí ...). 

 Organizace je odborným léčebným ústavem pro diagnostiku, léčení a posuzování 

duševních chorob a léčení alkoholových a drogových závislostí formou ústavní i ambulantní 

péče a denních stacionářů. Dále zajišťuje výkon ekonomické, administrativní, provozní, 

technické, investiční a další obdobné činnosti v rozsahu potřebném pro naplnění hlavní 

činnosti léčebny. Podílí se rovněž na odborné praktické výuce žáků středních a vyšších 

odborných škol a vysokých škol.  

 

                                                 
15 Odbornými ambulancemi jsou např. příjmová psychiatrická ambulance, pracoviště neurologické ambulance,  
    psychiatrická ambulance, interní ambulance, pracoviště dětské psychiatrie.  
16 Své psychiatrické pracoviště má např. Fakultní nemocnice v Ostravě, psychologické oddělení mají např.  
    Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, p. o. nebo Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.  
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 Hlavním úkolem ústavu je poskytování komplexní odborné psychiatrické péče 

ve spádovém území. Provádí rovněž ochranné ústavní léčby uložené soudem a povinné léčby 

vyplývající z obecně závazných předpisů o ochraně před alkoholismem a před zneužíváním 

jiných návykových látek. Hospitalizovaným pacientům poskytuje také odbornou lůžkovou 

interní péči a zajišťuje poskytování odborných zdravotních služeb i z jiných oborů. V rámci 

odborných psychiatrických služeb poskytuje péči těchto oborů: 

- léčba psychóz, 

- psychiatrická rehabilitace a resocializace17, 

- léčba alkoholismu a jiných toxikomanií, 

- sexuologie18, 

- pedopsychiatrie19, 

- gerontopsychiatrie20. 

 Podílí se také na vědecko-výzkumné činnosti a na základě dohody se zdravotnickými 

školami a zařízeními pro další vzdělávání zdravotnických pracovníků zajišťuje výuku, 

odborná školení a další vzdělávání studentů a zdravotnických pracovníků. Na základě dohod 

s lékařskými fakultami, filosofickými fakultami a Institutem pro další vzdělávání lékařů 

a farmaceutů může poskytnout svá pracoviště k plnění úkolů ve výuce a postgraduální 

výchově lékařů a klinických psychologů. Zabezpečuje rovněž doškolování vlastních 

pracovníků. Poskytuje a zpracovává data pro zdravotnickou informační soustavu. Provádí 

také zdravotně výchovnou a osvětovou činnost.  

 V rámci hospodářsko-technických služeb zabezpečuje úsek hospodářsko-technické 

služby (dále jen „HTS“) veškeré hospodářské a materiální podmínky pro plynulý chod 

léčebny dle jejich každodenních potřeb, přičemž podíl těchto úkolů na činnosti léčebny 

se neustále zvyšuje. Ke zvýšení přispívá i narůstající administrativní zátěž, což je také 

způsobeno implementací předpisů EU. Rozsah činnosti léčebny je široký a úsek HTS 

zajišťuje činnost také stravovacího provozu, prádelny, šicí dílny, telefonní ústředny, vrátnice, 

parkové čety a údržby budov psychiatrické léčebny.  

                                                 
17 Psychiatrická rehabilitace má lidem pomoci zvýšit svojí schopnost fungovat tak, aby byli úspěšní a spokojeni  
    v prostředí, které si vybrali k životu. Resocializace znamená znovu začlenění jedince do společnosti. 
18 Obor lékařství zabývající se pohlavním životem a jeho poruchami. 
19 Jedná se o dětskou psychiatrii, resp. psychiatrii dětského věku. 
20 Obor zabývající se prevencí, diagnostikou a léčením psychiatrických poruch související s procesem stárnutí  
    a stáří.  



30 
 

 V rámci vedlejší hospodářské činnosti (dále jen „hospodářské činnosti“) provozuje 

léčebna za úhradu služby nebo poskytuje různé druhy prací, které souvisejí nebo navazují 

na její hlavní činnost. Tato činnost je sledována odděleně od činnosti hlavní, hospodářským 

výsledkem nesmí být ztráta a vynaložené náklady na tuto činnost musí být v plné výši pokryty 

výnosy z této hospodářské činnosti. Psychiatrická léčebna v Opavě vykonává následující 

jinou činnost21:  

- praní, žehlení a opravy prádla pro drobné zdravotnické subjekty (ambulance), 

- příprava celodenní stravy pro cizí subjekty. 

 Celodenní strava se připravuje pro pacienty Slezské nemocnice v Opavě a v případě 

volné kapacity se také připravují obědy pro pečovatelskou službu OASA Opava.  

 Vedoucí pracovníci jsou povinni dbát o úroveň a kvalitu poskytované zdravotní péče, 

účelné a hospodárné nakládání prostředků, o hospodaření s léky a o zdravotní výchovu 

nemocných. Vedoucími pracovníky v Psychiatrické léčebně v Opavě jsou:  

- ředitel, 

- náměstek ředitele pro hospodářsko-technickou službu, 

- vnitřní auditor, 

- manažer kvality poskytování péče, 

- náměstkyně ošetřovatelské péče, 

- primáři, 

- vedoucí psycholog, 

- vedoucí biochemické laboratoře.  

 Vedoucím organizace je její ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví 

na základě konkurzního řízení. Ředitel zastupuje léčebnu navenek a je oprávněn jednat jejím 

jménem ve všech záležitostech. Ředitel je odpovědný za řízení léčebny, organizuje, řídí 

a kontroluje činnost léčebny v souladu s obecně závaznými předpisy a řídí se pokyny 

zřizovatele. Soustřeďuje se především na zásadní problémy koncepčního charakteru 

a zabezpečování rozvoje. Vytváří rovněž podmínky pro využívání nejnovějších poznatků 

vědy a umožňuje další vzdělávání pracovníků. Ředitel jmenuje svého zástupce, kterého si sám 

určí z řad vedoucích pracovníků léčebny a ten jej zastupuje v době jeho nepřítomnosti 

                                                 
21  Tato činnost je vykonávána na základě vzniklého živnostenského oprávnění podle § 10 zákona  
      č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, nebo na základě oprávnění  
      udělených dle zvláštních předpisů, a v souladu s ustanovením § 63 zákona. č. 218/2000 Sb., rozpočtových  
      pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. 
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v plném rozsahu práv a povinností. Ředitel rovněž může ustanovit poradní orgány, které 

mu vypomáhají při řešení nejzávažnějších otázek léčebně preventivní péče a ekonomicko-

provozních činností. V pravomoci ředitele je také vnitřní organizace léčebny. Grafické 

znázornění organizační struktury lze nalézt v příloze č. 2.  

 Ostatní vedoucí pracovníci jsou přímo podřízeni řediteli a do funkce jsou jmenováni 

ředitelem na základě výsledků konkurzního řízení. V organizačním řádu určí ředitel jejich 

úkoly a pravomoci. 

 Z důvodu zaměření diplomové práce je dále pozornost věnována úseku hospodářsko-

technických služeb a popsání činnosti oddělení vnitřního auditu a kontroly. 

 Pracovnice oddělení vnitřního auditu a kontroly je přímo řízena ředitelem léčebny 

a plní úkoly na úseku vnitřní kontroly a auditu, zejména kontroly průběhu výběrových řízení 

u veřejných zakázek. Svá zjištění dává řediteli k zajištění preventivních opatření k odstranění 

chyb a rovněž kontroluje provádění protikorupčních opatření a dodržování zákonů a dalších 

vnitřních předpisů.  

 HTS zajišťuje plnění provozně technických a hospodářských úkolů léčebny 

dle každodenních potřeb. HTS řídí náměstek ředitele psychiatrické léčebny, který je přímo 

podřízen řediteli a je rovněž statutárním zástupcem ředitele.  Do organizační struktury úseku 

HTS se zařazuje: 

- náměstek HTS, 

- hlavní účetní, rozpočtář, 

- vedoucí technicko-provozního oddělení, 

- vedoucí provozního oddělení, 

- vedoucí prádelny, 

- vedoucí materiálně-technického zabezpečení, 

- vedoucí oddělení výpočetní techniky, 

- vedoucí oddělení práce a mzdy, 

- podnikový právník, 

- vedoucí stravovacího provozu, 

- správcová doléčovacího střediska Holčovice. 

 Náměstek HTS koordinuje činnost celého úseku, odpovídá za hospodaření léčebny 

a jsou mu podřízeni vedoucí jednotlivých úseků a oddělení. Nedílnou součástí jeho činnosti 

je kontrola činnosti podřízených útvarů.  
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 Hlavní účetní, rozpočtář řídí a organizuje činnost pracovníků finanční účtárny, 

pokladny a depozitní účtárny 22 . Jedním z jeho úkolů je sestavení rozpočtu Psychiatrické 

léčebny v Opavě, kontroluje plnění rozpočtu a hospodaření léčebny. Zabezpečuje řádné 

zaúčtování veškerých hospodářských prostředků a správné proúčtování všech hospodářských 

procesů dle platných směrnic a předpisů. Odpovídá rovněž za správnost účetních výkazů, 

účetních závěrek, sleduje vývoj všech dluhů a pohledávek a zajišťuje jejich vymáhání.  

 Vedoucí technicko-provozního oddělení přímo řídí vedoucího provozního oddělení, 

vedoucí prádelny, pracovníky údržby, parkové čety, zahradnictví a referentku technicko-

provozního oddělení. Řídí pracovníky, kteří zajišťují chod technologických zařízení. Součástí 

činnosti je příprava a realizace technických řešení oprav, úprav a rekonstrukcí či modernizací 

zařízení a budov. 

 Vedoucí provozního oddělení zároveň plní funkci energetika, který sleduje spotřebu 

paliv či energií. Rovněž plní funkci ekologa a odpadového hospodáře léčebny. Má také 

na starosti elektrické zdravotnické prostředky, zajišťuje jejich revize, prohlídky a opravy.  

 Vedoucí prádelny řídí pracovníky, jejichž úkolem je vyprání a vyžehlení všech druhů 

ústavního prádla a zajištění jeho oprav.  

 Vedoucí materiálně-technického zabezpečení zajišťuje pro léčebnu nákup potřebného 

materiálu podle požadavků jednotlivých oddělení. Jde zejména o všeobecný materiál, materiál 

pro vlastní údržbu a šicí dílnu nebo materiál pro provoz prádelny. 

 Vedoucí oddělení výpočetní techniky má na starosti styk mezi léčebnou a zdravotními 

pojišťovnami. Dále zajišťuje nákup, evidenci a technickou podporu výpočetní techniky. 

V oblasti softwarového vybavení vykonává dohled nad některými agendami. Od roku 2009 

je psychiatrické léčebně v provozu informační systém pro psychiatrii HIPPO.  

 Vedoucí oddělení práce a mzdy zajišťuje agendu související s uzavíráním pracovních 

poměrů a jejich ukončením. Pracovníci tohoto oddělení pomocí výpočetní techniky 

zpracovávají platy všech zaměstnanců, jedná se tedy zároveň o mzdovou účtárnu.  

 Podnikový právník je garantem právního chování léčebny. Po právní stránce kontroluje 

a schvaluje veškeré uzavřené smlouvy léčebny. Pod něho spadá oddělení operativní evidence 

léčebny, které sleduje stav a pohyb majetku.  

                                                 
22 Pracovníci depozitní účtárny spravují finance pacientů. 
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 Vedoucí stravovacího provozu zajišťuje přípravu jídel, jak pro pacienty léčebny, 

Slezské nemocnice v Opavě, ošetřovatelské služby tak i pro zaměstnance.  

