Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2015
7. volební období

ZÁPIS
z 24. schůze
Výboru pro zdravotnictví,
která se konala dne 14. října 2015
v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1
místnost č. 48

Přítomni byli poslanci: Antonín Pavel, Brázdil Milan, Heger Leoš, Hnyková Jana, Holík
Pavel, Hovorka Ludvík, Kaňkovský Vít, Kasal David, Koskuba Jiří, Kostřica Rom, Krákora
Jaroslav, Mackovík Stanislav, Marková Soňa, Nohavová Alena, Nykl Igor, Pastuchová Jana,
Skalický Jiří, Svoboda Bohuslav, Štětina Jiří, Vyzula Rostislav
Omluveni: Adam Vojtěch, Běhounek Jiří, Havíř Pavel, Volčík Pavel
Předseda výboru prof. Vyzula zahájil schůzi výboru, přivítal všechny přítomné
poslankyně, poslance, zástupce z řad Ministerstva zdravotnictví a další hosty.
Poté seznámil přítomné s programem schůze výboru.
Program schůze:
1. Informace ministra zdravotnictví k aktuální situaci a zdravotním rizikům souvisejícím s
nárůstem imigrantů v ČR
Odůvodní: Ministr zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluk Němeček, MBA
2. Úhradová vyhláška na rok 2016
Odůvodní: Ministr zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluk Němeček, MBA
3.

Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
Odůvodní: Ministr zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluk Němeček, MBA

4. Sdělení předsedy

5. Různé

 Informace ředitele VZP Ing. Zdeňka Kabátka k situaci v IT odd. VZP
 Zahraniční pracovní cesta do JAR
Poslankyně Hnyková uvedla, že byl stažen původně navržený bod, týkající se zdravotněsociálního pomezí (sociálních lůžek) a žádá tedy, aby byl zařazen na program dalšího jednání
výboru. Toto téma bylo naposledy projednáváno na výjezdním zasedání VZ a VSP a od té
doby nejsou žádné zprávy. Profesor Vyzula k tomuto sdělil, že pracovní skupina dotčených
resortů se sešla v červnu t.r.
Poslankyně Marková požádala o zařazení níže uvedených bodů do programu schůze:


Vládní návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti (sněmovní tisk
411) příprava na 2. čtení; pokračování



Vládní návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (sněmovní tisk
412) příprava na 2. čtení; pokračování



Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
právní úpravy rozpočtové odpovědnosti (sněmovní tisk 413) – příprava na 2.
čtení; pokračování

Dále do bodu různé navrhla zařadit informaci o národním programu řešení problematiky
HIV, AIDS.
Poslanec Hovorka navrhl zařadit do bodu různé: informaci o práci komise MZd pro
očkování a dále informaci, zda již existuje metodický pokyn – nařízení Vlády, či bližší
informace o aplikaci zveřejňování smluv, zákon je již v platnosti.
Proběhlo hlasování o takto doplněném programu schůze: PRO: 15, PROTI: 0,
ZDRŽELI SE: 2. Program byl schválen. (usnesení č. 104)
Ad 1) K bodu vystoupil ministr zdravotnictví. Informoval, že hygienické riziko je reálné, MZd
však připravuje kroky, má svůj plán, jak postupovat. Jde zejména o rizika primární a
sekundární (běžná infekční onemocnění, epidemie dětské obrny, atd.). Hlavními gestory jsou
Ministerstvo vnitra a hygienická služba. Ministerstvo vnitra a zdravotnictví se vzájemně
informují. MŠMT se zabývá integrací dětí do zařízení, MZd - vakcinace, difterický antitoxin,
atd. Byl stanoven expertní tým pro ochranu obyvatelstva. Prakticky to vypadá tak, že imigranti
podstupují vstupní screening dle charakteru pobytu (rtg plic, vyšetření stolice, syfilis +
očkování dětí).
Poslankyně Marková vznesla dotaz, zda se počítá s navýšením financí, ti co žádají o azyl
– hradí za ně Ministerstvo vnitra? Za žadatele o azyl hradí stát. Náměstek Philipp sdělil, že jde
zatím o jednotky milionů. Poslanec Kostřica hovořil o virových infekcích, neuroinfekcích, zda
nemohou přijít s přílivem cizinců. Poslankyně Hnyková žádá o ubezpečení ze strany MZd, že
oba resorty, Ministerstvo zdravotnictví i Ministerstvo vnitra budou spolupracovat.
Proběhlo hlasování o načteném usnesení, kdy Výbor pro zdravotnictví vzal
přednesené informace jednohlasně na vědomí. (usnesení č. 105)
Ad 2) Za Ministerstvo zdravotnictví vystoupil ministr zdravotnictví s krátkým představením
úhradové vyhlášky. Má být vydána do konce října. Hovořil o pozměňovacím návrhu poslance

