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Abstrakt  

Bakalářská práce se zaměřuje na zpracování analýzy současného stavu firmy, ze které 

se pak vychází při tvorbě návrhů na zlepšení stávající situace firmy. V první části je 

vysvětlen teoretický úvod do problematiky, jsou zde definovány základní pojmy. Druhá 

část práce se zaměřuje na analýzu stávající situace firmy. V závěrečné části jsou 

provedeny návrhy na zlepšení a je zde konkrétně navržen postup řešení pro přechod 

z daňové evidence na účetnictví z důvodu transformace firmy na společnost s ručením 

omezeným. 

 

Abstract 

This thesis deals with the analysis of the present state of the company. This analysis is 

used as basis for making proposals for improving the current situation of the company. 

The theoretical introduction and the basic concepts definitions are included in the first 

part of the thesis. The second part focuses on the analysis of the current situation of the 

company. Suggestions for improvements are presented in the final section. Specifically, 

the solution for the transition process from tax records keeping to the accounting is 

designed due to the transformation the firm to a limited company. 
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Úvod 

 

Téma bakalářské práce „Analýza daňové evidence“ jsem si vybrala, protože je mi 

osobně blízké. Ráda bych ve své práci představila firmu, která poskytuje odbornou 

ambulantní péči v oboru urologie. Důvodem výběru této firmy je fakt, že jsem 

v posledním roce zpracovávala daňovou evidenci soukromého lékaře. Po tuto dobu jsem 

získala nejenom velké množství informací o fungování firmy, ale do podvědomí se mi 

dostala určitá specifika, kterými se daňová evidence nestátního zdravotnického zařízení 

vyznačuje. 

V první části práce se zaměřím na teoretické poznatky, které následně implementuji do 

specifických podmínek firmy.  

V úvodu druhé části práce stručně představím společnost, a následně provedu analýzu 

současného stavu firmy pomocí metod, které byly popsány v teoretických východiscích. 

Pomocí první metody analýzy budu hodnotit vnější prostředí firmy a výsledky dané 

analýzy využiji v rámci strategické analýzy jako podklad pro vypracování prognóz o 

důsledcích pro další rozvoj a směřování firmy. Pokusím se analyzovat faktory vnějšího 

prostředí, které by mohly znamenat budoucí příležitosti nebo hrozby pro hodnocenou 

firmu. Druhou metodou analýzy budu hodnotit současný stav a okolí firmy z hlediska 

jejích silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení, které mi poskytne podklady pro 

formulaci rozvojových směrů a aktivit, popřípadě cílů  

V poslední části práce shrnu dosažené poznatky a návrhy na zlepšení současné situace 

firmy s případným postupem řešení transformace firmy na společnost s ručením 

omezeným. 
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Aktuálnost tématu a cíle práce 

 

Systém zdravotní péče v České republice je poměrně rozsáhlý a s ním i okruh subjektů 

podílejících se na jeho utváření. Navzájem se od sebe odlišují například mírou závislosti 

na veřejné správě, systému financování, rozsahem pravomocí a zodpovědnosti 

v systému zdravotní péče a podobně. 

I přes poměrně širokou škálu zákonných úprav však není v současnosti legislativní 

prostředí v oblasti zdravotnictví zcela vyhovující. České zdravotnictví trpí velmi 

nezodpovědným přístupem českých poslanců k jejich zákonodárnému poslání, který 

legislativě spíše škodí než pomáhá, protože poslanci nejsou schopni vytvořit jasnou a 

nerozporuplnou legislativu. 

Do budoucna bude třeba přijmout a novelizovat celou řadu právních předpisů 

vztahujících se k této problematice, aby bylo zajištěno efektivní využívání všech 

prostředků ve zdravotnictví, maximálně garantována dostupnost a kvalita zdravotní 

péče pro pacienty a způsob úhrady zdravotní péče.  

Prioritním cílem této práce je implementace teoretických poznatků do specifických 

podmínek firmy, která se vyznačuje jako nestátní zdravotnické zařízení v poskytování 

specializované zdravotní péče, poukázání na určité nedostatky, kterými firma trpí a 

navržení takových opatření, která by zjištěné nedostatky odstranila. 
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1 Teoretická východiska  

1.1 Zákon o účetnictví 

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů  

Zákon o účetnictví (dále jen ZoU) tvoří základ účetnictví korespondujícího 

s podmínkami tržního prostředí. Je společný pro všechny účetní jednotky bez ohledu na 

to, zda byly založeny za účelem podnikání. 

Tento zákon vymezuje základní předpoklady a principy při vedení účetnictví, k nimž 

patří zejména: 

- vymezení účetní jednotky §1 odst. 2 ZoU, 

- vymezení předmětu účetnictví §2 ZoU, 

- vymezení účetního období §3 odst. 2 ZoU, 

- uložení povinnosti dodržování směrné účtové osnovy § 4 odst. 8 ZoU, 

- stanovení rozsahu vedení účetnictví § 9 ZoU, 

- definice účetních záznamů § 11 ZoU, 

- způsoby oceňování § 24 - § 28 ZoU 

- inventarizace majetku § 29 - § 30 ZoU 

- sankce za porušování zákona § 37 ZoU. 
1
 

 

Všeobecné účetní zásady 

Všeobecné účetní zásady jsou základem účetních systémů zemí Evropské unie a dalších 

států a tyto zásady se promítají do všech ustanovení platného zákona o účetnictví. 

K nejdůležitějším účetním zásadám patří: 

Zásada účetní jednotky 

Účetní jednotku chápeme jako relativně uzavřený celek, který vede účetnictví, a za 

který je sestavována účetní závěrka. 

 

                                                 
1
 Cardová, Z. Daňová evidence a účetnictví individuálního podnikatele. 2010, s. 81-82. 
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Zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky § 7 odst. 3 ZoU 

Vyplývá z předpokladu, že účetní jednotka je založena na neomezenou dobu. Z toho 

vyplývá povinnost vést účetnictví v obdobích po sobě následujících od vzniku účetní 

jednotky až do jejího vzniku. 

Zásada věrného a poctivého obrazu § 7 ZoU 

Zásada vychází z povinnosti účetní jednotky vést účetnictví tak, aby účetní závěrka 

podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. 

Účetnictví je věrné, jestliže obsah jednotlivých položek účetní závěrky odpovídá 

skutečnému stavu. 

Zobrazení je poctivé, když jsou při něm použity účetní metody způsobem, který vede 

k dosažení věrnosti. 

Tuto zásadu zjistíme správným oceňováním všech složek majetku a závazků a 

prosazováním principu opatrnosti. 

Zásada bilanční kontinuity § 19 odst. 4 ZoU 

Navazuje na zásadu nepřetržitého trvání účetní jednotky. Znamená to, že na konečné 

zůstatky na rozvahových účtech navazují počáteční stavy účtů mezi jednotlivými 

účetními obdobími, nedochází ke změnám účetních postupů, změnám oceňování, 

způsobu odpisování a obsahovému vymezení položek účetní závěrky během účetního 

období. 

Zásada jednotné soustavy účetních záznamů § 4 odst. 9 ZoU 

Účetní jednotky jsou povinny vést jedno účetnictví za účetní jednotku jako celek.  

Zásada akruálního principu § 3 odst. 1 ZoU 

O veškerých nákladech a výnosech účtujeme bez ohledu na okamžik jejich zaplacení 

nebo přijetí. 
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Zásada opatrnosti § 25 odst. 2 ZoU 

Podle této zásady oceňujeme majetek s ohledem na možná rizika. To znamená, že 

úbytky majetku zaznamenáváme v účetnictví v peněžních jednotkách už tehdy, jsou-li 

pravděpodobné výnosy, popř. zisky, až se stanou jistými. 

Zásada vzájemného zúčtování (zákaz kompenzace) 

Zásada zakazuje vzájemné vyrovnávání mezi jednotlivými složkami majetku a jeho 

zdroji a mezi jednotlivými náklady a výnosy. Zákon o účetnictví uvádí určité výjimky 

ze zákazu vzájemného zúčtování, jako např. lze vzájemně kompenzovat manka a 

přebytky zásob způsobených neúmyslnou záměnou jednotlivých druhů a které vznikly 

ve stejném inventarizačním období. V účetní závěrce je dovoleno kompenzovat např. 

kurzové rozdíly. 

Účetnictví jako soustava účetních záznamů 

Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví jako soustavu účetních záznamů. Účetní 

záznamy jsou data, která jsou nositeli informací týkajících se předmětu a vedení 

účetnictví. Účetními záznamy jsou především účetní doklady, účetní zápisy, účetní 

knihy, odpisový plán, inventurní soupisy, účtový rozvrh, účetní závěrka, daňové 

doklady, mzdové listy a další dokumentace.
2
 

  

                                                 
2
 Mrkosová, J. Účetnictví 2010. 2010, s.45-46. 
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1.2 Charakteristika daňové evidence x účetnictví 

1.2.1 Charakteristika podnikání a jeho formy 

Základním právním předpisem pro podnikatele je zákon č. 513/1991 Sb., obchodní 

zákoník (dále jen ObchZ), který upravuje postavení podnikatele, obchodní závazkové 

vztahy a další vztahy související s podnikáním.  

Dle § 2 odst. 1 ObchZ se podnikáním rozumí soustavná činnost prováděná samostatně 

podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. 

Podnikat lze mnoha způsoby, od nejjednodušší formy – podnikání fyzické osoby 

s živnostenským listem až po obchodní společnosti. Každá z jednotlivých forem 

podnikání je vhodná pro konkrétní druh činnosti a rozsah podnikatelských aktivit.
3
 

 

Podnikatel – fyzická osoba 

Fyzická osoba může vykonávat podnikatelskou, respektive jinou samostatnou 

výdělečnou činnost například na základě: 

- živnostenského oprávnění, 

- jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních právních předpisů. 

Fyzická osoba, která takto podniká, jedná především vlastním jménem a na vlastní 

odpovědnost.
4
 

 

Podnikatel – právnická osoba 

Podnikatelé mohou působit také jako právnické osoby, a to zejména ve formě tzv. 

obchodních společností, kterými jsou: 

- společnost s ručením omezeným, 

- veřejná obchodní společnost, 

- komanditní společnost, 

- akciová společnost.
5
 

 

 

  

                                                 
3
 Štohl, P. Daňová evidence 2011. 2011, s.7. 

4
 tamtéž, s 7. 

5
 tamtéž, s.8. 
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Evidence podnikatelské činnosti 

Podnikatelskou činnost fyzické osoby lze evidovat dvěma způsoby, buď formou daňové 

evidence, nebo formou vést účetnictví.  

V případě, že podnikatel – fyzická osoba dosahuje zdanitelných příjmů podle 

§ 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

ZDP), tj. příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, nemá zákonnou 

povinnost vést účetnictví nebo se k tomu dobrovolně nerozhodl, vede daňovou evidenci. 