 Správcová doléčovacího střediska Holčovice zabezpečuje chod tohoto střediska a také 

zajišťuje veškeré úkoly hospodářského charakteru, potřebné pro bezchybný provoz střediska.   

 Organizační struktura léčebny je dynamickým systémem, otevřeným ke změnám, 

kterými je nutno reagovat na změny legislativní situace. Činnost Psychiatrické léčebna musí 

být v souladu s právním řádem a veškeré legislativní změny musí zapracovat do své činnosti.  

Výraznou změnou byl např. zákon č. 298/2011 Sb., měnící zejména zákon o veřejném 

zdravotním pojištění, zákon o pojistném na všeobecném zdravotním pojištění a zákon 

regulující chod zdravotních pojišťoven s účinností od 1. 12. 2011. Nejvýraznější změny 

spočívají v rámcovém rozdělení zdravotní péče na základní a ekonomicky náročnější variantu, 

zvýšení regulačního poplatku ze 60 Kč na 100  Kč za den v ústavní péči, nebo si léky 

do 50 Kč včetně a podpůrné preparáty budou pacienti hradit sami.  

 Psychiatrické léčebny v Opavě se týká také nový zákon23, který doplňuje ustanovení 

týkající se ochranné léčby. Tento zákon upravuje, za jakých podmínek může soud změnit 

ústavní ochranné léčení na zabezpečovací detenci 24 , např. v případě útěku pachatele 

ze zdravotnického zařízení, užití násilí vůči zaměstnancům zdravotnického zařízení a jiným 

osobám ve výkonu ochranného léčební nebo v případě odmítnutí ošetřovacích nebo léčebných 

výkonů.  

 Od 1. 4. 2012 nabyl v účinnosti nový zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách 

a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách). Jedná se o komplexní 

právní normu, která nahrazuje zásadní zákony ve zdravotnictví 25 . Psychiatrické léčebny 

v Opavě se tato právní norma dotkne především ve vedení dokumentace. Podle tohoto nového 

zákona se musí nově uvádět pohlaví pacienta, nebo se musí provést zápisy o poučení pacientů 

včetně upozornění na možnost využití alternativní léčby. Dříve než začne lékař s jakýmkoliv 

zákrokem, musí pacientovi popsat jeho zdravotní stav i navrženou léčbu a rovněž mu musí 

dát  prostor na dotazy.  Psychiatrická léčebna musí rovněž umožnit pacientům se smyslovým 

                                                 
23 Zákon č. 330/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
    a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů. 
24 Jedná se v podstatě o ochrannou léčbu, která bude ovšem vykonávána ve střeženém zařízení vězeňské služby  
    z něhož odsouzený nebude moci uprchnout.  
25 Např. zákon č. 20/1966 Sb., o péči a zdraví lidu ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 160/1992 Sb., 
    o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízení, ve znění pozdějších předpisů nebo Vyhlášku  
    Ministerstva zdravotnictví č. 552/2004 Sb., o předávání osobních a dalších údajů do Národního  
    zdravotnického informačního systému pro vedení národních zdravotních registrů. 
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nebo tělesným postižením, kteří užívají psa se speciálním výcvikem doprovod a přítomnost 

psa u sebe a to způsobem stanoveným vnitřním řádem tak, aby nebyla porušována práva 

ostatních pacientů. Pacient má rovněž právo na to, aby byl ještě před ošetřením seznámen, 

kolik péče stojí a jakým způsobem je hrazena. Tento ceník musí být vyvěšen na viditelném 

místě.  

 Z uvedených příkladů lze jasně vidět, že Psychiatrická léčebna v Opavě musí 

zaimplementovat veškeré změny do své činnosti, což samozřejmě navyšuje administrativní 

zátěž.  

 Zaměstnanci psychiatrické léčebny se dělí do tří kategorií. První kategorii tvoří 

odborní pracovníci ve zdravotnictví, jsou to například lékaři, psychologové, všeobecné sestry 

nebo ošetřovatelé. Druhou kategorii představují technicko-hospodářští pracovníci, mezi které 

se řadí například pracovníci finanční a mzdové účtárny, pokladny, podatelny nebo přijímací 

kanceláře. Třetí kategorii tvoří dělníci a provozní pracovníci. Počet pracovníků v jednotlivých 

kategoriích zobrazuje tabulka 3.1. Tabulka ukazuje jak počty fyzických osob, 

tak evidenční přepočtený počet zaměstnanců a to k 31. 12. 2011.  

Tab. 3.1 Zaměstnanci Psychiatrické léčebny v Opavě ke dni 31. 12. 2011 

Kategorie 
Počet fyzických 

osob 
Přepočtený počet 

(úvazek) 

Odborní pracovníci ve zdravotnictví  622 597,21 

Technicko-hospodářští pracovníci 48  45,78 
Dělníci a provozní pracovníci 191 188,26 

Celkem 861 831,25 

Zdroj: Interní materiál oddělení práce a mzdy Psychiatrické léčebny v Opavě; vlastní zpracování. 

 První jmenovaná kategorie je tvořena z různých oborů zdravotnických profesí. Názvy 

těchto profesí a počty zaměstnanců jsou uvedeny v příloze č. 3. V Psychiatrické léčebně 

v Opavě se nachází celá řada odborných povolání nutná k zabezpečování kvalitní zdravotní 

péče, doplněné profesemi k zabezpečení administrativních či materiálně-technických 

záležitostí. Kvalita ošetřovatelské péče se za posledních 15 let velmi změnila. Byly vytvořeny 

standardy ošetřovatelské péče, které jsou na každém pracovišti psychiatrické léčebny 

důležitým pomocníkem novým sestrám. Dále je v psychiatrické léčebně zavedena funkce 

manažera kvality poskytování péče. Ten se stará především o to, aby poskytovaná péče 

vyhovovala všem standardům.  
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 Každý zaměstnanec v Psychiatrické léčebně v Opavě je zařazen do platové třídy podle 

druhu práce sjednané v pracovní smlouvě. Pro výpočet mezd, jsou zaměstnanci rozděleni 

do dvou mzdových tabulek, které rozdělují zaměstnance na zdravotnické pracovníky 

a nezdravotnické pracovníky. Zařazení zaměstnance do platové třídy je podmíněno splněním 

stanovených kvalifikačních předpokladů. Obecným předpokladem pro výkon prací 

v jednotlivých platových třídách je vzdělání stanovené v katalogu prací. Nařízení vlády 

č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě stanovuje zařazení prací 

ve veřejných službách a správě do platových tříd zaměstnanců, jimž je za práci poskytován 

plat. Příloha tohoto nařízení stanovuje zařazení prací do platových tříd podle jejich složitosti, 

odpovědnosti, namáhavosti a člení je podle druhu do povolání. Katalog rozděluje povolání 

do několika skupin.  Zdravotničtí pracovníci jako jsou např. psychologové, všeobecné sestry 

nebo lékaři se nacházejí v části 2, dílu 2.19 přílohy tohoto nařízení. 

 Produktivitu práce ovlivňují především pracovní podmínky zaměstnanců, které jsou 

tvořeny jednak materiálními podmínkami pracovní činnosti, tak organizací práce 

či společenskými podmínkami práce. Správná motivace zaměstnanců vede k dobrým 

pracovním výsledkům a management organizace proto musí motivovat všechny zaměstnance. 

Motivací nemusí být jen vysoké finanční ohodnocení, ale také nefinanční odměňování jako 

je např. formální uznání, příjemný styl vedení nebo dobré vztahy na pracovišti. Důležitou 

součástí je také informování zaměstnanců o činnosti organizace, novinkách apod. Veškeré 

důležité informace si mohou zaměstnanci léčebny zobrazit v elektronické podobě 

na tzv. disku M. Na tomto disku se vyskytují informace pro lékaře, zdravotní sestry, zápisy 

z primářských porad, informace z právního oddělení apod. Vydávání tištěných materiálů 

a jejich vyvěšování na nástěnky se v dnešní společnosti využívá stále méně často. 

Elektronický přístup k těmto informacím je dnes již používaný více a tuto formu sdílení 

informací využívá také psychiatrická léčebna.  

 Psychiatrická léčebna v Opavě se nesetkává s problémem fluktuací zaměstnanců. 

V léčebně pracují někteří zaměstnanci i desítky let. Větší pohyb pracovníků se nachází spíše 

u zdravotnického personálu, ale i zde jedná spíše o tzv. přirozený pohyb, tj. odchod 

do důchodu nebo na mateřskou dovolenou. Stálost zaměstnanců lze považovat za výhodu, 

jelikož pracovníci se dobře a rychle orientují v činnostech léčebny, mají zkušenosti 

z předchozích let a na základě těchto zkušeností se mohou neustále zlepšovat. 
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 Pořizování dlouhodobého majetku je centralizováno, je tedy ve výlučné kompetenci 

úseku náměstka ředitele pro HTS. Příslušné smlouvy následně schvaluje a podepisuje ředitel. 

Rozhodnutí o nadbytečnosti, resp. nepoužitelnosti dlouhodobého majetku, je v pravomoci 

náměstka ředitele. Návrh o nepoužitelnosti podává vedoucí úseku, kde je dlouhodobý majetek 

umístěn.  

 Pořizování drobného dlouhodobého i krátkodobého majetku, materiálu a služeb, které 

jsou nutné pro plnění úkolů příslušných úseků, je v kompetenci rovněž náměstka ředitele 

pro HTS. Totéž se týká i rozhodování o nadbytečnosti - nepotřebnosti drobného 

dlouhodobého majetku.   

 Nákupy léků a specializovaného zdravotnického materiálu je v kompetenci 

jednotlivých zdravotnických úseků, primářů a jejich zástupců. Specializovaný zdravotnický 

materiál je v kompetenci vrchních sester jednotlivých primariátů. 

 Právní předpisy obsahují pouze obecná ustanovení, proto psychiatrická léčebna 

sestavuje své vlastní vnitřní směrnice, které vycházejí z předmětu její činnosti, počtu 

pracovníků, práv hospodaření majetku apod. Tyto vnitřní směrnice rozpracovávají všeobecná 

ustanovení právních předpisů tak, aby to vyhovovalo jejím specifickým poměrům 

a podmínkám. Veškerý postup při pořizování majetku, hospodárného, efektivního a účelného 

výkonu všech agend psychiatrické léčebny v souladu s předpisy o účetnictví, o hospodaření 

s veřejnými prostředky je uveden ve vnitřní směrnici č. 1 o pravidlech zajišťování veřejných 

financí Psychiatrické léčebny v Opavě. V této směrnici je rovněž stanoven oběh účetních 

dokladů, kterým se rozumí pohyb účetních dokladů od jejich vystavení či obdržení 

až po archivaci a skartaci. Směrnice vytváří předpoklad k tomu, aby informace o finančních 

operacích v psychiatrické léčebně byly získány včas, úplně a pravdivě. Za tím účelem jsou 

všichni zaměstnanci věcně příslušných útvarů povinni poskytovat zaměstnancům, kteří plní 

úkoly příkazců operací, správce rozpočtu a hlavního účetního potřebná vysvětlení, případně 

písemné posudky, pokud od nich budou požadovány. 

