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1 Úvod 

 

Zdravotnictví je oblastí týkající se života všech lidí, neboť slouží k uspokojování 

zdravotnických potřeb obyvatelstva bez ohledu na jejich finanční situaci či sociální postavení. 

Zdravotní péče se řídí podle Ústavy ČR, jejíž součástí je také Listina základních práv a 

svobod, na základě které má každý jedinec právo na ochranu zdraví. Všem občanům České 

republiky musí být poskytnuta zdravotní péče v rámci veřejného zdravotního pojištění. 

 

V dnešní době je zdravotnictví velmi důležitým a častým tématem různých diskuzí a 

řeší se otázky financování a pokrytí nákladů poskytnuté zdravotní péče, ale také na co má 

jedinec právo v rámci všeobecného zdravotního pojištění a na co by si již měl připlatit jako za 

nadstandardní zdravotní péči. 

 

Zdravotnictví představuje soustavu zdravotnických zařízení, které poskytují odbornou 

zdravotní péči a lze je rozdělit podle různých hledisek do několika skupin. Ekonomika a 

hospodaření zdravotnických zařízení závisí na jejich právní formě. V dnešní době může být 

zřizovatelem stát, město, obec, církev, charitativní organizace a fyzická či právnická osoba. 

Zvyšuje se počet soukromých majitelů zdravotnických zařízení, což vytváří konkurenční 

prostředí na trhu zdravotní péče. Mezi soukromé zřizovatele patří také akciové společnosti, 

kterou je Vítkovická nemocnice a.s. a je založena dle platného obchodního zákoníku a zákona 

č.160/1992 Sb. o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních. 

 

Cílem diplomové práce je na základě provedené analýzy hospodaření Vítkovické 

nemocnice a.s. zhodnotit její hospodaření a uvést návrhy na opatření, jež mohou přispět 

k efektivnějšímu hospodaření. 

 

V souladu s cílem je stanovena hypotéza, že finanční prostředky přijaté od veřejných 

zdravotních pojišťoven pokryjí 100% celkových nákladů hospodářské činnosti Vítkovické 

nemocnice a.s. 

 

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

Metoda analýzy je použita k vypracování teoretické části s cílem rozčlenění nemocnic dle 
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jejich právní formy za pomocí obsahové analýzy dostupné literatury. Dále v první praktické 

části je použita analýza a komparace, neboli srovnání, hospodaření Vítkovické nemocnice a.s. 

v období 2007 – 2011 na jednotlivé položky. V druhé praktické části se využívá metody 

dedukce k zhodnocení hospodaření a navrhnutí opatření. Metoda syntézy je v diplomové práci 

použita ke sjednocení zjištěných údajů. 

 

Diplomová práce se skládá ze tří částí. První část práce se zabývá právními formami 

existence nemocnic se zaměřením na akciovou společnost. Obsahem této kapitoly je obecná 

charakteristika oblasti zdravotnictví a ekonomických aspektů trhu zdravotní péče. V další 

části je pozornost věnována postavení nemocnic v systému péče, společným rysům nemocnic 

a jejich možnostem financování. Důležitou částí je rozdělení nemocnic dle jejich právní formy 

se zaměřením na akciovou společnost. 

 

V druhé části práce je provedena analýza hospodaření Vítkovické nemocnice a.s. 

v letech 2007 až 2011. Nejprve je uvedena charakteristika Vítkovické nemocnice a.s., její 

stručný historický vývoj do současné právní formy, organizační struktura a spektrum 

poskytované zdravotní péče. Je zde proveden rozbor hospodaření nemocnice ve sledovaných 

letech se zaměřením na provozní hospodářství. 

 

V třetí části je provedeno zhodnocení získaných informací z předchozí části a jsou 

navrženy opatření, které mohou vést k zefektivnění hospodaření nemocničního zařízení. 

 

Diplomová práce je zpracována na základě dostupné literatury, platných právních 

předpisů, internetových stránek a interních podkladů Vítkovické nemocnice a.s. 
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2 Právní formy existence nemocnic se zaměřením na akciovou 

společnost 

 

 

Zdravotnictví ve vyspělých zemích je nedílnou součástí života všech obyvatel. 

V dnešní době je kladen důraz na poskytování kvalitní zdravotní péče, která působí pozitivně 

na celou společnost. V tomto specifickém sektoru ekonomiky, je potřebná neustálá korekce, 

regulace a reformy. Členské státy Evropské unie mají ve své kompetenci financování a 

poskytování zdravotní péče. Systém zdravotnictví v rámci EU není sjednocený, ale státy 

navzájem spolupracují v rámci zlepšení informovanosti ohledně veřejného zdraví a studia 

faktorů ovlivňujících zdravotní stav. Česká republika opustila v roce 1992 centrálně řízený 

systém financování zdravotnictví a přešla na tzv. pluralitní systém, v rámci kterého se využívá 

více zdrojů financování. Zdravotní systém v České republice je vymezen Ústavou České 

republiky a je regulován řadou zákonů.
1
 Každý stát má stanovenou zdravotní politiku, což je 

přístup oficiálních institucí, hlavně vlády státu, která má přesně definovány zdravotní cíle. 

Zdravotní politika spočívá na řadě rozhodnutí, usnesení, ale také činností prováděných při 

naplňování zdravotních potřeb a oblastí, která ovlivňují zdraví jednotlivce či společnosti.
2
 

Všechny evropské země vycházejí z tradičního principu sociální ekvity, které se liší jen její 

mírou. Každý jedinec má občanské právo na poskytnutí zdravotní péče podle Světové 

zdravotnické organizace a každý stát je povinen to zajistit. Světová zdravotnická organizace 

definuje ekvitu ve zdraví v ideálním prostředí jako stejnou příležitost dosáhnout svého plného 

zdraví pro všechny jedince. Sociální ekvita je chápána také jako solidarita bohatých s 

chudými, zdravých s nemocnými, mladých se staršími, jedinců s rodinami a ekonomicky 

aktivních s ekonomicky neaktivními. Snahou všech pracovníků zdravotní péče by mělo být 

vyřešení jeho svízelné situace, ve které se může člověk díky nemoci nacházet a snažit se 

uspokojit jeho potřeby po stránce biopsychosociální a spirituální. Zdravotnictví České 

republiky je systém založený na solidaritě a dostupnosti zdravotní péče pro všechny občany.
3
 

 

                                                 
1
 OCHRANA, František. Veřejný sektor a veřejné finance: financování nepodnikatelských a podnikatelských 

aktivit. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 261 s. ISBN 978-80-247-3228-2. 
2
 VURM, Vladimír. Vybrané kapitoly z veřejného a sociálního zdravotnictví. 1. vyd. Praha: Triton, 2007. 125 s. 

ISBN 978-80-7254-997-9. 

3 JAROŠOVÁ, Darja. Organizace a řízení ve zdravotnictví. 2. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 

2008. 107 s. ISBN 978-80-7368-605-5. 
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Státní správu v rámci ochrany veřejného zdraví vykonává Ministerstvo zdravotnictví, 

krajské hygienické stanice, Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra, Ministerstvo životního 

prostředí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo dopravy a krajské úřady. Soustavu 

orgánů ochrany veřejného zdraví tvoří Ministerstvo zdravotnictví, krajské hygienické stanice, 

Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra. 

 

Ministerstvo zdravotnictví je řídícím a kontrolním orgánem v ochraně veřejného 

zdraví a je odpovědný za vytváření a aplikování národní politiky a dodržování mezinárodních 

smluv v této oblasti. Je také řídícím a kontrolním orgánem krajských hygienických stanic a 

vydává opravné prostředky proti jejich rozhodnutí. Vykonává dohled nad činností státní 

správy Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra. Vydává nařízení ohledně řádného a 

mimořádného očkování, epidemií a zahraničních infekčních onemocnění.
4
 

 

Zdravotnické služby nelze zařadit do žádné ze tří základních kategorií statků, které se 

člení na čistě kolektivní, smíšené kolektivní a privátní statky, neboť se odlišují svou 

heterogenní povahou. Nejvýrazněji se projevují jako nemateriální smíšené kolektivní statky.
5
 

Alokačním mechanismem těchto statků je trh, pomocí kterého jsou přerozdělovány. Mezi 

vlastnosti těchto statků patří nerivalita a nevylučitelnost. I když se jedná o smíšené statky, u 

kterých je možná vylučitelnost ze spotřeby v případě, pokud jedinec není ochoten platit 

uživatelský poplatek, tak naopak ve zdravotnictví to nelze z důvodu neplacení zdravotního 

pojištění, neboť zákony o veřejném zdravotním pojištění obsahují klauzule, že dluhy na 

pojištění nejsou důvodem odmítnutí péče.
6
 

 

 

 

 

                                                 
4
 OCHRANA, František. Veřejný sektor a veřejné finance: financování nepodnikatelských a podnikatelských 

aktivit. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 261 s. ISBN 978-80-247-3228-2.. 
5
 BOROVSKÝ, Juraj a Věra DYNTAROVÁ. Ekonomika zdravotnických zařízení. 1. vyd. Praha: České vysoké 

učení technické, 2010. 114 s. ISBN 978-80-01-04485-8. 
6
 BARTÁK, Miroslav. Ekonomika zdraví: sociální, ekonomické a právní aspekty péče o zdraví. 1. vyd. Praha: 

Wolters Kluwer Česká republika, 2010. 223 s. ISBN 978-80-7357-503-8. 
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V oblasti zdravotnictví tedy existuje trh, kde se setkává poptávka s nabídkou. O tržní 

rovnováze lze hovořit spíše výjimečně, neboť častěji se jedná spíše o převis nabídky nebo 

poptávky. 

 

Poptávka po péči o zdraví vychází z poptávky po zdraví neboli získání zdravotního 

potenciálu jedince. Poptávka po zdravotnických službách, z pohledu její elasticity, je málo 

elastická, což znamená, že poptávané množství není převážně závislé na její ceně, protože 

nemoc jedinci jinou volbu než poptávat péči neumožňuje, pokud se chce uzdravit. Výjimku 

však tvoří např. estetické chirurgické zákroky nebo nákup kontaktních čoček. Poptávka 

v oblasti zdraví je ovlivněna několika faktory, a to demografickým složením a zdravotním 

stavem obyvatelstva a jeho determinanty, historickými a kulturními zvyklostmi a v neposlední 

řadě nabídkou zdravotnických služeb. 

 

Nabídka péče o zdraví vychází z nabídky poskytovatelů péče o zdraví a jiných. 

Nejmenší jednotkou produkce poskytovatele zdravotní péče je zdravotní služba, která přináší 

výsledek, jehož hodnotu může spotřebitel posoudit.
7
 

 

Na trhu v oblasti péče o zdraví se vyskytují určité jevy, které tržní mechanismus 

mohou ovlivnit negativně či pozitivně. Jedná se o externality a asymetrii informací. 

Externality mohou být pozitivní, negativní nebo reciproční. Ve zdravotnictví se jedná o 

pozitivní externalitu např. při výzkumu nových zdravotnických technologií, na základě 

kterého jiný výrobce vyprodukuje doplňkové výrobky. O negativní externalitu se jedná 

například z důvodu znečištěného ovzduší, které způsobuje onemocnění, jehož léčba je 

nákladná. Reciproční externalita vzniká v případě, kdy oba subjekty mají navzájem prospěch 

a nic za něj neplatí.
8
 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 BARTÁK, Miroslav. Ekonomika zdraví: sociální, ekonomické a právní aspekty péče o zdraví. 1. vyd. Praha: 

Wolters Kluwer Česká republika, 2010. 223 s. ISBN 978-80-7357-503-8. 
8
 Tamtéž 
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2.1 Postavení nemocnic v systému péče o zdraví 

 

Zdravotnický systém každým rokem vynakládá obrovské množství finančních 

prostředků, a na základě toho, tento sektor patří mezi nejvýznamnější oblasti ekonomiky. 

Proto je velmi důležité, aby se zdravotnická zařízení snažila co nejefektivněji zabezpečit 

využívání zdravotnických služeb.
9
 Základní jednotkou zdravotnictví je zařízení neboli právní 

subjekt, který představuje institucionalizovanou jednotku, která je veřejně známá, 

kontrolovatelná a postižitelná.  

 

Zdravotnické instituce lze klasifikovat do určitých skupin dle posloupnosti kontaktů, 

naléhavosti, místa poskytování a činnosti konkrétní instituce. Dle posloupnosti kontaktů se 

jedná o primární, sekundární a terciární instituce. Dle naléhavosti instituce je poskytována 

urgentní, akutní, následná a chronická léčba. Místem poskytování zdravotní péče mohou být 

domácnosti, ambulance, nemocnice a ústavy, kdy tyto instituce mohou provádět preventivní, 

léčebné, pomocné, řídící či správní činnosti. 

 

Primární zdravotní péčí se rozumí poskytování nezbytné zdravotní péče, do níž se 

řadí praktický lékař pro dospělé, praktický lékař pro děti a dorost, gynekolog a stomatolog. 

 

Sekundární zdravotní péčí se rozumí specializovaná ambulantní a odborná 

nemocniční péče, která může být poskytována ve formě ambulantní či lůžkové. 

 

V rámci terciární zdravotní péče je poskytovaná vysoce specializovaná lékařská péče 

ve výzkumných ústavech zřizovaných Ministerstvem zdravotnictví, kdy se jedná o velmi 

nákladnou zdravotní péči.
10

 

 

Nemocnice jsou zdravotnická zařízení, která poskytují ambulantní a lůžkovou základní 

a specializovanou diagnostickou a terapeutickou péči a nezbytná preventivní opatření. 

Nemocniční péče v systému zdravotní péče hraje důležitou, ale zároveň nejnákladnější část a 

                                                 
9
 BARTÁK, Miroslav. Ekonomika zdraví: sociální, ekonomické a právní aspekty péče o zdraví. 1. vyd. Praha: 

Wolters Kluwer Česká republika, 2010. 223 s. ISBN 978-80-7357-503-8. 
10

 GLADKIJ, Ivan. Management ve zdravotnictví. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2003. 380 s. ISBN 80-7226-

996-8. 
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řadí se do oblasti sekundární a terciární zdravotní péče.
11

 Pro financování zdravotnického 

zařízení jsou důležité tři subjekty, které jsou vzájemně propojeny a ovlivňují se. Patří mezi ně 

klient, jež potřebuje zdravotní péči a je jejím příjemcem. Tuto péči poskytuje druhý subjekt, 

což jsou lékaři a zdravotnická zařízení. Posledním subjektem je ten, který zdravotní péči 

uhradí. Možnou alternativou úspor ve zdravotnictví je ovlivnit chování účastníků, tj. občanů, 

poskytovatelů, manažerů, plátců a státu.
12

 

 

Zdravotní péče je financována ze tří základních zdrojů, kterými jsou zdravotní 

pojišťovny, veřejné rozpočty a přímé platby domácností, ale existují i další zdroje, které mají 

zanedbatelný význam, což jsou např. cestovní zdravotní pojištění, podniky v oblasti závodně-

preventivní péče a neziskové organizace. 

 

Prvním, největším zdrojem financování zdravotní péče je veřejné zdravotní pojištění 

prostřednictvím zdravotních pojišťoven. Zdravotní pojišťovny fungují na základě zákona č. 

48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, který stanovuje, že povinné zdravotní pojištění 

musí mít sjednáno každá osoba s trvalým pobytem na území České republiky nebo osoba bez 

trvalého pobytu, ale je zaměstnancem u zaměstnavatele se sídlem na území České republiky. 

Občané České republiky si musí tedy povinně uzavřít a platit zdravotní pojištění. Je vymezena 

skupina osob, za kterou stát odvádí pojistné ze státního rozpočtu do systému zdravotnictví. 

