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ABSTRAKT 
Analýza dopadu na rozpočet – zavedení zdravotnické technologie ve zdravotnickém 
zařízení 

Diplomová práce se v teoretické části zabývá použitím analýzy dopadu na rozpočet 

v oblasti mimo léčivé přípravky v České republice a v zahraničí. Cílem diplomové práce 

bylo provést pro vybraný přístroj analýzu dopadu na rozpočet a propojit ji s analýzou 

nákladové efektivity. Dále bylo cílem práce vytvořit doporučení pro aplikaci této analýzy 

ve zdravotnickém zařízení. V rámci analýzy nákladové efektivity byly použity metody 

vícekriteriálního rozhodování. Pro stanovení vah vybraných kritérií byla zvolena 

bodovací metoda a pro určení výsledného efektu byla vybrána metoda TOPSIS. Analýza 

dopadu na rozpočet byla aplikována na přístroj v klinické laboratoři, konkrétně na 

koagulometr. Stěžejními principy pro určení výsledku analýzy bylo provést odhad počtu 

provedených výkonů a identifikovat veškeré náklady potřebné k zabezpečení jeho chodu. 

Součástí analýzy bylo také vyhodnocení dvou možných scénářů souvisejících s počtem 

provedených výkonů. Dále také byla vytvořena citlivostní analýza, kde byla uvažována 

změna hodnoty bodu. V analýze nákladové efektivity byly hodnoceny tyto koagulometry: 

Sysmex CA–1500 a Sysmex CS–2500. Výsledky analýzy nákladové efektivity potvrdily 

jako nákladově efektivnější přístroj koagulometr Sysmex CS–2500. V závěru diplomové 

práce byl vytvořen diagram doporučeného postupu analýzy dopadu na rozpočet při jejím 

použití ve zdravotnickém zařízení. Principy a metody použité v praktické části diplomové 

práce mohou sloužit jako podklad pro zavedení dalších technologií do klinické laboratoře, 

v čemž spočívá hlavní přínos této diplomové práce.  

Klíčová slova 

analýza dopadu na rozpočet, analýza nákladové efektivity, vícekriteriální rozhodování 



 

 
 

 

 

 

 

ABSTRACT 
Budget impact analysis – Introduction of Health technology in the Health Facility 

The theory section of this master’s thesis deals with the use of budget 

impact analysis in fields other than pharmaceuticals in the Czech Republic and abroad. 

The aim of the thesis was to conduct a budget impact analysis on the 

selected medical device and link it to its cost-effectiveness analysis. Furthermore, the 

aim of the work was to offer recommendations for the application of this analysis in 

a health facility. In the context of cost-effectiveness analysis, the methods of multi-

criteria decision-making were used. To estimate the weights of the selected criteria, 

a scoring method was chosen, and the TOPSIS method was selected to determine the 

resulting effect. The budget impact analysis was applied to a device in the clinical 

laboratory, namely to the coagulation analyser. The core principles for determining the 

result of the analysis were to estimate the number of the procedures performed and to 

identify all the costs necessary to ensure the operation of the device. The analysis also 

included an evaluation of two possible scenarios related to the number 

of procedures performed. Additionally, a sensitivity analysis was produced, where 

a change in the point value was considered. In the cost-effectiveness 

analysis, the following coagulation analysers were evaluated: Sysmex CA–1500 

and Sysmex CS–2500. The results of the cost-effectiveness analysis confirmed the 

Sysmex CS–2500 coagulation analyser to be the more cost-effective one. At the end of 

the thesis, a diagram of the recommended procedure for the budget impact analysis was 

created when used in a health facility. The principles and methods used in the thesis can 

serve as a basis for the introduction of additional technologies into clinical laboratories, 

which is the main contribution of this master’s thesis.  

Keywords 

budget impact analysis, cost-effectiveness analysis, multi-criteria decision making 
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Seznam symbolů a zkratek 

Seznam zkratek 

Zkratka Význam 
AMA Americká lékařská asociace (American Medical Association) 
BIA Analýza dopadu na rozpočet (Budget impact analysis) 
BMI Index tělesné hmotnosti (Body Mass Index) 
CEA Analýzy nákladové efektivity (Cost-effectiveness analysis) 
CMP Běžná metoda podání z injekčních stříkaček (Conventional methods of 

syringe preparation) 
ČFES Česká farmakoekonomická společnost 
FMS Systém fekálního řízení (Fecal management system) 
HTA Hodnocení zdravotnických technologií (Health Technology Assessment) 
ICER Inkrementální poměr nákladové efektivity (Incremental cost effectiveness 

ratio) 
ISPOR Mezinárodní společnost pro farmakoekonomiku a výzkum výstupů 

(International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research) 
PFS Předplněné injekční stříkačky (Pre-filled syringes) 
QALY  Roky života upravené vzhledem ke kvalitě (Quality adjusted life year) 
RDU  Rychlá diagnostická jednotka (Rapid diagnostic unit) 
SLE Systémový lupus erythematodes  
TAVI  Transcatheter Aortic Valve Implantation 
TARE Trans-arteriální radioembolizace (Trans-arterial radioembolization) 
TOPSIS Technique for Order od Preference by Similarity to Ideal Solution 
ÚZIS Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 
WM Metoda celoplošných řezů (Whole mount technique) 
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Úvod 

Zdravotnické rozpočty jsou všeobecně omezené, nicméně výdaje ve zdravotnictví 
vlivem různých faktorů rychle rostou. To je především zapříčiněno demografickou 
situací, rostoucími požadavky na kvalitu života, vyšší dostupností zdravotní péče 
a samozřejmě také novými technologiemi, které přicházejí na trh. Tyto inovace s sebou 
nesou vyšší nároky na rozpočty, což může vést k nedostatku finančních prostředků. Proto 
je potřebné ve zdravotnickém systému hodnotit ekonomickou výhodnost vložených 
investic a optimalizovat využití veškerých zdravotnických technologií. K tomu lze využít 
analýzu dopadu na rozpočet, která je součástí ekonomického hodnocení zdravotnických 
technologií. 

Analýzu dopadu na rozpočet dnes vyžaduje většina regulátorů v oblasti úhradové 
regulace, a to včetně České republiky, jelikož zaujímá dominantní postavení 
v rozhodovacím procesu o zařazení nového léčivého přípravku do systému úhrad a je 
nezbytná pro plánování finančních zdrojů do budoucna. Použití analýzy dopadu na 
rozpočet u ostatních technologií v České republice není legislativně ošetřeno, přestože 
každá inovace sebou přináší určité nároky na zdravotnické rozpočty.  

Analýza dopadu na rozpočet bude provedena ve spolupráci s klinickou 
laboratoří Oblastní nemocnice Kladno, kde bude aplikována na koagulometr, a to na 
základě veřejné zakázky na dodávku nového koagulometru včetně potřebných reagencií. 
S využitím informací získaných od poskytovatele zdravotní péče, údajů z veřejných 
zakázek a dalších zdrojů, budou identifikovány náklady potřebné pro chod koagulometru 
ve zvoleném časovém horizontu.  

Součástí práce bude také jako doplňující analýza provedena analýza nákladové 
efektivity. Do analýzy bude vstupovat dříve užívaný koagulometr v klinické laboratoři 
a koagulometr účastnící se veřejné zakázky. Následně budou určeny efekty pro každý 
analyzovaný přístroj a také bude vypočtena nákladová efektivita a koeficient ICER.  

Hlavní přínos práce spočívá nejen v kalkulaci nákladů na pořízení koagulometru, ale 
také v doporučení pro aplikaci analýzy dopadu na rozpočet ve zdravotnickém zařízení. 
Na základě analýzy současného stavu a konzultace s odborníky bude vytvořen 
metodologický postup, který lze aplikovat při tvorbě analýzy dopadu na rozpočet 
u dalších přístrojů. Využité principy a metody mohou sloužit také jako podklad pro 
zavádění nových technologií na oddělení klinické laboratoře.   
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1 Teoretické základy práce 

Následující kapitola popisuje teoretické základy práce, analýzu dopadu na rozpočet 
(budget impact analysis, BIA) a analýzu nákladové efektivity (cost – effectiveness 
analysis, CEA).  Dále je v kapitole zpracován přehled současného stavu, ve kterém je 
popsáno použití analýzy dopadu na rozpočet v České republice. Také jsou zde krátce 
popsány změny, ke kterým v poslední době došlo v hodnocení přístrojové techniky. 
Součástí přehledu současného stavu je také analýza využití BIA v zahraničí, jež se 
zaměřuje na oblast jejího použití i mimo léčivé přípravky. 

1.1 Analýza dopadu na rozpočet 
Existuje několik typů ekonomických analýz, jejichž použití závisí na účelu 

hodnocení a na dostupnosti dat. Jedna z metod ekonomické analýzy, která se používá 
v hodnocení zdravotnických technologií, je analýza dopadu na rozpočet, která dává 
možnost odhadnout budoucí náklady na novou technologii [1]. Analýzu dopadu na 
rozpočet lze definovat dle Dervauxe [2] jako finanční postup, jehož cílem je odhadnout 
každoroční finanční důsledky přijetí zdravotnické intervence. V České republice byla 
povinná BIA zavedena 1.1.2008 a je požadována při předložení žádosti o stanovení výše 
a podmínek úhrady v souvislosti s léčivými přípravky [3]. 

Principem metody je vyjádřit náklady na technologii před uvedením do praxe 
a v následujících letech po uvedení na trh [4]. Cílem je stanovit v daném časovém období 
finanční dopad nové (ale i stávající) technologie na zdravotní systém s omezenými zdroji. 
BIA také definuje, jak se změní čerpání celkových nákladů, po zavedení nové technologie 
na trh nebo při změnách spojených s odlišným použitím technologie u specifické cílové 
populace pacientů, která má být léčena [5]. Je třeba brát v úvahu, že řada ukazatelů se 
může měnit, například cena léčby, profil nežádoucích účinků, incidence či prevalence 
onemocnění, nebo počty hospitalizací [4].  

BIA vyjadřuje, jaké jsou přímé finanční důsledky související se zavedením nové 
technologie, nebo intervence do konkrétního zdravotnického zařízení [6]. Analýza 
dopadu na rozpočet nám také říká, jak se změní léčebné schéma, pokud bude zavedena 
nová technologie [4]. Svým provedením analýza dopadu na rozpočet porovnává spíše dva 
scénáře, jelikož zavedením nové technologie se nemění jen prosté náklady na léčbu, ale 
mohou se měnit náklady na nefarmakologické výkony [4]. 

Při sestavení BIA je potřeba dbát na přesná data, aby byl vytvořen důvěryhodný 
model budoucích nákladů. K sestavení BIA je potřeba vycházet ze současných 
statistických údajů. Těmito údaji jsou demografické údaje, které jsou obvykle dobře 
dostupné a podávají nám informace o velikosti a charakteristice cílových skupin pacientů, 
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a také epidemiologické údaje [6]. V tomto typu analýzy by měla být kromě 
charakteristiky cílových pacientů popsána také rizika rozšíření léčby na související typy 
pacientů v rámci tzv. off-label použití, což znamená použití léku pro jiné léčebné účely 
nebo jiným způsobem, než jak je uvedeno ve schváleném souhrnu informací o léku [4].  

Je nutné dostatečně odhadnout dynamiku pronikání nové technologie do léčebného 
schématu příslušné diagnózy [4] a mít predikci dalších údajů, například o očekávaných 
změnách na trhu, a především o nákladech na konkrétní onemocnění a na zavedení 
a použití nové technologie [6]. 

Analýza dopadu na rozpočet může mít různé důvody provedení. Může být například 
provedena, aby se zjistilo, jaká technologie by snížila, nebo zvýšila rozpočet. Lze ji použít 
i v případě, chceme-li zjistit, do jaké míry by mohla být implementována technologie 
v rámci omezeného rozpočtu [1]. 

Výsledkem je prezentace dat ve formě inkrementu/dekrementu nákladů po zavedení 
nové technologie, nebo při jakékoliv změně ve smyslu používání stávající technologie, 
např. změna v indikačním nebo preskripčním omezení [7]. Cílem analýzy je učinit co 
nejkvalifikovanější odhad nákladů, nikoliv předložit zcela přesná čísla [4]. 

Analýza dopadu na rozpočet má významné postavení, jelikož zajímá plátce, v ČR 
tedy zdravotní pojišťovny a ostatní osoby odpovědné za rozpočet [5] a její zahrnutí do 
ekonomického hodnocení může usnadnit rozhodování držitelům rozpočtu [8]. 

1.2 Analýza nákladové efektivity 
Jedna z nákladových analýz, které se také používá pro hodnocení zdravotnických 

technologií, je analýza nákladové efektivity [6]. Ta slouží k porovnání nákladů 
v monetárních jednotkách s výsledky v kvantitativních nepeněžních jednotkách, např. 
snížení úmrtnosti nebo nemocnosti a je počítána jako poměr vynaložených nákladů (cena) 
k míře vyvolaných důsledků (efekt). [1]. Nákladová efektivita slouží k porovnání dvou 
nebo více alternativních technologií [6], ale může porovnávat pouze technologie, jejichž 
výsledky jsou ve stejných jednotkách [1]. 

CEA je standardní metodikou téměř ve všech zemích, které zavedly ekonomická 
kritéria do celkových kritérii pro přístup na trh se zdravotnickými technologiemi [2]. 
Analýza dopadu na rozpočet by měla být nedílnou součástí komplexního ekonomického 
posouzení nové technologie před vstupem na trh [4], resp. před zařazením do úhradového 
systému [5] a doplňuje analýzu nákladové efektivity, ale může být použita také jako 
samostatná analýza [9]. 

Analýzy dopadu na rozpočet využívá stejné datové zdroje jako analýza nákladové 
efektivity, například náklady [5]. Pro provedení analýzy nákladové efektivity, je potřebné 
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znát náklady v souvislosti se vstupem nové technologie a náklady na terapii, která je 
považována za léčebný standard [7], a která je hrazena z prostředků zdravotního pojištění. 
Posuzují se veškeré přínosy s léčbou spojené a relevantní (přímé) náklady, pokud je 
analýza provedena z perspektivy plátce a jedná se o léčivé přípravky  [10]. 

Pokud je hodnocená intervence oproti srovnávané intervenci méně nákladná 
a zároveň vykazuje vyšší přínos, nazýváme takovou intervenci dominantní. Může 
nastat i opačná situace, kdy je hodnocená intervence více nákladná a vykazuje nižší 
přínos. Postup, který přináší stejný nebo vyšší terapeutický přínos, při srovnatelných 
nákladech nebo postup, u kterého je poměr mezi náklady a přínosy při vyšších nákladech 
a při vyšším terapeutickém účinku srovnatelný s jinými postupy, které jsou hrazeny 
z prostředků veřejného zdravotního pojištění je charakterizován jako nákladově efektivní 
postup [10]. 

Jak už bylo výše řečeno, BIA využívá mnoho stejných dat jako analýza nákladové 
efektivity, ale existují mezi nimi významné metodologické rozdíly. Hlavním rozdílem 
mezi CEA a BIA je, že analýza nákladové efektivity hodnotí náklady a efekty a analýza 
dopadu na rozpočet řeší finanční dopad spojený se zavedením a šířením technologie 
s cílem posoudit jejich cenovou dostupnost [11].  

Co se týče velikosti populace, analýza nákladové efektivity může pracovat 
s hypotetickou velikostí populace a může volit časový horizont na základě uvážení 
o reálné délce onemocnění, u chronických diagnóz často desítky let. Naopak analýza 
dopadu na rozpočet musí pracovat se skutečným odhadem populace a měla by uvést 
náklady v kratším časovém horizontu. Analýzy se také liší v prezentaci výsledku, BIA 
uvádí roční finanční náklady v případě přijetí nové intervence a CEA udává náklady na 
jednotku efektu. Analýza dopadu na rozpočet nemůže nahradit analýzu nákladové 
efektivity, jelikož neuvádí přínosy, ale pouze odhaduje náklady [4].  

1.3 Přehled současného stavu v České republice 
V České republice je analýza dopadu na rozpočet běžně využívána ve 

farmakoekonomickém hodnocení [3]. Určité prvky BIA jsou také využívány v hodnocení 
přístrojové techniky. 

1.3.1 Farmakoekonomika 
Farmakoekonomika hodnotí ekonomický dopad používání farmaceutických 

produktů a má také za cíl alokovat zdroje takovým směrem, kde je zaručena jejich úspora. 
Je účinným nástrojem při rozhodovacích procesech. Ve farmakoekonomice je důležité, 
zda je analýza prováděna z pohledu celé společnosti, plátce (zdravotní pojišťovny), 
lékaře, zdravotnického zařízení nebo pacienta  [3]. 



 

15 
 

Dle zákona 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění 
některých souvisejících zákonů je BIA vyžadována při žádosti o stanovení maximální 
ceny a žádosti o stanovení výše a podmínek úhrady [4]. V tomto případě BIA volí 
zpravidla perspektivu plátce a v ČR slouží zdravotním pojišťovnám, jelikož je 
nepostradatelným krokem pro žádost o zařazení léčiva do hrazené péče [3]. 

Analýza dopadu na rozpočet je součástí doporučeného postupu pro zdravotně-
ekonomická hodnocení v ČR, které vydala Česká farmakoekonomická společnost 
(ČFES) [5] a také je postup pro hodnocení dopadu na rozpočet popsán Státním ústavem 
pro kontrolu léčiv (SÚKL) [7]. SÚKL v souladu se zákonem č.48/1997 Sb. o veřejném 
zdravotním pojištění (§39f, odst. 6, písmeno d) požaduje kromě nákladů na novou 
a stávající intervenci v rámci prostředků zdravotního pojištění také odhad spotřeby 
a počtu pacientů, kteří mohou být léčeni posuzovaných léčivým přípravkem [4].  

1.3.2 Přístrojová technika 

V České republice není analýza dopadu na rozpočet, kromě oblasti léčivých 
přípravků legislativně požadována, ačkoliv jsou náklady spojené s provozem přístrojové 
techniky hrazeny z veřejného zdravotního pojištění a představují finanční zátěž [12].   

Prvky BIA se však objevují v nových pravidlech posuzování přístrojové techniky, 
která byla zavedena současným ministrem Adamem Vojtěchem 11.4.2018 [13]. Dříve 
nebyl postup při posuzování přístrojové techniky v souladu s principy hodnocení 
zdravotnických technologií (tzv. HTA), ale tato nová pravidla by již měla odpovídat 
evropským standardům [12; 13]. 

Posuzováním přístrojové techniky se zabývá přístrojová komise, která má za úkol 
posoudit efektivitu pořízení přístrojové techniky do zdravotnického zařízení. Přístrojová 
komise projednává návrhy na umístění a provoz přístrojově techniky, která je hrazena 
z prostředků veřejného zdravotního pojištění a u které pořizovací cena přesahuje 5 mil. 
korun [14]. 

Základním kritériem pro zařazení do systému úhrad ze zdravotního pojištění je typ 
přístroje a jeho srovnatelnost s přístroji uvedenými v současném katalogu. Podle povahy 
a typu přístroje se kritéria pro hodnocení rozdělují do tří kategorií [13]: 

 

 I. Obnova stávajícího přístroje identického typu ve stejném místě, 
provozovaného stejným poskytovatelem. 

 II. Umístění nového přístroje existujícího typu uvedeného v Katalogu 
přístrojů. 

 III. Pořízení přístroje zcela nového typu neuvedeného v Katalogu přístrojů. 
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První kategorie vyžaduje: 

 technickou specifikaci přístroje, 
 potřebu v regionu a v daném zdravotnickém zařízení, 
 dopad na finanční prostředky zdravotního pojištění v minulých třech letech, 
 počty výkonů a počet vyšetření za jeden den, měsíc a rok, 
 čekací doby, 
 jednotkovou pořizovací cenu + roční náklady na servis v časovém horizontu 

životnosti přístroje, 
 způsob financování, 
 personální zajištění. 

V druhé kategorii jsou oproti první kategorii vyžadovány navíc tyto požadavky: 

 predikce počtu výkonů na příští tři roky, 
 náklady na očekávané výkony, 
 sumární úhrn na provoz přístroje. 

Kromě technické specifikace přístroje a ostatních parametrů uvedených 
v předchozích kategoriích, komise vyžaduje ve třetí kategorii uvést: 

 medicínský přínos pro pacienta, 
 dostupnost zahraničních HTA hodnocení, např. publikace v odborných 

časopisech, 
 existence a kvalita diagnosticko-terapeutických standardů v ČR nebo 

v Evropě, 
 potřeba pro Českou republiku, nebo daný region (odhad počtu pacientů, kteří 

budou vyžadovat použití přístroje v následujících třech letech), 
 očekávaný dopad na prostředky zdravotního pojištění (predikce počtu 

výkonů na 3 roky, jednotkové náklady na jednoho pacienta, sumární úhrn 
nákladů na provoz přístroje), 

 jednotkové náklady na pořízení, roční servis, dodatečné nezbytné náklady. 

V požadavcích na tyto tři kategorie se objevují prvky analýzy dopadu na rozpočet, 
například ve druhé kategorii je potřebná predikce počtu výkonů a náklady na tyto výkony. 
Ve třetí kategorii už je požadováno nejdetailnější posouzení a jsou požadovány také 
odhady počtu pacientů a dopad na zdravotní pojištění, což je pro analýzu dopadu na 
rozpočet typické [13]. 

Ministerstvo zdravotnictví také uvádí, že do budoucna plánuje pro inovativní 
přístrojové technologie zavést mechanismus, ,,horizon scanning‘‘,  který nyní funguje 
právě u léčiv a umožňuje predikovat náklady. Zahrnuje sledování situace vývoje nových 
technologií a jejich vstup do zdravotních systémů v okolních zemích. Na tomto základě 
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se bude plánovat vstup těchto technologií do systému zdravotní péče v České 
republice [12]. 

1.4 Použití BIA v zahraničí 
V této kapitole je stručně popsána historie použití BIA, doporučení k provedení BIA 

pracovní skupinou ISPOR a dále byl zpracován přehled současného použití BIA 
v zahraničí, kde byly popsány konkrétní příklady použití BIA. Při zpracování této 
kapitoly byla provedena analýza zahraniční literatury a byly použity databáze Web of 
science, Medline a SpringerLink. Pozornost byla zaměřena na studie od roku 2008. 

1.4.1 Historie BIA 

Doporučené postupy pro analýzu dopadu na rozpočet se od prvního zveřejnění stále 
více rozvíjejí [15].  Mauskopf a kol. zveřejnili analytický rámec pro modelování dopadu 
na rozpočet v roce 1998 [11]. Od 90. let většina oblastí světa včetně Austrálie, Severní 
Ameriky (Kanady a USA), Evropy (Velké Británie, Španělska, Belgie, Francie, 
Maďarska, Itálie, Polska), Jižní Ameriky (Brazílie, Kolumbie), Asie (Jižní Korea, 
Taiwan, Thajsko) a Středního Východu (Izraelu) zahrnula požadavky na tvorbu BIA jako 
součást žádosti o úhradu [9].  

Konkrétní pokyny pro tvorbu BIA jsou vytvořeny například pro Kanadu, Velkou 
Británii, Belgii, Francii, Maďarsko, Itálii a Polsko. Tyto pokyny se liší v definování toho, 
co tvoří BIA a většina z nich poskytuje pouze omezené podrobnosti o důležitých 
faktorech v analýze. Výjimkou jsou polské pokyny, která obsahují přesná 
doporučení [11]. 

1.4.2 Doporučení ISPOR 

Mezinárodní společnost pro farmakoekonomiku a výzkum výstupů ISPOR 
(International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research) vydala 
doporučení k tvorbě analýzy dopadu na rozpočet v roce 2007 a v roce 2012 bylo toto 
doporučení aktualizováno [6].  

