Pozměňovací návrh poslance Víta Kaňkovského ke ST 287 – vládnímu návrhu
zákona o státním rozpočtu pro rok 2019

Vládní návrh zákona o státním rozpočtu pro rok 2019 se navrhuje upravit takto:
Varianta A:
-

Kapitola 335 Ministerstvo zdravotnictví - zvýšit rozpočet průřezového ukazatele kapitoly
335 – MZ „Výdaje vedené v ISPROFIN EDS/SMVS celkem“ o částku 10 000 000 Kč. Toto
navýšení bude využito na navýšení financování programu reprodukce majetku č. 13510
Podpora hospicové paliativní péče v ČR. Toto zvýšení se promítne do příslušných ukazatelů
kapitol v návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2019.

-

Kapitola 301 – Kancelář prezidenta republiky - snížit výdaje kapitoly 301 – Kancelář
prezidenta republiky o částku 10 000 000 Kč ve specifickém ukazateli „Výdaje vlastního
úřadu Kanceláře prezidenta republiky“. Toto zvýšení se promítne do příslušných ukazatelů
kapitol v návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2019.

Varianta B
-

Kapitola 335 Ministerstvo zdravotnictví - zvýšit rozpočet průřezového ukazatele kapitoly
335 – MZ „Výdaje vedené v ISPROFIN EDS/SMVS celkem“ o částku 10 000 000 Kč. Toto
navýšení bude využito na navýšení financování programu reprodukce majetku č. 13510
Podpora hospicové paliativní péče v ČR. Toto zvýšení se promítne do příslušných ukazatelů
kapitol v návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2019.

-

Kapitola 398 Všeobecná pokladní správa - snížit výdaje kapitoly 398 Všeobecná pokladní
správa ve specifickém ukazateli „Vládní rozpočtová rezerva“ o částku 10 000 000 Kč.

Varianta C
-

Kapitola 335 Ministerstvo zdravotnictví - zvýšit rozpočet průřezového ukazatele kapitoly
335 – MZ „Výdaje vedené v ISPROFIN EDS/SMVS celkem“ o částku 10 000 000 Kč. Toto
navýšení bude využito na navýšení financování programu reprodukce majetku č. 13510
Podpora hospicové paliativní péče v ČR. Toto zvýšení se promítne do příslušných ukazatelů
kapitol v návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2019.

-

Kapitola 398 Všeobecná pokladní spáráva - snížit výdaje kapitoly 398 Všeobecná pokladní
správa v ukazateli „Stavební spoření“ o částku 10 000 000 Kč.

Odůvodnění:
Zajistit kvalitní péči o nevyléčitelně nemocné patří mezi zásadní úkoly každé společnosti.
Ministerstvo zdravotnictví zřizuje program reprodukce majetku č. 13510, jedná se pokračující
program reprodukce majetku, který byl schválen Ministerstvem financí v roce 2016, a který vychází z

Doporučení Rady Evropy č. 1418/1999, o ochraně lidských práv a důstojnosti nevyléčitelně
nemocných a umírajících, tzv. Charty práv umírajících.
Dlouhodobým cílem programu je zvýšení kapacity hospicových lůžek a dosažením poměru v počtu 5
lůžek na 100 000 obyvatel, což pro Českou republiku představuje kapacitu 516 hospicových lůžek. V
oblasti pořízení a zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku je cílem programu výstavba a
rekonstrukce hospiců a paliativních oddělení nemocnic včetně zajištění bezbariérových přístupů.
V tuto chvíli chybí kapacita lůžkového hospice v Kraji Vysočina, ve většině krajů pak chybí paliativní a
hospicová lůžka pro nevyléčitelně nemocné děti. U některých hospiců, které vznikaly v devadesátých
letech vyvstává potřeba modernizace těchto zařízení i v souvislosti se současnými trendy v oboru
paliativní péče.
Věcný záměr tohoto programu je ve střednědobém horizontu dále zaměřen na vytvoření optimálních
podmínek pro nevyléčitelně nemocné, jejichž zdravotní stav vede v blízké budoucnosti ke smrti.
Věcných cílů programu bude dosaženo pořízením a zhodnocením dlouhodobého hmotného majetku
pro hospice a paliativní oddělení nemocnic, zejména polohovacích postelí, zvedáků pro imobilní
pacienty, antidekubitních matrací (slouží k zabránění proleženin u pacientů) a specializovaných
přístrojů, např. infuzních pump, laryngoskopů, monitorů měření tlaku.
Pro rok 2019 byly na program vyčleněny prostředky státního rozpočtu ve výši 12 500,000 tis. Kč. Tato
alokace je značně nedostatečná vzhledem k potřebám, které v oblasti paliativní a hospicové péče
vyvstávají. Proto navrhuji navýšení tohoto titulu o 10 000 000,- Kč s variantně řešeným pokrytím
zvýšených výdajů.
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