Žebříček českých nemocnic
dle jejich finančního zdraví (2010)
Tisková zpráva
ÚVODEM
Nezisková zdravotnická organizace HealthCare Institute (HCI) ve spolupráci s odborným partnerem společností CCB - Czech Credit Bureau a.s. (CCB) - zrealizovala již v roce 2008 jako první svého druhu
unikátní hodnocení českých nemocnic na základě jejich finančního zdraví. Zde Vám předkládáme
výsledky navazujícího druhého ročníku.
Hodnoceny byly nemocnice s ÚZIS kódem 101 (Fakultní) a 102 (tzv. Krajské a městské) – viz
www.uzis.cz.
Hodnocení nemocnic – příspěvkových organizací bylo prováděno na základě výpočtu sady ukazatelů,
které byly definovány speciálně pro tento typ subjektů. Vychází se z výpočtů ukazatelů za rok 2007 a
2008 a kromě hodnot v daných obdobích se počítá i s meziročními změnami ukazatelů. Do hodnocení
vstupují mimo jiné ukazatele, které hodnotí schopnost hradit své závazky, dále závislost na dotacích,
likvidita a podobně. CCB – Czech Credit Bureau, a.s. ve svém hodnocení využila především zkušeností
s hodnocením municipalit. Segment municipalit sleduje a monitoruje již od roku 2004. Příspěvkovým
organizacím se v intenzivnější míře věnuje především poslední 3 roky. Zdrojem informací pro
hodnocení nemocnic – příspěvkových organizací je rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha
příspěvkových organizací, které jsou zveřejněny na informačním portálu MF ČR.
Pro hodnocení nemocnic – obchodních společností jsme využili údaje v databázi CRIBIS, kterou naše
společnost CCB vytváří od roku 2006. V této databázi jsou shromážděny všechny účetní závěrky
obchodních společností, které tyto společnosti zveřejňují na Sbírce listin. Samotné vyhodnocení
probíhá podle metodiky, kterou CCB vyvinula pro segment malých a středních podniků. Metodika
výpočtu hodnocení je nastavena pro celkem 28 oborů činností v členění dle CCB. Do jednoho z těchto
oborů jsou začleněny i nemocnice – obchodní společnosti. Sleduje se zde především celková
zadluženost, celková likvidita, dále například doba splatnosti krátkodobých úvěrů a podobně.
Žebříček nemocnic z hlediska finančního zdraví je sestaven na základě veřejně dostupných informací.
Do hodnocení nejsou zahrnuty další aspekty jako je například stav movitého a nemovitého majetku
včetně například přístrojového vybavení. Hodnocení nemocnic z hlediska finančního zdraví dává
především odpověď na otázku, jak jsou nemocnice schopné splácet své závazky, případně zda jsou
schopné realizovat opravy nemovitého nebo nákupy movitého majetku.
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Žebříček nemocnic 2010
Kategorie obchodní společnosti (do žebříčku byly zahrnuty subjekty, které zveřejnily na obchodním
rejstříku své výkazy minimálně za rok 2008 a 2009).
Na prvním místě se opět umístila Nemocnice Kadaň s.r.o. z Ústeckého kraje. Mezi prvními deseti
nemocnicemi se umístilo celkem 5 nemocnic Jihočeského kraje. Nejlepší z nich je Prachatická
nemocnice, která se v celkovém pořadí umístila na třetím místě (vloni byla na druhém místě).
Nejlepší trojici doplňuje na druhém místě CNS Centrum Třinec, které se v žebříčku nemocnic objevuje
poprvé.
1. Nemocnice Kadaň s.r.o.
2. CNS-CENTRUM TŘINEC
3. Nemocnice Prachatice
4. Nemocnice Strakonice
5. Nemocnice Valašské Meziříčí
Zajímavé zlepšení hospodaření jsme zaznamenali u Městské nemocnice a.s. (Dvůr Králové nad
Labem), u které dynamika růstu tržeb byla vyšší než dynamika nárůstů nákladů (vyjma osobních
nákladů), což mělo za následek zlepšení výsledku hospodaření. Výsledek hodnocení ale ovlivnil mimo
jiné pokles objemu krátkodobých závazků (reprezentované poskytnutými zálohami) na jedné straně a
snížení objemu krátkodobých pohledávek (dohadné účty aktivní) na druhé straně.
Další nemocnicí, u které došlo k výraznějšímu zlepšení, je První privátní chirurgické centrum, spol.
s r.o. V tomto případě došlo ke zlepšení díky mimořádným výnosům, které výrazně ovlivnily výši zisku
a hodnotu vlastního kapitálu. Dalším pozitivem bylo snížení objemu krátkodobých závazků.

