Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2014
7. volební období

ZÁPIS
z 11. schůze
výboru pro zdravotnictví,
která se konala
dne 16. října 2014

Přítomni byli poslanci: Adam Vojtěch, Antonín Pavel, Běhounek Jiří, Brázdil Milan, Havíř
Pavel, Heger Leoš, Hnyková Jana, Holík Pavel, Hovorka Ludvík, Kaňkovský Vít, Krákora
Jaroslav, Koskuba Jiří, Mackovík Stanislav, Marková Soňa, Nohavová Alena, Nykl Igor,
Pastuchová Jana, Skalický Jiří, Svoboda Bohuslav, Štětina Jiří, Volčík Pavel, Vyzula
Rostislav
Janulík Miloslav
Omluveni: Kasal David, Kostřica Rom
11. schůzi výboru pro zdravotnictví vedl předseda výboru, poslanec prof. MUDr.
Rostislav Vyzula, CSc. Zahájil tuto schůzi v 15.30 hodin. Přivítal na jednání garanty
výjezdního zasedání: poslance prof. MUDr. Roma Kostřicu, CSc., poslance MUDr.
Miloslava Janulíka a poslance MUDr. Milana Brázdila. Dále přivítal zástupce ministerstva
zdravotnictví – ministra zdravotnictví MUDr. Svatopluka Němečka, MBA, náměstkyni pro
legislativu a právo JUDr. Lenku Tesku Arnoštovou, Ph.D., náměstka pro zdravotní pojištění
MUDr. Toma Philippa, Ph.D., MBA, náměstka pro ekonomiku a přímo řízené organizace
Mgr. Davida Kotrise, náměstka pro zdravotní péči prof. MUDr. Josefa Vymazala, DSc.,
ředitele odboru evropských fondů PhDr. Mgr. Jana Bodnára a vrchní ředitelku kabinetu
ministra Mgr. Lenku Taie Kolaříkovou, ředitele odboru kabinetu ministra Mgr. Jakuba
Kubáta, MUDr. Jarmilu Rážovou, Ph.D., zástupkyni hlavního hygienika. Za Všeobecnou
zdravotní pojišťovnu: ředitele, Ing. Zdeňka Kabátka, náměstka ředitele pro zdravotní péči
VZP MUDr. JUDr. Petra Hoňka, za Svaz zdravotních pojišťoven předsedu právní sekce Mgr.
Martina Baladu, za Státní ústav pro kontrolu léčiv zástupkyni ředitele Mgr. Irenu Storovou.
Za Jihomoravský kraj: radního pro oblast zdravotnictví a sociální politiky Jihomoravského
kraje Mgr. Marka Šlapala, starostu města Znojma Ing. Vlastimila Gabrhela, ředitele FNuSA
MUDr. Martina Pavlíka, Ph.D., DESA, EDIC, ředitele FN Brno MUDr. Romana Krause,
MBA, ředitele nemocnice Znojmo MUDr. Miroslava Kavku, MBA, a další hosty: Mgr.
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Jakuba Dvořáčka, výkonného ředitele AIFP; Dr. Emila Zörnera, výkonného ředitel ČAFF;
MUDr. Miroslava Paláta, prezidenta asociace CzechMed; Mgr. Marka Hampela, za Grémium
majitelů lékáren; za Českou lékárnickou komoru PharmDr. Lubomíra Chudobu, prezidenta
ČleK; MUDr. Eduarda Bláhu, prezidenta Svazu léčebných lázní a další dle prezenční listiny.
Za garanty výjezdního zasedání vystoupil předseda Výboru pro zdravotnictví prof.
MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. Seznámil přítomné s programem celého výjezdního zasedání a
jeho dosavadním průběhem. Upozornil na problémy v brněnském zdravotnictví.
Předseda výboru seznámil přítomné s programem schůze:
1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o
změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk
307/
Odůvodní: Ministr zdravotnictví, MUDr.
Svatopluk Němeček, MBA, MUDr. Tom
Philipp, Ph.D., MBA, náměstek ministra
zdravotnictví pro zdravotní pojištění
Zpravodaj: posl. Mgr. Soňa Marková
2.

Zpráva pracovní skupiny pro evropské fondy - posl. MUDr. Vít Kaňkovský, posl. MUDr.
Igor Nykl a posl. Ing. Ludvík Hovorka.