Tato aktualizace byla potřebná, jelikož nastal pokrok v metodách souvisejících 
s BIA, která začala být vnímána jako samostatná ekonomická analýza. Druhá verze 
doporučeného postupu obsahuje podrobnější popis těchto oblastí:  

 výběr rámcové struktury analýzy, 
 zachycení nejistoty,  
 odhad hodnot vstupních parametrů.  
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Dále je v doporučení podrobněji popsáno, jak koordinovat strukturu a vstupní údaje 
s analýzou nákladové efektivity nebo jak nejlépe prezentovat výsledky ve vhodné formě 
pro subjekty rozhodující o úhradách. Dokument je rozdělen do tří hlavních částí. V první 
je uvedena struktura analýzy, druhá se zabývá vstupními údaji a zdroji těchto údajů a třetí 
část se zabývá strukturou analýzy [9].  

Metodika postupu analýzy dopadu na rozpočet je podobná jako u postupu Státního 
ústavu pro kontrolu léčiv. Aby analýza dopadu na rozpočet poskytla spolehlivý odhad, 
Sullivan kol. [9] doporučuje klást důraz na kvalitu a přesnost použitých údajů. Ty by měly 
pocházet z nejlepších dostupných zdrojů, s uvedenými citacemi kvůli transparentnosti 
a opakovatelnosti. Pracovní skupina ISPOR doporučuje možné zdroje údajů pro 
následující složky BIA: 

 velikost a charakteristika cílové populace, 
 mix intervencí s a bez nové technologie, 
 náklady na aktuální a nové spektrum intervencí, 
 využití a náklady na zdravotnické služby spojené se zdravotním stavem, 
 rozsah a alternativní hodnoty pro analýzu senzitivity a analýzy scénářů. 

V současné době jsou tedy k dispozici pokyny, které by měly zlepšit kvalitu 
a transparentnost BIA. Stále ovšem existuje potřeba posílit používání BIA vzhledem 
k finanční udržitelnosti ve zdravotnictví [15]. 

1.4.3 Využití BIA 

Jak bylo výše popsáno, hlavní oblast využití metody BIA je ve farmakoekonomice. 
Pierotti a kol. [16] hodnotí například náklady na systémový lupus erythematodes (SLE) 
v případě, že by byl v Itálii zaveden lék belimumab. Autoři uvádí, že další vývoj analýzy 
je možný, jelikož model nezohledňuje další klinický a ekonomický přínos pro prevenci 
předcházení poškození orgánů a zpomalení progrese onemocnění. Navzdory tomu, že 
výsledky analýzy nejsou přímo přenositelné do jiných zemí, přístup, metodika a struktura, 
na nichž je model založen, by mohla sloužit jako základ pro provádění podobných analýz 
v jiných zemích. Dále, Skornicki a kol. [17] posuzovali náklady na léčbu epilepsie, pokud 
by do portfolia antiepileptických léků byl zařazen lék klobazam.  

Watts a kol. [18] hodnotí dopad na rozpočet při zavedení specializovaného programu, 
který sleduje osoby s velmi vysokým rizikem vzniku melanomu v Austrálii a uvádí, že 
studie může být aplikována i v jiných zemích s podobnou populací jedinců s velmi 
vysokým rizikem melanomu.  

Využití BIA ve spojení s přístrojovou technikou bylo popsáno v případě studie [19], 
která srovnává náklady na použití endoskopie v porovnání s výpočetní tomografií při 
detekci varixů jícnu u pacientů, s diagnostikovanou cirhózou jater.  
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Onkologické centrum Odette v Kanadě aplikovalo BIA na technologii rychlé 
diagnostické jednotky RDU (rapid diagnostic unit) pro rakovinu prsu, která snižuje 
čekací dobu pro určení diagnózy [20]. 

Comas a kol. [21] posuzují dlouhodobý dopad na rozpočet při přechodu od klasické 
metody zachycení obrazu na rentgenový film k digitalizované mamografii při diagnostice 
rakoviny prsu ve Španělsku. 

Analýza dopadu na rozpočet byla také uplatněna ve Francii při použití obvazu 
Hydrofiber ve srovnání s alginátovým obvazem [22]. 

Lux a kol. [23] aplikovali analýzu dopadu na rozpočet na testy genové exprese, které 
poskytují prognostické informace o pravděpodobnosti recidivy rakoviny prsu v Německu 
a zabraňuje tomu, aby chemoterapie byla použita neúčelně. 

Pomocí analýzy dopadu na rozpočet lze také zhodnotit dopad chirurgického zákroku, 
jak tomu je v případě beriatrické operace [24], která poskytuje jako jediná ztrátu 
dlouhodobé hmotnosti a snižuje tedy náklady na onemocnění spojené s obezitou, 
například cukrovka 2. typu, vysoký krevní tlak a kardiovaskulární srdeční choroby. Pro 
porovnání nákladů byly zvoleny čtyři techniky operace.  

Analýza dopadu na rozpočet byla aplikována na systém fekálního managementu 
FMS (fecal management system), jelikož je fekální inkontinence běžná u akutně 
hospitalizovaných pacientů na JIP a použití FMS snižuje riziko komplikací spojených 
s fekální inkontinencí (stupeň znečištění a šíření infekce a také přispívá k integritě kůže).  
Langill a kol. provedli výzkum který naznačuje, že FMS systémy (zařízení Flexi-Seal) 
představují úsporu nákladů, ve srovnání s tradičními metodami péče o pacienty. Vyvinutý 
model byl aplikován ve dvou nemocnicích v Kanadě [25]. 

Hong a kol. [26] provedli v Kanadě analýzu dopadu na rozpočet pro získání 
histopatologických vzorků pro lumpektomii metodou sériových celoplošných řezů 
(whole mount technique, WM) a standardní metodou. Lumpektomie je typ operace 
karcinomu prsu, kdy je odstraněn pouze nádor.  

Ve Francii byl odhadován dopad na rozpočet při zavedení nového způsobu podání 
atropinu. V prvním případě byl atropin podáván běžnou metodou, tedy z ampule 
(conventional methods of syringe preparation, CMP) a ve druhém byl zaveden způsob 
podání z připravených předplněných injekčních stříkaček (pre-filled syringes, PFS). 
Cílem analýzy bylo odhadnout dopad na rozpočet při použití PFS [27]. 

Perspektiva 

Analýza dopadu na rozpočet při zavedení léku na lupus [16] byla navržena tak, aby 
odhadla finanční dopad na přímé náklady na zdravotní péči z pohledu národního 
zdravotního systému vyplývající ze zavedení nového léčivého přípravku   do ,,tržního 
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mixu,, již užívaných léčivých přípravků. Autoři uvádí, že tuto analýzu lze aplikovat také 
na regionální úrovni. 

Také při zavedení specializovaného programu pro osoby s vysokým rizikem 
melanomu [18] byl proveden odhad dopadu na rozpočet z pohledu australského 
zdravotního systému. 

Stejně tak při porovnání endoskopie a počítačové tomografie [19], u digitalizované 
mamografie [21], beriatrické operace [24] a u metody získání histopatologických vzorků 
[26] a při podání PFS atropinu byla zvolena perspektiva plátce [27]. 

Naopak ve studii [20], zabývající se RDU, byl hodnocen dopad na rozpočet 
onkologického centra, ale autoři uvádí, že studie může být využita jako nástroj pro 
plánování zdrojů pro budoucí RDU v systémech zdravotní péče. Podobně tomu bylo ve 
studii [25], týkající se FMS systému. Zde byl hodnocen dopad na rozpočet 2 nemocnic 
v Kanadě. 

Například u hodnocení testů genové exprese [23], je analýza dopadu na rozpočet 
tvořena jak z perspektivy plátce, tak z celospolečenské perspektivy. Tyto perspektivy 
byly vybrány, aby poskytovaly komplexní hodnocení dopadu na rozpočet bezprostředně 
po zavedení testů do klinické praxe. 

Časový horizont 

Nejkratší časový horizont, ve kterém byla BIA uvažována, činil 1 rok. To se týkalo 
studie zabývající se RDU [20], stejně jako výzkumu genové exprese [22] nebo zavedení 
FMS systému [25]. 

Ve studii [17], která porovnávala dopad na rozpočet při zařazení epileptického léku 
klobazam do terapeutického mixu, byl zvolen časový horizont 2 roky. Autoři studie [26], 
která hodnotila dopad na rozpočet při technice WM tvorby histopatologických vzorků, 
zvolili časový horizont 3 roky.   

Pro analýzu zabývající se lupusem [16], byl zvolen časový horizont 4 roky. První rok 
léčba probíhala standardně a druhý až čtvrtý rok byl vedle běžně používané léčby zařazen 
nový lék (belimumab). V prvním roce byl belimumab zastoupen 10 %, v 2. roce 
33,5 % a ve 3. roce 49,3 %.  

Watts a kol. [18], ve studii zabývající se specializovaným programem pro pacienty 
s vysokým rizikem melanomu, zvolili pro BIA pětiletý časový horizont, aby odrážel 
cyklus plánování rozpočtu zdravotního systému. Také ve studii [22], která se zabývá 
dvěma typy obvazů při léčbě bércového vředu zjišťuje náklady v časovém horizontu 5 let.  

Časový horizont v případě porovnání dvou metod detekce jícnových varixů [19] 
a v případě beriatrické operace [24] byl zvolen 10 let. 
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Nejdelší časový horizont byl zaznamenán ve studii autorů Comas a kol. [21], kteří 
počítali dopad na rozpočet při zavedení digitální mamografie, v rozmezí 20 let. 

Cílová populace 

Počet pacientů ve studii [16] zabývající se zavedením nového léčiva byl stanoven na 
základě publikovaných studií, které se daným onemocněním zabývají. Jelikož byla 
analýza založena na odkazovaných datech a odborných posudcích, autoři připouští, že 
analýza může být ovlivněna nedostatkem konkrétních důkazů. Model BIA ve studii 
předpokládal, že po 6 měsících může dojít k přerušení léčby. V těchto případech byly 
zohledněny pouze náklady spojené s tímto obdobím. Na základě jiných studií byla 
odhadnuta také pravděpodobnost přerušení léčby na 19,5 %. Tato hodnota zohlednila 
nežádoucí příhody, nesoulad pacientů, nedostatek klinické účinnosti, žádost, a ukončení 
léčby na žádost odborníků. 

Pro zařazení pacientů do studie [17] týkající se epileptických pacientů, byla zvolena 
klíčová kritéria, jako například věk pacientů. Byla určena také kritéria pro vyřazení 
pacientů ze studie, například pokud se pacient již hodnoceným lékem léčil. Model také 
předpokládá, že počet pacientů způsobilých pro léčbu je během zvoleného časového 
horizontu konstantní. Na základě publikovaných studií byl určen pokles záchvatů, při 
užívání hodnocených léků. Tyto záchvaty představují největší finanční zátěž. 

Watts a kol. [18] využili pro odhad počtu vysoce rizikových pacientů 
v období 2017– 2021 onkologický registr (Cancer registr) a epidemiologické údaje 
publikované ve studiích, které se zabývají melanomy. Autoři předpokládali, že pacienti, 
kteří se dostali do specializovaného sledování, zůstanou v programu i v následujících 
letech. 

Lotfipour a kol. [19] vyčíslili náklady na milion osob. Pravděpodobnosti vzniku tří 
typů varixů byly odvozeny z literatury. Autoři použili Markovův model pro simulaci 
přirozeného vývoje varixů po dobu 10 let. Počet pacientů v průběhu 10 let nezohledňují 
nové pacienty s cirhózou. 

Cílová populace například nebyla určena u studie týkající se RDU [20], jelikož autoři 
při zavádění RDU určovali počáteční náklady, roční provozní náklady a náklady na 
dosažení diagnózy na typického pacienta.  

Comas a kol. [21] zabývající se digitální mamografií, počítali na počátku s 100 000 
ženami. Tento počet se během časového horizontu měnil s tím, jak přibývali nové 
pacientky. Do cílové populace bylo postupně začleněno dalších 150 000 žen. Údaje 
o simulovaném počtu pacientek byly získány ze španělských programů screeningu 
rakoviny prsu a údaje o anamnéze karcinomu prsu byly převzaty z USA a byly 
přizpůsobeny španělské populaci. Věk úmrtí z jakékoli příčiny byl modelován s ohledem 
na počet žen a počet úmrtí španělského obyvatelstva podle věku v roce 2008.  
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Údaje o počtu pacientů s bércovým vředem [22] byly odhadnuty z publikované 
literatury s tím, že v prvním scénáři se počet pacientů měnil podle předpokládaných 
tržních podílů a naopak u druhého scénáře zůstal počet pacientů během celého časového 
horizontu konstantní. Studie se soustředí na populaci s podobným průběhem onemocnění. 
V této studii tedy existují určitá omezení, jelikož se může vyskytnout více faktorů, které 
ovlivňují dopad na rozpočet. 

Na základě publikované literatury byla autory [24] odhadnuta hypotetická populace 
vhodná pro podstoupení beriatrické operace. Na základě shromážděných dat byly za 
pomoci softwaru Microsoft Excel 2010 vytvořeny analytické modely, které uvažovaly 
hypotetickou populaci 100 000 jedinců. První model byl obecný a druhý popisoval 
populaci pacientů trpící diabetem mellitem. Následně byli pacienti rozděleni do skupin 
podle BIM (Body Mass Index). Pro každou skupinu byla určena prevalence.   

Údaje o počtu pacientů s fekální inkontinencí, kterou se zabývá Langill a kol. [25] 
byly získány na základě dat ze 2 nemocnic, u který byla studie prováděna.  

Při zavedení PFS podání atropinu byly zvažovány dvě atropinové indikace a údaje 
byly získány z mezinárodní literatury a z oficiální francouzské databáze. Pokud tyto údaje 
nebyly dostatečné, nebo byly považovány za nepřesné, byly použity názory odborníků. 
Autoři proto uvádí, že studie má díky těmto údajům z literatura své limitace [27]. 

Náklady 

Náklady na nový lék (belimumab) [16] byly vyjádřeny na 1 mg. Dávky léku byly 
vypočítány na základně tělesné hmotnosti. Odhad vycházel ze studie [28], která byla 
provedena v pěti evropských zemích (Francie, Německo, Itálie, Španělsko, Spojené 
království). Při aplikaci léčiva bylo zvažováno také plýtvání lékem. V prvním roce do 
celkových nákladů byla zahrnuta tato léčiva: nesteroidní protizánětlivá léčiva, 
kortikosteroidy, antimalarika, imunosupresiva a biologická léčiva. Po nasazení nového 
léku se předpokládá snížení počtu pacientů léčených rituximabem, jelikož se užívání 
vzájemně vylučuje. Nákladové položky byly vypočítány pomocí národního seznamu 
tarifů ambulantní specializované péče, poplatků za úhradu léků třídy A a H a náklady na 
úhradu nemocniční péče pro případ akutní hospitalizace. K ročním nákladům byly 
připočteny náklady na léčbu, náklady na administraci, klinické sledování (testování, 
vyšetření a plánované návštěvy lékaře) a náklady na vzplanutí (ang. flares, zhoršení 
nemoci). Každé ošetření pacienta zahrnovalo řadu testů a lékařských návštěv. Frekvence 
návštěv a ošetření vycházela opět ze studie [28] z roku 2013 a také ze specifického 
dotazníku, který byl předložen čtyřem odborníkům.  

Ve studii [17] se při hodnocení ekonomického dopadu Lennox-Gastautova syndromu 
musí zahrnout náklady na diagnostické testy, pohotovost, hospitalizaci a léky. Dopad na 
rozpočet při použití léku klobazamu, byl porovnán s třemi dalšími léky, které jsou 
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podávány na léčbu Lennox-Gastautova syndromu u epilepsie. Náklady na záchvaty byly 
rozděleny do tří kategorií: mírné příhody, středně závažné příhody a závažné příhody 
(např. poranění hlavy).  

Watts a kol. [18] do nákladů zahrnuli náklady na kožní vyšetření celého těla 
(specializované sledování – 2x ročně, rutinní péče – 1x ročně), diagnostiku 
(histopatologii), léčbu melanomu včetně excize lézí, bez ohledu na to, zda byly melanomy 
benigní nebo maligní. Pro rutinní péči byly podle obvyklých postupů zahrnuty náklady 
na konzultace u praktického lékaře a konzultace dermatologa. Do specializované péče 
bylo zahrnuto dermoskopické digitální monitorování. Nepřímé náklady nebyly zahrnuty.  

Lotfipour a kol. [19] uvažovali pouze náklady na screening varixů jícnu (sběr vzorků, 
diagnostika), nikoliv náklady na léčbu. Náklady byly odvozeny z dokumentů Americké 
lékařské asociace (American Medical Association, AMA) 

Cílem studie [20] týkající se RDU, bylo definovat krátkodobé náklady spojené 
s vývojem a provozem RDU a vypočítat průměrné náklady na pacienta a celkové 
ekonomické zatížení pro určení definitivní diagnózy. Výsledek analýzy není tedy 
porovnání s běžně používanou metodou, ale pouze vyčíslení nákladů na změnu 
stávajícího systému, kde je již zavedená diagnostika rakoviny prsu. Náklady byly 
rozděleny do 3 kategorií. Náklady na zahájení rychlé diagnostické jednotky, které 
zahrnuje například kontrolu kvality, základní školení nebo nákup zařízení pro zpracování 
vzorků. Další kategorií jsou roční provozní náklady, které zahrnují náklady na personál, 
obsluhu a údržbu RDU a veškerou administrativu. Provozní náklady počítají ze situací, 
kdy je využita maximální provozní kapacita. Třetí skupinou jsou náklady pro určení 
diagnózy z pohledu typického pacienta. Autoři tedy vytvořili základní model pro výpočet 
průměrné ceny za pacienta potřebné k určení diagnózy. Náklady tedy zahrnovali pouze 
náklady potřebné k dosažení diagnózy, nebyly zahrnuty náklady na testy po diagnostice 
nebo náklady spojené s léčbou.  

Comas a kol. [21] v případě zavedení digitální mamografie posuzovali ekonomický 
dopad na rozpočet, který zahrnoval nejen náklady na mamografii samotnou, ale také 
náklady vyplývající z populačního screeningového programu, tedy náklady na další 
diagnostické testy a náklady na léčbu rakoviny, jelikož autoři uvádí, že by se měli 
zohlednit všechny náklady vyplývající ze screeningu, nejen náklady na mamografii. Do 
nákladů byly zahrnuty personální náklady, náklady na vybavení, které odpovídaly roku 
2009. Náklady na biopsie byly převzaty z několika španělských nemocnic, přičemž 
náklady na léčbu byly získány ze studie, která zkoumala pacientky s rakovinou prsu 
v období od roku 2000 do 2005. Při výpočtu nákladů byly zvažovány tři fáze čtyř stádií 
rakoviny prsu a pro každé stádium byla vypočtena průměrná doba trvání a průměrné 
náklady za měsíc.   
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Ve studii [22] porovnávající dopad na rozpočet při použití dvou typů obvazů, byly 
použity údaje, které jsou v souladu s klinickou praxí (např. průměrná doba opotřebení 
obvazu). Pro doplnění chybějících údajů byly brány v úvahu názory odborníků (5 lékařů 
a 3 sestry). Údaje o jednotkových nákladech byly získány tak, že bylo zohledněno 
procento zakoupeného objemu obvazů na francouzském trhu s odpovídajícími 
jednotkovými cenami pro každý obvaz. Do nákladů byla zahrnuta cena porovnávaných 
(primárních) obvazů, poté sekundární obvazy, kompresní bandáže, návštěva zdravotní 
sestry a návštěva lékaře.  

Náklady na zavedení testu genové exprese [23] byly odhadnuty z údajů 
shromážděných v univerzitní nemocnici v Německu. Ztráta produktivity byla odhadnuta 
pomocí údajů o sociálním a zdravotním pojištění. Náklady na diagnostické testy byly 
získány z databáze pro ambulantní výkony. Pro srovnání nákladů byly vybrány 4 typy 
nejrozšířenějších testů a pro každý test bylo vypočítáno, kolik procent žen z celkového 
počtu 20 000 díky genovým testům nemuselo podstoupit chemoterapii. Na základě toho 
byly porovnány jednoroční náklady se scénářem, kdy by k žádnému testování nedošlo 
a byla naordinována chemoterapie.  Autoři uvádí, že analýza má určitá omezení, jelikož 
byly pravděpodobně podhodnoceny skutečné náklady, neboť nebyly zahrnuty náklady na 
metastázy. Dále kvůli nedostatku údajů nebyly zahrnuty náklady na léčbu nežádoucích 
účinků. Z pohledu společenské perspektivy se předpokládalo, že se pacienti vrátí do práce 
ihned po dokončení léčby a nebyla brána v úvahu produktivita práce.  

Do nákladů na beriatrickou operaci [24], byly zahrnuty náklady, které souvisí 
s každou operací, například komplikace nebo reoperace. Na základě publikovaných studií 
byly určeny roční průměrné náklady na zdravotní péči každého daného pacienta, 
vzhledem k tomu, v jaké kategorii se pacient nachází. Kvůli dlouhé době trvání studie 
byla uplatněna 3% diskontní sazba.  

Náklady na FMS [25] byly porovnávány s tradičními metodami péče o pacienty 
s fekální inkontinencí. Do nákladů bylo například započteno použití absorpčních kalhot, 
čisticích prostředků, výměna ložního prádla, rukavice, inkontinenční podložky nebo 
použití hydratačních a ochranných prostředků. Součástí vytvořeného modelu bylo také 
vypočtení ošetřovatelského času při běžném postupu bez FMS a při použití FMS systému, 
náklady na něj však byly vyjádřeny odděleně a nebyly zahrnuty do BIA. Model, který byl 
vytvořen, umožňoval také zařadit míru prevalence komplikací souvisejících s fekální 
inkontinencí a náklady na léčbu každé komplikace. Každá nemocnice byla zodpovědná 
za oznámení užívání spotřebního materiálu včetně jejich nákupních cen, denní 
ošetřovatelské doby a komplikací. Autoři připouští, že studie má své omezení, například 
do nákladů nebyly zahrnuty počáteční výdaje. 

Do analýzy histopatologických metod provedené Hongem kol. byly zahrnuty 
náklady na zpracování, včetně hodinových sazeb zdravotnických laborantů a náklady na 
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chirurgický zákrok, zahrnující náklady na lékaře a náklady nemocnice. Náklady 
související s monitorováním, náklady na nákup, instalaci a pojištění naopak zahrnuty 
nebyly [26].  

Benhamou a kol. [27] zahrnuli při zavedení PFS atropinu přímé náklady na zdravotní 
péči. Zahrnuty byly například náklady na materiál pro přípravu injekčních stříkaček, 
náklady na vyřazené injekční stříkačky připravené CMP metodou, které nejsou využity 
do data spotřeby. Do nákladů byly také započteny chyby při přípravě stříkaček, jelikož 
výsledky ukazují, že až polovině chyb při použití PFS se dalo zabránit. S chybami také 
souvisí náklady na nežádoucí příhody a poranění, které vedly k závažným nežádoucím 
účinkům.  

Metody ke stanovení výsledku BIA 

Pierotti a kol. [16] získali výsledek BIA jako rozdíl nákladů mezi dvěma scénáři. 
Prvním scénářem bylo použití běžně užívaných léků a druhým scénářem bylo zahrnutí 
nového léku do dosavadní terapie. Autoři uvádí, že použití belimumabu umožnilo snížit 
celkový počet vzplanutí a pokles počtu těchto příhod kompenzuje náklady na novou 
technologii přibližně o 16 %. 

