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PALČIVÉ PROBLÉMY VE ZDRAVOTNICTVÍ

� „Dozvíte se, které HR procesy ve 

zdravotnictví lze přebírat odjinud, jak 

řešit nedostatek zaměstnanců 

i personalistů, HRIS ve zdravotnictví 

a mnoho dalšího.“
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PALČIVÉ PROBLÉMY VE ZDRAVOTNICTVÍ

� Zahájení a představení tématu
� 9.40 – 10.15

� HRIS ve zdravotnictví, Eva Hejlová, 

víceprezidentka PMF
� 10.15 – 10.50

� Které HR procesy ve zdravotnictví lze přebírat 

odjinud, Jaroslav Lhoťan, personální námětek, 

FNOL
� 10.50 – 10.55

� Vystoupení partnera, společnost Edenred
� 10.55 – 11.25

� Přestávka na kávu
� 11.25 – 11.35
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PALČIVÉ PROBLÉMY VE ZDRAVOTNICTVÍ

� Nasazování HRIS ve zdravotnictví, Petr 
Panec, obchodní ředitel, OKsystem

� 11.35 – 12.05

� Systém financování lůžkových zdravotních 
zařízení ze zdrojů veřejného zdravotního 
pojištění, MUDr. Milan Prokop, ředitel Odboru 
zdravotní péče Regionální pobočky Praha, VZP

� 12.05 – 12.35

� Panelová diskuze na téma: Nedostatek 
zaměstnanců i personalistů
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TÉMATA

▪ Stav Českého zdravotnictví dle OECD

▪ Personální práce v nemocnicích v ČR

▪ Které personální procesy lze implementovat „od 

jinud“
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STAV ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ DLE

PŘEHLEDU OECD
2. 8. 2018  výsledky analýzy systému zdravotní péče OECD, Organizace 

pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, „zdravotní systém v ČR 
dosahuje dobrých výsledků ve srovnání s ostatními ekonomikami 
střední a východní Evropy a přibližuje se průměru OECD“.

� Současný problém stárnutí populace - do roku 2050 podíl populace 
starší 80 let se zvýší z hranice 4% (2015) na 9%. 

� Doporučuje investice do dlouhodobé péče, do rozvoje komplexní 
zdravotní péče

� Stárnutí populace lékařů, a to zejména lékařů praktických.

� Počet praktických lékařů je nad průměrem OECD, 

� V roce 2017 podíl praktických lékařů starších 60 let celkem 33% 
z celkového počtu praktických lékařů – „hromadný“ odchod do 
důchodu těchto lékařů by způsobil značné zhoršení dostupnosti 
lékařské péče. 
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STAV ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ DLE

PŘEHLEDU OECD

� Ze strany ČR mělo dojít ke značnému zvýšení kapacit lékařských 
fakult

� Zároveň omezení kapacit pro zahraniční studenty, kteří na jednu 
stranu přinášejí do škol peníze, na stranu druhou však na fakultách 
„zbytečně zabírají místa“, aniž by po dokončení studia začali 
praktikovat v ČR.

� Zaměřit se na motivaci lékařů k usazování v odlehlejších oblastech, 
a to např. prostřednictvím pokrytí nákladů na založení nové kliniky či 
zvýšení úhrad z prostředků zdravotního pojištění.

� Lůžkové kapacity nemocnic jsou v České republice nad průměrem 
OECD. Lůžek je dle OECD dokonce přebytek. 
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STAV ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ DLE

PŘEHLEDU OECD

� Kvalita poskytování péče spojené s pobytem na lůžku, tj. zejména 
v oblastech psychiatrické péče, dlouhodobé 
péče a pečovatelských zařízení se pohybuje na velice nízké úrovni 
a jednoznačně je zde třeba modernizace. 

� Rozsáhlá reforma psychiatrické péče, která je v rámci ČR 
nedostatečná a velmi špatně dostupná, je nutná.

� Jednotlivé nemocnice jsou z geografického hlediska velmi špatně 
rozmístěny - horší dostupnost. 

� Dle OECD by měly obce, města a místní nemocnice lépe 
spolupracovat - spojením či přeskupením služeb.
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STAV ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ Z POHLEDU

PERSONALISTY

Nejsou lékaři…

Nejsou zdravotní sestry…

Nejsou sanitáři, ošetřovatelé…

Nejsou THP…

Nejsou Dělníci…

Nejsou personalisté…
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NÁMĚTY Z PERSONALISTIKY…CO Z TOHO

DĚLÁME? JAK TO DĚLÁME? NA CO MÁME VLIV?

