Zde se lepí čárový kód

Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2013
7. volební období

ZÁPIS
z 2. schůze
výboru pro zdravotnictví,
která se konala dne 10
. prosince 2013
v budově Poslanecké sněmovny, Malostranské nám. 7/19, 118 26 Praha 1
místnost č. 48 – “Konírna“

Přítomni byli poslanci: Adam Vojtěch, Antonín Pavel, Bendl Petr, Heger Leoš,
Hnyková Jana, Holík Pavel, Hovorka Ludvík, Jakubčík Igor, Kasal David, Kostřica Rom,
Krákora Jaroslav, Mackovík Stanislav, Marková Soňa, Nohavová Alena, Nykl Igor, Pastuchová
Jana, Skalický Jiří, Svoboda Bohuslav, Štětina Jiří, Vyzula Rostislav
Omluveni: Běhounek Jiří, Brázdil Milan, Kaňkovský Vít, Koskuba Jiří, Volčík Pavel
Schůzi výboru pro zdravotnictví vedl předseda výboru, poslanec Rostislav Vyzula.
Zahájil tuto schůzi v 9.00 hodin. Přivítal přítomné a představil program schůze.
1. Návrh rozpočtu na rok 2014 – kapitola 335 – Ministerstvo zdravotnictví ČR
2. Sdělení předsedy
3. Různé
Proběhlo hlasování o návrhu programu schůze. Hlasování: PRO: 17, PROTI: 0,
ZDRŽEL SE: 0. Návrh programu byl přijat. (usnesení č. 6)
Předseda výboru přivítal hosty výboru za Ministerstvo zdravotnictví - MUDr. Martin Holcát,
MBA - ministr zdravotnictví, Ing. Petr Salák – náměstek ministra zdravotnictví pro řízení a
ekonomiku, Ing. Ladislava Klimentová, ředitelka odboru finančního Mzd.
K bodu 1 – Návrh rozpočtu na rok 2014 – kapitola 335 – Ministerstvo zdravotnictví
ČR
Návrh rozpočtu na rok 2014 za ministerstvo zdravotnictví uvedl ministr zdravotnictví
MUDr. Martin Holcát, MBA. Přednesl prezentaci, která je přílohou tohoto zápisu. Představil i
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náměstka pro řízení a ekonomiku, Ing. Petra Saláka a ředitelku finančního odboru Ing. Ladislavu
Klimentovou, kteří představili rozpočet podrobněji.
Poté předal předseda slovo zpravodaji k tomuto tisku, místopředsedovi výboru, poslanci
Jaroslavu Krákorovi. Poslanec Krákora zopakoval některá čísla z návrhu rozpočtu, která se
shodovala s jiţ přednesenými.
Proběhla obecná rozprava.
Do rozpravy se přihlásil místopředseda výboru poslanec Leoš Heger. Vznesl dotaz na
avizovanou částku 4, 5 mld. Kč (závazky, rozestavěné stavby). Ministr zdravotnictví se omluvil
za chybu, jde o částku 4 mil. Kč (0,5%).
Poslanec Štětina vznesl dotaz na přílohu č. 1 – zvláštní zdravotnická zařízení – dle něj
nejsou čísla konkrétní. Ţádá přesné vyúčtování, týkající se rezidenčních míst.
K tomuto dotazu vystoupil ministr zdravotnictví. (Jde o avizovaných 500 mil. Kč ročně,
které měly být přesunuty z „vakcín“ na systém vzdělávání zdravotnických pracovníků –
rezidenční místa). Další dotaz byl na financování následné péče, orgány ochrany veřejného
zdraví (KHS) a IOP – zeštíhlování kontroly na MZd.
Náměstek Ing. Salák ujistil přítomné, ţe finanční prostředky na rezidenční místa jsou
zajištěny. K SÚKLu uvedl, ţe MZd plánuje jej sloučit s Koordinačním střediskem pro
transplantace. U zeštíhlení u KHS jde zejména o platy.
Dále náměstek Ing. Salák uvedl, ţe u evropských fondů byly všechny výzvy vyuţity,
peníze vyčerpány. Ochrana veřejného zdraví – po dohodě s hlavním hygienikem došlo
