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„Pět nemocnic – jenom dobře vybudovaný tým může 
dosáhnout úspěchu“
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▪ Zakladatelem a jediným akcionářem společnosti Nemocnice Pardubického kraje je Pardubický 
kraj

▪ Nemocnice Pardubického kraje, a.s. vznikla k 31. prosinci 2014 sloučením pěti nemocnic akutní 
lůžkové péče (Pardubice, Chrudim, Litomyšl, Ústí nad Orlicí, Svitavy)

▪ NPK poskytuje akutní lůžkovou péči pro více než 500tis. obyvatel kraje
- 2000 akutních lůžek
- 240 následných lůžek
- 963 712 ošetřených pacientů v ambulancích, 93 238 hospitalizací, 4 600 porodů

▪ 4 500 zaměstnanců, 4,25 miliardy Kč obrat

Lokality: Podíl na objemu služeb:
▪ Pardubická nemocnice 45,6 %
▪ Orlickoústecká nemocnice 17,4 %
▪ Chrudimská nemocnice 14,0 %
▪ Litomyšlská nemocnice 11,7 %
▪ Svitavská nemocnice 11,3 %

NPK v číslech
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Vliv nákladových skupin na výsledky hospodaření 
NPK 
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20%

5%
4%

4%3%1%

Osobní náklady Zdravotnický materiál Služby

Energie Náklady na prodané zboží Ostatní materiál

Ostatní provozní náklady 4



Vývoj osobních nákladů NPK

2014… 1,88 mld.

2015… 2,02 mld.

2016… 2,16 mld.

2017… 2,34 mld.

2018… 2,65 mld.

FP 2019 … 2,96 mld. 
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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. 6



Rok 2012

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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Fúze - 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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Hlavní důvody pro změny v řízení zdravotnických
zařízení

Situace na trhu práce 
zdravotnických pracovníků1

2
3

Způsob financování 
zdravotních služeb 4Demografický vývoj

Dlouhodobá udržitelnost 
dostupnosti zdravotní péče

9



Změnily se nemoci, medicína i svět – změnit se 
potřebují i poskytovatelé
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Nové platební 

mechanismy a 

požadavky na kvalitu

Nedostatek 

personálu

Změny ve 

zdravotních 

potřebách 

obyvatelstva

Nové drahé 

technologie 

vedoucí k 

centralizaci 

péče

Transparentnost 

a regulace

Změny v 

dopravní 

dostupnosti

Požadavky 

pacientů

Komunikační a 

informační 

technologie 

Zdroj: P. Hroboň – Svet zdravia, 2018
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Organizace (krok II.)
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Co nás čeká?

▪ Změny ve zdravotních potřebách obyvatelstva

▪ chronické nemoci, náprava komplikací moderní léčby, stárnutí obyvatelstva

▪ k omezení dopadu chronických nemocí potřebujeme koordinaci péče a 
prevenci rozvoje komplikací

▪ Nové medicínské technologie

▪ superspecializovaná centra (invazívní kardiologie, iktová centra, 
traumacentra,...)

▪ nákladné, optimálně provoz 24/7, vysoce erudovaný personál

▪ centralizace

▪ telemedicína
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Co nás čeká?

▪ Nedostatek odborného personálu

▪ problém většiny zdravotních systémů na světě

▪ je nedostatek personálu absolutní?

▪ nedostatek v nemocnicích versus v ambulancích?

▪ navyšování mezd versus strukturální změny
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Co je třeba udělat?

▪ Změny organizační struktury a procesů
▪ společná JIP, společný lůžkový fond v nemocnicích,...

▪ efektivní organizace pohotovosti a urgentního příjmu,...

▪ standardizace léčebných postupů

▪ zvýšení efektivity ambulantní péče

▪ Regionální sítě spolupracujících nemocnic
▪ restrukturalizace, změna struktury poskytovaných zdravotních služeb a 

správné nastavení toků informací, pacientů i personálu

▪ Spolupráce různých typů poskytovatelů
▪ snížení počtu hospitalizací, plánování propuštění, koordinace péče o 

plánované případy
15



“Program rozvoje NPK, a.s.“

Ředitelé nemocnicLékařská rada NPK, a.s.

