Zápis č. 20
ze zasedání Výboru pro zdravotnictví
Zastupitelstva Olomouckého kraje
ze dne 21. 2. 2012

Přítomni:

Nepřítomni:

Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA

MUDr. Martin Hönig

Eva Fischerová
Ing. Jiří Kropáč

Omluveni:

Ing. Ladislav Kavřík

MUDr. Pavel Holík

MUDr. Ivo Mareš, MBA

Věra Kocianová

Ing. Jan Eyer

Mgr. Helena Kulinová

MUDr. Lumír Studený

MUDr. Eduard Sohlich, MBA

MUDr. Ivan Sumara
Prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.

Hosté:

RNDr. Marek Jukl

Ing. Martin Tesařík

Jaroslav Nerušil

MUDr. Michael Fischer

Ing. Tomáš Uvízl

Ing. Věra Kocianová
Ivan Dost
MUDr. Eva Štefková
MUDr. Josef Gerold

Program:

1.

Úvod a schválení programu zasedání

2.

Kontrola plnění usnesení a zápisu z předešlého zasedání

3.

Seznámení s aktuálními usneseními Rady a Zastupitelstva Olomouckého kraje
v oblasti zdravotnictví

4.

Analýza prezentace předložené JESENICKOU NEMOCNICÍ, spol. s r. o. (na zasedání
výboru pro zdravotnictví 11. 11. 2011)
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5.

Různé a diskuse

6.

Závěr

Strana 2 (celkem 6)

