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ÚÚvodvod

Nemocnice v ČR měly v minulosti většinou 
charakter příspěvkové organizace,  dnes je část  
obchodními společnostmi , případně mohou 
mít jinou právní formu



Co poCo požžadujadujíí zzřřizovatelizovateléé
nemocnic nemocnic 

Jaké úkoly jsou organizacím  rozepisovány?
Jaké informace požadují zřizovatelé?
Jak je organizace hodnocena?



Co Co „„řřííkká“á“ zzáákon?kon?

Příspěvkové organizace mají své služby 
poskytovat kvalitně a efektivně s vyrovnaným 
hospodářským výsledkem



ProPročč poupoužžíívat ekonomickvat ekonomickéé
nnáástroje pro stroje pro řříízenzeníí nemocnic?nemocnic?

Velká snaha nemocnic poskytovat své služby 
efektivně
Snaha poskytovatelů měřit efektivitu



Co je efektivitaCo je efektivita

Obecně - poměr vstupů a výstupů

Podle ekonomické teorie je ekonomika efektivní, 
pokud splňuje podmínky dokonalé konkurence

Pokud lze odvětví označit za dokonale 
konkurenční, předpokládá se, že tržní
mechanismus zajistí optimální alokaci zdrojů



RozdRozdííl mezi trhy zdravotnl mezi trhy zdravotníí
ppééčče a standardne a standardníími mi 
konkurenkonkurenččnníími trhymi trhy

Standardní trhy
Velké množství
prodávajících
Zisk maximalizující firmy

Homogenní komodity
Dobře informovaní
nakupující
Spotřebitelé platí přímo

Trhy zdravotní péče
Je omezené množství
nemocnic
Většina nemocnic 
neexistuje kvůli zisku
Heterogenní komodity
Špatně (hůře) informovaní
nakupující
Pacienti hradí jen část 
nákladů



Efektivita ve zdravotnictvEfektivita ve zdravotnictvíí

Se vymykSe vymykáá klasickklasickéé hospodhospodáářřskskéé organizaciorganizaci
ProPročč?       ?       

Veřejný statek – zdraví pacienta se obtížně
definuje, těžce se oceňuje
Definice efektivity ve zdravotnictví je jen obtížně
kvalitativně nebo kvantitativně hodnotitelná

Přesto je nutno pro rozhodování
provádět ekonomické hodnocení !



NNáávrh ekonomických nvrh ekonomických náástrojstrojůů pro pro 
zvýzvýššeneníí kvality dlouhodobkvality dlouhodobéého ho 
rozhodovrozhodováánníí v lv lůžůžkových zdravotnických zakových zdravotnických zařříízenzenííchch



ČČeho  hlavneho  hlavněě ekonomickekonomickéé
nnáástroje vyustroje využžíívajvajíí??

Rozvahy
Výkazu zisku a ztrát



RozvahaRozvaha

Aktiva  – majetek organizace
Pasiva - zdroje krytí majetku

Aktiva  = Pasiva



AktivaAktiva

Stálá aktiva – dlouhodobý hmotný majetek
dlouhodobý nehmotný majetek
dlouhodobý finanční majetek

- Oběžná aktiva – zásoby
pohledávky
BÚ + pokladna



PasivaPasiva

Vlastní zdroje krytí – fondy majetkové
fondy finanční
hospodářský výsledek

- Cizí zdroje krytí – dlouhodobé závazky
krátkodobé závazky
zákonné rezervy





FinanFinanččnníí fondyfondy

Fond odměn
FKSP
Fond rezervní
Fond reprodukce majetku



Výkaz zisku a ztrVýkaz zisku a ztráátt

Výnosy – Náklady  =  Hospodářský výsledek



Výkaz zisku a ztrVýkaz zisku a ztráátt
Náklady – materiál                 23%

služby                      6%
energie                    5%
osobní náklady      52%
odpisy                      9%

