
Finanční zdraví nemocni, žebříček nemocnic 2012, Věra Kameníčková, CCB 

 

  
   

FINANČNÍ ZDRAVÍ NEMOCNIC

Zpracováno společností CCB 

 

Nemocnice jsou pro stanovení jejich pořadí z

v předchozích letech, a to na nemocnice s

a nemocnice s právní formou příspěvkových organizací. Žebříček nemocnic se sestavuje na základě 

jejich účetních výkazů za roky 2010 a 2011. Jinak řečeno, zahrnuty jsou jenom ty nemocnice, jejichž 

údaje za tato období jsou veřejně dostupné. Nemocnice

který platí: čím nižší index, tím lepší výkonnost nemocnice.  

 

Obchodní společnosti 

Skupinu obchodních společností tvoří 51 nemocnic. Z

dosáhlo CCB Indexu ve výši 3. Druhou nejčetnější kategorií je 

nemocnic. Žádná nemocnice nedosáhla nejvyššího hodnocení a pouze 6

hospodaření nejhorší hodnotu CCB

Ačkoliv obecně mezi obchodními společnost

v rámci nemocnic − obchodních společností to neplatí. Nemocnice s

společnosti se na jejich celkovém počtu v

 

Graf 1: Rozložení CCB Indexu mezi nemocnice typu obchodní společnosti

Pramen: cribis.cz, CCB – Czech Credit Bureau, a.
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FINANČNÍ ZDRAVÍ NEMOCNIC 

Žebříček nemocnic (rok 2012) 

Zpracováno společností CCB – Czech Credit Bureau, a. s., pro Health Care Institut
Věra Kameníčková, analytička 

Nemocnice jsou pro stanovení jejich pořadí z hlediska výkonnosti rozděleny do tří skupin, 

předchozích letech, a to na nemocnice s právní formou obchodní společnosti, fakultní nemocnice 

právní formou příspěvkových organizací. Žebříček nemocnic se sestavuje na základě 

2010 a 2011. Jinak řečeno, zahrnuty jsou jenom ty nemocnice, jejichž 

údaje za tato období jsou veřejně dostupné. Nemocnice jsou hodnoceny podle výše CCB I

čím nižší index, tím lepší výkonnost nemocnice.   

Skupinu obchodních společností tvoří 51 nemocnic. Z grafu 1 vyplývá, že nejví

ve výši 3. Druhou nejčetnější kategorií je CCB Index 4, který získalo 39 % 

nemocnic. Žádná nemocnice nedosáhla nejvyššího hodnocení a pouze 6 % z

CCB Indexu.  

Ačkoliv obecně mezi obchodními společnostmi naprosto převládají společnosti s 

obchodních společností to neplatí. Nemocnice s právní formou akciové 

se na jejich celkovém počtu v dané skupině podílejí až 84 %.  

Graf 1: Rozložení CCB Indexu mezi nemocnice typu obchodní společnosti 
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Czech Credit Bureau, a. s., pro Health Care Institut 

rozděleny do tří skupin, stejně jako 

právní formou obchodní společnosti, fakultní nemocnice 

právní formou příspěvkových organizací. Žebříček nemocnic se sestavuje na základě 

2010 a 2011. Jinak řečeno, zahrnuty jsou jenom ty nemocnice, jejichž 

jsou hodnoceny podle výše CCB Indexu, pro 

grafu 1 vyplývá, že nejvíce nemocnic (45 %) 

4, který získalo 39 % 

% z nich mělo podle 

 ručením omezeným, 

právní formou akciové 
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Výsledné pořadí nemocnic uvádí tabulka 1. Vítězem se stává Nemocnice Český Krumlov, a. s. 

(v loňském ročníku třetí), za ní se umístila Nemocnice Kadaň, s. r. o. (loni první) a třetí příčku obsadila 

Městská nemocnice Městec Králové, a. s. (loni pátá).   

Z nemocnic, které byly hodnoceny v letošním i loňském ročníku, si nejvíce polepšily (pokud jde 

o změnu v pořadí) většinou ty nemocnice, které v loňském ročníku obsadily místa v poslední desítce. 

Z tohoto hlediska si nejlépe vedla Česko-německá horská nemocnice Krkonoše, s. r. o., jež loni 

skončila na 40. místě a letos byla 13. O 18 příček nahoru se posunula MEDITERRA, s. r. o. (z 39. místa 

na 21.) a o 12 příček pak ALMEDA, a. s. (ze 46. místa na 34.). Naopak mezi deseti nemocnicemi, 

jejichž hospodaření se meziročně nejvíce zhoršilo, nalezneme dvě, které loni patřily do první desítky 

nejlepších.   

 

Tabulka 1: Pořadí nemocnic – obchodních společností podle CCB Indexu 

Pořadí 2012 Název CCB Index  Pořadí 2011 

1. Nemocnice Český Krumlov, a. s.       2 3. 

2. Nemocnice Kadaň, s. r. o.       2 1. 

3. Městská nemocnice Městec Králové, a. s. 2 5. 

4. Nemocnice Prachatice, a. s. 2 2. 

5. Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s. 2 12. 

