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Ing. Michal Čarvaš, MBA 
předseda představenstva 
Nemocnice Prachatice, a.s..

1. Rok 2017 byl ve znamení hospodářské kon-
junktury, jež s sebou přinesla pozitivní věci, ale 
také rostoucí problém na trhu pracovních sil, 
který je ve zdravotnictví dlouhodobější a  jen se 
tak prohloubil. Ačkoli se problémy s nahrazením 
odcházejících zaměstnanců, především zdravot-
ních sester, dotkl i  naší nemocnice, podařilo se 
situaci zvládnout. Za to bych chtěl všem našim zaměstnancům poděkovat. 
Navíc se tento fakt vůbec neprojevil na produkci, která byla dokonce větší 
než v  referenčním roce, což jen ukazuje důvěru pacientů v  prachatickou 
nemocnici a kvalitu poskytované zdravotní péče. Věřím, že i nově nastou-
pivší pracovníci z Ukrajiny a dalších zemí využijí svoji pracovní příležitost 
a budou platnými členy našeho týmu.

2. Za významný úspěch považuji získání dotačních 
prostředků z programů IROP Návazná péče i v pro-
jektech E-Health. Pro naši malou nemocnici jde 
o významnou pomoc pro její další rozvoj. Díky těm-
to možnostem pořizujeme nové moderní přístroje, 
které usnadňují práci našim lékařům i zdravotním 
sestrám a umožňují ještě lepší péči o naše pacien-
ty. Letos se podařilo modernizovat vybavení naší 
gastroenterologické ambulance (poskytující péči 
o  pacienty nejen z  Prachaticka), včetně screenin-
gových vyšetření. Nové rentgeny poskytnou lepší 
zobrazovací možnosti s  menší zátěží radiací pro 
pacienty. Taktéž investice do IT zajistí do budouc-
na vyšší ochranu dat, jejich lepší využívání i nové 
aplikace pro personál i pacienty. Naše nemocnice 
je již několik let plně pokryta wi-fi, což si hospita-
lizovaní pacienti velmi pochvalují.

3. Na začátku nového roku čeká celou nemoc-
nici výměna starých postelí za nové, moderní, 

elektricky polohovatelné a pacienti rovněž dostanou i nové stolky. Na tuto 
výměnu jsme již dlouho čekali, ale až nyní se podařilo nalézt finanční pro-
středky k realizaci. Budeme pokračovat v modernizaci přístrojů z IROP na 
oddělení rehabilitace i centrální JIRP či v laboratořích. Taktéž budeme re-
alizovat obměnu HW i SW v rámci E-Health, školení zaměstnanců v rámci 
GDPR a chystáme se vybudovat nový urgentní příjem. 

1. Letošní rok byl pro českou ekonomiku velmi vydařený. Jak hodnotíte uplynulý rok ve vaší firmě?
2. Co se vám v uplynulém roce nejvíce podařilo?
3. Nemělo by se, jak se říká, usnout na vavřínech. Jaké výzvy vás tedy čekají v příštím roce?.
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Jak se letos dařilo společnostem, které se podílí na fungování českého zdravotnictví? 
Jak hodnotí svou letošní úspěšnost a na co se připravují v roce příštím? Bilancují  
ředitelé a další zástupci vedení firem.
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MUDr. Tomáš Gottvald 
generální ředitel a předseda představenstva 
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

1. Ekonomické výsledky i přes progresivní navyšová-
ní mzdových prostředků, kterým jsme reagovali na 
situaci na pracovním trhu v  českém zdravotnictví, 
budou dobré. Určitě překročíme finanční plán a bu-
deme směřovat k vyrovnanému hospodaření. Takže 
letošní rok byl dobrý, ale zároveň hledím s obavami 
do roku 2018 i  dalších let. Tlak na mzdový nárůst 
ve zdravotnictví vytvořil velmi nebezpečnou spirálu 
a při jakémkoliv drobném výkyvu české ekonomiky 
to může znamenat velké problémy pro hospodaření 
většiny českých nemocnic. 
 
2. V poslední době se relativně slušně vyvíjí personální situace, přišel k nám vel-
ký počet lékařů i sester. Po určitém neklidu bezprostředně po fúzi a vzniku spo-
lečnosti jsme již vnímáni jako stabilní, prosperující firma. Platit své závazky, 
máme dostatek finančních zdrojů na účtech, byli jsme schopni provést akvizici 
historicky vyvedených provozů. Od prvního března jsme byli schopni navýšit zá-
kladní mzdy o deset procent, byli jsme úspěšní se žádostmi o dotace z evropských 

fondů. Za všechny bych jmenoval nový pavilon psy-
chiatrie v Pardubicích nebo projekty eHealth v rámci 
výzvy č. 26 eGovernment I. Podařila se nám změna 
organizační struktury a snížení počtu ředitelů. Ov-
šem za nejklíčovější záležitost považuji fakt, že jsme 
na půdě našeho vlastníka byli schopni obhájit plán 
rozvoje Nemocnice Pardubického kraje, strategický 
dokument pro naši společnost, který vznikal v rám-
ci našich vlastních odborných týmů. Teď by měl být 
v určitých intervalech dále rozpracováván a aktuali-
zován a měl by firmu neustále v jednotlivých oblas-
tech posouvat dopředu.
 