Naproti tomu, účetní jednotkou se podnikatel stává zejména v těchto případech: 

- fyzická osoba, která je podnikatelem a je zapsána v obchodním rejstříku, 

- fyzická osoba, která je podnikatelem, pokud její obrat přesáhl za bezprostředně 

předcházející kalendářní rok částku 25 000 000 Kč, 

- fyzická osoba, která vede účetnictví na základě svého rozhodnutí, 

- fyzická osoba, která je podnikatelem a je účastníkem sdružení bez právní 

subjektivity a pokud alespoň jeden z účastníků tohoto sdružení je účetní 

jednotkou, 

- fyzická osoba, které povinnost vedení účetnictví ukládá zvláštní právní předpis.
6
 

 

1.2.2 Charakteristika daňové evidence 

Daňová evidence slouží k evidenci majetku a závazků pro účely stanovení základu daně 

a daně z příjmů fyzických osob. První informaci o daňové evidenci najdeme 

v § 4 odst. 4 ZDP, a to v rámci definice obchodního majetku.
7
 

 

Obsah daňové evidence 

Daňová evidence zajišťuje zjištění základu daně z příjmů a obsahuje údaje o: 

 příjmech a výdajích v členění potřebném pro zjištění základu daně, 

 majetku a závazcích. 

                                                 
6
 Pilátová, J. a kol. Daňová evidence 2011. 2011, s. 15. 

7
 tamtéž, s. 11. 
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Příjmy a výdaje v členění potřebném pro zjištění základu daně vymezuje ZDP. Pro 

obsahové vymezení majetku a závazků se používají účetní předpisy, pokud ZDP 

nestanoví jinak.
8
 

Forma a způsob vedení daňové evidence 

Způsob či forma vedení daňové evidence není zákonem stanovena. Záleží tedy na 

rozhodnutí fyzické osoby, jakou formu zvolí. Je však nutné připomenout, že správce 

daně má právo daňovému subjektu uložit záznamní povinnost, a to formou písemného 

rozhodnutí. Proti tomuto písemnému rozhodnutí se nelze odvolat. Správce daně má 

právo již v průběhu zdaňovacího období kontrolovat plnění takto uložené záznamní 

povinnosti.
9
 

Evidence příjmů a výdajů 

Evidence o příjmech a výdajích tvoří hlavní součást daňové evidence. Závazná podoba 

evidence příjmů a výdajů není předepsána. ZDP pouze stanoví, že evidence 

zdanitelných příjmů a daňově uznatelných výdajů musí obsahovat údaje o příjmech a 

výdajích v členění potřebném pro zjištění základu daně.
10

 

Evidence příjmů 

Příjmem se pro účely ZDP rozumí: 

 peněžní zdanitelný příjem, 

 nepeněžní zdanitelný příjem, 

 příjem dosažený směnou. 

Evidence výdajů 

Výdaje mohou mít stejně jako příjmy peněžitou i nepeněžitou podobu: 

 peněžní daňově uznatelné výdaje, 

 nepeněžní daňově uznatelné výdaje.
11

 

                                                 
8
 Cardová, Z. Daňová evidence a účetnictví individuálního podnikatele. 2010, s. 24. 

9
 Pilátová, J. a kol. Daňová evidence 2011. 2011, s. 25. 

10
 tamtéž, s. 111. 

11
 tamtéž, s. 111. 
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Deník příjmů a výdajů 

Nejdůležitější knihou v daňové evidenci je deník příjmů a výdajů (v praxi často 

označován jako peněžní deník). Základní struktura deníku příjmů a výdajů by měla 

umožnit zjištění pohybu peněžních prostředků na bankovních účtech a v hotovosti a 

zjištění dílčího základu daně z příjmů (z peněžních operací).
12

  

Evidence pohledávek a závazků 

Daňová evidence pohledávek 

Pohledávky představují ty složky majetku, které ZDP nedefinuje a odvolává se na 

účetní předpisy. Není tedy důležitá forma, ale obsah. V daňové evidenci by měly být 

zachyceny následující pohledávky: 

- z obchodních vztahů, 

- vůči státu, 

- vůči správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám, 

- za zaměstnanci, 

- z titulu poskytnutých půjček, popřípadě úvěrů.
13

 

Daňová evidence závazků 

Závazky je vhodné evidovat podle toho, o jaké závazky a vůči komu se jedná. V daňové 

evidenci by měly být zachyceny následující závazky: 

- z obchodních vztahů za uskutečněné dodávky, 

- z titulu přijatých záloh, 

- vůči bance, 

- vůči státu, 

- vůči zaměstnancům, 

- vůči jednotlivým věřitelům z titulu přijatých půjček, atd.
14

 

 

                                                 
12

 Cardová, Z. Daňová evidence a účetnictví individuálního podnikatele. 2010, s. 24-25. 
13

 Pilátová, J. a kol. Daňová evidence 2011. 2011, s. 84-86. 
14

 tamtéž, s. 95. 
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Kniha pohledávek a závazků 

V knize pohledávek a závazků se vedou pohledávky a závazky vůči jiným subjektům a 

podle potřeby je možné použít i více knih.
15

 

Evidence dlouhodobého majetku 

Dlouhodobý majetek je vymezen právními předpisy jako majetek, jehož 

charakteristickou vlastností je jeho dlouhodobá životnost (doba použitelnosti je delší 

než 1 rok). Nespotřebovává se jednorázově, ale postupně. Samotné pořízení takového 

majetku nelze zahrnout přímo do daňových výdajů (nákladů). Do výdajů se příslušná 

část ceny dlouhodobého majetku převádí postupně formou tzv. odpisů. 

Dlouhodobý majetek se člení na tři základní skupiny: 

 dlouhodobý hmotný majetek, 

 dlouhodobý nehmotný majetek, 

 dlouhodobý finanční majetek.
16

 

Daňová evidence hmotného majetku 

V rámci daňové evidence se doporučuje vést karty dlouhodobého hmotného majetku, na 

které budou evidovány údaje rozhodné pro správné stanovení základu daně z příjmů 

fyzických osob. Mimo tuto evidenci se doporučuje evidovat i drobný hmotný majetek, 

který ZDP nedefinuje. A to z důvodu prokázání skutečnosti, který majetek fyzické 

osoby je součástí obchodního majetku, a dále pro daňovou uznatelnost výdajů 

spojených s opravou a údržbou tohoto drobného majetku.
17

 

Daňová evidence nehmotného majetku 

V rámci daňové evidence se doporučuje vést karty dlouhodobého nehmotného majetku, 

na které budou evidovány údaje rozhodné o pořízení a vyřazení dlouhodobého 

nehmotného majetku z obchodního majetku fyzické osoby. Mimo tuto evidenci se 

doporučuje evidovat i drobný nehmotný majetek. Důvody jsou totožné jako u HM.
18

 

                                                 
15

 Cardová, Z. Daňová evidence a účetnictví individuálního podnikatele. 2010, s. 25. 
16

 Sedláček, J. Daňová evidence podnikatelů 2011, s. 35  
17

 Pilátová, J. a kol. Daňová evidence 2011. 2011, s. 55. 
18

 tamtéž, s. 62-63. 
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Daňová evidence finančního majetku 

 Korunová pokladna 

Evidence korunové pokladny se může vést v rámci deníku příjmů a výdajů nebo za 

jednotlivé poklady samostatně. Forma vedení pokladny není v ZDP stanovena, 

poplatník si tedy může zvolit formu, která mu bude nejvíce vyhovovat. Při rozhodování 

o způsobu vedení pokladní hotovosti však poplatník nesmí zapomenout na záznamní 

povinnost.
19

 

 Bankovní účty v bankách 

Pohyb na bankovních účtech se dokládá bankovními výpisy. Zda pohyb na bankovních 

účtech bude poplatník do daňové evidence zapisovat ihned po doručení bankovního 

výpisu, nebo až při sestavování podkladů pro stanovení základu daně v daňovém 

přiznání, záleží čistě na poplatníkovi, jestliže správce nestanovil individuální záznamní 

povinnost.
20

 

Konec zdaňovacího období při vedení daňové evidence 

Zjištění základu daně a daně z příjmů fyzických osob 

Podle ZDP musí podnikatel zajistit skutečný stav zásob, hmotného majetku, pohledávek 

a závazků jednou v roce, k poslednímu dni zdaňovacímu období. O tomto zjištění 

provede zápis. 

V daňové evidenci se zjišťují: 

 v deníku příjmů a výdajů 

- příjmy a výdaje na pokladnách a bankovních účtech,  

- příjmy a výdaje dle ZDP, 

 stavy nevyrovnaných (neuhrazených) pohledávek a závazků, 

 stavy majetku v knihách majetku, 

 stav v ostatních knihách. 
21

 

 

                                                 
19

 Pilátová, J. a kol. Daňová evidence 2011. 2011, s. 91. 
20

 tamtéž, s. 91. 
21

 Cardová, Z. Daňová evidence a účetnictví individuálního podnikatele. 2010, s. 66-67. 



20 

 

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob 

Informace pro zjištění dílčího základu daně z příjmů z daňové evidence se získají: 

 z deníku příjmů a výdajů, 

 z ostatních evidencí (nepeněžní příjmy a výdaje, které mají vliv na základ daně 

z příjmů).
22

 

 

1.2.3 Charakteristika účetnictví 

Předmět a cíl účetnictví 

Účetnictví sleduje stav a pohyb veškerého majetku, závazků, kapitálu, náklady, výnosy 

a výsledek hospodaření. Používá soustavu účtů, na které provádí záznamy podvojnými 

zápisy. Účetnictví je uzavřeným celkem umožňujícím vnitřní kontrolu. 

Účetní záznamy se evidují do účetních knih, mezi které patří hlavní kniha, deník, knihy 

analytických účtů a knihy podrozvahových účtů. 

Účetní jednotky vedou účetnictví nepřetržitě po celou dobu své existence. Právnické 

osoby jsou povinny vést účetnictví ode dne svého vzniku. 

Fyzické osoby – podnikatelé zapsaní do obchodního rejstříku jsou povinni vést 

účetnictví ode dne zápisu do obchodního rejstříku, ostatní fyzické osoby – podnikatelé 

jsou povinni vést podvojné účetnictví od prvního dne účetního období následujícího po 

kalendářním roce, ve kterém se stali účetní jednotkou. 

Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví podvojnými zápisy v plném nebo 

zjednodušeném rozsahu.
23

 

  

                                                 
22

 Cardová, Z. Daňová evidence a účetnictví individuálního podnikatele. 2010, s. 66-67. 
23

 Mrkosová, J. Účetnictví 2010. 2010, s. 3.  
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Bilanční princip 

Účetnictví jako informační systém posuzuje majetek vždy ze dvou hledisek: 

 z hlediska konkrétních majetkových položek – aktiv, 

 z hlediska původu majetku (zdrojů financování majetku) – pasiv. 

Tato souběžná dvojí klasifikace majetku představuje základ podvojného účetnictví jako 

systému, který se označuje jako bilanční princip a je základem konstrukce rozvahy. 

V jediném výkaze (v rozvaze) můžeme posoudit, jaká je struktura majetku dané firmy, a 

z jakých zdrojů tento majetek firma pořídila. 

Základem účetnictví je bilanční princip – bilanční rovnice: aktiva = pasiva. 

Tato rovnice platí v podvojném účetnictví vždy bez ohledu na množství a povahu 

uskutečňovaných hospodářských operací.
24

 

Funkce a obsah rozvahy 

Rozvaha je jeden z nejdůležitějších účetních výkazů, který má předepsanou formu - 

sestavovat jej musejí všechny subjekty, které vedou účetnictví. Rozvahu lze definovat 

jako přehledné sestavení majetku podniku (aktiv a pasiv) k určitému dni. Tento den je 

nazýván rozvahovým dnem. 

