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Zápis:
11. Úvod
Jednání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje (dále také jen „zdravotní
výbor“) zahájil doc. J. Vomáčka, který přivítal členy výboru.
Doc. J. Vomáčka se zeptal zda má někdo z členů zdravotního výboru připomínky k návrhy
programu. Připomínky nebyly. K tomu vydal zdravotní výbor usnesení.
Členové zdravotního výboru se dohodli na tom, že materiály pro jednání výboru budou
doručovány elektronicky s výjimkou materiálů pro E. Fischerovou a J. Nerušila, kterým budou
doručovány v písemné podobě.

12. Informace MUDr. M. Fischera, 1. náměstka hejtmana
Doc. J. Vomáčka předal slovo MUDr. M. Fischerovi, 1. náměstkovi hejtmana, který uvedl, že
změna – v minulém volebním období komise pro zdravotnictví, v tomto volebním období
výbor pro zdravotnictví - znamená posílení vlivu poradních orgánů ve zdravotnictví.
Zastupitelstvo Olomouckého kraje může ukládat výboru úkoly. MUDr. M. Fischer také sdělil,
že se bude snažit hájit a prosazovat výstupy a návrhy výboru.

13. Představení členů Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje
Poté došlo k předání jmenovacích dekretů členům zdravotního výboru. Zároveň se členové
výboru krátce představili.

14. Statut a Jednací řád zdravotního výboru
Doc. J. Vomáčka se dotázal členů výboru, zda mají podněty nebo připomínky ke Statutu
zdravotního výboru nebo k jednacímu řádu výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje.
Případně je možné, aby členové výboru předložili své připomínky později.
Doc. J. Vomáčka dále sdělil členům zdravotního výboru svůj záměr pověřit trvale Ing.
J. Kropáče, aby jako místopředseda výboru řídil výbor v době nepřítomnosti předsedy.
K tomuto bodu vydal zdravotní výbor dvě usnesení.