Mezi ty například patří nezaopatřené děti, ženy či muži na mateřské dovolené, osoby 

pobírající rodičovský příspěvek, dávky sociální péče, důchod, nezaměstnaní v evidenci úřadu 

práce, osoby ve vazbě či výkonu trestu a další. Jsou to instituce, které jsou státem pověřeny, 

aby zajistili výběr pojistného na zdravotní pojištění a následně uhradili zdravotní úkony 

poskytovatelům péče. Zdravotní pojišťovny zajišťují financování ambulantní, ústavní a 

lázeňské péče, léků, nákladů na léčení v zahraničích, dopravy a záchranné služby. Plní také 

kontrolní a regulační funkci. Kontrolní funkce spočívá v kontrole kvality a objemu 

poskytované zdravotní péče, dodržení smluvních a platebních podmínek. Regulační funkce 

spočívá v koordinaci množství zdravotnických zařízení, což je regulováno počtem uzavřených 

smluv s jednotlivými zdravotnickými zařízeními. 

 

                                                 
11

 BARTÁK, Miroslav. Ekonomika zdraví: sociální, ekonomické a právní aspekty péče o zdraví. 1. vyd. Praha: 

Wolters Kluwer Česká republika, 2010. 223 s. ISBN 978-80-7357-503-8. 
12

 JAROŠOVÁ, Darja. Organizace a řízení ve zdravotnictví. 2. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 

2008. 107 s. ISBN 978-80-7368-605-5. 
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Druhým největším základním zdrojem jsou přímé výdaje domácností. V současné 

době není vytvořen dostatečně velký prostor pro přímé platby občanů, ale jejich význam 

postupně roste. Momentálně není možné, aby si pacienti zaplatili část péče nad rámec péče 

hrazené ze zdravotního pojištění. Pokud by tato situace nastala, mohlo by to vést k vyšší 

motivaci pacientů pečovat o své zdraví, ke kontrole poskytnuté péče i cen. Kontrola 

poskytnuté péče je možná i nyní, neboť pacienti si mohou kontrolovat výši výdajů za 

spotřebované zdravotní služby prostřednictvím výpisů, které vydávají zdravotní pojišťovny.
 

Podíl přímých plateb občanů se postupně zvyšuje, neboť v roce 2007 byl vydán zákon 

č.261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů a s platností od 1. 1. 2008 se tímto zavedla 

spoluúčast pacienta na financování zdravotní péče regulačními poplatky. Přímé výdaje 

domácností představují také platby za léky, kdy si připlácejí za předepsaná léčiva, volně 

prodejné léky mají za plnou cenu a za prostředky zdravotnické techniky. Dalším významným 

podílem jsou platby za nadstandardní služby u stomatologů, lázně, nadstandardní pokoje 

v nemocničních zařízeních a za různé typy potvrzení zvláště u praktických lékařů. 

 

Třetím největším základním zdrojem jsou veřejné rozpočty, což jsou doplňkové 

finanční zdroje, jejichž hlavní úlohou je financování souvisejících činností, tj. vědy a 

výzkumu, vzdělávání pracovníků, preventivní programy a hygiena, které nejsou hrazeny 

z veřejného zdravotního pojištění, dále poskytují neúčelové dotace ztrátovým zdravotnickým 

zařízením, podílejí se na financování investičních projektů a provozu institucí státní zdravotní 

správy, mezi které patří Ministerstvo zdravotnictví, Státní zdravotní ústav, Státní ústav pro 

kontrolu léčiv a Ústav zdravotnických informací a statistiky.
 13

 

 

Struktura organizace v nemocnicích je velmi složitá a náročná. Základními složkami 

jsou ředitel, sektor věnovaný přímo zdravotní péči a sektor finanční a personální. V čele 

každého oddělení je primář, který zodpovídá za personální složení svých podřízených, jejich 

pracovní činnost, kvalitu a úroveň poskytované zdravotní péče, finanční náklady svého 

oddělení, dalšího vzdělávání svých podřízených, dodržování ochrany osobních dat 

nemocných atd. Za ošetřovatelský personál zodpovídají vrchní sestry, kterým je nadřízena 

hlavní sestra nemocnice či manažerka pro ošetřovatelskou péči nebo se také používá název 

náměstkyně. Zdravotních sester je celorepublikově nedostatek. Do ošetřovatelského personálu 
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patří zdravotní sestry různé kvalifikace, zdravotní asistenti, ošetřovatelky a sanitářky. Dalším 

nelékařským zdravotnickým personálem jsou ergoterapeuti, fyzioterapeuti, psychologové, 

sociální pracovníci, logopedi, pracovníci laboratoří a radiologie, z technicko-provozního 

úseku a administrativy.
14

 

 

Lidské zdroje představují klíčový faktor úspěchu ve všech pracovních oborech, zvláště 

pak v oborech, ve kterých se lidský vztah stává součástí profese, jako tomu je ve 

zdravotnictví. V oblasti pracovníků ve zdravotnictví se velmi často řeší oblasti finančního 

ohodnocení, pracovních podmínek, věková struktura a trendy zahraniční migrace. Pro tvůrce 

zdravotní politiky byl Světovou zdravotnickou organizací vytvořen akční rámec pro efektivní 

a udržitelné řízení lidských zdrojů. V rámci tohoto rámce se pracuje s šesti oblastmi, a to 

politika, vedení, partnerství, vzdělávání, finance a systém řízení lidských zdrojů. Tento rámec 

je součástí ucelené strategie pro analýzu, plánování, realizaci, monitoring a hodnocení situace 

lidských zdrojů, neboť je velmi důležité, nejen znát přesný důvod zásahů, ale také jakým 

způsobem jsou zásahy plánovány a uskutečněny. Dále je definováno dvanáct kritických 

faktorů úspěchu. První polovina z nich jsou faktory související s procesem a druhá polovina 

související s obsahem. Mezi procesní faktory patří vnitřní potřeba země zabývat se touto 

problematikou, podpora vlády, multioborový přístup, zapojení zájmových skupin, podpora 

donátorů a generová senzitivita. Mezi faktory související s obsahem patří zaměření na 

výsledky, systémovost, dostupnost poznatků, orientace na proces učení, inovativnost a 

komplexnost.
15

 

 

Profese zdravotnických pracovníků patří mezi pomáhající profese, tudíž je potřeba, 

aby byla vykonávána svědomitě, poctivě a empaticky k nemocným lidem. Zdravotničtí 

pracovníci musí při výkonu své profese dodržovat nařízení vydávané Ministerstvem 

zdravotnictví a profesními organizacemi. U lékařů se jedná o Českou lékařskou komoru a u 

zdravotních sester Česká asociace sester. Zdravotničtí pracovníci jsou povinni se neustále 

kontinuálně vzdělávat, neboť zdravotnictví se neustále vyvíjí kupředu. Stanovují se nové 

postupy a trendy při prevenci a léčbě onemocnění u pacientů, proto je potřeba aby probíhala 
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neustálá edukace jak zdravotnických pracovníků, ale také občanů, jak pečovat o své zdraví či 

se snažit o jeho navrácení ze stavu nemoci.
16

 

 

V České republice dle platných právních norem zdravotní péči mohou poskytovat 

zdravotnická zařízení ve vlastnictví státu, města, obcí, církve, charitativní organizace, 

fyzických a právnických osob, které fungují na základě dostupných poznatků lékařské vědy. 

Nárůst soukromých majitelů přináší konkurenční prostředí a tím dochází ke zvyšování kvality 

poskytovaných služeb a rozumnému využívání prostředků.
17

 

 

Zařízení ve vlastnictví státu, kraje, města či obce, jsou příspěvkové nebo rozpočtové 

organizace, které jsou financovány zřizovatelem a úhradami za provedené zdravotní výkony 

zdravotními pojišťovnami a jejich hospodaření je určováno normami zákonů.
18

 Podstatou 

příjmů jsou převody finančních prostředků z veřejných zdrojů, a to ze státního a veřejného 

rozpočtu. V současné době lze využít kombinaci veřejných a soukromých zdrojů. Stále 

častěji, dochází k transformaci příspěvkových organizací na obchodní organizace, která 

přináší změnu v oblastech ekonomických principů, v systému řízení těchto nemocnic, 

v zásadách hospodaření, v rozdělování disponibilního zisku a v úhradách ztráty. V minulosti 

převažovala forma rozpočtových organizací, jež byly financovány pouze z veřejných zdrojů. 

Nemocnice jako obchodní organizace založené podle obchodního zákoníku se mohou stát 

společností s ručením omezeným, družstvem nebo akciovou společností.
19

 

 

Nemocnice, jejichž zřizovatelem je stát, náleží buď do resortu zdravotnictví, vnitra, 

dopravy, obrany a spravedlnosti. Ministerstvo zdravotnictví zřizuje fakultní a vojenské 

nemocnice. V síti zdravotnických zařízení mají specifické místo, nad kterým má 

prostřednictvím ministerstva zdravotnictví přímou kontrolu stát. Jednotlivé pracoviště jsou 

využity pro výuku lékařských a farmaceutických fakult, k postgraduálnímu vzdělávání lékařů 

a farmaceutů. Oddělení fakultních nemocnic jsou rozděleny na kliniky, ústavy, oddělení, pro 

všechny jsou společné léčebné a vyšetřovací složky, lékárny a jiné pracoviště. Ministr 

zdravotnictví jmenuje a odvolává přednosty klinik. V oblasti vysokoškolského vzdělávání 
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spadají přednostové klinik děkanovi lékařské fakulty. Jsou vysoce specializované, pracují dle 

nejnovějších moderních metod, disponují vysoce kvalifikovaným personálem. Tím vším 

zvyšují kvalitu poskytované zdravotní péče a odráží se to v jejich výsledcích zlepšení 

zdravotního stavu klientů po hospitalizaci.
20

 

 

Na úrovni krajů jsou zřizovány a provozovány speciální zdravotnické zařízení, jedná 

se například o protialkoholní léčebny a záchytné stanice. Obce a města zřizují nestátní 

zdravotnická zařízení, kterými jsou veřejné nemocnice, které vlastní a spravují. Soukromé 

nemocnice mohou být neziskového charakteru, jehož vlastníkem je církev či charita, ale také 

nemocnice podnikatelského charakteru, které jsou založeny například jako akciová 

společnost, společnost s ručením omezeným nebo družstvo. 

 

Dohled nad hospodařením nemocničních zařízení má jejich vlastník. U státních se 

jedná o stát, u veřejnoprávní korporace o správní a dozorčí radu, a u akciových společností o 

akcionáře.
21

 

 

Soukromé nemocnice mohou vykonávat svou činnost v právní formě jako veřejné 

obchodní společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným a akciové 

společnosti. 

 

Veřejná obchodní společnost je složena minimálně ze dvou fyzických či právnických 

osob, které působí pod společnou obchodní firmou a co se týče závazků, tak za ně ručí 

společně celým svým majetkem. Mohou ji vést všichni společníci, vklad není v zákoně 

povinně definován a zisk či ztráta je všem rozdělena stejným podílem. 

 

Komanditní společnost představuje minimálně jednoho komplementáře a jednoho 

komanditistu. Rozdíl mezi těmito společníky je v tom, že komplementáři ručí za závazky 

společnosti veškerým majetkem, za to komanditisté jen v rámci svého vkladu zapsaného 

v obchodním rejstříku a většinou se i zisk či ztráta dle toho rozděluje. Z toho vyplývá, že 
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komplementáři májí právo společnost řídit či zastupovat, ostatní je mohou pouze kontrolovat. 

Vše musí být vymezeno ve společenské smlouvě. 

 

Společnost s ručením omezeným patří mezi nejčastější kolektivní formy nejen ve 

zdravotnictví. Tato společnost ručí za závazky celým svým majetkem. Skládá se minimálně 

z jednoho či maximálně z padesáti společníků. Dle zákona je stanovena minimální výše 

základního kapitálu a vkladu jednoho společníka. Nejvyšším orgánem společnosti je valná 

hromada a zastupují ji jednatelé, mezi jejichž povinnosti patří zajistit řádnou evidenci a 

účetnictví.
22

 

 

Zákon č.160/1992 Sb. o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních 

konkrétně specifikuje pravidla pro hospodaření a vnitřní strukturu, rozsah poskytované péče 

poradenské, ambulantní, ústavní, ošetřovatelské, diagnostické, preventivní, léčebné, 

rehabilitační, lázeňské, lékárenské a dopravní zdravotnické služby a odbornou způsobilost k 

poskytování rozsahu zdravotní péče zaměstnancům, podmínky hygienické, personální, věcné 

a technického vybavení, dále konkrétně určuje povinnosti, např. spolupráce s jinými 

zařízeními, vedení zdravotnické dokumentace a plnění úkolů pro informační soustavu. Dále 

zákon určuje způsob úhrady péče a podmínky k získání či zrušení registrace.
23

  

 

Místem registrací nestátních zdravotnických zařízení jsou krajské úřady, v přenesené 

působnosti, které se také staly po roce 2003 vlastníky některých nemocnic rozpadem okresů. 

Některé z těchto nemocničních zařízení byly později zprivatizovány a staly se akciovými 

společnostmi, což přineslo pro mnohé z nich zlepšení v poskytování zdravotní péče a 

zmodernizování. K registraci je potřeba, aby prokázaly, že mají k dispozici dostatečné 

technické vybavení potřebné k poskytování zdravotní péče, kvalifikovaný personál, který je 

oprávněný poskytovat potřebný typ požadované péče v konkrétním oboru.
24
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Zdravotnické zařízení musí mít oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Každá 

zdravotnická instituce musí splňovat určité podmínky, které jsou stanoveny vyhláškou 

Ministerstva zdravotnictví. Jedná se o licenci a schválení personálního a technického 

vybavení Českou lékařskou komorou, přidělení IČO, registraci u finančního úřadu, schválení 

prostor a hygienicko-epidemiologického režimu příslušnou hygienickou stanicí, uzavření 

smluv se zdravotními pojišťovnami, povinné profesní pojištění lékařů u komerční pojišťovny, 

zajištění materiálů pro běžné ekonomické činnosti. Mezi ekonomické činnosti zdravotnické 

instituce patří řízení a správa, zásobování základním, pomocným a vedlejším materiálem, 

vlastní poskytování zdravotních služeb, obslužné a pomocné činnosti, fakturace a úhrady 

zdravotní péče.
25

 Souhrnný doklad, který je vydán na základě splnění stanovených požadavků 

personálního, věcného a technického vybavení a hygienických požadavků, obsahuje 

náležitosti, mezi které patří název, sídlo a identifikační číslo zdravotnického zařízení, název a 

sídlo orgánu provádějícího kontrolu, vymezení předmětu a datum provedené kontroly, 

podpisy osob provádějících kontrolu a osvědčení o splnění stanovených požadavků.
26

 

 

Provoz nestátního zdravotnického zařízení je podmíněn vydáním rozhodnutí o 

registraci, ve smyslu zákona o zdravotní péči v nestátních zdravotních zařízeních. Žadatelem 

může být fyzická nebo právnická osoba, která bude provozovatelem zařízení. V případě 

fyzické osoby, musí být způsobilá k právním úkonům, bezúhonná a mít odbornou způsobilost, 

která odpovídá druhu a rozsahu zdravotní péče pro potřebnou odbornost. V případě právnické 

osoby, která by neměla odpovídající odbornou způsobilost, musí být stanoven odborný 

zástupce, který bude odpovídat za odborné vedení nemocnice. Žádost se podává na 

příslušném krajském úřadě dle místa provozování zdravotnického zařízení. Je k ní přiložen 

doklad o vzdělání, zdravotní způsobilosti, bezúhonnosti, souhlas orgánu kompetentního 

k registraci s personálním a věcným vybavením, s druhem a rozsahem zdravotní péče, pokud 

se jedná o provoz lékárenského zařízení, tak vydané osvědčení Státního ústavu pro kontrolu 

léčiv, dále souhlas Ministerstva zdravotnictví ČR u transplantačních center, tkáňových bank a 

středisek pro vyhledávání dárců krvetvorných buněk, osvědčení k výkonu zdravotnického 

povolání bez odborného dohledu vydané Ministerstvem zdravotnictví ČR, schválený provozní 

řád orgánem ochrany veřejného zdraví, souhlas Ministerstva zdravotnictví ČR k provozu 
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nestátního zdravotnického zařízení zahraniční fyzickou či právnickou osobou a v neposlední 

řadě vyplněný tiskopis žádosti o registraci. Žádost musí obsahovat tyto údaje, a to fyzické 

nebo právnické osoby, druh a rozsah poskytované zdravotní péče, místo provozování, uvedení 

nájemního či vlastnického vztahu a den zahájení provozu činnosti. 