Aktiva i pasiva jsou v rozvaze uvedena v peněžním vyjádření. Výše aktiv nebo pasiv 

v peněžním vyjádření se nazývá rozvahový stav. Každé aktivum nebo pasivum uvedené 

v rozvaze slovním označením a peněžní částkou se označuje jako rozvahová položka. 

Účetní jednotky sestavují rozvahu zpravidla na konci účetního období. Jedná se o 

řádnou rozvahu. Během roku ale může také dojít k sestavení rozvahy z různých 

mimořádných důvodů, kdy se jedná o sestavení rozvahy mimořádné. 

Časové období mezi dvěma rozvahami se v účetnictví nazývá účetním obdobím.
25

 

Veškeré účetní případy jsou zaznamenávány podvojně a souvztažně. Podvojnost 

znamená, že jsou zachyceny alespoň na dvou účtech. Souvztažné účty jsou účty vhodné 

k danému účetnímu případu. 

                                                 
24

 Cardová, Z. Daňová evidence a účetnictví individuálního podnikatele. 2010, s. 80. 
25

 Mrkosová, J. Účetnictví 2010. 2010, s. 20. 
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Účetní případy jsou zachyceny na účtech. Každý účet má dvě strany: 

 MD (na vrub, debet),  

 Dal (ve prospěch, kredit). 

Na účtech aktiv znamená účtování na stranu MD nárůst aktiv, na stranu Dal úbytek 

aktiv. Na účtech pasiv je tomu opačně, tzn. účtování na stranu MD úbytek pasiv, 

účtování na stranu Dal přírůstek pasiv.
26

 

Náklady a výnosy 

Při koloběhu majetku způsobují některé hospodářské operace změny dvou rozvahových 

položek. Vznikají však i hospodářské operace, u nichž dochází ke změně jen u jedné 

rozvahové položky a současně vznikají náklady a výnosy. Tyto operace se týkají 

hospodářských procesů a účtují se na účtech nákladů a výnosů. 

Na základě evidence nákladů a výnosů se zjišťuje výsledek hospodaření podniku. Tyto 

účty nazýváme souhrnně účty výsledkové. Výsledek hospodaření zjistíme, odečteme-li 

od výnosů náklady. Můžeme dostat výsledek: 

 zisk  A > P  V > N   

 ztráta  A < P  V < N 

 nula  A = P  V = N
27

 

 

Náklady 

Náklady se v účetnictví člení podle druhů a účtují se přímo na účty nákladů. Náklady se 

účtují zásadně na stranu MD účtu nákladů a na stranu Dal účtů aktiv nebo pasiv. 

Výnosy 

Výnosy jsou spojeny s výstupy podniku. Jsou to především tržby a další výnosy, které 

se člení podle druhů. Výnosy se účtují na straně Dal výnosových účtů a souvztažný 

zápis je na straně MD účtů aktiv nebo pasiv.
28

 

 

 

                                                 
26

 Cardová, Z. Daňová evidence a účetnictví individuálního podnikatele. 2010, s. 81. 
27

 Mrkosová, J. Účetnictví 2010. 2010, s. 33. 
28

 tamtéž, s. 34. 
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Účet zisků a ztrát 

Druhým nejdůležitějším účetním výkazem, ve kterém se porovnávají náklady a výnosy, 

je výkaz zisků a ztrát. Pro sestavení tohoto výkazu se náklady a výnosy v účetnictví 

zjišťují na účtu Účet zisků a ztrát. Náklady se řadí na stranu MD podle druhů a výnosy 

na stranu Dal podle druhů.
29

 

 

Účetní uzávěrka a závěrka 

Ze zákona o účetnictví vyplývá podnikatelským subjektům povinnost sestavit roční 

účetní uzávěrku a závěrku.  

Účetní uzávěrka a závěrka zahrnují tyto činnosti: 

 zajištění úplnosti, průkaznosti a správnosti účetnictví, 

 uzavírání účetních knih, 

 výpočet daňového základu a daně z příjmů, 

 sestavení roční závěrky, 

 otevření účetních knih pro další účetní období.
30

 

 

Zajištění úplnosti, průkaznosti a správnosti účetnictví 

- zúčtování všech účetních případů a hospodářských operací k 31. 12., které 

souvisejí s běžným účetním obdobím, a vyloučením všech, které se týkají 

období příštích, 

- provedení všech prací souvisejících s inventarizací majetku, tj. doúčtováním 

mank a škod, přebytků a opravných položek, 

- doúčtování nevyfakturovaných dodávek a materiálů na cestě, 

- doúčtování kurzových rozdílů u majetku a závazků, 

- při účtování zásob způsobem B převod počátečních a konečných stavů, 

- doúčtování pohledávek u pojistných událostí, kde do konce roku nebyla 

potvrzena výše náhrady.
31

 

 

                                                 
29

 Mrkosová, J. Účetnictví 2010. 2010, s. 34. 
30

 tamtéř, s. 235. 
31

 tamtéž, s.235. 
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Uzavírání účetních knih 

Účetními knihami jsou: 

- deník, 

- hlavní kniha, 

- knihy analytických účtů, 

- knihy podrozvahových účtů. 

Uzávěrka účetních knih zahrnuje: 

- zajištění obratů stran MD a Dal (deníkový obrat, obraty jednotlivých 

syntetických účtů, obraty analytických účtů, obraty podrozvahových účtů), 

- zjištění konečných zůstatků aktivních a pasivních účtů a stavy nákladových a 

výnosových účtů, provedení převodu zůstatků (podvojným zápisem) na 

závěrkové účty, tj. na účty 710 – Účet zisků a ztrát a 702 – Konečný účet 

rozvažný.
32

 

Zjištění výsledku hospodaření z výsledkových účtů 

Skladba nákladů a výnosů umožňuje zjištění výsledku hospodaření v rovině: 

- provozní – porovnáním provozních nákladů a provozních výnosů, 

- finanční – porovnáním finančních nákladů a finančních výnosů, 

- mimořádný – porovnáním finančních nákladů a mimořádných výnosů. 

Součet provozního a finančního výsledku nazýváme výsledek hospodaření z běžné 

činnosti. Mimořádný výsledek hospodaření je z mimořádné činnosti.
33

 

Daňový základ a povinnost k dani z příjmů 

Porovnáním veškerých účtů nákladů a výnosů zjistíme účetní výsledek hospodaření, tj. 

výsledek hospodaření před zdaněním. 

Abychom získali daňový základ, musíme účetní zisk upravit o položky nákladů a 

výnosů, které tam jsou zahrnuty nad rámec daňových předpisů ZDP. Tato úprava 

probíhá v daňovém přiznání mimo účetní systém.
34

 

                                                 
32

 Mrkosová, J. Účetnictví 2010. 2010, s. 235. 
33

 tamtéž, s. 236. 
34

 tamtéž, s. 237. 
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1.3 SLEPTE analýza 

SLEPTE analýza slouží jako metoda zkoumání různých vnějších faktorů působících na  

podnik. Metoda je využívána pro strategickou analýzu vnějšího prostředí na základě 

faktorů, u kterých se předpokládá, že mohou mít vliv na podnik a jako podklad pro 

vypracování prognóz o důsledcích pro další rozvoj. 

Název SLEPTE analýza představuje analýzu různých faktorů prostředí, které mohou 

ovlivnit podnikání a rozvoj firmy. Název analýzy je opět odvozen od počátečních 

písmen anglických názvů, a sice: 

 Social - sociální prostředí, 

 Legal - právní prostředí, 

 Economic - ekonomické prostředí, 

 Political - politické prostředí, 

 Technological - technologické prostředí, 

 Ecological - ekologické prostředí.
35

 

 

Následující výčet ukazuje příklady faktorů, které se sledují v rámci SLEPTE analýzy a 

mohou mít vliv na podnikání. 

 

Faktory v sociálním prostředí: 

- demografické faktory, 

- makroekonomické charakteristiky trhu práce (rozdělení příjmů),  

- dostupnost pracovní síly,  

- vzdělání, 

- sociálně-kulturní faktory (životní úroveň, rovnoprávnost pohlaví), 

- regionální rozdíly. 

 

Faktory v legislativním prostředí: 

- existence a funkčnost podstatných zákonných norem, 

- chybějící legislativa. 

 

                                                 
35

 Grasseová M. Analýza podniku v rukou manažera. 2010, s. 178-179. 
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Faktory v ekonomickém prostředí: 

- základní hodnocení makroekonomické situace, 

- přístup k finančním zdrojům, 

- HDP, ekonomický růst (obecný či určitého odvětví),  

- daňové faktory (výše daňových sazeb, vývoj daňových sazeb), 

- politika proti nezaměstnanosti (minimální mzda, výhody v nezaměstnanosti), 

- inflace (vliv na náklady a prodejní ceny). 

 

Faktory v politickém prostředí: 

- hodnocení politické stability, 

- vládní rozhodnutí, ustanovení, nařízení, 

- legislativa regulující podnikání, 

- legislativa určující zdanění (podniků, jednotlivců), 

- politický postoj vůči privátnímu sektoru, 

- pracovní právo. 

 

Faktory v technologickém prostředí: 

- podpora vlády v oblasti výzkumu, výše výdajů na výzkum, 

- nové objevy, patenty, vývoj nových technologií, 

- míra technologického opotřebení, 

- spotřeba energie a náklady na energii, 

- vliv změn v informačních technologiích, 

- internet, satelitní komunikace. 

 

Faktory v ekologickém prostředí: 

- legislativa na ochranu prostředí, 

- předpisy na recyklační nařízení.
36

 

 

 

 

                                                 
36

 Grasseová M. Analýza podniku v rukou manažera. 2010, s. 178-180. 
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1.4 SWOT analýza 

SWOT analýza je řazena mezi základní metody strategické analýzy. 

SWOT je zkratka z anglického originálu, název analýzy je tedy odvozen od počátečních 

písmen anglických názvů, a sice: 

 Strenghts - silné stránky, 

 Weaknesses - slabé stránky, 

 Opportunities - příležitosti, 

 Threats - hrozby.
37

 

SWOT analýza může být prováděna jako součást komplexní analýzy, kdy podklady 

získáme z provedené komplexní analýzy nebo jako samostatný krok. Zjišťujeme silné a 

slabé stránky, příležitosti a ohrožení. Následující obrázek znázorňuje využití výsledků 

komplexní analýzy pro SWOT analýzu.
38

 

 

Tabulka 1: Využití výsledků komplexní analýzy pro SWOT analýzu. 

 

Zdroj: Upraveno dle Blažková M. Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy. 2007, s. 155. 

 

SWOT matice 

Pokud se klade důraz pouze na sestavení čtyř seznamů silných stránek, slabých stránek, 

příležitostí a hrozeb bez navazujících opatření, SWOT analýza tak ztrácí svůj smysl. 

Základní vazby mezi jednotlivými prvky lze vyjádřit formou SWOT matice, na jejímž 

základě lze generovat potenciální určující strategie pro další rozvoj firmy.
39

 

                                                 
37

 Blažková M. Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy. 2007, s. 155. 

38
 tamtéž, s. 155. 
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Zkoumání prostředí

Interní analýza Externí analýza

Slabé stránky Příležitosti HrozbySilné stránky
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Při SWOT analýze se tedy analyzují faktory interní neboli silné i slabé stránky, 

a faktory externí neboli příležitosti a ohrožení. Jednotlivé faktory se uspořádají do 

tzv. SWOT matice.
40

 

 

Tabulka 2: SWOT matice. 

 

Zdroj: Upraveno dle Grasseová M. Analýza podniku v rukou manažera. 2010, s. 299. 

