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KRAJSKÉ NEMOCNICE   ZŘIZOVANÉ MSK 

 

 

 Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace 

 Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace 

 Nemocnice Třinec, příspěvková organizace 

 Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace 

 Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace 

 Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace 

 



SPÁDOVÁ OBLAST NEMOCNIC MSK 

 
POČET OBYVATEL 1. 221.832 K 31.12.2013 



PERSONÁLNÍ  UNIE 

 V dubnu roku 2013 proběhla zásadní strategická a personální změna 
ve vedení nemocnic, které ze strany zřizovatele Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje měla vést k vytvoření personálních unií.  

 Tento model řízení představuje v praxi vedení dvou nemocnic 
s oddělenou právní subjektivitou jedním managementem.  

 Cílem změny: 

 Optimalizace řídících pozic a procesů 

 Centralizace nákupů 

 Společné vystupování vůči zdravotním pojišťovnám 

 Oblast vzdělávání  

 Sjednocování směrnic, procesů, činností.  



PERSONÁLNÍ  UNIE HAVÍŘOV+KARVINÁ 

 Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace 

 

 

 

 

 

 Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace 

 



PERSONÁLNÍ  UNIE TŘINEC+FRÝDEK MÍSTEK 

 Nemocnice Třinec, příspěvková organizace 

 

 

 

 

 

 Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace 

 



PERSONÁLNÍ  UNIE KRNOV+OPAVA 

 Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace 

 

 

 

 

 

 Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace 

 

 

 

 

). 



 

 

PRŮBĚH SJEDNOCOVÁNÍ ČINNOSTÍ KRAJSKÝCH NEMOCNIC  

V RÁMCI PERSONÁLNÍCH UNIÍ  

  realizováno propojení činností - pro obě nemocnice jeden ekonomicko-personální 

náměstek, technický náměstek, manažer IT, marketingová a PR manažerka, interní 

auditor, 

 dále byly propojeny činnosti v oblasti provozně-technické, je realizována spolupráce 

v dalších obslužných činnostech – účtárna, oblast personální politiky, oblast logistiky, 

 probíhá vyjednávání s dodavateli za účelem sjednocení nákupních cen stejných komodit 

(jednání za účelem dosažení nižší ceny), 

 spolupráce na společných výběrových řízeních, 

 audit činností nezdravotnického personálu, za účelem zefektivnění kontrolních systémů a 

procesů, 

 slučování činností v oblasti akreditačních činností (společný tým, normy, vyhodnocování), 

 spolupráce v rámci ošetřovatelské péče - tvorba standardů, ošetřovatelské dokumentace, 

 sjednocení poskytování právních služeb, 

 



 

 

PRŮBĚH SJEDNOCOVÁNÍ ČINNOSTÍ KRAJSKÝCH NEMOCNIC  

V RÁMCI PERSONÁLNÍCH UNIÍ  

 
 probíhá spolupráce mezi zdravotnickými odděleními – spolupráce v odborných 

ambulancích,  

 spolupráce na akreditaci SAK, 

 sjednocování směrnic a řídících dokumentů, 

 dochází ke srovnávání nákupních cen stejných komodit, dalším krokem budou jednání nad 

případným sjednocením nákupu některých komodit, kdy v současné době nakupují 

nemocnice od rozdílných dodavatelů s dopadem na snížení nákupních cen, 

 centrální zadávání veřejných zakázek, 

 probíhá výpomoc v oblasti konzilií odborných ambulancí, v případě potřeby je zajištěno 

propojení radiodiagnostických pracovišť, aby bylo možné vzájemné konzultování 

diagnostických nálezů, 

 spolupráce v laboratorním komplementu, 

 probíhá vzájemná spolupráce v pořádání odborných seminářů a konferencí,  

 v oblasti lůžkové zdravotní péče umísťování pacientů prioritně v rámci sítě krajských 

nemocnic před privátními zdravotnickými zařízeními, 

 



 

 

PRŮBĚH SJEDNOCOVÁNÍ ČINNOSTÍ KRAJSKÝCH NEMOCNIC  

V RÁMCI PERSONÁLNÍCH UNIÍ  

 

 v oblasti ambulantní zdravotní péče zasílání pacientů dle odbornosti prioritně do 

ambulancí v síti krajských nemocnic, 

 směřováni do jiné krajské nemocnice v návaznosti na jejich odbornou profilaci, 

 v rámci vyjednávání se zdravotními pojišťovnami za krajské nemocnice jako skupinu,  

 spolupráce v oblasti vzdělávání,  

 spolupráce v oblasti lidských zdrojů, 

 spolupráce probíhá také na úrovni ošetřovatelské péče, akreditace nemocnic – výměna 

zkušeností, předávání informací. 

