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Motto:   

„Kdo nemyslí na zítřek, bude mít starosti dřív, než dnešek skončí“ 
  (KONFUCIUS) 
 

• 5 a.s. (od roku 2007) 

• 100% vlastněny Pardubickým krajem 

• Poslední 2-3 roky snaha o jednotné řízení, sjednocování procesů (společní 
členové představenstev, KŘS, …) 

• Nemocnice si i nadále vzájemně konkurují 

 

• fúze 5 nemocnic do jedné akciové společnosti při zachování dostupnosti 
kvalitní zdravotní péče s  potenciálem dlouhodobé finanční stability 
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Rozložení akutní lůžkové péče 
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Směřování specializované péče 
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Vzájemná konkurence mezi nemocnicemi 
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Finanční podpora Pk (Cashflow) 
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Finanční podpora Pk (+ nájemné) 
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Finanční podpora Pk (+ nájemné) 
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Ekonomický souhrn (2012/2013) 

• Nemocnice opakoveně splňují parametry insolvence 

 - závazky od více věřitelů po lhůtě splatnosti  

 - souhrn závazků se blíží účetní hodnotě majetku. 

• Závazky nemocnic jsou ~400 mil Kč.  

 - z toho potenciálně po splatnosti je ~300 mil Kč, tj. za podmínky dodržení zákonné lhůty  max. 
 30 dnů splatnosti závazků.  

 - z toho skutečně po lhůtě smluvní splatnosti je > 130 mil Kč.  

• Kumulovaná ztráta minulých let ~315 mil Kč.  

• Od roku 2008 poskytoval Pk pravidelně tzv. vyrovnávací platbu (v součtu 783 mil Kč) 

 - provozní dotace (podinvestovanost) 

 -  s pomocí Pk byl udržen rozsah a kvalita zdravotní péče, platby závazků vůči dodavatelům a 
 mzdy zaměstnanců. 
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Vnitřní příčiny 

Rozpočtové řízení nemocnic 

• Nemocnice nejsou řízeny jako 
komerční firma. Spíše převládá 
zažité rozpočtové řízení 
organizace. Se všemi důsledky, 
výhodami a nevýhodami, které 
to znamená.  

• Zdravá ekonomika nemocnic 
jako ekonomického subjektu 
nebyla prioritou. Management 
nemocnic byl dlouhodobě ve 
vleku zaměření spíše k zajištění 
kvality a rozsahu zdravotní péče 
a méně na vlastní ekonomiku. 

 

Nejednotné řízení nákladů 

• Slabý a nejednotný 
personální management 

• Nakupuje se nejednotně 
z velkého množství míst, 
prostřednictvím velkého 
množství nákupčích 

• Neexistuje jednotná 
evidence dodavatelů a zásob 

• Nelze jednoduše 
přeskladňovat z jedné 
nemocnice do druhé 

• Nejsou jednotné postupy, 
směrnice a pravidla 
organizace procesů 

• Nejsou formalizovaná 
pravidla platebních 
podmínek u kontraktů 

Nejednotné řízení výnosů 

• Potenciál společného 
vyjednávání nemocnic se 
zdravotními pojišťovnami 

• Neexistuje společná 
ekonomická optimalizace 
zdravotních výkonů podle DRG 

Slabé řízení nemocnic 
jako celku 

• Nevyužitý potenciál 
jednotného řízení 

• Nevyužitý potenciál 
spolupráce mezi 
nemocnicemi 

• Nevyužitý potenciál silnější 
pozice vůči dodavatelům 

• Nevyužitý potenciál silnější 
pozice vůči zdravotním 
pojišťovnám 

• Nevyužitý potenciál 
centralizace a sdílení služeb 
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Vnější vlivy (1/2) 

• vliv velikosti populace 
• snižující se populace produkt. věku 

• vliv demografie 
• zhoršující se věkový poměr 

• vliv pokroku ve zdravotnictví 
• zkracující se délka hospitalizace 

 Stav a vývoj populace povede 
nepřímo ke snižování financování 
zdravotní péče 
 
Stav a vývoj demografie povede ke 
strukturálním změnám poskytované 
zdravotní péče 
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Vnější vlivy (2/2) 

• Vliv zdravotních pojišťoven 

• Vliv úhradové vyhlášky 

Úhradová vyhláška je nastavena tak, že preferuje: 
A) Obecně větší zdravotnická zařízení proti malým 
B) Obecně obory se superspecializovanou a specializovanou péčí  

 
S vyjímkou PKN jsou nemocnice akutní zdravotní péče v Pardubickém 
kraji a výkony, které se v nich realizují, charakterem spíše „okresní“ 
nemocnice. 
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Co dál? Změna řízení - Fúze 

přelom roku 2012/2013 

• MUDr. Pavel Havíř, předseda představenstev 

• Ing. Jiří Benedikt, bývalý místopředseda představenstev 

 

důvody:  

- komplikovaná struktura řízení po vzniku a.s. 