Tržby    - od zdravotních pojišťoven      75-80%
mimo ZP                                 10-15% 
dotace , granty                          5-15% 







ČČtytyřři metody technickoi metody technicko--
ekonomickekonomickéého hodnocenho hodnoceníí ve ve 

zdravotnictvzdravotnictvíí

1 ) Analýza nákladového minima
2 ) Analýza nákladově výnosová

– (Finanční analýza)

3 ) Analýza nákladové efektivity
4 ) Analýza nákladově užitková



1)1) Analýza nAnalýza náákladovkladovéého minimaho minima

Metoda předpokládá:
- pravidelné výnosy s mírným nárůstem
- opakující se náklady

Sledování chronologického vývoje nákladů



HospodHospodáářřský výsledek ský výsledek –– plnplněěnníí finanfinanččnníího plho pláánu nu 



2)  2)  Analýza nAnalýza náákladovkladověě
výnosovvýnosováá

(Finan(Finanččnníí analýza)analýza)



K K ččemu  finanemu  finanččnníí analýza analýza 
slousloužžíí??

Zhodnocení efektivity
Strategickému rozhodování
Provádění vnějších zásahů
Zachycení pozitivních i negativních trendů
„Odhalení silných stránek“
„Odhalení slabých stránek“



ProPročč poupoužžíívat finanvat finanččnníí analýzu analýzu 
jako njako náástroje pro stroje pro řříízenzeníí

nemocnic?nemocnic?

Metoda vyjadřující komplexní finanční situaci 
organizace
Metoda běžně používaná v hospodářských 
organizacích
Existuje velké množství výstupů z účetnictví, 
které nejsou komplexně využity



Co je finanCo je finanččnníí analýza?analýza?

1. Nástroj řízení propojující finanční a manažerské
účetnictví

2. Nástroj vyjadřující komplexní finanční situaci
3. Soubor absolutních ukazatelů, to je analýza 

vývojových trendů
4. Soubor poměrných ukazatelů s ohledem na 

vypovídající schopnost
5. Soubor syntetických ukazatelů pro rychlé

orientační zhodnocení stavu společnosti 



1.1. NNáástroj stroj řříízenzeníí propojujpropojujííccíí finanfinanččnníí a a 
manamanažžerskerskéé úúččetnictvetnictvíí

finanfinanččnníí úúččetnictvetnictvíí nnáám poskytujem poskytuje::

Stavové veličiny k určitému datu 
(rozvahovému dni)
Za určité období
Malá vypovídací schopnost
Neobsahuje výhledy do budoucna



2. N2. Náástroj vyjadstroj vyjadřřujujííccíí komplexnkomplexníí finanfinanččnníí
situacisituaci

Podchycuje všechny složky finanční situace
Poměřuje získané údaje mezi sebou
Rozšiřuje vypovídací schopnost údajů
Umožňuje dospět k  závěrům o hospodaření
Umožňuje dospět k určitým závěrům o 
celkové finanční situaci podniku
Představuje zhodnocení minulosti, 
současnosti a  budoucnosti



3) Absolutn3) Absolutníí ukazateleukazatele

Výnosové položky
Tržby z prodeje služeb
Tržby mimo ZP
Tržby z prodeje zboží
Dotace
Výnosy celkem



AbsolutnAbsolutníí ukazateleukazatele

Nákladové položky
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Osobní náklady
Služby
Odpisy



AbsolutnAbsolutníí ukazateleukazatele

Vývoj ukazatelů produktivity práce



Vývoj nVývoj náákladkladůů a výnosa výnosůů v letech 2000 v letech 2000 –– 20062006
(v tis. K(v tis. Kčč))

1 200 000

1 400 000

1 600 000

1 800 000

2 000 000

2 200 000

2 400 000

Celkové náklady
Celkové výnosy

Celkové náklady 1 390 365 1 570 375 1 769 631 1 873 496 2 005 148 2 148 443 2 433 729
Celkové výnosy 1 393 543 1 574 199 1 772 828 1 873 941 2 008 327 2 150 619 2 443 937