k zeštíhlení, u některých programů, např. AIDS, došlo k navýšení.
Poslanec Hovorka ţádá přesnější členění na jednotlivé obory – chce přesný rozpis
čerpání.
Poslanec Skalický hovořil o navýšení příjmů u výdajů v rozpočtu oproti minulým letům.
Chválil ministerstvo za navýšení výdajů na vědu a výzkum. Vznesl dotaz na neinvestiční
prostředky pro přímo řízené organizace – fakultní nemocnice (450 mil. Kč).
Náměstek Ing. Salák uvedl, ţe nejde jen o navýšení u fakultních nemocnic, ale i
psychiatrických léčeben a dalších léčeben. Tato zařízení chtějí prodat nepotřebný majetek, ale
ţádají 100% plnění ze strany ministerstva.
Poslanec Igor Nykl se zeptal zástupců Ministerstva zdravotnictví na finanční mechanismy
u fondů EHP/Norsko a program Švýcarsko-české spolupráce. Čerpání probíhá stejně jako u
evropských fondů. Místopředseda Leoš Heger k tomuto sdělil, ţe jde o metodiky, kdy donátor
zadává své preference (Norsko – pediatrii, Švýcarsko – alokace do severomoravské oblasti –
zdravotně sociální sluţby).
Místopředseda výboru Leoš Heger vznesl ţádost na Ministerstvo zdravotnictví o finančně
analytický materiál s dlouhodobějšími časovými řadami členěný podle hlavních agend , institucí
a významných investičních akcí a při plánování a vypořádání státního rozpočtu a zdravotně
pojistných plánů. Poslanec Ludvík Hovorka ţádal o doplnění o programy, vedle agend.
Toto bylo načteno jako usnesení č. 7. Hlasování o usnesení: PRO: 20, PROTI: 0,
ZDRŽEL SE: 0. Návrh usnesení byl přijat.
Poslanec Bendl vznesl námitku, ţe rozpočet je projednáván pod tlakem a nebylo tedy
moţno se s ním detailněji seznámit. Je nepřehledný, špatně se v něm hledají jednotlivé poloţky.
Ptá se dále jaké jsou priority českého zdravotnictví? Nejsou nikde uvedeny.
Poté byla ukončena rozprava k tomuto bodu.
Proběhlo hlasování o usnesení č. 8. k návrhu státního rozpočtu na rok 2014 –
kapitola 335 – Ministerstvo zdravotnictví. PRO: 15, PROTI: 1 (posl. Bendl), ZDRŽELI SE:
4 (posl. Marková, posl. Nohavová, posl. Adam, posl. Mackovík). Návrh usnesení byl přijat.
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K bodu 2 – Sdělení předsedy předsedy
Předseda výboru informoval o konferenci pod záštitou Jana Hamáčka, předsedy
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve spolupráci s Radou seniorů České republiky, o.s. a pod
záštitou výboru pro zdravotnictví, která se uskuteční dne 12. prosince 2013 od 9.00 hodin
v místnosti č. 205, Sněmovní 1. Na tuto konferenci pozval všechny přítomné.
K bodu 3 – Různé
Bylo hlasováno o moţnosti vystoupení veřejnosti. Hlasování: PRO: 20, PROTI: 0,
ZDRŢELI SE: 0.
Poslanec Bendl vznesl ţádost na budoucího ministra zdravotnictví o informace o
rozpočtech jednotlivých zdravotnických zařízení.
Za veřejnost vystoupila paní Dagmar Ţitníková s materiály Odborového svazu
zdravotnictví a sociální péče ČR a materiály o aktuální situaci ve zdravotnictví. Přednesla
k tomuto krátkou řeč.
V závěru schůze předseda výboru poděkoval všem přítomným s tím, ţe o další schůzi
výboru pro zdravotnictví budou včas informováni.
Za správnost: Mgr. Martin Blaţek

Pavel Holík, v.r.
ověřovatel výboru

Rostislav Vyzula, v.r.
předseda výboru pro zdravotnictví