Consult Hospital, s.r.o.

Ernst and Young, s.r.o.

9 klinických a 7 neklinických odborných 

týmů složených ze zaměstnanců NPK, a.s.

Člen Rady Pardubického kraje 

za zdravotnictví

Představenstvo NPK, a.s.
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Schválená časová osa hlavních projektů
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Popis metodiky implementace projektů

V současnosti probíhají následující kroky

Schválení strategie Radou Pk

21 3 4 5

Pochopení Příprava změn Získání podpory Změna

► Sdílet vizi

► Nastavit očekávání

► Informovat dotčené 

skupiny

► Vytvořit dokument 

změny

► Zahájit dialog 

a schůzky

► Definovat měřítka 

úspěchu

► Určit nositele 

změny a klíčové 

zaměstnance

► Motivovat skupiny 

k převzetí vlastnictví 

a odpovědnosti za 

změnu

► Prioritizovat změny

► Sestavit 

harmonogram

► Poskytovat podporu 

skupinám

► Řízení jednotlivých 

změn

► Zaučení/trénink 

zaměstnanců

► Úpravy cílového 

stavu na základě 

vzniklých problémů

S
o

u
č

a
s

n
ý
 s

ta
v
 N

P
K

Již vytvořeno

S technickou a projektovou přípravou projektů probíhá intenzivní práce na přípravě 
změn a získávání podpory pro jejich implementaci. Bez předem vyjednané podpory a 
akceptace projektů ze stran všech zúčastněných stakeholderů (např. lékařského 
personálu a NLZP) může být jejich realizace ohrožena. 
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Obvyklá forma změn na národní úrovni 

▪ Dánsko, Velká Británie, Švédsko, Austrálie, Estonsko, ...

▪ Slučování nemocnic, vytváření regionálních i nadregionálních sítí s cílem 
významného zvýšení dělby práce a spolupráce

▪ Národní nemocniční „master plán“ – určení nemocnic, které jsou schopné 
poskytovat komplexní urgentní péči – obvykle na dvou úrovních specializace

▪ Nová role pro ostatní nemocnice

▪ Změny v poskytování ambulantních služeb

19
Zdroj: P. Hroboň – Svet zdravia, 2018



Stávající a nové role pro menší nemocnice

▪ Specializované elektivní výkony poskytované v dostatečném objemu, obvykle 
formou jednodenní chirurgie

▪ Běžná hospitalizační péče v interních oborech. Počet akutních hospitalizací často 
snížen pomocí expektačních lůžek a lepší koordinaci péče s ambulantním 
provozem

▪ Základní pohotovostní a akutní péče včetně diagnostiky 24/7

▪ Běžná, ale i vysoce specializovaná ambulantní péče

▪ Následná péče – doléčení, rehabilitace

▪ Nová role v poskytování primární a specializované ambulantní péče – i mimo 
hranice nemocnice

Tyto nemocnice díky osobnějšímu přístupu 

a lokálnímu charakteru obvykle dosahují 

významně vyšší spokojenosti pacientů
20
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Dánsko – příklad dlouhodobého naplňování
národního plánu reprofilizace nemocnic

Zdroj: www.HealthcareDenmark.dk, P. Hroboň – Svet zdravia, 2018

▪ 5.7m obyvatel

▪ 21 nemocnic poskytujících urgentní péči

▪ 1 na 270,000 obyvatel

▪ Ambulantní pohotovostní centra

▪ Zajištění dopravy ZZS

2020

▪ 5.4m obyvatel

▪ 49 nemocnic poskytujících urgentní
péči

▪ 1 na 110,000 obyvatel

2005

http://www.healthcaredenmark.dk/


Příklad - cílová podoba lůžková péče

▪ Nemocnice by se měla zaměřit v lůžkové péči na výběrové a plánované zdravotní služby (ortopedie, 
oční, chirurgie, gynekologie).

▪ Výjimku tvoří interní a částečně neurologické odd. interní akutní lůžková péče bude i v budoucnu 
zahrnovat urgentní příjem po 24h. Neurologická lůžková péče bude mít statut urgentního příjmu do 
doby rozhodnutí o lokalizaci resp. pokračování iktového centra.