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006



Vývoj spotVývoj spotřřeby materieby materiáálu (vlu (včč. l. léékkůů))
(v tis. K(v tis. Kčč))



Vývoj spotVývoj spotřřeby osobneby osobníích nch náákladkladůů
(v tis. K(v tis. Kčč))



Vývoj spotVývoj spotřřeby energieby energiíí a slua služžebeb
(v tis. K(v tis. Kčč))



Vývoj Vývoj úúččetnetníích odpisch odpisůů
(v tis. K(v tis. Kčč))



Vývoj nVývoj náákladkladůů a tra tržžeb za prodaneb za prodanéé zbozbožžíí ÚÚLL
(v tis. K(v tis. Kčč))





PodPodííl jednotlivých druhl jednotlivých druhůů nnáákladkladůů



Vývoj trVývoj tržžeb od zdravotneb od zdravotníích pojich pojiššťťovenoven
(v tis. K(v tis. Kčč))

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

1 800 000

2 000 000

1 042 107 1 167 874 1 299 596 1 349 093 1 427 851 1 554 093 1 780 092

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006



VykVykáázanzanéé body v letech 2000body v letech 2000--2006 2006 (v tis.)(v tis.)

500 000

600 000

700 000

800 000

900 000

1 000 000

1 100 000

1 200 000

Body 769 563 830 864 891 146 930 121 996 715 1 002 783 1 115 723

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006



Vývoj trVývoj tržžeb z jiných zdrojeb z jiných zdrojůů nenežž ZPZP
(v tis. K(v tis. Kčč))

Tržby mimo ZP tvoří především nájmy, samoplátci, léčby cizinců
Ostatní výnosy tvoří mimo jiné klinické studie, dary, bankovní úroky a přeúčtování fondů



Vývoj zVývoj zíískaných dotacskaných dotacíí (provozn(provozníí dotace, granty, dotace, granty, 
VZ)VZ)

(v tis. K(v tis. Kčč))



Vývoj hospodVývoj hospodáářřskskéého výsledku v letech 2000 ho výsledku v letech 2000 –– 20062006
(v tis. K(v tis. Kčč))
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Výsledky hospodaVýsledky hospodařřeneníí po mpo měěssííccííchch
(v tis.K(v tis.Kčč))



Vývoj aktivVývoj aktiv (v tis. K(v tis. Kčč))

Stálá aktiva jsou tvořena téměř zcela hmotným investičním majetkem a oprávkami k 
tomuto majetku.



Vývoj a struktura obVývoj a struktura oběžěžných aktivných aktiv (v tis. K(v tis. Kčč))



Vývoj pasivVývoj pasiv (v tis. K(v tis. Kčč))

Vlastní zdroje tvoří majetkové a finanční fondy
Cizí zdroje tvoří krátkodobé závazky,především z obchodního styku



Vývoj cizVývoj cizíích zdrojch zdrojůů (v tis. K(v tis. Kčč))



Vývoj zVývoj záávazkvazkůů, pohled, pohledáávek a stavu bankovnvek a stavu bankovníího ho úúččtu  v tu  v 
letech 2004 letech 2004 –– 2006 (2006 (ččtvrtletntvrtletněě))



Soubor absolutnSoubor absolutníích ukazatelch ukazatelůů -- výhodyvýhody

Jednoduchost
Zjištění směru vývoje
Velikosti změny ukazatele



4)  Pom4)  Poměěrovrovéé ukazateleukazatele

Ukazatele rentability - zhodnocení

Ukazatele aktivity – optimální využití majetku

Ukazatele zadluženosti – poměr vlastních a cizích 
zdrojů

Ukazatele likvidity – schopnost hradit závazky

Ukazatele kapitálového trhu



Ukazatele rentability Ukazatele rentability -- zhodnocenzhodnoceníí

ROA  =  Zisk  /  Celková aktivita
ROE  =  Čistý  zisk  /  Vlastní kapitál
ROCE  =  Čistý  zisk  /  (Vlastní kapitál + 
dlouhodobé závazky)