Zápis:
1. Úvod a schválení programu zasedání
Zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje (dále také jen
„zdravotní výbor“) zahájil předseda zdravotního výboru doc. J. Vomáčka, který
zároveň přivítal hosty dnešního zasedání: hejtmana Ing. Martina Tesaříka, 1.
náměstka hejtmana MUDr. Michaela Fischera, ekonomickou zástupkyni ředitele
JESENICKÉ NEMOCNICE, spol. s r.o., Ing. Věru Kocianovou, starostu obce
Mikulovice Ivana Dosta, vedoucí odboru zdravotnictví krajského úřadu MUDr. Evu
Štefkovou a ředitele Nemocnice Olomouckého kraje, a.s., MUDr. Josefa Gerolda.
Doc. J. Vomáčka se dotázal přítomných členů zdravotního výboru, zda má někdo
připomínky k návrhu programu dnešního zasedání. Připomínky k návrhu programu
nebyly vzneseny.
Zdravotní výbor usnesením schválil program dnešního zasedání.
2. Kontrola plnění usnesení a zápisu z minulého zasedání
Byla provedena kontrola plnění usnesení ze zasedání zdravotního výboru 18. 1.
2012, kdy byla hlavním tématem problematika pregraduálního a postgraduálního
vzdělávání na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, přičemž hostem byl
děkan lékařské fakulty prof. Milan Kolář.
Zdravotní výbor doporučil Zastupitelstvu Olomouckého kraje, aby schválilo poskytnutí
dotace 5,5 mil. Kč z rozpočtu Olomouckého kraje (dále také jen „OK“) Univerzitě
Palackého v Olomouci s tím, aby poskytnuté finanční prostředky univerzita prioritně
směřovala na perspektivní projekty v rámci „Operačního programu Výzkum a vývoj
pro inovace“ zaměřené na biomedicínský výzkum a vzdělávání lékařů.
Ing. M. Tesařík poznamenal, že o zmíněné záležitosti jednal s prorektorem Univerzity
Palackého pro regionální rozvoj prof. Lubomírem Dvořákem, vedení OK je
připraveno univerzitu podpořit.
Jinak k předešlým informacím neměl žádný člen zdravotního výboru připomínky.
Zdravotní výbor vzal usnesením na vědomí informace o kontrole plnění usnesení
z minulého zasedání zdravotního výboru.
3. Seznámení s aktuálními usneseními Rady a Zastupitelstva Olomouckého
kraje v oblasti zdravotnictví
Byla krátce prezentována usnesení Rady Olomouckého kraje od zasedání
zdravotního výboru dne 18. 1. 2012. Zastupitelstvo Olomouckého kraje od minulého
zasedání zdravotního výboru nejednalo.
Doc. J. Vomáčka se zmínil o usnesení Rady Olomouckého kraje (dále také jen
„ROK“) ze dne 7. 2. 2012, kterým ROK doporučila Zastupitelstvu Olomouckého kraje
(dále také jen „ZOK“) schválit poskytnutí dotací v Dotačním programu Olomouckého
kraje pro oblast protidrogové prevence pro rok 2012. K rozdělení je navržena celková
částka 2,5 mil. Kč, dotace směřuji do všech okresů Olomouckého kraje. Součet
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všech požadavků však, jako i v předešlých letech, převyšoval celkovou výši
finančních prostředků, které mohly být rozděleny v předmětném dotačním programu.
Doc. J. Vomáčka se dotázal přítomných, zda mají připomínky k usnesením rady,
připomínky nebyly.
Zdravotní výbor vzal na vědomí usnesení ROK v oblasti zdravotnictví za období od
minulého zasedání výboru.
4. Analýza prezentace předložené JESENICKOU NEMOCNICÍ, spol. s r. o. (na
zasedání výboru pro zdravotnictví 11. 11. 2011)
Doc. J. Vomáčka uvedl, že ZOK svým usnesením ze dne 16. 12. 2011 uložilo
zdravotnímu výboru analyzovat prezentaci týkající se JESENICKÉ NEMOCNICE
(dále také jen „JN“), která byla přednesena na zasedání zdravotního výboru 11. 11.
2011. Na dnešní zasedání zdravotního výboru by zdravotní výbor měl formulovat pro
ZOK analýzu zmíněné prezentace. Na zasedání se dostavil hejtman Ing. Martin
Tesařík, kterému doc. J. Vomáčka předal slovo.
Ing. M. Tesařík připomněl, že ZOK 16. 12. 2011 vzalo na vědomí nesouhlas premiéra
RNDr. Petra Nečase s možností zpětného odkupu JN státem a následnému převodu
nemocnice na OK. ZOK dále mj. uložil zdravotnímu výboru, aby provedl podrobnou
analýzu výše zmíněné prezentace.
Ing. M. Tesařík jednal 13. 2. 2012 se Sdružením měst a obcí Jesenicka (dále také
jen „SMOJ“), které by chtělo působit jako zprostředkovatel mezi OK a JN. Na jednání
se shodli, že před případnou podporou ze strany OK je nutno realizovat analýzu
hospodaření JN. V dopise ze 17. 2. 2012 sdělila JN, že se analýze hospodaření se
nebrání, ale je třeba zajistit ochranu důvěrných údajů a obchodního tajemství, mj.
také JN navrhla konkrétního auditora.
Na zasedání zdravotního výboru se Ing. M. Tesařík dostavil, aby slyšel názory členů
zdravotního výboru v dotčené problematice.
Doc. J. Vomáčka pokračoval sdělením, že podle usnesení zdravotního výboru