 

 Nad rámec spolupráce personálních unií jsou realizovány centralizované 

nákupy např. prádlo, úklid, nákup sanitních vozů, odpady, energie, audit 

bezpečnosti dat a ostrahy majetku ……. 

 



 

 

 

VYČÍSLENÍ DOSAŽENÝCH CELKOVÝCH ÚSPOR V RÁMCI  

PERSONÁLNÍCH UNIÍ NEMOCNIC ZA ROK 2013  

  
 



 

PREDIKCE ÚSPOR V RÁMCI  

 

PERSONÁLNÍCH UNIÍ NEMOCNIC ZA ROK 2014 



 Název organizace 
VH za  

1-9/2013 

VH za  

1-9/2014 

SZZ Krnov -20.625,12  10.869,06 

Nemocnice ve Frýdku-Místku -51.758,00  25.911,30 

Nemocnice Třinec   -3.540,14  11.226,61 

Nemocnice s poliklinikou Havířov   -9.330,78 -28.550,17 

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj -29.665,61 -19.643,62 

Slezská nemocnice v Opavě -34.326,58    6.489,64 

Celkem příspěvkové organizace -149.246,23   6.302,60 

SROVNÁNÍ VH ZA OBDOBÍ 1-9/2013 A 2014  
(V TIS.KČ) 



ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ, ÚHRADOVÉ MECHANIZMY 

 111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna 

 201 – Vojenská zdravotní pojišťovna ČR 

 205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 

 207 – Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven 

            a stavebnictví 

 209 – Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 

 211 – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR 

 213 – Revírní bratrská pokladna 

 

Financování v r. 2014 dle Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 428/2013 Sb., o stanovení hodnot 

bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2014 



    JAK JE ZDRAVOTNÍ PÉČE HRAZENA?  

LŮŽKOVÁ                          PÉČE 

70% 

AMBULANTNÍ 
PÉČE 

INDIVIDUÁLNÍ ÚHRADA 

10% 

 

VŠECHNY HOSPITALIZACE      

BEZ ROZLIŠENÍ   

ALFA, BETA, GAMMA 

VYJMA BALÍČKY                                        

 

LÉKY „S“ 

Havířov 

BALÍČKY 

FM 

ŘI 

KATEGORIE 

ÚHRAD 

AMBULANTNÍ PÉČE 

20% 

 

 

 

 

ÚHRADA DLE POČTU 
BODŮ JEDNOTLIVÝCH 
ODBORNOSTÍ ,ZUM, 

ZULP 

 

 

 

 

DEFIBRI-

LÁTORY, 

 

KARDIO-

STIMU LÁTORY 

 

TŘI 

KATEGORIE 

ÚHRAD 
 

hematologie 

hemato-

onkologie 

 



PROCENTUÁLNÍ PODÍLY ZDRAVOTNÍCH 

POJIŠŤOVEN 

2013 
Nemocnice 

Karviná 

Nemocnice 

Havířov 

Nemocnice 

Frýdek-Místek 

Nemocnice 

Třinec 

Nemocnice 

Opava 

Nemocnice 

Krnov 

Všeobecná ZP 41,2 47,7 55,6 29,3 62,6 59,4 

Česká průmyslová 

ZP 
12,8 11,4 21,0 57,9 12,8 12,3 

ZP Ministerstva 

vnitra 
3,9 3,3 4,7 2,0 6,6 11,7 

Revírní bratrská 

pokladna 
41,1 36,5 16,9 10,2 13,3 7,1 

Ostatní (VOZP, ZPŠ, 

OZP) 
1 1,1 1,8 0,6 4,7 9,5 



LŮŽKOVÝ FOND   
 

2013 
Nemocnice 

Karviná 

Nemocnice 

Havířov 

Nemocnice 

Frýdek-Místek 

Nemocnice 

Třinec 

Nemocnice 

Opava 

Nemocnice 

Krnov 

Počet lůžek 

(akutní, 

ošetřovatelská, 

následná a soc.) 