▪ Zrušení lůžkové péče očního odd. bez ÚPS a pohotovostní amb.

▪ RHB akutní a následná lůžková péče

▪ Následná péče (LDN) bude po přestěhování provozována v areálu nemocnice.

▪ Centralizace IP a vznik multioborové JIP + ARO. 22



Příklad - cílová podoba ambulantní péče

▪ Ambulance provozovány podle dostupných odborností z lůžkové péče a možností 
personálního zajištění i v jiných oborech v rozsahu, který doplňuje celkovou 
ambulantní síť v přirozené spádové oblasti.

▪ Urgentní ambulance v rozsahu: 
▪ LPS po celý týden 17 – 22 hod ve všední den, v So a Ne cca 12 hod – dle Pa kraje. 

▪ Chirurgická ambulance 24 hod, po vyhodnocení frekvence kontaktů v pohotovosti možný přechod 
na režim 17. – 22. hod.

▪ Interní amb.  24 hod v režimu jako příjmová, která nevylučuje akutní ošetření pacienta v mimo 
pracovní době. Neurologie obdobně, ale jen do doby existence „iktového centra“.
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Příklad - cílová podoba komplement

▪ OKB a OKH sloučeny do OKBH, by měly mít statut „statimové“ laboratoře podle podmínek reorganizace 
a centralizace laboratorních služeb NPK a.s. a potřeb lůžkové péče.

▪ Mikrobiologická laboratoř - odd. Idg – zachování a rozvoj činností – sloučení s OKBH a přestěhování do 
společných prostor.

▪ RDG – podle nastavení obsluhy iktového centra bude v pohotovostním režimu na příslužbě nebo bude 
pouze v denním režimu. Lékaři se budou podílet na ÚPS ve spádové nemocnici. Vzdálené popisy 
(projekt sjednocení PACS).

▪ Režim lékárny bude nezměněn – resp. v závislosti na reorganizaci lékárenské služby v a.s.

▪ Transfuzní oddělení bude provozováno podle rozhodnutí vedení a.s. o centralizaci služby a to buď v 
režimu plnohodnotném nebo jako odběrové místo
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Změny řízení – PROČ VLASTNĚ?

V čí prospěch je spojení nemocnic, 
restrukturalizace, centralizace 
admin. procesů a jednotné řízení?

• členové představenstev

• členové dozorčích rad

• ředitelé nemocnic

• top management nemocnic

• admin. technický personál

• primáři, zdravotnický personál

• starostové a městská zastupitelstva

• dodavatele

• zdravotní pojišťovny

• zastupitelstvo, rada a rozpočet kraje

• pacienti (kvalita péče)

• občané kraje
25



Možný přínos změn pro pacienty a personál

▪ Dostupnější a kvalitnější péči

▪ Lépe zorganizovanou práci s dostatečným personálním obsazením, posílení 
kompetencí a nové role pro sestry

▪ Dostatečné množství výkonů k udržení/zlepšení erudice

▪ Možnost profesního růstu díky „výměně“ klíčového personálu mezi poskytovateli

▪ Možnost dlouhodobějšího sledování pacientů a ovlivnění výsledku léčby díky 
integraci péče

▪ Možnost postarat se o větší množství pacientů
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Umíme změny využít?

▪ Hrozba x příležitost

▪ Jakákoliv změna je často vydávána za hrozbu 

▪ Udržení současného („neudržitelného“) stavu za jedinou možnost, jak zajistit 
dostupnou a kvalitní péči 

▪ Realita je opačná – zajištění dostupné a kvalitní péče vyžaduje provedení změn

▪ Změny nejsou lehké, ale existují praktické příklady

▪ Dobře provedené změny vedou nejen ke kvalitnější medicíně, ale i ke stabilnějším 
institucím a spokojenějšímu personálu
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„Pět nemocnic – jenom dobře vybudovaný tým může 
dosáhnout úspěchu“

Budování firemní kultury orientované na informovanost, 
spolupráci a spokojeného pacienta
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