 Mezi další platné směrnice, kterými se musí zaměstnanci psychiatrické léčebny řídit, 

patří např. směrnice o provedení inventarizací, o evidenci majetku, úschově účetních 

písemností, o regulačních poplatcích, způsobech účtování drobného dlouhodobého 

nehmotného majetku a drobného dlouhodobého hmotného majetku, směrnice o vyřazování 

dlouhodobého majetku nebo zásady provádění finanční kontroly v Psychiatrické léčebně 

v Opavě.  
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3.2.1   Analýza výnosů a nákladů hlavní činnosti 

 Psychiatrická léčebna v Opavě má dva zdroje financování. Nejprve je předmětem 

analýzy hlavní činnost, poté je pozornost věnována hospodářské činnosti. Tabulka 3.2 

zobrazuje výnosy hlavní činnosti ve sledovaných letech rozčleněných do 4 skupin. Jelikož 

se psychiatrická léčebna řadí mezi zdravotnické zařízení, proto je většina získaných 

finančních prostředků tvořena především příjmy od zdravotních pojišťoven.   

Tab. 3.2 Výnosy z hlavní činnosti v letech 2007 - 2011 v Kč 

Zdroj: Výkazy zisku a ztráty z let 2007 - 2011 Psychiatrické léčebny v Opavě; vlastní zpracování. 

 Je patrné, že největší výnosovou položkou jsou výnosy z prodeje služeb, jedná se právě 

o příjmy od zdravotních pojišťoven. Do této skupiny jsou zahrnuty i regulační poplatky 

a příjmy od pacientů, kteří si péči hradí sami. Výnosy z prodeje služeb tvoří až 98 % 

z celkových výnosů. Výše uvedená tabulka zobrazuje také přesnou částku výnosů zúčtovanou 

zdravotními pojišťovnami ve sledovaném období. Přijaté regulační poplatky a příjmy 

od pacientů, kteří si péči hradí sami, tvoří malou část na výnosech z prodeje služeb, jedná 

se přibližně o 4 %.  Zde se setkává psychiatrická s problémem nezaplacených regulačních 

poplatků.  

 Převážná část výnosů z prodeje služeb jsou tedy přijaté finanční prostředky 

od zdravotních pojišťoven. Psychiatrická léčebna účtuje zvlášť za ústavní péči a zvlášť 

za služby v ambulantní sféře, přičemž asi 98 % tvoří příjmy od zdravotních pojišťoven 

za poskytnutou ústavní péči. Účtování této ústavní péče je zajišťováno pomocí informačního 

systému společnosti firmy HIPPO. Důležitým faktorem pro proplácení zdravotní péče 

zdravotní pojišťovnou je především to, kolik dní pacient stráví v léčebně a v jaké zdravotní 

pojišťovně je zaregistrován. Nejvíce pacientů v Psychiatrické léčebně v Opavě tvoří pacienti 

Všeobecné zdravotní pojišťovny, dále Revírní bratrské pokladny a České průmyslové 

Výnosy 2007 2008 2009 2010 2011 

Výnosy z prodeje    
služeb 

369 240 680 361 521 590 430 411 690 431 080 000 422 561 579 

  - z toho od zdrav. 
     pojišťoven 

368 871 000 344 715 782 414 465 394 415 877 724 407 157 370 

Výnosy z prodeje 
vlastních výrobků 

     81 390      64 810      54 560      39 000      39 401 

Ostatní výnosy   8 191 070  14 497 720   7 414 820   7 951 000   8 092 261 
Provozní dotace 2 030 000   2 200 000   1 900 000 0 0 

Celkem 379 543 140 378 284 120 439 781 070 439 070 000 430 693 241 
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zdravotní pojišťovny. Komunikace se zdravotními pojišťovnami probíhá formou 

elektronických portálů zdravotních pojišťoven, popřípadě poštou nebo osobní donáškou. 

Jednotlivým zdravotním pojišťovnám jsou posílány faktury za poskytnutou péči, které jsou 

následně uhrazeny na účet psychiatrické léčebny. Každých 6 měsíců se provádí 

vyhodnocování a doúčtování a zdravotní pojišťovny dodatečně doplácejí finanční prostředky 

nebo v opačném případě psychiatrická léčebna vrátí určitou částku zpět na účet zdravotní 

pojišťovny. 

 Na rok 2012 je aktuální vyhláška č. 411/2011 Sb., kterou se mění vyhláška 

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

s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.  U ústavní péče pojišťovny proplácejí 

ošetřovací dny a hodnota za ošetřovací den se u jednotlivých zdravotních pojišťoven liší. 

Po zavedení regulačních poplatků se musí pro zdravotní pojišťovny evidovat pacienti, kteří 

poplatek zaplatili či nezaplatili nebo jsou od tohoto poplatku osvobozeni. Podle této vyhlášky 

jsou každoročně sjednány cenové dodatky ke smlouvám a je stanovena pevná hodnota 

ošetřovacího dne pro ústavní péči typu psychiatrických léčeben. V současné době se tato 

hodnota uvádí procentem z předcházejícího období, pro psychiatrické léčebny na rok 2012 

se jedná o 103 % hodnoty roku 2010. U ambulantní péče tato vyhláška určuje cenu bodu 

pro odbornosti a umožňuje účtovat při lůžkových zařízeních typu psychiatrických léčeben 

dvěma způsoby: různá cena bodu podle odbornosti nebo účtování stejné ceny bodu za výkony 

všech ambulancí. Způsob účtovaní péče si vybírají zdravotní pojišťovny. 

 Každý výkon, který se provádí v psychiatrické léčebně, musí být se zdravotní 

pojišťovnou dohodnut a nasmlouván. Zdravotní pojišťovny také pravidelně kontrolují počet 

a kvalitu zdravotnického personálu psychiatrické léčebny. Při nedodržení nebo porušení 

stanovených podmínek může dojít ke krácení plateb. Závažným problémem, který se vyskytl 

v Psychiatrické léčebně v Opavě, bylo krácení plateb Všeobecnou zdravotní pojišťovnou 

za to, že poskytovala péči pacientům v režimu dlouhodobé péče. Všeobecná zdravotní 

pojišťovna odmítla proplatit léčbu pacientů, protože jejich hospitalizace nebyly z pohledu 

zdravotní pojišťovny ze zdravotních důvodů, ale ze sociálních. Problémem je však 

to, že Všeobecná zdravotní pojišťovna a ani žádná jiná instituce dosud nestanovila přesná 

kritéria, podle kterých lze určit, zda se jedná o hospitalizaci pacienta ze zdravotních 

či sociálních důvodů. Bez těchto kritérií vypracovaných odborníky nelze tedy hovořit o tom, 

kolik pacientů je hospitalizováno ze sociálních důvodů. Všeobecná zdravotní pojišťovna 

odmítla proplatit léčbu psychiatrické léčebně těchto pacientů s argumentem, že se jedná 
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o sociální důvody. Revizi v psychiatrické léčebně provedli lékaři jiné 

odbornosti než psychiatři, což může být také dalším důvodem pro vyjádření, že se jedná 

o sociální důvody. Pacienti, kteří jsou v léčebně hospitalizováni dlouhodobě a potřebují 

odbornou psychiatrickou péči, a o které se jedná právě v tomto nesouladu názorů, jsou 

tzv. chronici, kterým chybí rodinné zázemí, nemá se o ně kdo postarat, proto jsou prakticky 

z léčebny nepropustitelní. Tito pacienti nemohou být ani převedeni do domovů pro seniory 

nebo do ústavů sociálních péčí, jelikož potřebují stálou odbornou psychiatrickou péči. Platby 

byly zkráceny za některé tyto pacienty, přesto však v léčebně zůstávají dál. Problém krácení 

plateb z důvodu hospitalizace pacientů ze sociálních důvodů se vyskytl v Psychiatrické 

léčebně v Opavě v roce 2008 a 2011. V roce 2011 došlo k poklesu přijatých finančních 

prostředků zdravotními pojišťovnami také z důvodu snížení počtu lůžek, resp. snížení počtu 

ošetřovacích dnů.  

 Druhou skupinu výnosů tvoří výnosy z prodeje vlastních výrobků. V rámci pracovní 

terapie pacientů jsou v zahradnictví vypěstovány sazenice zeleniny a další výpěstky 

okrasných keřů nebo květin. Tyto výrobky jsou následně prodávány a výnosy z těchto 

prodaných výrobků jsou zařazeny právě do této kategorie.  Konkrétní hodnoty jsou uvedeny 

v tabulce 3.2. Výnosy z prodeje vlastních výrobků se ve sledovaných letech neustále 

snižovaly. V roce 2010 a 2011 byly dokonce na poloviční výši, než tomu bylo v roce 2007. 

Důvodem klesajícího trendu je to, že zahradnictví snižuje funkci výrobní činnosti a pěstování 

rostlin se orientuje především na vnitřní potřeby léčebny. Příčinou snížení činnosti jsou 

rovněž vysoké náklady na provoz26.  

 Další významnou položkou jsou tzv. ostatní výnosy. Do této skupiny autorka řadí např. 

výnosy z pronájmu, čerpání fondů, aktivace materiálu a zboží 27 , úroky a další výnosy 

z činnosti. Ve sledovaných letech se tyto výnosy pohybovaly okolo 7 - 8 milionů Kč. V roce 

2008 ovšem tyto výnosy byly téměř dvojnásobné. Příčinou nárůstu bylo to, že se do výnosů 

rovněž účetně započítává i zúčtování fondu a v roce 2008 byla dorovnána ztráta hospodaření 

z rezervního fondu. Tato ztráta byla ve výši 5 499 000 Kč, což se velkou měrou podílelo 

na navýšení těchto ostatních výnosů.  

 Poslední jmenovanou položkou v tabulce jsou provozní dotace a tento účet používá 

psychiatrická léčebna pro zaúčtování dotací a příspěvků. Z důvodu reformy účetnictví 

od 1. 1. 2010 se účet s tímto názvem přejmenoval a nyní se používají účty s názvy výnosy 

                                                 
26 Např. náklady na hnojivo, vodu, energii apod. 
27 Aktivace znamená ocenění materiálu a zboží vytvořené v důsledku vlastní činnosti.  
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z transferů28. Změny rovněž nastaly v dalších skupinách výnosů či nákladů, ovšem diplomová 

práce není zaměřena na analýzu změn z účetního hlediska před reformou a po reformě. 

Jelikož je psychiatrická léčebna státní příspěvkovou organizací, jedná se v této skupině 

výnosů o dotaci nebo příspěvek především ze státního rozpočtu. Dotace a příspěvky je možno 

roztřídit a to na neinvestiční příspěvky a investiční dotace, které je možno rozdělit do několika 

podskupin, jak ukazuje obrázek 3.2. V uvedené tabulce jsou pod názvem provozní dotace 

uváděny částky pouze z neinvestičních příspěvků.  

Obr. 3.2 Dotace a příspěvky  

Zdroj: Interní materiál Psychiatrické léčebny v Opavě; vlastní zpracování. 

 V roce 2007 byl poskytnut Ministerstvem zdravotnictví ČR účelový příspěvek 

na vybranou činnost ve výši 2 030 000 Kč a to konkrétně na sociální činnost. V roce 2008 

psychiatrická léčebna dostala příspěvek také na sociální činnost ve výši 2 200 000 Kč 

a v následujícím roce byl tento příspěvek ve výši 1 900 000 Kč. V posledních dvou 

sledovaných letech nedostala psychiatrická léčebna žádný příspěvek.  

 Mezi skupinu neinvestičních příspěvků se řadí také nárok na příspěvek na provoz. 

Ten je v případě, že rozpočtové náklady bez příspěvku ze státního rozpočtu překračují 

rozpočtové výnosy. Tento nárok psychiatrická léčebna ve sledovaných letech neměla.  

