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 Z Á P I S  
 

z jednání pracovního týmu RHSD ČR pro zdravotnictví 
1. prosince 2015 od 12:00 hodin 

 
 

Přítomni: 
Ing. Ivana Břeňková - OSZSP ČR, vedoucí PT RHSD pro zdravotnictví                                                                                
 
Za vládní stranu:  
MUDr. Tom Philipp Ph.D., MBA  - MZ, náměstek pro zdravotní pojištění   
MUDr. Jaroslava Koščálová -  MPSV, zástupce ved. odd. metodiky posudkové služby 
(zástup za MUDr. JUDr. Štaňkovou) 
Ing. Jakub Haas, MF – ved. odd. zdravotnictví a zdrav. poj. (zástup za Ing. Bílkovou )  
 
Za odbory:   
Mgr. Lubomír Francl – místopředseda OSZSP ČR (zástup za Bc. Žitníkovou)                                                                                                                
MUDr. Miloš  Voleman - Lékařský odborový klub-Svaz českých lékařů   
Ing. Radka Sokolová – místopředsedkyně ČMKOS 
 
Za zaměstnavatele:  
Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA – prezident UZS ČR 
prof. MUDr. Ing. Petr Fiala -  UZS ČR (zástup za MUDr. Sohlicha, MBA) 
Dr. Stanislav Fiala - výkonný ředitel AČMN 
Ing. Jiřina Musílková předsedkyně ZK SPD ČR    
 
Za Ministerstvo zdravotnictví: 
JUDr. Radek Policar -  náměstek pro legislativu a právo  
Ing. Helena Rögnerová  - ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním 
Ing. Jan Michálek -  vedoucí oddělení správy zdravotních pojišťoven 
 
Hosté:                                                                                                                                                   
MUDr. Martin Engel - předseda LOK-SČL   
Mgr. David Kadečka -  výkonný sekretář RHSD MPSV ČR   
Bc. Vladimír Kothera, MBA – Svaz průmyslu a dopravy 
Ing. Vladimír Drvota – UZS ČR 
Jakub Machytka UZS ČR 
 
 
Omluveni:     
MUDr. JUDr. Helena Štaňková – MPSV ved. odd. metodiky posudkové služby  
MUDr. Eduard Sohlich, MBA  - víceprezident UZS pro zdravotnictví    
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Program jednání: 

 

1. Kontrola úkolů  
2. Návrh zákona o neziskových zdravotnických organizacích 
3. Aktuální situace ve zdravotnictví (zařazeno na jednání Plenární schůze RHSD ČR 

dne 14. 12. 2015)  
4. Stížnost UZS ČR ze dne 26. 8. 2015 a stížnost UZS ČR a OSZSP ČR ze dne  

12. 10. 2015 
5. Různé 

 

 

Průběh jednání  

Ing. Ivana Břeňková , OSZSP ČR  
zahájila jednání, omluvila ministra Němečka, který svoji účast přislíbil,  
ale ze zdravotních důvodů se nemůže zúčastnit. Dále omluvila účast MUDr. JUDr. Štaňkové 

z MPSV a přivítala její zástupkyni MUDr. Jaroslavu Koščálovou, taktéž přivítala Ing. Haase 
z MF, který zastupuje Ing. Bílkovou. Přivítala Mgr. Francla, který zastupuje Bc. Žitníkovou,  
a MUDr. Engela. Ing. Horecký za stranu zaměstnavatelů sdělil přítomnost hostů, o kterých  

již bylo dopředu informováno a to Ing. Drvoty a pana Jakuba Machytky. Ing. Břeňková dále 
přivítala prof. MUDr. Ing. Pera Fialu a Dr. Stanislava Fialu kteří zastupují MUDr. Sohlicha.  
 

 

1. Kontrola zápisu z minulého jednání PT RHSD pro zdravotnictví  

Revitalizace hygienické služby: nesouhlas členů PT s převedením části dozoru veřejného 
stravování na resort Ministerstva zemědělství. Členové PT opakovaně sdělují názor,  
že dozor ve veřejných stravovacích provozovnách mají i nadále vykonávat pracovníci orgánů 

ochrany veřejného zdraví, kteří jsou k tomu odborně způsobilí.  
 