 

Silné stránky – za silnou stránku jsou považovány ty interní faktory, díky kterým má 

firma silnou pozici na trhu. Představují oblasti, ve kterých je firma dobrá. Lze je použít 

jako podklad pro stanovení konkurenční výhody. Jedná se o posouzení podnikových 

schopností, dovedností, zdrojových možností a potenciálu. 

Slabé stránky – jsou přesným opakem silných stránek. Firma je v něčem slabá, úroveň 

některých faktorů je nízká, někdy nedostatek určité silné stránky znamená slabou 

stránku, což brání efektivnímu výkonu firmy. 

Příležitosti – příležitosti řadíme mezi externí faktory, které představují možnosti, 

s jejichž realizací stoupají vyhlídky na růst či lepší využití disponibilních zdrojů a 

účinnější splnění cílů. Zvýhodňují podnik vůči konkurenci. Aby je mohl podnik využít, 

musí je nejprve identifikovat. Teprve po jejich využití s nimi může počítat. 

Hrozby – nepříznivá situace či změna v podnikovém okolí znamenající překážky pro 

činnost. Mohou znamenat hrozbu úpadku či nebezpečí neúspěchu. Podnik musí rychle 

reagovat odpovídajícím způsobem, aby je odstranil či minimalizoval.
41

 

                                                 
40

 Blažková M. Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy. 2007, s. 155. 

Vnitřní  

faktory  

  Vnější

  faktory

(O)

Hrozby

(T)

WO strategie 

"hledání"

Překonání slabé stránky 

využitím příležitosti

(W)

Slabé stránky

(S)

Silné stránky

Příležitosti

SO strategie 

"využití"

Využití silné stránky ve 

prospěch příležitosti

WT strategie 

"vyhýbání"

Minimalizace slabé stránky 

a vyhnutí se ohrožení

ST strategie 

"konfrontace"

Využití silné stránky k 

odvrácení ohrožení
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Postup při SWOT analýze 

Při provádění SWOT analýzy je vhodné postupně postupovat dle následujících kroků: 

1. vytipování faktorů v rámci jednotlivých kategorií, tj. faktorů, které představují 

silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení pro podnik; 

2. umístění faktorů do jednotlivých polí ve SWOT matici; 

3. posouzení jednotlivých faktorů z hlediska významnosti a závažnosti pro podnik; 

4. návrh příslušných strategických opatření.
42

 

Není pochopitelně možné, aby všechny podnikatelské aktivity měly pouze silné nebo 

slabé stránky. Také je třeba si uvědomit, že co považuje jeden podnik za silnou stránku, 

může být slabou stránkou pro podnik jiný. Je tedy třeba identifikovat významné silné 

stránky a využít jejich vliv, na straně druhé identifikovat stránky slabé a jejich vliv na 

podnik neutralizovat.  

I v případě příležitostí platí, že různé příležitosti jsou pro různé podniky odlišně 

přitažlivé, využitelné či pravděpodobné. Stejně tak hrozby mají odlišnou intenzitu a vliv 

na podnik. Stěžejní otázkou je, zda by se firma měla věnovat výhradně těm 

příležitostem, u nichž by mohla uplatnit své silné stránky, nebo mnohem lepším 

příležitostem, které by však vyžadovaly značné úsilí pro získávání potřebných silných 

stránek.
43

 

 

Analýza SW - u analýzy silných a slabých stránek hodnotíme jednotlivé faktory 

z hlediska vlivu na podnik. Jedna stránka problému je rozpoznat atraktivní příležitosti a 

druhá je mít schopnost tyto příležitosti využít. Proto je třeba u každé obchodní jednotky 

pravidelně vyhodnocovat její silné a slabé stránky. 

Analýza OT - v případě příležitostí posuzujeme jejich pravděpodobnost úspěchu a 

přitažlivost, v případě hrozeb jejich pravděpodobnost výskytu a závažnost. Na závěr je 

třeba vypracovat plán aktivit, které je třeba provést v případě využití příležitosti a 

v případě, že hrozba skutečně nastane. Při tvorbě strategie je potřeba posoudit 

bezprostřední vliv externích faktorů na interní faktory podniku.
44
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43
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44
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2 Analýza současného stavu 

V této části práce nejprve stručně představím společnost. Dále věnuji pozornost 

vybraným rozdílům mezi daňovou evidencí a účetnictvím. Poté se zaměřím na analýzu 

současného stavu firmy, kterou provedu pomocí SLEPTE a SWOT analýzy. Aplikuji 

tak své teoretické poznatky na dlouhodobě fungující a prosperující společnost. 

 

2.1 Charakteristika firmy 

Název firmy:   Privátní urologická ambulance 

Sídlo firmy:    Zahradní 580, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 

Datum vzniku:  01.02.1995 

IČO:    48895750 

DIČ:    CZ48895750 

Právní forma podnikání: OSVČ 

 

Privátní urologická ambulance je provozována ve stávající ordinaci odborného lékaře 

pro urologii v objektu Polikliniky v Bystřici nad Pernštejnem. Zařízení vzniklo 

v únoru roku 1995 na základě rozhodnutí o udělení odborné ambulantní péče v oboru 

urologie. Ordinace funguje na základě uzavřené smlouvy o nájmu prostor 

k provozování urologické ambulance na dobu neurčitou. 

Lékař vede soukromou lékařskou praxi ve specializačním oboru urologie jako fyzická 

osoba, vede daňovou evidenci a není plátcem daně z přidané hodnoty.  

 

Způsob úhrady výkonů od zdravotní pojišťovny 

Každý lékař, který podniká jako fyzická osoba v nestátním zdravotnickém zařízení, 

musí mít ještě před zahájením podnikání uzavřenou smlouvu o úhradě lékařské péče se 

zdravotní pojišťovnou.  

V současné době má lékař uzavřenou smlouvu s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou 

(dále jen VZP). VZP hradí lékaři poskytnutou zdravotní péči v souladu s uzavřenou 

smlouvou o poskytování a úhradě zdravotní péče formou paušální platby.  
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Paušální platbou se rozumí platba, kterou stanovuje VZP a vychází z předchozího 

objemu vykázané péče z předchozího referenčního období. Paušální platba neodpovídá 

počtu ošetřených pacientů a výkonů.  

Výše úhrady v segmentu mimoústavní ambulantní specializované péče je stanovena 

podle seznamu výkonů tzv. hodnotami bodu. (každý výkon má určité bodové 

ohodnocení).  

Specializovaná ambulantní péče je lékaři hrazena do objemu vypočteného pro jeho 

odbornost s hodnotou bodu 1,02 Kč. Péče poskytnutá nad vypočtený objem v dané 

odbornosti, vyjádřená počtem bodů za výkony zdravotnickým zařízením vykázané a 

zdravotní pojišťovnou uznané za referenční období, je hrazena podle seznamu výkonů s 

hodnotou bodu 0,30 Kč. 

Regulace pro rok 2012 v segmentu mimoústavní ambulantní specializované péče 

zahrnují omezení na zvlášť účtovaný materiál, lék či zdravotní pomůcku, předepsané 

léčivé přípravky a zdravotnické prostředky a na vyžádanou péči.  

Pokud průměrná úhrada ve sledovaných ukazatelích překročí 100 % průměrné úhrady 

na jednoho unikátního pojištěnce, může pojišťovna uplatnit lékaři regulační srážku do 

výše 40 % z překročení.  

Pojišťovna poskytne zdravotnickému zařízení předběžnou úhradu ve výši jedné šestiny 

objemu úhrady za odpovídající referenční období, kterým je příslušné pololetí roku 

2010, přepočtenou na počet pojištěnců v jednotlivých krajích. 

 

Způsob vedení daňové evidence 

Evidence příjmů a výdajů 

Vedení pokladny je v ordinaci lékaře naprosto nezbytné. Příjem hotovosti nejčastěji 

tvoří třicetikorunové regulační poplatky od pacientů za návštěvní službu, při které bylo 

provedeno klinické vyšetření, nebo poplatek za recept. Regulační poplatky, které 

nejčastěji od pacientů vybírá zdravotní sestra, se povinně evidují v elektronické formě. 

Na konci pracovního dne lékař zapíše celkovou sumu vybraných poplatků jako jednu 

položku zdanitelného příjmu do pokladní knihy. Pokladní kniha tak slouží jako 

podpůrná evidence pro pozdější zaevidování hotovostních plateb do peněžního deníku. 

Vybrané poplatky lékař jednou za měsíc převede na bankovní účet.  
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Z bankovního účtu následně lékař hradí výdaje, které tvoří nákup materiálu, výplata 

mzdy zdravotní sestry (včetně sociálního a zdravotního pojištění, které se sráží 

zaměstnanci ze mzdy), sociální a zdravotní pojištění, které hradí zaměstnavatel, povinné 

pojistné, provozní režie a ostatní výdaje podle potřeb lékaře. 

Do peněžního deníku lékař zapisuje zdanitelný příjem podle bankovních výpisů s 

přijatými platbami, bankovní výpisy lékař archivuje minimálně po dobu 5 let. 

 

Evidence pohledávek a závazků 

V rámci daňové evidence má lékař povinnost vést evidenci závazků. Veškerou evidenci 

v souvislosti s vystavenými fakturami však omezuje pouze na evidenci přijatých plateb, 

protože částka, kterou lékař fakturuje VZP, je částka právě ve výši stanoveného paušálu 

pro stanovený objem úkonů. Jednou za půl roku VZP pošle doúčtování za pololetí 

předchozího pololetí vztahující se na péči poskytnutou nad objem sjednaných úkonů. 

V rámci daňové evidence není povinností lékaře vést knihu pohledávek. Lékař knihu 

pohledávek nevede a je tedy pouze v jeho zájmu, aby dodržování splatnosti svých 

pohledávek sledoval (mimo daňovou evidenci). 

 

Evidence majetku 

Daňová evidence hmotného majetku tvoří další důležitou složku pro prokázání 

skutečnosti, který majetek lékaře je součástí obchodního majetku, a dále pro daňovou 

uznatelnost výdajů spojených s opravou a údržbou tohoto majetku. V rámci obchodního 

majetku lékař eviduje odborné přístroje k výkonu povolání, které má v osobním 

vlastnictví (ultrazvuk a cystoskop), dále počítač a ostatní drobné zařízení ordinace. 

 

Automobil v podnikání a cestovní náhrady 

Lékař používá svůj osobní automobil pro výkon podnikatelské činnosti. Osobní 

automobil není zařazený v obchodním majetku firmy, avšak lékař pravidelně dojíždí do 

místa výkonu zaměstnání a nárokuje si tzv. sazbu základní náhrady (za každý km činí 
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sazba 3,70 Kč) a náhrady výdajů za potřebované pohonné hmoty, tj. 

(počet km x průměrná spotřeba v l / 100 km x průměrná cena pohonných hmot) / 100. 

Všechny ujeté kilometry v rámci výkonu podnikatelské činnosti, mezi které řadí lékař 

jízdy do zaměstnání, jízdy vykonané v souvislosti s návštěvou pacientů, účast na 

odborných seminářích apod., eviduje v knize jízd. Lékař v průběhu roku tyto výdaje 

eviduje jako daňově neuznatelné. Na konci zdaňovacího období podle knihy jízd lékař 

zjistí, jaký byl počet kilometrů ujetých pro podnikatelské účely. Daňově uznatelnou 

částku za pohonné hmoty pak zaeviduje jako snížení základu daně v rámci 

uzávěrkových operací. 

