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Řešení základní problematiky

• Co neměříme neřídíme

– Analýza metrik a jejich vzájemné propojení

– Identifikace metrik pro všechny úrovně managementu

– Identifikace a zobrazení problémových oblastí

– Princip drill-down (postupné rozklinkávání grafů a tabulek)

• Metoda ABC

– Activity based costing (procesně definované náklady a 
výnosy)

• Plánování

– Reporting s plánováním tvoří neoddělitenou součást. 



Analýza

• Analýza současného stavu

• Seznam možných metrik

• Návrh metrik dle skupin uživatelů

• Datový sklad – datový model

• Kalkulační modely 

– Kalkulace cen výkonů

– Kalkulace na případ

• Plánování



Problémové oblasti

• V rámci analýzy jsou vytvořeny problémové oblasti, 
které s příslušnému uživateli objeví, pokud některá z 
metrik nebo událostí překročí stanovené hranice.

• Problémové oblasti vlastně směšují všechny typy 
metrik a umožňují cíleně informovat manažery na 
operativní úrovni o případných problémech. 



Procesně orientované náklady a výnosy

• Problematika určení cen výkonů

• Problematika modelace změny počtu lůžek

• Problematika modelace změny počtu ošetřených 
pacientů



Co je to Activity Based Costing (ABC)

 Activity Based Costing (dále většinou jen ABC) je 
kalkulace nákladů založená na aktivitách / procesech

 Náklady jsou děleny podle reálné spotřeby zdrojů

 Principiální náhrada stanovení nepřímých nákladů 
pomocí „krycích příspěvků“

 Metoda se začala reálně používat 80. letech 20. století

 Založeno na teoretické práci R. Kaplana, H. T. Johnsona a 
R.  Coopera

 Masový rozvoj v 90. letech ve světě, ČR a SR po roce 2000



 Přiřazení nákladů podle aktivit (činností) tam, kde 
skutečně vznikají

 Kalkulace podle spotřeby disponibilních zdrojů => 
přizpůsobení nákladových kalkulací struktuře 
podnikových procesů

Klíčové principy ABC



 ABC má smysl když:
– režijní náklady tvoří významnou část nákladů na 

výrobky a služby
– podnik produkuje různorodé produkty a služby
– mění se struktura nabídky podniku, popřípadě se 

zvyšuje tlak na ceny
 ABC nemusí být ideální:

– je použit v maloobchodě
– je používán v obchodě s rychloobrátkovým zbožím s 

malou přidanou hodnotou
– je používán v případech, kdy jdou režijní náklady 

přímo alokovat (například vývoj aplikací na míru)

Kdy a kde se používá ABC



 Přímé
– materiálové
– mzdové (vázané k výrobní dávce jednoho výrobku)
– marketingové (pokud se dají opět navázat na výrobní 

dávku)
 Nepřímé

– celopodnikové náklady (platy managementu, energie, 
obslužné činnosti)

– doprava
– obchodní náklady
– náklady výrobních prostředků (=aktivit)

 Metodika ABC se snaží spravedlivě rozdělit nepřímé 
náklady

Typy nákladů a jejich rozdělení



 Co jde, alokuj adresně přímo k (v pořadí):
– výrobku
– výrobnímu zařízení
– středisku
– závodu

 Co nejde alokovat, tak zjednoduš (princip nízko visícího 
ovoce)
– začni alokací jasných nákladů 
– co nejde snadno alokovat, rozpusť jako fixní náklad
– jakmile se model usadí, tak zkus najít metodu, jak 

alokovat nerozdělené náklady
 V celém podniku není náklad, který by nebyl někam 

přidělen

Principy rozdělení (alokace) nákladů



• Celkové náklady na výrobek jsou součtem alokovaných 
nepřímých nákladů a přímých nákladů

Rekapitulace: alokace nákladů aktivit pomocí driveru # 3

Aktivita
1

Aktivita
3

Aktivita
2

Náklady aktivit výrobku

Výrobek
1

Poměrná část celopodnikových
nákladů

Materiálové náklady
Přímé náklady

na výrobek

Alokované režijní náklady

Přímé náklady



 Nejzřetelněji poklesem zisku při neklesajících tržbách
 Přetížení výroby při přibližně ustálené celkové 

kapacitě podniku, často jen přetížení jedné jediné 
linky

 Sílící snaha nakupovat některé činnosti mimo firmu
 Přetížené obslužné útvary

Zombie produkt  – Jak můžeme poznat zombie produkt?