Rentabilita aktiv - ROA

ukazatel   4.2.67

míra zhodnocení celkového vloženého kapitálu

RROA    = EEAT      / AKTIVA

tab. č.24

rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004

EAT 1 224 3 178 3 825 3 198 505 3 180

celková aktiva 3 063 399 3 104 643 3 063 106 3 247 553 3 375 219
3 584 

808

ROA 0,0003996 0,001023 0,001248 0,000984 0,000149 0,00088





Ukazatele  aktivityUkazatele  aktivity

Relativní vázanost  stálých  aktiv 
Relativní vázanost  oběžných  aktiv
Doba  obratu  zásob
Doba  obratu  pohledávek
Doba  obratu  závazků
Cyklus  pracovního  kapitálu
Relativní vázanost  aktiv 



Relativní vázanost oběžných aktiv

ukazatel   4.2.75

míra využití oběžných aktiv při dosažení tržeb 

Relativní vázanost oběžných aktiv  =  oběžná aktiva  /  tržby

tab. č.32

rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004

oběžná aktiva (v tis.Kč) 425 010 550 080 636 762 748 878 853 173 944 379

celkové tržby (v tis.Kč) 1315827 1393543 1574198 1772828 1873941 2008327

relativní. vázanost oběžných 
aktiv 0,32299 0,39473 0,40449 0,4224 0,45528 0,47023





Ukazatele  zadluUkazatele  zadlužženostienosti

Ukazatel  věřitelského  rizika
Stupeň zadlužení



Stupeň zadlužení

ukazatel   4.2.83

míra zadluženosti vůči věřitelům

stupeň zadlužení =  celkové závazky  /  vlastní kapitál

tab. č.38

rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004

vlastní kapitál (v tis.Kč) 2 766 705 2 794 683 2 778 866 2 929 858 3 058 182 3 301 236

krátkodobé závazky(v tis.Kč) 217 161 248 881 258 452 272 942 285 609 260 439

bankovní výpomoci (v tis.Kč) 64 000 41 500 0 0 0 0

stupeň zadlužení (v %) 10% 10% 9% 9% 9% 8%





Ukazatele  likvidityUkazatele  likvidity

Běžná likvidita
Pohotová likvidita
Okamžitá likvidita



Běžná likvidita

ukazatel 4.2.70

míra schopnosti hradit své závazky

běžná likvidita  =  oběžná aktiva  / krátkodobé dluhy

tab. č.27

rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004

oběžná aktiva (v tis.Kč) 425 010 550 080 636 762 748 878 853 173 944 379

krátkodobé závazky ( tis.Kč) 217 161 248 881 258 452 272 942 285 609 260 439

běžná likvidita 1,9571194 2,2102129 2,4637534 2,7437258 2,987206 3,626104





Ukazatele kapitUkazatele kapitáálovlovéého trhuho trhu

Čistý zisk na akcii
Dividendový výnos



Dividendový výnos

ukazatel   4.2.86

% zhodnocení investic akcionáře

dividendový výnos  =  ( dividenda na jednu akcii  / tržní cena akcie  ) x 100

Hodnocení ukazatele : Dividendový výnos nelze u příspěvkové organizace hodnotit. Má pouze jediného zřizovatele a nevydává akcie



5) Soubory syntetických ukazatel5) Soubory syntetických ukazatelůů

Altmanův model – nebezpečí úpadku    
podniku

Quick test – stanovení míry rizika, 
nedostatku finančních 
prostředků

Du Pontův rozklad - pyramida



NNááklady na 1 vykklady na 1 vykáázaný bodzaný bod
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Adaptace analýzy na Adaptace analýzy na 
zdravotnictvzdravotnictvíí