466 413 409 356 541 534 

Počet 

hospitalizovaných 

celkem 

 

21.317 21.000 22.309 20.246 24.763 17.616 

Využití lůžek 

(v %) 
72,9 79,7 75,6 80,6 70,6 65,7 

Průměrná ošetřovací 

doba ( ve dnech) 
5,7 6,4 5,9 5,6 5,3 5,2 

Počet operací 

celkem 

 

4.132 4.346 6.325 5.108 6.061 3.393 



VZTAHY SE ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI 

 Ojedinělost našeho kraje v spektru zdravotních pojišťoven - žádný z krajů 

nemá všechny pojišťovny v takovém zastoupení 

 Složitá vyjednávací pozice – každá pojišťovna s každou nemocnicí 

smluvně jinak 

 Při společných jednáních nad vyúčtováním zdravotních pojišťoven    

     za rok 2013 se podařilo oproti původnímu vyúčtování uznání péče za cca       

     50 mil. Kč  

 Kompenzace nenaplněných parametrů casemixů beta a gama pro 

úhradu navýšené alfa – rok 2014 již jen alfa (smluvně ošetřeno) 

 Rok 2013 byl rokem zlomovým, jiné kraje dokrývaly ztráty ze svých 

rozpočtů. Naším nemocnicím se podařilo propad příjmů vyrovnat 



ROK 2013?  PROČ BYL TAK EKONOMICKY 

NÁROČNÝ? PŘEŽILI JSME!  
 

  Nejstriktnější úhradová vyhláška od roku 1997 

 Neuhrazená poskytnutá zdravotní péče za téměř 237,6 mil. Kč    

 z toho za hospitalizace za 160,6 mil. Kč  - neuhrazeno překročena 
péče tzn. ošetřený pacient bez úhrady od ZP   

 z toho ambulantní ošetření za 59,5 mil. Kč (regresní sazba 
ambulantní péče - do 101% uhrazeno, vše nad 101% ref. období 
neuhrazeno) 

 z toho preskripce za 17,5 mil. Kč (předpis léků nad limit objemu 
referenčního období - sankce ve výši 45% z překročeného objemu) 

 dopad změn v sazbách daně z přidané hodnoty – nejen u léků a SZM, 
kdy se přesouvaly sazby, ale rovněž nárůst u vstupních komodit – 
energie, služby 

 Kurz koruny, vliv u nejvýznamnějších komodit – léky, zdravotnické 
přístroje 

 

 

 

 

 



TRENDY  V ROCE 2014 

Pozitivní dopad na VH krajských nemocnic 
 řízení v personálních uniích – organizačně personální změny, sjednocování 

organizačních struktur v nižších liniích řízení (IT, obchodní, mzdové a 

personální, kvalita, BOZP investiční…..)  

 Další možnosti sjednocování – dispečink dopravy, centralizace nákupních 

procesů,  

 pozitivnější přístup plátců péče – úhradová vyhláška je přístupnější k 

hospitalizační péči – casemix pouze alfa, zvýšená hodnota 1 ošetřovacího 

dne následné péče, na straně druhé limitace ambulantní sféry 

 příznivý dopad úhrady (7/2014) zrušených regulačních poplatků – byly 

kompenzovány  ve výši  cca 80 mil. Kč   

 zlepšení platební bilance – závazky po splatnosti tvořily z celkového objemu 

cca 20% , k 31.7. sníženo na cca 10% (patříme mezi první třetinu v rámci 

krajů v plnění závazků)  

 



INVESTIČNÍ PROJEKTY KRAJSKÝCH 

ORGANIZACÍ V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ  

 Investiční akce již v realizaci a připravované v předpokládané celkové hodnotě 

                                              1.711,62 mil. Kč 

 z toho podíl MSK (kofinancování) ve výši                       489,59 mil. Kč 

 Investiční projekty Evropské unie ze strukturálních fondů, a to především 

z programů Operační program životní prostředí, Integrovaný operační program  

 a Regionální operační program, z rozpočtu MSK a vlastních zdrojů organizací 

 Projekty investiční výstavby – realizované nebo již ukončené např.:  