 

Nestátní zdravotnické zařízení je povinné poskytnout druh zdravotní péče v rozsahu 

stanoveném v rozhodnutí o registraci. S příslušným krajem uzavírá zdravotnické zařízení 

smlouvu, pokud žádalo v registraci, že chce zajistit zdravotní péči v obvodu své působnosti, 

kde se bude podílet na zajištění pohotovostní služby, lékařské služby první pomoci, 

poskytnutí zdravotní péče při hromadných nehodách, otravách a přírodních katastrofách, dále 

činnosti v souvislosti s protiepidemickými opatřeními a také prohlídky osob pro posouzení 

jejich zdravotní způsobilosti. Musí spolupracovat s ostatními zdravotnickými zařízeními 

v závislosti na potřebě při poskytování zdravotní péče a zpracovávat provozní a 

zdravotnickou dokumentaci. I když provozovatel zaměstnává jednoho zaměstnance, musí 

uzavřít smluvní pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jeho zaměstnancům při realizaci 

pracovních úkolů, nebo v přímé souvislosti s nimi, za které odpovídá. Před zahájením činnosti 

musí také uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou občanům v souvislosti 

s poskytováním zdravotní péče. 

 

Zdravotní péče je zde hrazena buď bez přímé úhrady, nebo za přímou úhradu osobou, 

které byla zdravotní péče poskytnuta. Bez přímé úhrady na základě všeobecného zdravotního 

pojištění, smluvního zdravotního pojištění, pokud jsou náklady uhrazeny jiným 

zdravotnickým zařízením, jinou právnickou či fyzickou osobou. 

 

Pokud skončí platnost osvědčení, souhlasu, odborné způsobilosti či povolení, může 

být registrace zrušena. Ukončení činnosti může také nastat v případech závažného či 

opakovaného porušení hygienických a protiepidemických zásad při provozu zdravotnických 

zařízení na základě zjištění orgánu ochrany veřejného zdraví, dále pokud dochází 

k porušování podmínek a povinností vázaných na rozhodnutí o registraci, nebo v situaci, kdy 

by provozovatel požadoval v rozporu s obecně závaznými právními předpisy finanční úhradu 
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za zdravotní péči. Nestátní zdravotnické zařízení může zažádat o zrušení registrace tři měsíce 

před termínem, kdy bude registrace zrušena.
27

 

 

Akciová společnost je ve vyspělých zemích nejrozšířenější podnikatelskou formou. 

Vzniká dvojím způsobem, a to založením nové společnosti s následným zápisem do 

obchodního rejstříku, nebo přeměnou jiné obchodní společnosti či družstva, kdy dojde ke 

změně její právní formy. Je založena k naplnění deklarovaného cíle, k němuž jsou směřovány 

majetkové vklady. Zakladateli jsou osoby, které podepisují svým jménem zakladatelskou 

smlouvu. Pokud se jedná o jednu osobu, tak se jedná o zakladatelskou listinu. Zakladatelem 

může být osoba fyzická, právnická a zahraniční či stát. Minimální počet zakladatelů je u 

fyzických osob stanoven na dvě a u ostatních již není omezen. Je možné vytvořit také 

jednoosobní společnost, která vzniká založením jediného akcionáře, který musí být 

právnickou osobou a je stanoven jeho povinný zápis do obchodního rejstříku. Dále všechny 

smlouvy uzavřené mezi akcionářem a společností musí mít formu notářského zápisu nebo být 

podepsána před orgánem pověřeným legalizací. Tento charakter společnosti se nejčastěji 

využívá při budování koncernů, což je skupina právně samostatných subjektů, jež jsou vedeny 

z jednoho centra, což přináší efektivnější řízení s menšími náklady a časovými ztrátami.
28

 

 

Akciová společnost je majitelkou celého počtu peněžních prostředků a ostatních 

hodnot vnesených zakladateli, kteří po jejich vkladu přestávají být jejich vlastníkem a patří ji 

také majetek, který získala vlastní činností. Akciová společnost je kapitálovou společností. 

Kapitál má rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě. Společnost za porušení 

svých závazků odpovídá celým svým majetkem, ale naopak akcionář za závazky již neručí, 

tudíž jejich jmění není ohroženo případným neúspěchem v hospodaření společnosti. 

V opačném případě společnost neodpovídá za závazky jednotlivých akcionářů. Majetkem se 

rozumí, že jsou to dvě oddělené vlastnické sféry, které se vzájemně nezastupují. Akcionář se 

může rozhodnout uspokojit věřitele v situaci, kdy akciová společnost nemůže splnit svůj 

závazek. Majetková odpovědnost společnosti je samostatná a výlučná. Jedná se o dobrovolné 

smluvní ručení. Pokud akciová společnost zanikne v likvidaci, může nastat zákonné ručení 

akcionářů, kdy ručí za její závazky do výše svého podílu na likvidačním zůstatku. Akciová 
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společnost je způsobilá být nositelkou práv a povinností a zároveň je může zakládat. Po svém 

vzniku je právně a majetkově oddělený subjekt od svých zakladatelů. Právní existence 

společnosti je nezávislá na úmrtí či jiném ukončení členství některého ze společníků. 

 

Akcionáři získali vůči akciové společnosti svá práva a povinnosti. Mezi hlavní práva 

patří právo podílet se na zisku a likvidačním zůstatku, účastnit se na řízení společnosti, 

vedlejšími jsou např. zápis do seznamu akcionářů, vydání kopie zápisu valné hromady atd. 

Povinností akcionářů je princip loajality, nezneužívat menšiny či většiny hlasů, splatit emisní 

kurz akcií, respektování rozhodnutí valné hromady atd.
29

 

 

K založení společnosti je potřeba zakladatelská smlouva spolu se stanovami, určení 

způsobu založení, základní kapitál, rezervní fond,  

 

Zakladatelská smlouva je smluvního typu a obsahuje pouze nezbytné náležitosti 

k založení společnosti, jež upravuje obchodní zákoník. Součástí jsou stanovy rozšiřující ji na 

podobu společenské smlouvy. Zakladatelská smlouva musí mít formu notářského zápisu, je 

smlouvou organizační, obligační, kauzální, úplatnou, směnnou, má dočasný význam, přináší 

prospěch a zároveň je k tíži třetího. Organizační je ve smyslu, neboť obsahuje základní rysy 

budoucí akciové společnosti. Obligační je v tom, protože zakladatelé v něm uvedou slib 

splatit emisní kurz upsaných akcií předem určeným způsobem a na stanoveném místě a 

zároveň je budoucí společnost povinna po svém vzniku vydat akcie, popř. zatímní listy, což 

značí i to, že přináší prospěch, ale i tíži třetího. Kauza poukazuje na důvod uzavření a její 

právní následky. Zakladatelská smlouva svou funkci splní vznikem společnosti, což má 

dočasný charakter. Poté stanovy zůstávají, neboť jsou jakousi chartou společnosti, jež definují 

organizační strukturu společnosti a upravují vzájemné vztahy mezi akcionáři, mezi nimi i 

společností. Tudíž pravidla, které obsahují, mají povahu autonomních norem, což znamená, 

že jsou vázány jen mezi těmi, kterými jsou vytvořeny. 

 

Stanovy musí splňovat obligatorní a fakultativní náležitosti. Obligatorní náležitosti 

jsou minimálním obsahem stanov každé akciové společnosti. Jedná se o údaje, jenž obsahuje 

informace o sídle, předmětu podnikání či činnosti, vytváření a změnách základního kapitálu, 
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pravidlech tvorby rezervního fondu, způsobu rozdělení zisku a úhradě ztráty, o akciích 

emitovaných společností a následky vznikající z prodlení při jejich splácení, pravidlech valné 

hromady, představenstva a dozorčí rady a v neposlední řadě o pravidlech při změně stanov. 

Fakultativní náležitosti obsahu stanov mohou být buď zákonem vymezeny, nebo i ty, které 

v zákoně výslovně uvedeny nejsou. Patří zde např. pravidla pro zvýhodněné nabývání akcií, 

zaměstnanci, nebo vytvoření poradních orgánů.
30

 

 

Existují dva způsoby zakládání, a to simultánní založení společnosti bez veřejné 

nabídky akcií a o sukcesivní založení na základě veřejné nabídky akcií. 

 

Simultánní neboli jednorázové založení znamená, že zakladatelé pokryjí celou částku 

základního kapitálu a převezmou všechny akcie. V tomto se tento způsob podobá založení 

společnosti s ručením omezeným. Minimální výše základního kapitálu činí 2 000 000 Kč. 

Zakladatelská smlouva musí obsahovat výše jmenované obligatorní náležitosti, navíc k tomu 

musí být součástí rozhodnutí založit společnost, souhlas se stanovami všech zakladatelů, 

údaje o osobách, které budou členy orgánů, jež bude volit dle stanov valná hromada, pokud 

jsou vkládány i nepeněžité vklady, pak souhlas s jejich předmětem a hodnotou podle 

znaleckého posudku. Je-li zakladatelská smlouva spolu se stanovami uzavřena ve formě 

notářského zápisu, stává se podkladem pro zápis akciové společnosti do obchodního rejstříku. 

Pokud na základě posouzení, nejsou v rozporu se zákonem a návrh je doložen listinami 

potvrzující skutečnosti, které mají být zapsány, tak rejstříkový soud zápis povolí a tímto se 

dokončí proces založení akciové společnosti simultánním způsobem. 

 

Sukcesivní neboli postupné založení společnosti se skládá z několika kroků a 

požadovaných právních skutečností. Minimální výše základního kapitálu činí 20 000 000 Kč. 

Skládá se z pěti fází. První fází je uzavření zakladatelské smlouvy či listiny spolu se 

stanovami. Druhou a třetí fází je veřejná nabídka akcií a s ní související předcházející 

formality. Čtvrtou je již samotné upisování akcií veřejností a poslední fází je rozhodnutí 

sestavující valnou hromadu. Obligatorní náležitosti smlouvy či listiny jsou stejné jako u 

jednorázového založení, navíc zde musí být uvedeno místo, čas a způsob upisování akcií, 
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splácení jejich emisního kurzu, určení způsobu svolání a místo uskutečnění ustavující valnou 

hromadu. Celý proces je i zde zakončen registrací do obchodního rejstříku.
31

 

 

Základní kapitál je peněžním vyjádřením peněžitých a nepeněžitých vkladů všech 

společníků. Jeho funkcí je být obrazem míry podílu společníka v akciové společnosti, 

poskytnout věřitelům ochranu, být měřítkem zisku a ztráty, také představovat možný vlastní 

zdroj financování. 

 

Vytvořit rezervní fond je dle obchodního zákoníku povinností každé akciové 

společnosti, neboť slouží ke krytí základního kapitálu. Vzniká z čistého zisku společnosti. 

 

Akciové společnosti jsou zaměřeny na kapitálově silné podnikání, tudíž je potřeba 

profesionalizace řízení těchto podniků, ve kterých musí působit řádné kontrolní mechanismy 

zajišťující efektivní organizační uspořádání společnosti. Vrcholným orgánem je valná 

hromada, řídícím orgánem a jednající jejím jménem je představenstvo, dozorčí rada je 

orgánem kontrolním a částečně rozhodovacím.
32

 

 

Valná hromada je orgánem s převážně vnitřní působností rozhoduje o skutečnostech 

přesahující každodenní běžnou činnost společnosti. Valná hromada je kompetentní činit 

rozhodnutí jen v oblastech definovaných zákonem a stanovami. Rozhodovat může o změně 

stanov v určitých případech, zvýšení či snížení základního kapitálu, vydání dluhopisů, volbě a 

odvolání členů dozorčí rady s výjimkou členů volených zaměstnanci, schválení účetní 

uzávěrky, rozdělení zisku, úhradě ztráty, odměňování členů představenstva a dozorčí rady, 

likvidaci společnosti a s ní souvisejících skutečností a přeměně společnosti. Svolána musí být 

nejméně jedenkrát za rok, nejpozději vždy od termínu posledního dne účetního období do půl 

roku. Lze ji svolat i mimořádně, zda to vyžadují zájmy společnosti. Svolavatelem mohou být 

členové představenstva, kteří mohou svolat jak řádnou i mimořádnou, dozorčí rada a 

menšinoví akcionáři s kvalifikovaným podílem na základním kapitálu, kteří mohou svolat 

pouze mimořádnou. Právo účastnit se valné hromady má každý akcionář bez ohledu na druhu, 

formě, podobě a jmenovité hodnotě akcií. Nezávisí to ani na tom, zda se jedná o akcie 

s hlasovacími právy. V případě akciové společnosti s jediným akcionářem, se valná hromada 
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neuskutečňuje, neboť ji nemůže sám tvořit, ale vykonává její působnost. Akcionář může 

žádat, aby se tohoto rozhodování účastnilo představenstvo a dozorčí rada. Rozhodovací 

procesy jsou zjednodušeny a veškeré rozhodnutí musí mít písemnou formu a podepsány 

akcionářem.
33

 

 

Představenstvo je orgánem řídícím společnost, které musí splňovat dostatečnou 

úroveň profesionality, odbornosti a etiky. Nutná angažovanost akcionářů v tomto orgánu není 

vyžadována, ani zakázána. Představenstvo volí a odvolává valná hromada a je jejím 

výkonným orgánem, jehož úkolem je plnit její pokyny. Pokud je zakotveno ve stanovách, tak 

představenstvo může volit dozorčí rada. Má také svůj vlastní rozhodovací prostor, do kterého 

jsou zahrnuty všechny záležitosti nenáležící do působnosti valné hromady a dozorčí rady. 

Představenstvo vykonává vůli společnosti navenek, ale i dovnitř, kdy se jedná o obchodní 

vedení ve vnitřních záležitostech. Vnější působností společnosti se projevuje jako právní 

jednání, z kterého vznikají práva a povinnosti vůči třetím osobám. Může jednat jménem 

společnosti ve všech záležitostech, proto se také hovoří o představenstvu jako o statutárním 

orgánu. Jeho působnost je v rámci vytvořených právních předpisů, stanov, zásad a pokynů 

schválených valnou hromadou. Způsob rozhodování je určen ve stanovách, kdy se rozhoduje 

podle většiny hlasů. Složení představenstva závisí na počtu akcionářů. Pokud se jedná o více 

než jednoho akcionáře, tak představenstvo je kolektivním orgánem a počet jeho členů je dle 

stanov. Zákonem je stanoven minimální počet členů na tři osoby a maximální již není 

omezen. V případě jednoosobní společnosti může představenstvo tvořit jeden člen, kterým 

může být právě jediný akcionář. Touto organizační strukturou se podobá jednočlenné 

společnosti s ručením omezeným. Skládá se z předsedy, který koordinuje činnost, popřípadě 

místopředsedy. Členem se může stát pouze fyzická osoba a její vztah k akciové společnosti 

má obchodněprávní charakter a je podřízen obchodnímu zákoníku. Mezi povinnosti člena 

představenstva patří řídit se zájmy společnosti, být pečlivým a řádně jednajícím hospodářem, 

řídit se zásadami a pokyny valné hromady, mlčenlivost, zákaz konkurence a vnitřního 

obchodování.
34

 

 

Dozorčí rada je kolektivním orgánem, který volí valná hromada. Skládá se nejméně ze 

tří členů a maximální počet není omezen. Členem se může stát pouze fyzická osoba. Výjimku 
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zde tvoří tím, že je zde zákonem garantované oprávnění zaměstnanců podílet se na jejím 

složení. Pokud v době volby má společnost více než padesát zaměstnanců, poté zaměstnanci 

mohou zvolit třetinu členů dozorčí rady, nesmí však překročit počet členů volených valnou 

hromadou. Splňují se tyto podmínky, a to volená osoba z řad zaměstnanců má v době volby 

pracovní poměr, tajnost hlasování, účast minimálně poloviny oprávněných voličů nebo 

zvolených volitelů, neslučitelnost funkcí členství v dozorčí radě s členstvím v představenstvu.  

