
 

 

 



 

  

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

EKONOMICKÁ FAKULTA 

 

 

 

 

 

 

 

KATEDRA MARKETINGU A OBCHODU 

 

 

 

 

Optimalizace zásobování ve zdravotnickém zařízení 

Optimization of Supply in Medical Organization 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student: Bc. Lucie Kocourková 

Vedoucí diplomové práce: doc. Dr. Ing. Miroslav Merenda 

 

 

 

 

 

Ostrava 2012 



 

  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení studenta 
Prohlašuji, že jsem celou diplomovou práci včetně příloh vypracovala samostatně pod vede-

ním vedoucího diplomové práce a uvedla jsem všechny použité podklady a literaturu. 

 

 

 

V Ostravě…………………….    ……………………………… 

      podpis studenta 

 

 



 

3 

 

 

OBSAH 

1 ÚVOD ................................................................................................................................ 6 

2 CHARAKTERISTIKA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ V TŘEBÍČI ................. 9 

2.1 HISTORIE NEMOCNICE TŘEBÍČ .................................................................................... 10 

2.1.1 Výstavba nemocnice .......................................................................................... 11 

2.1.2 Doprava nemocných........................................................................................... 12 

2.2 CERTIFIKACE .............................................................................................................. 13 

2.2.1 ISO 9001:2001 ................................................................................................... 13 

2.3 KAMPAŇ: NADAČNÍ FOND PRO PODPORU ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM 

POSTIŽENÍM ................................................................................................................ 14 

2.4 EKONOMICKÁ SITUACE ............................................................................................... 15 

2.4.1 Náklady třebíčské nemocnice ............................................................................ 16 

2.4.1.1 Personální náklady nemocnice .................................................................. 17 

2.4.2 Výnosy třebíčské nemocnice .............................................................................. 19 

2.4.3 Hospodářský výsledek nemocnice Třebíč .......................................................... 20 

2.5 PRACOVIŠTĚ NEMOCNICE TŘEBÍČ ............................................................................... 20 

2.6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ........................................................................................ 24 

2.7 PARTNEŘI NEMOCNICE TŘEBÍČ .................................................................................. 25 

3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA ZÁSOBOVÁNÍ ...................................................... 27 

3.1 ZÁSOBY ..................................................................................................................... 27 

3.1.1 Význam zásob .................................................................................................... 27 

3.1.2 Finanční hlediska řízení zásob ........................................................................... 28 

3.1.3 Druhy zásob podle funkce v podniku ................................................................ 29 

3.1.4 Řízení zásob ....................................................................................................... 30 

3.1.4.1 Systém řízení zásob ................................................................................... 31 

3.1.5 Řízení sortimentu ............................................................................................... 32 

3.1.5.1 Analýza ABC ............................................................................................. 33 

3.2 ŘÍZENÍ ZÁSOB PRO NEZÁVISLOU POPTÁVKU ............................................................... 35 

3.2.1 Objednací systémy ............................................................................................. 35 

3.2.2 Plán potřeby dodávek ......................................................................................... 36 

3.2.3 Hlavní výrobní plán ........................................................................................... 37 

3.3 NÁKUPNÍ LOGISTIKA .................................................................................................. 37 

3.3.1 Nákupní marketingový mix ............................................................................... 39 

3.3.2 Výběr a hodnocení dodavatelů ........................................................................... 40 

3.4 LOGISTIKA VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ ................................................................. 41 

4 METODIKA SHROMAŽĎOVÁNÍ DAT .................................................................... 43 

4.1 PŘÍPRAVNÁ FÁZE ........................................................................................................ 43 

4.2 REALIZAČNÍ FÁZE ....................................................................................................... 44 

5 A NALÝZA SOUČASNÉHO STAVU NEMOCNICE TŘEBÍČ ............................... 46 



 

4 

 

5.1 PROCES NÁKUPU ........................................................................................................ 46 

5.1.1 Vznik potřeby ..................................................................................................... 46 

5.1.1.1 Předání potřeby .......................................................................................... 47 

5.1.1.2 Povinnosti zadavatele potřeby ................................................................... 48 

5.1.1.3 Povinnosti organizátora realizace .............................................................. 48 

5.1.2 Vznik požadavku ............................................................................................... 48 

5.1.2.1 Povinnosti organizátora realizace .............................................................. 48 

5.1.2.2 Povinnosti schvalovatele požadavku ......................................................... 49 

5.1.3 Realizace ............................................................................................................ 49 

5.1.3.1 Vystavení objednávky, uzavření smlouvy ................................................. 49 

5.1.3.2 Převzetí dodávky ....................................................................................... 50 

5.1.4 Reklamace .......................................................................................................... 51 

5.1.5 Typ potřeby a termín vyřízení ............................................................................ 51 

5.2 HODNOCENÍ DODAVATELŮ ......................................................................................... 52 

5.2.1 Nejvýznamnější dodavatelé ............................................................................... 53 

5.2.2 Kritéria hodnocení ............................................................................................. 54 

5.2.3 Postup hodnocení dodavatelů ............................................................................ 54 

5.2.4 Tabulka hodnocení dodavatele........................................................................... 55 

5.3 ZÁSOBOVÁNÍ LÉČIVY ................................................................................................. 57 

5.3.1 Zásobování oddělení léčivy................................................................................ 58 

5.3.1.1 Výdej tiskopisů a žádanek na objednávku léků, jejich uložení a evidence 58 

5.3.1.2 Předepisování léčiv .................................................................................... 58 

5.3.1.3 Cesta vystavených žádanek do lékárny a rozvoz léčiv po odděleních 

nemocnice .................................................................................................................. 59 

5.3.1.4 Převzetí a uložení léčiv na odděleních ...................................................... 60 

5.3.1.5 Individuálně vyráběné léčivé přípravky ..................................................... 61 

5.4 SKLADY ..................................................................................................................... 62 

5.4.1 Konsignační sklad .............................................................................................. 62 

5.4.1.1 Ortopedické oddělení ................................................................................. 62 

5.4.1.2 Operační sály ............................................................................................. 63 

5.4.2 Sklad zdravotnického materiálu ......................................................................... 63 

5.4.2.1 Vytvoření objednávky ................................................................................ 64 

5.4.2.2 Skladovaný materiál .................................................................................. 64 

5.4.2.3 Sklad a zaměstnanci................................................................................... 65 

5.4.3 Sklad ústavní lékárny ......................................................................................... 66 

5.4.3.1 Typy skladů................................................................................................ 66 

5.4.3.2 Zaměstnanci ............................................................................................... 67 

6 NÁVRHY A DOPORUČENÍ ........................................................................................ 69 

6.1 HODNOCENÍ DODAVATELŮ ......................................................................................... 69 

6.1.1 Výběr dodavatelů ............................................................................................... 70 

6.2 SNÍŽENÍ SKLADOVÝCH ZÁSOB .................................................................................... 71 

6.3 PRODEJ V ÚSTAVNÍ LÉKÁRNĚ ..................................................................................... 72 

6.4 SKLADY ..................................................................................................................... 73 

 



 

5 

 

 

6.5 INFORMAČNÍ SYSTÉM ................................................................................................. 74 

7 ZÁVĚR ............................................................................................................................ 76 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ................................................................................... 79 

SEZNAM ZKRATEK ............................................................................................................. 81 

PROHLÁŠENÍ ......................................................................................................................... 82 

SEZNAM TABULEK.............................................................................................................. 83 

SEZNAM OBRÁZKŮ ............................................................................................................. 84 

SEZNAM PŘÍLOH ................................................................................................................. 85 



 

6 

 

1 ÚVOD 

Otázka zdravotnictví se v poslední době skloňuje ve všech pádech. Nemluvme teď  

o chystaných a realizovaných reformách, které se dotknou každého z nás. Ale zamysleme se 

také nad problémem zásobovaní v takovém to zdravotnickém zařízení. Management má ne-

lehký úkol. Pokud chce, aby nemocnice byla moderní a aby se pacientům dostávalo nejlepší 

léče, musí nakoupit nejmodernější lékařské přístroje a také investovat do rekonstrukcí a růz-

ných oprav. To je samozřejmě možné za předpokladu, že nemocnice disponuje dostatkem 

finančních prostředků nebo získá finanční dotaci z městského respektive krajského rozpočtu. 

Ještě se nabízí jedno řešení, a tím je oslovení investora, který by byl ochoten sponzorovat 

např. nákup zdravotnického přístroje. Co vše předchází procesu nákupu a následnému sklado-

vání se práce pokusí přiblížit v následujících stránkách. 

Téma diplomové práce bylo zvoleno na základě již dříve zpracované bakalářské práce, 

která se také zabývala problematikou ve zdravotnickém zařízení. Jednalo se ale o problemati-

ku financování zdravotnického zařízení. Z důvodů navázání na bakalářskou práci bylo opět 

zvoleno zdravotnické zařízení, ale pozornost bude nyní věnována logistickému tématu, kon-

krétně procesu zásobování, nákupu a skladování. 

Cílem práce tedy je zanalyzování současného stavu ve zdravotnickém zařízení se zaměře-

ním se na výše jmenované oblasti. Dále pak určit návrhy a doporučení v oblasti optimalizace 

zásobování v třebíčské nemocnici.  

Nejprve se blíže seznámíme se společností, ve které bude analyzován její současný stav 

v oblasti nákupu, zásobování a skladování. Konkrétně se jedná o Nemocnici Třebíč příspěv-

kovou organizaci, jejím provozovatelem je kraj, tedy Kraj Vysočina se sídlem v největším 

krajském městě – Jihlavě. Blíže se podíváme do historie vzniku nemocnice a zachyceny bu-

dou nejdůležitější roky výstavby nemocnice a jejího rozšíření. Po historické zmínce bude ná-

sledovat již současná situace nemocnice. Nejdříve se bude práce zabývat certifikací, kterou 

Nemocnice Třebíč získala. Jedná se o certifikaci jakosti ISO 9001:2001, kterou nemocnice 

vlastní až téměř do konce roku 2013. Dále se podíváme na veškerá pracoviště, která můžeme 

v nemocničním komplexu nalézt. V příloze bude uveden i grafický plánek nemocničního areá-

lu pro lepší představu o rozmístění jednotlivých oddělení. Nebude chybět ani analýza ekono-

mické situace nemocnice, kde se blíže zaměříme na jednotlivé náklady, výnosy a celkový hos-

podářský výsledek. Největší nákladovou položkou jsou jednoznačně personální náklady, proto 
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jim bude věnována větší pozornost. Poslední část charakteristiky zdravotnického zařízení bu-

de věnována organizační struktuře nemocnice. Nebude chybět ani přehledné grafické zpraco-

vání, kde bude možno vidět rozpětí a členění organizační struktury.  

Dále se diplomová práce zaměří na teoretická východiska procesu zásobování, kde bude 

přiblížena problematika řízení zásob, funkce zásob, druhy zásob a klasifikace zásob. Práce se 

také bude zabývat řízením sortimentu, konkrétně metodou ABC, která se velmi často využívá 

pro optimalizaci podnikového sortimentu. Dále se v teoretické části seznámíme s objednávko-

vými systémy, které určují kdy je potřeba vystavit dodavateli objednávku a v jakém množství. 

Práce plynule přejde k procesu nákupu, který v sobě skrývá nákupní marketingový mix a vý-

běr dodavatelů. Otázce výběru dodavatelů bude věnována větší pozornost s tím, že bude uve-

dena názorná tabulka jak vybrat toho správného dodavatele. Poslední část se zaměří na pro-

blematiku logistiky ve zdravotnictví.  

Diplomová práce plynule přejde k analýze současného stavu třebíčské nemocnice v oblas-

ti zásobování, nákupu a skladů. Nejprve se bude práce zajímat o proces nákupu, od vzniku 

potřeby, přes zadání požadavku do systému, k samotné realizaci nákupu až k případné rekla-

maci nakoupeného zboží. Pro snadnější představu jak tento proces v nemocnici funguje, bude 

uvedena tabulka, kde budou uvedeny příklady potřeb s upřesněním, na kterého pracovníka 

nemocnice se v případě dané potřeby obrátit a jak dlouho může vyřízení potřeby trvat. Dále se 

budeme zabývat hodnocením dodavatelů Nemocnice Třebíč. Podrobněji se seznámíme s nej-

významnějšími dodavateli nemocnice a s postupem, jak třebíčská nemocnice rozhoduje o do-

davateli (např. jaká kritéria jsou určující). V závěru této záležitosti bude uvedeno hodnocení 

vybraných dodavatelů ze dvou oblastí, a to z oblasti dodávky léčivých přípravků a úklidových 

služeb. V analýze současného stavu budeme dále pokračovat v oblasti zásobování nemocnice 

léčivy. Popsán bude proces zásobování od vzniku žádanky po rozvoz léčiv na oddělení a je-

jich uskladnění. Posledním bodem analýzy budou sklady. Pozornost bude věnována skladům, 

které se v nemocnici nacházejí. Jedná se a konsignační sklady, které jsou na vybraných oddě-

leních, sklad zdravotnického materiálu, dále uveden jako SZM a poslední je sklad ústavní 

lékárny. Každému ze skladů bude věnována pozornost. Budou blíže představeny, popsány jak 

fungují a co se v nich skladuje.  

Závěr diplomové práce bude věnován návrhům a doporučením, které by bylo možno 

v nemocnici realizovat. Tyto návrhy vzešly po pochopení celého nemocničního systému fun-
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gování zásobování, skladování a nakupování. Budou vyřčeny mezery a problémy, které byly 

při analyzování současného stavu Nemocnice Třebíč objeveny. Většina návrhů nevyžadují 

žádný radikální zásah do fungování nemocnice a jsou tedy snadno přijatelné. Bude jen na tře-

bíčské nemocnici, jestli si nějaký návrh nebo doporučení vezme k srdci. 
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2 CHARAKTERISTIKA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ V TŘEBÍČI 

Nemocnice Třebíč je příspěvková organizace, která poskytuje zdravotní péči ve spádové 

oblasti okresu Třebíč. Jejím zřizovatelem je Kraj Vysočina se sídlem v největším krajském 

městě a tím je město Jihlava. Má 18 lůžkových oddělení a 8 komplementárních oddělení  

s laboratoří a traktem operačních sálů a jednou ústavní lékárnou. Na celkem téměř 680 lůžek 

připadá 940 zaměstnanců, z toho 147 lékařů a 433 zdravotních sester. Nemocnice Třebíč má 

dvě detašovaná pracoviště: pracoviště léčebny dlouhodobě nemocných v Moravských Budějo-

vicích (100 lůžek) a v Třebíči-Domcích (55 lůžek). Přímá spádovost do Nemocnice Třebíč 

překračuje 130 tisíc obyvatel. Ročně se v nemocnici uskuteční v průměru více než 21 tisíc 

hospitalizací a 250 tisíc ambulantních ošetření. Ročně se ve zdejší porodnici narodí více než 

1100 miminek. [11, 12] 

Výstižné je i heslo nemocnice, které zní: „Partner Vašeho zdraví.“ 

Obr. 2.1: Logo Nemocnice Třebíč 

 

 

 

Zdroj:[11] 

Hlavním účelem zdravotnického zařízení je poskytování zdravotní péče, v níž je zahrnuta 

ambulantní, lůžková základní, specializovaná diagnostická a léčebná péče, nezbytná preven-

tivní péče a lékárenská činnost. Organizace provádí vědeckou, vzdělávací a informační čin-

nost ve zdravotnictví, jíž se zejména rozumí provádění klinického hodnocení účinků léků  

a nové zdravotnické techniky, vědecko-výzkumná činnost, pregraduální a kontinuální vzdělá-

vání pracovníků ve zdravotnictví a zajištění činností odborné knihovny. Nemocnice dále také 

poskytuje sociální služby ve zdravotnických zařízeních ústavní péče. [11] 

Mezi doplňkové činnosti lze zařadit hostinskou činnost, ubytovací služby, pronájem  

a půjčování věcích movitých, dále pak reklamu, marketing a mediální zastoupení. 

Grafický plánek Nemocnice Třebíč, ve kterém je znázorněn celý nemocniční areál 

s upřesněním kde se nachází jednotlivá oddělení, je uveden v příloze č. 2. 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9ka%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Moravsk%C3%A9_Bud%C4%9Bjovice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Moravsk%C3%A9_Bud%C4%9Bjovice
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Obr. 2.2:Ústřední budova nemocnice 

 

Zdroj:[11] 

2.1 Historie nemocnice Třebíč 

Dne 23. září 1902 byla v městě Třebíči zkolaudována a otevřena Všeobecná veřejná ne-

mocnice Františka Josefa I., 18. listopadu téhož roku byli do nemocnice přijati první nemocní. 

Dekretem Zemského úřadu byla nemocnice oficiálně otevřena 1. ledna 1903. Zřízení nemoc-

nice v Třebíči si vyžádala potřeba celého širokého kraje. Nejbližší chirurgická oddělení, kam 

bylo nutné nemocné k operacím přivážet, byla tehdy v Brně, ve Znojmě a v Jihlavě. Úroveň 

dosavadních zdravotnických zařízení ve městě, které vznikaly postupně již od 15. století, ne-

byla valná a bylo tedy otázkou času, kdy se občané Třebíče své nemocnice konečně dočkají. 

[11, 12] 

Původně měla nemocnice 60 lůžek, ale během roku 1903 vzniklo dalších 30 lůžek. Ne-

mocnice měla hlavní budovu, kuchyň a pokoj pro sestry a také izolační pavilon, kam byly 

umísťovány děti a infekční pacienti. V nemocnici tehdy pracovali 3 lékaři a 12 sester řádu 

svátého Františka. Dále se nemocnice rozrůstala velmi rychle, v roce 1910 měla již 130 lůžek, 

v roce 1920 - 152 lůžek a v roce 1931 - 330 lůžek.  

Nemocnice patřila pod správu města. Přijímáni byli pacienti, kteří měli dostatek 

prostředků na zaplacení léčení, nebo pacienti, kteří měli vysvědčení od starosty a duchovního 

správce o nemajetnosti. Nevyléčitelně nemocní nebo ti, kdo nebyli schopni zaplatit, byli po 

třech měsících propuštěni a předáni do domovské obce. Lékaři měli zakázáno nevyléčitelné 

nemocné vůbec přijímat. Léky se předepisovaly jen ty nejlacinější. Ne vždy se nemocnici  

v Třebíči dařilo. V roce 1921 dosáhla finanční tíseň nemocnice té míry, že měla být na popud 
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městské rady uzavřena. Ale přežila a za druhé světové války měla zvláště výjimečné 

postavení: byla jedinou českou nemocnicí na západní Moravě. [11, 12] 

2.1.1 Výstavba nemocnice 

Takzvaná hlavní budova, nejstarší stavba nemocnice, pocházející z roku 1902, po dlouhá 

léta sloužila chirurgickému oddělení a ještě dnes pro oddělení urologie, rehabilitace, ARO, 

pro CT a ultrazvuk. V jedné její části byla a ještě dnes je část gynekologického oddělení.  