V případě použití léku na Lennox-Gastautův syndrom, byl vytvořen zkušební 
ekonomický model, který byl sestaven tak, aby zhodnotil dopad do rozpočtu při zařazení 
klobazamu do portfolia léků pro léčbu Lannox-Gastautova syndromu. Pro sestavení 
tohoto modelu byly vyvinuty 3 moduly. Prvním byl modul populace pacientů, který byl 
použit pro odhad procentuálního podílu pacientů v hypotetickém plánu 100 000 osob 
způsobilých k léčbě klobazamem. Druhý byl modul dynamiky trhu, který zohledňuje 
současný a budoucí podíl na trhu s léky pro léčbu Lennox-Gastautova syndromu během 
dvouletého období. Třetí modul je nákladový, jelikož odhaduje celkové náklady na léčbu 
pacientů před a po přidání klobazamu a porovnává tyto náklady s jinými terapiemi. Dopad 
na rozpočet byl odhadnut jako rozdíl v čistých nákladech mezi scénářem, kdy byla cílová 
populace léčena srovnávacími léky a mezi scénářem, kdy byl pro léčbu dostupný 
klobazam. Byly vypočteny náklady na jednoho pacienta za měsíc [17]. 

Výsledek analýzy při zavedení specializovaného programu pro péči o pacienty 
s vysokým rizikem vzniku melanomu [18] byl určen porovnáním nákladů mezi 3 scénáři: 
rutinní péče, 100 % pacientů ve specializovaném programu a postupné zavedení 
specializovaného programu.  

Výsledkem BIA v případě digitální mamografie [21] byl rozdíl mezi dvěma 
alternativnímu scénáři, pokud počítáme do nákladů náklady na screening, dodatečné testy 
a léčbu.  

Pro zjištění dopadu na rozpočet při použití obvazu Hydrofiber byl v programu Excel 
vytvořen ekonomický model, který umožnil porovnání nákladů s alginátovým obvazem 
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při léčbě bércového vředu. Tento model se zabývá dvěma scénáři. První scénář 
předpokládá, že na trhu bude mít hlavní podíl běžně používaný alginátový obvaz a druhý 
scénář počítá s tím, že hlavní podíl na trhu má nový obvaz. Výsledkem analýzy je poté 
rozdíl mezi scénářem 1 a scénářem 2 [22]. 

Lux a kol. [23] určili výsledek analýzy jako rozdíl mezi ročními lékařskými 
a nelékařskými náklady na chemoterapii a náklady při zavedení 4 druhů testů genové 
exprese, které mohou snížit počet chemoterapií.  

Pro získání výsledku analýzy dopadu na rozpočet u beriatrické operace [24] byly 
porovnávány náklady na tuto operaci oproti standardnímu (ne-chirurgickému) postupu 
pro snížení váhy pacienta.  

Langill a kol. [25] vytvořili v programu Excel model, který umožňoval zahrnout 
všechny náklady při použití standardních prostředků a při použití FMS systému. Pro 
zjištění výsledku byl nemocnici předložen dotazník (vyvinut výrobcem FMS systému), 
ve kterém dotazované instituce vyplnily všechny údaje týkající se počtu pacientů 
a spotřeby materiálu při použití obou metod. Díky tomu bylo možné vyhodnotit náklady 
v každém centru. Výsledky pro každou nemocnici byly analyzovány odděleně, jelikož 
nebylo možné provést jejich plnohodnotné srovnání kvůli značným rozdílům mezi 
zařízeními, například počet pacientů za rok činil 1330, respektive 40 000 pacientů ročně). 
Výsledkem analýzy bylo porovnání rozdílů v přímých nákladech na spotřební materiál 
při standardním způsobu fekálního řízení a speciálním systémem FMS.  

Pro zjištění výsledků BIA vytvořili Hong a kol. [26] analytický rámec, který byl 
sestaven tak, aby zhodnotil dopad na rozpočet po zavedení WM techniky 
histopatologických řezů. Mezi standardní technikou a technikou WM byla porovnávána 
citlivost detekce pozitivního nálezu rakovinných buněk na okrajích nádoru. Dopad na 
rozpočet byl vypočítán jako čisté náklady na zpracování výsledků a operativní procedury. 
Autoři uvádí nárůst nákladů v důsledků zvýšení počtu operací. Přijetí nové WM 
technologie bylo vyhodnoceno jako nákladnější, jelikož bylo v této souvislosti 
generováno více chirurgických postupů, ale tyto náklady byly vyváženy počtem 
ušetřených hodin pracovníků, kteří zpracovávající výsledky. Cílem analýzy bylo také 
zjistit, zda zvýšení diagnostické přesnosti vede ke smysluplným změnám v klinickém 
řízení. 

Analýza senzitivity 

Pierotti a kol. [16] provedli analýzu senzitivity, která mění hodnoty určitých 
parametrů a srovnává výsledky dopadu na rozpočet. Pro znázornění byl ve studii vytvořen 
tornádo diagram, který ukazuje rozsah dopadu do rozpočtu pro každý zvolený parametr. 
Velký vliv na analýzu dopadu na rozpočet vykazovala prevalence pacientů. Uvedena byla 
minimální a maximální hodnota dopadu na rozpočet. Průměrná tělesná hmotnost měla 
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také významný dopad na výsledky publikované Pierotim a kol. Autoři provedli také 
probabilistickou citlivostní analýzu, která zohledňuje stupeň variability a nejistoty 
související se všemi parametry použitými v modelu současně.  

Také ve studii [18] byl testován dopad na změnu nákladů důsledkem změny výskytu 
melanomu, přičemž variabilita nákladů vykazovala ± 5 % původní odhadnuté hodnoty. 
Dále byl zvažován dopad na rozpočet při zastoupení jednotlivých typů melanomu a poměr 
různých rizikových faktorů založených na odhadech určených na základě odborné 
literatury.   

V BIA aplikované na RDU [20] byla provedena analýza senzitivity, ve které byly 
určeny minimální a maximální scénáře nákladů na pacienta.  

Analýza senzitivity prezentovaná autory studie [22] se zakládala na tom, že každý 
vstupní parametr byl snížen, respektive zvýšen o 25 %, tím byl vytvořen variační rozsah 
každého parametru. Výsledky jsou prezentovány ve formě tornádo diagramu. Stejně tomu 
bylo i v případě beriatrické operace [24]. 

Analýza senzitivity byla také použita v hodnocení dopadu na rozpočet při zavedení 
testů genové exprese [23] pro posouzení validity výsledků. 

Vzhledem k mnoha nejistotám u výpočtu dopadu na rozpočet při zavedení PFS 
aplikace atropinu autoři Benhamou a kol. stanovili významné faktory ovlivňující náklady 
a odhadli dopad každého z faktorů na rozpočet [27]. 

Alternativní scénáře 

V uvedených studiích byly také provedeny alternativní scénáře. Ve studii [16] byly 
například vytvořeny tři scénáře. Scénář 1 bral v úvahu, že v klinické praxi nezačínají 
všichni pacienti léčbu na začátku každého roku. Scénář 2 počítal s tím, že nedojde ke 
snížení užívaní rituximabu (standardní terapie) Scénář 3 nepředpokládal žádný odpad 
z lahviček s belimumabem (nová terapie).  

Také Skornicki a kol. [17], vytvořili další scénáře, týkající se léčby epileptických 
záchvatů.  První alternativní scénář předpokládá, že pacienti, kteří ukončili léčbu, si 
zachovali své procentuální snížení záchvatů po zbytek časového horizontu. Druhý scénář 
uvažuje méně pacientů způsobilých k léčbě klobazamem.  

Watts a kol. [18] vytvořili pro model BIA 2 scénáře. (1) 100 % pacientů má přístup 
ke specializovanému programu a (2) 60 % pacientů v prvním roce má přístup ke 
specializovanému programu a následně ve čtvrtém a pátém roce procento pacientů 
vzrostlo na 90.  

V případě zavedení specializovaného programu, který sleduje osoby s velmi 
vysokým rizikem vzniku melanomu [22] byly vytvořeny 2 scénáře analýzy dopadu na 
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rozpočet. Byl počítán rozdíl mezi cenou nového obvazu a generickou cenou alginátového 
obvazu nebo mezi cenou nového obvazu a značkovou cenou alginátového obvazu.  

Cílem studie [24] porovnávající dopad na rozpočet s beriatrickou operací nebo bez 
ní, bylo porovnat tři scénáře 1) neomezený rozpočet, 2) omezený rozpočet 
(500 000 dolarů za rok) a 3) Omezený počet operací (100 za rok). V případě omezení 
operačních výkonů byla vytvořena striktní hierarchie kandidátů pro operaci. Prioritní byla 
léčba morbidně obézních pacientů s diabetem mellitem 2. typu, a posléze byly léčeni 
pacienti s obezitou 2. a 1. stupně. 

Benhamou a kol. [27] odhadovali dopad do rozpočtu v případě zavedení PFS ampulí 
atropinu a vytvořili 2 scénáře. Scénář 1 vyjadřuje použití výhradně CMP bez PFS pro obě 
určené indikace použití atropinu. Scénář 2. předpokládal použití PFS a CMP současně. 
Pro druhý scénář byly navíc vytvořeny další 3 pod scénáře.  Pro všechny scénáře byl na 
základě spotřeby atropinu v nemocnici určen počet ampulí atropinu.  

 Ukázky dalšího využití BIA 

Analýza dopadu na rozpočet byla také použita v následujících studiích. Ve studii [29] 
byl zjišťován finanční dopad na rozpočet při zavedení implantace aortální chlopně 
pomocí zaváděcího katétru TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation), což je 
minimálně invazivní metoda vzhledem k chirurgické náhradě aortální chlopně. Výzkum 
byl proveden ve Francii s časovým horizontem 5 let.  

V Malajsii byl studií [30] hodnocen dopad na rozpočet při peritoneální dialýze 
v porovnání s hemodialýzou v rámci pětiletého časového horizontu. Byla použita 
perspektiva plátce.  

Javier a kol. [31] pomocí analýzy dopadu na rozpočet odhadli úsporu nákladů po 
zavedení trombolýzy u pacientů s cévní mozkovou příhodou, jelikož trombolýza podaná 
během tří hodin po nástupu příznaků byla prokázána jako nákladově efektivní. Vytvořený 
model demonstruje čistý přínos po šesti letech používání. Analýza dopadu na rozpočet 
byla provedena z celospolečenské perspektivy a časový horizont byl zvolen 15 let.  

 Analýza dopadu na rozpočet byla také vytvořena pro zhodnocení nákladů na 
screening kolorektálního karcinomu ve studii [32]. Tato analýza hodnotila přínosy 
a náklady na imunochemické testování krve ve stolici. Pro BIA byl použit časový 
horizont 1 rok. 

V Německu byl analyzován jednoroční dopad pooperační péče s využitím 
telemedicíny po transplantaci ledvin. Dopad byl hodnocen z pohledu plátce zdravotních 
služeb. Pro analýzu bylo vybráno 46 osob, kteří dostali buď standardní péči, nebo péči 
využívající telemedicínu. Byla také vytvořena citlivostní analýza, která ukazuje, že 
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program se stává nákladově neutrální přibližně u deseti pacientů a nákladově efektivní 
u patnácti pacientů  [33]. 

Rognoni a kol. [34] provedli v Itálii BIA z perspektivy plátce u zavedení trans-
arteriální radioembolizace (Trans-arterial radioembolization, TARE) při léčbě 
hepatocelulárního karcinomu. Údaje byly získány ze 3 onkologických center v Itálii 
a v tomto případě byl zvolen časový horizont 5 let.  Začlenění TARE bylo zvoleno 30% 
v prvním roce, 40% ve třetím roce a 50% v pátém roce. Byl vytvořen Markovův model 
a uvedené zdravotní stavy byly následující: stabilní onemocnění, progrese onemocnění, 
úmrtí a byl zahrnut také stav zohledňující možnost transplantace jater.  

Ve Španělsku byl porovnáván přípravek Ferro Forte s intravenózním železem 
(přípravky Ferinject, Venofer a Feriv), které je potřeba doplňovat při chronickém 
onemocnění ledvin. Pro zhodnocení ekonomického dopadu přípravku Ferro Forte 
z pohledu plátce, byl vyvinut čtyřletý model dopadu na rozpočet od roku 2017 do roku 
2020. Do analýzy byly zvoleny tři skupiny pacientů s chronickým onemocněním ledvin 
(predialýza, peritoneální dialýza a posttransplantace). Údaje o prevalenci byly získány 
z literatury a vstupní údaje o užití přípravků byly získány na základě konzultací 
s odborníky.  Pro každou skupinu byly vyčísleny náklady a provedena senzitivní analýza 
[35]. 

Analýzu dopadu na rozpočet lze také použít při porovnání konzervativní 
a chirurgické léčby, jak tomu bylo například u léčby Dupuytrenovy kontraktury. 
Konzervativní léčba spočívá v použití enzymu kolagenázy Clostridium histolyticum 
a jako chirurgická léčba byla v tomto případě zvolena fasciektomie. Při tomto porovnání 
byla zvolena perspektiva plátce a časový horizont 3 roky [36]. 

Ve Spojených státech byl pomocí BIA vyhodnocen finanční dopad z perspektivy 
plátce u monitorování pH pomocí bezdrátové kapsle pro potvrzení gastroezofageálního 
refluxního onemocnění v rámci jednoletého časového horizontu [37]. 

BIA lze také použit retrospektivně, například u ekonomického hodnocení programu 
na screening rakoviny prsu. V tomto případě byla také provedena CEA. Autoři zvolili 
perspektivu plátce a časový horizont 15 let [38]. 

Lin a kol. [39] provedli BIA z pohledu poskytovatele zdravotní péče, jejíž cílem bylo 
zhodnotit ekonomický dopad laparoskopické operace ve srovnání s otevřenou 
chirurgickou operací, konkrétně u léčby karcinomu konečníku.  

1.4.4 Shrnutí 

Jak bylo popsáno v předchozí kapitole, analýzu dopadu na rozpočet lze využít 
v mnoha oblastech. Od léčivých přípravků, po specializované sledovací programy nebo 
diagnostickou techniku. Ve většině případů v uvedených studiích byla použita 
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perspektiva plátce, v menší míře poté celospolečenská perspektiva, nebo perspektiva 
poskytovatele zdravotní péče. Co se týče časového horizontu, nejčastěji byl využíván 
časový horizont 1 rok až 5 let. Časový horizont překračující 10 let je mnohem méně 
obvyklý. Při charakterizování cílové populace byly ve studiích použity údaje z dostupné 
odborné literatury, publikovaných studií, z registrů, také byly použity odborné posudky 
expertů a údaje přímo ze zdravotnických zařízení. Byla také určena kritéria pro zařazení 
a vyřazení pacientů. Počet pacientů se v průběhu časového horizontu může měnit, ale také 
může zůstat konstantní, v závislosti na analyzovaném problému. Určení nákladů se lišilo 
podle konkrétní studie. Odhady nákladů vycházely z publikovaných studií, nebo byly 
vypočítány dle tarifů v dané zemi, či vycházely z klinické praxe. V některých studiích 
byly zahrnuty také pořizovací náklady, v jiných případech naopak ne. Stejně tomu bylo 
také s náklady na léčbu.  V některých případech bylo zahrnuto testování a lékařské 
návštěvy, jinde toto nebylo bráno v potaz. Ve specifických případech mohou být zahrnuty 
do analýzy pouze náklady na screening, nikoliv náklady na léčbu. Ve většině případů se 
však jedná o náklady přímé. Při dlouhodobějších predikcích nákladů je vhodné také 
uvažovat diskontaci. Výsledky BIA byly určeny většinou jako rozdíl nákladů mezi dvěma 
metodami, léky, nebo scénáři. V uvedených studiích byla také provedena citlivostní 
analýza, která zvažuje proměnné hodnoty vybraných vstupních parametrů. Komplexní 
provedení analýzy doplňují také alternativní scénáře zvažující různé možnosti například 
složení pacientské skupiny, provedení vyšetření, či podání léku. Jak ukazuje přehled 
studií, použití BIA mimo oblast léčivých přípravků má svá specifika a může se provádět 
různými způsoby, podle dostupnosti zdrojů, specificity studovaného problému a podle 
typu zaváděné inovace.  
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2 Metody 

V této kapitole jsou popsané metody a postupy pro analýzu dopadu na rozpočet a 
analýzu nákladové efektivity. Stěžejní principy těchto metod budou dále uplatněny také 
v praktické části diplomové práce. Pro zpracování dat o efektu dané zdravotnické 
technologie je využito multikriteriálního hodnocení variant. Pro stanovení vah kritérií 
byla zvolena bodovací metoda a pro dílčí hodnocení variant byla zvolena metoda 
TOPSIS.  

2.1 Analýza dopadu na rozpočet 
Teoretické základy této metody jsou popsány v kapitole 1. Tato část je věnována 

samotnému metodologickému postupu nákladové analýzy, který vyžaduje Státní ústav 
pro kontrolu léčiv. 

2.1.1 Metodologický postup 

Perspektiva hodnocení:  

Pro volbu perspektivy je zásadní rozpočet, ze kterého bude nová léčba financována. 
Může se jednat o rozpočet zdravotního pojištění na úrovni celé republiky nebo 
o nemocniční rozpočet jedné konkrétní nemocnice [4]. Analýzu lze realizovat 
i z perspektivy celospolečenské nebo pacienta [5]. V kontextu úhrad je dle zákona 
o veřejném zdravotním pojištění relevantní perspektiva plátce zdravotní péče 
(v podmínkách ČR zdravotní pojišťovna) [7].  

Časový horizont:  

Při tvorbě BIA je potřeba uvažovat predikci takových údajů na období, pro které je 
analýza konstruována [6], přičemž časový horizont by se měl volit podle konkrétní 
technologie [6]. Obvykle se pro hodnocení finančního dopadu dané technologie využívá 
pětileté období, setkáváme se však i s kratším (často tříletým) nebo naopak delším 
časovým horizontem [5]. U léčivých přípravků nařizuje SÚKLU časový horizont 5 let 
[7].  

Cílová populace:  

Především u léčiv je pro určení nákladů na léčbu a s tím související dopad na rozpočet 
klíčové charakterizovat cílovou populaci [7]. Ta je definována jako skupina osob 
s určitým zdravotním problémem a charakteristikami (věk, pohlaví, komorbidity, 
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závažnost/stadium onemocněni aj.), pro kterou je technologie v danem časovém 
horizontu určena [5].  

Cílová populace, pro kterou je analýza dopadu na rozpočet provedena, musí být 
podložena epidemiologickými znaky [4] a dalšími ověřitelnými zdroji (údaje z registrů, 
databází) [5]. Pokud nejsou k dispozici lokální publikovaná data, je možné převzít data 
ze zahraničních zemí s obdobným zdravotním systémem. Na základě dostupných údajů 
je posléze odhadnuta skutečná velikost cílové populace [7]. Na rozdíl od analýzy 
nákladové efektivity není cílová populace statická, ale obvykle se mění v čase dle změny 
zdravotního stavu pacientů (zhoršení příznaků, neprojevení onemocnění) [4]. 

SÚKL [7] vyžaduje při žádosti o zařazení léčiva do hrazené péče tyto podklady: 

 Prevalence onemocnění v dané populaci 
 Incidence onemocnění za dané časové období 
 Odhad počtu pacientů, kteří mohou být skutečně léčeni 
 Náklady na stávající a novou technologii za jednotku času 

Výběr a popis stávajícího léčebného nebo diagnostického schématu:  

Stávající léčebné schéma představuje standardní přístup pro dané stádium 
onemocnění a je současně hrazeno z prostředků zdravotního pojištění [7]. Komparátorem 
se rozumí široce využívaná poskytovaná péče (např. terapeutická, nebo diagnostická). Pro 
BIA může existovat více komparátorů, které by měli korespondovat s komparátory 
v analýze nákladové efektivity. ČFES doporučuje popsat novou technologii (technické 
charakteristiky, způsob aplikace, preskripční a indikační kritéria, úhradový status [5], 
dávkovací režim, popis účinnosti, bezpečnosti [10]), aby ji bylo možné odlišit od 
srovnávané technologie [5]. 

Pokud to možnosti dovolují, potom pracovní skupina ISPOR [9] a stejně tak i 
Sullivan a kol. [9] doporučuje použít jako zdroj pro údaje o aktuálním mixu intervencí 
údaje plátců. Pokud tyto údaje nejsou dostupné, je možné pro účely BIA použít různé 
alternativní metody, například národní a regionální údaje nebo studie, údaje z registrů 
nebo databází pojišťoven. Pracovní skupina ISPOR také doporučuje použít údaje z jiného 
regionu, kde už byla nová intervence zavedená. Je nutné stanovit, zda bude nová 
intervence přidaná k aktuální, nebo nahradí některou, nebo všechny aktuálně používané 
intervence.  

Určení nákladů: 

Při tvorbě analýzy dopadu na rozpočet by měly být identifikovány všechny relevantní 
náklady související s použitím nové technologie. Relevantní náklady jsou z pohledu 
SÚKLU pouze přímé náklady [7]. Pro výkony a diagnostiku by se měli zahrnout náklady 
na přístroje a cena práce [9]. Analýza dopadu na rozpočet nezohledňuje sociální, nepřímé 
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náklady a náklady pacienta. Pokud je ale analýza dopadu na rozpočet tvořena 
z celospolečenské perspektivy, jsou do této analýzy nepřímé náklady zahrnuty [5].  

Požadavky na náklady jsou obdobné jako u analýzy nákladové efektivity [7]. Je 
nezbytné určit všechny možné okolnosti, které by mohly ovlivnit čerpání zdrojů při 
zavedení nové intervence [5]. 

Diskontace: 

Některé aspekty BIA se mohou časem měnit. U analýzy dopadu na rozpočet není 
diskontace vyžadována, jelikož při délce časového horizontu 5 let, se diskontace 
neprojeví [7].  

Určení výsledku analýzy dopadu na rozpočet: 

Konečnou fází analýzy je uvést hlavní závěry na základě výsledků [9]. Výsledek je 
pro jednotlivé roky časového horizontu vyjádřen v korunách a vypovídá o výši nákladů 
po zavedení nové intervence [7].  

Validace výsledku: 

Při odhadování velikosti populace a nákladů na léčbu, jsou tyto klíčové hodnoty 
skoro ve všech případech nejisté. Z tohoto důvodu by měla být vytvořena citlivostní 
analýza, aby tato nejistota byla vyhodnocena. V analýze senzitivity je uveden maximální 
a minimální dopad do rozpočtu [7]. Dle doporučení pracovní skupiny ISPOR [9], by měl 
rozsah hodnot, které se mají použít v analýze senzitivity, vycházet z požadavků plátců. 
Standardní hodnoty rozsahu by se měli získat z přehledu publikovaných studií nebo na 
základě konzultace s lékaři.  

2.1.2 Shrnutí 

Analýza dopadu na rozpočet disponuje náležitou strukturou. Na úvod je třeba 
vzhledem k zadání uvést cíle a perspektivu analýzy a krátce shrnout relevantní 
epidemiologické, klinické a ekonomické informace. V závislosti na tom, je také třeba 
uvést časový horizont. V analýze by měla být podrobně vysvětlena vstupní data, včetně 
jejich zdrojů.  BIA je primárně určena pro farmakoekonomické analýzy. Její vypracování 
závisí na povaze a specifikách analyzovaného problému. Jakýkoliv odhad nákladů 
a dalších údajů podléhá určité nejistotě, a proto by mělo být zváženo zavedení 
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alternativních scénářů a analýzy senzitivity. Je vhodné také uvést silné a slabé stránky 
analýzy a její limity [9]. 

2.2 Analýzy nákladové efektivity 
V následující kapitole jsou uvedeny pouze doplňující údaje k analýze nákladové 

efektivity, které nezahrnuje metodologický postup analýzy dopadu na rozpočet a které 
nejsou uvedeny v kapitole 2.1. 