3.

Zpráva pracovní skupiny pro pražské zdravotnictví – posl. MUDr. Vít Kaňkovský, posl.
MUDr. David Kasal, posl. Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., posl. MUDr. Jiří Koskuba,
posl. Ing. Ludvík Hovorka

4. Regionální problematika Jihomoravského kraje - diskuse s přítomnými hosty
5. Sdělení předsedy
6. Různé
19:30 – 21:30

Pozvání hostů na pracovní večeři s členy Výboru pro zdravotnictví Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky

Proběhlo hlasování o schválení programu: Hlasování: PRO: 21, PROTI: 0, ZDRŽEL SE:
0. Program byl schválen. (usnesení č. 54)
Ad 1) Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním
pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 307/
Ke sněmovnímu tisku vystoupil ministr zdravotnictví, Svatopluk Němeček. Jde o návrh, který
zlepšuje a upravuje podmínky tak, aby byly v souladu s právním řádem. Úpravou podmínek se
umožní pojištěncům absolvovat delší, četnější lázeňské léčebné pobyty, dojde k upřesnění
ustanovení, jež jsou nejednotně vykládána. Účelem je stabilizace situace v lázeňství, úprava délky

2

pobytu u vybraných indikací formou komplexní péče na 28 dnů a u příspěvkové péče u
opakovaných pobytů na 21 dnů, resp. 14 dnů.
Dále vystoupila posl. Soňa Marková, zpravodajka pro tento tisk. Přednesla svou zpravodajskou
zprávu, kde shrnula obsah tisku včetně jeho projednávání ve Sněmovně. Lhůta pro projednávání
byla pro tento tisk zkrácena na 30 dní.
Proběhla obecná rozprava, do které se přihlásil poslanec Ludvík Hovorka s dotazem, zda bylo
nutno překlápět indikační seznam do zákona, zda nebylo možno vytvořit pouze dodatek. Dále
představil svůj pozměňovací návrh, týkající se zveřejňování smluv. Indikační seznam by měl začít
platit od 1. 1. 2015.
K bodu vystoupil ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček s tím, že by byl rád, aby nedošlo k
ohrožení platnosti výše uvedeného indikačního seznamu. MZd má na rozdíl od avizovaného PN
poslance Ludvíka Hovorky, doplněny sankce a lhůty.
V debatě dále vystoupili posl. Leoš Heger, posl. Pavel Antonín a posl. Ludvík Hovorka, který
přednesl svůj druhý pozměňovací návrh, týkající se sekce VIII. – nemoci močového ústrojí v
indikačním seznamu. Tento pozměňovací návrh si osvojil za Mariánské lázně.
Poslanec Igor Nykl vyjádřil podporu pozměňovacímu návrhu poslance Hovorky, týkajícího se
zveřejňování smluv. Dále proběhla debata o úhradových mechanismech a novele zákona č.
48/1997 Sb. V debatě vystoupili náměstek ministra zdravotnictví Josef Vymazal, posl. Jiří
Běhounek a ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.
Předseda výboru posl. Rostislav Vyzula znovu připomněl poslancům nutnost, předkládat
pozměňovací návrhy výboru pro zdravotnictví alespoň tři dny před jednáním tak, aby se s nimi
mohli všichni seznámit.
Poslanec Ludvík Hovorka vystoupil s tím, že svůj pozměňovací návrh za Mariánské lázně nechá
na autorovi, ale chce hlasovat PN ke zveřejňování smluv. Pozměňovací návrh poskytl na
podvýboru pro ekonomiku ve zdravotnictví, zdravotní pojištění a lékovou politiku na jednání před
deseti dny.
Bylo hlasováno o možnosti vystoupení veřejnosti na schůzi Výboru pro zdravotnictví.
Hlasování: PRO: 21, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0. Návrh byl schválen.
Vystoupil prezident Svazu léčebných lázní Eduard Bláha. Sdělil, že všechny připomínky svazu
byly zpracovány a nyní mají obavy o termín účinnosti, aby byl dodržen. Dále v rozpravě vystoupili
poslanec Leoš Heger, ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček, náměstkyně pro legislativu Lenka
Arnoštová a za platformu zdravotních pojištěnců Ondřej Dostál.
Poslanec Jaroslav Krákora přednesl svůj pozměňovací návrh od Svazu diabetiků.
Bylo hlasováno o pozměňovacích návrzích:
1. Pozměňovací návrh posl. Jaroslava Krákory (dezinfekce pro diabetiky):
Hlasování: PRO: 14, PROTI: 1, ZDRŽELO SE: 5. Návrh byl přijat.
2. Pozměňovací návrh posl. Ludvíka Hovorky (transparentnost smluv):
Hlasování: PRO: 7, PROTI: 3, ZDRŽELO SE: 10. Návrh nebyl přijat.
Proběhlo hlasování o usnesení k tisku 307 jako celku:
Hlasování: PRO 20, PROTI: 0. ZDRŽELO SE: 0. Usnesení bylo schváleno (usnesení č. 55)
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Ad 2)