V roce 1917 vojenská správa zřídila v nemocnici pavilon pro vojíny rekonvalescenty. Po té 

sloužil pacientům s plicními chorobami. V průběhu let 1919-20 byla postavena správní budo-

va a márnice s kaplí. Kaple se používala jako obřadní místnost, ze které byly vypravovány 

pohřby některých osob zemřelých v nemocnici. Původně stály tyto budovy samostatně,  

ale v roce 1960 byly budovy spojeny jednopodlažní mostní konstrukcí (dnešní vjezd do ne-

mocnice). Před vjezdem do nemocnice stojí barokní socha sv. Václava, pocházející z 1. polo-

viny 18. století. [11] 

1935 byl postaven infekční pavilon a o deset let později i pavilon TRN. V době 2. světové 

války probíhala výstavba nové hospodářské budovy. Dokončena byla roku 1946. V budově 

byla umístěna kotelna, spalovna, prádelna, kuchyň, sklady, kanceláře a jídelna pro zaměstnan-

ce. V roce 1945 byl jako provizorium pro dočasné využití postaven objekt pro oddělení ušní  

a oční. O tři roky později byl přestavěn nevyužitý domek na budovu pro transfuzní stanici. 

Roku 1950 byla vybudována stavba pro řádové sestry, později přestavěna na lůžkové dět-

ské oddělení. V 70. letech vzniklo v suterénu této budovy oddělení nukleární medicíny.  

O několik let později byla postavena provozní budova s názvem "Gigant" s byty pro zaměst-

nance. K roku 1971 se pojí historie lékárny, o pár let později byl postaven kulturní dům. [11] 

Z novějších dějin můžeme zmínit především otevření nového chirurgického oddělení  

a operačních sálů. Na počátku nového tisíciletí byl uveden do provozu universální pavilon pro 

interní obory - interní, neurologické a dětské oddělení. Později se sem přestěhovala i lékárna  

a RTG. V témže roce vznikla i stanice pro léčbu drogově závislých mladistvých žen u psychi-

atrického oddělení v Jemnici. Byla také vybudována patologie. V září roku 2005 byl zrekon-

struován stravovací provoz. V červnu roku 2007 byla otevřena Centrální laboratoř. Součástí 

Centrální laboratoře je laboratoř biochemie, hematologie a mikrobiologie. V budově se nachá-

zí též Hemato-onkologická ambulance a odběrová ambulance nemocnice. [11] 
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Zhruba ve stejném roce již vznikala myšlenka dostavby pravé části pavilonu malých in-

terních oborů v podobě pavilonu Matka a dítě. Tato myšlenka se podařila zrealizovat za po-

moci Krajského Úřadu Kraje Vysočina a společného financování z evropských fondů Regio-

nálního operačního programu. Od 1.7.2011 se tak Nemocnice Třebíč dočkala otevření nových 

prostor, kam se nastěhovala oddělení rehabilitace, dětského a novorozeneckého oddělení, po-

rodnice. V přízemí budovy vznikly nové prostory pro lékárnu, recepci, společné haly pro paci-

enty a návštěvníky nemocnice s občerstvením. To byla poslední a zároveň největší moderni-

zace třebíčské nemocnice. [11] 

Obr. 2.3:Nový pavilon Matka a dítě 

 

Zdroj:[11] 

2.1.2 Doprava nemocných 

Na začátku existence nemocnice sloužil pro dopravu nemocných do zdravotnického zaří-

zení kočár s koňským potahem. V roce 1909 měla stanice pro dopravu nemocných dva kočáry. 

První sanitní vozy dostala stanice Československého červeného kříže kolem roku 1931, vozy 

měly záchytnou stanici v hasičské zbrojnici.[11] 

Po 2. světové válce měla nemocnice již svoje sanitní automobil. V padesátých letech měla 

dopravní zdravotnická služba, která byla součástí nemocnice, již osm sanitních vozů, se stej-

ným počtem řidičů. Dopravní zdravotnická služba byla součástí nemocnice až do roku 1993. 

Rychlá lékařská pomoc byla v Třebíči zřízena roku 1976. [11] 

Dnes dopravu nemocných zajišťuje soukromá firma, která vlastní jednadvacet moderních 

záchranných vozů.  
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2.2 Certifikace 

Nemocnice Třebíč je držitelem certifikátu systému řízení jakosti dle ČSN EN 9001:2001 

a splňuje požadavky akreditace na kvalitu a bezpečnost poskytované péče dle SAK. V červnu 

2009 nemocnice splnila požadavky národních akreditačních standardů a obdržela od Spojené 

akreditační komise (SAK) ČR certifikát o udělení akreditace na dobu od 23.6.2009  

do 22.6.2012. V závěru roku 2010 nemocnice úspěšně obhájila při re-certifikačním auditu 

dosaženou úroveň systému řízení kvality a platnost certifikátu byla prodloužena  

až do 12.12.2013. Po tuto dobu musí zdravotnické zařízení prokázat, že splňuje požadavky  

na kvalitu a bezpečnost poskytované péče, vypracované odborníky ze zdravotnictví. Nezávislí 

a kvalifikovaní auditoři SAK ČR sledují veškerý pohyb pacienta nemocnicí od přijetí přes 

různá vyšetření, léčbu na lůžku i v ambulanci, prováděné zákroky, až po propuštění. Získání 

certifikátu o udělení akreditace je pro pacienty zárukou, že prioritou nemocnice je poskytování 

profesionální a kvalitní zdravotní péče s důrazem na maximální bezpečnost pacientů a za-

městnanců. Získání certifikátu o udělení akreditace je pro Nemocnici Třebíč, p.o. nejen pres-

tižní záležitostí, ale i velkým závazkem vůči pacientům a jejich blízkým. Pro ověření funkč-

nosti a účelnosti nastavených systémů řízení kvality slouží výstupy z průzkumu spokojenosti 

pacientů, z interních auditů, data získaná sběrem indikátorů kvality a analýza stížností. [11] 

Obr. 2.4:Certifikace SAK 

 

Zdroj: [11] 

2.2.1 ISO 9001:2001 

Zkratka ISO znamená International Standards of Organization. Je to mezinárodní norma, 

která byla v České republice vydána normalizačním institutem s označením ČSN EN ISO 

9001:2001. Patří mezi nejvýznamnější normy, které česká instituce schválila. Tato norma po-

skytuje organizacím soubor minimálních požadavků a doporučení pro efektivní řízení systému 

kvality. Jinými slovy se jedná o nastavení pravidel, kterými by se měla každá společnost řídit 
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ve všech svých provozních činnostech, aby minimalizovala rizika vzniku chyb, škod a případ-

ných ztrát ve vztahu k poskytovaným službám. [11] 

2.3 Kampaň: Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravot-

ním postižením 

Nemocnice v Třebíči se zapojila do celorepublikové kampaně, která podporuje zaměstná-

vání osob se zdravotním postižením. Zadavatelem kampaně je Nadační fond pro podporu za-

městnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP). Jedná se o první celostátní kampaň, 

která má širokou veřejnost upozornit na existenci ochranné známky Práce postižených, kterou 

získá organizace, která zaměstnává zdravotně postižené občany. Dále kampaň poukazuje  

na vysoce kvalitní práci osob se zdravotním postižením. [11] 

Cílem kampaně je upozornit na vysokou kvalitu práce lidí se zdravotním handicapem  

a jejich zaměstnavatelů - držitelů ochranné známky Práce postižených. Lidé v kampani ote-

vřeně přiznávají své konkrétní zdravotní postižení, které je sice významné, ale nijak neovliv-

ňuje kvalitu a konkurenceschopnost jejich výsledné práce. [11] 

Ochranná známka Práce postižených, která je součástí Národní politiky kvality,  

je po přísném auditu, udělována na dva roky zaměstnavatelům, kteří alespoň ze 75 % zaměst-

návají zdravotně postižené spoluobčany.  Důraz na kvalitu výrobků či služeb je zde klíčový. 

V současnosti je hrdými držiteli známky již více než 30 firem. Známka si klade za cíl tyto 

zaměstnavatele podporovat v oblasti poptávky na trhu. Pomáhá jim vytvářet a udržovat pra-

covní místa pro zdravotně postižené. [11] 

Jedním z nejdůležitějších projektů NFOZP je  ochranná známka Práce postižených,  

která je od roku 2010 součástí Národní politiky kvality a zařadila se tak mezi prestižních 25 

národních ochranných známek České republiky. Známku uděluje NFOZP na 2 roky. Správ-

cem známky je Sdružení pro oceňování kvality. Veřejnost má tuto ochrannou známku vnímat 

jako naprosto jasné a zřetelné sdělení. A to tak, že známka vypovídá o zaměstnavateli,  

který pracuje s lidmi se zdravotním postižením na chráněném pracovním trhu. [11] 

Nemocnice Třebíč samozřejmě nevlastní ochrannou známku Práce postižených, jelikož 

nemůže zaměstnávat 75% zdravotně handicapovaných občanů. Ale je velkým propagátorem 

této kampaně, proto se o zmíněné akci nadačního fondu zmiňuje na svých internetových 
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stránkách, kde poskytuje základní informace, které musí zaměstnavatel splnit, aby získal 

ochrannou známku. Také je možno se dočíst, které organizace již vlastní tuto známku  

a v neposlední řadě nechybí ani kontaktní údaje osob, které podávají bližší informace 

v případě, že by měla organizace zájem získat ochrannou známku Práce Postižených. 

Obr. 2.5:Práce postižených 

 

Zdroj:[11] 

2.4 Ekonomická situace 

V této kapitole se podíváme na ekonomickou stránku Nemocnice Třebíč, pro přiblížení 

její hospodaření. Budou uvedeny a srovnány hospodářské výsledky i z minulých let, aby byla 

jasně viditelná ekonomická hospodárnost nemocnice. Podrobně budou rozebrány i jednotlivé 

náklady a výnosy. Bude možno jednoznačně určit, které položky se podílejí nejvíce  

na hospodářském výsledku.   
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2.4.1 Náklady třebíčské nemocnice 

Údaje v tabulce jsou uvedeny v tisících. 

Tabulka 2.1: Náklady Nemocnice Třebíč 

Druh nákladů 2009 2010 2011 Změna 11/10 

Spotřeba materiálu 162 501,33 152 725,81 146 862,60 -5 863,21 

Spotřeba energie 28 739,73 28 137,43 28 070,83 -66,60 

Prodané zboží 60 081,71 47 907,30 38 831,98 -9 075,31 

Opravy a údržby 14 177,46 14 004,33 11 284,34 -2 720,00 

Cestovné 823,52 891, 18 1 059,95 168,77 

Náklady na 

reprezentaci 
45,60 23,78 23,94 0,16 

Ostatní služby 66 174,06 55 425,27 46 971,09 -8 454,18 

Osobní náklady 400 810,96 408 456,41 424 276,89 15 820,48 

Daně a poplatky 17,70 14,91 14,39 -0,53 

Ostatní náklady 3 778,03 6 997,55 4 330,44 -2 667,11 

Odpisy 0,00 172,58 8 082,32 7 909,74 

Finanční náklady 0,00 232,39 0,00 232,39 

Náklady celkem 737 960,09 714 988, 94 709 808,77 -5 180,17 

Zdroj: [11, vlastní zpracování] 

Ve výše uvedené tabulce jsou vypsány nákladové údaje z let 2009, 2010 a 2011. Je zcela 

evidentní, že ve většině případů pracovala nemocnice s náklady v roce 2011 hospodárněji než 

v předešlých letech. To se také projevilo na celkových nákladech, které byly v roce 2010  

o téměř 23 milionů korun nižší než v roce 2009 a v roce 2011 byly celkové náklady dokonce 

ještě 5 milionů korun nižší než v roce 2010. Takže pokud porovnáme rok 2009 a 2011 je roz-

díl nákladů propastný, tj. 28 milionů korun. Zeleně jsou zvýrazněny ty položky, které vykazo-

valy úbytek nákladů v porovnání let 2010, 2011 a naopak červeně jsou označeny položky, 

které zaznamenaly nárůst nákladů. 

Nejvyšší položku tvoří personální náklady, které budou podrobněji popsány v následující 

tabulce. Další důležité náklady, které se podílí na hospodářském výsledku, je spotřeba materi-

álu, která se odvíjí od počtu ošetřených pacientů. 
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2.4.1.1 Personální náklady nemocnice 

Tabulka 2.2:Počty pracovníků a průměrný plat 

Pozice Počet 10 Prům. plat 2010 Počet 11 Prům. plat 2011 

Lékaři 124,94 50 254 Kč 131,44 62 949 Kč 

Farmaceuti 6,01 34 372 Kč 4,85 39 700 Kč 

Sestry a porodní 

asistentky 
439,44 25 271 Kč 431,38 26 304 Kč 

Ost. zdrav. odborníci 49,85 27 229 Kč 49,30 28 089 Kč 

Spec.zdrav.pracovníci 19,84 26 410 Kč 20,81 28 374 Kč 

Zdrav.prac.pod dohl. 125,84 18 412 Kč 127,90 15 491 Kč 

Ost.odborní pracovníci 6,30 23 824 Kč 6,50 21 566 Kč 

THP 61,80 22 941 Kč 59,99 25 236 Kč 

Dělníci 65,73 14 649 Kč 58,50 15 141 Kč 

Celkem 899,75 26 542 Kč 890,67 29 395 Kč 

Zdroj: [11, vlastní zpracování] 

Z výše uvedené tabulky lze konstatoval, že v roce 2011 docházelo téměř u všech zmiňo-

vaných profesí ke snižování stavu počtu zaměstnanců. Lze to přisuzovat ekonomické krizi, 

která postihla i naši republiku nebo také faktu, že nejvyšší položku v nákladech tvoří perso-

nální náklady. Docházelo sice ke snižování zaměstnanců, ale průměrné platy skoro u všech 

profesí vzrostly. Nejvíce dostali přidáno lékaři, takřka o 13 tis. korun, naopak zdravotníkům 

pod dohledem (nezaučeným sestrám) průměrně platy klesly. Celkově průměrně platy vzrostly 

o 3 tis. korun a to za účelem udržení kvalifikované pracovní síly, především lékařů a farma-

ceutů. 
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Obr. 2.6: Podíl jednotlivých pracovníků 
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Zdroj:[11] 

Pro lepší představivost jsem uvedla graf, na kterém je možno snadno pozorovat podílové 

zastoupení jednotlivých profesí. Největší zastoupení mají jednoznačně sestry a porodní asis-

tentky, kterých je v nemocnici zaměstnáno kolem 48%.  

Další významnou skupinou jsou lékaři, na které připadá 15% z celkového počtu zaměst-

nanců. V závěsu za nimi jsou zdravotní pracovníci, kteří musí pracovat pod dohledem.  

Jak jsem výše zmínila, jedná se například o sestry, které jsou čerstvými absolventkami střední 

zdravotnické školy a nesmí sami bez dozoru podávat pacientům léky.  

Další skupiny jsou již zastoupeny v menším měřítku, například farmaceuti. Tito lidé jsou 

zapotřebí v lékárně, aby připravovali a zákazníkům lékárny vydávali léky. K této činnosti jsou 

oprávněni pouze oni, pokud se jedná o lék, který je na lékařský předpis. Volný prodej mohou 

obsluhovat i ostatní zaměstnanci lékárny. 
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2.4.2 Výnosy třebíčské nemocnice 

Údaje v tabulce jsou uvedeny v tisících.  

Tabulka 2.3: Podíl výnosových kategorií 

Druh výnosů 2009 2010 2011 Změna 11/10 

Vlastní výrobky 1300,66 756,11 699,57 -56,54 

Prodej služeb 618 258,22 604 549,44 635 431,18 30 881,74 

Nájemné 0,00 1 157,97 1 121,04 -36,93 

Prodané zboží 70 102,00 54 690,42 47 116,75 -7 573,67 

Změna stavu zásob 0,32 0,00 0,00 0,00 

Aktivace 668,04 4 468,94 736,92 -3 732,02 

Ostatní výnosy 1 754,74 4 203,80 3 945,17 -258,63 

Tržby prodeje majetku 40,57 0,00 0,00 0,00 

Finanční výnosy 0,00 97,48 52,62 -44,86 

Výnosy SR 32 826,70 39 253,46 20 980,05 -18 273,41 

Výnosy celkem 724 951,28 709 177,62 710 083,29 905,68 

Zdroj: [11, vlastní zpracování] 

V tabulce jsou podrobněji popsány výnosy, které nemocnice získává. Jak lze vidět, třebíč-

ská nemocnice vykázala v roce 2011 nepatrný nárůst výnosů než v předešlém roce. Je to za-

příčiněno nárůstem výnosů v oblasti prodeje služeb, kde se výnosy zvýšily o 30 tis. korun.  

U ostatních výše jmenovaných výnosů byl zaznamenán pokles. 

Červeně jsou v tabulce označeny záporné hodnoty a zeleně kladné. Tzn., že u červených 

položek dosáhla nemocnice nižších výnosů než v předešlém roce a obráceně, zelené položky 

značí přírůstek výnosů u dané kategorie.  

Jak se dále přesvědčíme, Nemocnice v Třebíči hospodařila v roce 2011 ekonomičtěji než 

v roce 2010 i 2009. Tento fakt bude dokázán v následující kapitole, kde budou porovnány 

náklady a výnosy, tzn., že dostaneme hospodářský výsledek. 
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2.4.3 Hospodářský výsledek nemocnice Třebíč 

Údaje v tabulce jsou uvedeny v tisících. 

Tabulka 2.4: Hospodářský výsledek Nemocnice Třebíč 

 2009 2010 2011 Změna 11/10 

Náklady 737 960,09 714 988,94 709 808,77 -5 180,17 

Výnosy 724 951,28 709 177,62 710 083,29 905,68 

Hospodářský  

výsledek 
-13 008,81 -5 811,32 274,53 6 085,85 

Zdroj: [11, vlastní zpracování] 

Výše uvedená tabulka přehledně shrnuje náklady a výnosy z let 2009, 2010 a 2011. Jak je 

možno pozorovat, nemocnice sice v roce 2011 snížila náklady, téměř o 28 milionů korun  

(v porovnání s rokem 2009), ale naopak nebyla schopna dosáhnout takových výnosů jako  

v roce 2009. Celkové výnosy za rok 2011 byly o necelé 15 milionů nižší než v roce 2009.  

I přesto všechno třebíčská nemocnice smazala celý svůj schodek, z původních 13 milionů ko-

run, umazala v roce 2010 7 milionů korun a minulý rok se jí dokonce podařilo dostat do klad-

ných čísel. Sice se jedná pouze o necelých 300 tis. korun, ale i tak to jsou velmi důležitá  

a pozitivní čísla, která svědčí o finančním zdraví nemocnice. Tato kladná bilance je bezpo-

chyby zapříčiněna nástupem nového ekonomického náměstka, který je v třebíčské nemocnici 

zaměstnán od roku 2010. Dokázal, že příspěvková organizace nemusí vykazovat pouze scho-

dek, ale je schopna vytvářet i zisk. 

2.5 Pracoviště nemocnice Třebíč 

V této kapitole se blíže seznámíme se všemi odděleními a pracovišti, které se v nemoc-

ničním areálu nacházejí. Ač se jedná pouze o okresní nemocnici, můžeme tvrdit, že rozsahem 

poskytované péče je téměř srovnatelná s krajskou nemocnicí. Nemocniční areál je rozsáhlý 

prostor, kde se nacházejí nejrůznější lůžková oddělení, laboratoře, operační sály, ambulance  

a v neposlední řadě také ústavní lékárna.  