Cíl hodnocení 

Na úvod by měla být uvedena informace o konkrétním cíli a účelu předloženého 
hodnocení. Uvádí se, zda je hodnocení určeno pro stanovení výše a podmínek úhrady 
[10], či je účelem vědecko-výzkumná publikace [5]. 

Zdrojová data analýzy 

Ekonomické hodnocení by mělo obsahovat zdrojová data s nejvyšší možnou úrovní 
a validitou důkazů. V analýze by měla být popsána veškerá data, včetně výpočtů, 
mezikroků a úvah v přehledné formě. Pokud by byl použit panel expertů, měla by být 
uvedena jména expertů, včetně odborností (pracoviště) a seznam otázek položených 
účastníkům [10]. 

Časový horizont 

Doba, po kterou jsou hodnoceny náklady a přínosy by měla být shodná pro 
hodnocené i srovnávané intervence [10].  

Výběr komparátoru 

Pokud je identifikováno více komparátorů, je provedena CEA proti všem odděleně 
[10], nebo je hodnocená intervence porovnána s nejčastěji používanou metodou 
v klinické praxi [5].  

Určení a vyčíslení nákladů 

Náklady pro ekonomické hodnocení se určují dle zvolené perspektivy. Jejich výpočet 
by měl být proveden takovým způsobem, aby bylo možné přezkoumat, jak byly náklady 
určeny [10]. 

Výsledek hodnocení 

Jako ukazatel nákladové efektivity je používáno tzv. kritérium efektivit. Toto 
kritérium lze sledovat dvěma způsoby. Buď pomocí nákladů na jednotku výstupů 
(nákladová efektivita), nebo pomocí efektivity na peněžní jednotku nákladů, kdy je 
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efektivita znázorněna jako převrácená hodnota nákladů. Náklady na jednotku výstupů lze 
vypočítat jako:  

 퐶
퐸

<
퐶
퐸

 (2.1) 

 

kde CA znázorňuje současnou hodnotu nákladů technologie A, CB značí současnou 
hodnotu nákladů technologie B, EA označuje efekt technologie A a EB efekt technologie B 
[4]. Efektivita na peněžní jednotku nákladů, lze vypočítat dle vzorce: 

 퐸
퐶

<
퐸
퐶

 (2.2) 

 

 V praxi se nejčastěji setkáváme s případem, kdy má technologie větší efekt, ale 
náklady s ní související jsou mnohdy výrazně větší. Pro rozhodování, zda novou 
technologii pořídit, je důležitý koeficient ICER (Incremental Cost Effectiveness Ratio) 
[6]. Pomocí ICER lze prezentovat výsledky ve formě inkrementálních nákladů (C) versus 
inkrementálních přínosů (E). ICER charakterizuje dodatečné náklady, které je nutné 
vynaložit abychom získali jednu jednotku přínosu [5]. Hodnotu ICER lze získat jako: 

 퐼퐶퐸푅 =  
∆퐶
∆퐸

=
퐶 − 퐶
퐸 − 퐸

≤ ? (2.3) 

 

kde C1 znázorňuje náklady na dosavadní technologii a E1 její efekt. C2 znázorňuje 
náklady na technologii novou a E2 efekt nové technologie. Otazník zastupuje výši 
nákladů, kterou je ochoten zdravotní systém vydat pro zlepšení efektu. Tato částka 
zastupuje částku na jednotku efektu navíc (např. získaný rok života) [6]. 

Nejistota výsledků a analýza senzitivity 

Existují dva typy nejistot. Parametrická nejistota proměnných vstupních parametrů, 
např. účinnost, bezpečnost a náklady. Druhým typem je metodická nejistota, která se týká 
použitého postupu. Analýza senzitivity prováděná za účelem identifikace zdrojů 
nepřesnosti a nejistoty a posouzení vlivu na hodnotu výsledku by měla zahrnovat každý 
vstupní parametr či předpoklad, který by mohl mít na toto hodnocení vliv [10]. 

V jednodušším případě lze provést jednocestnou analýzu senzitivity, kde jsou 
v tabulce uvedeny všechny testované parametry s uvedením hodnot vstupujících do 
základního scénáře a také hodnot minimálních a maximálních [10].  

Ve vícecestné analýze je měněno více parametrů v jednom časovém okamžiku 
v závislosti na existující nejistotě. Tato analýza je obtížnější na provedení, a proto se 
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doporučuje provést dva scénáře. Nejvíce pesimistický scénář, kde všechny parametry 
vedou k nejvíce nepříznivému výsledku a poté optimistický scénář, kdy se všechny 
parametry nacházejí v nejvíce příznivých hodnotách výsledku analýzy senzitivity [10]. 

Přenositelnost ekonomického hodnocení 

Výsledky z klinických studií ze zahraničí nejsou obecně přenositelné, ale lze je 
adaptovat na podmínky České republiky. V tomto případě musíme zohlednit nezbytné 
předpoklady pro prostředí běžné klinické praxe v České republice. Nelze však přenášet 
epidemiologické a mortalitní ukazatele [10] a zcela nepřenositelné jsou náklady a čerpání 
zdrojů na zdravotní péči [5]. 

2.3 Multikriteriální rozhodování 
Rozhodování ve zdravotnictví je často složité a je potřebné vybrat nejvhodnější 

variantu mezi různými alternativami.  Rozhodnutí může usnadnit a zkvalitnit využití 
strukturovaného přístupu k identifikaci upřednostňované alternativy, který nabízí právě 
multikriteriální rozhodování [40; 41]. Metody multikriteriálního rozhodování slouží pro 
výběr jedné z několika potencionálně realizovatelných variant na základě zvážení 
relativního významu různého počtu kritérií. Postup multikriteriálního rozhodování se 
skládá z několika kroků, které jsou znázorněny ve schématu na obrázku 1  [42].  

Obrázek 1: Schéma multikriteriálního rozhodování [42]. 

 

K vytvoření soustavy kritérií je potřebný expertní názor, který zahrnuje názory všech 
zainteresovaných odborníků [6]. Ke stanovení vah slouží například metoda pořadí nebo 
bodovací metoda. Jako vyhodnocovací metoda multikriteriálního rozhodování bude 
v praktické části použita metoda TOPSIS1 [42]. 

 

 

 

                                                
1 Technique for Order od Preference by Similarity to Ideal Solution 
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2.3.1  Bodovací metoda 

Tato metoda stanovení vah spočívá v přidělení hodnoty 푏 , která odpovídá určitému 
počtu bodů z dané stupnice. Hodnoty 푏  jsou přiděleny skupinou expertů ke všem 
kritériím [43]. Body jsou ke kritériím přidělovány podle jejich důležitosti, čím vyšší je 
bodové ohodnocení, tím je kritérium důležitější. Stejná hodnota může být přiřazena 
k vícero kritériím [42]. Váhu i-tého kritéria lze vypočítat pomocí toho vzorce [43]: 

 푣 =  
푏

∑ 푏
, 푖 = 1, 2, … . 푘 (2.4) 

 

kde 푣  je váha příslušného kritéria, 푏  je součet bodů, které udělila skupina expertů k 
danému kritériu a k je počet kritérií. 퐵  se vypočítá podle vzorce [43]: 

 
푏 =  

푘 ∙ (푘 + 1)
2

 (2.5) 

 

2.3.2  Metoda TOPSIS 
Metoda TOPSIS (Technique for Order od Preference by Similarity to Ideal Solution) 

je založena na hodnocení variant podle kritérií na základě získaných vah z předešlé 
bodovací nebo jiné metody [43]. Princip metody TOPSIS je v minimalizaci vzdálenosti 
od ideální varianty a maximalizaci vzdálenosti od bazální varianty. Ideální variantou se 
rozumí hypotetická technologie, která dosahuje nejlepších hodnot ve všech kritériích. 
Opakem ideální varianty je bazální varianta, která je hypoteticky nejhorší [6; 42; 43]. Na 
obrázku 2 je zobrazen postup metody TOPSIS a v následujících bodech je uveden výčet 
vzorců, které se v metodě používají [42]. 
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Obrázek 2: Postup metody TOPSIS [42] 

Pokud se v matici vyskytují minimalizační kritéria, je nutné je převést na 
maximalizační. Poté je potřeba vytvořit normalizovanou kriteriální matici R = (푟 ), podle 
vzorce: 

 푟 =  
푦

∑ (푦 )
 

(2.6) 

 

kde 푦  je hodnocení i-tého kritéria j-tým hodnotitelem, i = 1, 2, 3, …p a j = 1, 2, 3, …k. 

Dále vypočítáme váženou kriteriální matici podle vzorce: 

 푧 =  푤 ∙  푟  (2.7) 

kde 푤 značí váhu kritéria. 

Dalším krokem je určení ideální varianty H = (퐻 , 퐻 , … , 퐻 ) a bazální varianty 
D = (퐷 , 퐷 , … , 퐷 ) vzhledem k hodnotám ve vážené kriteriální matici, kde: 

퐻  = 푚푎푥 (푧 ); i = 1, 2, …, n 

퐷 = 푚푖푛 (푧 ); j = 1, 2, …, n 
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Vzdálenost od ideální varianty se vypočítá podle vzorce: 

 

푑 =  (푤 − 퐻 ) , 푖 = 1, 2, … , 푚 (2.8) 

Vzdálenost od bazální varianty se vypočítá podle vzorce: 

 

푑 =  (푤 − 퐷 ) , 푖 = 1, 2, … , 푚 (2.9) 

 

 S pomocí výše uvedených vztahů lze určit vztah pro výpočet relativního ukazatele 
vzdálenosti variant od bazální varianty pomocí následujícího vztahu: 

 푐 =  
푑

푑 + 푑
, 푖 = 1, 2, … , 푚 (2.10) 

 

  

 Varianty se následně seřadí podle klesajících hodnot relativního ukazatele, čímž 
získáme také výsledné pořadí variant od nejlepší po nejhorší.  
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3 Výsledky 

V této kapitole byla provedena analýza dopadu na rozpočet, analýza nákladové 
efektivity a byl vytvořen a popsán metodologický postup pro použití těchto analýz.  

3.1 Cíl analýzy 
Cílem této analýzy je zhodnocení zavedení nového koagulometrického přístroje 

včetně reagencií (látky a činidla, která pomohou spustit chemickou reakci), pomocí BIA. 
Analýza bude vytvořena ve spolupráci s vybraným zdravotnickým zařízením na základě 
vypsané veřejné zakázky, která bude charakterizovaná níže. Pro tvorbu analýzy dopadu 
na rozpočet bude stěžejní provést na základě dostupných dat co nejpřesnější odhad 
možných pořizovacích nákladů na takový přístroj, jež disponuje požadovanými 
vlastnostmi. Pro výpočet dopadu na rozpočet budou také identifikovány další náklady 
poskytovatele zdravotní péče a na základě toho bude určen výsledek analýzy.  

V analýze nákladové efektivity pak budou porovnány konkrétní typy 
koagulometrů, a to dříve používaný přístroj Sysmex CA–1500 a již zavedený 
koagulometr Sysmex CS–2500, které budou hodnoceny na základě vybraných kritérií. Na 
závěr bude vytvořeno schéma metodologického postupu a vytvořeno doporučení pro 
aplikaci analýzy ve zdravotnickém zařízení. 

Analýza bude provedena z perspektivy plátce a rovněž z perspektivy poskytovatele 
zdravotní péče. Časový horizont byl zvolen 4 roky2. 

3.2 Charakteristika zdravotnického zařízení 
Vybraným spolupracujícím zdravotnickým zařízením byla zvolena klinická laboratoř 

v Oblastní nemocnici Kladno, a.s., zřizovaná Středočeským krajem. Klinická laboratoř 
provádí laboratorní vyšetření v oblasti hematologie, klinické biochemie a mikrobiologie 
pro hospitalizované a ambulantní pacienty. Klinická laboratoř je držitelem osvědčení 
o splnění podmínek Auditu II., které vydává Národní autorizační středisko pro klinické 
laboratoře při České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně pro tyto registrované 
odbornosti: 

 801 – Pracoviště klinické biochemie, 
 802 – Pracoviště lékařské mikrobiologie, 
 818 – Laboratoř hematologická. 

                                                
2 Po dohodě se zdravotnickým zařízením 
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Na základě zvýšení technických požadavků na koagulometr vypsalo zdravotnické 
zařízení veřejnou zakázku na dodávku laboratorních reagencií včetně 
zápůjčky koagulometru. V rámci této zakázky byl od ledna 2019 vyměněn koagulometr 
Sysmex CA–1500, za Sysmex CS–2500. Oba přístroje dodala firma Siemens Healthcare 
s.r.o. Nabídková cena dodavatele činila celkem 4 129 407 Kč a předpokládaná nabídková 
cena činila 5 500 000 Kč. Tyto ceny budou v práci porovnány s odhadem, který bude 
vytvořen v kapitole 3.7.2 Náklady z perspektivy poskytovatele za účelem vyhodnocení 
výsledků nastavení BIA. 

3.3 Zdrojová data 
V rámci spolupráce se zdravotnickým zařízením byla z klinické laboratoře 

z laboratorního informačního systému získána data o skladbě a počtu výkonů prováděné 
koagulometrem Sysmex–1500 během let 2017 až 2018. Do skladby výkonů bylo celkově 
zahrnuto 20 koagulačních testů, které jsou uvedeny v tabulce 1. 

Tabulka 1: Skladba výkonů prováděných koagulometrem Sysmex–1500 

Kód  Název výkonu 

22121 Interpretace vyšetření poruch hemostázy 
96145 DAPTT - screening LA 
96157 Stanovení heparinových jednotek anti Xa 
96189 Faktor VII - stanovení aktivity 
96191 Faktor VIII - stanovení aktivity 
96193 Faktor IX - stanovení aktivity 
96199 Protein C - funkční aktivita 
96211 Protein S - funkční aktivita 
96215 APC rezistence 
96237 Neutralizace hexagonální strukturou fosfolipidů (HNP) 
96325 Fibrinogen  
96617 Trombinový čas 
96621 Aktivovaný partialní tromboplastinový test (APTT) 
96623 Protrombinový test (PT) 
96625 Von Willebrandův faktor - ristocetin kofaktor 
96813 Antitrombin III, chromogenní metodou (série) 
96835 Parakoagulační testy 
96839 Faktor XII - stanovení aktivity 
96847 Fibrin/fibrinogen degradační produkty semikvantitativně (D-dimer) 
97111 Separace séra nebo plazmy 

 

Aby bylo možné určit předpokládanou cenu za vykázané výkony v kapitole 3.7 
Analýza nákladů, bylo nutné určit body za každý výkon uvedený v tabulce 1. Pro zjištění 
počtu bodu za uvedené výkony byl použit aktuální číselník Všeobecné zdravotní 
pojišťovny České republiky pro rok 2019, ve kterém je uveden seznam zdravotních 
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výkonů s bodovými hodnotami. Počty bodů pro jednotlivé výkony jsou uvedeny v tabulce 
2. 

Tabulka 2: Počet bodů za výkony 

Kód  Počet bodů za výkon 
22121 175 
82049 191 
87425 355 
96165 653 
96167 594 
96189 594 
96191 737 
96193 870 
96199 347 
96211 789 
96249 217 
96325 55 
96523 78 
96617 84 
96621 243 
96711 181 
96713 23 
96813 754 
96835 210 
96847 17 

 

Pro provedení analýzy jsou důležitá historická data o počtu vykonaných testů, jelikož 
jsou potřebná pro vytvoření odhadu provedených výkonů v budoucích letech.  
Zdravotnické zařízení tedy pro účely analýzy poskytlo data o počtu provedených výkonů 
za rok 2017 a 2018. Celkový počet výkonů za uvedené roky pro všechny testy dohromady 
je uveden v tabulce 3 a počet konkrétních testů v jednotlivých kvartálech je uveden 
v tabulce 4.   
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Tabulka 3: Celkový počet výkonů za rok 2017 a 2018  

Rok Kvartál Počet výkonů 
za kvartál 

Počet výkonů 
za rok 

2017 

1Q 21 117 

77 154 
2Q 19 594 
3Q 17 391 
4Q 19 052 

2018 

1Q 19 505 

73 040 
2Q 18 440 
3Q 16 433 
4Q 18 662 

 

Tabulka 4: Provedené výkony v roce 2017 a 2018 za jednotlivé kvartály 

Kód  
Počet - 2017 Počet - 2018 

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 
22121 7 1 1 0 0 2 0 2 
96145 58 69 40 49 59 58 61 55 
96157 321 307 244 315 338 250 215 218 
96189 37 45 38 33 38 38 23 13 
96191 67 79 56 76 83 75 58 53 
96193 34 47 36 41 43 38 32 23 
96199 82 94 63 86 95 86 65 65 
96211 83 98 62 91 97 89 67 69 
96215 70 90 52 73 82 88 66 59 
96237 22 23 13 20 21 11 7 23 
96325 1062 960 864 876 921 855 776 864 
96617 494 452 373 385 377 343 347 466 
96621 6450 5831 5238 5703 5957 5552 4987 5759 
96623 9584 9008 8115 8958 9108 8666 7680 8635 
96625 3 3 3 7 6 3 6 1 
96813 681 597 537 537 489 505 473 547 
96835 245 223 161 135 99 136 111 146 
96839 7 6 6 11 15 15 6 3 
96847 1810 1660 1489 1656 1677 1629 1453 1661 
97111 0 1 0 0 0 1 0 0 

 

Pro výpočet nákladů z perspektivy plátce, a tudíž k výpočtu ceny za vykázané 
výkony, je nutné znát hodnotu za 1 bod. Vzhledem k tomu, že v analýze bude uvažován 
vývoj hodnoty bodu v období časového horizontu, bylo potřebné zjistit vývoj hodnoty 
bodu v čase. Pro tyto účely byly hodnoty bodu zjištěny z vyhlášek o stanovení hodnot 
bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro příslušné roky. V tabulce 
5 je uveden vývoj hodnoty bodu za výkony v letech 2013–2019. Hodnoty bodu byly 
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zaznamenávány pro odbornost 801 a 818, přičemž tyto odbornosti mají stejnou hodnotu 
bodu.  

Tabulka 5: Hodnota bodu v letech 2013–2019 

Rok Hodnota bodu [Kč] 
2013 0,70 
2014 0,70 
2015 0,70 
2016 0,71 
2017 0,71 
2018 0,71 
2019 0,71 

 

Z údajů v tabulce 5 bude proveden v kapitole 3.6 Odhad hodnoty bodu na období 
časového horizontu. Údaje o hodnotě bodu budou také využity v kapitole 3.10 Analýza 
senzitivity, která bude předpokládat kromě základního odhadu hodnoty bodu také další 
tři možnosti hodnoty bodu, a to horní a dolní hranici hodnoty bodu a bude uvažován také 
pokles hodnoty bodu. Pro každou z těchto variant bude uveden dopad na výsledek 
analýzy při změně hodnoty bodu. 

3.4 Odhad výkonů 
Pro potřeby analýzy bylo na základě analyzovaných historický dat uvažováno 

v základním scénáři, že odhad počtu výkonů provedených na kogulometru se během 
časového horizontu 4 roky nemění. Výkony byly odhadnuty pomocí mediánu, který byl 
určen z dat o počtu provedených výkonů za rok 2017 a 2018 (Tabulka 4). Tento odhad je 
dále v práci nazýván jako tzv. střední cesta. 

Při tvorbě analýzy je ovšem třeba předpokládat, že se počty výkonů mohou v čase 
měnit. Byla tedy provedena analýza scénářů, kdy byla vytvořena tzv. a optimistická 
a pesimistická varianta. Dopad na rozpočet při použití pesimistického a optimistického 
odhadu je uveden v kapitole 3.9 Scénáře. 

Celkový odhad počtu výkonů při odhadu provedených výkonů pomocí střední cesty 
činí pro roky 2019–2022 za jeden kvartál 18 885 provedených výkonů a celkový počet 
výkonů za 1 rok činí 75 538. Celkový počet bodů za 1 rok činí 8 910 776, na jeden kvartál 
tedy připadá 2 227 694 bodů.  Odhad počtu výkonů pro konkrétní testy na rok 2019–2022 
je uveden v tabulce 6. 
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Tabulka 6: Střední cesta (medián) - odhad počtu výkonů v letech 2019–2022 

Kód 
výkonu 

Odhad počtu výkonů 2019–2022 
1Q 2Q 3Q 4Q 

22121 1 1 1 1 
96145 58 58 58 58 
96157 279 279 279 279 
96189 38 38 38 38 
96191 71 71 71 71 
96193 37 37 37 37 
96199 84 84 84 84 
96211 86 86 86 86 
96215 72 72 72 72 
96237 21 21 21 21 
96325 870 870 870 870 
96617 381 381 381 381 
96621 5731 5731 5731 5731 
96623 8812 8812 8812 8812 
96625 3 3 3 3 
96813 537 537 537 537 
96835 141 141 141 141 
96839 7 7 7 7 
96847 1658 1658 1658 1658 
97111 0 0 0 0 

3.5 Odhad hodnoty bodu 
Pro analýzu nákladů je důležitý odhad hodnoty bodu pro příští 4 roky, jelikož jsou 

pomocí hodnoty bodu a počtu provedených výkonů počítány náklady 
z perspektivy plátce, a tedy i příjmy zdravotnického zařízení. Na základě dat o hodnotě 
bodu z let 2013–2018 uvedených v tabulce 5, byla vytvořena tzv. prognóza hodnoty bodu 
v letech 2019–2022. Prognóza byla vytvořena pomoci nástroje List prognózy, který je 
implementovaný v softwaru MS Excel 2016. V tabulce 7 jsou vypočtené hodnoty bodu 
v průběhu sledovaného časového období. 

Tabulka 7: Prognóza hodnoty bodu v letech 2019–2022 

Rok Prognóza 
2019 0,71 
2020 0,71 
2021 0,72 
2022 0,72 

 

Navzdory této prognóze se může se hodnota bodu vyvíjet odlišně, je proto nutné 
zohlednit možný pokles hodnoty bodu. Proto byl vytvořen horní a dolní interval hodnoty 
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bodu. Různá hodnota bodu pak bude využita v kapitole 3.10 Analýza senzitivity, kde 
bude určen vliv změny hodnoty bodu na výsledek analýzy. 

3.6 Analýza nákladů 
Analýza byla provedena ze dvou perspektiv, a to z perspektivy plátce zdravotní péče 

a z perspektivy poskytovatele zdravotní péče.  

3.6.1 Náklady z perspektivy plátce  
V této části jsou prezentovány předpokládané celkové vykázané náklady, a to na 

základě odhadu výkonů pomocí střední cesty uvedené v kapitole 3.5 Odhad výkonů. 
Skladba výkonů je uvedena v tabulce 2. Celkové náklady za jednotlivé výkony jsou dány 
jako součin: počtu bodů za jednotlivé výkony (tabulka 1), počtu provedených výkonů 
podle odhadu (tabulka 6) a odhadu hodnoty bodu (tabulka 8). Náklady z perspektivy 
plátce jsou uvedeny v tabulce 8. Pro porovnání s tímto odhadem jsou také v tabulce 
9 uvedeny celkové vykázané náklady pro rok 2017 a 2018. 