Funkční období je stanoveno dle stanov maximálně však v rámci pětiletého období. 

Rozhodování se uskutečňuje většinou hlasů svých členů. Její základní funkcí je kontrolní 

činnost, tudíž ve společnosti nerozhoduje a na rozdíl od dozorčí rady je průběžně činným 

orgánem. Vykonává dohled nad činností představenstva a nad podnikatelskou činností 

společnosti. Výsledky své kontrolní činnosti předkládá valné hromadě na zasedání. Pokud 

stanovy určí, tak mohou rozhodovat o volbě i odvolání členů představenstva, udělovat 

předchozí souhlas s uzavřením smlouvy, jehož předmětem je nabytí či zcizení majetku 

společnost, je oprávněna zakázat představenstvu konkrétní jednání jménem společnosti.
35

 

 

2.2 Zásady finančního hospodaření nemocnice jako akciové společnosti 

 

Ať už se jedná o nejvyspělejší nebo rozvojové státy, jejich společným znakem je 

nedostatek finančních zdrojů pro fungování zdravotnických institucí. Je to způsobeno tím, že 

zdravotní péče a její finanční náročnost roste rychleji než ekonomický růst jednotlivých zemí. 

Definitivní řešení lze jen těžko najít, ale situace se dá zlepšit odstraňováním plýtvání v celém 

zdravotnickém sektoru. 

 

Každé zdravotnické zařízení představuje komplex, který se skládá ze souboru různých 

prvků směřující k definovanému cíli. Mezi jednotlivými prvky tohoto komplexu jsou formální 

a neformální vazby. Důležité ekonomické okolí zdravotnických zařízení je tvořeno základní a 

obecní legislativou států, zdravotnickou legislativou, zdravotnickými institucemi a jejich 

vzájemnými vazbami a vztahy, konkurencí, dodavateli zdravotnického zásobování, 

speciálními službami, postavením a ekonomickou situací zdravotních pojišťoven, zdravotními 

faktory konkrétní lokality a složením a strukturou potenciálních a skutečných pacientů.
36
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Ekonomika zdravotnických zařízení závisí nejen na čistě ekonomických faktorech 

úspěšnosti, ale také na právní formě zdravotnických institucí. Mezi čistě ekonomické faktory 

úspěšnosti patří výkonnost, rozsah nabídky, produktivita, počet výkonů a spokojených 

pacientů. Různé právní formy existence zdravotnických zařízení mají některé významné 

ekonomické odlišnosti, především v daňové oblasti a ve formě vedení účetnictví.
37

 

 

Nemocniční zařízení funguje jako systém, který pro svou činnost potřebuje vstupy, 

které jsou přeměněny vlastním procesem zdravotní péče a výsledkem jsou výstupy 

dokončeného procesu zdravotní péče. Mezi vstupy se řadí zaměstnanci, pacienti, finanční 

kapitál, hmotný a nehmotný majetek a spotřebovávané produkční faktory.
38

 Výstupem je 

zlepšení zdravotního stavu pacientů, preventivní opatření, finanční výnosy, vedlejší produkty 

pro vnější zákazníky a odpad zdravotnického zařízení.
39

 

 

Majetek zdravotnických zařízení se dělí na dlouhodobý hmotný, nehmotný a finanční 

majetek. 

 

Majetek se rozděluje na jednotlivé položky, které se nazývají aktiva. Ty musí být 

kryta pasivy, tudíž jejich hodnota si je rovna. Každý rok se sestavuje rozvaha o majetku a 

zdrojích k poslednímu kalendářnímu dni v roce. Aktiva zahrnují dlouhodobý majetek a 

oběžná aktiva. Dlouhodobý majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok, se dále 

dělí na hmotný a nehmotný. Nakoupený majetek je oceňován pořizovací cenou, která je 

snižována o oprávky a případné opravné položky. 

 

Dlouhodobý hmotný majetek se skládá z nemovitého, což jsou pozemky, budovy a 

stavby, a z movitého, v němž jsou zařazeny stroje, přístroje, dopravní zařízení a inventář. 

Dlouhodobým nehmotným majetkem jsou patenty, licence, software a autorská práva. 

Dlouhodobý finanční majetek se skládá z akcií, majetkových podílů a cenných investičních 
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papírů. Součástí ekonomické činnosti zařízení jsou provozní podmínky, mezi které patří 

zásoby, pohledávky, finanční majetek a přechodná aktiva.  

 

Pasiva tvoří kapitál a cizí zdroje, které nemocnice potřebuje k tomu, aby mohla 

financovat své potřeby a plány. Vlastní kapitál je objem prostředků, které do zařízení přímo 

vložili vlastníci nebo také skrze toho, že se vzdali nároku na použití vytvořeného zisku 

z předešlého účetního období či z kapitálových vkladů. Jedná se o základní jmění, např. u 

společnosti s ručením omezeným se jedná o obchodní podíly a u akciových společností o 

akcie, dále zákonný rezervní fond, kapitálové fondy, fondy ze zisku, hospodářský výsledek 

z minulého a běžného účetního období. Cizí kapitál je potřebný ke krytí provozní a investiční 

činnosti a využívá se kupříkladu úvěry, půjčky, dluhopisy, směnky, leasing, pronájem atd. 

V rámci cizích zdrojů si nemocnice vytváří rezervy, které potřebují k pokrytí budoucích rizik 

a výdajů, u kterých je znám účel a je pravděpodobnost, že nastanou, ale není známá částka či 

datum, ve kterém by mohly nastat. Rezervy jsou především tvořeny na potencionální rizika ze 

soudních sporů, a to v částce možného rizika na základě konzultací se svými právními 

zástupci. Soudní spory bývají nejčastěji vedeny v oblasti poskytování zdravotní péče. 
40

 

 

Cílem managementu zdravotnického zařízení je získat dostatečné finanční prostředky, 

poté rozhodnout o jejich použití tak, aby výsledkem hospodaření byl přiměřený zisk při 

zachování kvalitní poskytnuté zdravotní péče. Zisk či ztráta je ovlivněna náklady a tržbou. 

 

Náklady jsou tvořeny pořizovacími a provozními náklady, odpisy hmotného majetku, 

ostatními provozními náklady tj. úroky, mimořádnými náklady tj. dary a odměnami a zároveň 

je ovlivňují ceny vstupů, skladba pacientů, odvody, daně a dostatečně efektivní využití 

dostupných zdrojů. Takto lze vyčlenit i výnosy. Nemocnice používá náklady k tomu, aby byla 

schopna zajistit uspokojení potřeb svých klientů neboli pacientů, které je vyčísleno v peněžní 

podobě získaných výnosů.
41

 

 

Náklady lze dělit dle různých hledisek, kdy pro nemocniční zařízení je také významné 

definování na explicitní a implicitní. Explicitní náklady jsou skutečně vynaložené náklady 
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v penězích, které lze zjistit v účetní uzávěrce. Implicitní náklady se ve skutečnosti neplatí, 

neboť se jedná o tzv. ušlý příjem vycházející z produkčních faktorů. Nemocnice se s nimi 

může vypořádat tak, že např. prostory, které v určité době nepoužívá, pronajme jinému 

subjektu k provozování své činnosti. 

 

S náklady úzce souvisí výnosy, kdy oba tyto ukazatelé ekonomické činnosti poukazují 

na hospodárnost zdravotnického zařízení. Výnosy tvoří úhrady za poskytnutou zdravotní péči, 

tj. tržby za určité období, ale také druhotné výnosy, které mohou být z pronájmu či nějakých 

vkladů. Pro nemocniční zařízení je vždy důležité, aby výnosy pokryly náklady a 

v hospodářském výsledku byl zisk.
42

 

 

Akciová společnost dle obchodního zákoníku musí vést podvojné účetnictví s měsíční 

zárukou a je povinna mít každý rok sestavenou účetní uzávěrku a výroční zprávu, jež musí být 

ověřena auditorem či auditorskou společností, která je nezávislou účetní profesí postavenou 

mimo společnost. Tento vztah je specifikován jako obchodněprávní. Auditor ověřuje 

informace z účetní uzávěrky s účetnictvím a finanční situací společnosti a také to, zda je 

v souladu s výroční zprávou. Účetní uzávěrka a výroční zpráva po ověření auditorem je 

povinně uložena do sbírky listin.
43
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3 Analýza hospodaření Vítkovické nemocnice a.s. 

 

3.1 Charakteristika Vítkovické nemocnice a.s. 

 

Vítkovická nemocnice vznikla v roce 1853 jako první závodní nemocnice v rakousko-

uherském mocnářství a zřejmě také i v Evropě, jejímž zakladatelem byl baron Rothschild, 

tehdejší majitel Vítkovických železáren. Do čela byl v roce 1878 postaven vysokoškolsky 

vzdělaný lékař z Vídně, MUDr. Maxmilián Munk, který ji vedl celých 41 let. Během svého 

působení prosazoval výstavbu nové a větší závodní nemocnice. Výstavba tedy byla zahájena 

v roce 1888 a v roce 1890 již byla v provozu. V průběhu deseti let se lůžková kapacita 

rozšířila na 233 lůžek. Postupně byla v nemocnici postavena její poliklinická část. 

 

Dále se vyvíjela i v období první republiky na všech úsecích léčebné a ošetřovatelské 

péče. Byla vyhledávána také pacienty mimo závodů. V roce 1939 její lůžková kapacita 

vzrostla již na 486 lůžek. Dokladem její vysoké úrovně v té době bylo, že v roce 1923 získala, 

na Mezinárodní výstavě zdravotnických zařízení ve Štrasburku, první místo a čestný diplom 

za vysokou odbornost poskytované zdravotní péče. 

 

Vítkovická nemocnice postupně procházela změnami svého zřizovatele, kterým bylo 

od roku 1993 do roku 2000 Statutární město Ostrava. Poté se stala akciovou společností na 

základě rozhodnutí Zastupitelstva města Ostravy, kdy byla přejmenována na Vítkovickou 

nemocnici Blahoslavené Marie Antoníny. 

 

V roce 2005 se stala členem skupiny Agel a její název se opět změnil na Vítkovickou 

nemocnici a.s. Spojila se s Nemocnicí Ostrava – Jih a Centrem péče o zažívací trakt. Změna 

vlastníka znamenala pro nemocnici velký přínos, neboť se začala postupně rekonstruovat a 

modernizovat, což trvá nadále.
44

 

 

Jedná se o nestátní zdravotnické zařízení, které sídlí v Ostravě-Vítkovicích a je 

všeobecnou nemocnicí s rozsáhlou ambulantní i lůžkovou složkou. Vítkovická nemocnice 

byla založena zakladatelskou smlouvou jako akciová společnost a vznikla zapsáním do 
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obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě 5. června 1995. Je členem zdravotnických 

zařízení holdingu AGEL a je součástí konsolidačního celku. AGEL a.s. je jediným 

akcionářem, který má 100% podíl na základním kapitálu. V roce 2008 získala certifikát 

kvality od Spojené akreditační komise ČR a v roce 2010 došlo k jeho obhájení. 

 

Vítkovická nemocnice provozuje svou činnost dle svých platných stanov, které jsou 

průběžně aktualizovány. Na základě stanov společnosti základní kapitál společnosti 

představuje 111 000 000 Kč, který je rozdělen na 11 kusů kmenových akcií o jmenovité 

hodnotě 10 000 000 Kč a 1 kus kmenové akcie o jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč. Všechny 

znějí na jméno, jsou v listinné podobě a nejsou kótované. Emisní kurz upsaných akcií je již 

splacený a je roven jejich jmenovité hodnotě.
45

 

 

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada a na jejím zasedání mohou být 

přítomni všichni členové. Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, které se skládá 

z předsedy, místopředsedy a jednoho člena a druhým orgánem je dozorčí rada, která je 

složena z předsedy, člena z řad zaměstnanců a dalšího člena. Dozorčí rada každý kalendářní 

rok zasedá ohledně hospodaření Vítkovické nemocnice a.s. a vykonává dohled nad výkonem 

představenstva. Jménem společnosti vždy navenek jednají dva členové představenstva. Za 

společnost se podepisují vždy dva členové představenstva.
46

 

 

Misí společností je být profesionální ostravskou nemocnicí při poskytování kvalitní 

zdravotní péče. Vizí je být prosperující společností s vysokou firemní kulturou, úspěch 

postavit na profesionálních zaměstnancích řešících problémy klientů s vysokou odborností a 

nejvyšším zájmem o jejich spokojenost a v neposlední řadě být nejlepší ve zdravotní péči 

zažívacího traktu, cévním systému, dýchacího ústrojí a porodnictví. Hlavními stěžejními 

programy je Vaskulární centrum, Centrum péče o zažívací trakt, Iktové centrum, Centrum 

péče o matku a dítě a Centrum mykologické péče RTG. Mezi znaky firemní kultury patří 

partnerství, profesionalita, prosperita a motivovaný zaměstnanec. Profesionalita je 

podporována vytvořením Kodexu zaměstnance a manažera. Strategií nemocnice je dobro 

klienta, spokojenost majitelů zařízení vyplývající z výkonnosti ekonomiky, dále strategické a 
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etické řízení lidských zdrojů vedoucí ke spokojenosti a seberealizaci zaměstnanců, image 

nemocnice a v neposlední řadě kvalita řízení vedoucí k akreditaci a jejímu udržení.  

 

Hlavní podnikatelskou činností této společnosti je poskytování zdravotní péče. 

Úroveň poskytované péče je každým rokem neustále zvyšovaná, o čemž svědčí jak hlavní 

motto nemocnice, tak i stále probíhající investice do stavebních úprav a technického 

vybavení. Spokojenost klientů je jednak dána úrovní odborné lékařské a ošetřovatelské péče, 

ale i kvalitou prostředí, ve kterém je pacient léčen. Veškerý tým zaměstnanců pracuje na 

vylepšení procesů, které naplňují základní hodnoty, a to i ve spolupráci se svými partnery, 

například se zdravotními pojišťovnami, dodavateli zdravotnického materiálu a léků či služeb. 

Velká pozornost je věnována bezpečí pacienta, neboť podléhá auditu Spojené akreditační 

komise, která tento audit pravidelně provádí. Zaměstnanci jsou pravidelně proškolování 

v oblasti bezpečnosti práce a ostatních předpisů souvisejících s provozem společnosti, a poté 

jsou prostřednictvím vnitřních auditů, sestavených ze zaměstnanců Vítkovické nemocnice 

a.s., kontrolováni, zda dodržují veškeré stanovené postupy a nařízení. 

 

Vedení společnosti vytváří pro své zaměstnance optimální podmínky a buduje 

potřebnou infrastrukturu. Pracovněprávní vztahy jsou pravidelně konzultovány se zástupci 

odborových organizací a jsou pravidelně ošetřeny v rámci Kolektivní smlouvy. Vítkovická 

nemocnice poskytuje svým zaměstnancům výhody nad rámec zákonných povinností, mezi 

které patří například příspěvek na stravování, jeden týden dovolené navíc a příspěvek na 

penzijní připojištění. Personálu je umožněno účastnit se vzdělávacích akcí, odborných 

seminářů a stáží. Účast zaměstnanců na odborných seminářích je usnadněná také tím, že se 

jich velké množství realizuje v prostorech nemocnice.
47

 

 

Organizační řád představuje základní organizační normu, který stanovuje vnitřní 

organizaci společnosti, tedy vztahy nadřízenosti a podřízenosti, a definuje vnitřní pravomoci 

a odpovědnosti. Je závazný pro všechny zaměstnance Vítkovické nemocnice a.s. Systém 

řízení nemocnice je definován závaznou a platnou soustavou organizačních norem a řídících 

aktů. Patří mezi ně TOP standardy, Příručka kvality, Směrnice, Příkazy a Rozhodnutí 

ředitele, Standardy léčebné a ošetřovatelské péče, Provozní a Domácí řády, Popisy 

pracovních činností, tiskopisy a formuláře. 
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Základní organizační a funkční jednotkou je oddělení, jež je vedeno primářem či 

jiným vedoucím zaměstnancem. Oddělení může být dále členěno i na více úseků, ve kterých 

vykonávají svou profesi jednotliví zaměstnanci. 