I. Lůžková oddělení a jim přidružená ambulance [11] 

 ARO: 

 příjmová ambulance, 
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 anestezie, 

 resuscitace 

 Dětské oddělení: 

 ambulance (alergologie, kardiologie, endokrinologie, diabetologie) 

 Dětské oddělení JIP 

 Gynekologie: 

 porodní sály, 

 šestinedělí, 

 oddělení 

 Chirurgie: 

 oddělení I. 

 oddělení II., 

 oddělení III., 

 oddělení JIP 

 Interní oddělení: 

 oddělení A (diabetologie, endokrinologie, gastroenterologie), 

 oddělení B (kardiologie, nefrologie, interní ambulance) 

 oddělení JIP 

 Infekční oddělení: 

 ambulance, 

 multiresistence 

 Kožní oddělení: 

 ambulance 

 Neurologie: 

 ambulance (EEG, EMG), 
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 oddělení JIP, 

 oddělení 

 Novorozenecké oddělení: 

 oddělení, 

 oddělení JIP 

 Oční oddělení: 

 ambulance + laserová ambulance 

 Ortopedie: 

 ambulance, 

 oddělení JIP, 

 oddělení 

 ORL (ušní, nosní, krční): 

 ambulance 

 Rehabilitace: 

 ambulance + ambulance fyzioterapie 

 TRN oddělení: 

 spánková laboratoř, 

 ambulance funkčního vyšetření plic, 

 bronchoskopická ambulance, 

 plicní ambulance, 

 TRN kalmetizace  

 Urologie: 

 ambulance, 

 oddělení 

 Léčebna dlouhodobě nemocných Třebíč: 
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 oddělení lůžka, 

 sociální lůžka 

 Léčebna dlouhodobě nemocných Moravské Budějovice: 

 oddělení lůžka, 

 sociální lůžka 

II. Samostatné ambulance 

 Klinická psychologická ambulance, 

 Závodní lékař, 

 Klinická logopedická ambulance, 

 Lékařská služba první pomoci všeobecná, 

 Lékařská služba první pomoci dětská, 

 Poradna tukového metabolismu, 

 Dialýza. 

III. Společné léčebné a vyšetřovací složky 

 Centrální laboratoř: 

 Klinická biochemie, 

 Mikrobiologie, 

 Hematologie. 

 Oddělení nukleární medicíny, 

 Patologie, 

 Oddělení radiodiagnostické: 

 Třebíč, 

 Moravské Budějovice. 

IV. Centrální operační sály a centrální sterilizace 

V. Ústavní lékárna 
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2.6 Organizační struktura 

Obr. 2.7: Organizační schéma Nemocnice Třebíč 

 

Zdroj: [11] 

Na výše zobrazeném schématu organizační struktury je možno pozorovat, že se jedná  

o funkční organizační strukturu, kde jsou zaměstnanci s podobnými úkoly zařazeni do jedné 

skupiny. Vedoucí jednotlivých úseků se nazývají náměstci. Podřízení se zodpovídají svému 

náměstkovi a ti zase ředitelovi celé nemocnice.  

Rozhodovací pravomoc je v našem případě rozdělena na základní 4 úseky. Jedná  

se o ekonomický úsek, úsek léčebné a ošetřovatelské péče, technický úsek a úsek ředitele. 

Mezi největší a nejrozsáhlejší úsek patří bezpochyby úsek léčebné a ošetřovatelské péče,  

ve kterém se nachází všechny výše znázorněné oddělení a pracoviště.  
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2.7 Partneři Nemocnice Třebíč 

MANN+HUMMEL 

V roce 2010 zaměstnala společnost MANN+HUMMEL téměř 13200 zaměstnanců ve 41 

pobočkách po celém světě a  dosáhla obratu 2,18 miliard eur. Zabývá se především vývojem, 

výrobou a prodejem filtrační techniky pro automobilový průmysl. Do produktového portfolia 

skupiny MANN+HUMMEL patří mimo jiné systémy filtrace vzduchu, sací systémy, systémy 

kapalinových filtrů, interiérové filtry a kryty hlav válců z plastu. [15] 

Skupina ČEZ  

Skupina ČEZ je uskupením s mezinárodní působností, které patří do první desítky nej-

větších evropských společností působících na trzích s elektřinou jak podle počtu zákazníků, 

tak podle instalovaného výkonu. Strategickým cílem skupiny je stát se lídrem na trzích  

s elektřinou střední a jihovýchodní Evropy. Kromě výroby a prodeje elektřiny patří k jejím 

aktivitám i oblast telekomunikací, informatiky, jaderného výzkumu, projektování, výstavby 

a údržby energetických zařízení, těžby surovin nebo pracování vedlejších energetických pro-

duktů. Skupina ČEZ se současně řadí mezi tři největší výrobce tepla v České republice. [16] 

Právě společnost ČEZ se stala zatím nejvýznamnějším investorem v roce 2012, jelikož 

sponzorovala nákup zdravotnického přístroje za několik milionu korun. Nejenže společnost 

ČEZ dodává elektrickou energii třebíčské nemocnici, ale také sponzoruje a podporuje její ak-

tivitu.  

I&C ENERGO 

Společnost provádí komplexní služby v oblasti systémů kontroly a řízení, elektro-

průmyslových informačních systémů a navrhovaných inženýrských řešení. I&C Energo patří 

mezi největší české dodavatele komplexních servisních služeb v oblasti automatických systé-

mů řízení technologických procesů a elektrozařízení. V současné době byl rozšířen komplexní 

servis na zařízení systémů technické ochrany budov včetně servisu elektronických systémů 

protipožární ochrany a dále pak komplexní servis zařízení netechnologických budov. Pro své 

zákazníky představuje spolehlivého partnera, schopného převzít plnou zodpovědnost za tech-

nickou, organizační, materiálovou a ekonomicky efektivní realizaci dodavatelské údržby. [17] 
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TEDOM 

Všechny oblasti podnikání společnosti TEDOM spojuje společná filozofie - efektivní  

a ekologické využití energetických palivových zdrojů. Tuto filozofii naplňuje především pro-

dukcí zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla a provozováním technologií pro 

využití obnovitelných zdrojů energie. V těchto oblastech patří mezi přední výrobce, provozo-

vatele a exportéry.  Systém řízení kvality podle norem ISO 9001 by ve firmě zaveden již  

v roce 2001. Od roku 2004 je výroba certifikována i podle norem na ochranu životního pro-

středí ISO 14001. [18] 

Klinická onkologie Třebíč 

Klinická onkologie Třebíč – MUDr. Josef Hyll - je jedním z šesti pracovišť na Vysočině, 

zabývajícím se onkologickou problematikou a je nedílnou součástí Komplexního onkologic-

kého centra s kooperativní skupinou Vysočina. Plně se hlásí k Národnímu onkologickému 

programu, jehož požadavky se snaží postupně naplňovat v rámci svých možností a v okruhu 

své působnosti. [11] 

Rotary CLUB Třebíč 

Rotary  je celosvětovou organizací vedoucích osobností z podnikatelských a odborných 

kruhů, kteří poskytují humanitární služby a pomoci svým spoluobčanům, prosazují ve všech 

oblastech vysoké etické zásady a napomáhají vytváření vzájemné důvěry a míru na celém svě-

tě. [11] 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA ZÁSOBOVÁNÍ 

3.1 Zásoby 

Zásoby jsou tvořeny surovinami, rozpracovaným materiálem, polotovary a v neposlední 

řadě také hotovými výrobky. Zásoby patří k nejzávažnějším problémům logistických systémů. 

Základní snaha je optimalizovat objem zásob a dosáhnout minimalizace finančních prostřed-

ků, které jsou nutné pro jejich pořízení a následné udržování. Zásoby na sebe bezpochyby vá-

žou značné kapitálové prostředky. Ty se zvyšují o náklady spojené s provozem skladů a o nut-

nou manipulaci uvnitř skladu. Proto je na místě zásoby efektivně řídit a udržovat jejich množ-

ství na takové výši, aby docházelo k uspokojení zákazníků za minimálních nákladů. [1, 10] 

Řízení zásob se realizuje v podniku na dvou úrovních: 

 strategické, 

 operativní 

Strategické řízení si klade za cíl stanovit takové množství finančních prostředků, které  

je možné uvolnit pro krytí zásob. Naopak operativní řízení zásob zajišťuje dodání požadova-

ného množství materiálu v potřebné struktuře, v daném čase, na určené místo. Neodmyslitel-

nou součástí operativního řízení je minimalizovat finanční zatížení spojené s pořízením, udr-

žováním a správou zásob. 

Velikost zásob nepochybně ovlivňuje hospodářský výsledek každého podniku. Zásoby by 

měly být jednak co nejmenší ve vztahu k vázanému kapitálu a jednak co největší vzhledem 

k zákazníkovi a jeho požadavkům. Jedná se o dvě naprosto protichůdná tvrzení, a proto je 

mezi nimi nutný kompromis. [1] 

3.1.1 Význam zásob 

Pozitivní význam zásob: [5] 

 řeší časový, místní a kapacitní sortimentní nesoulad mezi výrobou a spotřebou, 

 kryje nepředvídatelné výkyvy a poruchy (výkyvy v poptávce, doplnění zásob, po-

ruchy ve výrobě), 

 zajišťují přírodní a technické procesy ve vhodném rozsahu. 
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Negativní význam zásob: [5] 

 váží kapitál, spotřebovávají další prostředky a práci, 

 nesou riziko nepoužitelnosti, neprodejnosti či znehodnocení, 

 kapitál investovaný do zásob pro financování technického technologického 

rozvoje, 

 ohrožuje likviditu podniku a snižuje svoje důvěryhodnost při jednáních o úvě-

ry. 

3.1.2 Finanční hlediska řízení zásob 

Náklady vznikají v každém článku logistického řetězce, je ale velice obtížné tyto náklady 

přiřadit jednotlivým článkům v toho důvodu, že ve většině podniků se současně produkuje 

více výrobků nebo služeb. Se zásobou mohou vznikat následující druhy nákladů: [3,5]  

1. objednací náklady, 

2. náklady vázané s držením nákladů, 

3. náklady z deficitu zásob. 

Objednací náklady jsou spjaty s pořízením dávky na doplnění zásoby. Patří sem zejména 

náklady spojené s přípravou objednávky, např. výběr dodavatele, jednání o dodacích podmín-

kách, vystavení a doručení objednávky. Dále pak dopravní náklady, náklady na přejímku, kon-

trolu a uskladnění dodávky, náklady na zaevidování příjmu zboží apod.  

Náklady na držení zásoby se skládají ze třech složek a mají roční charakter. Jsou to ná-

klady na úroky, náklady na skladový prostor a na správu zásob, náklady z rizika. Náklady na 

úroky z finančních prostředků vázaných v zásobách jsou přímo úměrné hodnotě průměrné 

zásoby. Náklady na skladový prostor a na správu zásob obsahují všechny možné druhy nákla-

dů spojené s provozováním skladu. Jmenujme například budovy, výpočetní techniku, mzdy 

všech pracovníků, energie, údržba a opravy skladu, pojištění apod. Tyto náklady se z části 

skládají z proměnlivé složky, která se odvíjí od velikosti zásoby, ale převážná část je fixní 

povahy. [5, 9] 

Náklady z deficitu vznikají, když nestačí okamžitá skladová zásoba, tím pádem dojde k 

neuspokojení zákazníků. To může mít za následek, že vznikne nevyřízená zakázka, která vy-
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žaduje přídavné administrativní, vychystávací i dopravní náklady. V horším případě může 

také dojít k tomu, že zákazník objednávku zruší a zrealizuje jí u konkurence. V konečném 

důsledku dojde ke ztrátě objemu prodeje, snížení zisku a ke ztrátě loajálního zákazníka. [5] 

3.1.3 Druhy zásob podle funkce v podniku 

Funkce jednotlivých druhů zásob má podstatný význam na způsob jejich řízení. Podle to-

hoto hlediska rozeznáváme pět skupin: zásoby rozpojovací, na logistické trase, technologické, 

strategické a spekulační. [1, 3, 5] 

1. Rozpojovací zásoby – hlavní důvod pro vytváření těchto zásob je rozpojování ma-

teriálového toku mezi jednotlivými články logistického řetězce. Toto rozpojení 

může mít dva cíle, vyrovnávat časový nebo množstevní nesoulad mezi jednotli-

vými procesy nebo tlumit, popřípadě zcela zachycovat náhodné výkyvy. Rozezná-

váme čtyři druhy rozpojovacích zásob.  

a) Obratová zásoba – též se nazývá běžná zásoba. Vzniká jako důsledek ná-

kupu, výroby nebo dopravy v dávkách. Velikost dávky je větší než oka-

mžitá potřeba. Dávka tak pokrývá potřebu výroby či prodeje mezi dvěma 

dodávkami na doplnění zásoby. 

b) Pojistná zásoba – vytváří se u běžně spotřebovávaných nebo prodávaných 

položek za účelem eliminace náhodných výkyvů na straně poptávky i ter-

mínu dodávky. Výše pojistné zásoby závisí jak na intenzitě výkyvů, tak i 

na úrovni dodavatelských služeb.   

c) Vyrovnávací zásoba – slouží k zachycení nepředvídaných okamžitých vý-

kyvů mezi navazujícími procesy ve výrobě. Může se jednat o výkyvy 

v čase nebo množství.  

d) Zásoba pro předzásobení – jejím hlavním účelem je tlumit předvídatelné 

výkyvy jak na straně vstupu, tak na straně výstupu. Tato zásoba se vytváří 

pravidelně (každoročně) v souvislosti se sezónními výkyvy na straně po-

ptávky, nebo jednorázově.  

2. Zásoby na logistické trase – tuto zásobu tvoří materiál či výrobky, které již byly 

vyexpedovány, ale ještě nedorazily do koncového místa určení v logistickém ře-
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tězci. Je zde možno řadit dopravní zásobu (zboží na cestě) a zásobu rozpracované 

výroby.   

3. Technologické zásoby – do této kategorie patří materiály nebo výrobky, které před 

dalším zpracováním potřebují určitou dobu skladování, aby zásoby nabyly poža-

dovaných vlastností. Například sýry, víno.  

4. Strategické zásoby – úkolem těchto zásob je zabezpečit přežití podniku při ne-

předvídatelných situacích, například kalamity, přírodních pohrom, stávek apod.  

O vytvoření strategických zásob rozhoduje vrcholový management na základě ji-

ných než nákladových kritérií.  

5. Spekulační zásoby – vytvářejí se z důvodu úspory při nákupu surovin pro výrobu. 

Takové materiály se nakupují kvůli očekávanému budoucímu zvýšení ceny. Spe-

kulační zásoba představuje specifický druh zásoby pro předzásobení. 

3.1.4 Řízení zásob 

Řízení zásob představuje efektivní zacházení a také účinné hospodaření se zásobami. Vy-

užití všech dostupných rezerv a respektování všech činitelů, které mají vliv na účinnost řízení 

zásob. Tato činnost je velice důležitá a to pokud se vyskytují zásoby v okamžiku, kdy nena-

cházejí uplatnění, kdy po nich není poptávka, znamená to, že jsou zbytečně vynakládány pro-

středky nejen hmotné, finanční, ale i lidské, což se samozřejmě nežádoucí. V opačném přípa-

dě, pokud nejsou dostupné zásoby v okamžik, kdy je potřeba splnit zakázku, dochází ke ztrá-

tám prodejů, následně i ztrátám zákazníků a v neposlední řadě i ohrožení dobrého jména pod-

niku. Proto je nutno se věnovat efektivnímu řízení zásob.[3, 5] 

Cílem řízení zásob je tedy jejich udržování na takové úrovni a v takovém složení, aby by-

la zajištěna plynulá výroba s co nejnižšími náklady. Účinné řízení zásob může podstatným 

způsobem přispět ke zlepšení hospodářského výsledku a k úspěchu podniku na trhu. Řízení 

zásob představuje celý komplex činností, které spočívají v prognózování, analyzování, pláno-

vání, kontrolování apod. Všechny jmenované činnosti musí plnit podnikové cíle s optimálním 

vynaložením nákladů a vázaností finančních prostředků v zásobách.  Existuje základní pravi-

dlo, které by mělo být dodržováno: [4, 5] 
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„Nejprve je potřeba analyzovat a omezovat problémy, které jsou příčinou vytváření zásob 

a teprve potom se zabývat problematikou samotného řízení zásob.“[5, str. 52] 

3.1.4.1 Systém řízení zásob 

V dnešní době tržního hospodářství úloha zásob a jejich řízení vzrůstá. Podnik by se tedy 

měl snažit o hledání a následného nalezení nejvhodnějšího vztahu mezi tím, jak zásoba plní 

své funkce, a tím, jak vysoké náklady jsou zapotřebí vynaložit na její pořízení a udržení. Je 

také zapotřebí nalézt ideální vztah mezi jednotlivými druhy nákladů, které jsou se zásobami 

spjaty. Některé náklady se zvyšujícími se zásobami zvyšují a jiné naopak snižují. [3, 4, 5] 

Systém řízení zásob zahrnuje nejen výši a strukturu zásob, ale také i systematickou evi-

denci zásob s nepřetržitou aktualizací. Evidence je velice významným ukazatelem pro plynu-

lost a bezporuchovost zásobování výroby, tak i dodávek hotových výrobků ke konečným zá-

kazníkům. Dále je možno zmínit, že úspěšné řízení zásob je závislé a odvíjí se od daných 

ekonomických podmínek a legislativních norem dané země. Je nutné i vyzdvihnout lidský 

faktor, tedy všechny zaměstnance, kteří se podílejí na zásobování. Především je potřeba zdů-

raznit nejen jejich počet, ale i kvalifikaci a zkušenosti. Velice podstatný je i způsob myšlení 

pracovníků jako například tvůrčí myšlení, schopnost ekonomického uvažování, schopnost 

pružně reagovat na změny a schopnost progresivního myšlení. [5, 9] 

Kvalita řízení zásob se dá podstatně ovlivnit: 

 systematickou prací se zásobami, 

 dostatečnou zběhlostí v metodách a postupech vhodných k aplikaci, spojenou 

s detailní znalostí místních podmínek, 

 diferenciovaným přístupem k jednotlivým druhům zásob a pochopením jejich 

rozmanitosti (metody a postupy pro řízení zásob je nezbytné přizpůsobovat cha-

rakteru jednotlivých položek, nelze je použít univerzálně). 

Rozlišujeme několik typů systému řízení zásob a to podle toho, jestli se jedná o nezávis-

lou nebo závislou poptávku. Zdrojem dat u nezávislé poptávky je předpověď, u závislé po-

ptávky je to propočet. Významná veličina je zde velikost dodávky, což je množství současně 

dodaného materiálu určitého druhu v hmotných jednotkách. Její správné určení je důležitým 

úkolem řízení zásob, protože ovlivňuje výši běžné zásoby. [4] 
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Optimální velikost dávky – Campův (Wilsonův) vzorec [1, 4] 

V roce 1922 sestavil Camp tento vzorec, který se již léta používá při určování velikosti 

výrobních nebo objednacích dávek. Podle některých, vzorec již dříve sestavil Wilson, proto 

Campův (Wilsonův) vzorec. Podle Campa je optimální dávkou EOQ (Economic Order Quan-

tity) takové množství, při kterém jsou minimální celkové náklady na zásoby, tvořené na držení 

zásob a objednacími náklady. 

Optimální velikost lze vypočítat podle výše zmíněného Campova vzorce: 

zásobdrženínanáklady

íobjednávánnanáklady
poptávkaEOQ  2  

Zdroj: [4] 

Je nutno podotknout, že Campův vzorec má své okrajové podmínka, za kterých je použi-

telný. Tyto podmínky je nutno dodržovat, aby měl vzorec vypovídající hodnotu. Okrajovými 

podmínky jsou tedy: 

 vyrábí se do zásoby a odtud se dodává, 

 zásoba se doplňuje nárazově množstvím rovným velikosti (optimální dávky), 

 odběr ze zásoby má více či méně pravidelný průběh, 

 z uvažovaných nákladových činitelů nedochází ke skokům, jimiž by byly překro-

čeny některé mezní hodnoty, 

 určení velikosti dávky pro jednu položku není závislé na velikosti dávek jiných 

položek. 