Tabulka 8: Předpoklad celkových vykázaných nákladů 

Rok Počet bodů Hodnota bodu [Kč] Vykázané náklady [Kč] 
2019 8 910 776 0,71 6 326 651 
2020 8 910 776 0,71 6 326 651  
2021 8 910 776 0,72 6 415 759  
2022 8 910 776 0,72 6 415 759 

CELKEM 35 643 104 - 25 484 819 
 

Tabulka 9: Celkové vykázané náklady v roce 2017 a 2018 

Rok Hodnota 
bodu [Kč] Kvartál Počet bodů Celkový 

počet bodů 
Vykázané náklady 

[Kč] 

2017 0,71 

1 2 465 488 

9 089 860 6 453 801  
2 2 342 209 
3 2 019 639 
4 2 262 524 

2018 0,71 

1 2 336 379 

8 564 308 6 080 659  
2 2 186 220 
3 1 911 936 
4 2 129 773 
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3.6.2 Náklady z perspektivy poskytovatele  

V této části jsou uvedeny odhady nákladů z perspektivy poskytovatele zdravotní 
péče. Do nákladů je zahrnuta analýza ceny veřejné zakázky, personální náklady a ostatní 
náklady zahrnující náklady na spotřební materiál a režijní náklady. Odhad předpokládané 
ceny veřejné zakázky na výpůjčku koagulometru včetně reagencií bude proveden dvěma 
způsoby (odhad dle celkové ceny a dle nákladů na konkrétní testy). Následně bude vybrán 
typ odhadu, který bude dále v analýze použit. 

3.7.2.1 Analýza veřejných zakázek – odhad nákladů podle celkové ceny 

K vytvoření odhadu ceny veřejné zakázky byla provedena analýza veřejných 
zakázek. Všechny vybrané zakázky proběhly v období 2012–2018. Cílem analýzy 
veřejných zakázek bylo co nejpřesněji odhadnout cenu, za kterou lze koagulometr 
požadovaných vlastností včetně laboratorních reagencií získat.  

Na základě analýzy veřejných zakázek bylo zjištěno, že zdravotnická zařízení volí tři 
způsoby pořízení koagulometru. Prvním způsobem byla pouze samotná koupě 
koagulometru. Takovouto zakázku se mezi roky 2012 a 2018 podařilo dohledat u 
3 zdravotnických zařízení. Není vyloučeno, že bylo zadáno více veřejných zakázek 
v tomto období, nicméně zadavatelé mohli koagulometr zakoupit v balíčku různých 
přístrojů a nemusely být z tohoto důvodů nalezeny. Ceny za koupi koagulometru včetně 
zadavatele jsou uvedeny v tabulce 10. Průměrné náklady na koupi koagulometru činily 
605 083 Kč bez DPH.  

Tabulka 10: Veřejné zakázky – koupě koagulometru [44; 45; 46] 

Zadavatel Rok Cena bez DPH [Kč] 
Vojenská nemocnice 
Olomouc 2013 440 000 

Nemocnice Jihlava, 
příspěvková organizace 2014 837 500 

Fakultní nemocnice 
Ostrava 2012 537 750 

 

Druhým způsobem byla kombinace koupě a dodávky reagencií a třetí možnost byla 
kombinace výpůjčky a dodávky reagencií. Vzhledem k nutnosti dodávky reagencií do 
spolupracujícího zařízení, byl právě na základě těchto dvou případů vytvořen odhad 
nákladů na požadovanou veřejnou zakázku. Při tvorbě odhadu nebyly rozlišovány 
přístroje dle typu, jelikož spektrum prováděných testů a technických parametrů je velice 
podobné a pro účely tohoto odhadu jsou údaje postačující. 
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Ceny vyhledaných veřejných zakázek na koagulometry včetně rámcové dohody na 
reagencie byly velmi variabilní, jelikož se lišily například v době výpůjčky, počtu 
vypůjčených koagulometrů a také každá klinická laboratoř vykoná různý počet výkonů 
během jednoho roku.  Proto byly zakázky sjednoceny a byla vypočtena cena za jeden rok 
užívání jednoho koagulometru včetně dodávky reagencií, aby byl odhad aplikovatelný na 
veřejnou zakázku klinické laboratoře v Kladně. Údaje o veřejných zakázkách včetně ceny 
za reagencie na 1 rok jsou uvedeny v tabulce 11 a 12. Všechny ceny jsou uvedené bez 
DPH. 

Tabulka 11: Veřejné zakázky – koupě + reagencie [47; 48] 

Zadavatel Rok Počet 
(n) 

Doba 
rámcové 
dohody 

Cena 
přístroje 

[Kč]  

Cena 
reagencií 

[Kč] 

Cena 
reagencií za 
1 rok [Kč] 

Ústřední vojenská 
nemocnice - 

Vojenská fakultní 
nemocnice Praha 

2013 1 Doba 
neurčitá 450 000 917 372 917 371 

Nemocnice Kyjov 2018 1 70 měsíců 495 999 3 221 720 552 294 

 

Tabulka 12: Veřejné zakázky – výpůjčka + reagencie [49; 50; 51; 52; 53] 

Zadavatel Rok Počet 
[n] 

Doba 
výpůjčky 

Cena 
přístroje 

[Kč] 

Cena za 
reagencie 

[Kč]  

Cena 
reagencií na 
1 rok [Kč]  

Klatovy a.s. 2017 1 18 
měsíců - 799 944 533 296 

Nemocnice Boskovice 
s.r.o. 2017 2 Doba 

neurčitá 25 000 952 244 488 62č 

Nemocnice Blansko 2016 1 3 roky - 1 190 265 396 755 

Nemocnice s 
poliklinikou Karviná – 

Ráj, příspěvková 
organizace 

2017 3 Doba 
neurčitá - 1 186 019 395 340 

Fakultní nemocnice 
Královské Vinohrady 2017 2 4 roky - 3 853 764 1 926 882 

Nemocnice Třebíč 2017 1+(1) 2 roky - 889 507 889 507 
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Z tabulky 11 a 12 byl vytvořen odhad průměrných nákladů na koagulometr, který 
činí 762 509 Kč bez DPH. Také byl vytvořen 95% interval. Dolní interval byl vypočten 
na 420 270 Kč bez DPH a horní interval jako 1 104 747 Kč bez DPH. Přestože ceny na 
výpůjčku či koupi koagulometru včetně reagencií jsou odlišné a závisí také na velikosti 
zdravotnického zařízení, lze tyto ceny tímto způsobem sjednotit3. Všechny uvedené ceny 
jsou za 1 rok užívání koagulometru včetně dodávky reagencií.  

 

3.7.2.2 Analýza veřejných zakázek – odhad nákladů na konkrétní testy 

Druhým způsobem, jak stanovit odhad veřejné zakázky, je určení průměrné ceny za 
konkrétní testy. Z tabulky 11 a 12 byla vybrána 4 zdravotnická zařízení, která zveřejnila 
kompletní kalkulaci nákladů pro jednotlivé testy. Z těchto údajů byla vypočtena cena na 
1 test. Na základě ceny za 1 test byly podle základního odhadu výkonů (střední cesta) 
vypočteny průměrné náklady na konkrétní testy zahrnující reagencie, kalibrace 
a kontrolní materiál. Ceny za jednotlivé testy v konkrétních zdravotnických zařízeních 
jsou uvedeny v tabulce 13. Výsledný odhad veřejné zakázky je uveden v tabulce 14. Ceny 
jsou uvedeny bez DPH. 

Tabulka 13: Náklady na test ve 4 veřejných zakázkách [48; 49; 52; 53] 

Kód  

Klatovská 
nemocnice, 

a.s. 

Fakultní 
nemocnice 
Královské 
Vinohrady 

Nemocnice 
Kyjov 

Nemocnice 
Třebíč 

Cena za test [Kč]  
96145 - 23,49 - 48,94 
96157 111,79 - 28,46 33,15 
96189 - 685,23 - - 
96191 68,00 166,44 24,08 34,69 
96193 - 369,50 - - 
96199 90,73 175,37 103,79 59,64 
96211 239,38 726,48 102,54 129,93 
96215 - 204,61 44,49 - 
96237 - 107,84 33,06 385,56 
96325 9,49 24,84 12,23 2,75 
96617 10,69 18,77 11,83 1,09 
96621 6,01 10,11 3,53 2,00 
96623 5,62 10,66 3,53 3,04 
96625 - 442,16 - 208,82 
96813 34,03 53,55 28,80 13,96 
96839 - 284,08 - - 
96847 68,17 128,97 49,51 55,35 

                                                
3 Dle skladby a počtu výkonů lze dále odhad modifikovat 
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Tabulka 14: Odhad nákladů na 1 test a cena za 4 roky 

Kód  Průměrná cena za 1 test [Kč] Cena za test za 4 roky [Kč] 

96145 36,22 33 607,52 
96157 57,80 257 557,78 
96189 685,23 411 138,00 
96191 73,30 83 270,87 
96193 369,50 218 744,00 
96199 107,38 144 320,67 
96211 299,58 412 224,94 
96215 124,55 142 483,54 
96237 175,48 57 558,95 
96325 12,33 171 581,78 
96617 10,60 64 600,07 
96621 5,41 496 269,70 
96623 5,71 805 398,39 
96625 325,49 15 623,62 
96813 32,58 279 962,52 
96839 284,08 29 544,32 
96847 75,50 2 002 838,03 

Celkem za 4 roky [Kč] 5 626 724 
Celkem za 1 rok [Kč] 1 406 681 

  

Z kalkulace nákladů na jednotlivé testy, byly vyřazeny výkony 22121, 96835 
a 97111, jelikož k těmto výkonům nebyly ve vybraných veřejných zakázkách nalezeny 
odpovídající ceny.  

V dalších krocích analýzy bude použit odhad na základě celkové ceny veřejné 
zakázky, a to z následujících důvodů. Při analýze veřejných zakázek bylo zjištěno, že 
zadavatelé často nezveřejňují veškeré údaje, především pak potřebnou kalkulaci pro 
jednotlivé testy zvlášť. Jak lze vidět z tabulky 13, údaje o cenách za konkrétní testy nejsou 
úplné a mnohdy docházelo k tomu, že pro odhadnutí ceny testu musela být využita pouze 
jedna hodnota, a tedy tento odhad není považován za relevantní. Ačkoliv metoda odhadu 
celkových nákladů pomocí cen testů může poskytnout detailnější pohled na 
předpokládané náklady, její aplikace by byla možná pouze v případě, že bychom měli 
k dispozici dostatečný počet informací o cenách za jednotlivé testy od všech 
zdravotnických zařízení.  
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3.7.2.3 Personální náklady 

Pro uvedené výkony byly na základě konzultace s klinickou laboratoří určeny 
odbornosti a úvazky osob potřebných pro chod koagulometru. Také byly určeny 
konkrétní úvazky těchto osob a následně vypočteny celkové personální náklady. 
Z důvodu variability základních platů daných platovou třídou a platových skupin daných 
počtem let praxe, byl zvolen platový stupeň 1 pro odpovídající platové třídy. Složení 
personálu pro potřeby chodu koagulometru s potřebnými úvazky je uvedeno v tabulce 15. 
Měsíční plat je přepočten na uvedený úvazek včetně nákladů na sociální a zdravotní 
pojištění. Celkové náklady na každý rok zvlášť a celkem za 4 roky jsou uvedeny v tabulce 
16.  

Personální náklady byly zjištěny z nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a Nařízení vlády č. 263/2018 Sb. 
kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě a státních zaměstnanců.  

Tabulka 15: Personální složení [54; 55] 

Odbornost Platová třída Úvazek Měsíční plat [Kč] 

VŠ pracovník ve zdravotnictví 10 1,5 49 827 

Lékař 11 0,2 8 555 

Jiný VŠ pracovník se 
specializovanou působností 

12 0,2 7 193 

 

Tabulka 16: Personálních náklady pro rok 2019–2022  

Odbornost Plat za měsíc 
[Kč] Plat za rok [Kč] Plat za 4 roky [Kč] 

VŠ pracovník ve zdravotnictví 49 827 597 924 2 391 696 

Lékař 8 555 102 660 410 640 
Jiný VŠ pracovník se 
specializovanou působností 7 193 86 316 345 264 

CELKEM 65 575 786 900 3 147 600 

 

3.7.2.5 Ostatní náklady 

Do nákladů z perspektivy poskytovatele zdravotnického zařízení je nutné zahrnout 
náklady na spotřební materiál a režijní náklady. Náklady na spotřební materiál zahrnují 
materiál, který není předmětem veřejné zakázky. Jedná se o jednorázové kyvety a 
promývací roztok. Ceny spotřebního materiálu bez DPH jsou uvedeny v tabulce 17. Dle 
informací získaných z laboratoře je 1 kyveta použita na 1 test a 1 promývací roztok 
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o objemu 50 ml je použit přibližně pro 500 testů. Jelikož tyto náklady závisí na počtu 
provedených testů, budou se lišit pro střední cestu a pro scénáře uvedené v kapitole 
3.9 Scénáře. Do ostatních nákladů jsou také zahrnuty režijní náklady, které byly 
odhadnuty na 20 % z celkových nákladů. Celkové náklady byly určeny jako součet 
nákladů na veřejnou zakázku, personálních nákladů a nákladů na spotřební materiál. 
Režijní náklady zahrnují náklady na elektrickou energii, vodu, klimatizaci a správu [56]. 

Tabulka 17: Náklady na spotřební materiál [Klinická laboratoř Kladno] 

Spotřební materiál Cena za balení [Kč]  Cena za 1 kus [Kč] 

Kyvety (3000 ks) 7 695 2,565 

Promývací roztok (20 ks) 11 800 590 

 

3.7.2.5 Celkové náklady 

V tabulce 18 jsou uvedeny celkové náklady (bez DPH) z perspektivy poskytovatele 
zdravotní péče na zavedení koagulometru a chod koagulometru na 1 rok. Pro náklady na 
veřejnou zakázku jsou uvedeny 3 hodnoty veřejné zakázky: dolní interval (420 270 Kč 
bez DPH), průměrné náklady (762 509 Kč bez DPH) a horní interval (1 104 747 Kč bez 
DPH). Na základě nákladů na veřejnou zakázku se také odlišují náklady režijní, jelikož 
jsou počítány z celkové ceny, kterou činí právě součet nákladů na veřejnou zakázku, 
personálních a režijních nákladů. V případě použití horního intervalu spolehlivosti pro 
náklady na veřejnou zakázku činí celkové náklady za 4 roky 10 437 776 Kč, v případě 
použití průměrné ceny 8 795 035 Kč a v případě dolního intervalu 7 152 288 Kč.  

Tabulka 18: Náklady z pohledu poskytovatele zdravotní péče  

Náklady Náklady za 1 rok [Kč] 

Náklady na veřejnou 
zakázku [Kč] 

Horní interval 1 104 747 

Průměr 762 509 

Dolní interval 420 270 

Režijní náklady [Kč] 

Horní interval 434 907 

Průměr 366 460 

Dolní interval 298 012 

Personální náklady [Kč] 786 900 

Spotřební materiál [Kč] 282 890  
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3.7 Výsledek BIA 
Výsledek analýzy byl určen jako rozdíl mezi vynaloženými náklady pro jednotlivé 

roky (tabulka 18) a cenou za vykázané body od zdravotní pojišťovny (tabulka 8). Ve 
výpočtu ceny za vykázané body byl předpokládán počet výkonů na základě odhadu 
pomocí střední cesty a hodnota bodu dle prognózy (tabulka 7). V tabulce 19 jsou pro 
ukázku uvedeny všechny vstupní hodnoty a výsledek BIA, v případě použití průměrných 
nákladů za veřejnou zakázku. Při uvažování nákladů určených dle horního a dolního 
intervalu spolehlivosti byl vytvořen graf na obrázku 3, který znázorňuje výsledky pro 
všechny 4 roky zvlášť. Všechny ostatní náklady jsou stejné, jako v tabulce 19, liší se 
pouze náklady na veřejnou zakázku. 

Tabulka 19: Výsledek analýzy dopadu na rozpočet (Střední cesta, průměrné náklady na 
veřejnou zakázku) 

STŘEDNÍ CESTA 2019 2020 2021 2022 CELKEM 

Průměrné náklady na 
veřejnou zakázku [Kč] 

762 509 762 509 762 509 762 509 3 050 035 

Režijní náklady 366 460 366 460 366 460 366 460 1 465 839 

Spotřební materiál 
[Kč] 

282 890 282 890 282 890 282 890 1 131 560 

Personální náklady 
[Kč] 

786 900 786 900 786 900 786 900 3 147 600 

Počet bodů 8 910 776 8 910 776 8 910 776 8 910 776 35 643 104 

Hodnota bodu 0,71 0,71 0,72 0,72 - 

Vyúčtování výkonů 
[Kč]  

6 326 651 6 326 651 6 415 759 6 415 759 25 484 819 

Výsledek [Kč] 4 127 893 4 127 893 4 217 000 4 217 000 16 689 786 
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Obrázek 3: Graf znázorňující rozdíl mezi příjmy za vykázané body a vynaloženými náklady 
pro roky 2019–2022 (Střední cesta) 

3.8 Scénáře 
V této kapitole jsou popsány dva scénáře, ve kterých byly uvažovány dvě situace 

o počtu provedených výkonů, a to tzv. pesimistický a optimistický odhad počtu výkonů. 
Tyto scénáře slouží k hodnocení vlivu změny počtu provedených výkonů na výsledky 
analýzy BIA. 

3.8.1 Pesimistický odhad 
Pesimistický odhad počtu provedených výkonů spočíval ve stanovení minimálního 

počtu provedených výkonů, které se vyskytovalo v poskytnutých údajích o počtu 
provedených výkonů v letech 2017–2018 (tabulka 4). Nejmenší počet provedených 
výkonů byl poté uvažován v každém kvartále během celého časového horizontu. Pokud 
bylo minimem číslo 0, bylo místo něj uvedeno druhé nejnižší číslo. Pesimistický odhad 
počtu provedených výkonů je znázorněn v tabulce 20. Celkový počet provedených 
výkonů za 1 rok činí 65 380 výkonů, což je 261 520 provedených výkonů za 4 roky. 
V tabulce 21 jsou uvedeny celkové náklady z perspektivy plátce za provedené výkony 
v případě pesimistické varianty. 
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Tabulka 20: Pesimistická varianta – odhad počtu výkonů v letech 2019–2022 

Kód 
výkonu 

Odhad počtu výkonů 2019–2022 
1Q 2Q 3Q 4Q 

22121 1 1 1 1 
96145 40 40 40 40 
96157 215 215 215 215 
96189 13 13 13 13 
96191 53 53 53 53 
96193 23 23 23 23 
96199 63 63 63 63 
96211 62 62 62 62 
96215 52 52 52 52 
96237 7 7 7 7 
96325 776 776 776 776 
96617 343 343 343 343 
96621 4987 4987 4987 4987 
96623 7680 7680 7680 7680 
96625 1 1 1 1 
96813 473 473 473 473 
96835 99 99 99 99 
96839 3 3 3 3 
96847 1453 1453 1453 1453 
97111 1 1 1 1 

 

Tabulka 21: Předpoklad celkových vykázaných nákladů v případě pesimistické varianty 

Rok Počet bodů Hodnota bodu [Kč] Vykázané náklady [Kč] 
2019 7 514 464 0,71 5 335 269 
2020 7 514 464 0,71 5 335 269 
2021 7 514 464 0,72 5 410 414 
2022 7 514 464 0,72 5 410 414 

CELKEM 30 057 856 - 21 349 366 
 

Vliv změny počtu provedených výkonů na výsledek analýzy v případě pesimistické 
varianty odhadu provedených výkonů je uveden v tabulce 22. Průměrné náklady na 
veřejnou zakázku zůstaly nezměněny. Použití horního a dolního intervalu spolehlivosti 
znázorňuje graf na obrázku 4. 
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Tabulka 22: Výsledek analýzy dopadu na rozpočet (Pesimistická varianta, průměrné náklady 
na veřejnou zakázku) 

PESIMISTICKÁ 
VARIANTA 

2019 2020 2021 2022 CELKEM 

Průměrné náklady na 
veřejnou zakázku [Kč] 

762 509 762 509 762 509 762 509 3 050 035 

Režijní náklady [Kč] 358 880 358 880 358 880 358 880 1 435 519 

Spotřební materiál [Kč] 244 990 244 990 244 990 244 990 979 960 

Personální náklady [Kč] 786 900 786 900 786 900 786 900 3 147 600 

Počet bodů 7 514 464 7 514 464 7 514 464 7 514 464 30 057 856 

Hodnota bodu 0,71 0,71 0,72 0,72 - 

Vyúčtování výkonů [Kč] 5 335 269 5 335 269 5 410 414 5 410 414 21 349 366 

Výsledek [Kč] 3 181 991 3 181 991 3 257 136 3 257 136 12 878 254 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4: Graf znázorňující rozdíl mezi příjmy za vykázané body a vynaloženými náklady 
pro roky 2019–2022 (Pesimistická varianta) 
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3.8.2 Optimistický odhad 

Optimistický odhad počtu provedených výkonů se naopak zakládal na určení 
maximálního počtu provedených výkonů vyskytující se v poskytnutých údajích o počtu 
provedených výkonů letech 2017–2018 (tabulka 4). Maximální počet provedených 
výkonů byl poté také uvažován v každém kvartále během celého časového horizontu. 
Optimistický odhad počtu provedených výkonů je znázorněn v tabulce 23. Celkový počet 
provedených výkonů za 1 rok činí 84 976 výkonů, což je 339 904 provedených výkonů 
za 4 roky. V tabulce 24 jsou uvedeny celkové náklady z perspektivy plátce za provedené 
výkony. 

Vliv změny počtu provedených výkonů na výsledek analýzy v případě optimistické 
varianty odhadu provedených výkonů je uveden v tabulce 25. Opět jsou v tabulce 
uvedeny průměrné pořizovací náklady a použití horního a dolního intervalu spolehlivosti 
je znázorněno v grafu na obrázku 5. 

Tabulka 23: Optimistická varianta – odhad počtu výkonů v letech 2019–2022 

Kód 
výkonu 

Odhad počtu výkonů 2019–2022 
1Q 2Q 3Q 4Q 

22121 7 7 7 7 
96145 69 69 69 69 
96157 338 338 338 338 
96189 45 45 45 45 
96191 83 83 83 83 
96193 47 47 47 47 
96199 95 95 95 95 
96211 98 98 98 98 
96215 90 90 90 90 
96237 23 23 23 23 
96325 1062 1062 1062 1062 
96617 494 494 494 494 
96621 6450 6450 6450 6450 
96623 9584 9584 9584 9584 
96625 7 7 7 7 
96813 681 681 681 681 
96835 245 245 245 245 
96839 15 15 15 15 
96847 1810 1810 1810 1810 
97111 1 1 1 1 
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Tabulka 24: Předpoklad celkových vykázaných nákladů v případě optimistické varianty 

Rok Počet bodů Hodnota bodu [Kč] Vykázané náklady [Kč] 
2019 10 133 820 0,71 7 195 012 
2020 10 133 820 0,71 7 195 012 
2021 10 133 820 0,72 7 296 350 
2022 10 133 820 0,72 7 296 350 

CELKEM  40 535 280 - 28 982 725 
 

Tabulka 25: Výsledek analýzy dopadu na rozpočet (Optimistická varianta, průměrné náklady 
na veřejnou zakázku) 

OPTIMISTICKÁ 
VARIANTA 

2019 2020 2021 2022 CELKEM 

Průměrné náklady na 
veřejnou zakázku [Kč] 

762 509 762 509 762 509 762 509 3 050 035 

Režijní náklady [Kč] 373 534 373 534 373 534 373 534 1 494 137 

Spotřební materiál 
[Kč] 

318 263 318 263 318 263 318 263 1 273 052 

Personální náklady 
[Kč] 

786 900 786 900 786 900 786 900 3 147 600 

Počet bodů 10 133 820 10 133 820 10 133 820 10 133 820 40 535 280 

Hodnota bodu 0,71 0,71 0,72 0,72 - 

Vyúčtování výkonů 
pojišťovnám [Kč] 

7 195 012 7 195 012 7 296 350 7 296 350 28 982 725 

Výsledek [Kč] 4 953 806 4 953 806 5 055 144 5 055 144 20 017 901 
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Obrázek 5: Graf znázorňující rozdíl mezi příjmy za vykázané výkony a vynaloženými náklady 
pro roky 2019–2022 (Optimistická varianta) 

3.8.3 Shrnutí 

V tabulce 26 jsou shrnuty celkové rozdíly za 4 roky mezi příjmy za vykázané výkony 
od zdravotní pojišťovny a vynaloženými náklady za roky 2019–2022. Se změnou počtu 
výkonů se liší také množství, a tedy i cena za spotřební materiál pro střední cestu, 
optimistickou a pesimistickou variantu. Ceny za spotřební materiál v závislosti na 
množství výkonů se nachází v tabulce 27. Ceny jsou uvedeny za 1 roky. Pro jednotlivé 
roky odděleně jsou v tabulce 28 uvedeny rozdíly mezi příjmy za vyúčtované výkony 
a náklady. 