- nemožnost zajištění jednotnosti 

- vysoká byrokracie 

- silná mikroregionální vazba a lobismus 

- nespolupráce nemocnic 

- ekonomická ztrátovost a.s.  

- odčerpávání peněz z rozpočtu kraje 
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Cíl fúze 

Rozšířený: 
• Apolitické řízení 
• Zlepšit ekonomiku nemocnic 
• Potenciál pro restrukturalizaci 
• Jednotný postup jednání s odbory 
• Maximální vytěžení synergických efektů z jednotného řízení 
• Posílení vyjednávacího postavení nemocnic vůči zdravotním pojišťovnám 
• Posílení tržního postavení nemocnic k vyjednání nižších cen materiálu a služeb 
• ... to vše při zachování kontroly nad rozsahem a kvalitou zdravotních služeb 

 

Základní: 
• Zlepšit transparentnost krajského řízení 
• Zjednodušit byrokracii ovládání a.s. 
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SWOT analýza 
Silné stránky: 
  
Silný subjekt ve vlastnictví kraje  
 potenciálně kapitálově silný 

  
Udržení kvalitní a dostupné zdravotní 
péče 
  
Odolnější proti vlivům a změnám 
z vnějšku 
  
Jednoduší řízení strukturálních změn  
 vyšší kvalita služeb v důsledku jejich 

koncentrace,  
 vyšší efektivita využití investic do 

technologií,  
 rozvoj oborů,  
 personální úspory 

  
Nižší náklady 
 společný nákup léků, materiálu, služeb  
 jednotná personální a mzdová politika 
 vnitřní outsourcing 

  
Kvalitnější personální řízení 
  

Slabé stránky:   
  
Vysoké nároky na management 
řízení fúze a restrukturalizace 

  
Nejednotné procesní prostředí 
nemocnic  
  
Pro dlouhodobou úspěšnost 
restrukturalizace nutnost 
jednorázového posílení ekonomiky 
oddlužením nebo vložení majetku. 
  

  

Příležitosti: 
  
Zkvalitnění zdravotní péče 
  
Lepší (silnější) pozice při vyjednávání 
se zdravotními pojišťovnami  
  
Posilnění a zkvalitnění personálu 
  
Dostatek provedených výkonů  
 zejména v těch oblastech, kde jsou 

definovány tzv. minimální 
(nepodkročitelné) počty 

  

Sloučení do jednoho IČZ 
 vyšší odolnost proti regulačním 

mechanismům s možností kooperace na 
větším „poli“ 

 centrální řízení objemu nasmlouvané 
péče (optimalizace objemu a struktury) 

Snížení finanční dotace Pk  
  
Úspory nákladů z rozsahu 
  

Hrozby:   
  
Obavy odborů a zaměstnanců 
nemocnic  
 nejistota, případné odchody vysoce 

kvalifikovaných pracovníků, nejistota 
povede k obtížnějším jednáním s 
odbory 

  

Zasahování vlastníka do 
obchodního řízení  
  
Projekty financované z EU a jejich 
udržitelnost 
  
Nejistota souladu fúze a 
restrukturalizace se 
záměry Pardubického kraje 
  
Obavy veřejnosti o rozsah a 
dostupnost péče 
  
Nedostatečná vnitřní a vnější 
prezentace  
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Jak šel čas?  
• Příčiny 

• myšlenka 

• zřízení společných členů představenstev 

• záměr fúze schválen v radě Pk, prezentace zastupitelstvu Pk, fúze k 31/12/2013 

• útlum aktivit 

• re-aktivace příprav, zasazen ekonomický rozměr, nová prezentace záměru radě Pk a zastupit. Pk,  posun 
termínu na 1/7/2014 