Výše uvedené podmínky značně omezují použití Campova vzorce v jeho základní podo-

bě, proto byla v průběhu let vyvinuta řada různých variant tohoto vzorce. 

3.1.5 Řízení sortimentu 

V podniku existuje několik tisíc skladových položek s nezávislou poptávkou, proto je 

nemožné věnovat všem skladových položkám stejnou pozornost. Je tedy žádoucí rozdělit 
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všechny skladové položky do několika skupin s diferenciovaným přístupem. Nejdůležitějším 

podkladem pro klasifikování položek a jejich zařazování do kategorií je analýza ABC. [4] 

3.1.5.1 Analýza ABC 

Analýza je založena na výše uvedeném diferenciovaném přístupu, který využívá Paretova 

pravidla. Toto pravidlo udává poměr 80/20, tzn., že 80% důsledků vyplývá z 20ti% příčin. 

Rozborem Paretova pravidla v oblasti skladového hospodářství plyne, že 20% skladových 

položek představuje 80% hodnoty spotřeby nebo prodeje. Z Paretovy zákonitosti je zřejmé, že 

soustředíme-li pozornost na omezený počet nejdůležitějších položek, které mají rozhodující 

vliv na celkový výsledek, můžeme výrazně minimalizovat náklady související s provozem 

skladu. [1, 4, 5] 

Uvedené rozdělení 80/20 nelze samozřejmě brát absolutně. Hodnoty pouze poukazují  

na jistou nerovnováhu, která spočívá ve zjištění, že malá část položek představuje většinu 

spotřeby. Vyřazení nízkoobjemových položek je klíčem ke zjednodušení řízení zásob. 

Na základě Paretovy analýzy lze tedy skladový sortiment rozložit na dvě hlavní skupiny. 

V podnikové praxi se však používá víceúrovňové členění. Skladový sortiment se potom třídí 

na tři, někdy i čtyři kategorie. Tato analýza je známá pod názvem ABC, resp. ABCD analýza. 

Někdy se také používá rozčlenění na podskupiny XYZ, které se používá pro detailnější analý-

zu. [1, 5] 

Celkově lze tedy shrnout, že v Paretovy zákonitosti vyplývá, že při řízení je třeba soustře-

dit pozornost na omezený počet nejdůležitějších položek, které mají rozhodující vliv na cel-

kový výsledek. [4] 

Aplikace ABC analýzy vyžaduje následující dva kroky: 

 rozdělení všech skladových položek nejméně do tří skupin, 

 vytvořit pravidla řízení zásob pro jednotlivé skupiny sortimentu. 

Položky kategorie A [2, 3] 

Je tvořena skladovými položkami, které reprezentují 80% hodnoty spotřeby nebo prodeje. 

Jsou to nejdůležitější skaldové položky, které se neustále sledují jak po kvantitativní stránce, 

tak i po kvalitativní stránce. Optimální objednací množství a výše pojistné zásoby se stanovují 

individuálně a co nejpřesněji. Důležité je často provádět inventuru těchto položek, například 
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měsíčně. Dále pak denně aktualizovat stav zásob, sledovat nevyřízené objednávky  

a v neposlední řadě objednávat položky často a to v poměrně malých objednacích množstvích. 

Položky kategorie B [1, 4] 

Tyto položky jsou zastoupeny ve skladu asi 15% podílem na hodnotě spotřeby nebo pro-

deje. Kategorie A a B představují dohromady 95% a patří k nejdůležitějším v podniku. Kate-

gorie B se sleduje méně často a k jejich řízení se používají méně složité metody. Velikost ob-

jednacích dávek a pojistná zásoba je v porovnání s předešlou kategorií vyšší. Využívá se zde 

objednacího systému s předem stanovenými pevnými body.  

Položky kategorie C [1, 4] 

Spadají sem položky s podílem okolo 5% na hodnotě spotřeby nebo prodeje. Pro řízení 

těchto položek se využívají velmi jednoduché metody vycházející nejčastěji z odhadu objed-

nacího množství na základě průměrné spotřeby v předcházejícím období. Nalézá zde uplatně-

ní systém dvou zásobníků. Dále je tato kategorie charakteristická velkým objednacím množ-

stvím a vysokou úrovní dodavatelských služeb. Přijatelná je nahodilá inventura zásoby, větši-

nou jednou ročně.  

Položky kategorie D [1] 

V některých případech se vyčleňuje zvláštní kategorie, která zahrnuje nepoužitelné po-

ložky skaldových zásob, tzv. „mrtvé“ položky. Tyto položky je nutno prodat i za sníženou 

cenu je odepsat.   

Obr. 3.1:Klasifikace materiálu dle ABC analýzy [1] 
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3.2 Řízení zásob pro nezávislou poptávku  

Zásoby jednotlivých skaldových položek s nezávislou poptávkou lze mimo výše zmiňo-

vané ABC analýzy řídit trojím způsobem. Buď pomocí objednacích systémů, plánu dodávek a 

hlavního výrobního plánu. Všechny tyto systémy říkají, kdy a v jakém množství doplnit záso-

bu. [3, 5] 

3.2.1 Objednací systémy 

Jsou určeny k řízení zásob skladových položek s ustálenou poptávkou. Potřeba vystavit 

nákupní objednávku k doplnění zásoby je signalizovaná poklesem zásoby pod předem urče-

nou úroveň, tzv. objednací úroveň. Neumožňují dopředu plánovat okamžiky budoucích ob-

jednávek ani dodávek pro doplnění zásoby. Objednací systémy jsou v praxi používány hlavně 

pro nakupované položky. [5] 

Objednací úroveň zásoby je určena tak, aby s požadovanou spolehlivostí pokryla poptáv-

ku během očekávané délky intervalu od vydání signálu o potřebě objednat zboží až po příjem 

příslušné dodávky do skladu.  

Podle toho, kolik a kdy je třeba zboří objednat, rozeznáváme čtyři různé objednací sys-

témy. Buď se jedná o systémy, kde se pracuje s pevným nebo proměnným objednávkovým 

množstvím, v kombinaci s objednáváním v pevných nebo proměnných okamžicích. [5] 

Systém B,Q [1, 5] 

Tento systém pracuje s objednací úrovní „B“ (proměnlivé okamžiky objednávání)  

a s pevnými velikostmi objednávek „Q“. Objednávka k doplnění zásob ve výši „Q“ je realizo-

vaná ihned, kdy ekonomická zásoba klesne na objednací úroveň „B“ nebo pod ni. Stav zásoby 

s objednací úrovní se porovnává při každém výdeji položky.  

Systém B,S [1,5] 

U tohoto systému se neobjednává pevné množství „Q“, ale vždy se provádí doobjednává-

ní do cílové úrovně „S“. Objednávková úroveň „B“ se stanoví stejně jako v předešlém systé-

mu. Systém má především uplatnění, pokud jsou dodrženy následující podmínky. Skladové 

položky mají velkou odbytovou hodnotu, odběr je ve většině případů nepravidelný, doba spo-

třeby je několikrát delší než objednací interval.  
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Systém s,Q [1, 5] 

Systém je charakteristický pevným objednacím množstvím „Q“, pevným okamžikem ob-

jednání „t“(například každý první pracovní den v týdnu, měsíčně apod.) a objednací úrovní 

„S“. Objednává se takové zboží, u kterého zásoba klesla na úroveň „S“ nebo pod ni. Na rozdíl 

od „B“ systémů, u kterých se objednává ihned po dosažení stanovené úrovně, je u „s“ systémů 

testován vztah výše zásoby a objednací úrovně „s“ pouze periodicky.  

Systém s,S [1, 5] 

Zde je předpokládána rovnost s=S. V době pravidelně prováděné kontroly stavy zásob se 

doobjednávají všechny položky, u kterých byl zjištěn jakýkoliv pohyb. Objednává se vždy jen 

tolik kusů, kolik jich bylo vydáno.  

3.2.2 Plán potřeby dodávek 

U některých nakupovaných položek není možno z různých důvodů použít objednací sys-

témy. Jsou to především položky, u kterých je poptávka sice nezávislá, ale vyznačuje se se-

zónností, jakož i položky, kde je část budoucí potřeby už známa. Doplňování zásoby takových 

položek je třeba plánovat na základě predikce poptávky. Plán určuje velikost a žádoucí termí-

ny příjmu jednotlivých dodávek do skladu. Jde o řízení materiálového toku podle programu.  

Plán potřeby dodávek používá obvykle měsíční plánovací období, jedná se o klouzavý 

plán. Přesnost vypočtených žádoucích termínů příjmů klesá směrem do vzdálenější budouc-

nosti kvůli rostoucí chybě predikce poptávky. Plánovací horizont by měl být aspoň dvojná-

sobkem průměrné délky dodávkového cyklu položky. Z důvodu rostoucí chybě predikce po-

ptávky se na základě plánu potřeby dodávek obvykle objednává pouze nejbližší dodávka.  

Další získané termíny dodávek jsou spíše orientační, může dojít k jejich časovým posu-

nům v rámci plánovacího období. Avšak tyto předběžné propočty mohou být užitečné pro 

pracovníky útvaru nákupu, popřípadě také pro dodavatele.  

Plán potřeby dodávek musí být aktualizován vždy po posunu času a po zpřesnění předpo-

vědi poptávky. Důvodem nezbytnosti periodické aktualizace plánu je snaha zabránit nebezpe-

čí, že se bude zvyšovat odchylování plánovaných velikostí fyzické zásoby od skutečné. Chybí 

zde totiž zpětná vazba, která reaguje na odchylky skutečné velikosti poptávky od velikosti 

prognózované. [5] 
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3.2.3 Hlavní výrobní plán 

Tento systém je východiskem pro výpočet závislé potřeby pomocí systému MRP (pláno-

vání potřeby materiálu). Je to časově rozčleněný plán doplňování zásoby v bodu rozpojení 

objednávkou zákazníka. Jde o řízení toku podle programu.  

Položkami plánu jsou konečné výrobky zhotovené na sklad a komponenty výrobků sesta-

vovány na zakázku. Je to souhrnný plán pro celý podnik. Nejistoty v odhadu budoucí poptáv-

ky a termínech dodávek jsou kryty pojistnou zásobou. Plán určuje očekávanou potřebu příjmu 

dávek k doplnění zásoby, a to s předstihem dostatečným pro zabezpečení jak nákupu materiá-

lů a dílů, tak celé výroby.  

Plánovací horizont musí být delší než nejdelší kumulativní průběžná doba pro položky 

dosažené v hlavním výrobním plánu. V opačném případě by mohlo dojít k tomu, že některé 

vypočtené termíny pro zadání výrobního příkazu nebo vystavení nákupní objednávky padnou 

do minulosti, takže výroba by nemohla být bez přijetí mimořádných opatření dokončena včas. 

Propočet hlavního výrobního plánu musí být opakován po každé aktualizaci předpovědi 

poptávky po dané položce. Periodická (měsíční či čtvrtletní) aktualizace plánu je potřebná 

kvůli tomu, aby nedocházelo k zvyšování odchylek plánované velikosti zásoby od skutečnosti. 

[5] 

3.3 Nákupní logistika 

Nákupní logistika je v moderně řízeném podniku důležitou organizační složkou, která po-

skytuje možnost komplexního řízení materiálového toku od dodavatelů k odběratelům. Stě-

žejním úkolem nákupní logistiky je zabezpečit potřebný materiál pro výrobu v požadovaném 

množství, v požadovaném času s vynaložením co nejnižších nákladů při optimální vázanosti 

prostředků v zásobách. [1, 10] 
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Zdroj: [1] 

Nositelem funkce nákupu je obvykle útvar nákupu. Úspěšné fungování tohoto útvaru zá-

visí na správném a přesném vymezení jemu svěřených úkolů, vymezení způsobu řešení vztahů 

s vnitřním a vnějším okolím. Úspěšnost nákupního útvaru závisí bezpochyby také na ekono-

mické stimulaci celého útvaru nákupu, především na stimulaci jeho pracovníků. [4,7] 

Cíle nákupu musí být shodné s vytyčenými cíli celého podniku. Mezi samostatné cíle ná-

kupu může zařadit: [4] 

 uspokojování potřeb, 

 snižování nákupních nákladů, 

 zvyšování jakosti nákupu, 

 snižování nákupního rizika,  

 zvyšování flexibility nákupu,  

 podporování nákupních cílů orientovaných na veřejné zájmy. 

Pracovníci, kteří jsou zodpovědní za provádění nákupu v podniku, nazýváme nákupčí. 

Mají za úkol v praxi uplatňovat zásady práce útvaru a zajistit moderní provádění všech opera-
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cí. Musí umět myslet marketingově se zaměřením na zákazníka, ale také doplnit tento způsob 

myšlení i marketingovým nákupním myšlením.  

Dobrý pracovník nákupu by měl umět vybrat vhodného dodavatele, jehož nabídka bude 

uspokojovat potřeby podniku nejvýhodnějším způsobem. Dále je důležité, aby byl nákupčí 

schopen vytvářet dlouhodobé vztahy se spolehlivými dodavateli, popřípadě aby měl v záloze 

více dodavatelů z důvodu možnosti volby mezi více alternativami. Co se týká dodavatelů  

je možno ještě zmínit, že nákupčí by měl své dodavatele znát. Především jejich silné stránky i 

přednosti, ale také slabou stránku a kritická místa. V neposlední řadě by měl pracovník náku-

pu navazovat s dodavateli osobní kontakt a být s nimi stále ve spojení. V tomto případě je 

vhodné vytvoření informačního systému o dodavatelích a pravidelně ho aktualizovat. [4, 8] 

3.3.1  Nákupní marketingový mix 

Nákupním marketingem podnikový logistický řetězec začíná a marketingem na straně 

prodeje končí. Předpokladem úspěchu je dokonalá znalost tržních parametrů, tzn. dodavatele, 

odběratele či zprostředkovatele. Průběžná komunikace mezi všemi těmito články zajišťuje 

plnou vzájemnou informovanost, tím bude dosažena optimální shoda. [5, 10] 

Nákupní marketingový mix zahrnuje soubor nástrojů, které slouží útvaru nákupu 

v podniku k tomu, aby plnil své funkce. Dalo by se říci, že tento mix je shodný s mixem pro-

dejním, nicméně odlišnosti lze shledat rozdílné funkci a různých vah hlavních nástrojů  

a možnosti jejich využití. Jedná se o: [4, 5] 

1. Informační mix – schopnost vytvořit informační soubory o vnitřních parametrech 

podniku, tak i o vnější situaci na trhu zdrojů nákupu. 

2. Komunikační mix – schopnost komunikovat jak s partnerskými útvary uvnitř 

podniku, tak s tržními partnery. 

3. Dodavatelský mix – zvolení optimálního dodavatele, zlepšování vzájemných 

vztahů ve všech fázích nákupního procesu. 

4. Konkurenční mix – identifikace konkurenční situace na základě průzkumu trhu. 

5. Cenový mix – provádění optimální cenové politiky nejen na výši cen, ale zejména 

na celkové ekonomické důsledky nákupních rozhodnutí. 
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6. Výrobkový mix – rozhodnutí o materiálové variantě finálního výrobku, o nákla-

dech, prodejnosti a konkurenční schopnosti výrobků. 

7. Mix kvality – je těsně spjatý s výrobkovým mixem. Spočívá v zajištění účinnosti 

vzájemných vztahů s dodavatelem ve věcech kvality výrobků. 

8. Množstevní mix – rozhodování o režimu dodávek a celkovou strategií řízení zá-

sob. 

9. Termínový mix – schopnost časově synchronizovat a zajistit jak vnitropodniko-

vé, tak i vnější informační a hmotné vztahy při zabezpečování hlavních funkcí ná-

kupu s maximalizací dlouhodobého přínosu pro prosperitu podniku. 

10. Mix nákupních podmínek – schopnost uplatnit a realizovat optimální platební  

a dodací podmínky, a to nejen ve vztahu k dodavatelům, ale i k vnitropodnikovým 

odběratelům.  

3.3.2 Výběr a hodnocení dodavatelů 

V celém procesu nákupu má výběr dodavatelů velkou důležitost. Čím výkonnější dodava-

tel je, tím lépe se podnik představuje na prodejním trhu a získává dobrou tržní pozici. 

S výběrem vhodného dodavatele úzce souvisí hospodaření podniku. Snížení nákladů na mate-

riál zvyšuje ziskové rozpětí na každou vyrobenou a prodanou jednotku. Snižuje také kapitál 

vložený do zásob. Vhodní dodavatelé navíc příznivě ovlivňují zákaznický servis, výrobní ser-

vis probíhá hladce, bez zpomalení nebo výpadků. [2, 4] 

V první fázi je nutné sestavit seznam všech potenciálně možných dodavatelů pro ty po-

ložky, které se nakupují. Při výběru dodavatelů pro novou zakázku je vhodné vytvořit nový 

seznam, při opakované výrobě je dobré původní seznam doplnit o nové v úvahu připadající 

dodavatele. Tím se vytváří budoucí databáze dodavatelů, do které se ukládají průběžná hod-

nocení. Do této databáze vkládáme všechny dostupné údaje a získaní data z oblasti zásobovací 

logistiky, např. datum přejímky zboží, dodržení požadovaného termínu dodání, předání do-

kumentů a výsledky vstupní kontroly (kvalita, úplnost). [4] 

Postup hodnocení dodavatelů: [2, 4] 

1. Určení kritérií – je nutné zvolit taková kritéria, aby byla rozhodující pro nákup 

daného podniku. Může to být např. jakost, cena, kvalita, servis, spolehlivost apod. 
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2. Vážení kritérií podle jejich důležitosti – v praxi se osvědčilo vážení kritérií od 1 

do 3 s významem: 1- malá důležitost, 2- střední, 3- velká důležitost. U extrémně 

důležitých činitelů může být určena váha i vyšší, např. 5. 

3. Stanovení hodnotící stupnice – určení rozpětí známek pro jednotlivá kritéria. Musí 

umožnit snadné odstupňování. V praxi se většinou používá známky v rozmezích 

0-10. Kde 0 znamená, že dodavatel dané kritérium vůbec nesplňuje a známka 10 

reprezentuje nejlepší splnění kritéria. 

4. Bodovací systém a provádění vyhodnocení – Počet bodů za dané kritérium se do-

stane vynásobením známky (0 až 10) vahou kritéria (1 až 3). Tak se ocení všechna 

kritéria u jednotlivých dodavatelů. Součet za všechna kritéria dává celkový počet 

bodů pro dodavatele a tím srovnává jejich výkonnost.  

Tabulka 3.1: Příklad hodnocení dodavatelů 

Kritérium Váha 
Dodavatel A Dodavatel B Dodavatel C 

známka body Známka body Známka body 

Jakost  2 4 8 7 14 8 16 

Cena 3 9 27 7 21 6 18 

Kvalita 3 7 21 8 24 9 27 

Finanční síla 1 9 9 5 5 7 7 

Součet   65  64  68 

Zdroj: autor 

Jak je možno vyčíst z tabulky dodavatel C získal nejlepší hodnocení, ale pokud je i přesto 

pro podnik důležitější cena než kvalita, může se rozhodnout pro dodavatele A, který získal 

lepší bodové ohodnocení u kritéria cena. Výsledky bodového hodnocení všech dodavatelů 

nejsou příliš rozdílná, proto konečné rozhodnutí bude na managementu, kterého dodavatele 

vybere.  