Zpráva pracovní skupiny pro evropské fondy - posl. MUDr. Vít Kaňkovský, posl.
MUDr. Igor Nykl a posl. Ing. Ludvík Hovorka
Tento bod v krátkosti uvedl poslanec Vít Kaňkovský, shrnul základní informace ke
strukturálním fondům a informoval o semináři, který se chystá uspořádat někdy na jaře příštího
roku. Dále konkretizoval některé programy – zaměstnanost, národní operační program, pohovořil o
vývoji čerpání ze strukturálních fondů.
Se svou prezentací vystoupil ředitel Odboru evropských fondů MZd PhDr. Mgr. Jan Bodnár.
(prezentace je přílohou zápisu)
Poslanec Vít Kaňkovský poděkoval MZd za spolupráci, hovořil dále o tom, jak je vnímána
psychiatrická péče, jedna z priorit. Informoval přítomné, že se skupina v průběhu následující
schůze PS znovu sejde a bude probírat další kroky a dále spolupracovat v této oblasti.
Poslanec Igor Nykl požádal ředitele Jana Bodnára o informaci kolem auditů. Zde pan ředitel
odkázal na Ministerstvo financí. K tomuto bodu proběhla diskuse, do které se přihlásil poslanec
Leoš Heger a Jiří Skalický.