 Co se týče investičních dotací, tak psychiatrická léčebna dostala v roce 2007 

systémovou investiční dotaci na pořízení defibrilátoru ve výši 41 000 Kč. V následujícím roce 

získala léčebna také systémovou investiční dotaci ze státního rozpočtu ve výši 15 152 000 Kč 

na rekonstrukci a modernizace pavilonu 3. Vzhledem k tomu, že psychiatrická léčebna čerpá 

dotace poskytnuté na financování reprodukce majetku přímou úhradou faktur z účtu České 
                                                 
28 Např. účet výnosy ústředních rozpočtů z transferů nebo účet výnosy územních rozpočtů z transferů. 
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národní banky (dále jen „ČNB“), zůstává případná nevyužitá dotace na účtu v ČNB, 

kde datem 31. 12. propadne ve prospěch státního rozpočtu. Psychiatrická léčebna však 

veškeré dotace proinvestovala a využila. V posledních dvou sledovaných letech nedostala 

psychiatrická léčebna žádnou dotaci.   

 Celkové výnosy z hlavní činnosti mají kolísavý trend vývoje. Od roku 2009 dochází 

k neustálému poklesu celkových výnosů. Je to způsobeno především snižováním finančních 

prostředků přijatých od zdravotních pojišťoven. Největší nárůst výnosů lze pozorovat mezi 

rokem 2008 a 2009. Tento rozdíl byl ve výši 61 496 950 Kč a byl způsoben především růstem 

přijatých finančních prostředků od zdravotních pojišťoven. Grafické znázornění vývoje 

celkových výnosů hlavní činnosti zobrazuje obrázek 3.3. 

Obr. 3.3 Vývoj celkových výnosů hlavní činnosti v Kč 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Výkazy zisku a ztráty z let 2007 - 2011 Psychiatrické léčebny v Opavě; vlastní zpracování. 

 Náklady hlavní činnosti jsou rozděleny do 4 hlavních skupin. Každá skupina nákladů 

v sobě zahrnuje jednotlivé druhy nákladů, které spolu charakteristicky souvisejí. Náklady 

hlavní činnosti jsou analyzovány v těchto 4 skupinách:   

- spotřebované nákupy, 

- služby, 

- osobní náklady, 

- ostatní náklady. 

 Nejprve je provedena analýza nákladů s názvem spotřebované nákupy. Tato skupina 

nákladů v sobě zahrnuje dvě položky, a to spotřebovaný materiál a spotřeba energie. 

Konkrétní částky těchto nákladů ve sledovaných letech jsou uvedeny v tabulce 3.3. 
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Tab. 3.3 Spotřebované nákupy hlavní činnosti v letech 2007 - 2011 v Kč 

Nákupy 2007 2008 2009 2010 2011 

Spotřeba materiálu 60 575 760 65 835 980  68 040 180 59 813 000 57 081 009 

Spotřeba energie 25 432 680 29 574 560  32 093 980 33 459 000 29 932 098 

Celkem 86 008 440 95 383 540 100 134 160 93 272 000 87 013 107 

 Zdroj: Výkazy zisku a ztráty z let 2007 - 2011 Psychiatrické léčebny v Opavě; vlastní zpracování. 

 Spotřebou materiálu se rozumí především spotřeba léků a dalšího spotřebního 

zdravotnického materiálu. Do této skupiny by bylo také možno zařadit spotřebu ostatních 

neskladovatelných dodávek, jako jsou např. výchozí suroviny pro výrobu. Tento druh nákladů 

se však v psychiatrické léčebně nevyskytuje, proto jej tabulka neuvádí. Tabulka také neuvádí 

další druh nákladů jako je prodej zboží, jelikož ve sledovaných letech tato položka 

ve výkazech zisků a ztráty byla ve výši 0 Kč.  Zde by se mohlo jednat např. o inventarizační 

rozdíl do normy přirozených úbytků.  

 Z uvedené tabulky lze vidět stoupající trend těchto nákladů a to do roku 2009, 

v následujících letech tyto náklady klesaly. Snížila se spotřeba materiálu, která byla 

zapříčiněna šetřením a to především na lécích. Spotřeba energie se v roce v posledním 

sledovaném roce rovněž snížila. Důvodem tohoto snížení byla mírná zima a náklady 

na  vytápění budov byly výrazně nižší. Spotřebované nákupy jsou výraznou položkou, 

projevující se v celkových nákladech a to asi z 20 %.  

 Další skupina nákladů s názvem služby, zahrnuje 4 položky jednotlivých druhů 

nákladů, které jsou uvedeny v tabulce 3.4.  

Tab. 3.4 Náklady na služby hlavní činnosti v letech 2007 - 2011 v Kč 

Služby 2007 2008 2009 2010 2011 

Opravy a udržování  4 323 550  5 315 480  5 543 110  4 885 000  4 730 158 

Cestovné    102 520     95 240    138 750    109 000    124 848 

Náklady na 
reprezentaci 

    11 960         5 010    111 350        5 000         4 413 

Ostatní služby  7 116 630  8 197 600  8 846 790  8 990 000  9 112 296 

Celkem 11 554 660 13 613 330 14 640 000 13 989 000 13  971 715 

 Zdroj: Výkazy zisku a ztráty z let 2007 - 2011 Psychiatrické léčebny v Opavě; vlastní zpracování. 

 Nejvýraznější položkou jsou ostatní služby, mezi které patří např. náklady na údržbu 

softwaru, poplatky za rozhlas, televizi a telefon, poplatky za zneškodňování odpadů a nájmy 

kontejnerů. Od roku 2009 je v provozu informační systém HIPPO a náklady na údržbu 
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softwaru, rozšíření sítí a licencí se projevilo ve zvýšení těchto nákladů, resp. nákladů 

na ostatní služby. 

 Druhou velmi výraznou položkou v této skupině jsou náklady na dodavatelské opravy 

a udržování. Konkrétní částky vynaložené na opravy a udržování jsou uvedeny v tabulce 3.4. 

 Do skupiny nákladů s názvem služby se řadí cestovné, což znamená náklady 

na cestovné při nařízených pracovních cestách. Jedná se o stravné a nocležné při těchto 

cestách nebo také jízdné všemi druhy veřejných dopravních prostředků. Do cestovného 

lze zařadit také náklady za letenky, ovšem tento náklad se v psychiatrické léčebně 

nevyskytuje. Ve sledovaném období neměla psychiatrická léčebna žádné výdaje na zahraniční 

pracovní cesty případně další zahraniční aktivity.  Nejvíce pracovních cest bylo v roce 2008, 

což se také projevilo ve zvýšených nákladech.  

 Nejmenší položkou jsou náklady na reprezentaci. Výrazným odlišením je rok 2009, 

kdy tato položka byla daleko vyšší než v ostatních sledovaných letech. Psychiatrická léčebna 

završila v tomto roce 120. výročí své existence a v návaznosti na tradici již dříve vydaných 

jubilejních publikací vydala novou publikaci. Náklady na občerstvení při pořádání kongresu 

a vydání několika set těchto brožur byly zařazeny do této skupiny nákladů.  

 V průměru se tyto náklady na služby pohybují okolo 13 500 000 Kč, což představuje 

asi 3 % z celkových nákladů. Vývoj těchto nákladů má nejdříve stoupající trend a to do roku 

2009, kdy jsou tyto náklady nejvyšší a od tohoto roku dochází k poklesu těchto nákladů. 

Ve sledovaném období však nedošlo k žádnému výraznému navýšení či poklesu. 

 Provoz psychiatrické léčebny zajišťují zaměstnanci, kteří využívají ke své činnosti 

svých odborných znalostí a dovedností. Jedná se jednak o fyzickou, tak duševní práci a proto 

musí být v psychiatrické léčebně vytvořeny vhodné pracovní podmínky. Řízení lidí 

je rozhodujícím nástrojem zvyšování výkonnosti, a tedy i celkové úspěšnosti organizace. 

Důležitým faktorem je jednak početní skladba pracovníků a jednak jejich kvalifikace. 

Odměnou za práci pracovníků je plat a osobní náklady představují nejvýznamnější 

výdajovou položku. Osobní náklady se rozdělují do 4 položek, a jsou to mzdové náklady, 

zákonné sociální pojištění, zákonné sociální náklady a jiné sociální náklady. Konkrétní částky 

těchto nákladů jsou uvedeny v tabulce 3.5.   
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Tab. 3.5 Osobní náklady hlavní činnosti v letech 2007 - 2011 v Kč  

Osobní náklady 2007 2008 2009 2010 2011 

Mzdové náklady 197 817 150 191 271 380 231 865 650 235 848 000 236 392 189 

Zákonné sociální 
pojištění 

 69 380 470  67 071 460  76 775 690  79 442 000  80 508 203 

Zákonné sociální 
náklady 

  3 911 880   3 764 160   4 562 920   4 582 000   2 318 167 

Jiné sociální 
náklady 

          0           0     285 400     322 000   1 085 719 

Celkem 271 109 500 262 107 000 313 489 660 320 194 000 320 304 278 

 Zdroj: Výkazy zisku a ztráty z let 2007 - 2011 Psychiatrické léčebny v Opavě; vlastní zpracování. 

 Mzdové náklady tvoří největší skupinu nákladů v této kategorii a jsou tvořeny 

jak platy zaměstnanců, tak se zde zařazují také ostatní platby za provedenou práci. Ostatní 

platby za provedenou práci tvoří malou položku ve mzdových nákladech, procentuálně 

se jedná asi  o 2 % ze mzdových nákladů.  

 Do osobních nákladů se zařazuje kromě mzdových nákladů také zákonné sociální 

pojištění, mezi které patří pojistné na sociální zabezpečení a pojistné na zdravotní pojištění. 

Tato skupina tvoří druhou nejvýznamnější položku v osobních nákladech, hned po nákladech 

mzdových jak ukazuje tabulka 3.5. Mzdové náklady a s tím spojené náklady na zákonné 

sociální pojištění trvale rostou, příčinou je neustálé zvyšování mezd zaměstnanců. V roce 

2008 došlo k poklesu těchto nákladů a to z důvodu snížení počtu zaměstnanců, v následujícím 

roce počet zaměstnanců opět vzrostl a osobní náklady se tedy zvýšily. Z uvedené tabulky 

lze vidět, že nárůst osobních nákladů byl v roce 2009 oproti předcházející roku opravdu 

výrazný. Jedná se o zvýšení osobních nákladů o 51 382 660 Kč, a který byl způsoben 

jak již zmíněným nárůstem počtu zaměstnanců, tak navýšením platů. 

 V uvedené tabulce jsou dále rozepsány zákonné sociální náklady a jiné sociální 

náklady. Do první skupiny jmenovaných nákladů se účtují příspěvky do fondu kulturních 

a sociálních potřeb. V letech 2007 - 2010 byl tento příspěvek ve výši 2 %, v roce 2011 

se příspěvek snížil na 1 %, proto tato skupina nákladů oproti předcházejícím letům poklesla 

téměř na poloviční výši.  