 

Zdravotní sestra jako zaměstnanec firmy 

Lékař ve své ordinaci na základě pracovní smlouvy zaměstnává zdravotní sestru. 

Z tohoto důvodu musí lékař vést nejen osobní složku zdravotní sestry, ale též mzdovou 

agendu, která je poměrně rozsáhlá. Zaúčtování mezd se provádí podle platných právních 

předpisů na mzdových listech. Lékař musí doložit vyplácení mzdy zdravotní sestry bez 

ohledu na způsob výplaty. 

 

Zjištění základu daně 

Daňová evidence slouží lékaři jako podklad pro sestavení daňového přiznání k dani 

z příjmů fyzických osob. K poslednímu dni zdaňovacího období má lékař povinnost 

zjistit skutečný stav zásob, majetku, pohledávek a závazků, provést zápis o tomto 

zjištění a o případné rozdíly upravit základ daně dle §24 a § 25 ZDP.  

 

2.2 Vybrané rozdíly mezi daňovou evidencí a účetnictvím 

Obor podnikání se vyznačuje určitými zvláštnostmi. Lékař proto musí pečlivě zvážit, 

zda mu daňová evidence poskytuje dostatečné informace o firmě, nebo zda se rozhodne 

pro vedení podvojného účetnictví. 
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Přechod na podvojné účetnictví by lékaři například umožnil sledovat podrobněji 

hospodaření se zdroji, lépe řídit a optimalizovat náklady, zlepšit orientaci jak firma 

funguje po stránce finanční i věcné, zlepšit podnikové i daňové plánování a jiné. 

Následující tabulka zobrazuje vybrané rozdíly mezi daňovou evidencí a účetnictvím.  

Tabulka 3: Vybrané rozdíly mezi daňovou evidencí a účetnictvím. 

 

Zdroj: Zpracováno na základě vlastních teoretických poznatků. 

daňový základ

rozdíl mezi daňově uznatelnými 

příjmy a daňově uznatelnými 

výdaji

rozdíl mezi daňově uznatelnými 

náklady a daňově uznatelnými 

výnosy

doklady pro 

evidenci

deník příjmů a výdajů, kniha 

pohledávek a závazků

deník, hlavní kniha, kniha 

analytických účtů, kniha 

podrovahových účtů

náklady a výnosy ne ano

výsledek 

hospodaření 

(účetní)

ne zisk nebo ztráta

firemní výkazy
výkaz příjmů a výdajů, výkaz 

majetku a závazků

rozvaha, výkaz zisků a ztrát, 

příloha

příjmy a výdaje ano ano

kdo musí

FO, které dosahují zdanitelných 

příjmů dle § 7 ZDP, při tvorbě ZD 

uplatňují skutečně vynaložené 

výdaje a nevedou účetnictví

subjekty, které jsou vymezeny 

dle § 1 odst. 2 ZoU jako účetní 

jednotky

kdo může
FO, které nemají zákonnou 

povinnost vést účetnictví

FO, které se dobrovolně 

rozhodnou vést účetnictví

čím se řídí

Zákon č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů

Zákon č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů

čemu slouží
k výpočtu základu daně z příjmů 

fyzických osob

jako informační systém 

posuzující strukturu majetku a 

závazků, nákladů a výnosů dané 

firmy

daňová evidence účetnictví
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2.3 SLEPTE analýza 

Oborem podnikání je poskytování odborné zdravotní péče v oboru urologie v nestátním 

zdravotnickém zařízení. Protože je tento obor velmi specifický, je nutné SLEPTE 

analýzu provést, neboť tvoří nedílnou součást hodnocení současného stavu firmy, 

pomocí níž budu zkoumat různé vnější aspekty, které na firmu působí. 

 

Sociální prostředí 

Firma sídlí v objektu polikliniky v Bystřici nad Pernštejnem. Bystřice je menší město 

s rozlohou 53 km
2
 a necelými 9 000 obyvateli. Je středem mikroregionu Bystřicko, 

který se nachází v severovýchodní části bývalého okresu Žďár nad Sázavou.  

Firma je spádově umístěna do lokality, která je dostupná jak hromadnou dopravou, tak 

automobilem. V těsné blízkosti polikliniky se nachází autobusové nádraží, vlakové 

nádraží je od polikliniky vzdálené 3 km. Dostupnost hromadnou dopravou není ideální, 

nicméně ji využívá převážná většina klientů ze spádové oblasti, kteří nemají jinou 

možnost dopravy. Dostupnost osobním automobilem je bezproblémová, neboť v areálu 

polikliniky se nachází velké parkoviště.  

Sociální prostředí analyzuji z pohledu klientů a zaměstnanců. 

 

1. hledisko - hledisko klientů:  

Věková struktura klientů kopíruje republikovou strukturu, čili stárne. Nezanedbatelnou 

část klientů tvoří lidé, kteří dojíždějí za prací, buď každodenně, nebo týdně. 

Samotné klimatické podmínky, nižší životní úroveň, vyšší míra nezaměstnanosti i 

životní styl způsobuje, že klientů bude i nadále přibývat. 

Ekonomická situace regionu je špatná, průměrná měsíční mzda ve srovnání 

s celostátním průměrem je pod hranicí 22 000 Kč. Na podílu vyšší míry 

nezaměstnanosti v regionu má zajisté vliv soukromé hospodaření, přidružená výroba a 

práce žen v domácnosti. Převážně starší lidé, kteří se starají o malé zemědělské 

podniky, přispívají ke zlepšení životní situace obyvatel, nicméně práce v zemědělství 

v chladném podnebí vyvolává zdravotní problémy. 
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Na vyšší míru nezaměstnanosti má vliv i to, že region byl dříve specifický těžbou uranu. 

V minulém století byla tato oblast jednou z nejdůležitějších lokalit těžby uranové rudy 

v České republice. Změnou struktury hospodářských poměrů došlo k útlumu těžby 

uranu s následným propuštěním velkého počtu lidí, kteří v tomto odvětví pracovali a 

s tím související zvýšení počtu nezaměstnaných v této oblasti. Tyto specifické 

geologické podmínky jsou odrazem i toho, že se v regionu vyskytuje větší procento lidí 

s určitým typem onemocnění. 

 

2. hledisko - hledisko  zaměstnanců: 

Poliklinika Bystřice nad Pernštejnem je soukromé zdravotnické zařízení poskytující 

svým klientům široké spektrum služeb. Sestává se z řady ambulancí odborných 

specialistů (např. urologická, chirurgická, interní, psychiatrická, etc.), dále navazujícího 

komplementu (rentgen a laboratoř), dále ze služeb stomatologických, lékárenských a 

služeb nezdravotního charakteru. 

I přesto, že lékař pracuje v soukromé sféře a v nedalekém městě Novém Městě na 

Moravě se nachází okresní nemocnice, se domnívám, že klientů ubývat nebude. 

 

Legislativní prostředí 

Legislativní aspekty velmi výrazně ovlivňují předmět podnikání. Obor podnikání, 

poskytování odborné zdravotní péče, je odvislý od legislativních požadavků. 

Lékař, který vykonává svou soukromou praxi v nestátním zdravotnickém zařízení, se 

musí řídit základními právními předpisy, kterými jsou: 

- Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, 

- Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, 

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

- Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti 

a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního 

lékaře a farmaceuta, 

- Zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, 

- Vyhláška č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci. 
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V souvislosti s legislativními požadavky lékař musí vést kartotéku pacientů, zapisovat 

jejich ošetření podle platné metodiky zdravotní pojišťovny, předávat provedené výkony 

jednotlivým zdravotním pojišťovnám k proplacení, dodržovat smlouvy se zdravotními 

pojišťovnami, dodržovat délku ordinačních hodin, evidovat odborné přístroje, 

likvidovat zdravotnický odpad, a mnoho dalších. Všechny výše uvedené požadavky 

mají jak legislativní tak i ekonomické dopady.  

Ministerstvo zdravotnictví legislativu často mění a lékař musí neustále změny sledovat, 

což je pro něj časově náročné a mnohdy zbytečně zatěžující. 

K nejistotě přispívají i farmaceutické společnosti, které mění názvy léků, i když jejich 

složení zůstává stejné. Lékař nese plnou odpovědnost za správně předepsaný lék 

klientovi, proto i tento aspekt řadím k legislativním faktorům, i když do určité míry se 

promítá do aspektů ekonomických. 

Navazující problematikou je léková politika řízená největší zdravotní pojišťovnou 

v České republice, která ovlivňuje především ceny jednotlivých účinných látek v lécích.  

Na trhu je vysoká dostupnost různých léků od velkého množství farmaceutických 

společností lišící se cenami. V současné době klient poměrně snadno získá informace o 

lécích, které užívá, především z internetu a tisku, které mnohdy bývají zkreslené a ne 

zcela objektivní. Pacient se tak dožaduje léku bez doplatku a pro lékaře je velmi obtížné 

a časově náročné pacienta přesvědčit, že ne vždycky levný lék v daném konkrétním 

případě je ten nejvhodnější. 

Dle mého názoru je daňová evidence pro lékaře nedostačující. Podrobnou evidenci, 

kterou lékař musí splňovat v rámci předmětu podnikání, vyžaduje samotná legislativa. 

Proto není důvod, proč by lékař neměl vést podvojné účetnictví, které mu poskytne 

daleko přesnější informace o jeho firmě. Lékař tak bude moci lépe sledovat a řídit 

náklady, a intenzivněji a efektivněji využívat všech prostředků, které má k dispozici.  

 

Ekonomické prostředí 

Mezi další faktory, které ovlivňují firmu, řadím ekonomické prostředí. Ekonomické 

prostředí hodnotím z pohledu ekonomické úrovně obyvatelstva, ekonomické úrovně 

zařízení a z pohledu specifik vlastního hospodaření firmy.  
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1. úroveň – ekonomická úroveň obyvatelstva 

Příjmy obyvatelstva jsou nízké. Vzhledem k uvedeným faktům vyšší míry 

nezaměstnanosti a nižší průměrné mzdě, než je celostátní průměr, a ke stálému 

zvyšování poplatků za zdravotnictví, se lidé mnohdy uchylují k alternativnímu způsobu 

řešení svých zdravotních problémům například prostřednictvím lidových léčitelů. Nelze 

v tomto ohledu říci, že tento trend by se jevil zcela optimální, v mnohých případech je 

nakonec léčba následných komplikací zdlouhavější a finančně nákladnější.  

 

2. úroveň – ekonomická úroveň zařízení 

Vlivem legislativy a zvyklostem jsou prostory ordinace polovinu dne nevyužité. Není 

běžné v podmínkách tohoto regionu, aby si ordinaci pronajal druhý lékař a poskytoval 

tak odbornou péči v odpoledních a večerních hodinách.  

Dle mého mínění, vzhledem ke specifické pozici zařízení, které je umístěno v objektu 

polikliniky, kde se nacházejí i jiné ordinace, se lékaři naskytuje možnost, aby lékař, v 

době kdy ordinaci nevyužívá, pronajímal ordinaci v případě jiných ordinačních hodin 

jinému lékaři či zdravotníkovi, v poskytování ať již lékařských či nelékařských služeb 

(např. masér), a podělil se tak o fixní náklady. 

 

3. úroveň – specifika vlastního hospodaření 

Etický kodex lékaře lékaři ukládá povinnost v případech ohrožení života a 

bezprostředního vážného ohrožení zdraví neodkladně poskytnout lékařskou pomoc. 