Tabulka 26: Rozdíl mezi příjmy za vyúčtované výkony a vynaloženými náklady 
v závislosti na množství výkonů a ceně veřejné zakázky 

Cena veřejné 
zakázky 

Pesimistický scénář [Kč]  Střední cesta [Kč] Optimistický scénář [Kč] 

Dolní interval 14 520 998 18 332 530 21 660 645 

Průměr 12 878 254 16 689 786 20 017 901 

Horní interval 11 235 509 15 047 042 18 375 157 
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Tabulka 27: Cena a množství spotřebního materiálu v závislosti na odhadu výkonů 

Odhad Cena za spotřební materiál [Kč] Spotřeba materiálu 

Střední cesta 282 890 
75 538 kyvet, 151 kusů promývacího 

roztoku (50ml) 

Pesimistická 
varianta 

244 990 
65 380 kyvet, 131 kusů promývacího 

roztoku (50 ml) 

Optimistická 
varianta 

318 263 
84 976 kyvet, 170 kusů promývacího 

roztoku (50 ml) 

 

Tabulka 28: Rozdíl mezi příjmy za vykázané výkony a vynaloženými náklady pro jednotlivé 
roky odděleně. 

Odhad Cena veřejné zakázky 1.rok 2.rok 3.rok 4.rok 

Pesimistická 
varianta 

[Kč] 

Dolní interval 3 592 677 3 592 677 3 667 822 3 667 822 

Průměr 3 181 991 3 181 991 3 257 136 3 257 136 

Horní interval 2 771 305 2 771 305 2 846 450 2 846 450 

      

Střední cesta 
[Kč] 

Dolní interval 4 538 579 4 538 579 4 627 686 4 627 686 

Průměr 4 127 893 4 127 893 4 217 000 4 217 000 

Horní interval 3717207 3 717 207 3 806 314 3 806 314 

      

Optimistická 
varianta 

[Kč] 

Dolní interval 5 364 492 5 364 492 5 465 830 5 465 830 

Průměr 4 953 806 4 953 806 5 055 144 5 055 144 

Horní interval 4 543 120 4 543 120 4 644 458 4 644 458 

 

3.9 Analýza senzitivity 
V této analýze budou změněny hodnoty bodu, přičemž bude sledován vliv tohoto 

parametru na konečné výsledky analýzy dopadu na rozpočet. Změna hodnoty bodu bude 
provedena jak u střední cesty, tak u vytvořených scénářů (optimistická a pesimistická 
varianta). Míra změny bodu je uvedena v tabulce 29 pro všechny tři možné situace. 
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Výsledky pro jednotlivé změny hodnoty bodu jsou uvedeny v následujících 
podkapitolách pro střední cestu, pesimistickou a optimistickou variantu.  

Tabulka 29: Změna hodnoty bodu 

Rok 2019 2020 2021 2022 

Hodnota bodu podle prognózy [Kč] 0,71 0,71 0,72 0,72 

Horní hranice hodnoty bodu [Kč] 0,71 0,72 0,72 0,72 

Dolní hranice hodnoty bodu [Kč] 0,71 0,71 0,71 0,71 

Pokles hodnoty bodu [Kč] 0,70 0,70 0,70 0,70 

 

3.9.1  Střední cesta 

Při použití odhadu pomocí střední cesty se oproti tabulce 19 změní pouze částka za 
vykázané body, jelikož je závislá na hodnotě bodu. Pokud by došlo k poklesu hodnoty 
bodu během let 2019-2020 (tabulka 29), částka za vykázané body bude v roce 
2019 a 2020 oproti předpovědi hodnoty bodu o 89 108 Kč nižší. V roce 2021 a 2022 bude 
částka za vykázané výkony nižší o 178 216 Kč.  

Pokud by se hodnota bodu vyvíjela podle horní hranice hodnoty bodu, došlo by ke 
změně pouze v roce 2020, kde by částka za vykázané výkony narostla o 89 108 Kč.  

Jestliže by se hodnota bodu nabývala hodnot dolní hranice hodnoty bodu, tak by 
oproti prognóze došlo ke změně ceny za vykázané výkony v roce 2021 a 2022. V obou 
letech by se částka za vykázané výkony snížila o 89 108 Kč. 

Všechny vstupní hodnoty a výsledky pro roky 2019–2020 zvlášť jsou uvedeny 
v tabulkách v příloze 1. 

3.9.2  Scénář 1 – Pesimistický odhad 

Při použití pesimistického odhadu se opět oproti tabulce 19 změní částka za vykázané 
body. Pokud by došlo k poklesu hodnoty bodu, částka za vykázané body by se snížila 
o 75 144 Kč v letech 2019 a 2020. V roce 2021 a 2022 by potom částka za výkony byla 
nižší o 150 289 Kč. 

Pokud by se hodnota bodu vyvíjela podle horní hranice hodnoty bodu, došlo by ke 
změně pouze v roce 2020, kde by částka za vykázané výkony narostla o 75 145 Kč. 

Při použití hodnoty bodu dle dolní hranice, by oproti prognóze došlo ke změně ceny 
za vykázané výkony v roce 2021 a 2022. V obou letech by se částka za vykázané výkony 
snížila o 75 145 Kč. 
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Všechny vstupní hodnoty a výsledky pro roky 2019–2020 zvlášť jsou uvedeny 
v tabulkách v příloze 2. 

3.9.3  Scénář 2 – Optimistický odhad 

Pokud by byl uvažován počet provedených výkonů na základě optimistického 
odhadu a zároveň by došlo k poklesu hodnoty bodu, částka za vykázané body by se snížila 
o 101 338 Kč v letech 2019 a 2020. V roce 2021 a 2022 by potom částka za výkony byla 
nižší o 202 676 289 Kč oproti částce, která počítá s hodnotou bodu dle předpovědi. 

Pokud by se hodnota bodu vyvíjela podle horní hranice hodnoty bodu, došlo by ke 
změně pouze v roce 2020, kde by částka za vykázané výkony narostla o 101 338 Kč. 

Při použití hodnoty bodu dle dolní hranice, by oproti prognóze došlo ke změně ceny 
za vykázané výkony v roce 2021 a 2022. V obou letech by se částka za vykázané výkony 
snížila o 101 338 Kč. 

Všechny vstupní hodnoty a výsledky pro roky 2019–2020 zvlášť jsou uvedeny 
v tabulkách v příloze 3. 

3.9.4 Shrnutí 

V následujících třech tabulkách jsou uvedeny rozdíly mezi cenou za vykázané 
výkony a vynaloženými náklady. Částky v tabulkách představují součet za 4 roky. 
V tabulkách je znázorněn vliv změny hodnoty bodu na celkový výsledek analýzy pro 
střední cestu, pro pesimistickou a optimistickou variantu. V tabulkách je uvedena jak 
průměrná cena za veřejnou zakázku, tak dolní a horní interval spolehlivosti veřejné 
zakázky. V tabulce 33 je poté znázorněna diference oproti výsledkům analýzy, kde byla 
použita předpověď hodnoty bodu.  

Tabulka 30: Střední cesta – vliv změny hodnoty bodu na celkový výsledek 

STŘEDNÍ 
CESTA 

Pokles hodnoty 
bodu [Kč] 

Dolní hranice 
hodnoty bodu 

[Kč] 

Prognóza bodu 
[Kč] 

Horní hranice 
hodnoty bodu 

[Kč] 

Průměr 16 155 139 16 511 570 16 689 786 16 778 894 

Dolní interval 17 797 883 18 154 314 18 332 530 18 421 638 

Horní interval 14 512 395 14 868 826 15 047 042 15 136 150 
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Tabulka 31: Pesimistický odhad – vliv změny hodnoty bodu na celkový výsledek 

PESIMISTICKÝ 
ODHAD 

Pokles hodnoty 
bodu [Kč] 

Dolní hranice 
hodnoty bodu 

[Kč] 

Prognóza bodu 
[Kč] 

Horní hranice 
hodnoty bodu 

[Kč] 

Průměr 12 427 386 12 727 964 12 878 254 12 953 398 

Dolní interval 14 070 130 14 370 708 14 520 998 14 596 142 

Horní interval 10 784 642 11 085 220 11 235 509 11 310 654 

 

Tabulka 32: Optimistický odhad– vliv změny hodnoty bodu na celkový výsledek 

OPTIMISTICKÝ 
ODHAD 

Pokles hodnoty 
bodu [Kč] 

Dolní hranice 
hodnoty bodu 

[Kč] 

Prognóza bodu 
[Kč] 

Horní hranice 
hodnoty bodu 

[Kč] 

Průměr 19 409 872 19 815 225 20 017 901 20 119 239 

Dolní interval 21 052 616 21 457 969 21 660 645 21 761 984 

Horní interval 17 767 128 18 172 481 18 375 157 18 476 495 

 

Tabulka 33: Diference oproti předpovědi hodnoty bodu 

Odhad 
Pokles hodnoty bodu 

[Kč] 
Dolní hranice 

hodnoty bodu [Kč] 
Horní hranice 

hodnoty bodu [Kč] 

Střední cesta -534 647 -178 216 +89 108 

Pesimistická varianta -450 868 -150 289 +75 145 

Optimistická varianta -608 029 -202 676 +101 338 

 

3.10 Analýza nákladové efektivity 
Pro výpočet nákladové efektivity hodnocených přístrojů je nutné stanovit hodnotu 

efektu pro každý z těchto přístrojů. V analýze nákladové efektivity byl hodnocen 
technický efekt, a to na základě kritérií, která popisují charakteristické vlastnosti 
a schopnosti koagulometrických přístrojů. Koagulometry, které budou v následující 
analýze hodnoceny, budou následující:  

 Sysmex CA–1500, 
 Sysmex CS–2500. 
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3.10.1  Kritéria hodnocení 

Kritéria dvojího typu byla zvolena na základě konzultací s odborníky ze 
spolupracujícího zdravotnického zařízení, klinické laboratoře a dostupných údajů 
o přístrojové technice. Prvním typem kritérií jsou binární (kvalitativní) kritéria, jelikož 
v nich bylo voleno pouze ze dvou možností – ANO/NE. Všechna tato kvalitativní kritéria 
byla splněna u obou přístrojů. Druhý typ kritérií již zahrnoval číselné charakteristiky 
(kvantitativní). Kvalitativní kritéria jsou v tabulce 34 a číselné charakteristiky jsou 
v tabulce 35. 

Tabulka 34: Kvalitativní kritéria 

Kritérium 
Sysmex 

CA–1500 
Sysmex 

CS–2500 

Kontinuální vkládání vzorků bez přerušení chodu přístroje ANO ANO 
Hlavní promývací roztok – destilovaná voda ANO ANO 
Obousměrná komunikace s laboratorním informačním systémem ANO ANO 
Součástí softwarového vybavení je kontrola kvality ANO ANO 
Oddělené pipetory na vzorky a reagencie ANO ANO 
Vizuální a akustický alarm pro doplnění reagencií a spotřebního ANO ANO 
Kontinuální doplňování kyvet bez přerušení přístroje ANO ANO 
Zabudovaná čtečka čárových kódů ANO ANO 
Použití jednorázových kyvet ANO ANO 
Jednoduché vřazení statimových vzorků ANO ANO 

 

Tabulka 35: Kvantitativní kritéria 

Kritérium Jednotka Sysmex    
CA–1500 

Sysmex     
CS–2500 

Kapacita kyvet Počet 300 500 
Počet chlazených pozic pro reagencie Počet 36 45 
Maximální počet vzorků v přístroji Počet 50 50 
Výkon (PT) Počet/hod 120 180 
Výkon (PT+APTT) Počet/hod 80 180 
Stabilita reagencií Hodin 24 96 
Teplota chlazení reagencií °C 15 10 
Počet parametrů, které lze souběžně zpracovat počet 15 20 

Objem vzorku Objem (µl) 300 500 
Mrtvý objem Objem (µl) 100 300 
Počet testů, které lze zálohovat Počet 15 000 10 000 
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3.10.2  Stanovení vah  

Váhy jednotlivých kritérií byly stanoveny za pomoci odborných pracovníků 
z klinické laboratoře, Oblastní nemocnice Kladno. K tomuto účelu jim byl předložen 
dotazník, kde 3 odborníci (lékař, 2 laboranti s VŠ vzděláním) přiřadili body výše 
uvedeným kritériím v tabulce 35. Dotazník je přiložen v příloze 4. Pro stanovení vah 
jednotlivých kritérií byla zvolena bodovací metoda, jejíž postup je uveden v kapitole 
2 Metody. Přiřazené body byly následně zprůměrovány pro zjištění vah zvolených 
kritérií. V tabulce 36 je uveden průměr přiřazených bodů a vypočtené váhy podle vzorců 
2.4 a 2.5 

Tabulka 36: Průměrný počet přiřazených bodů a výsledné váhy 

Kritéria Průměr Váhy 
Kapacita kyvet 5,00 0,06 
Počet chlazených pozic pro 
reagencie 

5,00 0,06 
Maximální počet vzorků v přístroji 6,00 0,07 
Výkon (PT) 10,00 0,12 
Výkon (PT+APTT) 10,00 0,12 
Stabilita reagencií 10,00 0,12 
Teplota chlazení reagencií 8,00 0,09 
Počet parametrů, které lze souběžně 
zpracovat v 1 vzorku 

7,00 0,08 
Objem vzorku 10,00 0,12 
Mrtvý objem 9,00 0,10 
Počet testů, které lze elektronicky 
zálohovat v přístroji 

6,00 0,07 
 

3.10.3  Stanovení efektu 

Zvolenou metodou pro stanovení výsledného efektu je metoda TOPSIS, jejíž postup 
je pospán v kapitole 2 Metody. Nejdříve byla podle vzorce 2.6 vypočtena normalizovaná 
kriteriální matice a poté podle vzorce 2.7 vážena kriteriální matice. Dále byla určena 
ideální a bazální varianta a dle vzorce 2.8 a 2.9 byly zjištěny vzdálenosti od ideální 
a bazální varianty. Nakonec byl podle vzorce 2.10 určen relativní ukazatel vzdálenosti 
variant od bazální varianty, kdy větší dosažené číslo znamená lepší výsledek. Všechny 
vstupní hodnoty a uvedené výpočty jsou umístěny v příloze 5 a 6. Výsledné efekty jsou 
uvedeny v tabulce 37.  

Tabulka 37: Výsledné efekty pro Sysmex CA–1500 a Sysmex CS–2500 

Přístroj Efekt Pořadí 

Sysmex CA–1500 0,48 2 

Sysmex CS–2500 0,52 1 
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3.10.4  Hodnocení nákladové efektivity 

Pro hodnocení nákladové efektivity koagulometrů byly jako výsledné efekty využity 
výsledky vypočtené multikriteriálním hodnocením v kapitole 3.11.3 a 3.11.4. Náklady na 
koagulometr Sysmex CA–1500 a Sysmex CS–2500 jsou skutečné náklady na pořízení 
těchto koagulometrů na 1 rok užívání včetně dodávky reagencií. Tyto ceny byly získány 
přímo od Nemocnice Kladno. Výpočet CEA ukazuje efektivnost varianty na peněžní 
jednotku nákladů a byl proveden podle vzorce 2.1 a podle vzorce 2.3 byl vypočítán 
koeficient ICER vyjadřující výši nákladů na jednotku efektu navíc. Všechny vstupní 
a vypočtené hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce 38. 

Tabulka 38: Nákladová efektivita a koeficient ICER 

Přístroj Sysmex CA–1500 Sysmex CS–2500 
Náklady 581 178 Kč 516 176 Kč 

Efekt 0,48 0,52 
CEA 1 212 132 Kč 991 631 Kč 
ICER -1 582 899 Kč 

 

3.11 Doporučení pro aplikaci analýzy ve zdravotnickém 
zařízení  

Diagram na obrázku 6 zobrazuje vytvořené doporučení pro aplikaci BIA 
ve zdravotnickém zařízení. Vytvořený postup byl vytvořen na základě zavedení 
koagulometru do klinické laboratoře, ale lze jej využít pro zavedení dalších laboratorních 
přístrojů.  

Na začátku analýzy je nutné určit požadavky a kritéria pro přístroje, které jsou 
požadovány. Je vhodné zvolit kritéria na základě konzultace s odborníky, kteří přístroj 
používají. 

Na základě plánovaného nákupu či výpůjčky je důležité zvolit časový horizont. Dále 
je třeba odhadnout počet výkonů, dle kterých jsou odhadovány výsledné příjmy od 
zdravotní pojišťovny. Vhodné je uvažovat více variant možných odhadů, jelikož je 
důležité mít představu o předpokládaném příjmu za provedené výkony i v případě, že 
počet výkonu bude nižší, než je obvyklé. Při výpočtu předpokládaného výsledku je na 
základě délky časového horizontu také vhodné uvážit změnu hodnoty bodu, včetně 
možného poklesu při delším časovém horizontu.  

Pokud má zdravotnické zařízení k dispozici předpokládaný odhad množství výkonů 
v uvažovaném období časového horizontu, je vhodné analyzovat veřejné zakázky, které 
poptávaly přístroj podobných vlastností. Díky tomu lze určit předpokládané náklady na 
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veřejnou zakázku. Jak bylo v práci zmíněno, existují dvě možnosti, jak tuto cenu 
odhadnout. K odhadu lze použít celkové ceny veřejných zakázek a na základě toho získat 
průměrnou cenu za veřejnou zakázku a vypočítat také dolní a horní interval spolehlivosti, 
aby bylo možné určit i výslednou nejistotu. V opačném případě lze využít detailnější 
metodu kalkulace ceny nákladů na veřejnou zakázku, která zohledňuje jednotlivé testy 
zvlášť. Je ovšem třeba aby bylo v analyzovaných veřejných zakázkách uvedeno 
dostatečné množství cen za konkrétní testy. Ceny veřejných zakázek je nakonec nutné 
vhodným způsobem sjednotit (přepočet nákladů za jeden přístroj na 1 rok), aby byly 
srovnatelné.  

Jelikož zdravotnické zařízení zajímá předpokládaný dopad na rozpočet při pořízení 
nového přístroje, je nutné také identifikovat všechny náklady, které souvisí s jeho 
chodem. Obvykle bývají započítány náklady na personální zajištění, režijní náklady a 
další, které nejsou součástí veřejné zakázky, jako například spotřební materiál.  

Poté již lze stanovit předpokládaný dopad na rozpočet a uvážit riziko v případě, že 
by se počet provedených výkonů přibližoval spíše pesimistickému odhadu. Na základě 
těchto informací a na základě analýzy veřejných zakázek je potřebné nastavit celkovou 
předpokládanou cenu veřejné zakázky na požadovaný přístroj. Tuto cenu je vhodné 
nastavit podle střední hodnoty vypočtené z celkových cen uvedených ve veřejných 
zakázkách a samozřejmě s ohledem na dolní a horní interval spolehlivosti. Jelikož šířka 
tohoto intervalu znázorňuje velikost nejistoty. 

Po ukončení výběrového řízení je potřeba ohodnotit nabídky jednotlivých uchazečů. 
Zdravotnická zařízení zpravidla hodnotí jednotlivé přístroje dle nejnižší ceny a podle 
toho, zda odpovídají požadovaným vlastnostem. Nicméně v této analýze bylo 
k hodnocení vítězné nabídky použito vícekriteriální hodnocení a analýza nákladové 
efektivity spolu s koeficientem ICER. Výsledky vyplívající z analýzy mohou sloužit i pro 
vypsání další veřejné zakázky do budoucna.  

Pokud je do veřejné zakázky přihlášen pouze jeden uchazeč, jak tomu bylo v případě 
této analýzy, slouží analýza k utvrzení o větším vykazovaném efektu nového přístroje. 
Pokud je do veřejné zakázky přihlášeno více uchazečů, je nutné porovnat každý přístroj 
s běžně používaným přístrojem zvlášť nebo provést multikriteriální rozhodování pro 
všechny přístroje. Pomocí zvolených kritérií a přiřazení bodů těmto kritériím jsou určeny 
výsledné váhy. Na základě multikriteriálního rozhodování lze určit výsledné efekty pro 
přístroje odpovídající požadavkům zdravotnického zařízení. Poté lze pomocí výsledných 
efektů a cen přístrojů vypočítat nákladovou efektivitu a koeficient ICER vyjadřující výši 
nákladů za jednotku efektu navíc. Pokud je ICER záporný, je nová technologie levnější a 
přináší vyšší efekt. Na základě těchto informací je možné vybrat nejvhodnějšího uchazeče 
případně potvrdit, že nový přístroj vykazuje větší efekt než přístroj současně používaný.  
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Obrázek 6: Diagram doporučeného postupu pro BIA 
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4 Diskuze 

V diplomové práci byla ve spolupráci s klinickou laboratoří v Kladně provedena 
analýza dopadu na rozpočet v letech 2019–2022 při zařazení koagulometru včetně 
reagencií do klinické laboratoře.  

V rámci provedené analýzy byla zvolena jak perspektiva plátce zdravotní péče, tak 
perspektiva poskytovatele zdravotní péče. Kombinace těchto dvou perspektiv byla pro 
účel této analýzy zvolena ze dvou důvodů. Zaprvé, perspektiva plátce je v kontextu úhrad 
relevantní na základě zákona o veřejném zdravotním pojištění. Na druhou stranu, cílem 
práce také bylo poskytnout spolupracujícímu zdravotnickému zařízení konkrétní výstupy, 
proto byla analýza provedena také z perspektivy poskytovatele zdravotní péče. V odborné 
literatuře se častěji vyskytují analýzy provedené pouze z perspektivy plátce, přičemž 
kombinace 2 a více pohledů v rámci jedné analýzy je ojedinělá. V rámci teoretické části 
byla například uvedena studie, ve které Lux a kol. [23] v rámci testů genové exprese 
využili kombinaci perspektivy plátce a celospolečenskou perspektivu.  

Analýza byla provedena na základě komunikace se zdravotnickým zařízením 
v časovém horizontu 4 let, jelikož veřejná zakázka vypsaná na dodávku koagulometru 
včetně reagencií byla zadána právě na 4 roky. Časový horizont je vzhledem k běžně 
volenému rozmezí 3-5 let vyhovující. 

Pro zjištění potřebných údajů k provedení analýzy byly využity veřejně dostupné 
a spolehlivé zdroje. Údaje o počtu bodů za jednotlivé výkony, nebo historická data 
o hodnotě bodu byly zjištěny z číselníku Všeobecné zdravotní pojišťovny, z vyhlášky 
o stanovení hodnot bodu pro konkrétní roky a personální náklady byly získány z nařízení 
vlády o platových poměrech zaměstnanců. Další údaje jako jsou například odhad ceny 
veřejné zakázky včetně dodávky reagencií byly získány na základě důkladné analýzy 
veřejných zakázek, které poptávaly přístroje podobných funkcí. 