Hovorky, který měl smysl. Sdělil dále, že důležitý byl moment rozhodování, kdy se navyšovala
platba za státního pojištěnce (1,8 mld.), do 30. 6. 2015. Vyhláška je výrazně prorůstová, velké
segmenty mají nárůst až 3% a nějaké další možnosti. S prezentací poté vystoupil náměstek
MZd Tom Philipp (prezentace je přílohou zápisu).
Dále k tomuto bodu proběhla diskuse, do které se přihlásili: posl. Hovorka (námitka
Ústavního soudu – regulační opatření v rozporu s Ústavou, úhradové paušály pro nemocnice).
V Úhradové vyhlášce došlo ke změně v tom, že v ní nejsou koeficienty přechodu pacientů.
Nyní je Úhradová vyhláška na Legislativní radě vlády. Poslanec Skalický vznesl dotaz,
týkající se signálního kódu, ten slouží pro regulaci výpadku regulačních poplatků. Posl.
Vyzula – rovněž debata ohledně signálního kódu a lékáren. Poslankyně Hnyková – vznesla
dotaz na odbornost 913. Jaká bude úhrada, kolik bude finančních prostředků. Pokud bude
přetrvávat současný stav, budou propouštěny všeobecné sestry ze zařízení sociální péče.
Vzhledem k tomu, že dle právníků, je zařazení této odbornosti do Úhradové vyhlášky nad
rámec zmocnění zák. č. 48, byla tato odbornost z vyhlášky vyňata. Zákon o zdravotní
službách, měl by být r. 2017 v Parlamentu. Poslanec Antonín – upřesnil informaci, týkající se
3% navýšení pro zdravotnická zařízení – 5% navýšení platů pro zaměstnance. Dále k tomuto
tématu vystoupili poslanci David Kasal, Leoš Heger, Bohuslav Svoboda, Vít Kaňkovský,
Ludvík Hovorka (novorozenecká sekce, biologická léčba v revmatologii, centrová léčba,
úhrada ambulantním specialistům).
Proběhlo hlasování o vystoupení veřejnosti na schůzi výboru: hlasování: PRO:
20, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0.
V diskusi vystoupili: PharmDr. Chudoba, dr. Schlesinger, Kerkeš, prof. Šlampa dr.
Fiala a další.
Proběhlo hlasování o načtením usnesení, kdy Výbor pro zdravotnictví bere
přednesené informace k Úhradové vyhlášce na vědomí. (usnesení č. 106)
Ad 3) K bodu představil svou prezentaci náměstek MZd Philipp. V seznamu je 33 nových
výkonů, 58 výkonů bylo vyřazeno. Byl upraven signální kód, vznikly 2 nové výkony
(protonová terapie). V budoucnu má být upgradováno 3500 výkonů. Posl. Hovorka vznesl
dotaz na výkony – gamanože a cibernože (robotická chirurgie) – proč gamanůž není
dlouhodobě zařazen. Dále proběhla diskuse nad novým výkonem – výdej léčiva v lékárně.
Proběhlo hlasování o předložených informacích k tomuto bodu Výborem pro
zdravotnictví, kdy výbor vzal informace na vědomí. (usnesení č. 107)
Ad 4) Proběhla sloučené rozprava ke sněmovním tiskům č. 411, 412 a 413, které byly
přerušeny v obecné rozpravě na 22. schůzi Výboru pro zdravotnictví. Poslankyně Marková,
jako zpravodajka, k těmto bodům, představila krátce své dva pozměňovací návrhy ke
sněmovním tiskům 412 a 413. Tyto pozměňovací návrhy byly rozdány všem přítomným
poslancům. Jde zejména o zrušení povinností pro zdravotní pojišťovny poskytovat informace
1x měsíčně Ministerstvu financí a předkládat střednědobé výhledy. Dle sdělení Ministerstva
financí je toto vyjmutí povinností dle EU nepřípustné. Povinnost je dána evropskou
legislativou. Rozpočtový výhled by neměl chybět. Schůzi převzal ve vedení poslanec Jaroslava
Krákora, místopředseda výboru.
Proběhlo hlasování o přerušení všech tří zmíněných tisků v obecné rozpravě. Hlasování:
PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0. (usnesení č. 108, 109, 110).