Vyloučit některé ukazatele ( kapitálové…)
Zpracovat data
Provést rozbor výsledků
Využít výsledků pro strategické řízení



Výsledek volby Výsledek volby 

Metoda – finanční analýza
Základní ukazatele :

- cyklus pracovního kapitálu
- rentabilita aktiv
- okamžitá likvidita
- produktivita práce

- relativní vázanost  oběžných aktiv

- stupeň zadlužení

- ukazatel reprodukce



Cyklus pracovního kapitálu (ve dnech)

ukazatel   4.2.79

Doba od nákupu materiálu, zboží, služeb až po inkaso peněz za vyprodukované služby

Cyklus pracovního kapitálu  = doba obratu zásob  + doba obratu pohledávek  -

- doba obratu závazků

tab. č.36 ( den)

rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004

doba obratu zásob 19,43 15,27 14,11 10,4 9,56 11,9

doba obratu 
pohledávek 68,06 69,44 56,87 56,38 72,25 85,12

doba obratu závazků 104,71 108,85 105,72 95,98 94,36 83,97

cyklus pracovní. 
kapitálu -17,22 -24,14 -34,74 -29,20 -12,55 13,05







Rentabilita aktivRentabilita aktiv

poměr  zisku a aktiv

Nelze očekávat, že nemocnice bude vykazovat vysoký zisk. 
Ukazatel by neměl být záporný. 

V případě,že ukazatel je nižší než 0, je nutno provést 
detailnější analýzu výnosů a nákladů



Rentabilita aktiv - ROA

ukazatel   4.2.67

míra zhodnocení celkového vloženého kapitálu

RROA    = EEAT      / AKTIVA

tab. č.24

rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004

EAT 1 224 3 178 3 825 3 198 505 3 180

celková aktiva 3 063 399 3 104 643 3 063 106 3 247 553 3 375 219 3 584 808

ROA 0,0003996 0,0010236 0,0012487 0,0009847 0,0001496 0,0008871





Produktivita prProduktivita prááce vzhledem k objemu vykce vzhledem k objemu vykáázaných zaných 
bodbodůů (body (body (v tis.)(v tis.)/zam/zaměěstnance)stnance)



OkamOkamžžititáá likviditalikvidita

poměr peněžních prostředků a okamžitě splatných závazků

Tomuto ukazateli jsem dal přednost před ukazatelem běžná
likvidita,pohotová likvidita z důvodu  neurčitosti výše 
pohledávek  



Okamžitá likvidita

ukazatel   4.2.72

míra, kolik závazků je organizace k uvedenému datu skutečně schopna uhradit

okamžitá likvidita  =  peněžní prostředky / okamžitě splatné závazky

tab. č.29

rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004

finanční majetek(v tis.Kč) 158 263 231 644 405 894 384 930 426 943
339 
302

krátkodobé závazky ( tis.Kč) 217 161 248 881 258 452 272 942 285 609
260 
439

okamžitá likvidita 0,72878 0,93074 1,57048 1,41029 1,49485 1,3028





RelativnRelativníí vváázanost obzanost oběžěžných ných 
aktivaktiv

poměr oběžných aktiv (pracovního kapitálu) a tržeb

U příspěvkových a neziskových organizacích bych oběžná
aktiva snížil o finanční majetek a vytvořil tak upravený 
ukazatel. Finanční majetek zajišťuje stabilitu organizace, 
ale nelze jej použít k dalším aktivitám viz.
zákon 218/2000 Sb. a….



