
Národní informa ční systém sledování náklad ů na 
nákup zdravotnické techniky speciálního

zdravotnického materiálu a lék ů



VÝCHOZÍ SITUACE

� Nejednotný systém nákupů v různých typech zdravotnických zařízení

� Neexistence, případně nejednotnost , referenčních ceníků

� Nejednotný systém kontroly hospodárnosti nákupů

� Nerovný vztah zákazník vs. dodavatel (informační asymetrie)



VÝCHOZÍ SITUACE

� Současná situace při uzavírání obchodně závazkových vztahů
ve zdravotnictví (tzv. zdravotnických nákupech) je charakteristická
nedostatkem referenčních informací o nákupech, cenách a dalších 
údajích a může vést k nižší efektivit ě vynakládaných prost ředků

� Tato situace je markantní zvláště v případě nákupů zdravotnické
techniky, zdravotního materiálu a léků

Ministerstvo zdravotnictví ČR za podpory evropských 
fond ů zajistí implementaci národního systému sledování

nákladovosti t ěchto komodit 

Systém bude postaven na modulární webové aplikaci



ZÁKLADNÍ FUNKCIONALITY SYSTÉMU

Národní informa ční systém sledování náklad ů na nákup lék ů, 
zdravotnického materiálu a zdravotnické techniky

LÉKY

�kódy/názvy
�účinná látka
�typ VŘ
�statistické údaje 
(minimální cena,
maximální cena, 
průměrná cena, 
počet)

ZDRAV. MATERIÁL

�typy/názvy
�použitá technologie
�typ VŘ
�statistické údaje 
(minimální cena, 
maximální cena, 
průměrná cena, 
počet)
�životnost

ZDRAV. TECHNIKA

�typy/názvy
�použitá technologie
�typ VŘ
�statistické údaje 
(minimální cena, 
maximální cena, 
průměrná cena, 
počet)
�životnost
�smluvní zajištění
pojišťovnami



UŽIVATELÉ SYSTÉMU

�Odborná ve řejnost - management zdravotnických zařízení (zadavatelé VZ)
�Široká ve řejnost - bude umožněna transparentní kontrola veřejných výdajů
�Zřizovatelé zdravotnických za řízení - kraje, obce, ministerstva apod. 

(kontrola efektivity řízení organizací)
�Zdravotní pojiš ťovny - možnost využití při stanovení úhrad
�Uchazeči o ve řejné zakázky - dodavatelé (transparentnost trhu)

Webová aplikace bude zejména pro management zdravotnických zařízení
účinným nástrojem pro transparentní stanovení předpokládané hodnoty 

veřejných zakázek a zdrojem dat pro kontrolu dosažené ceny 

Zefektivní se systém zdravotnických nákup ů



PŘÍNOSY PROJEKTU

Poskytovatelé
�Zvýší efektivitu vynakládání veřejných prostředků ve zdravotnictví
�Posílí tržní prostředí ve zdravotnictví v oblasti nákupů sníží ceny
�Umožní jednotnou klasifikace produktů
�Vytvoří platformu pro porovnávání efektivity použitých postupů

při zadávání veřejných zakázek

Dodavatelé
�Posílí tržní prostředí ve zdravotnictví v oblasti nákupů
�Umožní kontrolu transparentnosti postupu zadavatelů při zadávání VZ

Ministerstvo zdravotnictví, zdravotní pojiš ťovny
�Poskytne dat použitelná při definování výše úhrad 



PŘÍNOSY PROJEKTU

Zřizovatelé zdravotnických za řízení
�Umožní kontrolu efektivity řízení zdravotnických zařízení v rámci 

nákupních procesů
�Umožní srovnání jednotlivých zdravotnických zařízení

Široká ve řejnost
�Umožní kontrolu efektivity a transparentnosti vynakládání

veřejných prostředků



EXPERTNÍ TÝM A FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

� V současné době se vytváří expertní tým
� Vzhledem k velké náročnosti projektu a nutnosti jeho udržitelnosti je

záměrem MZ zapojit do přípravy a realizace projektu odbornou veřejnost

Návrh složení expertní skupiny
� Zástupci ministerstva zdravotnictví, SUKL, ÚZIS
� Zástupci profesních komor (ČLK, ČLnK)
� Zástupci poskytovatelů (asociace nemocnic)
� Zástupci pojišťoven
� Národní referenční centrum
� Nezávislí odborníci
� Asociace krajů
Představitelé těchto skupin jsou nyní postupně oslovováni

Finan ční krytí projektu
Realizace projektu se předpokládá za podpory Integrovaného operačního 

programu, oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví



Děkuji za pozornost!