3. Máme rozpracováno zhruba 70 projektů a k nim 
ještě desítky drobných. Skrývá se za tím enormní 
zátěž pro naše zaměstnance. Jako klíčový vidím pro-
jekt centrálního urgentního příjmu v Orlickoústecké 
nemocnici za více než 300 milionů korun, u něhož je 
jednoznačné zadání vlastníka, aby se v příštím roce 
začalo stavět. Pomůže uspořádání nemocnice, které 

bude reflektovat současnoé požadavky. Připravuje se rovněž projekt centrálního ur-
gentního příjmu a centralizace akutních oborů v Pardubické nemocnici za více než 
miliardu korun. Měl by se realizovat v horizontu tří až pěti let. Z menších projektů 
bych zmínil spuštění druhé magnetické rezonance a vybudování zázemí pro PET CT,  
což máme schváleno přístrojovou komisí. Pochopitelně je potřeba dál pracovat na 
personální oblasti. Dál posilovat jméno naší společnosti, abychom byli atraktiv-
ním zaměstnavatelem a měli dostatek spokojených zaměstnanců.

Ing. Václav Vachta, MBA 
generální ředitel a předseda 
představenstva EUC a.s.

1. Rok 2017 byl pro nás ve znamení rozjezdu mno-
ha důležitých projektů. Zahájili jsme transforma-
ci našich poliklinik, které se přibližují potřebám 
klientům. Začali jsme v Kladně, kde se klienti mo-
hou již objednat, rozšiřujeme ordinační hodiny 
a  mizejí nám fronty v  čekárnách. Ústředním ko-
munikačním bodem se tak stává recepce. Startu-
jeme projekty v oblasti telemedicíny a péče o chronicky nemocné. Výzmnam-
ně jsme posunuli laboratorní segment, kde dosahujeme meziročního růstu  
20 %.

Koupili jsme dvě  mamodiagnostická centra v  Pardubicích, kliniku Ho-
molka Premium Care, v  Ostravě velkou polikliniku Mephacentrum a  další 
akvizice máme před dokončením. Pro naše zařízení prémiové péče Canadian 
Medical jsme získali atraktivní prostory v pražských Jinonicích v areálu Wal-

trovka. Dosáhli jsme odhadovaný obrat 2,5 mili-
ard korun. Takže panuje spokojenost.  

2. Prodali jsme svůj příběh investorům, kteří zjev-
ně naší stabilitě a  rozvojovému potenciálu věří.   
V  listopadu   jsme vydali emisi pětiletých dluho-
pisů v  celkovém objemu 1,4 miliardy korun, ty 
byly během tří hodin prodány   institucionálním 
investorům,   bankovním institucím a  klientům 
privátního bankovnictví. Šlo o  první úspěšnou 
emisi dluhopisů v sektoru zdravotnictví v ČR. Pe-
níze využijeme také na další akvizice.

3. Zkusím se dívat dále než jen do příštího roku 
a  vyjádřit naši dlouhodobou vizi. Ambulantní 
kliniky a menší nemocnice dospějí k privatizaci. 
Politici pochopí, že základ ekonomicky udržitel-
ného kvalitního zdravotnictví tvoří ambulantní 
péče, promyšlená prevence a  péče o  chronicky 
nemocné. Všechno směřuje k větší elektronizaci, 

sdílení informací napříč zdravotnickými zařízeními, využívání telemedicín-
ských služeb. Pacienti se budou objednávat elektronicky a chroničtí nemocní 
mohou být ve spojení se svým lékařem i na dálku. V čekárnách se nemusejí 
tvořit fronty a lékaři budou údaje o svých klientech sdílet, léčba se tak sta-
ne jednoduší, účinnější a hlavně efektivnější. Za ní rádi přijdou další klienti 
EUC. A tuto vizi budou rádi sdílet lékaři pod křídly EUC, největší české am-
bulantní skupiny.
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PharmDr. Jiří Stránský
business Director Pharma,  
Sprinx Systems, a.s.

1. Sprinx Systems si stanovuje na každý rok dva 
typy cílů, finanční plán a priority. Priority nám 
pomáhají identifikovat dlouhodobé cíle pro jed-
notlivá oddělení naší společnosti, umožňují 
nám  soustředit se na cíle, které považujeme za 
důležité z  obchodního hlediska nebo i  z  hledis-
ka dalšího vývoje naší společnosti a  tuto kon-
centraci udržet. Úspěch v obchodní oblasti nám 
umožňuje věnovat se o to více vývoji a zdokona-
lení našich řešení. V  právě končícím roce jsme 
se zabývali zejména rozvojem našich řešení v ob-
lasti e–Commerce, které jsme završili spuštěním několika nových portálo-
vých řešení pro naše zákazníky z  různých oborů. Spustili jsme také nové 
CRM produkty vycházející z  platformy CRM 7.x. V  oblasti zdravotnictví 
jsme uvedli v letošním roce aplikaci pro monitoring registru smluv a nyní 
ke konci roku uvádíme aplikaci pro distributorská hlášení dle nové plat-
né legislativy. A díky našim inovacím jsme tudíž spokojeni i po obchodní  
stránce.