Z tohoto důvodu musí být povinně každá ordinace vybavena léky a pomůckami pro 

poskytnutí neodkladné lékařské přednemocniční péče. 

Legislativa se dostává do rozporu s Etickým kodexem lékaře. Etický kodex lékaře 

ukládá lékaři povinnost poskytnout lékařskou pomoc každému, na druhé straně není 

legislativně ošetřen způsob úhrady za provedený výkon v případě nepojištěného klienta. 

V praxi to znamená, že lékař provedl ošetření nepojištěného klienta na vlastní náklady. 

Tato neujasněná koncepce zdravotnictví destabilizuje systém. Koncepce je jinak 

deklarovaná a jinak uskutečňovaná. Legislativa se dostává do rozporu jednak s Etickým 

kodexem lékaře a do určité míry i přes zákon, který má lékař dodržovat.  
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Dalším specifikem v oblasti vlastního hospodaření jsou zásoby. V daňové evidenci, 

kterou lékař vede, není povinná evidence zásob, lékař nemá potřebu ji sledovat. 

Teoreticky neví, jak velké množství zásob má k dispozici a kolik finančních prostředků 

je právě v zásobách vázáno.  

Proto navrhuji přechod z daňové evidence na vedení podvojného účetnictví, které by 

lékaři zajistilo přehled o skutečném stavu zásob. Lékař by tak mohl lépe řídit zásoby a 

s nimi optimalizovat související náklady. 

 

Politické prostředí 

Politické faktory velmi výrazně ovlivňují předmět podnikání. 

Ze strany vedení města Bystřice nad Pernštejnem jsou poskytované služby v objektu 

polikliniky velmi podporovány. Parkování v blízkosti areálu polikliniky je bezplatné a 

kapacitně dostačující. Poliklinika s jejím okolím prošla v posledních letech rozsáhlou 

rekonstrukcí, zrekonstruovány byly přístupové komunikace, komunikace pro pěší a 

obnovena byla i parková zeleň v okolí polikliniky. Klienti, čekající například na 

výsledky vyšetření, nemusí čekat v areálu polikliniky, ale dostanou se po nově 

vybudované pěší zóně cca po 5 minutové chůzi na nově zrekonstruované náměstí. 

V jeho spodní části byla vybudována tzv. klidová zóna s vodní kaskádou a amfiteátrem. 

Rozsáhlá rekonstrukce byla dokončena na jaře loňského roku, jehož slavnostního 

otevření a uvedení do provozu se účastnil i prezident Klaus. 

Zastupitelstvo města vydává pravidelně jednou za měsíc zpravodaj (jak v tištěné tak 

elektronické podobě) na jehož stránkách informuje občany o poskytovaných 

pohotovostních zdravotnických službách v regionu Bystřicko. 

Co se týče problematiky zdravotní politiky v celorepublikovém měřítku, velkým 

problémem je otázka způsobu úhrady výkonů od Všeobecné zdravotní pojišťovny a s ní 

související úhradová vyhláška. Ne zcela ujasněná koncepce zdravotnictví a především 

každoročně měnící se úhradová vyhláška, destabilizují celý zdravotnický systém. 
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V poslední řadě bych ráda zmínila skutečnost, že od 1. dubna 2012 v rámci reformy 

českého zdravotnictví nabyl účinnosti Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 

podmínkách jejich poskytování, a celá řada dalších právních předpisů. Téměř po 

uplynutí půl století se tak radikálně mění vztah lékař - pacient a také jejich práva a 

povinnosti. Nový zákon přináší celou řadu změn jak pro pacienty, tak pro lékaře.  

Za významný aspekt nové úpravy zdravotních služeb týkající se podnikatelů lze 

považovat povinnost přeregistrace státních i nestátních zdravotnických zařízení. Další 

významnou změnou je rovněž tzv. legalizace nadstandardní zdravotní péče, která byla 

zavedena novelou zákona o veřejném zdravotním pojištění. Díky této novele mohou být 

zdravotní služby poskytovány dvěma způsoby - v základní či v ekonomicky náročnější 

variantě. 

Domnívám se, že změny, které přinesly nové právní předpisy, představují pro lékaře 

nejen administrativní zátěž, ale i značnou právní nejistotu. Klienti nejsou o nových 

změnách dostatečně informováni, často neznají svá práva a povinnosti, což pro lékaře 

mnohdy znamená i zátěž časovou. 

 

Technologické prostředí 

Technologické aspekty úzce souvisí s legislativními požadavky. Pokud chce lékař 

vykonávat odbornou lékařskou praxi, musí mít k dispozici určité vybavení. 

V případě urologické ambulance je to bezprostřední nutnost například ultrazvuku, 

cystoskopu, příruční laboratoře a další odborných přístrojů, které má lékař v osobním 

vlastnictví.  

Nedílnou součástí ordinace lékaře je vybavení kvalitní počítačovou technikou 

s profesionálním softwarem ambulantního specialisty, který umožňuje vést jak 

podrobnou zdravotní dokumentaci klientů, tak vyúčtování pro jednotlivé zdravotní 

pojišťovny, které probíhá především elektronickou formou. 

V rámci problematiky daňové evidence, která se zdá být pro lékaře nedostačující, bych 

doporučila zavést program účetnictví šitý na míru pro potřeby lékaře, který bude 

obsahovat překlápěcí moduly, které vytvoří přechod z daňové evidence na podvojné 
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účetnictví a lékaři tak poskytne mnohem rozsáhlejší informace o stavu podniku, jeho 

hospodaření a finanční situaci. 

Vývoj a inovace odborných moderních přístrojů jsou rychlé a diagnostická technika se 

neustále zdokonaluje. Lékař musí sledovat poslední postupy a poznatky zaváděné 

v oboru, a v souladu s tím realizovat nové technologie do praxe. Pořizování 

nejnovějších přístrojů je mnohdy finančně náročné, nicméně pro poskytování kvalitní 

péče nezbytné. Odborné přístroje jsou jednoúčelové a nepoužitelné pro jiné odbornosti. 

Lékař může přístroj používat až po důkladném proškolení servisním technikem, který 

zajišťuje pravidelný servis a revizi.  

V současné situaci lékař nesplácí žádný úvěr, a naskýtá se tedy možnost pořízení 

nového přístrojového vybavení ordinace a rozšíření poskytovaných nabízených 

odborných lékařských služeb. V tomto ohledu může být zvažována i možnost 

zaměstnání dalšího lékaře jiné odbornosti, například anesteziologa, a s tím související 

rozšíření drobných výkonů prováděných v rámci zákroků v krátkodobé či lokální 

anestézii.  

Se zaměstnáním dalšího lékaře by souvisely především podmínky splnění legislativních 

požadavků a uzavření nových smluv se zdravotní pojišťovnou. Této oblasti se budu 

podrobněji věnovat v následující návrhové části práce. 

 

Ekologické prostředí 

V rámci ekologických aspektů bych ráda věnovala pozornost odpadům ze 

zdravotnického zařízení, sterilizaci nástrojů, uchovávání léků a jejich likvidaci. 

 

 nakládání s odpady ve zdravotnických a sociálních zařízeních 

Odpady ze zdravotnického zařízení vyžadují zvláštní nakládání a odstranění vzhledem 

ke specifickým zdravotním rizikům. V  České republice však není po stránce 

legislativní dostatečně vytvořen regulovaný systém pro nakládání s odpady ze 

zdravotnických zařízení.  
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V ordinaci lékaře jsou kontejnery, které jsou přesně označeny a dle označení se do 

příslušného kontejneru třídí materiál podle toho, jaké komponenty fyzikálního, 

chemického a biologického materiálu obsahují. 

 

 sterilizace nástrojů 

Sterilizace, dezinfekce, péče o nástroje a další používané pomůcky jsou v dnešní době 

povinností a musí probíhat za podmínek daných příslušnou legislativou. Pro lékaře to 

znamená používání schválených sterilizátorů, dezinfekcí, indikátorů, postupů a vedení 

evidence o těchto úkonech tak, aby vše vyhovovalo legislativě a následným 

pravidelným kontrolám z hygieny.  

 

 uchovávání léků 

Při zacházení s léčivými přípravky ve zdravotnickém zařízení musí lékař dodržovat 

legislativní požadavky dle zákona o léčivech. Pro zachování kvality léčivých přípravků 

je nutné jejich správné uchovávání. Lékař musí dbát na uchovávání léků při správné 

teplotě, která je uvedena vždy na vnějším obalu léčivého přípravku. Některé přípravky 

je nutno uchovávat v chladničce. Řada léčiv je citlivá také na světlo a vlhkost. Všechny 

tyto faktory musí lékař brát v potaz a dodržovat správné uchování léků.  

Po ukončení pracovní doby lékař uchovává léky ve skříních, které jsou uzamčené 

bezpečnostním zámkem. 

Pokud se lékaři v ordinaci vyskytnou léky s prošlou dobou použitelnosti, zjevně 

poškozené nebo uchovávané v nevhodných podmínkách, musejí být zlikvidovány 

včetně jejich obalů tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví lidí, zvířat nebo 

životního prostředí. 
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2.4 SWOT analýza 

Pro hodnocení současného stavu firmy jsem jako další alternativu zvolila SWOT 

analýzu, která mi pomocí vyhodnocení silných stránek, slabých stránek, příležitostí a 

ohrožení firmy poskytne podklady pro vyhodnocení fungování firmy, případně návrhy 

na zlepšení současné situace. Ve vnitřním prostředí firmy budu identifikovat a hodnotit 

silné a slabé stránky firmy, ve vnějším prostředí naopak příležitosti a ohrožení pro 

firmu. Zároveň bych podotknula, že celá řada faktorů ze SLEPTE analýzy znovu 

vstupuje a promítá se ve SWOT analýze. 

 

Silné stránky 

 lékař si uvědomuje, že jeho podnikatelská činnost by měla začít být řízená od 

zdrojů informací, které mu poskytne přechod na podvojné účetnictví, 

 bezkonkurenční služba v místě podnikání, 

 vysoká a odborná úroveň poskytované péče, 

 praktická aplikace nových léčebných postupů, 

 dlouhodobě vybudovaná stálá klientela, 

 individuální přístup ke každému klientu, 

 náklady na zařízení ordinace se pohybují pouze ve výši nutných úprav prostorů, 

 v případě nutných okolností existuje možnost změny umístění ordinace, 

 náklady na běžný provoz ordinace jsou minimální, 

 odborné přístroje k výkonu povolání má lékař v osobním vlastnictví, 

 odborná kvalifikace a erudovanost zaměstnanců, 

 silná mezioborová spolupráce. 

 

Slabé stránky 

 daňová evidence neposkytuje dostatečné informace o nákladech a jejich řízení, 

 nízká intenzita využívání prostorů, 

 omezený počet výkonů, 

 prostory ordinace lékař nevlastní, pouze si je pronajímá, 

 není možnost zásadních změn a úprav v ordinaci bez souhlasu pronajímatele, 
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 lékař nese riziko podnikatele, tedy řeší ekonomické, administrativní a provozní 

otázky spojené s chodem ordinace. 