3.4 Logistika ve zdravotnickém zařízení 

Významnou nákladovou položkou zdravotnického zařízení je spotřeba léčiv, zdravotnic-

kého materiálu, proto jedním ze způsobů řešení kromě ceny je i logistika zdravotnického zaří-
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zení. Jedná se o náklady manipulaci, skladování a administrativní úkony, které jsou spojené 

s objednáváním a distribucí.  

Mezi předpoklady efektivního zásobování může být zařazena spolupráce se spolehlivými 

dodavateli, optimalizace sortimentu, využití informačních technologií i vnitřní logistické pro-

cesy. Spolehlivý dodavatel využívá moderních informačních technologií, spolupracovat 

s dalšími dodavateli či logistickými partnery a jeho sortiment je kvalitní a dostupný. [8, 14] 

Optimalizací sortimentu je míněno cílené řízení sortimentu materiálu, které je důležité 

pro úspěšné zavedení logistického konceptu, tzn. zavedení jednotného katalogu, který může 

obsahovat tyto informace, např. identifikační kód, název, forma balení, kód VZP, výrobce, 

nákupní cena a podrobný popis výrobku. 

Informační systém je jednoduchý, levný a flexibilní pro zajištění všech logistických pro-

cesů. Je nutné zajištěná kontinuálního toku dat a přímého propojení informačního systému 

nemocnice se svými dodavateli a přepravci. [6, 14] 

Nejjednodušší model efektivního zásobování je prostřednictví skladu zdravotnického ma-

teriálu či skaldu všeobecného materiálu a lékárny. Další efektivitu přináší využití informač-

ních technologií a elektronické zpracování požadavků jednotlivých oddělení. Požadavky od-

dělení jsou centrálně zpracovány později schváleny. Objednávky jsou pak elektronicky odesí-

lány k jednotlivým dodavatelům dle stanovených objednávkových dnů. S doručením zbožím 

je doručená i faktura nebo dodací list. [6] 
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4 METODIKA SHROMAŽĎOVÁNÍ DAT 

4.1 Přípravná fáze 

V přípravné fázi musí být definovány základní východiska pro realizaci a úspěšné zvlád-

nutí výzkumu. Mezi nejdůležitější body patří definování cíle, po té je nezbytné charakterizo-

vat problém a naposled je zapotřebí určit plán postupu. 

Definování cíle 

Cílem diplomové práce je zjistit a zanalyzovat současný stav procesu zásobování  

ve zdravotnickém zařízení Třebíč. Dále pak rozebrat největší dodavatele léčivých přípravků 

 a zaměřit se na jejich výběr a hodnocení. V neposlední řadě pak analyzovat proces nákupu od 

jeho potřeby až po samotný proces nákupu. Dalším bodem, kterým se bude diplomová práce 

zabývat, je přiblížení činnosti všech skaldů, kterými nemocnice v Třebíči disponuje. Následně 

budou vyřčeny návrhy a doporučení, které by mohla třebíčská nemocnice brát v potaz, popří-

padě přijmout za své a učinit nápravná opatření. Tyto návrhy a doporučení  

se budou týkat celého procesu zásobování, nákupu a skladování.  

Charakteristika problému 

Hlavní problém, kterým se diplomová práce zabývá, je především problém zásobování 

zdravotnického zařízení v Třebíči, které zahrnuje výběr dodavatelů, jejich hodnocení a pro-

blém skladového hospodaření. Co se týká hodnocení dodavatelů, bude pozornost zaměřena na 

kritéria, které si nemocnice stanovila jako klíčová pro výběr vhodného dodavatele a dále pak 

také na správnost výběru samotného dodavatele.  

U skladového hospodářství se bude jednat především o efektivní komunikaci mezi sklady 

a jednotlivými nemocničními odděleními. Dále pak o správnou evidenci léků, kontrolu expi-

račních lhůt, dodržování zákonem stanovených teplot při skladování léků, které podléhají to-

muto zákonu.  

Plán postupu 

Zásadním krokem pro realizaci výzkumu je získání primárních a sekundárních dat. Tyto 

data budou sloužit k analýze současného stavu třebíčské nemocnice v oblasti zásobování, ná-

kupu a skladování. 
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Získané informace budou následně zpracovány a vyhodnoceny. V poslední fázi budou da-

ta sloužit k interpretaci výsledků a definování možných doporučení a návrhu pro nemocnici 

Třebíč. 

Časový harmonogram 

Tabulka 4.1: Časový harmonogram 

Činnost 
Měsíc 

listopad prosinec leden únor březen duben 

Sběr dat       

Charakteristika společnosti       

Teoretická východiska        

Metodika         

Analýza současného stavu        

Návrhy a doporučení        

Dokončení DP        

Odevzdání DP        

zdroj: autor 

4.2 Realizační fáze 

Realizační fáze zahrnuje sběr dat a informací, jejich následné zpracování a analyzování. 

Dále pak interpretace výsledků ze získaných dat s cílem určit praktické návrhy a doporučení 

pro třebíčskou nemocnici. 

Základním stavebním kamenem analýzy současného stavu byla sekundární data, tedy ta-

ková data, která byla již jednou shromážděna a vypracována, mají určitou formu. Mezi takové 

data patří především výroční zprávy Nemocnice Třebíč, různé směrnice a nařízení, kterými  

se musí celý proces zásobování řídit.  

Nedílnou součástí analýzy současného stavu nemocnice byla i primární data, která byla 

shromážděna mou osobou, na základě osobních rozhovorů přímo se zaměstnanci třebíčské 

nemocnice. Výroční zprávy a další dokumenty, které se týkají ekonomické situace nemocnice, 

byly poskytnuty ekonomickým náměstkem Ing. Pavlem Nesnídalem. Další materiály, které se 

týkají procesu nákupu, zásobování a skladování poskytla pro potřeby diplomové práce vedou-
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cí skladů zdravotnického materiálu a skladu ústavní lékárny. Se všemi zaměstnanci probíhal 

osobní rozhovor a bylo realizováno i nezávislé pozorování v Nemocnici Třebíč. 

Všechny tyto získané informace a matriály posloužily ke zpracování následující kapitoly, 

kterou je analýza současné situace Nemocnice Třebíč.  

Následně jsou informace východiskem pro určení návrhů a doporučení, která mohou být 

společnosti nápomocna při řešení a případnému odstranění problému.   
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5 A NALÝZA SOUČASNÉHO STAVU NEMOCNICE TŘEBÍČ 

V této kapitole budou blíže popsány procesy, které bezprostředně souvisí se zásobování. 

Konkrétně se jedná a o proces nákupu, od počátku vzniku potřeby, po realizaci samotného 

nákupu. 

Dále bude přiblížen proces výběru dodavatele, kde pozornost bude směřována na volbu 

kritérií, která si nemocnice stanovuje při výběru vhodného dodavatele zdravotnického materi-

álu a léčiv. Budou uvedena hodnotící kritéria a konečné dosažené výsledky největších dodava-

telů. 

Poslední část kapitoly se bude zabývat problematikou skladování a skladovacími procesy. 

Seznámíme se s druhy skladů, kterými nemocnice disponuje. Samozřejmě budou tyto sklady 

blíže popsány, pro lepší pochopení fungování celého skladovacího procesu. 

5.1 Proces nákupu 

Proces nákupu je v Nemocnici Třebíč korigován vnitřní směrnicí, která je platná pro 

všechny pracovníky a útvary nemocnice. Směrnice stanoví pravidla procesu nákupu od vzniku 

potřeby až po jeho realizaci, včetně reklamačního řízení a hodnocení dodavatelů. 

Při zpracování kapitoly jsem vycházela z této vnitřní směrnice, z které jsem vybrala nej-

důležitější body a postřehy. 

5.1.1 Vznik potřeby 

Potřeba nákupu vzniká v průběhu činnosti a chodu nemocnice. Může vzniknout u které-

hokoliv pracovníka NTR. Pracovník předá informaci o vzniku potřeby vedoucímu pracovní-

ku. Vedoucí pracovník bude dále označován jako zadavatel potřeby, tj. žadatel, určený pra-

covník organizačního útvaru, který je zodpovědný za předávání potřeby organizátorovi reali-

zace (vrchní sestra, staniční sestra, vedoucí laborant, vedoucí úseku, vedoucí oddělení apod.). 

Organizátor realizace nákupu je řešitel, zaměstnanec organizace, který požadavek vyřizuje  

od vystavení požadavku ke schválení až po realizaci. 

Tedy pracovník, kterému vznikne potřeba nákupu, předá tuto informaci zadavateli potře-

by ústně nebo záznamem v tzv. „poznámkovém sešitu“. Takový sešit má každý organizační 

útvar. Potřeba musí být jasně a stručné specifikována (stručný popis problému). 
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5.1.1.1 Předání potřeby 

Oprávněnou potřebu ve standardní, běžné situaci předá zadavatel potřeby organizátorovi 

realizace k vyřízení následujícími způsoby: 

a) prostřednictví příslušného formuláře: 

 list fasování – měsíční fasování spotřebního materiálu (skald všeobecného mate-

riálu), 

 výdejka/převodky – fasování zdravotního materiálu (skald zdravotnického mate-

riálu), 

 objednávka léků (lékárna), 

 objednávka vázaných antibiotik (lékárna), 

 žádanka na léčivé přípravky obsahující omamné látky a psychotropní látky (lé-

kárna). 

b) elektronický záznam v Technické podpoře (modul k předávání potřeby) – slouží 

k zadání potřeby nad rámec fasování, nákup zboží či služby (servis, oprava) 

 záznam musí obsahovat přesnou specifikaci potřeby (popis produktu či služby), 

 modul Technické podpory je k dispozici na intranetových stránkách nemocnice. 

Předání potřeby v akutní, nouzové situaci, tj. řešení urgentních či akutních situací - záva-

da, při které dochází k ohrožení života, chodu oddělení nebo NTR, při výpadku Technické 

podpory nebo elektrického proudu, může potřebu nahlásit kterýkoliv pracovník organizačního 

útvaru a to: 

 telefonicky, 

 při osobním jednání. 

Záznam potřeby je proveden do Technické podpory dodatečně, nejpozději však následují-

cí pracovní den pracovníkem organizačního útvaru. 
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5.1.1.2 Povinnosti zadavatele potřeby 

 jasně a stručně specifikovat potřebu, 

 zadat všechny povinné atributy, tj. předmět, typ záznamu, obsah záznamu, kon-

taktní osoba, nákladové středisko, atd. 

5.1.1.3 Povinnosti organizátora realizace 

 potvrdit převzetí potřeby ve formě záznamu v Technické podpoře do dvou pra-

covních dnů od vystavení záznamu, 

 přidat periodický úkol nebo vytvořit nový úkol, 

 u požadavků předaných prostřednictvím formulářů se převzetí nepotvrzuje, 

 prověřit možnosti vyřízení: 

a) interně – vyřízení svépomoci pracovníky NTR (údržba, pracovníci technické-

ho odboru, ekonomického odboru, IT oddělení), 

b) externě – za pomocí dodavatele 

 nákup zboží či materiálu – spotřební zboží, údržbářský materiál, hmotný ma-

jetek, potraviny, ceniny, knihy, časopisy, zdravotní materiál, léky, zdravotní 

přístroje, nehmotný majetek atd., 

 nákup služeb – oprava, servis, údržba, externí služby, 

 nákup stavebních prací. 

5.1.2 Vznik požadavku 

V případě, že potřebu nelze vyřídit interně a v případě, že dojde k finančnímu výdaji  

ze strany nemocnice, musí organizátor realizace vystavit požadavek ke schválení v modulu 

Požadavky. Požadavek proběhne schvalovacím procesem, po schválení organizátor realizace 

vystaví objednávku, která je předána dodavateli k vyřízení. 

5.1.2.1 Povinnosti organizátora realizace 

 Vystavit požadavek ke schválení v případě finančního výdeje ze strany nemocni-

ce. 
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 při pravidelném odběru materiálu či služby je vystaven souhrnný požadavek 

vždy za jednoho dodavatele, 

 limity pro schvalování požadavků se řídí vnitropodnikovou směrnicí, zadává-

ní veřejných zakázek (při objemu nad 500.00,- Kč bez DPH) zašle organizátor 

realizace prostřednictvím modulu „Úkoly“ úkol referentovi pro zadávání za-

kázek společně s podklady pro výběrové řízení, 

 specifikace požadavku – nákladové středisko, kterému bude zaúčtován fi-

nanční výdaj, stručná specifikace nákupu, důvod nákupu, pořizovací cena, 

množství, dodavatel, kterému bude požadavek zadán k vyřízení, organizátor 

realizace. 

 Dodržet stanovené termíny k vyřízení požadavku, v případě, že nelze termín 

z odůvodnitelných důvodů dodržet, musí organizátor informovat zadavatele  

o možném termínu vyřízení. 

5.1.2.2 Povinnosti schvalovatele požadavku 

Každý vystavený požadavek v modulu Požadavky musí proběhnout schvalovacím proce-

sem, přičemž musí každý ze schvalovatelů dodržet pravidla schvalování: 

 první schvalovatel – se musí vyjádřit k požadavku maximálně do dvou pracovních 

dnů od vystavení požadavku, 

 ostatní schvalovatelé – se musí vyjádřit k požadavku nejpozději následující pra-

covní den ode dne odsouhlasení požadavku předchozím schvalovatelem. 

5.1.3 Realizace 

5.1.3.1 Vystavení objednávky, uzavření smlouvy 

Po skončení schvalovacího procesu a v případě kompletně schváleného požadavku, vy-

staví organizátor realizace žádost směrem k dodavateli ve formě: 

a) Objednávka – musí být uvedeny potřebné atributy (dodavatel, popis objednávky, 

požadovaný termín dokončení, místo dodání, způsob platby atd.). Objednávku lze 



 

50 

 

dodavateli předat libovolnou formou (pošta, e-mail, fax). Limity finančního obje-

mu pro vystavení objednávky: 

 do 40.000,- Kč – nákup zboží, přístrojů a zařízení nezdravotnického charakte-

ru, nákup služeb, nákup stavebních prací, 

 do 10.000,- Kč – nákup zdravotnických přístrojů, zařízení a stanovených měři-

del. 

b) Smlouva servisní, kupní – návrh smlouvy od dodavatele se musí předat pro-

střednictvím modulu Oběh dokumentů příslušným pracovníkům třebíčské nemoc-

nice, aby se k tomuto návrhu vyjádřili. Ke smlouvě se vždy vyjadřuje ekonomický 

náměstek, technický náměstek a externí právník. Kopie smlouvy je založena  

u asistentky ředitele. Po ukončení oběhového řízení a zpracování připomínek musí 

být zajištěny podpisy smluv od dodavatele a pracovníka nemocnice dle kompe-

tenčního řádu. Limity finančního objemu pro uzavření smlouvy: 

 nad 40.000,- Kč – nákup zboží, přístrojů a zařízení nezdravotnického charakteru, 

nákup služeb, nákup stavebních prací, 

 nad 10.000,- Kč -  nákup zdravotnických přístrojů, zařízení a stanovených měři-

del. 

c) Požadavek bez vystavení objednávky či smlouvy – nákup za hotové. Jedná se  

o nákup drobného spotřebního zboží, údržbářského materiálu a služeb za hotové, 

maximálně však do 10.000,- Kč. 

Limity schvalování požadavků a následná realizace dodávky se řídí vnitropodnikovou 

směrnicí Zadávání veřejných zakázek.  

5.1.3.2 Převzetí dodávky 

Povinnosti organizátora realizace po obdržení objednaného zboží: 

 kontrola dodávky s objednávkovou smlouvou, 

 kontrola příslušných dokladů – faktura, dodací list, 

 v případě, že dodávka neodpovídá (není kompletní, poškozené zboží apod.), musí 

být zahájeno řízení s dodavatelem o nápravě či odstranění závad, 
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 vystavit příslušné podklady pro účtárnu (příjemka, výdejka atd.), 

 předat dodávku zadavateli požadavku včetně příslušných dokladů (dodací list, vý-

dejka, záruční list, návod k obsluze atd.), 

 při likvidaci dodavatelské faktury nebo dokladu za hotové je povinnost přiložit ke 

košilce originál písemně odsouhlaseného požadavku včetně záznamu z Technické 

podpory popř. objednávku, smlouva se nepřikládá, na košilku faktury se musí do-

psat číslo smlouvy a datum uzavření. 

Povinnosti zadavatele požadavku: 

 provést fyzickou kontrolu dodávky s příslušnými doklady, např. výdejku, kterou je 

povinen vrátit podepsanou zpět organizátorovi realizace. 

5.1.4 Reklamace 

Reklamace zakoupeného zboží, služby nebo stavebních prací se řídí příslušnou legislati-

vou a sjednanými podmínkami s dodavatelem v uzavřené kupní smlouvě. Reklamace vždy 

vyřizuje pracovník, který požadavek realizoval. Po té, co předal informace od zadavatele pro-

střednictvím Technické podpory. 

5.1.5 Typ potřeby a termín vyřízení 

V této kapitole budou blíže popsány a znázorněny typy potřeb, které mohou vzniknout  

na jednotlivých odděleních. V tabulce bude uvedeno na jakého pracovníka útvaru je možno  

se obrátit v případě zjištění různých potřeb.  

Typy potřeb lze rozdělit do jednotlivých oblastí. Jednou z oblastí je technická oblast, kam 

spadají problémy s počítači, programy, kopírkami a tiskárnami. Následuje potřeba v oblasti 

budovy a prostory, dále pak zdravotnická technika, potřeba nákupu a služby. 
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Tabulka 5.1: Typy potřeby a termín vyřízení 

Typ potřeby 
Možný organizátor realiza-

ce 

Termín vyřízení (max. 

počet pracovních dnů) 

Technická oblast 

Oprava PC, tiskárny, kopírky Vedoucí IT 
3 

Pracovníci IT 

Výměna náplně v tiskárně, 

kopírce 

Pracovníci IT 
3 

Technický náměstek 

Budovy a prostory 

Požadavek na stavební úpravy Provozní referent 
20 

Technický náměstek 

Problém s výtahem Vedoucí údržby a služeb 5 
Provozní referent 

Zdravotnická technika 

Nákup zdravotní techniky Vedoucí stroj.tech.oddělení 10 
Vedoucí SZM 

Záruční oprava zdravotnického 

přístroje 

Vedoucí stroj.tech.oddělení 10 
Vedoucí SZM 

Nákup 

Nákup potravin Technický náměstek 
10 Vedoucí stravovacího provo-

zu 

Nákup spotřebního zboží Vedoucí skladu všerob. Mate-

riálu 10 

Skladník všerob. materiálu 

Služby 

Stěhování, malování, úklid Vedoucí provozář 5 

Zhotovení razítka Referent-archivář 10 
Vedoucí provozář 

Zdroj: vnitřní směrnice, autorova úprava 

5.2 Hodnocení dodavatelů 

Cílem hodnocení dodavatelů je optimalizace při výběru dodavatelů, se kterými se před-

pokládá dlouhodobá spolupráce s nemocnicí v oblasti nákupu. 

Komisi pro hodnocení dodavatelů jmenuje ředitel Nemocnice Třebíč v souladu s organi-

začním řádem nemocnice.  
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5.2.1 Nejvýznamnější dodavatelé 

Tabulka 5.2: Nejvýznamnější dodavatelé Nemocnice Třebíč 

Společnost 
Objem dodávky v tis. 