Závěr: PT nesouhlasí k převedením kompetencí na Ministerstvo zemědělství. 

 

2. Návrh zákona o neziskových zdravotnických organizacích  

JUDr. Radek Policar - uvedl materiál a konstatoval, že byli všichni s návrhem zákona 
seznámeni, neboť MZ obdrželo velké množství připomínek. Dále uvedl, že nyní probíhá fáze 
vypořádávání připomínek, která bude dokončena během několika dnů. Následně se MZ 

obrátí na PT s výsledkem vypořádání připomínek. Dále konstatoval, že na návrhu zákona se 
bude dále pracovat dle programového prohlášení vlády. 
Ing. Radka Sokolová – sdělila, že po zapracování připomínek, před předložením návrhu 

zákona vládě, by návrh zákona měl projednat pracovní tým. 
Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA – uvedl, že po vyhodnocení připomínek, které se sešly  
na půdě UZS ČR, za stranu zaměstnavatelů odmítá návrh zákona jako celku. Návrh zákona 

je neakceptovatelný a neproběhla forma věcného záměru. Taktéž uvedl, že se domnívá,  
že návrh zákona je v rozporu s některými zákony ČR, konkrétně s Ústavou ČR a s pravidly 
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hospodářské soutěže. Dále předal v písemné podobě za UZS ČR stanovisko, které je 

přílohou č. 2 tohoto zápisu. Dále uvedl, že se nebrání ustanovení pracovní skupiny, která by 
se tímto zabývala. 
Dr. Stanislav Fiala – zmínil nerovnoprávné postavení nemocnic, rozhodování o zařazení ve 

správním řízení a především nesouhlasí s nepřezkoumatelností soudy.  
Ing. Vladimír Drvota – uvedl, že tento zákon je velmi významný. Ale návrh zákona v této 
formě je neakceptovatelný a požaduje, aby práce na tomto zákoně byly zastaveny.  

Bc. Vladimír Kothera, MBA – sdělil za Svaz průmyslu a dopravy, že považuje tento zákon 
taktéž za neakceptovatelný a celá geneze zákona je špatná.  
MUDr. Miloš  Voleman – za LOK – SČL sdělil, že odbory se dlouhodobě snaží o sjednocení 

principu odměňování a tento návrh to opět neřeší. MZ by se mělo zasadit o sjednocení 
způsobu odměňování zaměstnanců ve zdravotnictví a to platem. Souhlasí se stranou 
zaměstnavatelů, že by se tento zákon měl přepracovat od začátku.  

JUDr. Radek Policar -  trvá na základních principech zákona, které zůstanou zachovány. 
Připomínky k přezkoumatelnosti soudem, byly akceptovány a budou zapracovány. Dále 
zopakoval, že během několika dní budou připomínky vypořádány a dle plánu by měl být 

návrh zákona předložen do konce roku.  
Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA – sdělil, že na plenární schůzi bude požadovat, aby byl termín 
projednání návrhu zákona prodloužen tak, aby se stihl materiál ještě projednat v pracovním 

týmu a mohl být podroben odborné diskusi, neboť je shoda odborné veřejnosti návrh zákona 
v této formě odmítnout.  
MUDr. Miloš  Voleman – zmínil obavu, že by zákon nemusel projít ani prvním čtením  

v Poslanecké sněmovně. A proto doporučuje, aby se odložilo předkládání návrhu zákona 
vládě. 
 
Závěr: 

Strana zaměstnavatelů – odmítá návrh zákona a požaduje zastavení s odůvodněním, které 
je uvedeno v příloze č. 2. Pokud bude rozhodnuto o pokračování, trvá na projednání 

v pracovním týmu RHSD dříve, než bude předložen vládě. 
 
Strana odborů – navrhuje, aby byl návrh zákona vrácen do vnějšího připomínkového řízení. 