Kategorie příspěvkové organizace (krajské a městské nemocnice).
V absolutním pořadí (bez rozdílu počtu lůžek)) se na prvním místě umístila Rehamedica Žacléř (vloni
33. místo) a na druhém místě je Nemocnice Blansko (vloni 8. místo). Loňský vítěz (Revmatologický
ústav se umístil na čtvrtém místě. Na třetím místě doplňuje první pětici nejúspěšnějších nemocnic
Centrum Kardiovaskulární a Transplantační Chirurgie (vloni byla tato nemocnice na čtvrtém místě) a
na pátém místě Nemocnice na Homolce.
1. Rehamedica Žacléř
2. Nemocnice Blansko
3. Centrum Kardiovaskulární a transplantační Chirurgie
4. Revmatologický ústav
5. Nemocnice na Homolce
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Rehamedica Žacléř je rovněž nemocnicí, u které došlo mezi příspěvkovými organizacemi
k největšímu skoku. Nemocnice se ze záporného výsledku hospodaření dostala do kladných čísel.
Navíc ale došlo k poklesu krátkodobých závazků a k nárůstu vlastních zdrojů krytí aktiv.
K dalšímu výraznějšímu meziročnímu zlepšení došlo u Městské nemocnice Litoměřice, které je ale ve
srovnání s Rehamedicou výrazně větší. Ke zmíněnému zlepšení u litoměřické nemocnice došlo i přes
čerpání úvěru ve výši 30 mil. Kč. Pozitivem je totiž především nárůst objemu finančního majetku a
také vlastních zdrojů krytí stálých aktiv.
Umístění nemocnic podle počtu lůžek (počet lůžek u všech nemocnic zjištěn nebyl):
Kategorie do 350 lůžek
1. Centrum Kardiovaskulární a transplantační Chirurgie
2. Revmatologický ústav
3. Ústav Hematologie a krevní transfuze
4. Masarykův Onkologický ústav
5. Městská nemocnice v Odrách

Kategorie od 351 lůžek výše
1. Nemocnice na Homolce
2. Nemocnice Třinec
3. Nemocnice Vyškov
4. Nemocnice Nové Město na Moravě
5. Nemocnice Jablonec nad Nisou

Kategorie Fakultní nemocnice
V kategorii Fakultní nemocnice se na prvním místě umístila stejně jako vloni FN Hradec Králové. Na
dalších dvou místech došlo k prohození pořadí oproti loňsku. Druhé místo přepustila Fakultní
nemocnici Plzeň (vloni třetí) Fakultní nemocnice Ostrava, které se posunula na třetí příčku.
Hodnocení Fakultních nemocnic je velmi vyrovnané, rozdíly jsou minimální. Změny pořadí mezi
jednotlivými lety jsou minimální. K největšímu zlepšení došlo u Fakultní nemocnice u sv. Anny,
naopak k největšímu poklesu u Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
Hodnocení nemocnic bylo prováděno na základě výpočtu sady ukazatelů, které byly definovány
speciálně pro příspěvkové organizace (vyjma obchodních společností). Vychází se z výpočtů ukazatelů
za rok 2008 a 2009 a kromě veličin v daných obdobích se počítá i meziroční změna ukazatelů. Do
hodnocení vstupují mimo jiné ukazatele, které hodnotí schopnost hradit své závazky, dále závislost
na dotacích, likvidita a podobně. CCB – Czech Credit Bureau, a.s. ve svém hodnocení využila
především zkušeností s hodnocením municipalit. Segment municipalit sleduje a monitoruje již od
roku 2004. Příspěvkovým organizacím se v intenzivnější míře věnuje především poslední 4 roky.
Zdrojem informací pro hodnocení nemocnic – příspěvkových organizací je rozvaha, výkaz zisku a
ztráty a příloha příspěvkových organizací, které jsou zveřejněny na informačním portálu MF ČR.
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Pro hodnocení nemocnic – obchodních společností jsme využili údaje v databázi CRIBIS, kterou naše
společnost CCB vytváří od roku 2006. V této databázi jsou shromážděny všechny účetní závěrky
obchodních společností, které tyto společnosti zveřejňují na Sbírce listin. Samotné vyhodnocení
probíhá podle metodiky, kterou CCB vyvinula pro segment malých a středních podniků. Metodika
výpočtu hodnocení je nastavena pro celkem 28 oborů činností v členění dle CCB. Do jednoho z těchto
oborů jsou začleněny i nemocnice – obchodní společnosti. Sleduje se zde především celková
zadluženost, celková likvidita, dále například doba splatnosti krátkodobých úvěrů a podobně.