Ad 3) Zpráva pracovní skupiny pro pražské zdravotnictví – posl. MUDr. Vít Kaňkovský,
posl. MUDr. David Kasal, posl. Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., posl. MUDr. Jiří
Koskuba, posl. Ing. Ludvík Hovorka
K tomuto bodu vystoupil poslanec Ludvík Hovorka s dotazem na pana ministra ohledně
výběrového řízení na ředitele Nemocnice na Homolce. To bylo zrušeno a byl jmenován Dr. Ing.
Ivan Oliva a všichni náměstci zůstali ve svých funkcích.
K tomuto ministr zdravotnictví informoval přítomné, že Ministerstvu zdravotnictví nic
neukládá povinnost vypisovat výběrová řízení. Vše je tedy plně v kompetenci MZd. Jmenoval Dr.
Olivu s tím, že mu plně věří a nebude zasahovat do personálních otázek chodu nemocnice. Věří mu,
že povede nemocnici směrem k transparentnosti a zruší dceřiné organizace.
Předseda výboru poslanec Rostislav Vyzula informoval přítomné o usnesení Policie ČR - k
řízení k některým kauzám v Nemocnici na Homolce – při správě majetku (gama nůž). K tomuto
ministr zdravotnictví sdělil, že žádnou zprávu od Policie ČR neobdržel a nemůže se tedy k tomu
vyjadřovat. Pan předseda jej požádal, aby se s materiálem seznámil a poté informoval poslance na
schůzi Výboru pro zdravotnictví. Ministr k tomuto sdělil, že až zprávu obdrží, poté se k ní vyjádří.
Profesor Vyzula požádal, aby byly zjištěny procesy na MZd, které vedou k podobným
schvalovacím procesům. Dále k tomuto bodu vystoupili poslanec Igor Nykl , poslanec Ludvík a
Hovorka a poslanec Jiří Běhounek. Profesor Vyzula avizoval, že předmětné usnesení PČR je
poslancům k dispozici k nahlédnutí.
Ad 4) Regionální problematika Jihomoravského kraje - diskuse s přítomnými hosty
Bylo shrnuto celé výjezdní zasedání, průběh návštěv v jednotlivých zdravotnických zařízeních
i na úřadech. Další debata proběhla k systému vykazování úhrad zdravotní péče. Vykazování
pomocí DRG se jeví jako nejpoctivější. Vystoupil ředitel VZP Ing. Zdeněk Kabátek. Hovořil o
minulosti a systému vykazování. Nyní ještě dobíhá výkonnový systém, jako důsledek minulosti,
kdy jednotlivá zdravotnická zařízení různě vykazovala a mají tedy různě nastaveny parametry.
Proto dochází k situaci, kdy různá zdravotnická zařízení mají různá vykazování za stejné výkony. K
tomuto vystoupil i ředitel FNuSA, MUDr. Martin Pavlík s tím, že fakturovali reálné částky, jiná
zdravotnická zařízení maximální cenu. Znovu hovořil o své prezentaci, se kterou se poslanci
seznámili během přijetí v nemocnici dne 15. října 2014, která se týká ekonomické situace
nemocnice a projektu ICRC (prezentace je přílohou zápisu). Pan poslanec Ludvík Hovorka znovu
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vznesl dotaz na financování výstavby 2. etapy ICRC – FNuSA a dále na systém vykazování – proč
má FNuSA tak nízký koeficient spec. výkonů. Proč je ve ztrátách i při relativně, pro zdravotnická
zařízení výhodné, úhradové vyhlášce. Dále pan poslanec Hovorka žádal o zachování spolupráce s
Mayo Clinic.
Pan poslanec Ludvík Hovorka navrhl usnesení k úhradovým mechanismům: Výbor pro
zdravotnictví žádá Ministerstvo zdravotnictví o urychlení prací na úhradových
mechanismech, které sjednotí úhrady za stejné výkony pro všechny poskytovatele. Proběhlo
hlasování o návrhu tohoto usnesení: PRO: 15, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0. Návrh usnesení
byl přijat. (usnesení č. 57)
K úhradovým mechanismům dále vystoupil znovu ředitel VZP Zdeněk Kabátek, náměstek
ředitele VZP Petr Honěk, náměstek pro ekonomiku a přímo řízené organizace MZd David Kotris a
ředitel FNuSA Martin Pavlík.
Proběhla debata ke zdravotnímu pojištění cizinců. Mělo by se upravit do konce roku ve
spolupráci zúčastněných resortů (MV, MPSV, MZd). K tomuto podal poslanec Leoš Heger návrh
na usnesení. Proběhlo hlasování o navrženém usnesení: PRO: 18, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0.
Návrh usnesení byl přijat. (usnesení č. 56)
Ad 5) Sdělení předsedy
Předseda výboru informoval přítomné poslance o žádosti o schůzku zástupců organizace
UNAIDS se členy Výboru pro zdravotnictví dne 5. listopadu 2014. Požádal poslance o nahlášení
své účasti.
K epidemii ebola vystoupila zástupkyně hlavního hygienika ČR Jarmila Rážová. Shrnula
statistiky úmrtnosti a přednesla krátkou zprávu o vývoji této epidemie. Úmrtnost na infekci ebola je
49, 9 %. V současné době probíhá screening na letišti V. Havla. ČR vysílá 1, 8 mil. Kč na
humanitární pomoc, na ochranné pomůcky. Dále informovala o zařízení v Těchoníně, které je
schopno spustit svůj provoz do 72 hodin od informace o takto nakaženém pacientovi.
Ad 6) Různé
Poslanec Hovorka informoval o příští 7. schůzi podvýboru pro ekonomiku ve zdravotnictví,
zdravotní pojištění a lékovou politiku VZ, která proběhne v 1. či 2. týdnu v listopadu t. r. Týkat se
bude kmenových buněk.
Poslanec Skalický informoval o materiálu AIFP – Slovníčku lékové politiky, který byl přítomným
rozdán a proběhla k němu krátká prezentace, kterou přednesl výkonný ředitel AIFP Jakub
Dvořáček. Slovníček bude poslancům zaslán i elektronickou formou.
Schůze Výboru pro zdravotnictví byla ukončena v 19. 15 hodin a přítomní poslanci i hosté
byli pozváni na pracovní večeři k diskusi nad dalšími tématy.
Za správnost: Mgr. Martin Blažek
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Jana Hnyková, v.r.
ověřovatelka výboru
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Rostislav Vyzula, v.r.
předseda výboru pro zdravotnictví