15. Seznámení s platnými
zdravotnictví

usnesení

Rady

a

Zastupitelstva

OK

v oblasti

Doc. J. Vomáčka seznámil členy zdravotního výboru s dosavadními usneseními Rady a
Zastupitelstva Olomouckého kraje v tomto volebním období.
Doc. J. Vomáčka vyzval MUDr. M. Fischera, aby informoval členy výboru o současné situaci
v Nemocnici Olomouckého kraje (dále také jen „NOK“).
MUDr. M. Fischer sdělil, že Olomoucký kraj vložil 3 nemocnice (v Prostějově, Přerově a
Šternberku) do NOK, která nemocnice pronajala jako podnik Středomoravské nemocniční
a.s. (dále také jen „SMN“). Nemovitosti v areálech nemocnic jsou v majetku Olomouckého
kraje, který je také pronajímá SMN. Roční výše nájemného za nemocnice jako podnik (mj.
movitý majetek) činí cca 52 mil. Kč, ze zaplaceného nájemného je NOK zavázána
reinvestovat 92% do pronajatého majetku. Roční výše nájemného za nemovitosti činí 25 mil.
Kč, Olomoucký kraj je zavázán celou zaplacenou částku nájemného reinvestovat do
pronajatých nemovitostí.
Momentálně má SMN vůči NOK pohledávku za prohrané soudní spory za chyby při
poskytování zdravotní péče ve výši 21,5 mil. Kč, problém je, že tato částka nebyla zahrnuta
do rozpočtu v roce 2009. Olomoucký kraj navýší základní kapitál NOK o 22 mil. Kč. Dále má
SMN vůči NOK pohledávku za neproplacené dovolené k 30.6.2007, tato pohledávka se nyní
řeší. SMN má také pohledávku 38 mil. Kč, která je tvořena vzájemným vypořádáním práv a
povinností při převzetí nemocnic, splatnost této pohledávky je až po roce 2012. Navíc
existuje riziko dalších až 30 mil. Kč, které by mohly být výsledkem probíhajících sporů, zde
však záleží na výsledku jednotlivých kauz.
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Rada Olomouckého kraje uložila provést kontrolu hospodaření NOK od jejího vzniku.
Kontrolu právě provádí Krajský úřad Olomouckého kraje, s výsledky bude zdravotní výbor
seznámen.
MUDr. M. Fischer se vyjádřil k dalším usnesením Rady a Zastupitelstva OK.
Sdělil že pokud jde o lékařskou službu první pomoci (dále také jen „LSPP“), tak se ukazuje
jako dobrý trend přesouvat LSPP na zdravotnická zařízení, kde je návaznost na lůžkovou
péči.
MUDr. Fischer dále informoval členy výboru o radách pro kontrolu hospodaření (dále také
jen „RKH“) zdravotnických příspěvkových organizací Olomouckého kraje. RKH je orgán
jmenován Radou Olomouckého kraje pro 3 příspěvkové organizace, a to pro Zdravotnickou
záchrannou službu Olomouckého kraje, příspěvkovou organizaci, pro Odborný léčebný ústav
Paseka, příspěvkovou organizaci, a pro Odborný léčebný ústav neurologicko-geriatrický
Moravský Beroun, příspěvkovou organizaci. Jde o nástroj dohledu nad příspěvkovými
organizacemi. RKH se zabývá mj. kontrolou investic, příp. výběrových řízení atp. V tomto
roce došlo ke změně zřizovacích listin RKH pokud jde o frekvenci (pravidelnost) jednání.
Ing. T. Uvízl rozšířil informaci o pohledávkách SMN. Zmiňovanou částka 21 mil. Kč by musel
kraj zaplatit i kdyby nebyl nájem podniku. Částka 20 mil. Kč je souhrn částek za dovolené
které nebyly vybrány v 1. pol. 2007, kdy od 1. 7. došlo k převodu nemocnic do nájmu SMN,
závazek NOK k jejich proplacení odpovídá mezinárodním účetním standardům. Částka 38
mil. Kč je rozdíl aktiv a pasiv při převzetí nemocnic, částka bude kompenzována proti
nájemnému, nezatíží rozpočet Olomouckého kraje. Jedná se tedy o převzaté závazky.
Doc. J. Vomáčka sdělil, že dluhy (výše odškodnění) navazující na poskytovanou péči souvisí
i s otázkou kvality péče.
Doc. J. Vomáčka se dotázal, zda jsou další dotazy k usnesením ROK a ZOK, nebylo tomu
tak.
K tomuto bodu vydal zdravotní výbor usnesení.

16. Informace předsedy zdravotního výboru doc. J. Vomáčky o aktuálním dění
v Nemocnici Olomouckého kraje, a.s. (dále „NOK“)
Doc. J. Vomáčka sdělil, že došlo ke změně ve složení představenstva a dozorčí rady NOK,
byl jmenován ředitel NOK. Ukazuje se, že administrace NOK byla ve špatném stavu, je nutné
dohledávání dokumentů, objevují se problémy, které dosud nebyly řešeny, dluhy, s nimiž
nebylo počítáno v rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2009.
Za nájem podniku platí SMN nájemné, 92 % ze zaplaceného nájemného má být
reinvestováno do pronajatého majetku, je nutné zajistit, aby finanční prostředky byly účelně
využity.
Otázkou je dle doc. J. Vomáčky nutnost existence NOK (NOK pronajímá nemocnice jako
podnik, Olomoucký kraj jako vlastník pronajímá nemovitosti).
Ing. T. Uvízl doplnil, že v roce 2009 došlo ke zvýšení nájemného za nemovitosti v důsledku
inflace na 28 mil. Kč.
MUDr. P. Holík sdělil, že Olomoucký kraj je jediným akcionářem NOK – důležitá rozhodnutí
musejí být předložena Radě Olomouckého kraje (která jedná na místě valné hromady), resp.
v některých případech také Zastupitelstvu Olomouckého kraje. Představenstvo NOK nejedná
samo bez kontroly. NOK má nezastupitelnou roli, plní funkci jakési „servisní organizace
kraje“ pro jednání vůči SMN.
Ing. T. Uvízl doplnil, že důvody pro rozdílný režim movitého a nemovitého majetku byly
nejspíš daňové.
Doc. J. Vomáčka se dotázal, zda jsou nějaké dotazy, dotazy nebyly. Doc. J. Vomáčka
předpokládá, že se zdravotní výbor k problematice NOK vrátí v některém z dalších jednání,
až bude dokončena kontrola v NOK.
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K tomuto bodu vydal zdravotní výbor usnesení.