Vzhledem k tomu, že toto nejspíš nebude vyslyšeno, souhlasí s tím, aby po vypořádání 
připomínkového řízení byl návrh zákona projednán v pracovním týmu RHSD před tím, než 
bude předložen vládě. Až po vypořádání připomínkového řízení lze zaujmout definitivní 

stanovisko, proto je nutné následné projednání v PT dříve, než bude materiál předložen 
vládě.  
 

Ing. Ivana Břeňková – za OSZSP ČR sdělila, že trvají na požadavku novelizovat § 109 
zákoníku práce a požaduje, aby tam, kde jsou z veřejných zdrojů hrazeny prostředky na 
odměňování zaměstnanců, se poskytoval plat, i v případě kde jsou nemocnice obchodní 

společnosti, neboť jde o prostředky hrazeny z veřejných zdrojů. 
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3. Aktuální situace ve zdravotnictví 

 

MUDr. Tom Philipp Ph.D., MBA – sdělil, že materiál byl zaslán písemně a v krátkosti 
představil bod 4. Problematika sběru dat o platech a mzdách. Z minulého zasedání PT byla 

domluva, že se sejde pracovní skupina k problematice otázky sběru dat o platech a mzdách. 
Pracovní skupina se sešla a domluvila se, že sběr dat bude ÚZIS provádět standardně 1 x 
ročně a mimořádně 1 x za pololetí v zúženém rozsahu, viz bod 4 podkladového materiálu. 

 
K bodu 1. Hospodaření zdravotních pojišťoven: 

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA – navrhl, aby pracovní tým ve čtvrtletních intervalech hodnotil 

dopady úhradové vyhlášky. Začátkem května by měla být vyhodnocena data za 1. čtvrtletí 
roku 2016 a pracovní tým se bude moci tímto zabývat konkrétně.  
 

Závěr: PT vzal informaci na vědomí 
 

 

K bodu 2. „Reforma“ ÚZIS a projekt DRG-restart – aktuální postup prací: 

MUDr. Tom Philipp Ph.D., MBA – sdělil, že byl rozeslán materiál z konference DRG restart 
2015. 

Ing. Radka Sokolová – uvedla, že bod se jmenuje aktuální postup prací, přičemž materiál 
obsahuje informace o konferenci, nikoliv postup prací. A navrhla, aby se uspořádal seminář 
k projektu DRG-restart, kde by byli členové pracovního týmu blíže seznámeni s projektem. 

Bc. Vladimír Kothera, MBA – sdělil, že souhlasí s tím, aby byl uspořádán seminář k projektu 
DRG- restart 
Ing. Helena Rögnerová – uvedla, že otázky které zde byly vzneseny, jsou velmi konkrétní,  

a proto podporuje myšlenku uspořádání semináře.  Dále uvedla, že nyní se nacházíme  
ve fázi, kdy je vybráno přes 40 referenčních zdravotnických zařízení. Finanční prostředky, 
které jsou určeny na projekt DRG – restart půjdou také přímo do vybraných zdravotnických 

zařízení na pokrytí nákladů souvisejících se sběrem dat. 
Ing. Radka Sokolová – navrhuje přejmenování bodu, na „Informace o konferenci DRG restart 
2015“ 

 

Závěr: Sociální partneři požadují uspořádat seminář projektu DRG. PT se shodl na 
lednovém termínu. 

 
→ Přejmenování názvu bodu na „Informace o konferenci DRG restart 2015“.  

→ Uspořádání semináře k projektu DRG restart v lednu 2016. 
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K bodu 3. Problematika právní úpravy vzdělávání zdravotnických pracovníků: 

Mgr. Lubomír Francl – uvedl, že předložený materiál se týká pouze lékařů, nikoliv obecně 
zdravotnických pracovníků. 
MUDr. Tom Philipp Ph.D., MBA – navrhl, aby byl název tohoto bodu přejmenován na 

„Problematika právní úpravy vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů“. 