 Druhá jmenovaná skupina nákladů, tj. jiné sociální náklady, představují náklady 

na první týdny placené nemocenské. V roce 2007 a 2008 byl v účinnosti zákon č. 54/1956 

Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon 

pozbývá účinnosti k 1. lednu 2009 a je nahrazen zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském 
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pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Od roku 2009 dochází k výrazné změně výpočtu 

a vyplácení nemocenských dávek. Do tohoto roku byla peněžitá dávka nemocenské vyplácena 

od prvního kalendářního dne pracovní neschopnosti. Dávka se nevyplácela z peněz 

zaměstnavatelů nýbrž z prostředků státu, proto jsou jiné sociální náklady v roce 2007 a 2008 

v nulové výši. Od roku 2009 je dávka nemocenského vyplácena až od 15. kalendářního 

dne pracovní neschopnosti. Během prvních dvou týdnů této pracovní neschopnosti poskytuje 

zaměstnavatel zaměstnanci náhradu mzdy za pracovní dny, avšak náhrada mzdy nepřísluší 

za první 3 takovéto dny (směny). Zaměstnavatelům se v roce 2009 a 2010 refundovala formou 

odpočtu od odváděného pojistného polovina náhrady mzdy. Zaměstnavatel tedy odečítal 

z částky zaplaceného pojistného polovinu částky, kterou zúčtoval zaměstnancům 

na náhradách mezd při dočasné pracovní neschopnosti. V roce 2011 nastala další změna 

a doba, kdy  zaměstnavatel poskytuje náhradu mzdy, se zvýšila na 3 týdny. Dávky 

nemocenské se tedy vyplácí až od  22. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti. 

Důvodem velkého nárůstu těchto nákladů v posledním sledovaném roce je navýšení počtu 

dní, za které zaměstnavatel tyto náhrady mzdy vyplácí a konec refundace náhrad mezd.  

 Jak bylo řečeno výše, osobní náklady tvoří nejvýraznější položku a na celkových 

nákladech se podílí asi ze 70 %, v roce 2011 dokonce ze 75 %. Tyto náklady se neustále 

zvyšují. V roce 2008 došlo k mírnému poklesu, ale poté nastal zase stoupající trend.  

 Poslední jmenovanou skupinou nákladů jsou tzv. ostatní náklady. Řadí se zde daně 

a poplatky, odpisy dlouhodobého majetku a ostatní náklady. Konkrétní hodnoty těchto 

nákladů zobrazuje tabulka 3.6. 

Tab. 3.6 Ostatní náklady hlavní činnosti v letech 2007 - 2011 v Kč 

Ostatní náklady 2007 2008 2009 2010 2011 

Daně a poplatky     4 220    12 320    12 400     7 000     4 380 

Odpisy dlouhodobého 
majetku 

4 633 890 5 595 480 6 230 130 6 280 000 5 457 966 

Ostatní 3 899 470 1 653 170 1 757 370 1 991 000 2 592 718 

Celkem 8 537 580 7 260 970 7 999 900 8 278 000 8 055 064 

 Zdroj: Výkazy zisku a ztráty z let 2007 - 2011 Psychiatrické léčebny v Opavě; vlastní zpracování. 

 Daně a poplatky tvoří z hlediska celkových nákladů zanedbatelnou položku. Nejvíce 

je v této skupině zastoupena daň z nemovitosti, která v roce 2010 a 2011 tvoří dokonce 

jedinou položku v této podskupině nákladů.  
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 Odpisy dlouhodobého majetku hmotného i nehmotného jsou uvedeny v dalším řádku 

tabulky 3.6. V psychiatrické léčebně se používá rovnoměrný způsob odpisování.  

 Mezi ostatní druhy nákladů patří např. odpisy pohledávek, manka a škody, zákonné 

pojištění organizace, poplatky za znečištění životního prostředí, náklady na pořádání 

seminářů, odškodnění pacienta za ztrátu nebo náklady na zvyšování kvalifikace zaměstnanců. 

V roce 2007 jsou tyto ostatní náklady, oproti ostatním letům, téměř v dvojnásobné výši. 

Důvodem toho nárůstu bylo odepsání pohledávky. Zdravotní pojišťovna neuhradila zdravotní 

péči z důvodu jejího zrušení. Správce konkurzní podstaty vyplatil psychiatrické léčebně pouze 

10 000 Kč a zbývající částku musela léčebna odepsat.   

 Skupina ostatních nákladů představuje asi 2 % z celkových nákladů a představuje 

tak nejmenší položku nákladů. Tyto náklady se pohybují ve sledovaných letech okolo výše 

8 000 000 Kč.  

 Náklady představují důležitý ukazatel hospodaření psychiatrické léčebny, proto musí 

být řádně účetně podchyceny a doloženy. Řízení nákladů vyžaduje jejich podrobné třídění, 

proto i výše uvedené tabulky detailně zobrazují druh nákladů a jejich konkrétní výši 

ve sledovaném období.  Pro posuzování efektivity činnosti se pro rozhodování používají různé 

ukazatele, mezi které patří např. celkové náklady, průměrné náklady či mezní náklady. 

V následujících odstavcích jsou proto uvedeny celkové náklady rozdělené do 4 hlavních 

skupin. Tabulka 3.7 zobrazuje celkové náklady hlavní činnosti v letech 2007 - 2011.  

Tab. 3.7 Náklady hlavní činnosti v letech 2007 - 2011 v Kč 

Náklady 2007 2008 2009 2010 2011 

Spotřebované 
nákupy 

 86 008 440  95 383 540 100 134 160  93 272 000 87 013 107 

Služby  11 554 660  13 613 330  14 640 000  13 989 000  13 971 715 
Osobní náklady 271 109 500 262 107 000 313 489 660 320 194 000 320 304 278 

Ostatní náklady   8 537 580   7 260 970   7 999 900   8 278 000   8 055 064 

Celkem 377 210 180 378 364 840 436 263 720 435 733 000 429 344 164 

 Zdroj: Výkazy zisku a ztráty z let 2007 - 2011 Psychiatrické léčebny v Opavě; vlastní zpracování. 

 Celkové náklady se do roku 2009  neustále zvyšovaly, avšak od tohoto roku dochází 

ke snižování celkových nákladů. Hlavním příčinou toho poklesu je především šetření 

a to především u nákladů s názvem spotřebované nákupy, jedná se tedy o spotřebu materiálu 

a energie. Grafické zobrazení vývoje celkových nákladů zobrazuje obrázek 3.4. Nejvyšší 

nárůst nákladů proběhl mezi rokem 2008 a 2009, tak jako tomu bylo u výnosů. Rozdíl činil 
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3.2.2   Analýza výnosů a nákladů hospodářské činnosti 

 Druhým zdrojem financování jsou výnosy z hospodářské činnosti. Tato činnost musí 

být sledována odděleně od hlavní činnosti a výsledkem hospodaření nesmí být ztráta. Jedná 

se o praní prádla pro jiná drobná zdravotnická zařízení a příprava celodenní stravy 

pro pacienty Slezské nemocnice v Opavě. Konkrétní částky výnosů z této hospodářské 

činnosti uvádí tabulka 3.8.  

Tab. 3.8 Výnosy z hospodářské činnosti v letech 2007 - 2011 v Kč 

Výnosy 2007 2008 2009 2010 2011 

Výnosy z činnosti 14 112 810 13 922 330 14 949 450 14 116 000 14 334 044 

 Zdroj: Výkazy zisku a ztráty z let 2007 - 2011 Psychiatrické léčebny v Opavě; vlastní zpracování. 

 Vývoj výnosů z hospodářské činnosti má konstantní tendenci. Ve sledovaných letech 

se neprojevil žádný výrazný výkyv a výnosy se pohybovaly ve výši přibližně 14 milionů Kč. 

 Náklady hospodářské činnosti musí být rovněž odděleny od činnosti hlavní. Jelikož 

se jedná o činnost, která je podstatně menší, není analýza nákladů provedena tak detailně jako 

tomu bylo u hlavní činnosti. Pozornost je věnována především odlišnostem. V tabulce 3.9 

jsou uvedeny náklady této hospodářské činnosti rozdělených do 4 stejných skupin jako 

u hlavní činnosti, a tyto skupiny nákladů jsou také tvořeny stejnými podskupinami. 

Tab. 3.9 Náklady hospodářské činnosti v letech 2007 - 2011 v Kč 

Náklady 2007 2008 2009 2010 2011 

Spotřebované nákupy  1 149 720  1 008 160  1 238 220  1 039 000    972 851 

Služby    310 470    231 810    283 760    207 000    227 502 
Osobní náklady  3 712 040  3 522 850  4 511 950  4 316 000  4 492 240 

Ostatní náklady  8 916 760  9 078 790  8 848 520  8 432 000  8 610 730 

Celkem 14 088 990 13 841 610 14 882 450 13 994 000 14 303 323 

 Zdroj: Výkazy zisku a ztráty z let 2007 - 2011 Psychiatrické léčebny v Opavě; vlastní zpracování. 

 Největší skupinu nákladů netvoří osobní náklady, ale tzv. ostatní náklady 

což je odlišné od hlavní činnosti. Do skupiny ostatních nákladů je zařazen prodaný materiál, 

který tvoří až 99 % nákladů této skupiny. Do prodaného materiálu se účtuje vyskladnění 

potravin, které se použijí pro přípravu celodenní stravy pro pacienty Slezské nemocnice 

v Opavě. Suroviny pro přípravu stravy se neprodávají jako materiál, ale prodej již hotové 
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stravy se vyúčtuje jako služba. Prodaný materiál se v hlavní činnosti vůbec nevyskytoval nebo 

jen nepatrně.  

 Do této skupiny ostatních nákladů jsou zařazeny také daně a poplatky. Na rozdíl 

od hlavní činnosti, kdy tato podskupina byla tvořena především z daní z nemovitosti, tato 

položka se ve vedlejší hospodářské činnosti nevyskytuje. Je nutno zdůraznit, 

že se zde vyskytovala položka, která se značila ve výkazech zisků a ztráty znaménkem mínus. 

Konkrétně se jedná o ostatní daně a poplatky. V minusových hodnotách je tento náklad, 

protože psychiatrická léčebna je plátcem daně z přidané hodnoty a jedná se o tzv. 

vyrovnávkový účet. Určitá částka zaplacené daně z přidané hodnoty byla psychiatrické 

léčebně vrácena.  Ostatní náklady se podílejí na celkových nákladech asi ze 60 %.  

 Druhou nezanedbatelnou položkou jsou samozřejmě osobní náklady, které tvořily 

25 % - 30 % z celkových nákladů ve sledovaném období. Procentuální vyjádření 

se v jednotlivých letech liší, proto se uvádí pouze toto rozmezí.  

 V kategorii spotřebovaných nákupů se vyskytovaly totožné položky jako u hlavní 

činnosti a jedná se tedy o spotřebu materiálu a energie a na celkových nákladech se tyto 

náklady pohybovaly ve výši okolo 8 %.  

 Nejmenší kategorií byly náklady za služby. Oproti činnosti hlavní se v této kategorii 

vůbec nevyskytovaly náklady na cestovné a náklady na reprezentaci. Tato skupina nákladů 

se podílí na celkových nákladech pouze 1% či 2 % procenty.  

 Následující obrázek 3.6 ukazuje vývoj celkových výnosů a nákladů hospodářské 

činnosti. Z uvedeného grafu lze rozpoznat, že je zde kolísavý trend vývoje jak u výnosů, 

tak u nákladů.  

Obr. 3.6 Vývoj celkových výnosů a nákladů hospodářské činnosti 

 

Zdroj: Výkazy zisku a ztráty z let 2007 - 2011 Psychiatrické léčebny v Opavě; vlastní zpracování. 
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3.2.3   Hospodářský výsledek  

 V dalších odstavcích je pozornost věnována hospodářskému výsledku v jednotlivých 

letech sledovaného období a jeho následného rozdělení do fondů psychiatrické léčebny. 