▪ Nábor

▪ Výběr

▪ Adaptace

▪ Vzdělávání, rozvoj

▪ Odměňování  

▪ Řízení pracovní výkonnosti – hodnocení zaměstnanců

▪ Vzdělávání vedoucích a řídích pracovníků

▪ Řízení a rozvoj talentů (Talent management)

▪ Plánování nástupnictví (Successor planning)

▪ Řízení změn (Change management)

▪ Komunikace

▪ Firemní kultura

▪ Vize, mise organizace
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▪ Odbory

▪ FKSP

▪ Cafeteria systém

▪ Benefity

▪ Ubytovny, ubytování

▪ Vzdělávání, stáže  

▪ Sekretariát 

▪ BOZP, PO

▪ Daně. penzijní připojištění

▪ Akce pro zaměstnance…

NÁMĚTY Z PERSONALISTIKY…CO Z TOHO

DĚLÁME? JAK TO DĚLÁME? NA CO MÁME VLIV?
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NÁBOR?

Informační 
technologie…

Sociální sítě…
Umělá inteligence –

chatbot, …
Komunity…
Referral program…
Employer Branding…  

Známe děláme… Známe? Děláme?

Školy
Kariérní dny
Konkurenční výhody
Inzerujeme
Sociální sítě
Oslovujeme
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VÝBĚR

Jak detailně máme 
definovány 
kompetence…a jaké 
přesně

Testování, simulace…
Speciální schopnosti… 
Assessment centrum…
Gamifikace…

Známe děláme… Známe? Děláme?

Výběrové řízení
Uchazeči připravují 

koncepce
Interview
Psychologické testy 
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ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU

Proces spouští kdo? 
Cíle jsou provázány?
Cíle jaké?
Elektronicky s 

vyhodnocením? 
A s vyhodnocením čeho 

vlastně?
Co je výstupem celého 

procesu? 

Známe děláme… Známe? Děláme?

Hodnotící pohovory
Akreditace 
SAK, ISO
Odbornost versus 

postoje
Kolik je toho „o 

budoucnosti“
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PRÁCE S TALENTY „TALENT MANAGEMENT“

Vzdělávání versus 
rozvoj 

Kdo řídí / koordinuje 
proces (centrálně)?

Kdo proces spouští?
Kdo „prezentuje“ 

talenty? 
Proces validace talentů
Kdo hodnotí jejich 

rozvoj?

Známe děláme… Známe? Děláme?

Staniční bude vrchní
Primář bude přednosta
Přednosta bude 

profesor 
Zahraniční stáže, stáže

na odborných 
pracovištích

Školení
MBA, MHA 15



NÁSLEDNICTVÍ – „SUCCESSION PLANNING“

Jak se plánují, 
monitorují a 
vyhodnocují?

Kdo a jak definuje 
rozvojové potřeby?

Kdo řídí, kdo validuje 
proces? 

Známe děláme… Známe? Děláme?

Schizofrenie 
výběrových řízení…

Staniční bude vrchní
Přednosta bude 

profesor 
Zahraniční stáže, stáže

na odborných 
pracovištích

Školení… 16



ZÁVĚR

Personální činnost v českých nemocnicích je velmmi

výrazně o legislativě

� Přesto to nevzdávejte a inspirujte se jak v jiných 

zdravotnických zařízeních, tak mimo zdravotnictví

Jaroslav Lhoťan 

Fakultní nemocnice Olomouc, 602 572 957, jaroslav.lhotan@fnol.cz

People Management Forum
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TÉMATA K PANELOVÉ DISKUSI
Jaké máte „best practicies“ s hlediska získávání zaměstnanců právě 

ve Vašem zdravotnickém zařízení?

Jaké máte „best praciticies“ z hlediska stabilizace a udržení
personálu….?

Jak aktivně a s jakou věkovou cílovou skupinou potencionálních 
zaměstnanců (žáků, studentů) pracujete?

Jaké procesy HR Vám ve Vaší nemocnici chybí a máte s nimi dobrou
zkušenost, případně byste ji doporučovali zavést – a proč?

Co je hlavní brzdou implementace HR procesů, které byste zavést 
„chtěli“ a „nejdou – nedaří se Vám“, nebo je „ani nezkoušíte“ – a 
proč? 16