MUDr. Miloš  Voleman – za stranu odborů sdělil, že podpořili původní návrh novely 95/2004 
Sb. S návrhem, který byl pozměněn připomínkovým řízením, již nemohou souhlasit. Vyjádřil 

především nespokojenost s rozšiřováním počtu atestačních oborů a prodloužení doby 
atestace. Dále trvá na tom, aby ministerstvo podporovalo původní konsenzuální návrh. 
MUDr. Tom Philipp Ph.D., MBA – sdělil, že současné znění se už aktuálně nedá měnit a 

v tomto znění bylo předloženo k projednání Legislativní radou vlády.  
Mgr. Lubomír Francl – konstatoval, že pracovní skupina pro vzdělávání zdravotnických 
pracovníků se naposled sešla v říjnu a poté byla několikrát zrušena.  

MUDr. Tom Philipp Ph.D., MBA – navrhl, aby se pracovní tým shodl na tom, aby byla 
pracovní skupina svolána ještě do Vánoc. 
Ing. Jiří Horecký, Ph.D. MBA – požádal, aby byl zaslán aktuální seznam členů pracovní 

skupiny, aby bylo možno případné rozšíření. 
 

Závěr: Členové PT požadují zaslat seznam všech účastníků pracovní skupiny 

k problematice vzdělávání zdravotnických pracovníků - nelékařských povolání. Dále požadují 
svolání komise ještě v prosinci tohoto roku, kterého se podle časových možností zúčastní 
také prezident UZS Ing, Jiří Horecký, Ph.D., MBA a vedoucí PT Ing. Ivana Břeňková.   

 
→ Přejmenování názvu bodu na „Problematika právní úpravy vzdělávání lékařů, zubních 

lékařů a farmaceutů“. 

→ Svolání pracovní skupiny pro vzdělávání v prosinci 2015. 

 

K bodu 4. Problematika sběru dat o platech a mzdách: 

MUDr. Tom Philipp Ph.D., MBA – uvedl, že s tímto bodem už členy pracovní týmu seznámil 
v úvodu. 
Pracovní tým se shodl na nutnosti sběru dat i v pololetním intervalu a souhlasí s navrženým 

konceptem. 
MUDr. Miloš  Voleman – zmínil problém se sběrem dat přesčasové práce. 
 

Závěr: PT vzal informaci na vědomí 
 

K bodu 5. Personální situace ve zdravotnictví: 

Materiál informuje o jednání zástupců Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR. 
Dr. Stanislav Fiala – žádá konkrétní informace, především o přesná čísla chybějících lékařů, 
sester, aby se mohla posoudit situace, a teprve pak se následně může hledat řešení. Žádá  

o informace k nápadu posílení rozpočtové kapitoly pro úřady práce o 3 mld., které by měli 
sloužit nemocnicím na zřízení nových pracovních míst. Jaký bude mít tento krok smysl  
a vyjadřuje pochybnost o tomto kroku jako o řešení současné situace ve zdravotnictví. 
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Ing. Ivana Břeňková – k tomuto uvedla, že MPSV má za úkol zjistit počty nezaměstnaných 

zdravotnických pracovníků a případně zda mají zájem pracovat ve zdravotnictví za těchto 
podmínek. 
Ing. Radka Sokolová – sdělila, že je potřeba znát přesná data o personálním stavu 

zaměstnanců a následně hledat řešení. A konstatovala, že materiál by si zasloužil hlubší 
rozpracování. 
MUDr. Martin Engel – sdělil, že nejprve by se měl zastavit exodus lékařů do zahraničí  

a upozornil, že situace je velmi vážná. Následně by se měl problém řešit koncepčně.  
Bc. Vladimír Kothera, MBA – uvedl, že nejprve je potřeba znát velikost problému, aby se 
mohl řešit. Strana zaměstnavatelů žádá, aby se celé zdravotnictví řešilo koncepčně a nikoliv 

pouze jednorázovým poskytnutím finančních prostředků, který problém neřeší, ale pouze 
oddálí. 
 