 

Na základě právních předpisů či potřeb společnosti jsou zřizovány pracovní týmy, 

jejichž posláním je zkvalitnit řízení a rozhodování na základě týmové práce. Nezařazují se 

jako organizační stupeň, neboť nemají rozhodovací pravomoc a ani nenahrazují činnost 

organizačních stupňů, kterým projednávané záležitosti náleží. Jedná se např. o primářskou 

poradu, poradu staničních sester, radu kvality, komisi pro vyřizování stížností, sterilizační, 

likvidační, etickou, škodní, pro kvalitu ošetřovatelské péče a jiné. Tyto pracovní týmy 

umožňují lepší informovanost a také zpětnou vazbu na všech úrovních řízení.
48

 

 

Zaměstnanci Vítkovické nemocnice jsou také podporovány ve spolupráci s projekty 

Evropského sociálního fondu. Jedná se o čtyři projekty. První s názvem Školka už není 

problém, podporují Evropské fondy rozvoj nemocnice poskytnutím finanční podpory 

z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanosti, konkrétně v oblasti Rovné příležitosti 

žen a mužů na trhu práce a sladění rodinného a pracovního života. Projekt byl zahájen 1. 1. 

2011 a podporu lze čerpat po dobu tří let. Je spolufinancován také státním rozpočtem ČR. 

První školní rok byl zahájen 2011/2012. Druhým je projekt pro rozvoj profesních znalostí a 

dovedností zaměstnanců, kteří působí v odvětvích zdravotní péče vedoucí ke zvýšení jejich 

profesionality, adaptability a konkurenceschopnosti. Třetím je projekt Prohlubování 

vzdělávání lékařů, v rámci kterého má nemocnice certifikovaný kurz v oboru Angiologie. 

Čtvrtým je projekt Prohlubování vzdělávání nelékařů, v rámci kterého má certifikovaný kurz 

Ošetřování pacientů s cévním onemocněním. Jedná se opět o projekty z programu Lidské 

zdroje a zaměstnanost a jsou spolufinancovány z Evropského sociálního fondu a Státního 

rozpočtu ČR. 

 

 

Ve Vítkovické nemocnici jsou určeni vedoucí pracovníci, kteří zajišťují kvalitu 

poskytované zdravotní péče, účelné a hospodárné vynaložení finančních prostředků, plynulý 

chod svého pracoviště a materiály potřebné pro edukaci dalších zaměstnanců a nemocných 
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klientů. Je zde také jmenován ochránce práv pacientů, na kterého se klienti mohou obrátit 

v případě nespokojenosti či pochybení při poskytování zdravotní péče ve Vítkovické 

nemocnici a.s. 

 

Mezi vedoucí pracovníky patří: 

 ředitel, 

 ekonom, 

 právní referent, 

 personální manažer 

 manažerka ošetřovatelské péče 

 manažerka kvality, 

 ústavní hygienik, 

 manažer informační technologií 

 manažer techniky a provozu 

 vedoucí dopravy. 

 

Za úsek léčebné péče je zodpovědný ředitel a za úsek ošetřovatelské péče zodpovídá 

manažerka ošetřovatelské péče. V každém tomto úseku jsou jmenováni vedoucí pracovníci, 

kteří odpovídají za svá pracoviště, jak po ekonomické a personální stránce, tak i za kvalitu 

poskytované zdravotní péče, dodržování veškerých nařízení, směrnic a standardů. 

V průměru, nemocnice disponuje celkem 730 zaměstnanci. V následující tabulce a v příloze 

č. 1 jsou zaměstnanci rozděleni do jednotlivých profesí a jejich počet je přepočten 

v procentech, které vyjadřují, jak velkou část představují z celkového počtu zaměstnanců 

nemocnice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

Tab. 3.1 Vnitřní struktura zaměstnanců Vítkovické nemocnice a.s. 

Kategorie Počet fyzických osob Přepočtený počet na % 

Lékaři 111 15,20% 

Všeobecné zdravotní sestry 315 43,15% 

Jiné odborné profese 12 1,64% 

Zdravotničtí laboranti 34 4,66% 

Fyzioterapeuti 21 2,88% 

Nižší zdravotnický personál 164 22,47% 

Pracovníci technického a 

hospodářského provozu 

45 6,16% 

Dělníci 28 3,84% 

49
 Zdroj: Internetové stránky Vítkovické nemocnice a.s., vlastní zpracování. 

 

Vítkovická nemocnice poskytuje svým pacientům a klientům ambulantní, ústavní a 

komplementární zdravotní péči, sanitní dopravu, výroba, obchod a služby neuvedené 

v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, hostinskou činnost, činnost účetních poradců, 

vedení účetnictví, vedení daňové evidence, masérské, rekondiční a regenerační služby a 

ostrahu osob a majetku. 

 

Nemocnici tvoří 12 lůžkových oddělení, které se nachází v jednotlivých budovách, a 25 

ambulancí, které převážně sídlí v komplexu čtyř malých budov neboli poliklinické části. 

Budovy lůžkových oddělení se v posledních letech průběžně rekonstruují a revitalizují, neboť 

areál je již příliš zastaralý a Vítkovická nemocnice a.s. získává vzhled moderní nemocnice. 

 

Ambulantní péče je poskytovaná lékařským personálem a nelékařskými zdravotnickými 

pracovníky s odbornou a specializovanou způsobilostí v oborech alergologie a klinická 

imunologie, anesteziologie a resuscitace, angiologie, cévní chirurgie, dermatovenerologie, 

dětské lékařství, diabetologie, fyzioterapie, gastroenterologie, gynekologie a porodnictví, 

chirurgie, kardiologie, klinická onkologie, klinická psychologie, klinický logoped, 

neonatologie, neurologie, ortopedie, otorinolaryngologie, pneumologie a ftizeologie, 

praktické lékařství pro děti a dorost, psychiatrie, rehabilitační a fyzikální medicína, 

traumatologie, urologie, vnitřní lékařství, všeobecné praktické lékařství. 
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Lůžková péče je poskytovaná v oborech anesteziologie a resuscitace, angiologie, cévní 

chirurgie, dětské lékařství, diabetologie, gastroenterologie, gynekologie a porodnictví, 

chirurgie, kardiologie, neonatologie, neurologie, otorinolaryngologie, pneumologie a 

ftizeologie, traumatologie, urologie, vnitřní lékařství. Komplementární péče je poskytovaná 

v oborech hematologie a transfúzní lékařství, klinická biochemie, radiologie a zobrazovací 

metody, doprava nemocných a raněných, lékařská služba první pomoci pro dospělé.
50

 

 

Nedílnou součástí nemocnice je také její odborná činnost, v rámci které pořádá řadu 

vzdělávacích projektů. Mezi nejvýznamnější patří Ostravské angiodny a Gastroenterologický 

workshop, dále také různé odborné semináře pro zdravotnické pracovníky v rámci 

zdravotnických zařízení skupiny Agel a pro širokou veřejnost realizuje tematické přednášky 

různých onemocnění, které přispívají k jejich prevenci.  

 

Nemocnice v roce 2009 získala dvě důležitá ocenění. V soutěži Nemocnice 2009 „Očima 

pacientů“ v rámci Moravskoslezského kraje získala třetí místo. Druhým oceněním bylo 

získání známky „Plus standard kvality 2009“, což je garance spokojenosti pacientů zjištěnou 

nezávislým průzkumem zadaným zdravotními pojišťovnami.
 51

 

 

3.2 Analýza finančního hospodaření v letech 2007 – 2011 

 

3.2.1 Struktura majetku Vítkovické nemocnice a.s. 

 

K tomu, aby Vítkovická nemocnice a.s. mohla vykonávat svou činnost, potřebuje 

nejen kvalifikovaný personál, ale také majetek, který je vždy přepočítáván v penězích. 

Představuje její aktiva. 

 

Ve Vítkovické nemocnici je nejvýznamnější položkou dlouhodobého nehmotného 

majetku software a u dlouhodobého hmotného majetku jsou to stavby, pozemky a samostatné 

movité věci, tj. zdravotní, kancelářská a reprodukční technika, dopravní prostředky a 
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 Výroční zpráva Vítkovické nemocnice a.s. za rok 2011. 
51

 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A.S. O nemocnici. [online] VN a.s. [1. 3. 2013]. Dostupné z: 

http://www.nemvitkovice.cz/o-nemocnici.html 



34 

 

inventář. Dopravní prostředky využívá k výkonu dopravní zdravotnické služby v rámci 

určené pacientům Vítkovické nemocnice a.s. 

 

Dle platných směrnic, jsou na každém pracovišti jmenováni inventární pracovníci, 

kteří provádí pravidelné a mimořádné inventury majetku. Každý rok jsou také stanovené 

termíny vyřazování majetku, kdy inventární pracovník musí na příslušném formuláři vypsat 

požadovaný majetek k vyřazení a odevzdat jej vedoucí finančního oddělení. Oběžnými 

aktivy se rozumí zásoby materiálu, krátkodobé a dlouhodobé pohledávky, či krátkodobý 

finanční majetek. Zásoby jsou tvořeny nespotřebovanými zásobami léků a zdravotnického 

materiálu v hodnotě jejich poslední dodávky. Požadavkem vedení společnosti po celou dobu 

je, aby vedoucí pracovníci jednotlivých pracovišť omezovali zvýšené množství zásob 

materiálu a léků, kdy dochází k jejich pravidelné kontrole, neboť důležité je také to, aby 

veškerý materiál byl spotřebován do konce exspirační doby a nedocházelo tak ke zbytečnému 

plýtvání finančních prostředků za nákup materiálu. Jejich výše měla v průběhu sledovaných 

let kolísavý charakter, který je znatelný v obrázku 3.1. Nejnižší hodnota byla dosažena v roce 

2009. 

 

Obr. 3.1 Přehled výše zásob materiálu v letech 2007 až 2011 

 

Zdroj: Rozvahy z období let 2007 – 2011 Vítkovické nemocnice a.s., vlastní zpracování. 
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Pasiva Vítkovické nemocnice a.s. tvoří vlastní kapitál a cizí zdroje. Položka vlastního 

kapitálu je velmi důležitá, neboť je tvořena základním kapitálem, kapitálovými fondy, 

zákonným rezervním fondem, výsledkem hospodaření z minulých let a z běžného účetního 

období. 

 

Obr. 3.2 Vývoj vlastního kapitálu ve sledovaných letech, v tis. Kč 

 

Zdroj: Rozvahy z období let 2007 – 2011 Vítkovické nemocnice a.s., vlastní zpracování. 

 

Vítkovická nemocnice funguje jako akciová společnost, a proto musí mít stanoven 

základní kapitál, který činí po celou dobu sledovaných let 111 000 000 Kč. Dle obchodního 

zákoníku musí být vytvořen také rezervní fond ke krytí základního kapitálu, který vzniká 

z čistého zisku. Výše rezervního fondu v letech 2007 až 2009 je nulová. Až za rok 2010, kdy 

byl přerozdělován výsledek hospodaření, zde byla převedena částka 8 185 000 Kč a došlo k 

100% nárůstu. Na základě výsledku hospodaření za rok 2011 vzrostl rezervní fond o 

1 437 000 Kč, tj. o 17,6%. 

 

Tab. 3.2 Výše rezervního fondu v jednotlivých letech 

 Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 

Rezervní fond 0 0 0 8 185 000 9 622 000 

Zdroj: Rozvahy z období let 2007 – 2011 Vítkovické nemocnice a.s., vlastní zpracování. 
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Tím, že nemocnice nedisponuje dostatečným vlastním kapitálem k pokrytí svého 

majetku, musí použít i cizí zdroje, jejichž majitelé se však nepodílejí na řízení společnosti a 

nezískávají žádné pravomoci. Vítkovická nemocnice jako akciová společnost, proto má 

výhodu, že může volit z širokého výběru možnosti jejich čerpání. Cizími zdroji Vítkovické 

nemocnice a.s. jsou úvěry, rezervy, krátkodobé a dlouhodobé závazky. 

 

Obr. 3.3 Výše aktiv a pasiv v letech 2007 – 2011, v tis. Kč 

 

Zdroj: Rozvahy z období let 2007 – 2011 Vítkovické nemocnice a.s., vlastní zpracování. 

 

Z výše uvedeného grafu vyplývá, že na základě vzájemného porovnání, je vývoj aktiv 

a pasiv lineární a každým rokem jeho hodnota narůstá. V meziročním srovnání aktiv a pasiv, 

v roce 2008 vzrostla o 10,4%, v roce 2009 o 16,7%, v roce 2010 o 4,7% a v roce 2011 o 

1,6%. Z čehož vyplývá, že do roku 2009 rostla jejich hodnota rychlejším tempem, ale od 

roku 2010 sice narůstá, ale s klesající tendencí. Růst aktiv a pasiv je způsoben tím, že se 

každým rokem, konkrétně u Vítkovické nemocnice a.s., zvyšuje technické zhodnocení jejich 

staveb a budov, nakupuje se nová modernější technologie a následkem toho musí docházet 

k nárůstu také na straně pasiv, konkrétně v tomto případě krátkodobých pohledávek 

společnosti. Vyšší hodnota komplexu budov zapříčinil také fakt, že Vítkovická nemocnice 

každý rok provádí postupnou rekonstrukci a revitalizaci budov, neboť areál nemocnice byl již 

zastaralý a vyžaduje postupnou rekonstrukci budov jak zvenku, tak i uvnitř.   
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3.2.2 Výsledek hospodaření běžné činnosti Vítkovické nemocnice a.s. 

 

Každé zdravotnické zařízení je charakterizováno a také hodnoceno na základě jeho 

hospodaření a jeho jednotlivých ekonomických ukazatelů. Pokud se jedná o Vítkovickou 

nemocnici, tak hospodařila k poslednímu dni každého analyzovaného roku vždy s kladným 

výsledkem hospodaření. Zobrazeno v příloze č. 2, která zobrazuje její vývoj. 

 

 

Tab. 3.3 Výsledek hospodaření v letech 2007 až 2011 

 Rok 

 2007  2008 2009 2010 2011 

VH celkem po 

zdanění 

22 589 000 24 428 000 41 661 000 28 738 000 9 458 000 

Zdroj: Výkaz zisku a ztráty z let 2007 až 2011 Vítkovické nemocnice a.s., vlastní zpracování. 

 

Na základě těchto kladných výsledků hospodaření byly pokryty náklady získanými 

výnosy. Objevuje se jak pozitivně, tak negativně vyvíjející se zisk. V roce 2009 zisk prudce 

vzrostl a naopak v roce 2011 zisk prudce klesl. Konkrétně zisk v meziročním srovnání 

vzrostl v roce 2008 o 8,1%, v roce 2009 o 70,5%, naopak v roce 2010 klesl o 31% a v roce 

2011 o 67%. Proč k tomuto ekonomickému jevu došlo, bude zjištěno následnou analýzou 

nákladů a výnosů hospodaření nemocnice. 

 

Hospodaření nemocnice je tvořeno dvěma hlavními ukazateli, a to náklady a výnosy. 

Cílem každého zdravotnického zařízení je, aby byl kladný výsledek, který Vítkovická 

nemocnice a.s. splňuje. Výsledek hospodaření je snižován daní z příjmů za běžnou činnost. 

V případě Vítkovické nemocnice a.s. se jedná o dva typy daní, a to daň splatná a odložená. 