17. Grantová politika OK v oblasti zdravotnictví
Doc. J. Vomáčka uvedl, že v rámci města Olomouce i dalších měst existují grantové
programy pro zdravotnictví, v němž se jedná o přispívání na rozvoj zdravotní péče, na nové
postupy. Bylo by vhodné prosadit na Zastupitelstvu Olomouckého kraje, aby byly vyčleněny
finanční prostředky na projekty pro zlepšení péče, její kvality a dostupnosti. Doc. J. Vomáčka
předal slovo MUDr. M. Fischerovi.
MUDr. M. Fischer podotkl, že jsou již mnohé zkušenosti z grantových programů na obcích a
městech. Ve městě Olomouci se jedná ročně o částku 2 až 3,5 mil Kč, grantový program byl
schválen Radou města Olomouce. V mnoha dosavadních případech šlo o dotace na
přístrojové vybavení zdravotnických zařízení. Granty by měly být zaměřeny na činnosti
nehrazené ze zdravotního pojištění, nebo na služby, jejichž poskytování nelze zajistit bez
příspěvku.
V minulé komisi pro zdravotnictví byly opatřeny materiály z měst, ale aktivita nebyla na Radě
Olomouckého kraje prosazena. Zdravotní výbor má v této věci lepší pozici – předseda může
záležitost přednést a na Zastupitelstvu Olomouckého kraje a jeho prostřednictvím
prosazovat. Otázkou je, na co přispívat. V současnosti je aktuální např. otázka
postgraduálního vzdělávání lékařů.
Ministerstvo zdravotnictví poskytuje na vzdělávání lékařů finanční prostředky prostřednictvím
institutu tzv. rezidenčních míst. Zatím není jasné kolik těchto míst bude, tedy kolik bude
míst, v nichž budou lékaři připravováni na získání specializace.
Olomoucký kraj má záměr spolufinancovat zejména přípravu pro praktické lékaře pro
dospělé, děti a dorost. Věk většiny praktických lékařů je 50 až 59 let, od r. 1995 se vlastně
nikdo nestaral o vzdělávání praktických lékařů. Pro zachování počtu je nutné, aby ročně
v kraji bylo 7 až 8 nových lékařů. Prozatím se předpokládá, že by kraj financoval toto
vzdělávání prostřednictvím významných projektů.
Dále MUDr. M. Fischer zmínil problematiku financování dětských ozdravoven. Dochází zejm.
k úbytku klientů a došlo i k zániku některých léčeben. V České republice je v současnosti 8
léčeben, v roce 1992 jich bylo 22.
Finanční prostředky by měly jít na ty aktivity, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění,
ne na pořízení přístrojů, ale bude záležet na zdravotním výboru.
Doc. J. Vomáčka se dotázal, jak je to v jiných městech. MUDr. P. Holík sdělil, že
v Prostějově je společný program pro sociální a zdravotní oblast, na jednotlivé projekty je
limit 50 tis. Kč, celkem 400 tis. Kč.
MUDr. M. Fischer uvedl, že je návrh vyčlenit pro grantové programy ve zdravotnictví 10 až
15 mil. Kč ročně, ovšem záleží na vývoji hospodářské situace v letošním roce a mj. zejména
na financování sociálních služeb.
Doc. J. Vomáčka uvedl, že ve městě Olomouc v poslední době část dotací byla poskytnuta
na pořízení přístrojů. Pokud město podpoří určitý záměr, je snadnější pro žadatele získat
podporu i z jiných zdrojů. Menší částky byly poskytnuty i občanským sdružením. Dotace
pomáhaly odstartovat významné aktivity.
Prof. Z. Kolář podotkl, že dotace jsou velmi potřebné, jako palčivý problém hodnotí zejm.
postgraduální vzdělávání lékařů. Asociace děkanů lékařských fakult jednala s náměstkyní
ministryně zdravotnictví, MUDr. M. Hellerovou. Stávající postupy mohou zahrnout jen
vzdělávání omezeného počtu lékařů, absolventů je cca 1100 ročně, systém rezidenčních
míst by se týkal asi 400 lékařů. MUDr. M. Hellerová slíbila, že pokud jí budou předloženy
počty lékařů, jichž se má vzdělávání týkat a seznam odborností, které jsou potřebné, tak
Ministerstvo zdravotnictví podle těchto údajů určí počty rezidenčních míst, aby se v systému
mohli zapojit všichni, jichž se to týká. Dojde také ke změnám v členění specializačních
oborů.
Doc. J. Vomáčka poznamenal, že tedy důležitým tématem je podpora absolventů lékařských
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fakult, nicméně, že je třeba i další vzdělávání současných praktických lékařů. Doc. J.
Vomáčka je toho názoru, že Olomoucký kraj by měl vyčlenit částku 15 mil. Kč a stanovit
pravidla pro rozdělávání a druhy podpory: vzdělávání, vědecký výzkum, podpora projektů
financovaných ze zdrojů EU (např. propojení nemocničních sítí v systému PAX). Podpořeny
mohou být ale také jiné projekty pro zefektivnění péče, dostupnosti péče. Podněty je možné
zaslat na e-mail tajemníkovi výboru. Doc. J. Vomáčka by je potom předložil Zastupitelstvu
Olomouckého kraje.
K tomuto bodu vydal zdravotní výbor usnesení.