Kč 
Druh dodávky 

PHOENIX lékárenský velkoobchod a.s. 50 779 léky 

Pharmos a.s. 26 675 léky 

ISS Facility Services s.r.o. 19 256 úklid 

FRESENIUS MEDICAL CARE Česká re-

publika, s.r.o. 
17 586 léky 

TTS energo s.r.o. 14 762 teplo 

B.Braun Medical s.r.o. 14 144 szm, implantáty 

GEHE Pharma Praha s.r.o. 10 846 léky 

Lumius s.r.o. 10 279 elektřina 

Jindřich Váka, soukromý podnikatel 8 224 praní prádla 

Service Master CR, a.s. 8 211 úklid 

 Zdroj: vnitřní materiál 

Ve výše uvedené tabulce je vyjmenováno deset nejdůležitějších dodavatelů třebíčské ne-

mocnice. Nejedná se pouze o dodavatele léků nebo zdravotnického materiálu, nýbrž jsou zde  

i dodavatelé tepla, elektřiny a společnosti, které zajišťují úklid nemocničních prostor i praní 

prádla.  

Největším dodavatelem je společnost Phoenix, která dodává léky. Její objem dodávek či-

ní ročně bezmála 51 milionů korun. Plánem ale pro letošní rok 2012 je dodávky od této spo-

lečnosti značně omezit. Konkurenční dodavatelé nabízejí stejné produkty za nižší ceny, jak 

bude dále názorně zobrazeno v tabulce hodnocení dodavatelů. Společnosti Phoenix bude ne-

mocnici Třebíč dodávat jenom ty produkty, které nemají v nabídce konkurenční dodavatelé.  

Pozornost se bude spíše soustředit na společnost Pharmos, která je velice flexibilní 

v dodávání zboží a nabízí levnější ceny než výše jmenovaná společnost Phoenix. V případě 

nějakého nedostatku nebo nedorozumění společnost Pharmos ochotně zaujme stanovisko 

k nápravě, tzn., že např. je schopna dovést požadované zboží ještě týž den od reklamace. Což 

činní tuto společnost solidní a můžeme předpokládat, že v příštím roce zaujme první místo 

nejvýznamnějších dodavatelů. 
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Další společnost, která bude doplňovat společnost Pharmos je Gehe Pharma Praha. Od té-

to společnosti budou odebírány léky, které nejsou v nabídce společnosti Pharmos a spolu by 

tak měly zaujmout přední místa nejvýznamnějších dodavatelů léků.  

5.2.2 Kritéria hodnocení 

Základní kritéria pro hodnocení dodavatelů: 

 Kvalitativní – kvalita zboží či služby, úplnost dodávek, dodržení smluvních pod-

mínek, 

 Ekonomická – cena, platební podmínky,  

 Technická – včasnost plnění, schopnost rychlé reakce na mimořádné objednávky, 

řešení reklamace, servis, informace o novém zboží, nabídka dalších služeb. 

5.2.3 Postup hodnocení dodavatelů 

 Hodnocení dodavatelů v Nemocnici Třebíč podléhají vyznaní dodavatelé, kteří 

ovlivňují chod a činnost organizace. Seznam hodnocených dodavatelů je uložen  

u technického náměstka nemocnice. 

 U každého hodnoceného dodavatele je k jednotlivým kritériím přidělen počet bo-

dů na číselné stupnici 1 až 5, přičemž bod 1 značí nejlépe splněný parametr  

a bod 5 nejhůře splněný parametr. Dodavatelé s nejnižším součtem bodů jsou vy-

bírání jako vyhovující obchodní partneři. Součástí hodnocení je i komentář a to 

v případě hodnocení jiným stupněm než bodem 1. 

 Hodnotící komise zpracuje zápis s výsledky hodnocení dodavatelů. 

 Hodnocení dodavatelů nenahrazuje výběr nejvhodnějšího dodavatele prováděného 

dle zákona o veřejných zakázkách. 

 Hodnocení dodavatelů se provádí jednou ročně vždy po uzavření roční účetní uzá-

věrky. 

 Hodnocení bude provedeno i v případě, že na určitou komoditu je pouze jeden do-

davatel. 
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5.2.4 Tabulka hodnocení dodavatele 

Při hodnocení dodavatele musí být uvedena nakupovaná komodita, jméno dodavatele  

a celkové vyhodnocení dodavatele. Vzor tabulky hodnocení dodavatele je uvedena v příloze č. 

1. 

Nemocnice každoročně hodnotí nejvýznamnější dodavatele za uplynulý rok. Hodnocení 

probíhá za přítomnosti vedoucí skaldu ústavní lékárny, ekonomického náměstka, asistentky 

ředitele, manažera pro kvalitu a jakost a vedoucí skladu zdravotnického materiálu. 

Jelikož se jedná o důvěrné vnitřní informace, není možné uvést konkrétní jméno dodava-

tele, proto budou pro potřeby diplomové práce označovány dodavatel č. 1, 2 atd. Blíže bude 

akorát přiblíženo jaké produkty nebo služby dodavatel nemocnici dodává. To nic nemění na 

faktu, že tabulka vychází z pravdivých informací, které byly získány v Nemocnici Třebíč.  

Na základě získaných materiálů z oblasti hodnocení dodavatelů byly vybrány dvě oblasti 

dodavatelů, se kterými nemocnice spolupracuje. První dva hodnocení dodavatelé dodávají 

třebíčské nemocnici léčivé přípravky a další dva poskytují úklidové služby. 

Tabulka 5.3: Hodnocení významných dodavatelů Nemocnice Třebíč 

Kritérium 
Stupnice 

hodnocení 

Dodavatel 

1 = léky 

Dodavatel 2 

= léky 

Dodavatel 3 

= úklid 

Dodavatel 4 

= úklid 

Kvalita zboží/ 

služby 
1-5 1 2 1 2 

úplnost dodávky 1-5 2 2 1 2 

dodržení smluv-

ních podmínek 
1-5 1 1 1 1 

cena 1-5 1 3 3 1 

platební podmínky 1-5 1 2 2 2 

včasnost plnění 1-5 2 3 1 2 

rychlost reakce na 

mimoř. obj. 
1-5 1 4 2 2 

reklamace 1-5 2 3 1 2 

servis 1-5 2 2 1 1 

další služby 1-5 2 4 1 2 

celkové hodnocení  1-2 3 1 2 

Zdroj: vnitřní materiál, vlastní úprava 
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Jak vidíme v tabulce, Nemocnice Třebíč používá jednoduché hodnocení dodavatelů. Při-

řadí jednotlivým kritériím hodnocení na stupnici od 1 do 5, kde 1 znamená, že dodavatel na-

prosto splňuje parametr a naopak 5, že kritérium není vůbec nesplněno. Jedná se o velmi jed-

noduché hodnocení, protože třebíčské nemocnice nepřiřazuje jednotlivým parametrům váhové 

hodnocení, což by mohlo vést mnohdy úplně jiným výsledkům hodnocení.  

 Ale přejděme k vyhodnocení tabulky. Jak již bylo výše uvedeno, byly vybrány dvě oblas-

ti dodavatelsko-odběratelských vztahů, a to dodávka léčivých přípravků a zajištění úklidových 

služeb. Každou oblast zastupují dva dodavatelé, takže celkově byli hodnoceni čtyři dodavate-

lé. 

V oblasti dodávky léků jednoznačně zvítězil dodavatel 1, jehož celkové hodnocení dosa-

huje výsledné známky 1,5. Což také potvrzuje komentář, který je vždy uveden pod každým 

dodavatelem. U dodavatele 1 zní tento komentář: „naprostá spokojenost s dodavatelem.“  

U dodavatele 2 můžeme zaznamenat podstatně horší hodnocení, než tomu bylo 

v předešlém případě. Obzvláště tyto hodnoty můžeme sledovat u rychlé reakce na mimořádné 

objednávky a další poskytované služby. V případě rychlé reakce na mimořádné objednávky je 

hodnocení velice důležité, jelikož se jedná o zdravotnické zařízení, a kdyby náhodou došlo 

k mimořádné situaci (živelná pohroma, železniční nehoda), musí být také dodavatel schopen 

rychle reagovat na takto vzniklou situaci.  

Mezi dodavateli 2, 3 není takový rozdíl v hodnocení, jako tomu bylo u dodavatelů 1, 2. 

Takže pokud by byl vybrán jakýkoliv z nich, neměl by se vyskytnout žádný zásadní problém 

s dodávkou zboží. Dodavatel 3 dosahuje přesného hodnocení 1,4 a dodavatel 2 1,8. Takže 

pokud bychom vyhodnocovali pouze na základě výsledků z tabulky, hodnocení by vyhrál do-

davatel 3, který dosáhl lepšího skóre. Zde shledám nedostatek chybějícího váhového hodno-

cení, jelikož úklidové služby nakonec provádí dodavatel 4, i když získat v hodnocení horší 

výsledek. Je tomu tak, protože pro vedení nemocnice je nejdůležitější cena a pokud jsou do-

davatelé jako v našem případě v hodnocení téměř stejní, bude vybrán ten, který nabízí nižší 

cenu. Podrobněji se tomuto nedostatku bude práce zabývat v kapitole návrhy a doporučení. 

Celého procesu hodnocení dodavatelů se zúčastnilo 33 nejvýznamnějších dodavatelů z 

deseti oblastí. Konkrétně se jedná o oblast dodávky vody, která je zastoupena pouze jedním 

dodavatelem, dále praní a opravy prádla, která je taktéž zastoupena jedním dodavatelem. Je-

den dodavatel také zastupuje dodávku tepla do nemocnice. Oblast dodávky elektrické energie 
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prezentují dva dodavatelé, lékárenské zboží nabízí 10 dodavatelů, servis zdravotnických pří-

strojů provádí tři společnost, nákup spotřebního materiálu dodává pět firem, úklidové služby 

provádějí tři dodavatelé, odpady zajišťují dvě společnosti a nákup potravin je realizován od 

pěti dodavatelů.  

Takže hodnocení dodavatelů je zdlouhavá a náročná práce, která vyžaduje přítomnost ně-

kolika členů komise, kteří musí hodnotit každého dodavatele zvlášť. Nakonec celého procesu 

hodnocení dodavatelů musí komise přidat každému hodnocenému dodavateli celkový komen-

tář. Konečnou fází je výběr jednoho nejdůležitějšího dodavatele z každé kategorie, popřípadě 

určit další dodavatele, kteří budou doplňovat produkty a služby hlavních dodavatelů. 

Veškeré hodnocení jednotlivých dodavatelů musí být zapsáno do „tabulky hodnocení do-

davatelů“, kde je žádoucí uvést, o jakou nakupovanou komoditu se jedná, název dodavatele a 

jeho identifikační číslo. Pod tabulkou je místo pro celkový komentář, který je podepsán pově-

řenou osobou a samozřejmě nesmí také chybět razítko Nemocnice Třebíč. Takto vyplněné 

tabulky hodnocení dodavatelů jsou uloženy u asistentky ředitele.    

5.3 Zásobování léčivy 

Nemocnice Třebíč vydala směrnici o zacházení s léčivy při poskytování zdravotnické pé-

če. Tato směrnice je závazná pro všechny farmaceuty, lékaře a nelékařské zdravotnické pra-

covníky Nemocnice Třebíč. Kontrolou dodržování jsou pověřeni interní auditoři nemocnice  

a pracovníci pověření náměstkem pro léčebnou nebo ošetřovatelkou péči.  

Směrnice samozřejmě vychází ze zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech, dále vyhláškou 

84/2008 Sb. o správné lékařské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, 

zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky. 

Dále je nutno zmínit vyhlášku 54/2008 Sb. o způsobu předepisování léčivých přípravků a  

o pravidlech používání lékařských předpisů. Posledním zákon, který musí směrnice respekto-

vat je zákon 167/1998 Sb. o návykových látkách. 

Pro účely diplomové práce byly ze směrnice vybrány a upraveny nejdůležitější body.  
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5.3.1 Zásobování oddělení léčivy 

5.3.1.1 Výdej tiskopisů a žádanek na objednávku léků, jejich uložení a evidence 

Tiskopisy receptů a žádanek Objednávka léků jsou vydávány ze skladu všeobecného ma-

teriálu. Na oddělení vede evidenci o přijatých a vydaných tiskopisech pracovník, který patří do 

skupiny nelékařských zdravotnických pracovníků. 

Evidence obsahuje: 

 Číslo bloku receptu/žádanky od-do. 

 Pracoviště, kam byl tiskopis vydán. 

 Datum vrácení použitých Objednávek léků s posledním průpisem. 

Doba uchování použitých bloků žádanek Objednávka léků je 5 let. 

Tiskopisy receptů a žádanek Objednávka léků musí být zabezpečeny proti ztrátě, odcizení 

nebo možnému zneužití. Ztráta je hlášena prostřednictvím formuláře hlášení nežádoucích udá-

lostí a telefonicky náměstkyni pro ošetřovatelskou péči. Ztráta je oznámena MěÚ Třebíč, nej-

bližšímu útvaru Policie ČR, zdravotní pojišťovně a KÚ kraje Vysočina.  

Nevyplněné tiskopisy nesmí být opatřeny razítkem ani jmenovkou lékaře.  

5.3.1.2 Předepisování léčiv 

Žádanky se vystavují elektronicky v informačním systému Mediax. Elektronická žádanka 

je v rámci lokální počítačové sítě: 

 Vytvořena předepisujícím lékařem, 

 opatřena elektronickým podpisem nebo ověřovacím kódem, který přidělí provo-

zovatel zdravotnického zařízení, 

 odeslána schvalujícím lékařem, případně primářem oddělení. 

Léčiva, která nejsou uvedena v nemocničním informačním systému Mediax se předepisu-

jí na klasické žádanky blok Objednávka léků (zdravotnického materiálu), každé evidenční 

číslo žádanky obsahu 3 součásti: 

1. objednávka léků – černá barva, 
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2. dodací list – červená barva, 

3. kopie objednávky – zelená barva. 

Žádanka musí mít tyto náležitosti: 

 otisk razítka oddělení s číslem nákladového střediska, 

 datum vystavení, 

 jmenovka a podpis primáře oddělení, 

 jmenovka a podpis předepisujícího lékaře, 

 název léčiva, jeho forma, síla, popř. počet tablet, 

 počet kusů originálního balení římskou číslicí a slovy v latinském jazyce. 

Při nedodržení výše uvedených náležitostí nejsou léčiva z lékárny vydána. Předepisování 

a výdej vázaných antibiotik řeší pracovní postup o předepisování antibiotik. Předepisování  

a zacházení s návykovými látkami řeší postup o nakládání s návykovými látkami. 

5.3.1.3 Cesta vystavených žádanek do lékárny a rozvoz léčiv po odděleních nemocnice 

Farmaceut, farmaceutický asistent nebo sanitář převezme vystavenou žádanku s tím, že 

žádanky lze též posílat interní poštou, případně svoz žádanek z oddělení zajišťuje pracovník 

pověřený rozvozem léků.  

Podle žádanky připraví požadované léky farmaceutický asistent, farmaceut zkontroluje 

léčiva. Následně farmaceutický asistent zadá do počítače, je-li žádanka kompletně vychytaná, 

zapíše sumu nákupní ceny na žádanku, na dodací list a léčiva uloží do vhodných obalů (karto-

ny, vratné bedny, kanystry, sáčky). Zvlášť jsou odděleny přípravky vyžadující odlišnou teplotu 

uchování. Jedná se především o léky, které musí být uskladněny v lednici, tento fakt musí být 

zapsán na obalové výdejce. 

Pracovník pověřený rozvozem léků po odděleních převezme léčiva dle obalové výdejky, 

umístí léčiva do přepravní klece a rozveze po odděleních. Rozvoz probíhá denně. Osobní pře-

vzetí pracovníkem oddělení probíhá v lékárně proti podpisu na žádance v kolonce „přijal“. 

Obalové výdejky se v lékárně uchovávají 5 let. 
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5.3.1.4 Převzetí a uložení léčiv na odděleních 

Na oddělení přebírá léčiva výhradně vrchní sestra, staniční sestra, případně jimi písemně 

pověřený pracovník. Zkontroluje kompletnost dodávky podle obalové výdejky. Dodací list 

posílá lékárny po zkompletování žádanky. Léčiva musí být na odděleních uložena 

v uzamykatelných skříních, klíč má staniční nebo službu konající sestra. Léčiva jsou uložena 

v originálních baleních, v abecedním pořadí, dle aplikačních norem a doby použitelnosti. Dále 

se musí léky skladovat při teplotě, která je uvedena na obalu. Léčiva s vyšší mírou rizika jsou 

uložena odděleně od ostatních a zřetelně označena nápisem červené barvy, který uvádí název 

léku. Mezi tato léčiva patří roztoky chloridu draselného o koncentraci 7,45% a vyšší, inzulíny, 

hepariny, zolpidem a bromazepam. 

Otevřená balení níže uvedených léků musí být označena datem otevření a při předepsané 

spotřebě do 24 hodin i hodinu otevření balení. Doba uchování otevřených balení ostatních 

léků se řídí informacemi výrobce uvedenými na příbalovém letáku. Pokud příbalový leták tyto 

informace neobsahuje, je doba pro uchování po prvním otevření balení následující: 

 Oční kapky, gely a masti s mikrobiální složkou – 4 týdny. 

 Oční kapky, gely a masti bez mikrobiální složky – 24 hodin. 

 Infuzní roztoky – 24 hodin. 

 Roztoky pro perorální použití – 1 až 6 měsíců. 

 Inzulíny – 4 až 6 týdnů. 

 Heparin – 4 týdny. 

 Voda na injekci uchovaná ve vzduchotěsných obalech – 24 hodin od okamžiku 

narušení celistvosti obalu.  

Kontrola lékárny na oddělení se provádí jedenkrát měsíčně, vždy první týden v měsíci  

se zápisem v záznamním sešitu. Záznam obsahuje informace o kontrole doby použitelnosti 

léčiv, zjištěné závady kvality léčivých přípravků a vyřazování šarží léčiv. 

Léčiva s prošlou dobou použitelnosti, zjevně poškozená nebo nespotřebovaná musí být 

zřetelně označena jako nepoužitelná. Následně oddělena od ostatních léčiv a zlikvidována. 

Předání a způsob likvidace poškozených nebo expirovaných léků se řídí pravidly Odpadového 

řádu nemocnice.  
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Léčiva vyžadující uchování při snížené teplotě se skladují v lednici sloužící pouze tomuto 

účelu a kalibrovaným teploměrem. Teplota v lednici se nastavuje podle toho, jaká léčiva  

se v ní uchovávají. Na lednici je umístěn nápis s uvedením požadovaného teplotního rozmezí. 

Teplota léčiv se kontroluje 1x denně, vždy ve stejnou dobu se zápisem do záznamní knihy. 

Zápis obsahuje datum, teplotu ve stupních Celsia, podpis a identifikaci pověřené osoby. 

V případě, že dojde v lednici k překročení tolerančních mezí teplot uchování léčiv,  

je nutné léčiva přemístit do jiné lednice, která danému teplotnímu rozmezí vyhovuje. 

5.3.1.5 Individuálně vyráběné léčivé přípravky 

Léčivé přípravky připravené v ústavní lékárně se uchovávají pouze v původních obalech  

a jsou označeny: 

Bílým štítkem – pro použití vnitřní (ústy, injekční aplikací). 

Červeným štítkem – pro jiné upotřebení (včetně přípravků určených k desinfekci), štítek 

vždy obsahuje nápis „Neužívat vnitřně.“ 

Žlutým štítkem – u zkoumadel – štítek obsahuje nápis „Zkoumadlo“. 