6. Nemocnice Tanvald, s. r. o. 3 10. 

7. První privátní chirurgické centrum, s. r. o. 3 9. 

8. Městská nemocnice, a. s. (Dvůr Králové nad Labem) 3 6. 

9. Krajská zdravotní, a. s. 3 13. 

10. Nemocnice Tábor, a. s. 3 4. 
Pramen: cribis.cz, CCB – Czech Credit Bureau, a. s. 

 

Skupina 51 nemocnic – obchodních společností dosáhla v letošním ročníku (na základě údajů za rok 

2011) o něco lepšího skóre měřeno jak průměrem, ta i mediánem. Hodnota průměru skóre byla letos 

ve výši -5,01, hodnota mediánu pak ve výši -5,25. V loňském ročníku (z údajů za rok 2010) to bylo  

-5,05 u hodnoty průměru a -7,43 u mediánové hodnoty. Takže tyto nemocnice jako celek vykázaly 

v roce 2011 mírné zlepšení hospodaření ve srovnání s rokem 2010.  

 

Příspěvkové organizace 

Ve skupině příspěvkových organizací byly k dispozici údaje za 60 nemocnic. Rozložení hodnoty CCB 

Indexu ukazuje graf 2. Stejně jako v případě nemocnic – obchodních společností se i zde nejčastěji 

vyskytuje CCB Index v hodnotě 3. Jeho dominace je však mnohem větší, protože jej získalo až 78 % 

nemocnic této skupiny. Druhou nejčetnější kategorií jsou nemocnice s CCB Indexem ve výši 2, jejž 

obdrželo 17 % nemocnic dané skupiny. U dvou nemocnic nebyl index vůbec spočítán, protože 

dostupné údaje nebyly úplné.  
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Graf 2: CCB Index nemocnic − příspěvkových organizací

 
Pramen: cribis.cz, CCB – Czech Credit Bureau, a.

 

Ve skupině příspěvkových organizací nebyl v

stupeň CCB Indexu. Pouze jedna nemocnice dosáhl CCB 

Tabulka 2 představuje deset nejlépe hospodařících nemocnic letošního ročníku. 

druhý nejvyšší CCB Index. Vítěznou nemocnicí v

nemocnice Hořice (rovněž vítěz loňského ročníku). Druhé místo obsadila Nemocnice Plzeňského kraje 

(loni až 56.). Na třetí příčku se dostala Vojenská ne

Tabulka 2: Pořadí nemocnic příspěvkových organizací podle CCB

Pořadí 2012 Název 

1. Vojenská nemocnice Olomouc

2. Revmatologický Ústav

3. Institut klinické a experimentální Medic

4. Centrum Kardiovaskulární a Transplantační Chirurgie

5. Nemocnice Třinec, přísp.org.

6. Nemocnice Slaný 

7. Městská nemocnice v Odrách

8. Nemocnice Blansko

9. Masarykův onkologický ústav

10. Ústav Hematologie a Krevní 
Pramen: cribis.cz, CCB – Czech Credit Bureau, a.s.

 

 

Z deseti nejlépe hospodařících nemocnic je šest ústředně řízených a zbývající jsou krajské nebo 

městské nemocnice.   
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říspěvkových organizací 

Czech Credit Bureau, a. s. 

Ve skupině příspěvkových organizací nebyl v letošním ročníku přidělen ani nejlepší, ale ani nejhorší 

jedna nemocnice dosáhl CCB Indexu ve výši 4.  

Tabulka 2 představuje deset nejlépe hospodařících nemocnic letošního ročníku. 

. Vítěznou nemocnicí v rámci příspěvkových organizací se stala Městská 

nemocnice Hořice (rovněž vítěz loňského ročníku). Druhé místo obsadila Nemocnice Plzeňského kraje 

(loni až 56.). Na třetí příčku se dostala Vojenská nemocnice Olomouc (loni osmá).  

Tabulka 2: Pořadí nemocnic příspěvkových organizací podle CCB Indexu 

CCB Index

Vojenská nemocnice Olomouc 2 

Revmatologický Ústav 2 

Institut klinické a experimentální Medicíny 2 

Centrum Kardiovaskulární a Transplantační Chirurgie 2 

Nemocnice Třinec, přísp.org. 2 

 2 

Městská nemocnice v Odrách 2 

Nemocnice Blansko 3 

Masarykův onkologický ústav 3 

Ústav Hematologie a Krevní Transfuze 3 
Czech Credit Bureau, a.s. 

deseti nejlépe hospodařících nemocnic je šest ústředně řízených a zbývající jsou krajské nebo 

2 3 4 5 nehodnoceno
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letošním ročníku přidělen ani nejlepší, ale ani nejhorší 

Tabulka 2 představuje deset nejlépe hospodařících nemocnic letošního ročníku. Všechny získaly 

rámci příspěvkových organizací se stala Městská 

nemocnice Hořice (rovněž vítěz loňského ročníku). Druhé místo obsadila Nemocnice Plzeňského kraje 

).   