18. Plán činnosti zdravotního výboru
Doc. J. Vomáčka sdělil, že poslání zdravotního výboru je působit, aby zdravotnictví v kraji
bylo na špičkové úrovni, efektivní a zároveň dostupné všem občanům. Problematika
zdravotnictví úzce souvisí se školstvím. Zejména je třeba spolupracovat s Univerzitou
Palackého, jejíž součástí je Lékařská fakulta a Fakulta zdravotnických věd, doc. J. Vomáčka
poznamenal, že je proto velmi vítané, že členem výboru je Prof. Z. Kolář, děkan Lékařské
fakulty Univerzity Palackého. Dále je v kraji množství středních zdravotnických škol.
Témat pro jednání zdravotního výboru je hodně, je potřeba sestavit plán činnosti výboru.
Doc. Vomáčka se domnívá, že dřívější komise pro zdravotnictví neměla zásadní vliv, jednání
bylo spíš formální.
Doc. J. Vomáčka uvedl, že jednání by měla být asi čtyřikrát ročně delší, dále asi dvě až tři
jednání monotematická. Hned příští jednání by mělo být věnováno České lékařské komoře a
jejich názorům. Dalšími tématy by mohly být Nemocnice Olomouckého kraje, a.s., Fakultní
nemocnice Olomouc, zdravotnické školství atd.
Doc. J. Vomáčka určil termíny příštích jednání zdravotního výboru na: 29. 4., 24. 6., vždy v
15:00.
Doc. Vomáčka sdělil, že příští jednání zdravotního výboru bude kratší a bude se věnovat
České lékařské komoře, dále uvedl, že jinak je jakýkoli jiný podnět pro jednání vítán.

19. Diskuse
Doc. J. Vomáčka vyzval členy zdravotního výboru k diskusi.
MUDr. E. Sohlich sdělil, že kraje jsou připomínková místa k zákonům, mnohé předpisy jsou
nedostatečně připravovány, např. teď probíhá připomínkování vyhlášky o personálním a
technickém vybavení zdravotnických pracovišť. Pokud bude vyhláška schválena v dosavadní
podobě, přinese to obrovské problémy se zajištěním dostatku personálu, to souvisí i
s úhradami od zdravotních pojišťoven atd.

20. Různé
Členové zdravotního výboru byly seznámeni s některými organizačními otázkami jednání
výboru.
V Olomouci dne 25. 3. 2009
……………………………….
Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA
předseda výboru
Přílohy:

Pozvánka
Prezenční listina
Usnesení Výboru pro zdravotnictví z 25. 3. 2009
Statut Výboru pro zdravotnictví
Jednací řád výborů zastupitelstva Olomouckého kraje
Přehled dosavadních usnesení Rady a Zastupitelstva Olomouckého kaje
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