Její výše závisí na hodnotě celkového výsledku hospodaření. Odložená daň byla uplatněna, 

protože došlo k dočasnému rozdílu mezi výsledkem hospodaření a stávajícím daňovým 

základem. Tento stav vznikl, neboť náklady či výnosy byly daňově uznány v jiném období, 

než kdy byly zaúčtovány. 
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Tab. 3.4 Výsledek hospodaření za běžnou činnost v letech 2007 až 2011 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Náklady 580 521 000 608 147 000 640 445 000 732 756 000 727 025 000 

Výnosy 609 230 000 637 177 000 691 947 000 768 028 000 738 639 000 

VH před 

zdaněním 

28 661 000 28 963 000 51 498 000 35 268 000 11 614 000 

Daň z příjmů 

za běžnou 

činnost 

6 072 000 4 535 000 9 837 000 6 530 000 2 156 000 

Mimořádné 

náklady 

48 000 67 000 4 000 4 000 0 

VH po 

zdanění 

22 589 000 24 428 000 41 661 000 28 738 000 9 458 000 

Zdroj: Výkaz zisku a ztráty z let 2007 až 2011 Vítkovické nemocnice a.s., vlastní zpracování. 

 

Náklady v meziročním srovnání vzrostly v roce 2008 o 27 626 000 Kč, v roce 2009 o 

32 298 000 Kč, v roce 2010 o 92 311 000 Kč, ale v roce 2011 dochází k obratu a náklady se 

snížili o 5 731 000 Kč. Výnosy v meziročním srovnání vzrostly v roce 2008 o 27 947 000 

Kč, v roce 2009 o 54 770 000 Kč, v roce 2010 o 76 081 000 Kč a stejně jako náklady, tak i 

výnosy v roce 2011 klesly o 29 389 000 Kč. Z výše uvedených údajů a následujícího grafu je 

patrné, že náklady a výnosy nemocnice se vyvíjí sice lineárně a výsledkem hospodaření je 

stále zisk, ale ten má kolísavý charakter.  V roce 2010 náklady prudce vzrostly, ale výnosy 

z hlavní činnosti byly taktéž v podobné linii, a proto byl zisk stále v podobné výši jako 

v předchozích letech. V roce 2011 již vznikl malý rozdíl mezi výši nákladů a výnosů a 

následkem toho zisk prudce klesl. 
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Obr. 3.4 Vývoj výše nákladů a výnosů Vítkovické nemocnice a.s. v běžné činnosti 

 

Zdroj: Výkaz zisku a ztráty z let 2007 až 2011 Vítkovické nemocnice a.s., vlastní zpracování. 

 

Vedení nemocnice své zaměstnance zapojuje, aby i jejich snahou bylo získání 

potřebného výsledku hospodaření nemocnice. Každé pracoviště představuje nákladové 

středisko, které má pro každý kalendářní rok sestaven podrobný plán nákladů a výnosů. 

Ekonom nemocnice stanovuje hranice v peněžní podobě a tu vedoucí pracovníci musí 

dodržet. Plán je rozdělen na jednotlivé položky, a to na výnosy za zdravotnické výkony 

hrazené zdravotními pojišťovnami, náklady za léky aplikované přímo ve zdravotnickém 

zařízení a za léky, pokud se jedná o ambulanci, předepisované pacientům na recept, dále na 

výdaje za spotřební a zdravotnický materiál, opravy technickými pracovníky a údržbáři, 

výdaje za pořízení nového inventáře, úklidové služby, mzdové náklady a příspěvky na 

vzdělávací kurzy zaměstnancům daného pracoviště. Hospodářský výsledek každého 

pracoviště je čtvrtletně hodnocen ekonomem, ředitelem a manažerkou ošetřovatelské péče. 

Za každé pracoviště se tohoto kvartálního hodnocení účastní vždy vedoucí konkrétního 

pracoviště, např. pokud se jedná o oddělení, tak primář a staniční sestra. Ekonom informuje o 

možnostech zlepšení hospodaření a upozorňuje na možné záporné hospodaření. Za kladný 

výsledek hospodaření pracoviště jsou vedoucí zaměstnanci odměňováni v peněžní podobě. 

Ostatní zaměstnance vedení nemocnice motivuje tím, že jsou v % stanoveny různé hranice 

hospodářského výsledku, a pokud je splněn, tak jsou pro každé pracoviště uvolněny finanční 

prostředky ve formě odměn, které jsou přerozděleny mezi všechny zaměstnance. 
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V rámci hospodaření nemocnice bude nyní provedena analýza provozního 

hospodaření. 

 

Provozní hospodaření nemocnice se skládá ze dvou hlavních složek, a to také z 

nákladů a výnosů. Nejvýraznější částí výnosů přináší tržby za prodej vlastních výrobků. Sice 

se podílí menší částí, ale patří zde také ostatní provozní výnosy a tržby z prodeje 

dlouhodobého majetku a materiálu. Náklady provozního hospodaření jsou tvořeny převážnou 

částí osobními náklady, a spotřebou materiálu a energií. 

 

Obr. 3.5 Vývoj výše nákladů a výnosů provozního hospodářství v letech 2007 až 2011, 

v tis. Kč 

 

Zdroj: Výkaz zisku a ztráty z let 2007 až 2011 Vítkovické nemocnice a.s., vlastní zpracování. 

 

Stejně jako u celkových nákladů a výnosů, provozní výnosy převyšují náklady, tudíž 

nemocnice taktéž hospodařila s kladným provozním výsledkem ve sledovaných letech.  
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Obr. 3.6 Vývoj výše provozního výsledku hospodaření v letech 2007 až 2011, v tis. Kč 

 

Zdroj: Výkaz zisku a ztráty z let 2007 až 2011 Vítkovické nemocnice a.s., vlastní zpracování. 

 

Z obr. 3.6 opět vyplývá, že náklady rostou rovnoměrně s výnosy a výsledkem 

provozního hospodářství je stále zisk, který je nejvyšší v roce 2009 a nejnižší v roce 2011. 

Zisk v meziročním srovnání vzrostl v roce 2008 o 3,1%, v roce 2009 o 54,4%. Zlom nastal 

v roce 2010, kdy zisk klesl o 30%. V roce 2011 tento vývoj pokračoval a zisk klesl o 61,4%. 

 

Náklady provozní činnosti jsou náklady, které jsou potřebné pro vykonávání činnosti 

Vítkovické nemocnice a.s. Zahrnují především spotřebu materiálu, spotřebu energie, mzdy, 

odměny členům orgánům společnosti a družstva, náklady vynaložené na sociální zabezpečení 

a zdravotní pojištění, sociální náklady, daně, poplatky, odpisy dlouhodobého hmotného a 

nehmotného majetku, zůstatkovou cenu prodaného dlouhodobého majetku a materiálu, 

služby, které si pronajímají od jiných podnikatelských subjektů a také opravné položky 

v provozní oblasti.  
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Obr. 3.7 Vývoj provozních nákladů v letech 2007 až 2011, v tis. Kč 

 

Zdroj: Výkaz zisku a ztráty z let 2007 až 2011 Vítkovické nemocnice a.s., vlastní zpracování. 

 

Vývoj provozních nákladů je v letech 2007 až 2010 rostoucí, v roce 2011 dochází 

k jejich poklesu o 0,8%, což je pozitivním přínosem pro hospodaření nemocnice, protože se 

jedná o splnění jednoho z cílů vedení nemocnice, aby náklady nenarůstaly. V roce 2010, ve 

srovnání s ostatními roky, provozní náklady prudce vzrostly. Konkrétně se, v meziročním 

srovnání, jedná o růst nákladů v roce 2008 o 4,7%, v roce 2009 o 6%, v roce 2010 o 14,5%, 

 

Pro provoz zdravotnického zařízení, zvláště nemocnice, je důležitý zdravotnický 

materiál, kancelářské potřeby a spotřeba energií, neboť jsou potřebné pro každodenní plynulý 

provoz nemocnice při poskytování zdravotní péče svým klientům. Bohužel tato potřeba tvoří 

jednu z nejnákladnějších položek provozního hospodářství. Vítkovická nemocnice nakupuje 

veškerý zdravotnický materiál od jedné dodavatelské firmy, která je také součástí skupiny 

zdravotnických zařízení Agel. Proto Vítkovické nemocnici a.s. zaručuje sjednávání 

zajímavých cena a různých cenových akcí u jednotlivých firem dodávajících svůj materiál. 

Každé nákladové středisko, které je součástí nemocnice, má určeného pracovníka, jež 

zajišťuje objednávání potřebného materiálu pro své středisko. Zároveň také odpovídá za 

objem vynaložených finančních prostředků za nákup. Jak již bylo uvedeno, je to součástí 

hodnocení hospodaření každého nákladového střediska. 
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Obr. 3.8 Vývoj spotřeby materiálu a energie v Kč 

 

Zdroj: Výkaz zisku a ztráty z let 2007 až 2011 Vítkovické nemocnice a.s., vlastní zpracování. 

 

Vývoj spotřeby zdravotnického a kancelářského materiálu, využití energetických 

služeb každým rokem narůstá a má kolísavý charakter. O kolik, je patrno v tabulce 3.5. Je to 

způsobeno stále zvyšující se cenou výrobků na tuzemském trhu a dražšími sazbami za 

spotřebu jednotlivých energetických služeb, konkrétně elektřiny, plynu vody a internetových 

služeb. Největší nárůst je zaznamenán v roce 2010, a to o 15 422 000 Kč a nejmenší v roce 

2009 o 10 227 000 Kč. 

 

Tab. 3.5 Vývoj spotřeby materiálu a energie v letech 2007 až 2011 

 Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 

Spotřeba 

materiálu a 

energií 

182 745 000 195 116 000 205 343 000 220 765 000 236 169 000 

Meziroční 

změna (v %) 

X 6,8 5,2 7,5 7 

Zdroj: Přílohy účetních uzávěrek Vítkovické nemocnice a.s. v letech 2007 až 2011, vlastní zpracování. 
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Vývoj nakupovaných služeb v analyzovaných letech znázorňuje následující graf. Tyto 

služby si nemocnice pronajímá od jiných dodavatelských firem na základě výběrového řízení. 

 

Obr. 3.9 Vývoj nakupovaných služeb Vítkovickou nemocnicí a.s. 

 

Zdroj: Výkaz zisku a ztráty z let 2007 až 2011 Vítkovické nemocnice a.s., vlastní zpracování. 

 

Pro chod nemocnice je důležitý nákup externích služeb na opravy a udržování, 

stravování pro zaměstnance a pacienty, úklid prostorů nemocnice, praní prádla, leasingu, 

např. pro nákup dopravních prostředků čí zdravotnických přístrojů, nákup telefonních, 

faxových, internetových a poradenských služeb. Vývoj nakupovaných služeb má kolísavý 

charakter. Důvodem je, že v  roce 2008 a 2010 došlo k nárůstu nákladů za poradenské služby 

z důvodu zvýšení o necelých 48% a vynaložené peněžní prostředky byly zachovány i v roce 

2011, protože došlo ke snížení nákladů o pouhých 3,2%. Naopak v roce 2011 extrémně klesly 

náklady za nakupované služby, a to především z důvodu snížení nákladů použitých na leasing 

o 45,2%. 
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Tab. 3.6 Přehled meziročního nárůstu na nákladech za leasing a poradenské služby 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Leasing 22 903 000 26 931 000 28 363 000 23 907 000 13 106 000 

Meziroční 

změna (v %) 

X 17,6 5,3 -15,7 -45,2 

Poradenské 

služby 

9 363 000 13 812 000  13 395 000 19 809 000 19 185 000 

Meziroční 

změna (v%) 

X 47,5 -3,0 47,9 -3,2 

Zdroj: Přílohy účetních uzávěrek Vítkovické nemocnice a.s. v letech 2007 až 2011, vlastní zpracování. 

 

Stravování zaměstnanců a pacientů je zajištěno jednou dodavatelskou firmou, která 

vydává stravu zaměstnancům v závodní jídelně. Nemocnice jako zaměstnavatel svým 

zaměstnancům na obědy přispívá 50% z celkové částky, což je také dohodnuto s odborovou 

organizací v rámci kolektivní smlouvy. Veškerá podávaná strava podléhá přísným 

hygienickým nárokům, které musí být dodržovány. V průběhu sledovaných pěti let nemocnice 

využívá služeb stále stejné firmy, se kterou i nadále spolupracuje, ale v příštích letech plánuje 

vytvoření nových prostorů pro jídelnu a změnu dodavatele. 

 

Úklidové služby a praní prádla zajišťují firmy, na které dohlíží manažer pro technické 

a hospodářské pracovníky. Tyto náklady jsou zahrnuty do jedné skupiny nákladové položky. 

Z ekonomických důvodů, potřeby snižování nákladů, byly již na základě výběrového řízení 

v průběhu sledovaných let vybrány nové firmy. 
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Obr. 3.10 Vývoj nákladů na praní prádla a úklidové služby 

 

Zdroj: Přílohy účetních uzávěrek Vítkovické nemocnice a.s. v letech 2007 až 2011, vlastní zpracování. 

 

Z grafu vyplývá, že vývoj nákladů za praní prádla a úklidové služby má kolísavý 

charakter, kdy v roce 2008 vzrostly. Na základě tohoto faktu se vedení nemocnice rozhodlo 

pro výběr nových dodavatelů těchto služeb. Přijaté rozhodnutí, dle dalšího vývoje v roce 

2009, poukazuje na snížení nákladů o 22,5%, které se neustále pozvolným tempem snižují a 

již nedochází k dalšímu nárůstu. V roce 2011 došlo k dalšímu snížení o 7,0%. Přispívá k tomu 

také fakt, že je sledováno čerpání zaměstnanců pracovních oděvů a vzniklé ztráty za každý 

kalendářní rok, na základě kterých vedení nemocnice vyvozuje důsledky. 

 

Tab. 3.7 Vývoj nákladů na praní prádla a úklidové služby v letech 2007 až 2011 

 Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 

Náklady na 

praní prádla a 

úklidové 

služby 

17 856 000 18 596 000 14 403 000 14 423 000 13 413 000 

Meziroční 

změna (v %) 

X 4,1 -22,5 0,1 -7,0 

Zdroj: Přílohy účetních uzávěrek Vítkovické nemocnice a.s. v letech 2007 až 2011, vlastní zpracování. 
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Osobní náklady zaměstnanců představují značnou část celkových nákladů a zahrnují několik 

položek. 

 

Tab. 3.8 Osobní náklady ve sledovaných letech 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Mzdové 

náklady 

197 718 000 210 337 000  228 032 000 244 240 000 266 264 000 

Odměny 

členům 

orgánů 

společnosti a 

družstva 

3 992 000 0 40 000 80 000 60 000 

Náklady na 

soc. a 

zdravotní 

pojištění 

6 072 000 72 819 000 73 987 000 82 749 000 89 955 000 

Sociální 

náklady 

1 083 000 1 249 000 2 623 000 3 074 000 2 969 000 

Osobní 

náklady 

celkem 

271 665 000 284 405 000 304 682 000 330 143 000 359 248 000 

Zdroj: Výkaz zisku a ztráty z let 2007 až 2011 Vítkovické nemocnice a.s., vlastní zpracování. 

 

Vývoj osobních nákladů má rostoucí charakter, který je pozvolný. Na základě 

meziroční změny, vzrostly v roce 2008 o 4,7%, v roce 2009 o 7,1%, v roce 2010 o 8,4% a 

v roce 2011 o 8,8%. Mzdové náklady a náklady na sociální a zdravotní pojištění budou 

autorkou graficky zobrazeny, neboť se jedná o nejnákladnější část osobních nákladů. 

 

Zaměstnanci jsou rozděleni dle své pracovní pozice do příslušných platových tříd. 

Mzdové náklady mají ve sledovaném období rostoucí charakter, což může být způsobeno 

navyšováním platů zaměstnanců nebo zvyšováním počtu zaměstnanců nemocnice. Na základě 

přílohy č. 4 počet zaměstnanců od roku 2007 do 2009 pozvolna klesal a v roce 2010 počet 

vzrostl o 24 zaměstnanců a v roce 2011 se zvýšil o 10 zaměstnanců. Počet zaměstnanců na 

každém oddělení závisí v neposlední řadě na stanovených požadavcích pojišťovny. 
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Obr. 3. 11 Mzdové náklady ve sledovaných letech 

 

Zdroj: Výkaz zisku a ztráty z let 2007 až 2011 Vítkovické nemocnice a.s., vlastní zpracování. 