Další náležitosti štítku jsou: 

 složení, eventuálně název přípravku dle receptury, 

 celkové množství léčivého přípravku, 

 datum přípravy a doba použitelnosti, 

 připravující lékárna, adresa, 

 způsob uchování, 

 parafa připravujícího farmaceuta nebo číslo šarže u přípravků připravovaných 

v šaržích, 

 použitá antimikrobní přísady,  

 JED – u přípravků obsahující venena 

U individuálně připravovaných infuzních směsí je na štítku uvedeno ještě jméno, příjmení 

a datum narození pacienta.  
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Pokud se nejedná o obchodní nebo originální balení, je součástí označení název příprav-

ku, číslo certifikátu a číslo šarže. 

K bezpečnému používání těchto léků je zapotřebí: 

 nepoužívat přípravek, u kterého je nečitelná nebo jinak poškozená signatura, 

 uchovávat léčivé přípravky v originálních obalech z lékárny,  

 neukládat léčivé přípravky do lednic společně s potravinami, ale zásadně odděle-

ně, 

 zcela odděleně uchovávat přípravky určené k dezinfekci a hořlaviny,  

 nepoužívat laboratorní nádoby k uchování potravin 

5.4 Sklady  

V této kapitole budete blíže seznámeni se sklady, které se v nemocnici nacházejí. Jedná 

se konsignační sklad, který je přímo na vybraných odděleních, dále pak sklad zdravotnického 

materiálu, který se nachází v novém pavilonu pro matku a dítě. Hned vedle SZM je umístěn 

sklad ústavní lékárny, kde jsou uchovávány a připravovány veškeré léky pro pacienty nemoc-

nice, tak i pro veřejnost.  

5.4.1 Konsignační sklad 

Konsignační sklad označuje takový sklad, který je umístěn u vybraných odděleních. 

V Nemocnici Třebíč jsou těmito odděleními ortopedie, operační sály a oční. V těchto skaldech 

jsou skladovány nejnutnější zdravotnické potřeby, které nemohou být skladovány ve skladu 

zdravotnického materiálu. Například jsou to kontaktní čočky, kloubní náhrady.  

Tyto konsignační sklady tvoří výjimku v nákupním procesu, konkrétně se to týká operač-

ních sálů a ortopedického oddělení. 

5.4.1.1 Ortopedické oddělení 

 Ve skladu je stanovena zásoba komponentů a materiálu k operacím. 
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 Po provedení operace jsou dokumentační sestře předány doklady o spotřebě, které 

slouží jako doložka do dokumentace pacienta, podklady k vystavení objednávky 

atd. 

 Dokumentační sestra předá dodavateli objednávku, kde doloží doklady o spotře-

bovaných komponentech a materiálech. Předané doklady s objednávkou slouží 

dodavateli jako podklad k vystavení faktury. 

 Dodavatel dodá spotřebované komponenty a materiály do výše stanovených zá-

sob. 

 Po dodání je provedena kontrola zásob s příslušnými doklady. 

 Dokumentační sestra na základě faktury zásoby zaúčtuje (příjemka a výdejka).  

5.4.1.2 Operační sály 

 Ve skladu je stanovena výše zásoby komponentů a materiálu k operacím. 

 Po provedení operace jsou vrchní sestře předány doklady o spotřebě komponentů 

a materiálu při operaci, které slouží jako doložka do dokumentace pacienta, pod-

klady k vystavení objednávky atd. 

 Vrchní sestra telefonicky objedná zásoby u dodavatele a podklady k vystavení ob-

jednávky předá do skladu zdravotnického materiálu společně s doklady o spotře-

bovaných zásobách. Doklady předané společně s objednávkou slouží dodavateli 

k vystavení faktury. 

 Dodavatel dodá spotřebované komponenty a materiály do výše stanovených zásob 

(dle objednávky). 

 Po dodání je provedena kontrola zásob s příslušnými doklady. 

 Faktura, respektive dodací list jsou předány do skladu zdravotnického materiálu 

k zaúčtování (příjemka a výdejka) 

5.4.2 Sklad zdravotnického materiálu 

Jak již bylo výše uvedeno, tento sklad je umístěn z boku pavilonu pro Matku a dítě. Zde 

se realizuje veškerý příjem i výdej zdravotnického materiálu, respektive léčivých přípravků. 
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Sklad zdravotnického materiálu má stejné příjmové/výdejové místo jako skald ústavní lékár-

ny.  

Skald zdravotnického materiálu se skládá ze čtyř místností. Při vstupu do první místnosti 

se dostaneme tzv. vychystávací místnosti. Zde je na pojízdných vozících připraven zdravot-

nický materiál k dodání na oddělení. Další menší místnost je zázemí pro administrativu. Zde 

pracuje vedoucí skladu a jsou zde archivovány všechny faktury. Postupem dál se dostaneme 

do největší místnosti, kde je skladován zdravotnický materiál. Poslední místnost je také urče-

na pro skladování zdravotnického materiálu, ale je zatím nevyužita. Vedoucí skladu má 

v plánu tyto prostory využít pro uložení faktur a objednávek. 

5.4.2.1  Vytvoření objednávky 

Celý proces vytvoření objednávky se realizuje v nemocničním informačním systému QI. 

Pokud na oddělení zjistí nějaký nedostatek zdravotnického materiálu, vrchní sestra vytvoří 

objednávku ve výše zmiňovaném IS. Vedoucí skladu přijme objednávku z oddělení otevřením 

IS, kde nové objednávky jsou označeny žlutě. Objednávka musí projít schvalovacím proce-

sem, kde objednávku musí odsouhlasit nejprve vedoucí skladu, dále pak náměstek pro zdra-

votnickou péči a nakonec ekonomický náměstek. Po té se schválená objednávka vrátí zpět  

do SZM a v informačním systému je zabarvena do zelena. Jakmile je takto objednávka schvá-

lena, může vedoucí skladu teprve toto žádané zboží objednat u vybraného dodavatele.  

Vedoucí skaldu může objednávat zdravotnický materiál pouze do výše 40.000,- Kč, po-

kud se jedná o zdravotnické přístroje, které mají vyšší hodnotu, proces schvalování se realizu-

je na úrovni vrcholového managementu nemocnice. 

5.4.2.2 Skladovaný materiál 

Ve SZM je skladováno pouze 5% objednaného zboží. Zbytek objednaného zboží, tj. 95% 

je ihned po kontrole dodávky vychystáno na oddělení, takže vůbec neprojde skladem.  

Rezerva ve výši 5% se vytváří u nejčastěji objednávaných položek. Jedná se konkrétně  

o obvazový materiál, injekční soupravy, zdravotnické rukavice apod. Souhrnně lze říci, že ve 

skladu je skladováno vše kromě léčivých přípravků.  

Po kontrole úplnosti dodávky s objednávkou je zboží nachystáno k doručení na oddělení. 

Kromě objednaného zboží putuje na oddělení také faktura s objednaným zbožím a výdejka. 
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Vrchní sestra musí zkontrolovat výdejku s fakturou, výdejku stvrdit svým podpisem a po té  

se výdejka vrací zpět do SZM, kde je uložena.  

Rozvoz zdravotnického materiálu na jednotlivá oddělení zajišťuje interní dopravní spo-

lečnost, která rozváží materiál na oddělení i několikrát denně. Mezi povinnosti dopravce je 

také do skladu zdravotnického materiálu opět vrátit potvrzenou výdejku z oddělení. 

5.4.2.3 Sklad a zaměstnanci 

Z celkových čtyř místností, které patří do SZM jsou ke skladování určeny dvě. Větší  

a menší sklad.  

Větší sklad se skládá ze čtyř uzavíratelných skříní, kde jsou především skladovány zdra-

votnické rukavice. Dále se ve skaldu nachází 9 regálů, přičemž jsou tyto regály rozděleny na 7 

polic. Zde je skladován ostatní zdravotnický materiál. Není zde zapotřebí žádný skladový sys-

tém, jelikož je skladována pouze velice malá množství zdravotnického materiálu a zaměst-

nanci se ve skladu dobře orientují a ví kde je co uloženo.  

Menší sklad, který se nachází vedle většího skladu, je zatím nevyužit. Jsou v něm umístě-

ny regály, stejné jako jsou ve větším skladu. Akorát zejí prázdnotou, místnost je naprosto ne-

využita. 

Jelikož se jedná celkově malý sklad, nejsou zde zapotřebí žádné vysokozdvižné vozíky. 

Jediné co ve skladu najdeme, jsou menší pojízdné vozíky a palety. Proto není zapotřebí za-

městnávat i velké množství zaměstnanců. Stálé zaměstnankyně jsou dvě, z toho jedna je ve-

doucí skaldu. Jedna zaměstnankyně pracuje půlku dne ve skaldu SZM a druhou půlku dne ve 

skladu ústavní lékárny. Takže můžeme říci, že na sklad zdravotnického materiálu připadá 2  

a půl zaměstnance.  

Pracovní dobu mají zaměstnankyně pevnou, bez služeb. Pracují ve všední dny od 7 hod 

do 15:30 hod. Samozřejmě, pokud by došlo k nějaké mimořádné události, musí být vedoucí 

skaldu v pohotovosti, kdyby bylo potřeba něco vyskladnit. Ale v takovýchto případech se po-

stupuje takovým způsobem, že si jednotlivá oddělení zapůjčí potřebný zdravotnický materiál. 

Určitě se jedná o rychlé a flexibilní řešení. Naštěstí se takových událostí nestává mnoho. 
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5.4.3   Sklad ústavní lékárny 

Tento sklad je podstatně větší než sklad zdravotnického materiálu. Celý komplex skaldo-

vých místností se nachází za příjmovou/výdejní místností. Jednotlivé skladové místnosti jsou 

rozděleny podle povahy léčivých přípravků, tak aby se léky daly jednoduše a rychle najít. 

Součástí celého prostoru skladu ústavní lékárny je i samotná prodejní plocha lékárny, kde 

si pacienti vyzvedávají předepsané léky a samozřejmě si zde mohou zakoupit produkty, které 

jsou volně prodejné. Např. doplňky stravy, značkovou kosmetiku, volně prodejné léky nebo 

bylinné přípravky.  

Komplex skaldových místností se skládá z devíti skladů, z toho jich 7 patří do skladů ve-

řejných a 2 sklady jsou ústavní, které zásobují pouze nemocnici. Další místnost je zde vyčle-

něna na přípravu léků a mastí. V jedné z místností se nacházejí 4 chladničky a jeden trezor. 

Dva chladicí boxy patří ústavní sekci a další dva jsou určeny pro prodej léků veřejnosti. 

V těchto boxech se skladují léčivé přípravky, které musí být skladovány za nižší teploty než  

je pokojová teplota (do 25
O
C). Trezor slouží k uchování omamných látek, právo manipulace 

s těmito látkami mají pouze farmaceuti. Trezor je uzamčený a klíč od něj má vedoucí ústavní 

lékárny.  

Objednávky jsou realizovány stejným způsobem jako u SZM s tím rozdílem, že sklad ús-

tavní lékárny pracuje s jiným informačním systémem, který je více specifikovaný na práci 

s léčivy. Program umožňuje také tisk čárových kódů. Tyto kódy jsou lepeny na přípravky, 

které jsou určeny k prodeji v lékárně. Při prodeji nebo výdeji léků na recept se čárový kód 

naskenuje a v systému je přípravek veden jako prodaný. Funguje to na stejném principu, jako 

tomu je u nákupních řetězců i maloobchodních jednotek apod.  

5.4.3.1 Typy skladů 

Jak již bylo výše zmíněno sklady, jsou rozděleny podle charakteristiky léčivých příprav-

ků. Jsou jimi: 

 Sklad tablet – zde jsou umístěny všechny léky, které jsou vyráběny ve formě tablet 

nebo kapslí. 
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 Sklad kapek – nelze říci, že by se jednalo o sklad, protože kapky nemají svojí sa-

mostatnou místnost, ale jsou uloženy ve skříních, které jsou umístěny na chodbě. 

Skříně se dále člení na kapky pro: 

 vnitřní použití – jedná se suspenze, které jsou podávány perorálně, 

 vnější použití – kapky určené k potírání kůže. 

  Sklad čípků – léčivé přípravky ve formě čípků, které se musí zavádět.  

 Sklad injekcí 

 Sklad diverz – diverza jsou označovány sáčky, které se vsypou do vody, a léčivá 

látka se ve vodě rozpustí. 

 Sklad mastí – individuálně vyrobených i doručených od dodavatele. 

 Sklad infuzních roztoků – tento sklad je jako jediný umístěn v prostorách výde-

je/příjemky zboží. 

 Sklad potravin – jedná se především o doplňky stravy a zdravou výživu. 

 Sklad zdravotnického materiálu – určen pro veřejnost, zásobování nemocnice 

zdravotnickým materiálem má na starost samostatný SZM, kterým jsme se zabý-

vali v předešlé kapitole. 

5.4.3.2 Zaměstnanci  

Ve skladu ústavní lékárny je zaměstnáno celkem 11 pracovníků. Pět z nich tvoří farma-

ceuti, kteří získali minimálně vysokoškolský titul magistr. Tito pracovníci jsou oprávněni vy-

dávat léky na lékařský předpis, připravovat léčivé přípravky a manipulovat s omamnými lát-

kami, které jsou uloženy v uzamčeném trezoru. 

Zbytek pracovníků, tj. 6, tvoří farmaceutičtí asistenti, kteří musí mít vystudovanou střední 

farmaceutickou školu. Jejich náplní práce je přijímání a kontrolora příchozího zboží na sklad, 

vychystávání léčiv na oddělení, kontrola expiračních lhůt, kontrola teplot ve skaldech a chla-

dicích boxech. Jeden farmaceutický asistent chodí pomáhat na část dne do SZM.  

V případě potřeby může asistent pomoci při prodeji léčiv v lékárně, ale pouze takových 

přípravků, které jsou volně prodejné. Prodejní plocha lékárny má tři pokladny, které nejsou 
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rozděleny na výdej na recept a volný prodej, takže kdykoliv je potřeba, může asistent přijít na 

pomoc farmaceutům a odbavit zákazníky, kteří chtějí pouze léky, které jsou volně prodejné.  

Lékárna má pro veřejnost otevřeno ve všední dny od 7 hod do 17 hod a o víkendech  

a svátcích od 8 hod do 20:30. Víkendovou směnu zajišťuje pouze jeden farmaceut, směny  

se rozepisují dopředu a farmaceuti se pravidelně střídají. Ve všední den se pracuje na dvě 

směny. Ranní směna začíná v 7 hod ráno a končí 14:30, zajišťují ji 3 farmaceutičtí asistenti  

a 2 farmaceuti. Odpolední směna začíná v 9 hod a končí po uzavření lékárny.  
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6 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

V této kapitole budou řečeny možné návrhy a doporučení pro Nemocnici Třebíč, které 

vyplynuly po zpracování analýzy současného stavu. Bude jmenováno pět možností, které by 

bylo možno realizovat. Některé jsou zásadnější a nemocnice by se měla zamyslet nad jejich 

zavedením.  

6.1 Hodnocení dodavatelů 

Jako nejzávažnější nedostatek byl shledán problém při hodnocení dodavatelů, při kterém 

může dojít ke zkreslení výsledků a tedy nevhodnost řídit pouze celkovým hodnocením. Důka-

zem toho je tabulka 5.3, kde byli hodnocení nejvýznamnější dodavatelé třebíčské nemocnice. 

Jak již bylo řečeno, management při výběru nebo hodnocení vychází z celkového dosa-

ženého výsledku. Když budeme vycházet z tabulky 5.3, můžeme říci, že v případě dodávky 

léčivých přípravků se toto hodnocení zdá postačující. Ale pokud se bude jednat o oblast úkli-

du nemocničních prostor, zaregistrujeme ihned rozpor mezi celkovým hodnocením a koneč-

ným rozhodnutím managementu.  

Kdybychom měli vybrat dodavatele pouze na základě celkového hodnocení, jako vítěz 

v oblasti úklidu nám vyšel dodavatel č. 3, protože s porovnáním s dodavatelem č. 4 získal 

lepší celkové hodnocení. Dodavatel č. 3 nebyl ale vybrán, neboť pro management nemocnice 

je rozhodující cena. Tím pádem úklid v nemocnici zajišťuje dodavatel č. 4. Jeho cenová relace 

je přijatelnější, i když v ostatních kritérií nedosahuje takových výborných hodnocení jako pře-

dešlý dodavatel.  

Kde je tedy chyba? V tom, že Nemocnice Třebíč používá jednoduché hodnocení dodava-

telů a vůbec nebere potaz váhové hodnocení jednotlivých kritérií podle důležitosti. Tím by 

hodnocení dodavatelů dostalo úplně jinou vypovídající hodnotu. Názorně to bude demonstro-

váno na již zpracované tabulce 5.3, akorát s tím rozdílem, že pro jednotlivá kritéria budou 

přiřazena váhová hodnocení podle důležitosti, kde 1 znamená, že kritérium není vůbec důleži-

té a naopak 10 znamená, absolutně důležité. 
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Tabulka 6.1: Váhové hodnocení dodavatelů 

Kritérium 
Váhové  

hodnocení 

Stupnice 

hodnocení 

Dodavatel 3 = 

úklid 

Dodavatel 4 = 

úklid 

Kvalita zboží/ služby 6 1-5 1 6 1 6 

úplnost dodávky 5 1-5 1 5 2 10 

dodržení smluv. pod-

mínek 
6 1-5 1 6 1 6 

cena 10 1-5 3 30 1 10 

platební podmínky 5 1-5 2 10 2 10 

včasnost plnění 4 1-5 1 4 2 8 

rychlost reakce na mi-

moř. obj. 
6 1-5 2 12 2 12 

reklamace 4 1-5 1 4 2 8 

servis 3 1-5 1 3 1 3 

další služby 2 1-5 1 2 2 4 

celkové hodnocení   82 77 

 Zdroj: autor 

Z výše uvedené tabulky jde jasně vidět, že pokud by probíhalo hodnocení dodavatelů  

i s váhovými kritérii, dojde k zpřesnění výsledků a rozhodnutí o výběru konečného dodavatele 

bude jednoznačné. Nebude potom docházet k tomu, že se management i po získání celkového 

hodnocení bude muset zaobírat jednotlivými kritérii. Takto by si vedení stanovilo vlastní váhy 

důležitosti ke kritériím a mohlo by se řídit pouze celkovým výsledkem. Jak je to znázorněno 

v tabulce 6.1. Stanovíme si váhy důležitosti jednotlivých kritérií, po vynásobení těchto vah 

s hodnocením, získáme konečný součet, a nakonec dostaneme mnohem věrohodnější výsledek 

dodavatele. V našem případě zvítězil dodavatel č. 4, protože nabízí lepší cenu než konkurence 

a v ostatních kritériích je s konkurencí srovnatelný.  

6.1.1   Výběr dodavatelů 

Návrh jak vybrat opravdu toho nejlepšího dodavatele shledávám v tom, že se jednání  

o výběru dodavatele účastní vedoucí farmaceutických asistentů a vedoucí SZM, kteří mají na 

starost příjem objednávek, kontrolu úplnosti dodávek, dodržení dodacích lhůt apod. Vedoucí 

by mohli objektivně posoudit kvalitu jednotlivých dodavatelů podle stanovených kritérií.  
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Pro management je nejdůležitější cena, za kterou dodavatelé nabízejí své produkty nebo 

služby. Ve většině případů vedení nehledí na jiná kritéria, jako je úplnost dodávky nebo dodr-

žení dodacích lhůt.  

