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Východiska

Ministerstva byla vládou vyzvána, aby identifikovala možné
činnosti, které lze provádět efektivněji a snížit tak zátěž
veřejných rozpočtů, odstranit duplicity a zefektivnit chod 
institucí.

Ministerstvo zdravotnictví se rozhodlo přistoupit k tomuto 
úkolu zodpovědně – při hledání úspor musí být vždy 
pamatováno na specifika slučovaných organizací.

Zachování odborných činností je podmínkou. Úspory budou 
hledány rušením duplicitního vedení organizací a sloučením 
obslužných činností.

Jednorázová výše úspor dosáhne až 60 milionů Kč. Další
úsporná opatření budou na rozhodnutí jednotlivých 
nástupnických organizací. Představovaná opatření byla 
vládou schválena.



Plánované změny

Sloučení:

Revmatologický ústav + Všeobecná fakultní nemocnice

Endokrinologický ústav + IKEM

Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie + Fakultní
nemocnice U Svaté Anny v Brně + Fakultní nemocnice Brno

Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy + 
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Koordinační středisko transplantací + Státní ústav pro kontrolu léčiv 



Revmatologický ústav + Všeobecná
fakultní nemocnice

Úzká spolupráce obou institucí v oblasti diagnostické a léčebné
péče, v oblasti vzdělávání pracovníků

Geografická blízkost obou institucí (vzdáleny cca 1 km)

Odborné týmy zůstávají nedotčeny, mohou být doplněny odborníky 
z VFN, případně propojeny s odbornými týmy z VFN

Lze očekávat významné úspory – služby, nákupy, léky

Organizačně bude RÚ jedno z pracovišť VFN



Endokrinologický ústav + IKEM

Dlouhodobě připravováno, již prováděny konkrétní přípravy 
(administrativní, stavební, organizační)

Endokrinologický ústav bude samostatné pracoviště začleněné do 
infrastruktury IKEM.

Dle prohlášení obou institucí dojde k prohloubení a rozšíření
programů v oblasti diabetologie, kardiologie, preventivní
kardiologie, gastroenterologie, k rozšíření diagnosticko-léčebných 
možností a zejména bude zaručovat kontinuitu výzkumu.



CKTCH + FN U Sv. Anny + FN Brno

Logické vyústění dlouhodobé spolupráce všech tří institucí

Již probíhá úzká spolupráce v mnoha oblastech, mj. v oblasti
onkologie, traumatologie, transplantací, neurochirurgie apod.

Fungují indikační a multioborové komise složené z odborníků všech 
slučovaných institucí.

Úspory v obslužných útvarech, managementu, jednotné řízení



KSRZIS + ÚZIS

Již nyní velmi úzká spolupráce.

KSRZIS provozuje řadu registrů, jejichž správcem je ÚZIS.

Dojde tak ke sloučení institucí, jejichž spolupráce je klíčová pro 
fungování zdravotnické statistiky a registrů.

Úspory provozních a osobních nákladů na sloučenou administrativu 
a management. 



Koordinační středisko transplantací + 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 

Sloučení je dáno vývojem v oblasti směrnic a nařízení EU
Cílem je sjednocení zodpovědnosti za podobné agendy.
Jeden orgán, jedno rozhodování ve všech úzce souvisejících        
agendách

Již nyní personální propojení – totožný ředitel obou institucí

Obě organizace jsou na sloučení připraveny.

Kontinuita provozu je zajištěna.



Děkuji za pozornost