 

V letech 2007 až 2009 počet zaměstnanců klesal, ale i přesto mzdové náklady rostly. 

Bylo to způsobeno navyšováním mezd zaměstnanců. Mzdové náklady se v roce 2010 a 2011 

zvyšovaly, neboť došlo k nárůstu počtu zaměstnanců a zavedl se nový systém odměňování 

personálu na základě hospodářského výsledku konkrétního nákladového střediska a celkového 

hospodářského výsledku nemocnice. Konkrétně vzrostly v roce 2008 o 12 619 000 Kč, v roce 

2009 o 17 695 000 Kč, v roce 2010 o 16 208 000 Kč a v roce 2011 o 22 024 000 Kč 

 

Příspěvky na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění jsou zákonnými povinnými 

platbami, na kterých se podílí zaměstnavatel a zaměstnanec. Vývoj nákladů zaměstnavatele 

má kolísavý charakter. Nárůst nákladů je v letech 2007 až 2009 maximálně o 5,7%, ale v roce 

2010 je o 11,8% a v roce 2011 o 8,7%, což je způsobeno změnami v nemocenském pojištění, 

kdy došlo ke změně v právní legislativě. Nejvýraznější změnou je, že zaměstnavatelé hradí 

svým zaměstnancům prvních 21 kalendářních dnů pracovní neschopnosti. 
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Obr. 3.12 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění ve sledovaných letech 

 

Zdroj: Výkaz zisku a ztráty z let 2007 až 2011 Vítkovické nemocnice a.s., vlastní zpracování. 

 

 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění v porovnání po sobě jdoucích 

let, vzrostly v roce 2008 o 5,7%, v roce 2009 o 1,6%, v roce 2010 o 11,8% a v roce 2011 o 

8,7%   

 

Ostatní provozní náklady zahrnují dary, smluvní pokuty a úroky z prodlení, penále, 

odpisy a postoupení pohledávek, vznik mank a škod v provozní oblasti, pojištění majetku a 

odpovědnosti a ostatní provozní náklady. Extrémní částky dosáhly v roce 2010, a to z důvodu 

položky odpisu pohledávek za bývalou dceřinou společnost Vítkovická nemocnice servis 

s.r.o. ve výši 26 280 000 Kč, jejíž hodnota představuje z celkových ostatních nákladů 71,2%. 

V ostatních letech náklady nevykazují žádné výkyvy. 
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Obr. 3.13 Ostatní provozní náklady ve sledovaných letech 

 

Zdroj: Výkaz zisku a ztráty z let 2007 až 2011 Vítkovické nemocnice a.s., vlastní zpracování. 

 

Provozní výnosy zahrnují tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, které 

představují tržby ze služeb za zdravotní výkony, dále tržby za prodej dlouhodobého majetku, 

tržby z prodeje materiálu a ostatní provozní výnosy. 

 

Zdravotní péče poskytovaná ve Vítkovické nemocnici a.s. je hrazená zdravotními 

pojišťovnami a je účtována měsíčně na základě dvou systémů, a to paušálního a výkonového 

dle smluvního ujednání. Pro každý kalendářní rok je sestavena úhradová vyhláška. Tyto 

výnosy jsou zproštěny od daně z přidané hodnoty. Pomocí paušálního systému je účtována 

zdravotní péče poskytována v lůžkové části nemocničního zařízení. Dalším důležitým 

aspektem je, se kterými zdravotními pojišťovnami má nemocnice uzavřené smlouvy. Co se 

týče Vítkovické nemocnice a.s., tak ta má uzavřené smlouvy se všemi zdravotními 

pojišťovnami fungujícími v České republice. Zdravotní péče poskytovaná v sektoru 

ambulantní péče je hrazená na základě výkonového systému. Výjimku tvoří praktičtí lékaři, 

jejichž zdravotní výkony jsou hrazeny paušálně a vyjmenované výkony na základě bodového 

ohodnocení. Vývoj tržeb za zdravotní výkony vyplácených zdravotními pojišťovnami má ve 

sledovaných letech rostoucí charakter. 
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Obr. 3.14 Vývoj tržeb za zdravotní výkony v letech 2007 až 2011 

 

Zdroj: Výkaz zisku a ztráty z let 2007 až 2011 Vítkovické nemocnice a.s., vlastní zpracování. 

 

Tržby za zdravotní výkony se vyznačují rostoucím charakterem. V meziroční změně 

rostly v roce 2008 o 26 287 000 Kč (o 4,5% ), v roce 2009 o 45 212 000 Kč (o 7,4% ), v roce 

2010 o 30 351 000 Kč (o 4,7% ) a v roce 2011 o 19 666 000 Kč (o 2,9%). 

 

V souladu s cílem je stanovena hypotéza, že finanční prostředky přijaté od veřejných 

zdravotních pojišťoven pokryjí 100% celkových nákladů hospodářské činnosti Vítkovické 

nemocnice a.s. Na základě této stanovené hypotézy budou porovnány celkové náklady 

Vítkovické nemocnice s výnosy za tržby za zdravotní výkony. 

 

Tab. 3.9 Porovnání celkových nákladů s tržbami za zdravotní výkony ve sledovaných 

letech 

 Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 

Tržby za 

zdravotní 

výkony 

580 704 000 606 991 000 652 203 000 682 554 000 702 220 000 

Celkové 

náklady 

580 521 000 608 147 000 640 445 000 732 756 000 727 025 000 

Rozdíl (v Kč) 183 000 -1 156 000 11 758 000 -50 202 000 -24 805 000 

Zdroj: Výkaz zisku a ztráty z let 2007 až 2011 Vítkovické nemocnice a.s., vlastní zpracování. 
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Hypotéza byla potvrzena kladným hospodářským výsledkem v roce 2007 a 2009. 

V roce 2007 by předpokládaná ekonomická situace představovala zisk v hodnotě 183 000 Kč. 

V roce 2009 by zisk představoval ještě vyšší hodnotu v částce 11 758 000 Kč, což by také 

pokrylo celkové náklady nemocnice. V ostatních letech v roce 2008, 2010 a 2011, hypotéza 

nebyla potvrzena, neboť v meziročním srovnání by vznikla ztráta, a to ve srovnání 

s výsledkem z předešlého roku, v roce 2008 o 531,7%, v roce 2010 o 332% a v roce 2011 by 

se ztráta snížila o 50,1%. 

 

Obr. 3.15 Vývoj tržeb za zdravotní výkony a celkových nákladů v letech 2007 až 2011 

 

Zdroj: Výkaz zisku a ztráty z let 2007 až 2011 Vítkovické nemocnice a.s., vlastní zpracování. 

 

Další částí provozních výnosů tvoří tržby z prodeje dlouhodobého majetku, které ve 

sledovaných letech vykazují nerovnoměrný vývoj. Vždy záleží na stavu dlouhodobého 

majetku a na plánech vedení společnosti, které se realizují v konkrétním roce. 
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Obr. 3.16 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 

 

Zdroj: Výkaz zisku a ztráty z let 2007 až 2011 Vítkovické nemocnice a.s., vlastní zpracování. 

 

Tržby z prodeje DM a materiálu se jedná o částku celkem, v roce 2007 je to 

2 944 000 Kč, v roce 2008 je to 103 000 Kč, v roce 2009 je to 230 000 Kč, v roce 2010 je to 

15 033 000 Kč a v roce 2011 je to 183 000 Kč. Tato položka je ve sledovaných velmi 

kolísavá. 

 

Ostatní provozní výnosy zahrnují nájemné na základě pronájmu prostor, přijaté 

dotace a bonusy, výnosy z odepsaných a postoupených pohledávek, plnění pojišťoven a 

vybrané regulační poplatky. Nejvyšší podíl tvoří nájemné a regulační poplatky. Od roku 2008 

je zaveden výběr regulačních poplatků u klientů za vyšetření lékařem v částce 30 Kč, 

s výjimkou dětí do 18 let či za pobyt klienta na lůžku na konkrétním oddělení v částce 100 

Kč/den. Za poskytnutí ošetření na lékařské pohotovosti je stanovena částka 90 Kč, pro děti i 

dospělé. Regulační poplatky jsou další formou příjmů zdravotnických zařízení, které mohou 

použít např. k modernizaci nemocničního zařízení. Konkrétně u Vítkovické nemocnice je 

patrný nárůst částky provozních výnosů od roku 2009, na čemž se podílí nové nařízení 

výběru regulačních poplatků 
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Obr. 3.17 Ostatní provozní výnosy ve sledovaných letech 

 

Zdroj: Výkaz zisku a ztráty z let 2007 až 2011 Vítkovické nemocnice a.s., vlastní zpracování. 

 

 Ostatní provozní výnosy vykazovaly nárůst v meziroční změně, a to v roce 2008 o 

17,8%, v roce 2009 o 32,9%, v roce 2010 o 0,1% a v roce 2011 se snížili o 8,9%. Od roku 

2010 ostatní provozní výnosy vykazují mírný pokles. 

 

Další částí celkového hospodaření nemocnice představuje finanční hospodaření. 

Skládá se z výnosových a nákladových úroků a ostatních finančních výnosů a nákladů. Podíl 

na celkovém hospodaření je nepatrný, proto se touto částí autorka nebude podrobněji zabývat 

a další skutečností je, že v průběhu analyzovaných pěti let vykazovalo záporný výsledek. 
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4 Návrhy opatření k zefektivnění hospodaření nemocnice 

 

4.1 Zhodnocení hospodaření nemocnice 

 

Hospodaření Vítkovické nemocnice a.s. vykazuje v letech 2007 až 2011 k 31. 12. 

kladný výsledek v podobě zisku. Výnosy pokryly vynaložené náklady nemocnice. Vývoj 

zisku nemocnice měl kolísavý charakter v meziročním srovnání. V roce 2008 vzrostl o 8,1%, 

v roce 2009 vzrostl o 70,5%, naopak v roce 2010 klesl o 31%, kdy tento trend pokračoval i 

v roce 2011, a to o 67%. V roce 2009 byl vysoký zisk způsoben růstem tržeb za zdravotní 

výkony vyplácené veřejnými zdravotními pojišťovnami, zavedením výběru regulačních 

poplatků v roce 2008, snížením nákladů za spotřebovanou energii a veškerý materiál, 

úklidové služby a praní prádla. V roce 2010 byl extrémní pokles zisku způsoben odpisem 

pohledávky za bývalou dceřinou společnost Vítkovická nemocnice servis s.r.o a nárůstem za 

nákup poradenských služeb. V roce 2011 byl pokles zisku způsoben snížením tržeb za 

vykázané zdravotní výkony a růstem mzdových nákladů. Z těchto hospodářských výsledků 

vyplývá, že nemocnice hospodaří nerovnoměrně a jejím cílem by mělo být ustálení 

ekonomických a hospodářských ukazatelů, neboť i zisk v roce 2011 nadále klesal, což pro 

Vítkovickou nemocnici a.s. znamená vyhodnocení dané situace a provést příslušná opatření. 

 

Z celkového hospodaření nemocnice bylo vyčleněno provozní hospodářství, neboť se 

vyznačuje největším počtem peněžních prostředků. I zde na základě posouzení nákladů a 

výnosů vyplývá fakt, že výnosy pokrývají náklady, protože rostou lineárně a výsledkem 

provozního hospodářství je kladný výsledek neboli zisk. Ale i zde má vývoj zisku kolísavý 

charakter, jejíž zlom opět nastal v roce 2009, od kterého je charakteristický svou klesající 

tendencí při zachování růstu nákladů a výnosů. Cílem nemocnice je snižování nákladů, které 

se projevilo v roce 2011, ale je to spojeno i s poklesem výnosů. 

 

Nákladová složka je tvořena provozními a finančními náklady. Nejnákladnější část 

provozních nákladů tvoří osobní náklady a spotřeba služeb, materiálu a energií. Spotřeba 

materiálu a energií se ve sledovaných letech neustále zvyšuje, kdy nejmenší nárůst 

v meziročním srovnání se vyskytuje v roce 2009, a to o 5,2%. Nejvyšší nárůst o 7,5% je 

v roce 2010. Důležitou roli hrají uzavřené smlouvy s dodavateli jednotlivých energetických 

služeb, zdravotnického a spotřebního materiálu. Vývoj nakupovaných služeb má také 
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kolísavý charakter. Náklady za jednotlivé nakupované položky se ve sledovaných letech liší. 

Důvodem je, že v  roce 2008 a 2010 došlo k nárůstu nákladů za poradenské služby o necelých 

48%. Naopak v roce 2011 extrémně klesaly náklady za nakupované služby, a to především 

z důvodu snížení nákladů použitých na leasing 45,2%. Výjimku tvoří náklady za úklidové 

služby a praní prádla, protože se od roku 2008 neustále snižují. Nejvýrazněji v roce 2009, a to 

o 22,5%. 

 

Osobní náklady zahrnují položku mzdových nákladů, odměn členům orgánů 

společnosti a družstva, nákladů na sociální a zdravotní pojištění a sociálních nákladů. Na platy 

zaměstnanců a související sociální a zdravotní pojištění, je vynaložen největší počet 

finančních prostředků. V roce 2007 až 2009 mzdové náklady rostly, protože se navyšovaly 

mzdy zaměstnanců. Naopak v roce 2010 a 2011 mzdové náklady rostly z důvodu nárůstu 

počtu zaměstnanců a zavedením nového odměňovacího systému. Nárůst nákladů za sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění nelze ovlivnit, neboť jsou dané zákonem. 

 

Provozní hospodářství vykazuje v položce ostatních provozních nákladů extrémní 

situaci v roce 2010, která vznikla následkem odpisu pohledávky v hodnotě 26 280 000 Kč za 

bývalou dceřinou společnost Vítkovické nemocnice. 

 

Druhou částí provozního hospodářství jsou finanční náklady, ve kterých nenastaly za 

sledované období žádné výkyvy ekonomických ukazatelů. Spolu s finančními výnosy je 

finanční výsledek v letech 2007 až 2011 záporných hospodářských výsledků. 

 

Výnosová složka je tvořena provozními a finančními výnosy. Nejvýnosnější část 

provozních výnosů tvoří tržby za prodej vlastních výrobků. Tyto tržby jsou 100% zastoupeny 

tržbami ze služeb za zdravotní výkony. Ostatní provozní výnosy v porovnání s peněžními 

prostředky za vykázané zdravotní výkony tvoří zanedbatelnou, ale v celkovém výsledku 

hodnocení hospodářství nemocnice určitě důležitou roli. Jsou tvořeny především výběrem 

regulačních poplatků a nájemným. 

 

Stanovená hypotéza, že finanční prostředky přijaté od veřejných zdravotních 

pojišťoven pokryjí 100% celkových nákladů hospodářské činnosti Vítkovické nemocnice a.s. 

byla potvrzena kladným hospodářským výsledkem v roce 2007 a 2009. V roce 2007 by 
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předpokládaná ekonomická situace představovala zisk v hodnotě 183 000 Kč. V roce 2009 by 

zisk představoval ještě vyšší hodnotu v částce 11 758 000 Kč, což by také pokrylo celkové 

náklady nemocnice. V ostatních letech, především v roce 2010 a 2011, hypotéza potvrzena 

nebyla. 

 

Hospodaření Vítkovické nemocnice a.s. v roce 2012 zahrnuje další náklady, které 

ovlivní její hospodářský výsledek, neboť její plány pro tento rok opět zahrnovaly investice na 

rekonstrukci dalších oddělení, pokračování v revitalizaci budov a zlepšení možnosti parkování 

v areálu nemocnice. Cílem také bylo čerpání dotací z ESF pro Iktové centrum. 