Přítomnost těchto lidí by mohla ovlivnit celkové rozhodnutí o vybraném dodavateli a ne-

jen to.  Pohled na dodavatele očima lidí, kteří se s nimi setkávají de facto každodenně, přijí-

mají a kontrolují jejich zboží, by nebylo zcela od věci. V současné době to probíhá tak,  

že vedení odsouhlasí a vybere nejdůležitější dodavatele, seznam těchto dodavatelů odevzdá 

pracovníkům skladu a ti musí od těchto dodavatelů objednávat zboží. Konečné rozhodnutí 

samozřejmě zůstává na vedení nemocnice. Těžko lze říci, jestli by účast pracovníků skladu 

měla nějaký zásadní vliv na rozhodnutí managementu při výběru dodavatelů.  

6.2 Snížení skladových zásob 

Dalším zásadním problémem je snížení skladových zásob ve skladu ústavní lékárny. 

V tomto skaldu je vázán kapitál v podobě skladových zásob v celkové výši 7 milionů korun. 

Vedení nemocnice již pracuje na analýze, která povede ke snížení skladových zásob a tím 

uvolnění části kapitálu. 

Vhodné by zde bylo provést ABC analýzu, které pracuje s řízením sortimentu, a která 

odstraní zbytečně velké skladovací náklady. Základem je rozdělení zboží do tří skupin, podle 

objednávek, kde první skupina tvoří rychloobrátkové zboží, které nevyžaduje tvoření příliš 

velkých zásob, protože se stav zásob musí často kontrolovat. Zboží se doporučuje objednávat 

velmi často a v malých dávkách. Tyto produkty jsou stěžejní pro chod lékárny a tvoří asi 80% 

všech prodejů.  

Další skupinu tvoří přípravky, které jsou také důležité pro lékárnu, ale nemusí jim být 

věnována taková pozornost. Kontrolovat zásoby stačí jenom náhodně. Do poslední skupiny 

můžeme zařadit produkty, které se objednávají třeba jednou za půl roku a téměř vůbec se ne-

podílejí na prodeji.  

Pokud by management chtěl provést metodu ABC, musel by nejdříve spočítat základní 

logistické ukazatele související s tokem zásob. Jako jsou například doba obratu zásoby, rych-

lost obratu zásoby nebo běžná zásoba. Dále by bylo hodné doplnit tyto základní ukazatele  

o doplňující jako je např. pojistná zásoba, denní spotřebu léků, dodávkový cyklus nebo dodací 

lhůty.   
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6.3 Prodej v ústavní lékárně 

Pro rychlejší odbavení pacientů by bylo vhodné rozšířit služby zákazníkům, konkrétně 

pořízením další „expresní“ pokladny. Tato změny by nevyžadovala žádné radikální stavební 

úpravy, vlastně by nevyžadovala vůbec žádné. Stačilo by místo pultu, kde jsou vystaveny růz-

né léčivé přípravky nebo doplňky stravy, přidat jednu flexibilní pokladnu. Flexibilní v tom 

slova smyslu, že by se tato pokladna otvírala v době, kdy se tvoří velké fronty.  

Pokladna by mohla sloužit pouze k výdeji léků a ostatních přípravků bez receptu, takže 

na volný prodej. Takovou pokladnu by mohl obsluhovat i farmaceutický asistent, kterých  

je v ústavní lékárně šest. Po osobní konzultaci s asistenty jsem shledala tento návrh jako reál-

ný, protože se téměř všichni vyslovili pro otevření další „rychlé“ pokladny.   

V současné době jsou na prodejní ploše umístěny pouze tři pokladny a to v době největší 

návštěvnosti, v ranních a odpoledních hodinách, je málo. Protože se jedná o jednu 

z nejvytíženějších lékáren ve městě. Na prodejní ploše se tvoří dlouhé fronty a zákazníci musí 

čekat dlouho dobu, než se dostanou na řadu. 

Většinou to funguje tak, že dvě pokladny obsluhují farmaceuti, kteří vydávají léky  

na předpis i přípravky, které jsou volně prodejné. Zbývá jedna pokladna, za kterou stojí far-

maceutický asistent, který vydává léčivé přípravky určené k volnému prodeji.  

Pořízením další pokladny by se zkrátila čekací doba zákazníků, kteří by tuto změnu urči-

tě s nadšením uvítali. Podle potřeby by mohly být otevřeny dvě pokladny na volný prodej  

a dvě pro výdej na recepty. Nebo pro volný prodej by stačila jedna pokladna a ostatní by ob-

sluhovali farmaceuti.  

Když jsem návrh předložila ekonomickému náměstkovi, řekl, že pořízení další lékárny je 

zbytečné. S odůvodněním, že kdyby personál pracoval tak jak má, netvořily by se dlouhé fron-

ty a pacienti by nemuseli čekat, až budou obslouženy.  

Těžko posoudit, jestli má pravdu vedení nebo pracovníci lékárny. Jedná se o tvrzení proti 

tvrzení. Jedinou možností jak zjistit skutečnou situaci, která nastává v době největší návštěv-

nosti lékárny je provést kontrolu pracovníků a obsluhu pokladem v těchto hodinách. Kontrolu 

by mohl provádět nezávislý auditor, který pracuje pro třebíčskou nemocnici. 
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6.4 Sklady 

Analyzované sklady, tj. sklad ústavní lékárny a sklad zdravotnického materiálu jsou více 

méně v pořádku, ale i zde by se dalo najít pár návrhů na vylepšení. 

Například ve SZM, kde se nacházejí dva sklady, by bylo vhodné menší nevyužitý sklad 

poskytnout ústavní lékárně. SZM by bohatě postačil jeden velký sklad, protože jak již bylo 

řečeno, v tomto skaldu se téměř 95% veškerého objednaného zboží, ihned nachystá k dodávce 

na oddělení. Pro zbytek objednaného zboží, tj. 5%, které se skladuje, vystačí prostor velkého 

skaldu. I tak tento velký sklad není plně využit a mohlo by zde být skladováno dvakrát více 

materiálu.  

Tento nevyužitý sklad by posloužil ústavní lékárně pro skladování infuzních roztoků. 

Roztoky sice mají svůj určený sklad na chodbě pro příjem zboží, ale je rozhodně nedostačují-

cí. Nejenže je nevhodně umístěný, ale i jeho kapacita naprosto neodpovídá objednanému zbo-

ží. 

Sklad infuzních roztoku se jak již bylo zmíněno, nachází v chodbě, která slouží k příjmu 

zboží a vychystávání materiálu a léčiv na rozvoz po oddělení. Je oddělen od ostatních skladů 

ústavní lékárny a pracovníci pokud chtějí jít do toho skaldu infuzních roztoků, musí projít 

bezpečnostními dveřmi na příjmovou/výdejní chodbu.  

Další problém, který je spojen v tímto skladem je kapacita. Jak bylo řečeno, je nedosta-

čující. Takže sklad je plný a ostatní infuzní roztoky jsou umístěny na chodbě, ve které se pro-

vádí příjem nového zboží. Působí to velmi nepřehledně a klidně by se mohlo stát, že některé 

zboží bude zaměněno právě se zde umístěnými infuzními roztoky.  

Oba dva výše uvedené problémy by vyřešil malý nevyužitý sklad, který patří SZM.  

Je prostornější, jsou v něm police s regály, takže prostory by naprosto vyhovovaly ke sklado-

vání infuzních roztoků. Navíc by nevyužitý sklad dostal svůj účel, takže v konečném součtu 

by byly efektivně vyřešeny tři problémy.  

Jelikož je celý prostor skladů klimatizován, jsou ve většině případů dodrženy stanovené 

teploty ke skladování léčivých přípravků. Problém nastává v jednom ze skladů, kde jsou skla-

dovány léčivé přípravky pro pacienty nemocnice. Paradoxně zde v zimním období dochází 

velmi často k překročení stanovené skladovací teploty. Je to zapříčiněno tím, že nad tímto 
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skladem se nachází rehabilitační bazén, který je v zimním období vyhříván. V letním období 

bazén nemusí být vyhříván, proto ve skladu nedochází k překročení skladovacích teplot.  

Klimatizace je centrálně řízena, takže nelze v každé skladovací místnosti nastavit nižší 

teplotu. Jedinou možností jak tento problém vyřešit je nainstalovat další samostatnou klimati-

zaci do skladu, ve kterém dochází k překračování teplot. Tato klimatizace by měla být manu-

álně ovladatelná, aby se v zimním období snížila teplota v tomto skladu, naopak v letním ob-

dobí by tato klimatizace mohla být vypnutá.  

6.5 Informační systém 

V této kapitole nebudou řečeny žádné návrhy, jenom zde budou konstatovány problémy, 

které se vyskytují s používáním informačního systému. 

Nejdříve začneme z té lepší stránky. Od ledna přešla NTR na nový informační systém, 

jak ve skaldu ústavní lékárny, tak ve skaldu zdravotnického materiálu. Každá taková změna  

je provázena odporem zaměstnanců, protože si musí zvykat a obzvláště se naučit pracovat 

v tomto novém informačním systému.  

Ve skladu ústavní lékárny byl tento nový informační systém přijat sice ne s velkým nad-

šením, ale po zaučení zaměstnanci záhy pochopili, že jim program usnadňuje práci. Stačí  

do systému zadat název přípravku, který bude uskladněn a počet naskladněných kusů. Systém 

sám vygeneruje všechny podstatné údaje k tomu, aby mohl být přípravek skladován. Pracov-

ník akorát musí ze systému vytisknout čárové kódy (pro léčiva, která jsou určená k prodeji)  

a nalepit je na léčivé přípravky. Následně může být produkt uskladněn nebo prodáván 

v lékárně. Přípravky určené pro pacienty nemocnice nejsou opatřeny čárovými kódy, jsou 

skladovány a uspořádány podle expiračních lhůt.  

Větší problém s informačním systémem mají ve SZM. Jak bylo řečeno, na nový infor-

mační systém QI měl sklad přejít již na začátku roku, ale vyskytly se nějaké problémy, proto 

nový systém byl plně spuštěn až na začátku měsíce března. Pracovnice skladu musí zpětně dát 

do tohoto nového systému všechny faktury a objednávky. V tom bych nespatřovala až takový 

problém, ale nový systém v konečném souhrnu objednávky nezobrazuje oddělení, které  

si materiál objednalo. V předešlém systému Neos byly objednávky přehledné a hned bylo na-

prosto jasné, které oddělení si objednalo jaký zdravotnický materiál. V novém informačním 
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systému musí pracovnice skladu dohledávat žádanky, aby bylo zboží správně vychystáno na 

rozvoz po oddělení.  

Systém QI byl přijat na základě jednání krajského zastupitelství, kde bylo rozhodnuto,  

že Nemocnice Třebíč musí přejít na tento nový informační systém od začátku roku 2012. 

Odůvodnění bylo takové, že všechny nemocnice, které spadají pod Kraj Vysočina, musí mít 

tento informační systém. Je zde zapotřebí asi více času, než se pracovnice skladu sžijí 

s novým informačním systémem a přijdou na jeho pozitivní stránky. Nemyslím si, že by kraj 

nařídil přijetí méně výkonného sytému, když takovéto technologie jdou neustále dopředu. 
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7 ZÁVĚR 

Tématem diplomové práce bylo optimalizovat proces zásobování ve zdravotnickém zaří-

zení. Zkoumaným zdravotnickým zařízením byla Nemocnice Třebíč. Jedná se o příspěvkovou 

organizaci, kterou vlastní kraj. V našem případě se jedná o Kraj vysočina se sídlem v největ-

ším krajském městě, Jihlava. Kraj dále spravuje další čtyři zdravotnická zařízení, jimiž jsou 

Nemocnice Havlíčkův Brod, Nemocnice Jihlava, Nemocnice Nové Město na Moravě a Ne-

mocnice Pelhřimov. Všechny uvedené nemocnice hospodaří jako příspěvkové organizace. 

V první části práce jsme byli blíže seznámeni s třebíčskou nemocnicí. Mohli jsme se do-

číst o jejím vzniku a výstavbě. Dále jsme se dozvěděli, že nemocnice získala certifikát jakosti 

ISO 9001:2001, který zajišťuje pacientům tu nejkvalitnější péči. Tento mezinárodní certifikát 

nemocnice získala v červnu 2009 a disponuje jím až do prosince roku 2013. Větší pozornost 

byla věnována ekonomické situaci. Mnoho lidí nedokáže ani odhadnout jakých nákladů a vý-

nosů příspěvková nemocnice měsíčně dosahuje, proto byly tyto údaje uvedeny v diplomové 

práci. V závěru ekonomické situace byl uveden hospodářský výsledek z předešlých tří let. 

Bylo zjištěno, že se nemocnice za minulý rok dostala ze 13 milionového schodku a dosáhla 

nepatrného zisku. Což svědčí o ozdravení hospodaření třebíčské nemocnice. Nebylo zapome-

nuto ani na veškerá pracoviště nemocnice a organizační strukturu. To byla stručná charakteris-

tika Nemocnice Třebíč.  

Po zpracování teoretické části, přešla práce plynule do analyzování současného stavu 

nemocnice v oblasti procesu zásobování, nákupu a skladování. Nejprve se analytická část vě-

nuje procesu nákupu, od vzniku potřeby na jednotlivých odděleních, přes povinnosti zadavate-

le potřeby, organizátora realizace a schvalovatele požadavku po samotnou realizaci nákupu  

až po reklamaci nakoupeného zboží.  

Po procesu nákupu se práce zabývala analýzou nejvýznamnějších dodavatelů Nemocnice 

Třebíč. V přehledné tabulce byli tito dodavatelé vyjmenování s upřesněním ročního objemu 

dodávky v korunách českých. Dále byla v práci uvedena kritéria, podle kterých nemocnice 

tyto dodavatele hodnotí. Zde byl identifikován problém při hodnocení dodavatelů, který byl 

dále podrobněji rozebrán v kapitole návrhy a doporučení. K této problematice je uvedena pří-

loha se vzorovou tabulkou pro hodnocení dodavatelů.  
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Posléze práce přešla k problematice zásobování v nemocnici, především zásobování lé-

čivy. Tato oblast se ve zdravotnickém zařízení řídí vnitřní směrnicí. Zde je například uvedeno 

jak žádat sklad ústavní lékárny o léčivé přípravky nebo případné objednání léčiv, když nejsou 

na skladu. Jsou tu stanoveny kritéria a nařízení jak převzít přijaté zboží ze skladu a především 

zásady uložení léčivých přípravků na oddělení. Pod tuto problematiku také spadají individuál-

ně vyráběné léčivé přípravky, které jsou vyráběny farmaceuty v ústavní lékárně. I tyto pří-

pravky musí být řádně označeny a musí být na nich uvedeny základní informace, jako je léčivá 

látka, datum použitelnosti nebo nároky na skladování.  

Poslední část analýzy současného stavu byla věnována nemocničním skladům. Například 

konsignačnímu skladu, který je součástí vybraných oddělení, jako je chirurgie nebo ortopedie. 

Důležitým skladem je sklad zdravotnického materiálu, kde jsou skladovány a objednávány 

veškeré zdravotnické pomůcky neléčivého charakteru. Blíže byl popsán materiál, který se zde 

v malém procentu skladuje, proces vystavení a schválení objednávky. Nejdůležitějším skla-

dem v nemocnici je ale sklad ústavní lékárny, kde jsou skladovány veškeré léčivé přípravky. 

Tento sklad se člení na několik menších skladů, podle toho, jaké léčivé přípravky jsou v nich 

skladovány. V práci byly tyto jednotlivé sklady samozřejmě představeny. A nebylo zapomenu-

to ani na zaměstnance, kteří zde pracují, především farmaceuti a farmaceutičtí asistenci.  

Závěrečná část diplomové práce byla zaměřena na návrhy a doporučení, které vyplynuly 

po zpracování současného stavu nemocnice v oblasti skladování a zásobování. Takže cíle di-

plomové práce bylo dosaženo, jelikož úkolem bylo optimalizovat proces zásobování ve zdra-

votnickém zařízení. Možná optimalizace hodnocení dodavatelů byla podrobněji rozebrána 

v návrzích. Realizací tohoto návrhu by došlo k zefektivnění výběru těch nejdůležitějších do-

davatelů třebíčské nemocnice. Dále byla navržena optimalizace prodejní plochy lékárny  

a skladových prostor jak skladu zdravotnického materiálu, tak skladu ústavní lékárny.  

Zpracování tohoto tématu bylo velice zajímavé a přínosné. V normální situaci se člověk 

těžko dostane do zázemí nemocničních skladů s tím, že může nahlédnout do problematiky 

zásobování a skladování zdravotnického materiálu a léčivých přípravků. Autorka měla mož-

nost se setkat s pracovníky skladů i s vedením nemocnice. Osobně si prošla a prohlédla 

všechny sklady, které nemocnice má k dispozici. Jak ve skladu zdravotnického materiálu, tak 

ve skladu ústavní lékárny, jí byly nápomocny vedoucí pracovnice jednotlivých skladů, které 

ochotně zodpovídali veškeré položené otázky.  
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Po absolvování exkurze ve skladech se autorka setkala s ekonomickým náměstkem pa-

nem Ing. Pavlem Nesnídalem, který má na starost schvalování veškerých příchozích objedná-

vek. Samozřejmě nejen to, zpracovává ekonomické výsledky potřebné do výročních zpráv, 

podílí se na výběru a hodnocení dodavatelů, ale především je jeho cílem, aby nemocnice efek-

tivně hospodařila. Což se mu podařilo za rok 2011 splnit, jelikož se třebíčská nemocnice do-

stala z několika miliónového schodku, který vykazovala nemocnice v roce 2009. Dokonce se 

za uplynulý rok hospodaření dostalo do nepatrného zisku. Výhled na tento rok  

je pozitivní, v plánu je snížení skladových zásob v ústavní lékárně, ve které je vázán kapitál 

v celkové hodnotě 7 milion korun českých. Tento problém byl podrobněji rozebrán v návrzích 

a doporučeních. Další plánované úspory se týkají dodavatelů. Na letošní rok byli vybráni do-

davatelé, kteří nabízejí stejné služby a produkty jako nynější hlavní dodavatel, ale za přijatel-

nější ceny, což se bezpochyby projeví v nákladech, které by měly být nižší než v předešlém 

roce.  

Diplomová práce byla tedy vypracována za pomocí pracovníků Nemocnice Třebíč, pře-

devším vedoucí skladu zdravotnického materiálu paní Bartošové, vedoucí farmaceutických 

asistentů slečny Toufarové, pracující ve skladu ústavní lékárny a především za pomoci výše 

jmenovaného ekonomického náměstka pana Ing. Pavla Nesnídala. Zpracování tématu diplo-

mové práce bylo bezesporu zajímavé a umožnilo nahlédnout do vnitřních prostor nemocnice. 

Nejen to byl přínos diplomové práce, ale také ho je možné shledat v pochopení fungování 

procesu zásobování ze zdravotnických zařízení. 
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SEZNAM ZKRATEK 

tj. to je    SAK spojená akreditační komise 

apod. a podobně    IT informační technologie  

aj. a jiné 

tzn. to znamená 

např. na příklad 

tis. tisíc 

SZM skald zdravotnického materiálu 

ČR Česká republika 

ARO anesteziologicko-resuscitační oddělení 

NTR Nemocnice Třebíč 

KÚ krajský úřad 

Měú Městský úřad 

SR státní rozpočet 

EEG Electro-Encefalo Graf 

EMG elektromyografie 

CT computer Tomograph 

ORL nosní, ušní, krční 

THP technicko hospodářský pracovník 

p.o. příspěvková organizace 

a.s. akciová společnost 

s.r.o. společnost s ručením omezeným 

ISO International Standards od Organization 

NFOZP Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením 
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