Relativní vázanost oběžných aktiv

ukazatel   4.2.75

míra využití oběžných aktiv při dosažení tržeb 

Relativní vázanost oběžných aktiv  =  oběžná aktiva  /  tržby

tab. č.32

rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004

oběžná aktiva (v tis.Kč) 425 010 550 080 636 762 748 878 853 173 944 379

celkové tržby (v tis.Kč) 1315827 1393543 1574198 1772828 1873941 2008327

relativní. vázanost oběžných aktiv 0,32299 0,39473 0,40449 0,42242 0,45528 0,47023





StupeStupeňň zadluzadlužženeníí

poměr celkových závazků a vlastního kapitálu

Charakterizuje vztah organizace k věřitelům ( i bankám).
Neměl by přesáhnout hodnotu 1



Stupeň zadlužení

ukazatel   4.2.83

míra zadluženosti vůči věřitelům

stupeň zadlužení =  celkové závazky  /  vlastní kapitál

tab. č.38

rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004

vlastní kapitál (v tis.Kč) 2 766 705 2 794 683 2 778 866 2 929 858 3 058 182 3 301 236

krátkodobé závazky(v tis.Kč) 217 161 248 881 258 452 272 942 285 609 260 439

bankovní výpomoci (v tis.Kč) 64 000 41 500 0 0 0 0

stupeň zadlužení (v %) 10% 10% 9% 9% 9% 8%





Ukazatel reprodukceUkazatel reprodukce

poměr ročních investičních výdajů k ročním odpisům

Přesto, že zřizovatelé mohou ovlivňovat investiční výdaje u 
příspěvkových a neziskových organizací je vhodné mít 
přehled o výši investic. 



Ukazatel reprodukce

ukazatel 4.2.84

poměřuje investiční výdaje a odpisy

ukazatel reprodukce  =  investiční výdaje  / odpisy              

tab. č.39

rok 2000 2001 2002 2003 2004

investiční výdaje (v tis.Kč) 102 457 97 469 119 612 134 096 356 890

odpisy (v tis.Kč) 183 806 199 963 195 985 201 745 185 661

ukazatel reprodukce(v %) 56% 49% 61% 66% 192%





ZZáávvěěrr

Z těchto ukazatelů je možno vytvořit soubor, který 
nám vypovídá o vývoji v organizaci, ale zároveň
ukazatele jsou voleny tak, aby bylo možno 
porovnat organizace mezi sebou.

Dle potřeby je možno  ukazatele doplňovat !



tab.č.42

zdrav. Produktivita ROA okamžitá relati.vázan cyklus stupeň ukazatel suma

zařízení Práce likvidita aktiv oběž. prov.kapit. zadlužení reprod.

A1 0,70 -1,4824 0,08 0,82 1,00 0,09 1,00 2,21

A 2 0,85 1,0000 0,12 0,72 0,29 0,19 0,19 3,36

A 3 0,79 0,0071 0,77 1,00 0,10 1,00 0,79 4,45

A4 1,00 -0,0234 1,00 0,52 -0,06 0,63 0,79 3,84



základní ukazatele čtyř subjektů
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FinanFinanččnníí analýza analýza --
rekapitulacerekapitulace

Nástroj pro řízení
Absolutní ukazatele vyhodnocovat jako trendy
Lze nastavit optimální hodnoty poměrových 
ukazatelů
Lze porovnávat ukazatele mezi různými subjekty
Hodnocení výsledků provádět nezávisle externím i 
interním pracovníkem



Metoda vyjadřující komplexní finanční
situaci podniku

Metoda běžně používaná v hospodářských
organizacích

Existuje velké množství výstupů z 
účetnictví, které nejsou komplexně využity



EAT

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

1999 2000 2001 2002 2003 2004

EAT



Hospodářský výsledek

ukazatel  4.2.0

hospodářsky výsledek po zdanění = EAT

EAT = celkové tržby - celková náklady

tab.č. 2 (v tis.Kč)

Rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004

celkové tržby 1315827 1393543 1574198 1772828 1873941 2008327

celkové náklady 1314603 1390365 1570373 1769630 1873436 2005147

EAT 1224 3178 3825 3198 505 3180
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