z 18. 1. 2012 zaslalo 10 členů zdravotního výboru svá vyjádření k analýze dotčené
prezentace.
Zpracování skutečně podrobné analýzy by trvalo měsíce a bylo by nutné provést
audit.
Doc. J. Vomáčka podle výše uvedeného usnesení zdravotního výboru svolal
pracovní skupinu odborníků (ve složení doc. Jaroslav Vomáčka, Ing. Jiří Kropáč a
Ing. Tomáš Uvízl), která na základě vyjádření členů výboru pro zdravotnictví měla
navrhnout závěr analýzy zmíněné prezentace. Pracovní skupina se sešla (ve složení
doc. Jaroslav Vomáčka, Ing. Jiří Kropáč a Ing. Tomáš Uvízl) 16. 2. 2012. Doc.
J. Vomáčka citoval výsledek jednání pracovní skupiny.
Zdravotní výbor by se měl vyjádřit vůči ZOK ohledně podrobné analýzy zmíněné
prezentace.
Doc. J. Vomáčka vyzval k diskusi.
Starosta obce Mikulovic Ivan Dost požádal o udělení slova a sdělil za SMOJ, že
chtějí být prostředníkem v jednání mezi OK a JN. JN nemůže vzhledem
k specifickým podmínkám ve svém regionu (odlehlost, malý počet obyvatel cca 40
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tisíc) ekonomicky fungovat dosavadním způsobem. Je nutná podpora od kraje. JN se
obává zneužití údajů, které budou získány při analýze hospodaření. Starosta I. Dost
se domnívá, že komplexní audit může trvat velmi dlouho a být velmi nákladný, proto
žádá, aby byl proveden audit pouze provozní části hospodaření.
Hejtman Ing. M. Tesařík reagoval, že OK chce zachovat lůžkovou zdravotní péči na
Jesenicku, je s tím však spojeno mnoho dalších otázek, např. efektivita hospodaření,
provoz ze zdravotního hlediska, smluvní vztahy se zdravotním i pojišťovnami atd.
Ing. M. Tesařík poděkoval zástupcům SMOJ, že se pokusili o zprostředkování
jednání mezi OK a JN. Dále se Ing. M. Tesařík dotázal přítomné Ing. Věry
Kocianové, ekonomického zástupce ředitele JN, zda je již ujasněná představa JN
ohledně rozsahu analýzy hospodaření.
Ing. V. Kocianová poděkovala za udělení slova a odpověděla, že JN se nebrání
analýze hospodaření, nemocnici nejvíc tíží provoz, investice jsou také problém, ale
ne tak akutní. Pokud jde o rozsah analýzy, JN čeká na stanovisko ZOK, aby si mohla
připravit příslušné podklady.
Hejtman Ing. M. Tesařík se dotázal, zda bude stačit stanovisko Rady OK (dále také
jen „ROK“), Ing. V. Kocianová odpověděla, že ano.
Náměstek hejtmana MUDr. Michael Fischer také poděkoval zástupcům SMOJ, že
pomohli zprostředkovat jednání mezi OK a JN, když byl problém v komunikaci. Je
pochopitelná obava z ochrany informací, kterou bude OK chtít zajistit, je potom ale
otázka, jaké údaje mohou být poskytnuty ROK nebo členům ZOK. ROK se bude
zabývat zadáním analýzy hospodaření na své příští schůzi, bude třeba vybrat
dodavatele analýzy.
Ing. J. Kropáč ještě navázal na jednání pracovní skupiny, je třeba si uvědomit, že
analýza má rozměr zdravotní i ekonomicky-právní. Analýza musí zahrnovat rozbor
příjmové a výdajové stránky.
Doc. J. Vomáčka uzavřel diskusi s tím, že zdravotní výbor musí naplnit zadání ZOK,
tedy na příštím zasedání ZOK musí být sdělena informace o provedení podrobné
analýzy prezentace předložené JN 11. 11. 2011. Pracovní skupina, která na základě
vyjádření členů zdravotního výboru měla navrhnout závěr analýzy dotčené
prezentace, připravila výstup ze svého jednání. Doc. J Vomáčka navrhuje, aby tento
výstup byl předložen ZOK jako stanovisko zdravotního výboru. Pokud jde o rozsah
analýzy, tento určí ROK v dohodě s JN.
K této záležitostí přijal zdravotní výbor usnesení, kterým schválil analýzu předmětné
prezentace JN, uložil doc. J. Vomáčkovi, aby předložil ZOK uvedenou analýzu
prezentace, a doporučil ZOK vzít na vědomí analýzu prezentace, kterou předložila
11. 11. 2011 JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r. o.
5. Různé a diskuse
Doc. J. Vomáčka se dotázal členů zdravotního výboru, zda mají další sdělení pro
zasedání zdravotního výboru.
Jiná sdělení nebo připomínky nebyly vzneseny.
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6. Závěr
Doc. J. Vomáčka poděkoval přítomným členům zdravotního výboru za účast a sdělil,
že předběžný termín příštího zasedání zdravotního výboru je naplánován na 25. 4.
2012. Poté zasedání výboru ukončil.
V Olomouci dne 21. 2. 2012

……………………………….
Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA
předseda výboru

Přílohy:

Pozvánka
Prezenční listina
Usnesení Výboru pro zdravotnictví z 21. 2. 2012
Příloha usnesení Výboru pro zdravotnictví z 21. 2. 2012 – analýza
prezentace
Přehled dosavadních usnesení Rady a Zastupitelstva Olomouckého kraje
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