Pro tvorbu analýzy byl zásadní odhad počtu provedených výkonů v rozmezí let 
2019 až 2022. Pro vybranou intervenci není relevantní odhad cílové populace, se kterou 
je možné se setkat ve studiích, jež se převážně zabývají aplikací BIA mimo oblast 
léčivých přípravků. Údaje o počtu pacientů v uvedených studiích byly získávány v mnoha 
případech z publikovaných a veřejně dostupných zdrojů, avšak výjimečně byly jako 
zdroje informací použity údaje od plátce zdravotní péče, jak tomu bylo například 
v případě studie [25],  ve které se autoři Langilla a kol. zabývali FMS systémem. Pro 
účely této práce byla odhadována skladba výkonů, a to na základě dat poskytnutých 
zdravotnickým zařízením. Při odhadu počtu provedených výkonů jsou autoři analýz 
odkázaní na údaje poskytnuté zdravotnickým zařízením, jelikož přesná znalost skladby 
a počtu prováděných výkonů v konkrétní instituci je spolehlivější než například údaje 
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získané z veřejných zakázek. Vzhledem k tomu, že je třeba uvažovat variabilitu v počtu 
odhadnutých výkonů, byl kromě základního odhadu pomocí mediánu vytvořen také 
pesimistický a optimistický odhad počtu výkonů provedených za sledovaný časový 
horizont. 

Na základě analýzy veřejných zakázek byl proveden dvojí odhad celkové ceny 
veřejné zakázky za 1 koagulometr vztažené na 1 rok.  Prvním způsobem, jak odhadnout 
cenu, bylo vyhledat dostupné veřejné zakázky, které uveřejňují celkovou cenu, dobu 
výpůjčky a dodávku reagencií. Na základě těchto údajů, je možné stanovit cenu za 1 rok. 
Celkem bylo analyzováno 8 veřejných zakázek poptávajících přístroje požadovaných 
vlastností, přičemž průměrná hodnota veřejné zakázky za 1 koagulometr včetně reagencí 
za 1 rok činila 762 509 Kč bez DPH. S ohledem na výše uvedené limitace tohoto odhadu 
byl také vytvořen horní (1 104 747 Kč bez DPH) a dolní 95% interval spolehlivosti 
(420 270 Kč bez DPH) průměru a všechny tyto hodnoty byly posléze využity ve 
výpočtech. 

Druhým způsobem možného odhadu ceny koagulometru na základě veřejné 
zakázky byla kalkulace nákladů za konkrétní testy. Odhad touto metodou činil na 1 rok o 
301 934 Kč bez DPH více než se pohybuje horní hranice odhadu z celkové ceny 
veřejných zakázek. Tento způsob odhadu nicméně nebyl pro výslednou analýzu použit, 
jelikož údaje o cenách za konkrétní testy se podařilo nalézt pouze u 4 nemocnic, s tím, že 
4 testy musely být z výpočtu vyřazeny, jelikož žádná z 4 uvedených nemocnic tento test 
v kalkulaci neprováděla. Navíc u dalších 4 laboratorních testů byla uvedena cena testu 
pouze u jednoho zdravotnického zařízení. Informace uvedené ve veřejných zakázkách 
byly tedy v některých případech neúplné, což znemožnilo detailnější analýzu nákladů 
a na základě těchto okolností bylo rozhodnuto využít první metodu odhadu celkové ceny. 
Nicméně, v případě kompletních informací o provedených výkonech by bylo vhodné 
tento odhad do výpočtů také zahrnout. 

Skutečná cena veřejné zakázky na výpůjčku jednoho koagulometru včetně 
reagencií od firmy Siemenst Healthcare s.r.o. na 1 rok činí 516 176 Kč bez DPH, což je 
o 246 333 Kč bez DPH méně, než byla stanovena cena průměrného odhadu z analýzy 
veřejných zakázek. Skutečná cena se tak blíží spíše dolní hranici odhadu ceny veřejné 
zakázky, nicméně je stále o 95 906 Kč vyšší než tato dolní hranice. Je nutné si však 
uvědomit, že skutečná cena veřejné zakázky se odvíjí také od předpokládané ceny, kterou 
nastaví zdravotnické zařízení. Tato cena v tomto případě činí 687 500 Kč bez DPH a blíží 
se spíše průměrnému odhadu ceny veřejné zakázky a je pouze o 75 009 Kč bez DPH nižší 
než průměrný odhad vytvořený pomocí veřejných zakázek. 

Výstupem provedené analýzy bylo určení rozdílu mezi výnosy od zdravotní 
pojišťovny a náklady na zajištění provozu koagulometru. V kalkulovaných nákladech 
byly největší položkou náklady na veřejnou zakázku, které byly odhadovány, poté 
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personální náklady, spotřební materiál a režijní náklady. Výnosy od zdravotní pojišťovny 
byly vypočteny jako součin celkového počtu bodů a hodnoty bodu. Celkové náklady za 
4 roky byly vypočteny na 10 437 776 Kč, pokud by byla uvažována hodnota zakázky 
rovna dolnímu intervalu spolehlivosti. Pokud by však hodnota veřejné zakázky klesla na 
dolní hranici intervalu spolehlivosti, celkové náklady by byly o 3 285 488 Kč nižší než 
u horní hranice, tedy 7 152 288 Kč. 

Jak bylo uvedeno výše, celkový výsledek analýzy za 4 roky se liší v závislosti na 
předpokládané ceně veřejné zakázky. Při uvažování průměrné ceny veřejné zakázky, byl 
výsledek vypočítán na 16 689 786 Kč bez DPH, při použití horního intervalu 
spolehlivosti 15 047 042 bez DPH, což je pro zdravotnické zařízení nejméně příznivá 
možnost. Naopak nejvíce příznivá možnost pro zdravotnické zařízení nastane v případě, 
pokud se cena veřejné zakázky bude pohybovat spíše u dolní hranice odhadu. V tomto 
případě bude výsledek analýzy činit 18 332 530 bez DPH.  

Jak si lze povšimnout, částky za vykázané výkony jsou poměrně vysoké v porovnání 
s vynaloženými náklady poskytovatele zdravotní péče. Jedno z možných vysvětlení 
můžeme nalézt v databázi výkonů [57], kde je uvedena podrobná kalkulace materiálů, 
přístrojů a jim přiřazené a podrobně rozpočítané bodové ohodnocení. Tyto kalkulace 
vycházejí zřejmě z historických údajů a započítávají materiál, který moderní 
koagulometry již nepoužívají. To se týká například špiček k mikropipetám, jelikož 
moderní koagulometry používají automatické pipetory. Dalším důvodem může také být 
to, že moderní přístroje mají nižší spotřebu reagencií, než přístroje na jejichž základě byly 
určeny body za jednotlivé výkony. Výsledný počet bodů zahrnuje také body za 
koagulometr s určitou předpokládanou cenou. Nicméně pokud si poskytovatel zdravotní 
péče koagulometr pouze vypůjčí, jsou mu i přesto vyplaceny tyto body za koagulometr. 
I v případě, že by poskytovatel koagulometr zakoupil, cena za něj nemusí odpovídat 
předpokládané ceně, která je započtena v bodovém ohodnocení.  

Z uvedených výsledků je také patrné, že výsledek analýzy je závislý na ceně veřejné 
zakázky, proto je důležité, aby zdravotnické zařízení co nejpřesněji odhadovalo výkony, 
na základě, kterých je kalkulována nabídková cena výrobců zdravotnických technologií. 
Velmi důležité je také nastavení nabídkové ceny co nejpřesněji tak, aby nebyla příliš 
vysoká. Z výpočtů je patrné, že rozdíl mezi uvedenými výsledky při použití horního 
a dolního intervalu je necelých 3,3 milionu Kč za 4 roky, což není zanedbatelná částka a 
je nutné velmi dobře uvážit předpokládanou nabídkovou cenu. Zdravotnické zařízení by 
tedy mělo uvažovat nastavení nabídkové ceny nejen na základě průměrné hodnoty cen 
veřejných zakázek vypsané na stejné či podobné přístroje, ale měl by být brán v úvahu 
i interval spolehlivosti tohoto průměru, který ukazuje případnou nejistotu a lze na jeho 
základě určit i možný negativní dopad na rozpočet zdravotnického zařízení.  
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Použití BIA je často doplněno o různé scénáře, které ve velké míře souvisejí 
s odhadem počtu pacientů. Například Watts a kol. [18] ve specializovaném programu 
určili ve dvou scénářích odlišné procentuální zastoupení pacientů, než které bylo použito 
v základním scénáři, stejně tak Skornicki a kol. [17]. Kromě scénářů týkajících se počtu 
pacientů jsou tvořeny i scénáře, které se týkají nákladů, například Yan a kol. [22] vytvořili 
scénáře týkající se změny cen použitých léčiv. Jelikož v této práci jsou odhadovány 
výkony konkrétního přístroje, je i podoba scénářů odlišná. V rámci analýzy provedené 
v této práci byl použit pesimistický a optimistický scénář počtu provedených výkonů, aby 
byly zváženy a zhodnoceny možné variace výsledků analýzy a dopady na tyto výsledky, 
zejména ty negativní. V těchto scénářích byly také uvažovány, stejně jako u odhadu 
pomocí střední cesty, 3 možnosti ceny za veřejnou zakázku. 

Při hodnocení vlivu změny počtu výkonů na výsledek analýzy bylo dosaženo 
následujících zjištění. Nejnižší rozdíl mezi účtovanými výkony a celkovými náklady činí 
11 235 509 Kč tedy o 5 454 277 Kč méně než u použití středního cesty a průměrné ceny 
veřejné zakázky. Tuto cenu lze předpokládat, pokud se počet bodů bude blížit 
pesimistickému odhadu s použitím horní hranice hodnoty veřejné zakázky. Tato hodnota 
představuje možné ztráty pro zdravotnické zařízení a je potřebné ji brát v úvahu zejména 
pokud se dostane do záporných hodnot. Naopak nejvyšší hodnota rozdílu mezi 
vyúčtovanými výkony a celkovými náklady činí 21 660 645 Kč tedy o 4 970 859 Kč více, 
než u odhadu střední cesty a průměrné ceny zakázky. Tuto cenu lze předpokládat, pokud 
se počet výkonů bude blížit spíše optimistickému odhadu, a zároveň se cena veřejné 
zakázky bude rovna dolnímu intervalu.  

V práci byla také použita citlivostní analýza, kde byly uvažovány 3 situace změny 
hodnoty bodu (horní hranice, dolní hranice, pokles). K největší změně při vykázaných 
výkonech by došlo v případě poklesu hodnoty bodu. Tento pokles by představoval 
snížení celkového výsledku za 4 roky o 534 647 Kč oproti standardní předpovědi hodnoty 
bodu při odhadu výkonů pomocí střední cesty, jelikož ke změně hodnoty bodu dochází 
v časovém horizontu celkem třikrát. O 0,1 Kč v roce 2019 a 2020 a o 0,2 v letech 
2021 a 2022. K nejmenší změně by naopak došlo v důsledku změny hodnoty bodu pouze 
v roce 2020, a to v případě pesimistické varianty. Tato změna za 4 roky by činila 
pouze 75 145 Kč. 

Součástí diplomové práce byla také analýza nákladové efektivity, jež byla 
vytvořena ve spolupráci s odborníky z klinické laboratoře Oblastní nemocnice Kladno. 
V analýze nákladové efektivity byla uvažována kritéria, která jsou nejdůležitější 
pro odborníky pracující s koagulometry, přičemž byly hodnoceny dva přístroje. Prvním 
přístrojem byl Sysmex CA–1500, který byl v klinické laboratoři používaný do doby jeho 
nahrazení přístrojem Sysmex CS–2500. K výpočtu analýzy nákladové efektivity bylo 
nutné také určit ceny přístrojů. Cena za Sysmex CA–1500 v hodnotě 
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581 178 Kč bez DPH byla zjištěna na základě komunikace se zdravotnickým zařízením. 
Cena přístroje Sysmex CS –2500 byla uvedena jako skutečná hodnota veřejné zakázky 
za 1 rok. V tomto případě má analýza nákladové efektivity pouze informativní charakter 
a slouží k ověření efektu, případně zjištění jeho velikosti. Pokud by ale veřejná zakázka 
měla více uchazečů, byla by analýza nákladové efektivity využita pro hodnocení více 
než dvou přístrojů. Předpokládaným zjištěním bylo, že z technického hlediska je 
Sysmex CS–2500 efektivnější než Sysmex CA–1500, avšak rozdíl v efektech není tak 
značný. To je nejspíše zapříčiněno tím, že kritéria obou přístrojů se příliš neliší a kritériím 
vykazujícím větší rozdíl nebylo přiřazeno tak vysoké ohodnocení. V rámci analýzy byl 
také vypočten koeficient ICER, který činí -1 582 899 Kč. Tento výsledek ukazuje, že 
přístroj Sysmex CA–1500 vykazuje menší efekt za více finančních prostředků, tudíž bylo 
pořízení koagulometru Sysmex CS–2500 pro zdravotnické zařízení přínosné. 

V neposlední řadě je nutné zmínit, že tato analýza vykazuje jisté limitace, které lze 
nalézt například ve zdrojových datech. V této analýze se to týká například odhadu ceny 
veřejné zakázky, která byla určena na základě analýzy veřejných zakázek. Je třeba mít na 
vědomí, že tento odhad je ovlivněn určitými faktory, které ovlivňují cenu veřejné 
zakázky. Cenu může například ovlivnit velikost zdravotnického zařízení a s tím spojený 
počet provedených výkonů. Možností, jak tento nedostatek eliminovat je brát v úvahu 
ceny veřejných zakázek pouze ze zdravotnických zařízení, která velikostně odpovídají 
zadavateli. Nicméně to je mnohdy složité a nelze najít dostatečný počet vhodných 
zakázek, vypsaných odpovídajícími zdravotnickými zařízeními. Cenu může dále ovlivnit 
doba, na kterou zdravotnická zařízení smlouvu uzavírají. Na limitace můžeme také 
narazit u tvorby analýzy nákladové efektivity, jelikož byla vybrána kritéria, která jsou 
důležitá pouze pro pracovníky z klinické laboratoře v Oblastní nemocnici Kladno. Tento 
fakt může být zdrojem limitací a omezení analýzy, jelikož výsledky jsou relevantní pouze 
pro spolupracující zdravotnické zařízení, přičemž jiná zdravotnická zařízení mohou 
považovat za důležitá odlišná kritéria a mohou jim také přiřadit podle důležitosti různé 
bodové ohodnocení. 

Z provedené analýzy vyplývají také hlavní odlišnosti ve srovnání s BIA, která se 
provádí u léčivých přípravků.  Hlavní odlišností analýzy aplikované na koagulometr bylo 
odhadování počtu provedených výkonů, na rozdíl od léčivých přípravků, kde je zásadní 
odhad cílové populace. Dalším rozdílem je cena za novou intervenci. U léčivých 
přípravků, je jejich cena dána Státním ústavem pro kontrolu léčiv, nicméně 
u koagulometru, či jiných intervencí je cena za tuto intervenci dána veřejnou zakázkou, 
která se sice pohybuje mezi předpokládanou a skutečnou cenou, nicméně je nejistá, stejně 
jako je nejistý i výsledný přístroj, který nemocnice vysoutěží. V teoretické části byly také 
zmíněny požadavky přístrojové komise při posuzování přístrojové techniky, která 
posuzuje umístění přístrojové techniky nad 5 milionů Kč. Některé požadavky, například 
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predikce počtu výkonů, náklady na tyto výkony nebo dopad na prostředky zdravotního 
pojištění, jsou shodné s analýzou dopadu na rozpočet, provedené v této diplomové práci.  
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Závěr 

Diplomová práce se zabývá uplatněním analýzy dopadu na rozpočet v České 
republice a v zahraničí. V České republice není BIA požadována kromě oblasti léčivých 
přípravků. Avšak v současné době došlo v k určitým změnám, které se týkají hodnocení 
zdravotnické techniky. V tomto případě jsou vyžadovány některé prvky shodné 
s výstupy BIA, nicméně metoda BIA jako taková přímo požadována není. V zahraniční 
literatuře jsou dostupné studie, které se zaměřují na aplikaci BIA v oblastech mimo léčivé 
přípravky. Přestože ISPOR vydal jistá doporučení, jak postupovat při tvorbě analýzy 
dopadu na rozpočet u léčivých přípravků, tak postupy a metody použité ve studiích jsou 
jistým způsobem odlišné, protože jsou přizpůsobené konkrétní technologii, dostupným 
údajům a také požadavkům. Nicméně základní struktura analýzy zůstává zachována. 

Cílem této práce bylo aplikovat analýzu dopadu na rozpočet na konkrétní přístroj, 
vytvořit doporučení pro aplikaci této analýzy ve zdravotnickém zařízení a propojit BIA 
s analýzou nákladové efektivity. Analýza dopadu na rozpočet byla aplikována na 
koagulometr, který byl v lednu letošního roku zaveden do klinické laboratoře, Oblastní 
nemocnice Kladno.  

Pro provedení analýzy byl zásadní odhad počtu výkonů a identifikace nákladů, které 
byly podstatné pro výpočet dopadu na rozpočet. Největší položku nákladů zaujímaly 
náklady na samotnou veřejnou zakázku, které byly odhadovány na základě důkladné 
analýzy již ukončených veřejných zakázek vypsaných na přístroj požadovaných 
vlastností. V práci byly představeny dva možné způsoby tohoto odhadu. Z důvodů 
uvedených ve výsledcích, byl zvolen odhad pomocí celkové ceny veřejné zakázky. Na 
základě těchto cen, byla určena nejen průměrná cena veřejné zakázky, ale také dolní 
a horní interval spolehlivosti.  

Pokud by veřejná zakázka nabývala hodnoty, která se rovná průměrné ceně za 
veřejnou zakázku, výsledek analýzy by za 4 roky byl 16 689 786 Kč bez DPH. Pokud by 
však cena veřejné zakázky byla nižší a nabývala by hodnoty rovnající se 
dolnímu intervalu spolehlivosti, byl by výsledek analýzy 18 332 530 Kč bez DPH. 
V případě ceny za veřejnou zakázku rovnající se hornímu intervalu, činí výsledek analýzy 
15 047 042 Kč bez DPH. Součástí BIA bylo také vytvoření pesimistického 
a optimistického odhadu počtu výkonů, jelikož je důležité zvážit jak pozitivní, tak 
negativní vývoj počtu výkonů a jeho dopad na rozpočet. V rámci BIA byla také 
provedena analýza senzitivity, která uvažovala 3 možnosti změny hodnoty bodu.   

Jako doplňující analýza byla v diplomové práci vytvořena analýza nákladové 
efektivity, ve které byl hodnocen Sysmex CA–1500 používaný do doby jeho výměny 
přístrojem Sysmex CS–2500. Z metod vícekriteriálního rozhodování byla vybrána 
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bodovací metoda a metoda TOPSIS. Kritéria byla zvolena a obodována za pomoci 
expertní skupiny, která byla zastoupena odborníky z klinické laboratoře. Výsledný efekt 
byl 0,48 pro koagulometr Sysmex CA–1500 a 0,52 pro Sysmex CS–2500. Na základě 
těchto výsledů a také pomocí koeficientu ICER, který nabýval záporné hodnoty, bylo 
potvrzeno, že nový koagulometr Sysmex–2500 poskytuje větší efekt, za méně finančních 
prostředků.  

Hlavní přínos práce spočívá nejen v kalkulaci nákladů na pořízení koagulometru 
a zvážení možných důsledků, ale také v doporučení pro aplikaci BIA ve zdravotnickém 
zařízení. Metodologický postup, vytvořený na základě analýzy současného stavu, 
a konzultace s odborníky, může sloužit jako podklad pro zavádění nových technologií na 
oddělení klinické laboratoře. Principy a použité metody pro odhad počtu výkonů nebo 
pro stanovení nabídkové ceny v této analýze mohou zdravotnickému zařízení sloužit jako 
doporučení, a to nejen pro zavedení koagulometru, jelikož je ve všech případech pořízení 
nových technologií vhodné hodnotit ekonomickou výhodnost vložených investic.  
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Přílohy 
Příloha 1: Vstupní hodnoty a výsledky pro změnu hodnoty bodu – střední cesta 

Dolní hranice hodnoty bodu 

STŘEDNÍ CESTA  2019 2020 2021 2022 CELKEM 

Průměrné náklady [Kč] 762 509 762 509 762 509 762 509 3 050 035 

Režijní náklady [Kč] 366 460 366 460 366 460 366 460 1 465 839 

Spotřební materiál [Kč] 282 890 282 890 282 890 282 890 1 131 560 

Personální náklady [Kč] 786 900 786 900 786 900 786 900 3 147 600 

Počet bodů 8 910 776 8 910 776 8 910 776 8 910 776 35 643 104 

Hodnota bodu [Kč] 0,71 0,71 0,71 0,71 - 

Příjmy za vyúčtované výkony [Kč] 6 326 651 6 326 651 6 326 651 6 326 651 25 306 604 

Výsledek [Kč] 4 127 893 4 127 893 4 127 893 4 127 893 16 511 570 

 

STŘEDNÍ CESTA  2019 2020 2021 2022 CELKEM 

Dolní interval spolehlivosti [Kč] 420 270 420 270 420 270 420 270 1 681 081 

Režijní náklady [Kč] 298 012 298 012 298 012 298 012 1 192 048 

Spotřební materiál [Kč] 282 890 282 890 282 890 282 890 1 131 560 

Personální náklady [Kč] 786 900 786 900 786 900 786 900 3 147 600 

Počet bodů 8 910 776 8 910 776 8 910 776 8 910 776 35 643 104 

Hodnota bodu [Kč] 0,71 0,71 0,71 0,71 - 

Příjmy za vyúčtované výkony [Kč] 6 326 651 6 326 651 6 326 651 6 326 651 25 306 604 

Výsledek [Kč] 4 538 579 4 538 579 4 538 579 4 538 579 18 154 314 

 

STŘEDNÍ CESTA 2019 2020 2021 2022 CELKEM 

Horní interval spolehlivosti [Kč] 1 104 747 1 104 747 1 104 747 1 104 747 4 418 988 

Režijní náklady [Kč] 434 907 434 907 434 907 434 907 1 739 630 

Spotřební materiál [Kč] 282 890 282 890 282 890 282 890 1 131 560 

Personální náklady [Kč] 786 900 786 900 786 900 786 900 3 147 600 

Počet bodů 8 910 776 8 910 776 8 910 776 8 910 776 35 643 104 

Hodnota bodu [Kč] 0,71 0,71 0,71 0,71 - 

Příjmy za vyúčtované výkony [Kč] 6 326 651 6 326 651 6 326 651 6 326 651 25 306 604 

Výsledek [Kč] 3 717 207 3 717 207 3 717 207 3 717 207 14 868 826 
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Horní hranice hodnoty bodu 

STŘEDNÍ CESTA 2019 2020 2021 2022 CELKEM 

Průměrné náklady [Kč] 762 509 762 509 762 509 762 509 3 050 035 

Režijní náklady [Kč] 366 460 366 460 366 460 366 460 1 465 839 

Spotřební materiál [Kč] 282 890 282 890 282 890 282 890 1 131 560 

Personální náklady [Kč] 786 900 786 900 786 900 786 900 3 147 600 

Počet bodů 8 910 776 8 910 776 8 910 776 8 910 776 35 643 104 

Hodnota bodu [Kč] 0,71 0,72 0,72 0,72 - 

Příjmy za vyúčtované výkony [Kč] 6 326 651 6 415 759 6 415 759 6 415 759 25 573 927 

Výsledek [Kč] 4 127 893 4 217 000 4 217 000 4 217 000 16 778 894 

 

STŘEDNÍ CESTA  2019 2020 2021 2022 CELKEM 

Dolní interval spolehlivosti [Kč] 420 270 420 270 420 270 420 270 1 681 081 

Režijní náklady [Kč] 298 012 298 012 298 012 298 012 1 192 048 

Spotřební materiál [Kč] 282 890 282 890 282 890 282 890 1 131 560 

Personální náklady [Kč] 786 900 786 900 786 900 786 900 3 147 600 

Počet bodů 8 910 776 8 910 776 8 910 776 8 910 776 35 643 104 

Hodnota bodu [Kč] 0,71 0,72 0,72 0,72 - 

Příjmy za vyúčtované výkony [Kč] 6 326 651 6 415 759 6 415 759 6 415 759 25 573 927 