 Pavilon Chirurgických oborů FM                  526 mil. Kč 

 Pavilon interních oborů Opava                    278 mil. Kč 

 Infekční pavilon Havířov                            108 mil. Kč 

 Rekonstrukce  gynekologicko – porodního oddělení Karviná            56 mil. Kč 

    



INVESTIČNÍ PROJEKTY KRAJSKÝCH 

ORGANIZACÍ V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ  

 Rekonstrukce stravovacího provozu Krnov                                           43 mil. Kč 

 Rekonstrukce ARO Třinec                                                  19 mil. Kč 

 Rekonstrukce výtahů Orlová                                                           11 mil. Kč 

 Zateplení Bílovec                               19 mil. Kč 

 Rekonstrukce následné péče Bílovec                                                    52 mil. Kč 

 Zateplení Jablunkov                                   4 mil. Kč 

 Rekonstrukce následné péče Jablunkov                             20 mil. Kč 

 

IT projekty  
 Krajský standardizovaný projekt ZZS                                         27 mil. Kč 

 Informační systémy pro operační sály a centrální sterilizace                 14 mil. Kč 

 Manažerský informační systém                                                      5 mil. Kč          
  



Připravované projekty Regionálního a Integrovaného OP 

 

 Nákup sanitek a informační platforma ZZS                             80 mil. Kč 

 Nemocniční lůžka a matrace pro všechny nemocnice          45 mil. Kč 

 Vybudování operačních sálů Třinec                       86 mil. Kč 

 

 

 

INVESTIČNÍ PROJEKTY KRAJSKÝCH 

ORGANIZACÍ V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ  



KAM CHCEME SMĚŘOVAT? CÍLE   

 Strategické řízení nemocnic s cílem stabilizace zdravotní  péče 

 

 Prohloubení spolupráce v síti krajských nemocnic v dalších oblastech -  
laboratorní segment, doprava, komplement, vzdělávání 

 

 Spolupráce lékáren s ostatními organizacemi  MSK – prodej léků, materiálu 

   

 Stabilizovat personální  obsazení  - zejména lékařů (neztratit obory a 
nasmlouvané výkony)  

 

 Vzdělávání zdravotnického personálu  v síti krajských nemocnic (bezplatné 
stáže)  

 

 Vzdělávání nelékařského personálu 

 

 Zabezpečit kvalitní zdravotní péči akreditovanými zdravotnickými zařízeními – 
obhajovat SAK 
 

 

 
 



 Nákladová i výnosová politika  s cílem ekonomické stability 

 

 Maximalizace příjmů za péči od zdravotních pojišťoven s využitím všech 
možností úhradových mechanismů k jejímu zajištění 

 

 Jednotná nákupní politika – centralizace veřejných zakázek  

 

 Striktní sledování nákupu a adekvátní spotřeby a vykazování zvlášť účtovaného 
zdravotnického materiálu a zvlášť účtovaných léčebných přípravků 

 

 Sjednocení metodik a procesů v rámci personálních unií 

 

 Kultivovat pracovní zázemí pro zaměstnance, vytvoření jednotné firemní etiky, 
prohloubení sounáležitosti zaměstnanců s nemocnicí  

 

 Bezpečnost pacientů i zaměstnanců 

 
 

 

 

KAM CHCEME SMĚŘOVAT? CÍLE   



 

 Maximální důraz na proklientský přístup  

 

 Publicita a  jednotná vizualizace krajského zdravotnictví, zvýšení informovanosti 

směrem k veřejnosti 

 

 Akreditace laboratoří ČIA (promítne se do úhrad ZP) 

 

 Sledování a zavádění nových trendů léčebných metod 

 

 

 

 

 

 

 

KAM CHCEME SMĚŘOVAT? CÍLE   









 

…. a závěrem……. 

…. 

 



 

 

 

 

 

Děkuji za pozornost! 

 

 