 

Příležitosti 

 pronájem ordinace jinému lékaři mimo ordinační hodiny, 

 vybavení ordinace další kvalitní přístrojovou technikou, 

 rozšíření nabídky poskytovaných služeb (odborných výkonů), 

 vznik další ordinace v jiné lokalitě, 

 rozšíření ordinačních hodin, 

 zavedení objednávání pacientů online, 

 dojíždění za pacienty, 

 další sebevzdělávání, 

 školící a doškolovací činnosti v oboru, 

 posílení motivace klientů k provádění periodických preventivních prohlídek. 

 

Ohrožení 

 často se měnící legislativa, 

 způsob úhrady výkonů od pojišťoven, 

 vznik nové konkurence ze stejného oboru, 

 v případě pořízení nových odborných přístrojů by bylo třeba úvěru, 

 v případě čerpání úvěru existuje riziko platební neschopnosti,  

 výpověď smlouvy o pronájmu ze strany pronajímatele, 

 výpověď pracovní smlouvy ze strany erudovaného zaměstnance, 

 výpověď smlouvy ze strany pojišťoven, 

 nedostatek finančních prostředků, 

 nedodání či zpoždění léků a materiálu dodavatelem (lékárnou), 

 výpadek léčiv na trhu, 

 výpadek vnitřního informačního systému, 

 zvyšující se finanční náročnost (odborných přístrojů, léků, materiálu, energií), 

 výhledově nedostatek lékařů – specialistů.  
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Zhodnocení SWOT analýzy 

Vzhledem k získaným informacím a poznatkům o firmě je vhodné v závěru SWOT 

analýzy provést její souhrnné vyhodnocení. 

Z výše identifikovaných silných stánek vyplynuly nezanedbatelné faktory, které firmu 

staví do bezkonkurenční pozice. Lékař si je své silné pozice na trhu vědom, a rád by 

využil nabízejících se příležitostí k rozšíření své praxe. Mezi jednu z nejzásadnějších 

příležitostí, jejíchž uskutečnění by mělo zásadní vliv na další rozvoj firmy, řadím 

pronajímání ordinace, v době kdy lékař ordinaci nevyužívá, jinému lékaři a podělit se 

tak o náklady na provoz ordinace. Další alternativou by byla možnost zaměstnání lékaře 

s odlišnou odborností, která by korespondovala s nabídkou rozšířených služeb. 

Jako optimální řešení ve stávající situaci se jeví řešení převodu privátní praxe na 

právnickou osobu.  
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3 Návrh řešení 

Z analýzy současné situace firmy se ukázalo, že daňová evidence je pro firmu 

nedostatečná z následujících důvodů: 

 Daňová evidence lékaři neumožňuje sledovat režijní náklady, neumožňuje 

sledovat odpisy, a tím nevytváří tlak na snižování fixních nákladů z důvodu 

lepšího využití zařízení privátní urologické ambulance. 

 Důvod snižování nákladů a zároveň rozšiřování služeb vede lékaře k rozhodnutí 

transformace firmy na společnost s ručením omezeným. V tom případě je zřejmá 

nutnost přechodu na podvojné účetnictví. 

Lékař sice má svoji strategii na řízení firmy, v jeho konkrétním případě bych však 

navrhovala následující strategii, pro kterou by potřeboval evidenci, která by znamenala 

přechod na podvojné účetnictví. 

Z analýzy současné situace firmy vyplývají důvody, ze kterých bych doporučila privátní 

urologickou ambulanci převést na právnickou osobu. Touto cestou bych zvolila formu 

podnikání společnost s ručením omezeným – s. r. o. 

V následujících několika krocích se pokusím popsat, jak takový převod privátní praxe 

na právnickou osobu probíhá. 

 

Převod ordinace na s.r.o. a jeho výhody  

 

Společnost s ručením omezeným poskytuje výrazně větší prostor pro snazší převody a 

ochranu majetku lékaře. Společnost s ručením omezeným ručí za své podnikání do výše 

svého základního jmění, které může být již 200 000 Kč.  

Dalším pozitivem je potom i možnost samostatného a volného nakládání lékaře s vlastní 

praxí a rozhodování o její budoucnosti. Lékař může svou praxi dále zhodnocovat, 

zaměstnávat další lékaře, případně praxi prodat osobě, kterou si on sám vybere jako 

svého pokračovatele, bez zásahu jiných institucí. Smlouvy se zdravotními pojišťovnami 

jsou totiž uzavírány s právnickou osobou – společností s ručením omezeným, nikoli s 

fyzickou osobou lékaře.  
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Veškeré registrace jsou vedeny rovněž na právnickou osobu, nikoli na jméno lékaře. 

Lékař tedy může celou svou praxi prodat, přenechat nebo darovat svému nástupci, aniž 

by to mělo vliv na uzavřené smlouvy a registraci privátní praxe a aniž by bylo nutno 

vypisovat nové výběrové řízení. U lékařské praxe, jež využívá formy právnické osoby, 

je zlepšená ochrana a možnost jednodušších převodů vykoupena nutností vedení 

podvojného účetnictví. V současné době privátní lékařská obec vede převážně daňovou 

evidenci. Většina lékařů nicméně využívá služeb externích účetních a přes zvýšené 

požadavky na odměnu nebude tato změna představovat pro lékaře tak závažný přechod.  

1. krok – vyjasnění situace se zdravotními pojišťovnami 

Převod privátní ordinace na právnickou osobu je legislativně zdlouhavý proces 

skládající se z několika zásadních úkonů. Nejprve je nutné oslovit příslušné odbory 

zdravotní péče zdravotních pojišťoven, se kterými má lékař uzavřenou smlouvu, 

informovat je o zamýšleném převodu ordinace na právnickou osobu a vyžádat si jejich 

stanovisko k případnému výběrovému řízení.  

V případě požadavku na vypsání výběrového řízení musí lékař sám podat návrh na 

vypsání výběrového řízení na svou ordinaci. V současnosti však u zdravotních 

pojišťoven ve většině regionů v ČR převládá stanovisko, že není důvod s lékaři 

převádějícími praxi na právnickou osobu smlouvu znovu neuzavřít, neboť jeho praxe je 

již zavedena, lékař zná dobře místní poměry, pacienty a situaci ve svém obvodu. Z 

případného výběrového řízení tedy lékař nemusí mít obavy.  

Pokud má lékař vyjasněnou situaci se zdravotními pojišťovnami, může přistoupit k 

dalšímu kroku, kterým je vlastní založení společnosti, společnosti s ručením omezeným.  

2. krok - založení společnosti s ručením omezeným 

Založení společnosti s ručením omezeným se stává z následujících úkonů: 

 sepsání společenské smlouvy, 

 výpis trestního rejstříku budoucího jednatele společnosti a jeho čestné 

prohlášení, 

 výpis z živnostenského rejstříku, 



48 

 

 založení podnikatelského účtu v bance a následný vklad základního jmění 

v minimální výši 200 000 Kč, 

 souhlas vlastníka nemovitosti se zřízením sídla společnosti, 

 zápis společnosti do obchodního rejstříku. 

O zápisu společnosti je vydáno usnesení a po nabytí právní moci usnesení je lékaři 

vydán výpis z obchodního rejstříku. 

3. krok - potřebné dokumenty pro registraci 

Jakmile je lékař společníkem a jednatelem společnosti, lze přistoupit ke zpracování 

dokumentace pro registraci této společnosti na odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

krajského úřadu. V této etapě musí lékař nejdříve získat souhlas s věcným a 

personálním vybavením. Tento souhlas uděluje odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

krajského úřadu a požaduje k tomu následující doklady:  

 doklad o vzdělání odborného zástupce – lékaře, 

 doklad o zdravotní způsobilosti odborného zástupce – lékaře,  

 doklad o bezúhonnosti odborného zástupce – lékaře,  

 provozní řád schválený příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví, 

 jmenný seznam všech zdravotnických pracovníků s doklady potvrzující jejich 

odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání, 

 soupis přístrojového a věcného vybavení nestátního zdravotnického zařízení, 

 výpis z obchodního rejstříku nebo společenskou smlouvu. 

4. krok – registrace 

Krajský úřad má na rozhodnutí o udělení souhlasu 30 dní ode dne podání žádosti. 

Většinou je registrace spojena s místním šetřením, kdy úředníci zdravotnického 

oddělení navštíví přímo lékaře v jeho ordinaci.  

 

5. krok – uzavírání nových smluv 

Po vydání rozhodnutí o registraci lékař uzavře jménem společnosti nové smlouvy se 

zdravotními pojišťovnami. Dále je nutné aktualizovat smlouvy s dodavateli. Jedná se 
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především o nájemní smlouvu na ordinaci, na likvidaci odpadů, sterilizaci, a další 

smlouvy, jako jsou telefonní služby či úklid ordinace. 

Jako poslední krok po uzavření všech smluv a plném provozu ordinace v novém 

právním rámci zruší lékař registraci své fyzické osoby.  

Tím je celý proces převodu ordinace na právnickou osobu ukončen a lékař tak vede 

svou novou praxi.  

6. krok – registrace u příslušného správce daně 

Založením společnosti s ručením omezeným, získáním veškerých povolení a uzavřením 

příslušných smluv sice je proces převod ordinace ukončen, nicméně celá transformace 

ještě zdaleka nekončí, neboť právnická osoba způsobilá poskytovat zdravotní péči 

v příslušném rozsahu odbornosti, musí začít řešit i svoje další povinnosti a to jednak 

k orgánům státní správy - lékař, jako právnická osoba, je povinen se registrovat 

u příslušeného správce daně, tak vlastnímu zahájení podnikatelské činnosti – vyřešit 

otázku převodu svého obchodního majetku na nově založenou společnost.  

7. krok – vedení účetnictví 

Se vznikem právnické osoby vzniká společnosti samozřejmě také povinnost vést 

účetnictví, nikoliv daňovou evidenci. V tomto ohledu bych lékaři doporučila zajistit 

smluvně vedení účetnictví společnosti odbornou účetní či daňovou kanceláří, která 

disponuje znalostmi a počítačovým vybavením umožňujícím minimalizovat výdaje na 

tuto agendu a která současně odpovídá za případnou škodu, která by společnosti při 

nesprávném vedení účetnictví mohla vzniknout. 

 

Na první pohled jde o proces zdlouhavý zabírající značný časový prostor. Jednak je to 

dáno množstvím dokumentů, jednak vyřizovacími lhůtami úřadů. Celý proces i se 

založením společnosti trvá cca 5 měsíců. Je jen na lékaři, zda se rozhodne si společnost 

založit sám, nebo si zabezpečí kompletní servis.  

Dle mého mínění by bylo spíše vhodnější volit služby kompletního servisu, kdy se lékař 

nemusí o převod starat, předejde zbytečným chybám a ušetří svůj drahocenný čas, nervy 

a další náklady.  
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Závěr 

 

Cílem této práce bylo přinést pohled na problematiku vedení daňové evidence v 

nestátním zdravotnickém zařízení v rámci specifických podmínek konkrétní firmy. 

V první části práce jsem se po teoretické bázi zaměřila na charakteristiku účetnictví a 

daňové evidence, dále jsem věnovala pozornost vybraným strategickým analýzám, které 

v rámci teoretických poznatků byly následně implementovány do specifických 

podmínek firmy. 

Podstatná část práce byla tvořena rozborem stávající situace firmy, ve které jsem se 

zaměřila především na oblast, jakým způsobem lékař vede daňovou evidenci a jakým 

způsobem jsou lékaři hrazeny výkony od zdravotní pojišťovny. Významná kapitola byla 

věnována pečlivému a podrobnému rozboru v rámci SLEPTE analýzy a 

SWOT analýzy, ve kterém jsem se pokusila specifikovat nejtíživější problematiku 

vedení daňové evidence v privátní praxi. V závěru každé analýzy navrhuji určitá 

doporučení, která by mohla dopomoci firmě ke zlepšení stávající situace. 