 

4.2 Návrhy opatření k zefektivnění hospodářství Vítkovické nemocnice a.s. 

 

První oblastí zahrnující návrhy opatření vedoucí ke zvýšení zefektivnění 

hospodářských výsledků lze aplikovat ve výnosové stránce. Existují možnosti navýšení tržeb 

za poskytnuté zdravotní výkony. Převažují zde platby od veřejných zdravotních pojišťoven, 

které jsou každým rokem pevně stanoveny pro všechny zdravotnické zařízení a nelze je 

nasmlouvat dle individuálních potřeb. Lůžkovým zdravotnickým zařízením jsou poskytnuté 

výkony proplácené prostřednictvím systému DRG, což znamená skupinu, která se vztahuje 

k určité diagnóze. Je předem stanovena cena léčby pacienta dle jeho stanovené lékařské 

diagnózy. Tento systém nelze ovlivnit. V případě ambulantní části zdravotnických zařízení, 

je poskytnutá zdravotní péče proplácena na základě výkonů, které jsou bodově ohodnoceny. 

Důležitou roli také hraje vymezení jejich četnosti vykazování. Cena tohoto bodu je stanovena 

konkrétní zdravotní pojišťovnou. V tomto případě lze zvýšit vykázanou léčbu tím, že 

zaměstnanci zdravotnického zařízení budou výborně edukováni o seznamu možných výkonů 

týkajících se konkrétních ambulancí a o povinném rozsahu poskytnuté zdravotní péče daného 

výkonu. Lze tím docílit, že se budou u pacientů vykazovat výkony s největším možným 

bodovým ohodnocením v daném období a bude tak umožněno zvýšit čerpání finančních 

prostředků od veřejných zdravotních pojišťoven.  

 

Navýšení tržeb lze také realizovat prostřednictvím zavedením přímým plateb pacientů 

či podniků. Bylo by potřeba pevně stanovit možnosti využití nadstandardních služeb 

nemocnice a ocenit je finanční částkou. Hranice by musela být pevně stanovena a situace by 

vyžadovala zapojení marketingového oddělení, aby byli pacienti informováni a také, aby byli 
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motivování, proč těchto služeb využít a byli seznámeni s jejich přínosem. V současné době 

probíhají diskuze o tom, aby byla vyhrazena zdravotní péče, na kterou bude mít pacient 

nárok na základě svého zákonného zdravotního pojištění a v jaké situaci si již bude 

zdravotnické výkony hradit sám. Vítkovická nemocnice a.s. je pouze příjemcem tržeb za 

zdravotní výkony hrazené zdravotními pojišťovnami. 

 

Další možností navýšení tržeb za poskytnutí zdravotní péče je spolupracovat 

s podnikatelskými subjekty v rámci závodní zdravotní péče např. v případě vstupních a 

periodických prohlídek a nabídkou realizací zaměstnaneckých programů v prostorech 

pracovišť, které jsou k tomuto personálně a kapacitně sestaveny. V případě Vítkovické 

nemocnice a.s. lze aplikovat na pracovišti léčebné rehabilitace, která nabízí široké spektrum 

poskytovaných služeb. 

 

Dalším návrhem zvýšení výnosů je nabídnutí nevyužitých prostor k nájmu jiným 

podnikatelským subjektům, což by také mohlo přispět ke zvýšení nabízených služeb v areálu 

nemocnice a tím by se mohl zároveň zvýšit zájem pacientů o možnost využití zdravotnických 

služeb tohoto zařízení, např. hospitalizovaným klientům nabídkou kadeřnických služeb, 

manikúry, pedikúry, příjemného posezení v moderním bufetu atd. 

 

Budoucí investiční plány Vítkovické nemocnice a.s. zahrnují také vznik nové 

zaměstnanecké jídelny v prostorech s větší kapacitou strávníků. Další přísun finančních 

prostředků by mohla zajistit zaměstnanecká jídelna poskytující stravovací služby i mimo 

zaměstnance nemocnice. Tento návrh by vyžadoval služby marketingového oddělení, kterým 

Vítkovická nemocnice disponuje, a tudíž tento návrh je realizovatelný. 

 

Druhou oblastí zahrnující návrhy opatření vedoucí ke zvýšení zefektivnění 

hospodářských výsledků lze aplikovat v nákladové stránce. Tyto návrhy by mohly přispět k 

zamezení plýtvání ve zdravotnickém zařízení a ke snížení provozních nákladů. Plýtvání lze 

zamezit stanovením povinných pracovních pomůcek u jednotlivých pracovních postupů a 

návody k jejich správnému využití. Na základě častých legislativních změn bohužel dochází 

k tomu, aby zdravotnická zařízení splňovala nové nařízení, a musí vynaložit další finanční 

prostředky k jejich zajištění. 
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V současné době je cílem většiny zdravotnických zařízení jejich akreditace, která je 

prováděna Spojenou akreditační komisí, která posuzuje kvalitu poskytované zdravotní péče a 

zajištění bezpečnosti pacienta a personálu. Akreditační šetření je zpoplatněno a je hrazeno 

zdravotnickým zařízením ze svých finančních zdrojů. Další skutečností je, že pracovní 

postupy, pomůcky atd. zahrnují další výdaje, které při výkonu práce musí být používány a 

dodrženy. Kvůli tomuto hodnocení nemocnice vynaloží další peněžní prostředky, ale otázkou 

zůstává, zda zaměstnanci jsou dostatečně motivování, aby vše dodržovali i po akreditačním 

šetření a nedocházelo k dalšímu plýtvání. Vítkovická nemocnice a.s. si vyčlenila finanční 

prostředky, aby mohlo být provedeno akreditační šetření s cílem úspěšného získání 

certifikátu. Akreditace byla v rámci nákladů zařazena do nakupovaných služeb v rámci 

poradenských služeb. Ve sledovaných letech náklady na poradenské služby vzrostly, neboť 

nejdříve probíhá předakreditační šetření, a poté za určitou dobu samotné akreditační šetření. 

 

Mzdové náklady tvoří objemnou část použitých finančních prostředků zdravotnické 

instituce. Snížení mzdových nákladů lze docílit buď, snížením počtu personálu, což může 

vést ke snížení kvality poskytované zdravotní péče, nebo naopak snížením platů 

zaměstnanců, které by mohlo vést k odchodům zaměstnanců, a taktéž z důvodu nedostatku 

personálu by se snížila kvalita poskytované zdravotní péče. Dále by měli pracovní úvazky 

odpovídat času stráveného zaměstnancem při výkonu své profese. Redukování zbytečné 

práce. Vítkovická nemocnice a.s. vydala v roce 2011 zastavení náboru nových zaměstnanců 

pro výkon nelékařského zdravotnického povolání. Nastalá situace je pro zdravotnickou oblast 

neobvyklá, neboť zdravotnictví vždy bylo spojováno s nedostatečným počtem 

zdravotnických pracovníků. 

 

Snížení nákladů v provozní oblasti vyžaduje systematické vedení zaměstnanců 

při spotřebě veškerého materiálu a energií. Zaměstnanci při vykonávání pracovní činnosti, by 

měli být vedeni a průběžně kontrolováni svými nadřízenými spolupracovníky k úsporným 

opatřením při spotřebě materiálu a energií. Zase na druhou stranu nelze nakupovat jen 

zdravotnický a spotřební materiál za nejnižší ceny, neboť by mohlo dojít ke snížení úrovně 

poskytované zdravotní péče.  

 

 

 



60 

 

5 Závěr 

 

Diplomová práce byla zaměřena na oblast zdravotnictví, konkrétně na hospodaření 

nestátního zdravotnického zařízení. V práci byla provedena analýza finančního hospodaření 

Vítkovické nemocnice a.s. 

 

Cílem diplomové práce bylo na základě provedené analýzy hospodaření Vítkovické 

nemocnice a.s. zhodnotit její hospodaření a uvést návrhy na opatření, jež mohou přispět 

k efektivnějšímu hospodaření. 

 

V souladu s cílem byla stanovena hypotéza, že finanční prostředky přijaté od 

veřejných zdravotních pojišťoven pokryjí 100% celkových nákladů hospodářské činnosti 

Vítkovické nemocnice a.s. 

 

V teoretické části byl blíže popsán systém fungování zdravotnictví v České republice a 

specifické ekonomické aspekty trhu zdravotní péče. Podobně jako v jiných ekonomických 

oblastech, i zde se vyskytují určité jevy, které mohou tržní mechanismus ovlivnit 

jak negativně tak pozitivně. V práci byly zdravotnické zařízení nejprve rozděleny do určitých 

skupin na základě posloupnosti kontaktů, naléhavosti, místem poskytování a konkrétní 

činností dané instituce. Byly vyjmenovány obecné rysy fungování nemocničních zařízení, a to 

především popis tří základních finančních zdrojů zdravotní péče, struktura organizace 

v nemocnicích a lidské zdroje. Důležitou a stěžejní částí teoretické práce bylo rozdělení 

nemocnic dle jejich právní formy se zaměřením na akciovou společnost. Nemocnice jako 

akciová společnost a tím pádem jako nestátní zdravotnické zařízení musí splňovat přesně 

vymezená kritéria, požadavky a formální náležitosti nezbytné plynulý provoz zdravotnického 

zařízení. Vítkovická nemocnice a.s. funguje jako akciová společnost, tudíž musí splňovat 

podmínky pro její založení a fungování dle platného obchodního zákoníku. 

 

V druhé části práce byla provedena analýza hospodaření Vítkovické nemocnice a.s. 

v letech 2007 až 2011. Nejprve byla popsána charakteristika Vítkovické nemocnice a.s., její 

stručný historický vývoj až do současné právní formy, organizační struktura a spektrum 

poskytované zdravotní péče. Byl proveden rozbor finančního hospodaření ve sledovaných 

letech se zaměřením na provozní hospodářství z hlediska konkrétních ekonomických 
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ukazatelů. Hospodaření Vítkovické nemocnice a.s. mělo v letech 2007 až 2011 vždy kladný 

hospodářský výsledek, a to zisk, který se vyznačoval kolísavým charakterem. Zisk se vyvíjel 

pozitivně či negativně. V průběhu sledovaných let nedošlo k negativnímu výsledku 

hospodaření neboli ztrátě. Nemocnice hospodaří nerovnoměrně a jejím cílem by mělo být 

ustálení ekonomických a hospodářských ukazatelů. Chování Vítkovické nemocnice a.s. jako 

firmy je špatně předvídatelné, neboť jednotlivé ekonomické ukazatelé, jejichž vývoj závisí na 

mnoha faktorech, jsou charakteristické svou proměnlivostí ve sledovaném pětiletém období. 

 

Stanovená hypotéza, že finanční prostředky přijaté od veřejných zdravotních 

pojišťoven pokryjí 100% celkových nákladů hospodářské činnosti Vítkovické nemocnice a.s. 

byla potvrzena jen částečně. Bylo zjištěno, že kladný hospodářský výsledek by se vyskytoval 

v roce 2007 a 2009. V roce 2007 by předpokládaná ekonomická situace představovala zisk 

v hodnotě 183 000 Kč. V roce 2009 by zisk představoval ještě vyšší hodnotu, v částce 

11 758 000 Kč, což by také pokrylo celkové náklady nemocnice. V ostatních letech, tj. v roce 

2008, 2010 a 2011 hypotéza potvrzena nebyla, neboť výsledkem hospodaření Vítkovické 

nemocnice a.s. by byla ztráta. Nejvyšší ztráta by byla v roce 2010, v hodnotě 50 202 000 Kč a 

v roce 2011 by se snížila, v porovnání s rokem 2010 o 50,6%. Na základě částečně potvrzené 

hypotézy vyplývá, jak je pro Vítkovickou nemocnici a.s. důležité, aby rozvíjela své 

podnikatelské aktivity také v jiných oblastech, než jen v poskytování zdravotní péče 

proplácené veřejnými zdravotními pojišťovnami. 

 

V třetí části bylo provedeno zhodnocení získaných informací z předchozí části a byly 

navrhnuty opatření, které mohou vést k zefektivnění hospodaření nemocničního zařízení. Tyto 

návrhy byly rozděleny na dvě části, a to na návrhy uplatnitelné ve výnosové stránce a návrhy 

realizovatelné v nákladové stránce. V rámci navýšení výnosové stránky je zde možná 

varianta, navýšení tržeb za poskytnuté zdravotní výkony v ambulantní části Vítkovické 

nemocnice a.s. pomocí důsledné edukace zaměstnanců o seznamu výkonů dle odbornosti a o 

jejich četnosti a rozsahu vykazování. Toto opatření lze aplikovat v ambulantní praxi 

s možností docílit přínosu finančních prostředků. Spolupráce s jinými podnikatelskými 

subjekty v rámci závodní zdravotní péče a poskytování stravovacích služeb i mimo 

zaměstnance nemocnice vytváří možnost získání dalších finančních prostředků. Tato 

alternativa je dobře uskutečnitelná, neboť Vítkovická nemocnice a.s. se nachází v průmyslové 

oblasti s vysokým počtem firem a společností a má také v rámci své organizační struktury 
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marketingové oddělení, které může zajistit propagaci. Další možností zvýšení výnosů, lze 

nájmem nevyužívaných prostorů nemocnice jiným podnikatelským subjektů s cílem 

obohacení poskytovaných služeb v rámci areálu Vítkovické nemocnice a.s. Zavedení přímých 

plateb pacientů v praxi je méně pravděpodobná, neboť současná doba je charakteristická 

špatnou finanční situací obyvatel ČR, kteří nemají k dispozici volné finanční prostředky, aby 

si připlatili za nadstandardní zdravotní péči. 

 

Další návrhy, uvedené ve třetí části diplomové práce, by měli přispět k zamezení 

plýtvání ve Vítkovické nemocnici a.s. a ke snížení provozních nákladů, a to především 

spotřebovaného materiálu, energií a mzdových nákladů. Nákladová stránka nemocnice je 

velmi špatně ovlivnitelná, neboť jednotlivé položky nákladů jsou nutné pro samotný chod 

společnosti. Plýtvání, v rámci materiálu používaného v nemocnici, lze alespoň ovlivnit 

důsledným vedením zdravotnického personálu a jejich důkladnou kontrolou. Mzdové 

náklady, které tvoří velkou část nákladové stránky Vítkovické nemocnice a.s., lze snížit buď 

snížením počtem zaměstnanců, nebo snížením platů zaměstnanců, což by mělo negativní 

přínos pro celou nemocnici. V současné době vedení společnosti vydalo rozhodnutí, že se 

nebude přijímat další nelékařský zdravotnický personál z důvodů zamezení nárůstu mzdových 

nákladů zaměstnanců. 

 

Na základě provedené analýzy a zhodnocení hospodaření Vítkovické nemocnice a.s. 

v letech 2007 až 2011, nemocnice hospodařila dobře a vždy s kladným hospodářským 

výsledkem. Pozitivním aspektem je, že vedení nemocnice se zaměřuje na problematické části 

hospodaření s cílem zmírnit jeho negativní dopady v dalším kalendářním roce a snaží se 

nalézt vhodná řešení. 
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Příloha č. 1: Struktura personálu Vítkovické nemocnice a.s. 

 

 

Zdroj: Internetové stránky Vítkovické nemocnice a.s., vlastní zpracování. 
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Příloha č. 2: Výsledek hospodaření Vítkovické nemocnice a.s. v letech 2007 až 2011  

 

 

Zdroj: Výkaz zisku a ztráty z let 2007 až 2011 Vítkovické nemocnice a.s., vlastní zpracování. 
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Příloha č. 3: Vývoj výše nákladů a výnosů Vítkovické nemocnice a.s. v běžné činnosti  

 

 

Zdroj: Výkaz zisku a ztráty z let 2007 až 2011 Vítkovické nemocnice a.s., vlastní zpracování. 
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Příloha č. 4: Vývoj počtu zaměstnanců a vedení Vítkovické nemocnice a.s. v letech  

2007 až 2011 

 

 Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 

Počet 

zaměstnanců 

734 728 719 743 753 

Meziroční 

změna (na 

osobu) 

X -6 -9 24 10 

Zdroj: Přílohy účetních uzávěrek Vítkovické nemocnice a.s. v letech 2007 až 2011, vlastní zpracování. 

 

 

 