Výsledek [Kč] 4 538 579 4 627 686 4 627 686 4 627 686 18 421 638 

 

STŘEDNÍ CESTA 2019 2020 2021 2022 CELKEM 

Horní interval spolehlivosti [Kč] 1 104 747 1 104 747 1 104 747 1 104 747 4 418 988 

Režijní náklady [Kč] 434 907 434 907 434 907 434 907 1 739 630 

Spotřební materiál [Kč] 282 890 282 890 282 890 282 890 1 131 560 

Personální náklady [Kč] 786 900 786 900 786 900 786 900 3 147 600 

Počet bodů 8 910 776 8 910 776 8 910 776 8 910 776 35 643 104 

Hodnota bodu [Kč]                                     
0,71 Kč  

                     
0,72 Kč  

                                    
0,72 Kč  

                                    
0,72 Kč   -  

Příjmy za vyúčtované výkony [Kč] 6 326 651 6 415 759 6 415 759 6 415 759 25 573 927 

Výsledek [Kč] 3 717 207 3 806 314 3 806 314 3 806 314 15 136 150 
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Pokles hodnoty bodu 

STŘEDNÍ CESTA 2019 2020 2021 2022 CELKEM 

Průměrné náklady [Kč] 762 509 762 509 762 509 762 509 3 050 035 

Režijní náklady [Kč] 366 460 366 460 366 460 366 460 1 465 839 

Spotřební materiál [Kč] 282 890 282 890 282 890 282 890 1 131 560 

Personální náklady [Kč] 786 900 786 900 786 900 786 900 3 147 600 

Počet bodů 8 910 776 8 910 776 8 910 776 8 910 776 35 643 104 

Hodnota bodu [Kč] 0,70 0,70 0,70 0,70 - 

Příjmy za vyúčtované výkony [Kč] 6 237 543 6 237 543 6 237 543 6 237 543 24 950 173 

Výsledek [Kč] 4 038 785 4 038 785 4 038 785 4 038 785 16 155 139 

 

STŘEDNÍ CESTA  2019 2020 2021 2022 CELKEM 

Dolní interval spolehlivosti [Kč] 420 270 420 270 420 270 420 270 1 681 081 

Režijní náklady [Kč] 298 012 298 012 298 012 298 012 1 192 048 

Spotřební materiál [Kč] 282 890 282 890 282 890 282 890 1 131 560 

Personální náklady [Kč] 786 900 786 900 786 900 786 900 3 147 600 

Počet bodů 8 910 776 8 910 776 8 910 776 8 910 776 35 643 104 

Hodnota bodu [Kč] 0,70 0,70 0,70 0,70 - 

Příjmy za vyúčtované výkony [Kč] 6 237 543 6 237 543 6 237 543 6 237 543 24 950 173 

Výsledek [Kč] 4 449 471 4 449 471 4 449 471 4 449 471 17 797 883 

 

STŘEDNÍ CESTA 2019 2020 2021 2022 CELKEM 

Horní interval spolehlivosti [Kč] 1 104 747 1 104 747 1 104 747 1 104 747 4 418 988 

Režijní náklady [Kč] 434 907 434 907 434 907 434 907 1 739 630 

Spotřební materiál [Kč] 282 890 282 890 282 890 282 890 1 131 560 

Personální náklady [Kč] 786 900 786 900 786 900 786 900 3 147 600 

Počet bodů 8 910 776 8 910 776 8 910 776 8 910 776 35 643 104 

Hodnota bodu [Kč] 0,70 Kč 0,70 Kč 0,70 Kč 0,70 - 

Příjmy za vyúčtované výkony [Kč] 6 237 543 6 237 543 6 237 543 6 237 543 24 950 173 

Výsledek [Kč] 3 628 099 3 628 099 3 628 099 3 628 099 14 512 395 
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Příloha 2: Vstupní hodnoty a výsledky pro změnu hodnoty bodu – pesimistický odhad 

Dolní hranice hodnoty bodu 

PESIMISTICKÁ VARIANTA 2019 2020 2021 2022 CELKEM 

Průměrné náklady [Kč] 762 509 762 509 762 509 762 509 3 050 035 

Režijní náklady [Kč] 358 880 358 880 358 880 358 880 1 435 519 

Spotřební materiál [Kč] 244 990 244 990 244 990 244 990 979 960 

Personální náklady [Kč] 786 900 786 900 786 900 786 900 3 147 600 

Počet bodů 7 514 464 7 514 464 7 514 464 7 514 464 30 057 856 

Hodnota bodu [Kč] 0,71 0,71 0,71 0,71 - 

Příjmy za vyúčtované výkony [Kč] 5 335 269 5 335 269 5 335 269 5 335 269 21 341 078 

Výsledek [Kč] 3 181 991 3 181 991 3 181 991 3 181 991 12 727 964 

 

PESIMISTICKÁ VARIANTA 2019 2020 2021 2022 CELKEM 

Dolní interval spolehlivosti [Kč] 420 270 420 270 420 270 420 270 1 681 081 

Režijní náklady [Kč] 290 432 290 432 290 432 290 432 1 161 728 

Spotřební materiál [Kč] 244 990 244 990 24 4990 244 990 979 960 

Personální náklady [Kč] 786 900 786 900 786 900 786 900 3 147 600 

Počet bodů 7 514 464 7 514 464 7 514 464 7 514 464 30 057 856 

Hodnota bodu [Kč] 0,71 0,71 0,71 0,71 - 

Příjmy za vyúčtované výkony [Kč] 5 335 269 5 335 269 5 335 269 5 335 269 21 341 078 

Výsledek [Kč] 3 592 677 3 592 677 3 592 677 3 592 677 14 370 708 

 

PESIMISTICKÁ VARIANTA 2019 2020 2021 2022 CELKEM 

Horní interval spolehlivosti [Kč] 1 104 747 1 104 747 1 104 747 1 104 747 4 418 988 

Režijní náklady [Kč] 427 327 427 327 427 327 427 327 1 709 310 

Spotřební materiál [Kč] 244 990 244 990 244 990 244 990 979 960 

Personální náklady [Kč] 786 900 786 900 786 900 786 900 3 147 600 

Počet bodů 8 910 776 8 910 776 8 910 776 8 910 776 35 643 104 

Hodnota bodu [Kč] 0,71 0,71 0,71 0,71 - 

Příjmy za vyúčtované výkony [Kč] 5 335 269 5 335 269 5 335 269 5 335 269 21 341 078 

Výsledek [Kč] 2 771 305 2 771 305 2 771 305 2 771 305 11 085 220 
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Horní hranice hodnoty bodu 

PESIMISTICKÁ VARIANTA 2019 2020 2021 2022 CELKEM 

Průměrné náklady [Kč] 762 509 762 509 762 509 762 509 3 050 035 

Režijní náklady [Kč] 358 880 358 880 358 880 358 880 1 435 519 

Spotřební materiál [Kč] 244 990 244 990 244 990 244 990 979 960 

Personální náklady [Kč] 786 900 786 900 786 900 786 900 3 147 600 

Počet bodů 7 514 464 7 514 464 7 514 464 7 514 464 30 057 856 

Hodnota bodu [Kč] 0,71 0,72 0,72 0,72 - 

Příjmy za vyúčtované výkony [Kč] 5 335 269 5 410 414 5 410 414 5 410 414 21 566 512 

Výsledek [Kč] 3 181 991 3 257 136 3 257 136 3 257 136 12 953 398 

 

PESIMISTICKÁ VARIANTA 2019 2020 2021 2022 CELKEM 

Dolní interval spolehlivosti [Kč] 420 270 420 270 420 270 420 270 1 681 081 

Režijní náklady [Kč] 290 432 290 432 290 432 290 432 1 161 728 

Spotřební materiál [Kč] 244 990 244 990 24 4990 244 990 979 960 

Personální náklady [Kč] 786 900 786 900 786 900 786 900 3 147 600 

Počet bodů 7 514 464 7 514 464 7 514 464 7 514 464 30 057 856 

Hodnota bodu [Kč] 0,71 0,72 0,72 0,72 - 

Příjmy za vyúčtované výkony [Kč] 5 335 269 5 410 414 5 410 414 5 410 414 21 566 512 

Výsledek [Kč] 3 592 677 3 667 822 3 667 822 3 667 822 14 596 142 

 

PESIMISTICKÁ VARIANTA 2019 2020 2021 2022 CELKEM 

Horní interval spolehlivosti [Kč] 1 104 747 1 104 747 1 104 747 1 104 747 4 418 988 

Režijní náklady [Kč] 427 327 427 327 427 327 427 327 1 709 310 

Spotřební materiál [Kč] 244 990 244 990 244 990 244 990 979 960 

Personální náklady [Kč] 786 900 786 900 786 900 786 900 3 147 600 

Počet bodů 8 910 776 8 910 776 8 910 776 8 910 776 35 643 104 

Hodnota bodu [Kč] 0,71 0,72 0,72 0,72 - 

Příjmy za vyúčtované výkony [Kč] 5 335 269 5 410 414 5 410 414 5 410 414 21 566 512 

Výsledek [Kč] 2 771 305 2 846 450 2 846 450 2 846 450 11 310 654 
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Pokles hodnoty bodu 

PESIMISTICKÁ VARIANTA 2019 2020 2021 2022 CELKEM 

Průměrné náklady [Kč] 762 509 762 509 762 509 762 509 3 050 035 

Režijní náklady [Kč] 358 880 358 880 358 880 358 880 1 435 519 

Spotřební materiál [Kč] 244 990 244 990 244 990 244 990 979 960 

Personální náklady [Kč] 786 900 786 900 786 900 786 900 3 147 600 

Počet bodů 7 514 464 7 514 464 7 514 464 7 514 464 30 057 856 

Hodnota bodu [Kč] 0,70 0,70 0,70 0,70 - 

Příjmy za vyúčtované výkony [Kč] 5 260 125 5 260 125 5 260 125 5 260 125 21 040 499 

Výsledek [Kč] 3 106 846 3 106 846 3 106 846 3 106 846 12 427 386 

 

PESIMISTICKÁ VARIANTA 2019 2020 2021 2022 CELKEM 

Dolní interval spolehlivosti [Kč] 420 270 420 270 420 270 420 270 1 681 081 

Režijní náklady [Kč] 290 432 290 432 290 432 290 432 1 161 728 

Spotřební materiál [Kč] 244 990 244 990 24 4990 244 990 979 960 

Personální náklady [Kč] 786 900 786 900 786 900 786 900 3 147 600 

Počet bodů 7 514 464 7 514 464 7 514 464 7 514 464 30 057 856 

Hodnota bodu [Kč] 0,70 0,70 0,70 0,70 - 

Příjmy za vyúčtované výkony [Kč] 5 260 125 5 260 125 5 260 125 5 260 125 21 040 499 

Výsledek [Kč] 3 517 532 3 517 532 3 517 532 3 517 532 14 070 130 

 

PESIMISTICKÁ VARIANTA 2019 2020 2021 2022 CELKEM 

Horní interval spolehlivosti [Kč] 1 104 747 1 104 747 1 104 747 1 104 747 4 418 988 

Režijní náklady [Kč] 427 327 427 327 427 327 427 327 1 709 310 

Spotřební materiál [Kč] 244 990 244 990 244 990 244 990 979 960 

Personální náklady [Kč] 786 900 786 900 786 900 786 900 3 147 600 

Počet bodů 8 910 776 8 910 776 8 910 776 8 910 776 35 643 104 

Hodnota bodu [Kč] 0,70 0,70 0,70 0,70 - 

Příjmy za vyúčtované výkony [Kč] 5 260 125 5 260 125 5 260 125 5 260 125 21 040 499 

Výsledek [Kč] 2 696 160 2 696 160 2 696 160 2 696 160 10 784 642 
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Příloha 3: Vstupní hodnoty a výsledky pro změnu hodnoty bodu – optimistický odhad 

Dolní hranice hodnoty bodu 

OPTIMISTICKÁ VARIANTA 2019 2020 2021 2022 CELKEM 

Průměrné náklady [Kč] 762 509 762 509 762 509 762 509 3 050 035 

Režijní náklady [Kč] 373 534 373 534 373 534 373 534 1 494 137 

Spotřební materiál [Kč] 318 263 318 263 318 263 318 263 1 273 052 

Personální náklady [Kč] 786 900 786 900 786 900 786 900 3 147 600 

Počet bodů 10 133 820 10 133 820 10 133 820 10 133 820 40 535 280 

Hodnota bodu [Kč] 0,71 0,71 0,71 0,71 - 

Příjmy za vyúčtované výkony [Kč] 7 195 012 7 195 012 7 195 012 7 195 012 28 780 049 

Výsledek [Kč] 4 953 806 4 953 806 4 953 806 4 953 806 19 815 225 

 

OPTIMISTICKÁ VARIANTA 2019 2020 2021 2022 CELKEM 

Dolní interval spolehlivosti [Kč] 420 270 420 270 420 270 420 270 1 681 081 

Režijní náklady [Kč] 305 087 305 087 305 087 305 087 1 220 347 

Spotřební materiál [Kč] 318 263 318 263 318 263 318 263 1 273 052 

Personální náklady [Kč] 786 900 786 900 786 900 786 900 3 147 600 

Počet bodů 10 133 820 10 133 820 10 133 820 10 133 820 40 535 280 

Hodnota bodu [Kč] 0,71 0,71 0,71 0,71 - 

Příjmy za vyúčtované výkony [Kč] 7 195 012 7 195 012 7 195 012 7 195 012 28 780 049 

Výsledek [Kč] 5 364 492 5 364 492 5 364 492 5 364 492 21 457 969 

 

OPTIMISTICKÁ VARIANTA 2019 2020 2021 2022 CELKEM 

Horní interval spolehlivosti [Kč] 1 104 747 1 104 747 1 104 747 1 104 747 4 418 988 

Režijní náklady [Kč] 441 982 441 982 441 982 441 982 1 767 928 

Spotřební materiál [Kč] 318 263 318 263 318 263 318 263 1 273 052 

Personální náklady [Kč] 786 900 786 900 786 900 786 900 3 147 600 

Počet bodů 10 133 820 10 133 820 10 133 820 10 133 820 40 535 280 

Hodnota bodu [Kč] 0,71 0,71 0,71 0,71 - 

Příjmy za vyúčtované výkony [Kč] 7 195 012 7 195 012 7 195 012 7 195 012 28 780 049 

Výsledek [Kč] 4 543 120 4 543 120 4 543 120 4 543 120 18 172 481 
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Horní hranice hodnoty bodu 

OPTIMISTICKÁ VARIANTA 2019 2020 2021 2022 CELKEM 

Průměrné náklady [Kč] 762 509 762 509 762 509 762 509 3 050 035 

Režijní náklady [Kč] 373 534 373 534 373 534 373 534 1 494 137 

Spotřební materiál [Kč] 318 263 318 263 318 263 318 263 1 273 052 

Personální náklady [Kč] 786 900 786 900 786 900 786 900 3 147 600 

Počet bodů 10 133 820 10 133 820 10 133 820 10 133 820 40 535 280 

Hodnota bodu [Kč] 0,71 0,72 0,72 0,72 - 

Příjmy za vyúčtované výkony [Kč] 7 195 012 7 296 350 7 296 350 7 296 350 29 084 063 

Výsledek [Kč] 4 953 806 5 055 144 5 055 144 5 055 144 20 119 239 

 

OPTIMISTICKÁ VARIANTA 2019 2020 2021 2022 CELKEM 

Dolní interval spolehlivosti [Kč] 420 270 420 270 420 270 420 270 1 681 081 

Režijní náklady [Kč] 305 087 305 087 305 087 305 087 1 220 347 

Spotřební materiál [Kč] 318 263 318 263 318 263 318 263 1 273 052 

Personální náklady [Kč] 786 900 786 900 786 900 786 900 3 147 600 

Počet bodů 10 133 820 10 133 820 10 133 820 10 133 820 40 535 280 

Hodnota bodu [Kč] 0,71 0,72 0,72 0,72 - 

Příjmy za vyúčtované výkony [Kč] 7 195 012 7 296 350 7 296 350 7 296 350 29 084 063 

Výsledek [Kč] 5 364 492 5 465 830 5 465 830 5 465 830 21 761 984 

 

OPTIMISTICKÁ VARIANTA 2019 2020 2021 2022 CELKEM 

Horní interval spolehlivosti [Kč] 1 104 747 1 104 747 1 104 747 1 104 747 4 418 988 

Režijní náklady [Kč] 441 982 441 982 441 982 441 982 1 767 928 

Spotřební materiál [Kč] 318 263 318 263 318 263 318 263 1 273 052 

Personální náklady [Kč] 786 900 786 900 786 900 786 900 3 147 600 

Počet bodů 10 133 820 10 133 820 10 133 820 10 133 820 40 535 280 

Hodnota bodu [Kč] 0,71 0,72 0,72 0,72 - 

Příjmy za vyúčtované výkony [Kč] 7 195 012 7 296 350 7 296 350 7 296 350 29 084 063 

Výsledek [Kč] 4 543 120 4 644 458 4 644 458 4 644 458 18 476 495 
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Pokles hodnoty bodu 

OPTIMISTICKÁ VARIANTA 2019 2020 2021 2022 CELKEM 

Průměrné náklady [Kč] 762 509 762 509 762 509 762 509 3 050 035 

Režijní náklady [Kč] 373 534 373 534 373 534 373 534 1 494 137 

Spotřební materiál [Kč] 318 263 318 263 318 263 318 263 1 273 052 

Personální náklady [Kč] 786 900 786 900 786 900 786 900 3 147 600 

Počet bodů 10 133 820 10 133 820 10 133 820 10 133 820 40 535 280 

Hodnota bodu [Kč] 0,70 0,70 0,70 0,70 - 

Příjmy za vyúčtované výkony [Kč] 7 093 674 7 093 674 7 093 674 7 093 674 28 374 696 

Výsledek [Kč] 4 852 468 4 852 468 4 852 468 4 852 468 19 409 872 

 

OPTIMISTICKÁ VARIANTA 2019 2020 2021 2022 CELKEM 

Dolní interval spolehlivosti [Kč] 420 270 420 270 420 270 420 270 1 681 081 

Režijní náklady [Kč] 305 087 305 087 305 087 305 087 1 220 347 

Spotřební materiál [Kč] 318 263 318 263 318 263 318 263 1 273 052 

Personální náklady [Kč] 786 900 786 900 786 900 786 900 3 147 600 

Počet bodů 10 133 820 10 133 820 10 133 820 10 133 820 40 535 280 

Hodnota bodu [Kč] 0,70 0,70 0,70 0,70 - 

Příjmy za vyúčtované výkony [Kč] 7 093 674 7 093 674 7 093 674 7 093 674 28 374 696 

Výsledek [Kč] 5 263 154 5 263 154 5 263 154 5 263 154 21 052 616 

 

OPTIMISTICKÁ VARIANTA 2019 2020 2021 2022 CELKEM 

Horní interval spolehlivosti [Kč] 1 104 747 1 104 747 1 104 747 1 104 747 4 418 988 

Režijní náklady [Kč] 441 982 441 982 441 982 441 982 1 767 928 

Spotřební materiál [Kč] 318 263 318 263 318 263 318 263 1 273 052 

Personální náklady [Kč] 786 900 786 900 786 900 786 900 3 147 600 

Počet bodů 10 133 820 10 133 820 10 133 820 10 133 820 40 535 280 

Hodnota bodu [Kč] 0,70 0,70 0,70 0,70 - 

Příjmy za vyúčtované výkony [Kč] 7 093 674 7 093 674 7 093 674 7 093 674 28 374 696 

Výsledek [Kč] 4 441 782 4 441 782 4 441 782 4 441 782 17 767 128 
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Příloha 4: Stanovení důležitosti jednotlivých kritérií pro uživatele koagulometru  

 

Dle důležitosti kritéria přiřaďte k jednotlivým kritériím bodové ohodnocení 
v rozmezí od 1 do 10 bodů. Kde 10 bodů znamená nejdůležitější kritérium a 1 nejméně 
důležité kritérium. Jednotlivá kritéria mohou mít stejná bodová ohodnocení. 

 

Kritérium Jednotka Body 

Kapacita kyvet počet  

Počet chlazených pozic pro reagencie počet  

Maximální počet vzorků v přístroji počet  

Výkon (PT) počet/hodina  

Výkon (PT+APTT) počet/hodina  

Stabilita reagencií  hodin  

Teplota chlazení reagencií °C  

Počet parametrů, které lze souběžně zpracovat v 1 
vzorku 

počet  

Objem vzorku objem (µl)  

Mrtvý objem objem (µl)  

Počet testů, které lze elektronicky zálohovat v přístroji počet testů  
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Příloha 5: Postup metody TOPSIS 

1) Povaha kritéria 

Kritérium Kapacita 
kyvet 

Počet 
chlazených 
pozic pro 
reagencie 

Maximální 
počet 

vzorků v 
přístroji 

Výkon 
(PT) 

Výkon 
(PT/APTT) 

Stabilita 
reagencií 

Teplota 
chlazení 
reagencií 

Počet 
parametrů, 
které lze 
souběžně 

zpracovat v 
1 vzorku 

Objem 
vzorku 

Mrtvý 
objem 

Počet testů, 
které lze 

elektronicky 
zálohovat v 

přístroji 

Povaha kritéria max max max max max max min max min min max 

2) Přepočet na maximalizační kritéria 

Sysmex CA–
1500 300 36 50 120 80 24 0 15 200 200 15000 

Sysmex CS– 
2500 500 45 50 180 180 96 5 20 0 0 10000 

3) Pomocné výpočty 

Sysmex CA– 
1500 90000 1296 2500 14400 6400 576 0 225 40000 40000 225000000 

Sysmex CS– 
2500 250000 2025 2500 32400 32400 9216 25 400 0 0 100000000 

Součet sloupce 340000 3321 5000,000 46800 38800 9792 25 625 40000 40000 325000000 

Odmocnina 583,09519 57,62812 70,71068 216,33308 196,97716 98,95454 5 25 200 200 18027,75638 
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Příloha 6: Postup metody TOPSIS 2. 

4) Normalizovaná kriteriální matice 

Sysmex CA–1500 0,51450 0,62470 0,70711 0,55470 0,40614 0,24254 0 0,60000 1 1 0,83205 

Sysmex CS–2500 0,85749 0,78087 0,70711 0,83205 0,91381 0,97014 1 0,80000 0 0 0,55470 

5) Vážená kriteriální matice 

Sysmex CA–1500 0,02991 0,03632 0,04933 0,06450 0,04723 0,02820 0 0,04884 0,11628 0,10465 0,05805 

Sysmex CS –2500 0,04985 0,04540 0,04933 0,09675 0,10626 0,11281 0,09302 0,06512 0 0 0,03870 

6) Určení ideální a bazální hodnoty 

MAX 0,04985 0,04540 0,04933 0,09675 0,10626 0,11281 0,09302 0,06512 0,11628 0,10465 0,05805 

MIN 0,02991 0,03632 0,04933 0,06450 0,04723 0,02820 0 0,04884 0 0 0,03870 

7) Vzdálenost od ideální varianty 

Sysmex CA–1500 0,00040 0,00008 0 0,00104 0,00348 0,00716 0,00865 0,00027 0 0 0 

Sysmex CS –2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01352 0,01095 0,00037 

8) Vzdálenost od bazální varianty 

Sysmex CA–1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01352 0,01095 0,00037 

Sysmex CS–2500 0,00040 0,00008 0 0,00104 0,00348 0,00716 0,00865 0,00027 0 0 0 
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