2. Malých i  velkých věcí, které se nám v  právě 
uplynulém roce podařily, je celá řada. Rád bych 
upoznil především na dvě. Prvním z nich je sys-
tém aplikací pro práci s  ceníky, cenami, bonu-
sy a  ostatními trade marketingovými nástroji, 
hlavně ve farmaceutických firmách, například 
aplikace Back Office Toolkit, kterou v  prosin-
ci doplní aplikace pro hlášení distributorů dle  
DIS – 13 a  zejména držitelů registrace, které se 
bude dle nové legislativy provádět poprvé v lednu 
2018. 

Druhou věcí, která se povedla, je uvedení 
CRM produktů platformy CRM 7.x na trh v  ČR 
a USA. Jedná se o jednoduché obecně použitelné 
CRM produkty s integracemi na obou trzích, jež 
jsou obvykle používané jako řešení v oblasti eko-
nomického a organizačního software.

3. Velkou výzvou příštího roku je implementace 
GDPR postupů u  všech řešení, která máme im-

plementována u  našich zákazníků. Jsme připraveni implementovat pro-
cesy a  technická řešení podle jejich zadání a  cesty, kterou si k  realizaci 
požadovaných opatření vyberou. V  našem případě jde zejména o  portály, 
e–shopy a CRM řešení ve všech segmentech. 

Další výzvou pro příští rok v segmentu farmaceutického trhu je uvede-
ní aplikace pro monitoring zdravotnických prostředků.   

Václav Laštovka 
jednatel Proton Therapy Centra 

1. Vzhledem k tomu, že smyslem naší práce jsou vy-
léčení pacienti, hodnotím uplynulý rok jako velice 
dobrý. Nejenže se u  nás zvýšil počet úspěšně léče-
ných pacientů, ale zahájili jsme rovněž léčbu nových 
diagnóz. Jako příklad bych rád uvedl karcinom prsu.

Naše služby – stejně jako nemoci – neuznávají 
geografické hranice. V současné době se u nás léčí pa-
cienti z 25 zemí světa! Mohu bez nadsázky říci, že vše 
je podřízeno požadavkům našich klientů, to zname-
ná zajištění maxima pro dosáhnutí léčebného výsled-
ku a vysoké kvality námi poskytovaných služeb. Naše úspěchy na mezinárodní 
úrovni reprezentují dosažené výsledky léčby a také skutečnost, že naše postupy 
přebírají ostatní protonová centra ve světě. Spolupracujeme například s meziná-
rodní odbornou společností ILROG na tvorbě léčebných doporučení pro protono-
vou terapii v léčbě lymfomů. Naším hlavním cílem je zpřístupnění léčby českým 
pacientům. Tento cíl se nám daří plnit. Receptem je vzájemné propojení našich 
odborníků v multidisciplinárních týmech s kolegy z onkologických center, čímž 

je zajištěna komplexní péče o  pacienty. Nic z  toho, 
čeho jsme v letošním roce dosáhli, bychom nezvlád-
li bez našich zaměstnanců a kolegů z onkologických 
center, a proto jim patří za jejich práci obrovský dík. 

2. Je toho mnoho, z  čeho mohu vybírat, ale chtěl 
bych vyzdvihnout, že díky dlouhodobému sběru 
a  hodnocení dat dnes můžeme měřit kvalitu námi 
poskytované zdravotní péče, a  deklarovat tak účin-
nost a výhodnost protonové terapie. To jsou zásadní 
kritéria, která nám umožňují jak dosahovat nejlep-
ších léčebných výsledků, tak úspěšně rozvíjet spo-
lupráci s  tuzemskými a  zahraničními zdravotními 
pojišťovnami. Jednou z  našich nových zahraničních 
partnerských pojišťoven se nedávno stala britská 
zdravotní pojišťovna Bupa. Je pro nás velkým uzná-
ním, že si ze všech protonových center ve světě vy-
brala právě nás a že dalších 16 miliónů klientů bude 
v případě potřeby moci využívat naše služby.
 

3. V roce 2012 jsme se zařadili mezi první tři centra na světě, která začala používat 
nejmodernější protonovou technologii. Dříve jsme mohli říci, že jsme předběhli 
dobu, dnes děláme maximum, aby doba nepředběhla nás. Podle světových ana-
lýz se připravuje více než 300 protonových ozařoven. Zahájili jsme proto program 
v oblasti výzkumu a inovací, jenž povede ke zvýšení účinnosti léčby rakoviny. 
Jsme tedy na dobré cestě dostát našemu krédu – zpřístupnit protonovou léčbu 
všem, kteří ji potřebují. 