Hospodaření psychiatrické léčebny se vždy vyjadřuje výsledkem hospodaření. Jak bylo 

uvedeno výše, hospodářský výsledek představuje rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými 

náklady léčebny za jeden rok. Hospodářský výsledek tedy může být kladný nebo záporný. 

Oba stavy přináší pro psychiatrickou léčebnu své důsledky, kladný výsledek hospodaření 

je třeba rozdělit, ztrátu je rovněž třeba řešit. Vznik ztráty nemá sám o sobě vypovídací 

schopnost, zvláště pokud se jedná o ztrátu krátkodobou (Bellová, Zlámal, 2008).  

 V tabulce 3.10 jsou uvedeny celkové náklady a celkové výnosy za činnost hlavní 

a hospodářskou a také hospodářský výsledek, který je uváděn pod zkratkou HV.  

Tab. 3.10 Hospodářský výsledek v letech 2007 - 2011 v Kč 

Ukazatel 2007 2008 2009 2010 2011 

Hlavní činnost           
   Výnosy  379 543 140 378 284 120 439 781 070 439 070 000 430 693 241 
   Náklady  377 210 180 378 364 840 436 263 720 435 733 000 429 344 164 
   HV    2 332 960 -80 720   3 517 350   3 337 000   1 349 077 

Hospodářská 
činnost 

          

  Výnosy 14 112 810 13 922 330 14 949 450 14 116 000 14 334 044 
  Náklady 14 088 990 13 841 610 14 882 450 13 994 000 14 303 323 
  HV       23 820 80 720      67 000     122 000      30 721 

 Zdroj: Výkazy zisku a ztráty z let 2007 - 2011 Psychiatrické léčebny v Opavě; vlastní zpracování. 

 Z uvedené tabulky je možno rozpoznat, že Psychiatrická léčebna v Opavě má vždy 

kladný hospodářský výsledek ať z činnosti hlavní nebo hospodářské. Výjimkou je rok 2008, 

kdy psychiatrická léčebna na konci roku měla výsledek hospodaření z hlavní činnosti 

záporný. Tato ztráta byla uhrazena z rezervního fondu ve výši 5 499 000 Kč. Uhrazení ztráty 

z rezervního fondu se účtuje na straně výnosové, konkrétně na účtu zúčtování fondu. Tato 

částka je již započtena do celkových výnosů, proto uvedená tabulka zobrazuje ztrátu pouze 

ve výši 80 720 Kč. Výše ztráty z hlavní činnosti je ve stejné výši jako hospodářský výsledek 

hospodářské činnosti. Důvod je zřejmý, přičtením hospodářského výsledku z hospodářské 

činnosti se hospodaření léčebny dostane na nulovou výši a není již v záporných hodnotách. 
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 Hospodářský výsledek je uváděn zvlášť pro hlavní činnost a zvlášť pro hospodářskou 

činnost. Tyto dvě položky se následně sečítají a vznikne celkový hospodářský výsledek, 

jak uvádí následující tabulka  3.11. Zlepšený hospodářský výsledek se následně převádí 

do fondů psychiatrické léčebny.  

 Tab. 3.11 Hospodářský výsledek k rozdělení do fondů v letech 2007 - 2011 v Kč 

HV 2007 2008 2009 2010 2011 

Hlavní činnost 2 332 960 -5 579 313 3 517 350 3 337 000 1 349 077 
Hospodář. činnost    23 820       80 720    67 000   122 000    30 721 
Celkem před  
zdaněním 

2 356 780 -5 498 585 3 584 350 3 459 000 1 379 798 

Celkem po zdanění 2 356 780 -5 498 585 3 584 350 3 459 000 1 379 798 
Dodatečné odvody         0         0         0         0    14 250 

HV k rozdělení  
do fondů 

2 356 780 -5 498 585 3 584 350 3 459 000 1 365 548 

 Zdroj: Výkazy zisku a ztráty z let 2007 - 2011 Psychiatrické léčebny v Opavě; vlastní zpracování. 

 Zlepšený hospodářský výsledek zůstává psychiatrické léčebně ve vlastních fondech, 

které jsou totožné jako pro ostatní příspěvkové organizace státu, jedná se tedy o: 

- rezervní fond,  

- fond reprodukce majetku,  

- fond odměn, 

- fond kulturních a sociálních potřeb.  

 Pro státní příspěvkové organizace jako je Psychiatrická léčebna v Opavě platí zásady 

pro rozdělování zlepšeného hospodářského výsledku na základě zákona o rozpočtových 

pravidlech. Zlepšený výsledek hospodaření se může rozdělovat do fondů, jen pokud 

byl uhrazen případný zhoršený hospodářský výsledek z předchozího roku.  

 Do rezervního fondu se může rozdělit hospodářský výsledek bez omezení výše, 

do fondu reprodukce majetku do výše 25 % zlepšeného hospodářského výsledku 

psychiatrické léčebny. Do fondu odměn může být rozdělen hospodářský výsledek do výše 

80 % zlepšeného hospodářského výsledku, nejvýše však do výše 80 % limitu prostředků 

na platy.  Zůstatky fondů se k 31. 12. převádějí do následujícího rozpočtového roku.  Fond 

kulturních a sociálních potřeb je tvořen odlišným způsobem než předchozí tři vyjmenované 

fondy. Je vytvářen základním přídělem z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy 

a náhrady platů a odměn, není ovšem vytvářen z prostředků na ostatní platby za provedenou 

práci. Fond kulturních a sociálních potřeb je naplňován zálohově z roční plánované výše 
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v souladu s jeho schváleným rozpočtem. Vyúčtování skutečného základního přídělu 

se provádí v rámci účetní závěrky. Příspěvek do fondu kulturních a sociálních potřeb 

je uváděn v zákonných sociálních nákladech, jak bylo uvedeno v předchozích odstavcích. 

V letech 2007 - 2010 byl tento příspěvek ve výši 2 %, v roce 2011 se příspěvek snížil na 1 %.  

 V případě záporného hospodářského výsledku se ztráta uhradí z rezervního fondu. 

Není-li dostatek prostředků v rezervním fondu, tak se ztráta uhradí z rozpočtu zřizovatele.   

 Podrobné rozdělení do fondů psychiatrické léčebny zobrazuje příloha č. 4. Příloha 

rovněž ukazuje počáteční stavy jednotlivých fondů a konečné stavy fondů po přídělu. 

Do fondů se převádí veškerá částka zlepšeného hospodářského výsledku po zdanění, 

jak již bylo uvedeno výše. Proto je částka celkových přídělů do fondů ve stejné výši jako tento 

hospodářský výsledek uváděný v posledním řádku tabulky č. 3.11. 

 V roce 2007 byl zlepšený hospodářský výsledek rozdělen do dvou fondů 

a to do rezervního fondu a do fondu odměn. Do fondu reprodukce majetku a fondu kulturních 

a sociálních potřeb nebyla v daném roce převedena žádná částka. V roce 2008 psychiatrická 

léčebna hospodařila na konci roku se ztrátou, proto do žádného z fondů nebyla převedena 

žádná částka. V následujícím roce 2009 a poté v roce 2010 byl hospodářský výsledek 

rozdělen do stejných fondů, jako v roce 2007. Opět v těchto letech nebyla žádná částka 

rozdělena do zbývající dvou fondů. V posledním sledovaném roce byla celá částka zlepšeného 

hospodářského výsledku převedena pouze do rezervního fondu.   
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4   DOPORUČENÍ K FINANČNÍMU HOSPODAŘENÍ  
    PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY 

 Kapitola je rozdělena do dvou částí. V první části kapitoly jsou zhodnoceny 

již zjištěné výsledky hospodaření. Je popsán vývoj výše výnosů a nákladů ve sledovaném 

období. Graficky je znázorněn také procentuální podíl nákladů na činnost hlavní 

a  hospodářkou. V druhé části této kapitoly jsou na základě zjištěných údajů doporučeny 

a předloženy návrhy k finančnímu hospodaření psychiatrické léčebny. Pozornost je zaměřena 

jak na možnosti zvýšení příjmové stránky psychiatrické léčebny, tak na snížení nákladů. Dále 

je zpracována SWOT analýza, která hodnotí silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení, 

a na základě této analýzy jsou doporučeny návrhy ke zlepšení činnosti organizace.  

4.1   Zhodnocení výše výnosů a nákladů Psychiatrické léčebny v Opavě 

 Nejvyšší výnosovou položkou hlavní činnosti byly výnosy z prodeje služeb, resp. 

příjmy od zdravotních pojišťoven a příjmy z regulačních poplatků pacientů. Tyto výnosy 

se na celkových výnosech podílejí až z 98 %. Většina těchto příjmů je však od zdravotních 

pojišťoven a regulační poplatky tvoří jen malou část v této skupině výnosů.  Mezi další 

výnosy patří výnosy z prodeje vlastních výrobků, ostatní výnosy a provozní dotace. Poslední 

jmenovaná skupina výnosů se v roce 2010 a 2011 vůbec nevyskytuje, jelikož psychiatrická 

léčebna nedostala žádnou dotaci. Celková výše výnosů ve sledovaných letech 

má nerovnoměrný trend vývoje, nejedná se o stoupající či klesající vývoj.  

 Psychiatrická léčebna rovněž provozuje hospodářskou činnost a výnosy z této činnosti 

se v průměrné výši pohybují okolo 14 milionů Kč, což je asi ve výši 4 % výnosů z hlavní 

činnosti. Vývoj výše celkových výnosů má také nerovnoměrný trend, jak tomu bylo u činnosti 

hlavní.   

 Náklady se v psychiatrické léčebně rovněž rozdělují na hlavní činnost a hospodářskou 

činnost. Pro analýzu finančního hospodaření jsou náklady rozděleny do těchto 4 skupin: 

spotřebované nákupy, služby, osobní náklady a ostatní náklady. Procentuální zastoupení 

nákladů hlavní činnosti zobrazuje obrázek 4.1. Ve sledovaných letech se procentuální 

zastoupení nemění, resp. mění jen minimálně. Z obrázku lze jasně vidět, že největší podíl 

nákladů tvoří osobní náklady. Tyto náklady se podílejí na celkových nákladech až ze 75 %. 

Další výraznou položkou jsou spotřebované nákupy, které tvoří náklady na spotřebovaný 

materiál a energii a tvoří asi 20 % z celkových nákladů. Poslední dvě jmenované položky 

se na celkových nákladech pohybují pouze na úrovni 2 %, resp. 3 %.  
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Obr. 4.1 Procentuální zastoupení nákladů hlavní činnosti 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 Do roku 2009 se celkové náklady neustále zvyšovaly, avšak od roku 2010 dochází 

k poklesu těchto nákladů. Hlavním příčinou toho poklesu je především snížení nákladů 

zařazené do skupiny spotřebovaných nákupů.  Psychiatrická léčebna výrazně šetřila 

na spotřebě materiálu a energie. 