Index Pořadí 2011 
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Ve srovnání hospodaření nemocnic příspěvkových organizací v letošním a loňském ročníku jich sedm 

zlepšilo své postavení v žebříčku a tři zbývající dosáhly horších výsledků. Z hlediska posunu v žebříčku 

nejvíce poskočil Institut klinické a experimentální medicíny (o 16 příček) a Revmatologický ústav (o 

deset příček). Z nemocnic, které se do první desítky nedostaly, vykázala největší zlepšení Nemocnice 

Jihlava (postup o 12 příček) a Nemocnice ve Frýdku-Místku (zlepšení o 10 příček.  

Nemocnice typu příspěvkové organizace vykázaly v letošním ročníku výrazné zlepšení hospodaření. 

Hodnota průměru skóre (za výsledky roku 2011) byla 1,75 a mediánová hodnota pak 1,31. V loňském 

ročníku byly obě hodnoty záporné. Hodnota průměru skóre činila -1,47 a hodnota mediánu pak -1,40.  

 

Fakultní nemocnice 

V letošním ročníku bylo hodnoceno 11 fakultních nemocnic. Všechny shodně získaly CCB Index 

v průměrné výši, tedy 3.  

Nejlépe byla letos hodnocena Fakultní nemocnice Hradec Králové, která v loňském ročníku obsadila 

třetí místo. Za ní se umístila Fakultní nemocnice Olomouc, vloni byla čtvrtá. Třetí příčku obsadila 

Fakultní nemocnice v Motole, jež skončila v loňském ročníku jako druhá.  

Nejvyššího meziročního zlepšení dosáhla Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, která se 

posunula o čtyři příčky. O dvě příčky si polepšily tři nemocnice, a to Všeobecná fakultní nemocnice 

v Praze, Fakultní nemocnice Olomouc a Fakultní nemocnice Hradec Králové.  

Meziročně se v této skupině nemocnic výrazně zlepšila průměrná hodnota i hodnota mediánu 

u skóre. Podle výsledků za rok 2011 byla průměrná hodnota skóre 1,76 a mediánová pak 1,40, 

zatímco u výsledků za rok 2010 byly obě hodnoty záporné. Průměrná hodnota skóre činila -1,69 

a mediánová hodnota pak byla -2,40.  

 

Tabulka 3: Pořadí fakultních nemocnic podle CCB Indexu 

Pořadí 2012 Název CCB Index Pořadí 2011 

1. Fakultní nemocnice Hradec Králové 3 3. 

2. Fakultní nemocnice Olomouc 3 4. 

3. Fakultní nemocnice v Motole 3 2. 

4. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 3 6. 

5. Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou 3 9. 
Pramen: cribis.cz, CCB – Czech Credit Bureau, a.s. 
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Závěr 

Všechny tři skupiny nemocnic dosáhly v roce 2011 lepších výsledků hospodaření měřeno indexem 

CCB než za rok 2010. Pouze u nemocnic – obchodních společností zůstala průměrná i mediánová 

hodnota skóre za výsledky hospodaření roku 2011 jako v předchozím roce, tedy záporná. Žebříček 

nemocnic – příspěvkových organizací vykázal největší změny v pořadí. Nejmenší změny z hlediska 

pořadí naopak zaznamenaly fakultní nemocnice, u kterých se pouze dvě nemocnice z první desítky 

loňského ročníku nedostaly do prvních pěti nejlépe hodnocených v ročníku letošním. Na druhou 

stranu žádná fakultní nemocnice nezískala lepší hodnocení než 3, což je charakterizuje jako průměrný 

subjekt. Deset nejlepších nemocnic – příspěvkových organizací získalo CCB Index ve výši 2, což je řadí 

do skupiny stabilních subjektů, zatímco ve skupině obchodních společností CCB Index ve výši 2 získalo 

pouze pět z nich.  

Kontakty 

Organizátor celostátního projektu Nemocnice ČR:  
HealthCare Institute – hodnocení a porovnávání kvality a efektivity ve zdravotnictví  
www.hc-institute.org, www.nejlepsi-nemocnice.cz 
 Daniel Vavřina, předseda neziskové organizace  
tel: +420 608 878 400  
e-mail: d.vavrina@hc-institute.org 
  
Odborný partner projektu:  
Czech Credit Bureau, a. s.  
www.creditbureau.cz  
Jan Cikler, projektový manažer  
tel: +420 277 778 537  
e-mail: jan.cikler@creditbureau.cz 

 

Organizace HealthCare Institute děkuje za podporu odbornému partnerovi – společnosti CCB – Czech 

Credit Bureau, a. s. – a ostatním partnerům celostátního projektu Nemocnice ČR 2011 – viz 

www.nejlepsi-nemocnice.cz. 

 