Závěr: 

Pracovní tým požaduje:  
- podniknout opatření ke stabilizaci personální situace ve zdravotnictví 

- realizovat opatření směřující k navyšování platů a mezd ve zdravotnictví  
- aby navýšení platových tarifů o 5 %, které proběhne v roce 2016 u příspěvkových 
organizací cestou nařízení vlády, bylo realizováno také u obchodních společností. 

K hodnocení bude dále pracovat skupina, která pracovala v roce 2015. 
- návrh zákona k zajištění pravidelné valorizace platby za státní pojištěnce  
- pracovní tým žádá Ministerstvo zdravotnictví o zpracování koncepce – návrhu řešení 

personální situace ve zdravotnictví. Součástí návrhu řešení budou konkrétní opatření 
krátkodobého, střednědobého i dlouhodobého charakteru.  
 

→ Zpracování koncepce – návrhu řešení personální situace ve zdravotnictví. Součástí 

návrhu řešení budou konkrétní opatření krátkodobého, střednědobého i dlouhodobého 

charakteru. Termín předložení Pracovnímu týmu: únor 2016. 

 

3. Stížnost UZS ČR ze dne 26. 8.2015 a stížnost UZS ČR a OSZSP ČR ze dne 12. 10. 

2015 

 
Stížnosti byly na zasedání pracovního týmu předloženy, neboť na ně ze strany ministerstva 
nebylo reagováno.  

MUDr. Tom Philipp Ph.D., MBA – objasnil, jak probíhalo připomínkové řízení k úhradové 
vyhlášce – meziresortní připomínkové řízení bylo na základě žádosti zkráceno a zúženo dle 
legislativních pravidel vlády. 

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA – sdělil, že připomínkové řízení bylo v několika posledních 
případech zkráceno.  
JUDr. Radek Policar – se vyjádřil ke zkrácení připomínkového řízení a vysvětlil důvody 

zkrácení. 
MUDr. Tom Philipp Ph.D., MBA – sdělil, že všechna připomínková řízení, která byla 
zkrácena, probíhala dle pravidel legislativního procesu a byla řádně schválena.  
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Závěr:  Členové PT se dohodli, že zkracování a zužování připomínkových řízení bude 
prováděno pouze výjimečně. Je nutné dodržování legislativních pravidel vlády. Sociální 
partneři jsou nedílnou součástí připomínkových řízení a je nutné je při vypořádávání 

připomínek respektovat. 
 
 

5. Různé 

 
Ing. Jiřina Musílková – Měla dotaz na stanovisko Ministerstva zdravotnictví k projednávání 

rozpočtových pravidel, k otázce byla vedena diskuse. Bylo sděleno, že tímto se bude 
zabývat zdravotní výbor. 
 

Ing. Ivana Břeňková – poděkovala všem za účast a ukončila jednání 
 
 
Úkoly z jednání: 

→ Přejmenování názvu bodu 3.2. na  „Informace o konferenci DRG restart 2015“.  

→ Uspořádání semináře k projektu DRG restart v lednu 2016. 

→ Přejmenování názvu bodu 3.3. na „Problematika právní úpravy vzdělávání lékařů, zubních 

lékařů a farmaceutů“. 

→ Svolání pracovní skupiny pro vzdělávání v prosinci 2015. 

→ Zpracování koncepce – návrhu řešení personální situace ve zdravotnictví. Součástí návrhu 

řešení budou konkrétní opatření krátkodobého, střednědobého i dlouhodobého charakteru.  

Termín předložení Pracovnímu týmu: únor 2016. 

 
 
 

 
Zapsala:  
Bc. Lenka Peterová 
Odbor vnějších agend  
 
Ověřovatelé zápisu: 
strana odborů – Ing. Ivana Břeňková, paní předsedkyně nebyla přítomna 
strana zaměstnavatelů - Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA   
strana vládní - MUDr. Tom Philipp Ph.D., MBA   

 
Z jednání pracovního týmu byl pořízen zvukový záznam.  

 