Prezentace výsledků – Hodnotící zpráva a Mezinárodní konference „Efektivní nemocnice“
Vlastníci a vrcholový management mohou obdržet výsledné hodnocení finanční kondice své
nemocnice formou Detailní hodnotící zprávy, kterou poskytuje společnost HealthCare Institute – viz
odkaz: http://www.hc-institute.org/v2/obj.php.
Hlavní informace k tomuto hodnocení budou poskytnuty ve dnech 30. listopadu 2010 na
Středoevropské odborné konferenci „Efektivní nemocnice 2010“ určené majitelům a ředitelům
nemocnic a zdravotních pojišťoven. Na této konferenci bude předáno také ocenění nejlépe
hodnocené nemocnici.

Profil CCB – Czech Credit Bureau, a.s.
Společnost CCB - Czech Credit Bureau, a.s., která dodává technickou podporu a organizuje projekty
Bankovního a Nebankovního úvěrového registru, byla založena v listopadu 2000. CCB je 100%
dceřinou společností firmy CRIF S.p.A., založené v italské Bologni v roce 1988, která je dnes 4. největší
světovou společností v oblasti provozování úvěrových registrů a systémů pro podporu úvěrového
rozhodování.
Hlavním cílem CCB bylo vytvoření úvěrového registru v České republice s pokrytím všech relevantních
segmentů trhu. Oblast působnosti CCB se postupně rozšířila i na aplikace moderních rozhodovacích
nástrojů v rámci finančního i veřejného sektoru. Bankám, leasingovým, splátkovým a dalším
společnostem, včetně státní správy a samosprávy, poskytuje celou škálu finančních produktů a služeb
zaměřených na posouzení bonity klientů, kontroly rizika a využití tržních příležitostí. Na Slovensku
CCB působí prostřednictvím své sesterské společnosti SCB – Slovak Credit Bureau se sídlem v
Bratislavě.

Profil HealthCare Institute (HCI)
Nezisková zdravotnická organizace HealthCare Institute je zaměřena na tyto dvě hlavní činnosti:
- projekt na podporu zkvalitnění služeb pro pacienty ve zdravotnictví (žebříčky nemocnic od r. 2006)
- pořádání mezinárodních odborných konferencí
Projekt „NEMOCNICE ČESKÉ REPUBLIKY“
Měření a porovnání nemocnic:
- dle spokojenosti pacientů / klientů
- dle spokojenosti zaměstnanců
- dle finančního zdraví nemocnic
- dle efektivity jejich procesů (v přípravě)
Mezinárodní odborná konference „EFEKTIVNÍ NEMOCNICE“
- zvyšování výkonnosti a efektivity nemocnic
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(diskusní platforma - fokus na představitele nemocnic, zdravotních pojišťoven, ministerstva a
pacientů)
- důraz na příčinně propojené vazby dlouhodobé úspěšnosti nemocnice
(spokojený klient - spokojený zaměstnanec – zdravá finanční kondice – efektivní procesy v organizaci
= „spojité nádoby“)
Více informací na www.hc-institute.org

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 svému odbornému partnerovi – společnosti CCB
– Czech Credit Bureau, a.s. – a ostatním partnerům celostátního projektu Nemocnice ČR 2010 – viz
www.nejlepsi-nemocnice.cz.
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