• schválení v radě Pk a zastupitelstvu Pk, posun termínu k 31/12/2014, jmenování místopředsedy 
představenstva lídrem řízením fúze, jmenování řídícího týmu, jmenování funkčních týmů, zavedení 
pravidelných schůzek, představení fúze zaměstnancům, řešena kapitálová přiměřenost, oddělení fúze od 
restrukturalizace, dělba úkolů 

• komunikační střet, rezignace, útlum aktivit 

• pověření ředitele největší nemocnice organizací fúze, poskytnutí rozpočtu, zajištění externí podpory 

• rozhodný den, zajištění auditu, synchronizace účetnictví 

• zahájení příprav řízení nástupnické organizace, zvolen GŘ, implementace jednotného EIS, schválení org. 
struktury nást. organizace, schválení projektu fúze,  

• schválení fúze akcionářem 

• zápis do OR 
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Střízlivé zvážení fúze 

V čí prospěch je: 

- spojení nemocnic 

- restrukturalizace 

- centralizace admin. procesů 

- jednotné řízení 

• členové představenstev 

• členové dozorčích rad 

• ředitelé nemocnic 

• top management nemocnic 

• admin. technický personál 

• primáři, zdravotnický personál 

• starostové a městská zastupitelstva 

• dodavatelé 

• zdravotní pojišťovny 

• zastupitelstvo, rada a rozpočet kraje 

• pacienti (kvalita péče) 

• občané kraje 

? 
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Principy organizační struktury NemPk 

• Efektivní struktura řízení 
• Výsledek široké diskuze a odborného externího poradenství 
• Primární změny v řídící struktuře 
• Právně organizační změny pro představenstvo a dozorčí rady 
• Nezbytné změny v administrativně-technicko-servisní části 
• Požadavek „Všichni zaměstnanci najdou své místo“? 

 
• Fakta: 

• 3 členové představenstva a 6 DR (dříve 5x5 resp. 9 čl. předst. a 8x5 DR resp. 24) 

• GŘ, interní audit, PR & marketing 
• Centrální útvary nákupu, ekonomiky (účetnictví & controlling), 

financování zdr. péče, personální, IT/ICT, HTS 
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Organizační struktura 

• Dualistický („klasický“) systém 
 - představenstvo + DR 

  

• Centralizace podpůrných služeb dle míry zralosti a připravenosti  
procesů  

• Zachování dostupnosti „regionálních“ služeb s centrálním řízením 

• Úspora personálních nákladů bude postupná, na druhou stranu 
budou nižší náklady na implementaci 
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Potenciály pro 2015-2016/2018 

• Potenciál řízení financování zdravotní péče 
 - řízení produkce zdravotní péče, maximální „vytěžení“ potenciálu úhradových mechanismů, 
 benchmarking 

• Potenciál restrukturalizace zdravotní péče 
 - omezení duplicit a vzájemné konkurence především u elektivní péče, lepší využití zdrojů 
 (finančních, personálních, investičních,..), optimalizace struktury výkonů, lepší využití či úprava 
 lůžkové kapacity 
 - zamezení úniku pacientů mimo Pk 
 - redukce pohotovostních služeb?? 

• Potenciál centrálních nákupů 
 - jednotný pozitivní list 
 - quick benefits (využití silné vyjednávací pozice, nejlepší ceny) 

• Potenciál centralizace servisních služeb 
• Potenciál centralizace laboratorních provozů 
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Tips and tricks  

• komunikace 

• kapitálová stabilizace a.s. 

• „slabost“ vlastního mgmt 

• projektové řízení 

• harmonogram 

• externí poradenství 

• regionální dod. lobismus 

• politické vazby 

• zaměstnanci a odbory 

• rozpočet 

• pravomoci (i napříč a.s.) 

• rozhodování 

• odhodlání a přesvědčení (není var. B) 

 

• setrvačnost rozpočtového řízení 

• politická opozice 

• starostové 

• představenstva a ředitelé 

• dozorčí rady (zaměstnanci) 

• co nejširší zainteresovanost 

• včasné obsazení nových pozic 

• identifikace klíč. pers. vazeb 

• nepřímý „tah na branku“ 

• základní tým  

• ujasnění kompetencí 

• příprava koncepce řízení 

• externí podpora 

Příště již 
budem 
vědět… 
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Politická podpora fúze 

• Netolický Martin, JUDr., Ph.D. – hejtman 

• Línek Roman, Ing., MBA - první náměstek 
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