 Rozdělení nákladů v hospodářské činnosti má jiné zastoupení, jak ukazuje obrázek 

4.2. Největším podílem na nákladech je skupina nákladů, které jsou nazvány jako ostatní 

náklady a jsou zastoupeny přibližně z 60 %.  V této skupině nákladů je nejvíce zastoupen 

tzv. prodaný materiál, který tvoří téměř většinu skupiny těchto nákladů. Jedná 

se   vyskladnění potravin, které se dále použijí pro přípravu celodenní stravy pro pacienty 

Slezské nemocnice v Opavě. Osobní náklady se podílejí na celkových nákladech hospodářské 

činnosti asi z 30 %. Další položkou je spotřeba materiálu a energií, resp. skupina nákladů 

s názvem spotřebované nákupy, které se podílejí na celkových nákladech asi z 8 %. Nejmenší 

položkou jsou služby, jak tomu bylo u činnosti hlavní, a jsou ve výši 2 %. Celkové náklady 

hospodářské činnosti mají rovněž dynamický tvar, náklady se jeden rok zvyšují, 

v následujícím roce dochází k jejich snížení.  

Obr. 4.2 Procentuální zastoupení nákladů hospodářské činnosti 

 

 

 

 

  

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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 V dalším odstavci se práce zaměřuje na hospodářský výsledek, neboli rozdíl mezi 

náklady a výnosy. Hospodářský výsledek vedlejší činnosti byl vždy kladný a nejedná 

se v rozměru psychiatrické léčebny o vysoké částky, proto se pozornost zaměří jen na hlavní 

činnost.  

 Psychiatrická léčebna vždy ke konci roku měla kladný výsledek hospodaření. 

Výjimkou byl rok 2008, kde organizace hospodařila se ztrátou a tato ztráta byla pokryta 

z rezervního fondu. Z těchto zjištěných poznatků lze tvrdit, že se jednalo o ztrátu krátkodobou 

a nepředstavuje tak trvalý problém hospodaření organizace.  

4.2   Doporučení k finančnímu hospodaření psychiatrické léčebny 

 Dosáhnout zlepšení finančního hospodaření psychiatrické léčebny je možno dvěma 

směry a to:  

- zvýšením výnosů, 

- snížením nákladů.  

 Výnosová stránka je v psychiatrické léčebně zajišťována především příjmy 

od zdravotních pojišťoven. Tuto položku nelze výrazně měnit, jelikož jsou předem 

nasmlouvány hodnoty ošetřovacího dne a psychiatrická léčebna nemůže po zdravotní 

pojišťovně požadovat vyšší částky za poskytnutou zdravotní péči. Jak bylo uvedeno v kapitole 

3.2.1, v roce 2008 a 2011 krátila Všeobecná zdravotní pojišťovna platby z důvodu, že byli 

v léčebně hospitalizovaní pacienti, kteří z rozhodnutí zdravotní pojišťovny byli uvedeni jako 

hospitalizovaní ze sociálních důvodů. Řešením tohoto závažného problému by byla možnost 

poskytování nejen akutní péče, ale také poskytování péče pro tyto chronické pacienty 

na tzv. sociálních lůžkách. Přebudováním jednoho pavilonu by vznikly prostory pro tyto 

pacienty. Problémem je však to, že tímto přebudováním by vznikly další náklady, jelikož 

současný stav a vybavení neodpovídá standardům nutných k zabezpečování péče o tyto 

dlouhodobě hospitalizované pacienty. 

 Dalším zdrojem finančních prostředků léčebny jsou regulační poplatky. Řada pacientů 

nezaplatila za poskytnutou péči regulační poplatek. Postup psychiatrické léčebny 

při vymáhání těchto poplatků je takový, že se zasílají upomínky na jimi známé adresy 

pacientů. Tyto upomínky se vracejí s vysvětlením, že se jedná o fiktivní adresy, pacient 

nebydlí na uvedené adrese nebo se odstěhoval do zahraničí. Právní oddělení psychiatrické 

léčebny nabízí také pacientům splátkový kalendář. Přesto však dochází k situacím, 

kdy pacient regulační poplatek nezaplatí. Pokud pacient nezaplatí ani po zaslání první 
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upomínky, je mu poslána další upomínka. V případě, že nedojde k zaplacení regulačního 

poplatku ani po této druhé či třetí upomínce, dále se už regulační poplatky nevymáhají 

a je pouze uložen zápis o nezaplacení regulačního poplatku. Jelikož je velké množství 

pacientů hospitalizováno v léčebně opakovaně a tito pacienti opakovaně regulační poplatky 

neplatí, autorka na základě zjištěných informací doporučuje psychiatrické léčebně předat 

vymáhání těchto pohledávek profesionální firmě. Tato smluvní spolupráce se společností 

zabývající se vymáháním regulačních poplatků vyžaduje samozřejmě své náklady 

a management organizace by měl zvážit, zda využití profesionální firmy přinese požadované 

výnosy. Na základě zjištěných informací se ukazuje tato cesta využití profesionální firmy, 

nicméně po konzultacích s kompetentními orgány bylo zjištěno, že byla již tato věc 

provedena. Systém vymáhání poplatků profesionální firmou se v léčebně v současné době 

začíná zavádět, ovšem jeho výsledky nelze dosud kvantifikovat a vyjádřit.  

 Další možností zvýšení výnosů je získání dotací z EU. Psychiatrická léčebna 

ve sledovaných letech nedostala žádnou dotaci. Psychiatrické léčebny v České republice 

budou mít v následujících letech velkou možnost získání finančních prostředků právě 

ze zdrojů Evropské unie. „Je to poprvé v historii, kdy ministerstvo zdravotnictví veřejně 

vyhlásí, že rozvoj psychiatrické péče je pro něj priorita číslo jedna, na kterou shání 

i prostředky“, uvedl náměstek ministra zdravotnictví na poradě ředitelů psychiatrických 

léčeben 9. února 2012. Dále uvedl, že oblast psychiatrie byla v českém zdravotnictví spíše 

na okraji zájmu a také Evropská unie doporučila investice právě do této sféry. Miliardy korun 

od Evropské unie by měly v několika letech změnit podobu českých psychiatrických léčeben. 

Na opravy a modernizaci budov psychiatrických léčeben by měla být vymezena velká část 

evropských peněz. Dále by evropské peníze mohly být využity na podporu komunitní péče 

a na prevenci. Resort zdravotnictví bude evropské peníze také čerpat na tvorbu samotných 

projektů pro psychiatrické léčebny. Tato podpora by měla přijít z tzv. norských fondů. Pokud 

se dotace podaří vyjednat, mohly by do oboru psychiatrie plynout peníze v letech  

2014 - 2020. Toto je velkou výzvou pro Psychiatrickou léčebnu v Opavě a měla by využít 

možnost získání evropských peněz, a to především na opravu budov. Při financování z fondů 

EU musí nejprve léčebna investici zafinancovat z vlastních zdrojů, poté přijde kontrola 

a zhodnotí, zda proběhlo všechno podle dohodnutých a nastavených podmínek. V případě, 

že kontrola odhalí nějakou nesrovnalost, přijaté peníze z EU by musela léčebna vrátit nazpět. 

Autorka navrhuje větší aktivitu psychiatrické léčebny při získávání finančních prostředků 

z EU např. vypracováním kvalitních plánů modernizací a rekonstrukcí budov.  
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 Dalším možností zvýšení výnosů, resp. snížení nákladů, je oslovit již sponzory 

z minulosti.  Sponzoři mohou poskytnout psychiatrické léčebně jednak finanční příspěvek 

nebo mohou poskytnout příspěvek ve formě materiálního daru.  

 Psychiatrická léčebna také poskytuje služby rehabilitace. V rámci rehabilitace 

je nabízena např. vodoléčba či elektroléčba, dále služby, které nejsou hrazeny zdravotními 

pojišťovnami, kde patří masáže, koupele, sauna, solux29, bioptronová lampa30. Tyto služby 

tedy zdravotní pojišťovny neproplácejí, ale mohou být poskytovány na základě lékařského 

předpisu nebo bez předpisu s 20 % DPH. Vyšší využívání těchto služeb by zvýšilo také 

příjmy psychiatrické léčebny. Pacientům by tyto služby měly být dobře a více prezentovány, 

aby došlo k jejímu většímu využití.  

 Snížením nákladů se rozumí hledání úspor, zavádění nových opatření nebo zvyšování 

produktivity práce. Na základě analýzy nákladů ve sledovaných letech dospěla autorka 

k závěru, že největší položku tvoří osobní náklady. Tyto náklady psychiatrická léčebna 

nemůže výrazně snížit, jelikož je neustálý tlak na zvyšování mezd zaměstnanců a prostředky 

na platy zaměstnanců psychiatrické léčebny jsou omezené.   

 Druhou nejvýraznější položkou jsou spotřebované nákupy, jedná se o spotřebu 

materiálu a energií. Spotřeba materiálu se v posledních letech snižovala a to především 

z důvodu neustálého šetření a nakupování menšího množství léků a všeobecného 

zdravotnického materiálu. Další možností snížení spotřeby materiálu je také nákup léků 

prostřednictví elektronických aukcí. Tyto elektronické aukce nebyly dosud v psychiatrické 

léčebně využívány a přinesly by další snížení nákladů.  

 Výrazná úspora je také možná ve spotřebě energie. Nákupy energií (elektřina, plyn 

atd.) mohou být také řešeny centrálně pomocí elektronické aukce. Psychiatrická léčebna 

v Opavě se nachází ve starých nezateplených budovách, proto opravou, zateplením 

a výměnou oken by došlo k výrazné úspoře tepelné energie. Tyto opravy mohou 

být v budoucnu financovány z prostředků EU, jak to bylo řečeno v předcházejících 

odstavcích. 

 Psychiatrická léčebna v Opavě v posledních dvou sledovaných letech výrazně šetří, 

což se projevuje i ve výši celkových nákladů. Možnosti snižování nákladů se velmi těžko 

hledají, jelikož v oblastech, kde bylo možno ušetřit, už psychiatrické léčebna využila.  
                                                 
29 Solux slouží k léčebnému využití infračerveného záření, vyvolává tepelný účinek a způsobuje zlepšené  
    prokrvení tkáně, ústup bolesti a celkovou svalovou relaxaci. 
30 Urychluje regeneraci a má výrazný efekt při hojivých procesech. 
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 Důležitou součástí činnosti léčebny je nastavení správné strategie a stanovení reálných 

cílů. Tato strategie musí navazovat na současnou situaci psychiatrické léčebny. Důležitým 

krokem je zhodnocení a vymezení silných a slabých stránek psychiatrické léčebny. K tomuto 

účelu slouží tzv. SWOT analýza, která hodnotí činnost organizace ze dvou úhlů. Jedná 

se o charakteristiku vnitřních a vnějších faktorů. Z pohledu vnitřních faktorů se hodnotí silné 

a slabé stránky léčebny, a z pohledu vnějších faktorů se hodnotí naopak vnější příležitosti 

a ohrožení. Na základě zjištěných informací sestavila autorka SWOT analýzu psychiatrické 

léčebny, která je zobrazována tabulkou 4.1.  

Tab. 4. 1 SWOT analýza Psychiatrické léčebny v Opavě 

  
Silné stránky Slabé stránky 

kladný výsledek hospodaření hlavní 
činnosti (výjimkou byl rok 2008) 

špatný technický stav budov 
  
  

hospodářská činnost je zisková nedostatečná marketingová komunikace 
  

Vnitřní 
faktory 

historie léčebny krácení plateb zdravotní pojišťovnou 

komplexnost poskytovaných služeb 
  

    

  kvalifikovaný a informovaný 
personál 

  
  
  

slabá konkurence v odvětví 
  

    

   
  Příležitosti Ohrožení 
  

možnost získání dotací z EU legislativní změny 
  

Vnější 
faktory 

 
povinnost podrobit se rozhodnutím 
zdravotních pojišťoven 

  

  
 neustálý růst cen energií 

  

      

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 Silné stránky psychiatrické léčebny autorka vidí v především v dobrém hospodaření. 