Úkolem tedy bylo pro firmu navrhnout taková opatření, která by zjištěné nedostatky 

eliminovala, či je úplně odstranila. Ukázalo se, že největším problémem pro firmu je 

nedostatek informací, které poskytuje daňová evidence. Z tohoto důvodu jsem 

v poslední části práce navrhla přechod z daňové evidence na podvojné účetnictví. 

V rámci všech vyplývajících skutečností a okolností se východiskem v této situaci jeví 

jako optimální řešení možnost převodu privátní praxe na právnickou osobu. 

Návrhová část je následně logicky a přehledně rozdělena do několika na sebe 

navazujících kroků, které přesně popisují, jak postupovat v případě, že se lékař 

rozhodne převést privátní praxi na společnost s ručením omezeným. 

Privátní urologická ambulance vedená formou podnikání právnické osoby (společnost 

s ručením omezeným) má pro lékaře mnoho výhod, které se mohou projevit především 

v problémových situacích. Lékař může sám aktivně a v předstihu zabezpečit své 

podnikatelské aktivity tak, aby se mimo jiné nestal hříčkou v rukou pacientů a 

pojišťoven, ale aby měl k dispozici všechny podnikatelské a právní nástroje k ochraně 

své a svého majetku.  
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U mnoha faktorů, které mohou provoz praxe ovlivnit, má v tomto systému větší právní 

ochranu, jistotu do budoucna a může volně nakládat se svou společností. Je však jen na 

lékaři, jak se rozhodne a zda bude do své ordinace všechno toto úsilí investovat. 
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Příloha 

 

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10  ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY 

 

ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY 

 

 

§ 1 

 

Obecné zásady 

 

 (1) Stavovskou povinností lékaře je péče o zdraví jednotlivce i celé společnosti v 

souladu se zásadami lidskosti, v duchu úcty ke každému lidskému životu od jeho 

počátku až do jeho konce a se všemi ohledy na důstojnost lidského jedince. 

  

 (2) Úkolem lékaře je chránit zdraví a život, mírnit utrpení, a to bez ohledu na 

národnost, rasu, barvu pleti, náboženské vyznání, politickou příslušnost, sociální 

postavení, sexuální orientaci, věk, rozumovou úroveň a pověst pacienta či osobní pocity 

lékaře. 

  

 (3) Lékař má znát zákony a závazné předpisy platné pro výkon povolání a tyto 

dodržovat. S vědomím osobního rizika se nemusí cítit být jimi vázán, pokud svým 

obsahem nebo ve svých důsledcích narušují lékařskou etiku či ohrožují základní lidská 

práva. 

  

 (4) Lékař je povinen být za všech okolností ve svých profesionálních 

rozhodnutích nezávislý a odpovědný. 

  

 (5) Lékař uznává právo každého člověka na svobodnou volbu lékaře. 

 



 

§ 2 

 

Lékař a výkon povolání 

 

 (1) Lékař v rámci své odborné způsobilosti a kompetence svobodně volí a 

provádí ty preventivní, diagnostické a léčebné úkony, které odpovídají současnému 

stavu lékařské vědy a které pro nemocného považuje za nejvýhodnější. Přitom je 

povinen respektovat v co největší možné míře vůli nemocného (nebo jeho zákonného 

zástupce). 

  

 (2) Každý lékař je povinen v případech ohrožení života a bezprostředního 

vážného ohrožení zdraví neodkladně poskytnout lékařskou pomoc. 

  

 (3) Lékař musí plnit své povinnosti v situacích veřejného ohrožení a při 

katastrofách přírodní nebo jiné povahy. 

  

 (4) Lékař má právo odmítnout péči o nemocného z odborných důvodů nebo je-li 

pracovně přetížen nebo je-li přesvědčen, že se nevytvořil potřebný vztah důvěry mezi 

ním a pacientem. Je však povinen doporučit a v případě souhlasu zajistit vhodný postup 

v pokračování léčby. 

  

 (5) Lékař nemůže být donucen k takovému lékařskému výkonu nebo spoluúčasti 

na něm, který odporuje jeho svědomí. 

  

 (6) Lékař nesmí předepisovat léky, na něž vzniká závislost, nebo které vykazují 

účinky dopingového typu k jiným než léčebným účelům. 

  

 (7) Lékař u nevyléčitelně nemocných a umírajících účinně tiší bolest, šetří 

lidskou důstojnost a mírní utrpení. Vůči neodvratitelné a bezprostředně očekávané smrti 

však nemá být cílem lékařova jednání prodlužovat život za každou cenu. Eutanazie a 

asistované suicidium nejsou přípustné. 

  



 

 (8) U transplantací se lékař řídí příslušnými předpisy. Odběru tkání a orgánů 

nesmí být zneužito ke komerčním účelům. 

  

 (9) Lékař je v zájmu pacienta povinen důsledně zachovávat lékařské tajemství, s 

výjimkou případů, kdy je této povinnosti souhlasem pacienta zbaven nebo když je to 

stanoveno zákonem. 

  

 (10) Lékař, který vykonává své povolání, je povinen odborně se vzdělávat. 

  

 (11) Lékař je povinen při výkonu povolání vést a uchovávat řádnou dokumentaci 

písemnou nebo jinou formou. Ve všech případech je nutná přiměřená ochrana 

znemožňující změnu, zničení nebo zneužití. 

  

 (12) Lékař nesmí své povolání vykonávat formou potulné praxe. 

  

 (13) Lékař nesmí sám nebo po dohodě s jinými ordinovat neúčelné léčebné, 

diagnostické a jiné úkony ze zištných motivů. V rámci své pravomoci nesmí poskytovat 

odborně neodpovídající vyjádření, z nichž by plynuly občanům neoprávněné výhody. 

  

 (14) Pokud lékař doporučuje ve své léčebné praxi léky, léčebné prostředky a 

zdravotní pomůcky, nesmí se řídit komerčními hledisky, ale výhradně svým svědomím 

a prospěchem pacienta. 

  

 (15) Lékař se podle svého uvážení účastní na prezentaci a diskusi medicínských 

témat na veřejnosti, v tisku, v televizi, rozhlasu, musí se však vzdát individuálně 

cílených lékařských rad a doporučení ve svůj soukromý prospěch. 

  

 (16) Lékař se musí zdržet všech nedůstojných aktivit, které přímo nebo nepřímo 

znamenají propagaci nebo reklamu jeho osoby a lékařské praxe a ve svých důsledcích 

jsou agitační činností, cílenou na rozšíření klientely. Nesmí rovněž tyto aktivity 

iniciovat prostřednictvím druhých osob. 



 

  (17) Nový způsob léčení je možné použít u nemocného až po dostatečných 

biologických zkouškách, za podmínek dodržení Helsinské konvence a Norimberského 

kodexu, pod přísným dohledem a pouze tehdy, pokud pacienta nepoškozuje. 

  

 (18) Lékař si má být vědom své občanské úlohy i vlivu na okolí. 

  

§ 3 

 

Lékař a nemocný 

 

 (1) Lékař plní vůči každému nemocnému své profesionální povinnosti. Vždy 

včas a důsledně zajistí náležitá léčebná opatření, která zdravotní stav nemocného 

vyžaduje. 

  

 (2) Lékař se k nemocnému chová korektně, s pochopením a trpělivostí a nesníží 

se k hrubému nebo nemravnému jednání. Bere ohled na práva nemocného. 

  

 (3) Lékař se má vzdát paternalitních pozic v postojích vůči nemocnému a 

respektovat ho jako rovnocenného partnera se všemi občanskými právy i povinnostmi, 

včetně zodpovědnosti za své zdraví. 

  

 (4) Lékař je povinen pro nemocného srozumitelným způsobem odpovědně 

informovat jeho nebo jeho zákonného zástupce o charakteru onemocnění, zamýšlených 

diagnostických a léčebných postupech včetně rizik, o uvažované prognóze a o dalších 

důležitých okolnostech, které během léčení mohou nastat. 

  

 (5) Lékař nesmí zneužít ve vztahu k nemocnému jeho důvěru a závislost 

jakýmkoliv způsobem. 

  

 

 

 



 

§ 4 

 

Vztahy mezi lékaři 

 

 (1) Základem vztahů mezi lékaři je vzájemně čestné, slušné a společensky 

korektní chování spolu s kritickou náročností, respektováním kompetence a přiznáním 

práva na odlišný názor. 

  

 (2) Lékař v zájmu své stavovské cti i s ohledem na pověst lékařské profese 

nesmí podceňovat a znevažovat profesionální dovednosti, znalosti i poskytované služby 

jiných lékařů, natož používat ponižujících výrazů o jejich osobách, komentovat 

nevhodným způsobem činnost ostatních lékařů v přítomnosti nemocných a nelékařů. 

  

 (3) Lékař kolegiálně spolupracuje s těmi lékaři, kteří současně nebo následně 

vyšetřují či léčí stejného pacienta. Předává-li z důvodných příčin nemocného jinému 

lékaři, musí mu odevzdat zjištěné nálezy a informovat ho o dosavadním průběhu léčby. 

  

 (4) Lékař je povinen požádat dalšího nebo další lékaře o konzilium vždy, když si 

to vyžádají okolnosti a nemocný souhlasí. Je právem lékaře navrhnout osobu 

konzultanta. Závěry konziliárního vyšetření mají být dokumentovány zásadně písemnou 

formou a je povinností o nich informovat nemocného, se zvláštním důrazem tehdy, 

pokud se názory lékařů liší, a je právem lékaře vzdát se dalšího léčení, pokud se 

nemocný přikloní k jinému názoru konzultanta. 

  

 (5) Lékař musí svou praxi vykonávat zásadně osobně. Zastupován může být jen 

dočasně, a to lékařem vedeným v seznamu České lékařské komory a splňujícím 

potřebné odborné předpoklady. 

  

 

 

 

 



 

§ 5 

 

Lékař a nelékař 

 

 (1) Lékař spolupracuje se zdravotními pracovníky vyškolenými v různých 

specializovaných činnostech. Pověří-li je diagnostickými nebo léčebnými úkoly a 

dalšími procedurami, musí se přesvědčit, zda jsou odborně, zkušenostmi i 

zodpovědností způsobilí tyto úkony vykonávat. 

  

 (2) Lékaři není dovoleno vyšetřovat nebo léčit s osobou, která není lékařem a 

nepatří k zdravotnímu personálu. Tyto osoby nesmějí být přítomny ani jako diváci při 

lékařských výkonech. Výjimkou z uvedených zásad jsou osoby, které se u lékaře 

vzdělávají, nebo pracují v lékařských oborech a dalších osob, s jejichž přítomností 

pacient souhlasí, pokud není lékařsky zdůvodněných námitek. 

  

Závěrečná ustanovení 

  

§ 6 

 

Účinnost 

 

 (1) Tento Stavovský předpis č. 10 - Etický kodex České lékařské komory nabývá 

účinnosti dne 1. 1. 1996. 

 

 (2) Tento Stavovský předpis č. 10 – Etický kodex České lékařské komory byl 

novelizován rozhodnutím představenstva ČLK dne 22. 6. 2007 a nabývá účinnosti dne 

22. 7. 2007 

 