Ad 5)

Poslankyně Marková hovořila o omezených prostředcích pro „Dům světla“, narostl
počet nově diagnostikovaných HIV infekcí. Dotační program se zvýšil ze 3 na 6 milionů. 945
tis. Kč však zůstalo nevyčerpáno. Poslankyně Marková vznesla dotaz na tyto zbylé finance, zda
je možno je ještě dočerpat a na systém, jakým byly finance přidělovány – Národni program
řešení problematiky HIV, AIDS.
K tomuto náměstek MZd Valenta uvedl, že byl obměněn koordinátor, aktivizovala se
práce komise, podařilo se navýšit dotační program. Byla zvýšena podpora projektů o 30%.
Výběrová řízení probíhala v několika kolech, kdy finance byly přidělovány dle úrovně
projektu. 1/3 projektů byla odmítnuta z důvodů nekvality.
Poslankyně Marková navrhla k tomuto bodu dvě usnesení:
1) Výbor pro zdravotnictví žádá Ministerstvo zdravotnictví, aby neprodleně zajistilo rozdělení
945 tisíc Kč z Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS. Jako nejvhodnější se
jeví dofinancování současných projektů prevence HIV/AIDS realizovaných do konce roku
2015, které nezískaly požadovanou výši dotace.
2) Výbor pro zdravotnictví žádá Ministerstvo zdravotnictví, aby informovalo Výbor pro
zdravotnictví o činnosti koordinační skupiny Národního programu řešení problematiky
HIV/AIDS za období 2013 – 2015 a poskytlo vyhodnocení dosavadního plnění cílů
Národního programu řešení této problematiky na období 2013 – 2017 a to včetně
vyhodnocení efektivnosti jeho financování.
Poslanec Heger vznesl nesouhlas s navrženými usneseními. Pokud žadatelé nesplnili
kritéria, měly by se finance vrátit MF.
Hlasování o usnesení posl. Markové č. 1. Hlasování: PRO: 2, PROTI: 4,
ZDRŽELO SE: 9. Usnesení nebylo schváleno.
Hlasování o usnesení posl. Markové č. 2. Hlasování: PRO: 2, PROTI: 1,
ZDRŽELO SE: 11. Usnesení nebylo přijato.
Výbor pro zdravotnictví přesto žádá MZd o zprávu, pravidelná hodnocení programu
HIV, AIDS.

Situace v IT odd. VZP – vystoupil ředitel VZP, Ing. Kabátek. V krátkosti informoval o
celé kauze přítomné. Přijal preventivní opatření, 3 zaměstnanci spjatí s prací na všeobecných
zakázkách – z důvodu vyloučení střetu zájmů potrestáni, u dotčených došlo k finančnímu
postihu. Po dokončení auditu budou přijata další opatření. Poslanci Skalický a Hovorka chtějí,
aby byla k tomuto bodu předložena souhrnná zpráva na Správní radě VZP. Profesor Vyzula
podal dotaz na přesné zadání interního a vnějšího auditu, které ředitel Kabátek načetl. Poslanec
Bendl vznesl dotaz, kdy bude audit ukončen? (5 – 6 týdnů).
Výbor pro zdravotnictví vzal tuto informaci na vědomí.

Profesor Vyzula seznámil přítomné se zahraniční pracovní cestou do JAR, která čeká
výbor v termínu od 8. do 14. listopadu 2015. Proběhlo hlasování o navržených poslancích v
této delegaci. Hlasování: PRO: 15, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 1 (usnesení č. 111)



Posl. Hovorka navrhl do další schůze zařadit bod, týkající se práce komise MZd pro
očkování.


Profesor Vyzula načetl termín výjezdního zasedání výboru do Zlína v termínu od
4. do 6. listopadu 2015. Tento termínu pro příští schůzi byl jednohlasně schválen.
(usnesení č. 112)

Profesor Vyzula hovořil o proběhlé semináři ČLK k tématu právního postavení lékaře
a vznesl pochvalu ČLK za tento přínosný seminář, který byl tohoto typu první. Zároveň uvedl
seminář posl. Markové a Hnykové k tématu zákona 96/2004 Sb, který se uskuteční 13.
listopadu 2015.

Profesor Vyzula přečetl dopis Pediatrické společnosti ohledně sloučení vzdělávacího
programu - členové výboru vzali tuto informaci na vědomí.

Dále profesor Vyzula načetl dopis pana Šinágla, týkající se očkování proti chřipce.
(MZd upozorněno na odkaz na stránkách ministerstva.)

Dopis SÚKLu ohledně stability BCG vakcíny – došlo k vysvětlení pojmu
„bezprostřední“ použití. (Měl by být rovněž odkaz na webových stránkách MZd.)

Poslanec Hovorka vznesl dotaz na podzákonný předpis ohledně zveřejňování smluv –
náměstek Philipp sdělil, že je toto v budoucnosti možné, pokud budou problémy v aplikaci.
Schůze výboru skončila ve 12.45 hodin.
Další schůze výboru je plánována na 5. listopadu 2015 jako výjezdní zasedání do
Zlínského kraje.
Za správnost: Mgr. Martin Blažek, tajemník výboru

doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., v.r.
ověřovatel výboru

prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., v.r.
předseda výboru