Ve sledovaných letech psychiatrická léčebna hospodařila na konci roku vždy s kladným 

výsledkem hospodaření. Výjimkou byl rok 2008, ovšem tato ztráta byla uhrazena z rezervního 

fondu a nejedná se o ztrátu dlouhodobou a nepředstavuje tak zásadní problém. Kladné 

výsledky hospodaření poukazují na kvalifikovaný a zodpovědný management organizace.  
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 Hospodářská činnost je také zisková, proto není důvod tuto činnost redukovat či nějak 

omezovat. Právě naopak může psychiatrická léčebna svoji hospodářskou činnost rozšířit.  

 Další silnou stránkou je dlouhá historie psychiatrické léčebny. Kvalitní zdravotní péče 

je poskytována již celá desetiletí a je tedy v širokém podvědomí obyvatel. Psychiatrická 

léčebna se orientuje jak na léčbu psychóz, tak se rovněž zabývá léčbou alkoholismu, 

poskytuje služby v oblasti sexuologie, pedopsychiatrie nebo gerontopsychiatrie. Poskytování 

zdravotní péče je tedy rozsáhlé a komplexní. Pacienti mohou v rámci péče dále využít služby 

rehabilitace, elektroléčby, fyzioterapie, své sociální problémy řeší za asistence sociálních 

pracovníků. Komplexnost péče doplněné dalšími službami tedy tvoří další silnou stránku 

léčebny.  

 Veškerou zdravotní péči zajišťuje kvalifikovaný a dobře informovaný personál. 

Důležité informace jsou uloženy na tzv. disku M, na který mají přístup všichni zaměstnanci. 

Psychiatrická léčebna také umožňuje svým zaměstnancům zvyšování kvalifikace, což autorka 

považuje za další silnou stránku léčebny.  

 Rovněž lze poznamenat, že je slabá konkurence v odvětví. Některé nemocnice sice 

mají svá psychiatrická oddělení ovšem péče a komplexnost služeb není tak rozsáhlá jako 

právě v Psychiatrické léčebně v Opavě. Tyto malá psychiatrická oddělení při všeobecných 

nemocnicích nedokážou nahradit v žádném ohledu vysoce specializovanou a diferencovanou 

péči.  

  Slabou stránkou je špatný technický stav budov, který souvisí se stářím budov. 

Důvodem nepříliš dobrého technického stavu budov je především nedostatek finančních 

prostředků na opravy a modernizaci. Peníze na investice, které by měla psychiatrická léčebna 

dostávat od  svého zřizovatele chybí, jelikož žádné investiční dotace od svého zřizovatele 

nedostává. Výjimkou byl rok 2007, kdy psychiatrická léčebna dostala nepatrnou investiční 

dotaci ve výši 41 000 Kč a v roce 2008 získala investiční dotaci ve výši 15 152 000 Kč. 

Psychiatrická léčebna by opravu budov mohla v budoucnu financovat z prostředků EU, proto 

musí vytvořit kvalitní plány a projekty na modernizaci a rekonstrukci budov.  

 Dalším slabou stránkou je nedostatečně či málo využívaná marketingová komunikace. 

Vedení organizace by se mělo proto zaměřit na lepší propagaci či zviditelnění. Formou letáků 

by psychiatrická léčebna mohla více nabízet své služby u ambulantních psychologů 

nebo v ordinacích obvodních lékařů. Psychiatrická léčebna provozuje své webové stránky, 

na kterých uvádí informace jak pro pacienty, tak pro odbornou veřejnost. Na těchto webových 
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stránkách léčebny jsou zveřejňovány především informace pro pacienty, ale také 

pro  odbornou veřejnost. Autorka doporučuje doplnit informace o psychiatrické léčebně. Tyto 

informace by bylo dobré také doplnit fotografiemi zobrazující vnitřek a vybavení budov, 

neboť se na webových stránkách vyskytují pouze fotografie budov zvenku.  

 Jak bylo rovněž uvedeno výše, psychiatrické léčebně byly kráceny platby 

za poskytnutou péči, což se výrazně projevilo v hospodaření. Jedná se o výše popsaný 

problém hospitalizací ze sociálních důvodů.  

 V příležitostech vidí autorka především možnost v získání dotací z EU, jak již bylo 

uvedeno v předcházejících odstavcích.  

 Mezi ohrožení autorka zařadila neustálé legislativní změny, na které musí 

psychiatrická léčebna reagovat. Všechny tyto změny musí léčebna zapracovat do své činnosti, 

což výrazně zvyšuje administrativní zátěž.  

 Dalším druhem ohrožení vidí autorka v povinnosti podrobit se rozhodnutím 

zdravotních pojišťoven. Zdravotní pojišťovny mají konečné rozhodnutí ve svých rukách 

a léčebna musí rozhodnutí pojišťoven respektovat. V případě psychiatrické léčebny se jedná 

zejména o rozhodnutí o hospitalizovaných pacientech, kteří byli z pohledu zdravotních 

pojišťoven hospitalizovaní ze sociálních důvodů, i když psychiatrická léčebna vykazovala 

péči těchto pacientů ze zdravotních důvodů. Na základě rozdílného výkladu tohoto jevu 

bohužel zdravotní pojišťovna platby zkrátila a léčebna již zaplacené prostředky musela vrátit. 

Tento problém byl naznačen v kapitole 3.2.1.  

 Neustálý růst cen energií zatěžuje rozpočet organizace. Aby psychiatrická léčebna 

nehospodařila se záporným výsledkem hospodaření, musí hledat možnosti snižování nákladů 

v jiných položkách, jako např. ve snížení spotřeby materiálu. 
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5   ZÁVĚR 

 Diplomová práce byla zaměřena na oblast zdravotnictví, konkrétně na oblast 

psychiatrie a to z ekonomického pohledu. V práci byla provedena analýza finančního 

hospodaření Psychiatrické léčebny v Opavě.  

 Cílem diplomové práce bylo navrhnout možnosti snížení nákladů Psychiatrické 

léčebny v Opavě na základě analýzy hospodaření v letech 2007 - 2011 a předložit návrhy 

k získání dalších finančních zdrojů.  

 Hypotézou bylo tvrzení, že přijaté finanční prostředky od zdravotních pojišťoven 

pokryjí celkové náklady hlavní činnosti Psychiatrické léčebny v Opavě.  

 Soustava zdravotnických zařízení v České republice byla vymezena v teoretické části 

práce, kde byly zdravotnické zařízení rozděleny do tří skupin a to na zařízení financována 

a spravována jako privátní subjekt, veřejnoprávní organizace a státem řízené zařízení. 

Vybrané zdravotnické zařízení bylo zařazeno do skupiny státem řízených zařízení, proto byla 

pozornost věnována především této skupině organizací. Psychiatrická léčebna v Opavě 

je odborným léčebným ústavem v právní formě státní příspěvkové organizace. V teoretické 

části práce byla pozornost věnována rovněž ekonomickým ukazatelům, jako jsou náklady, 

výnosy a hospodářský výsledek.  

 Druhá část práce se zabývala analýzou finančního hospodaření Psychiatrické léčebny 

v Opavě ve sledovaných letech. Psychiatrická léčebna byla představena z pohledu jejího 

zaměření, činnosti, vybavenosti a organizační struktury. Analýza finančního hospodaření byla 

provedena z hlediska ekonomických ukazatelů, jako jsou náklady, výnosy a hospodářský 

výsledek. Tyto ekonomické ukazatele byly zpracovány zvlášť pro činnost hlavní a zvlášť 

pro činnost hospodářskou, protože se tyto činnosti musí sledovat odděleně. 

 Výnosy byly rozděleny do 4 skupin a to na výnosy z prodeje služeb, výnosy z prodeje 

vlastních výrobků, ostatní výnosy a provozní dotace. Nejvyšší výnosovou položkou tvořily 

výnosy z prodeje služeb, které se podílejí na celkových výnosech asi z 98 %. Jedná 

se o příjmy od zdravotních pojišťoven a příjmy z regulačních poplatků pacientů. Regulační 

poplatky tvoří jen nepatrnou část těchto výnosů. Zde se setkává psychiatrická léčebna 

s problémem nezaplacených regulačních poplatků.  

 

 



63 
 

 Náklady byly rovněž analyzovány ve 4 hlavních skupinách: spotřebované nákupy, 

služby, osobní náklady a ostatní náklady. Jednotlivé náklady zařazené do skupin spolu 

charakteristicky souvisejí.  V kapitole byly uvedeny také informace o hospodářském výsledku 

a jeho následném rozdělení do fondů psychiatrické léčebny. Na základě analýzy bylo zjištěno, 

že ve sledovaném období měla psychiatrická léčebna ke konci roku vždy kladný výsledek 

hospodaření. Výjimkou byl rok 2008, kdy psychiatrická léčebna dosáhla ztráty z hospodaření 

a to ve výši 5 499 000 Kč, tato ztráta byla uhrazena z rezervního fondu. Nejedná se o ztrátu 

dlouhodobou, tudíž nepředstavuje pro psychiatrickou léčebnu zásadní a dlouhodobý problém.  

 Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti byl ve sledovaném období také kladný, 

a proto se neuvažuje o zrušení této činnosti. Hospodářská činnost v zásadě neovlivňuje 

činnost léčebny, protože se z pohledu psychiatrická léčebny nejedná o velké částky. 

 Hypotéza se nepotvrdila, jelikož přijaté finanční prostředky přijaté zdravotními 

pojišťovnami nepokryjí celkové náklady hlavní činnosti. Celkové náklady hlavní činnosti jsou 

těmito prostředky pokryty přibližně z 95 %.  

 Třetí část práce se zabývala zhodnocením již získaných informací a poznatků. 

Na základě analýzy byly předloženy návrhy a doporučení k finančnímu hospodaření 

psychiatrické léčebny a to ze dvou směrů: zvýšením výnosů a snížením nákladů. Zvýšení 

výnosové stránky Psychiatrické léčebny v Opavě je především v možnosti získání finančních 

prostředků z Evropské unie, které by psychiatrická léčebna mohla využít na rekonstrukci 

a modernizaci budov. Dále na základě poznatků zjištěných analýzou je doporučeno předat 

vymáhání regulačních poplatků profesionální firmě. Ovšem po konzultaci s kompetentními 

orgány psychiatrické léčebny bylo zjištěno, že tato praxe již byla zavedena, ovšem zatím 

nelze dosažené výsledky vyjádřit a kvantifikovat. Snížení nákladů lze dosáhnout především 

ve skupině nákladů s názvem spotřebované nákupy, které zahrnují spotřebu materiálu 

a energií. Psychiatrická léčebna by mohla výrazně snížit tyto náklady v souvislosti s nákupem 

léků a energií pomocí elektronických aukcí. V posledních dvou sledovaných letech léčebna 

výrazně šetří, což se projevuje i ve výši celkových nákladů. Další možnosti a způsoby snížení 

nákladů se hledají velmi obtížně, jelikož v oblastech, kde bylo možno ušetřit, už psychiatrická 

léčebna využila. V diplomové práci byla rovněž na základě zjištěných informací provedena 

SWOT analýza, která přehledně popisovala silné a slabé stránky organizace a příležitosti 

a ohrožení, a na základě této analýzy byly také doporučeny další návrhy ke zlepšení činnosti 

organizace. Jedná se například o zlepšení marketingové komunikace, aby docházelo k většímu 

zviditelnění psychiatrické léčebny.  
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