1. Poznej podnik
2. Najdi to, co podnik živí
3. Rozděl business na aktivity (=činnosti):

a) významné
b) podpůrné

4. Najdi vlastnost, podle které určíš spotřebu zdrojů 
(=driver) u významných aktivit

5. Popiš driver a stanov metodiku měření
6. Vypočítej náklady aktivit podle jednotlivých výrobků
7. Vypočítej náklady výrobků
8. Zkontroluj výpočty. Pokud to nesedí, tak hledej chybu a 

vrať se na začátek
9. Výpočty sedí? Tak s tím něco dělej!

Jak na ABC – stručná rekapitulace
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• Nejde o „výsledovku“; ale porovnání výnosů a nákladů je nezbytné

• „Pasti“ organizační a průměrných alokací jsou stejné:

– Náklady jsou +/- správně alokovány na jednoduché často 
opakované činnosti

– Méně četné činnosti, činnosti s „neprůměrnou“ spotřebou 
času, materiálu a zdrojů, činnosti s „nenormálním“ 
rozdělením – ty všechny jsou pravděpodobně spočteny s 
„jinou mírou přesnosti“ než  je třeba

Základní principy pro zdravotnictví
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Principy jsou shodné

• Ocenění zdrojů (práce, přístroje, …) „plnými náklady“

• Alokace zdrojů na výkony (pacienty, diagnózy)

Alokace nákladů ve zdravotnictví

Náklady
nemocnice

Cena práce 
a zdrojů

Náklady na 
výkony

Nemocni
ce

Klinika 1

Oddělení 
1

Oddělení 
2

Správa

IT HR Klinika 2

Organizační 
alokace

Alokace 
na výkony

Activity

Eventy

Drivery

Fáze 1 Fáze 2
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Příklad: organizační alokace

Nemocnice

Klinika 1 

Oddělení 1 Oddělení 2 Správa

IT HR Klinika 2

Alokace 1Alokace 1

Alokace 2Alokace 3

Alokace 4
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Příklad: alokace na výkony

Různé přístupy (a podklady)

• Výkony / DRG / Pacienti

• Standardní (bodové) hodnoty vs. kalkulační listy vs. procesy

• Záleží (částečně) na preferencích

• Záleží (hodně) na dostupnosti dat, číselníků a jejich kvalitě

Tabulka

Kalkulační list | Výkon | Zdroj (lékař, sestra) | Čas |

Výkony | Pacient | Oddělení | Výkon |

Atributy tabulky 
Oddělení

Výkony

Ceny zdrojů | Zdroj (lékař, sestra) | Cena |

Alokace 5
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Tři základní algoritmy
• Alokace (plná) – shora dolů, podle klíče (driver)
• Kalkulace – zdola nahoru, driver x cena – s odchylkou
• Kombinace – napřed kalkulace zdola, následné rozpuštění 

odchylky

Alokace nákladů 

Skutečné náklady

|   |   |   |   |   |   |   |

Plná alokace 
dle  alokačního 

klíče

Driver Cena

Odchylka

Standard
Price

Alokace Kalkulace Kombinace

Skutečné náklady

|   |   |   |   |   |   |   |

Driver Driver Cena

Odchylka

Standard
Price

Skutečné náklady

|   |   |   |   |   |   |   |

Standardní 
náklady

Standardní 
náklady
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• Alokace podle klíče
– Standardní bodové hodnocení výkonů z číselníku 

• Kalkulace podle kalkulačních listů výkonů 
– Odchylku necháme

– Odchylku rozpustíme

• Alokace podle klíče spočteného z kalkulačních listů výkonů

Příklad: různé přístupy

Tabulka

Kalkulační list | Výkon | Zdroj | Oddělení | Množství |

Výkony | Pacient | Oddělení | Výkon |

Atributy tabulky 

Oddělení

Výkony

Ceny zdrojů | Zdroj | Oddělení | Cena |
Alokace

Std náklady | Výkon | Oddělení | Std náklady |



Co přinese aplikace procesní alokace nákladů

• Zjistíme, neefektivitu některých výkonů. 

– například: mamografie v jedné nemocnici stojí 10 000 Kč, 
zatímco bypass stojí 40 000 Kč

– protože na RTG oddělení je nadbytek lékařů s vysokou 
kvalifikací , kteří provádějí pouze malý počet výkonů. 

• Regulace „vnitřních subdodávek“

– oddělení které provádí konzilium pro jiné  je zatíženo „režijní 
částí „ nákladů na požadovaný výkon

• Regulace režijních nákladů

– protože mohou neúměrně navyšovat nákladovou cenu 
výkonů a snižovat „konkurenceschopnost“ nemocnice. 



DĚKUJI ZA POZORNOST
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