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ÚVODNÍK:

regulační poplatek za pohotovost a
spoluúčast
na hotelových
službách
(poplatek za den hospitalizace) není úplně
jasné. Pokud by tak ČSSD nečinila, ušetřila
by celkem nemalé finanční prostředky,
které by mohla použít např. pro stabilizaci
personálně
devastovaných
nemocnic.
Zkrátka jsme zase jen obětí politických her
a
soutěže.
Nikomu
v podstatě
o
zdravotníky nejde, pokud se na nich
nechce zviditelnit.
Že k populismu neinklinuje jen ČSSD,
dokládá odstupující vláda. Na poslední
chvíli se snaží řešit problém, který zavinila
svou arogantní politikou prostřednictvím
nesystémového a příjmy nepodloženého
zvýšení platu. Ne že by platy zdravotníků
neměly růst, ale je třeba jejich výši správně
stanovit a zakotvit do ceníku zdravotních
služeb. Bez toho jde jen o politickou
proklamaci
bez
reálného
dopadu.
Budeme-li hloupí, pak této hře na realitu
uvěříme a pomůžeme do vlády těm, kteří
nám záhy vysvětlí, že platy jsou přežitek
socialismu
deformující
„přirozené“
pracovní vztahy. Můžeme pak jen smutně
přemýšlet, kde jsme udělali chybu při
jednání o smluvních mzdách s novými
vlastníky
čerstvě
privatizovaných
zdravotnických zařízení.
Pro nejbližší období bude tedy nutno
oprostit se od jakékoli ideologie a
rozhodovat se zcela pragmaticky. Ne podle
předvolebních slibů, ale podle reálné
politiky uplatňované v období mezi
volbami. Neměli bychom vzdor předvolení
rétorice zapomenout na to, kdo zahájil a
vedl štvavou kampaň proti zdravotníkům,
kdo se snažil ve veřejnosti vyvolat dojem,
že zdravotnictví je tak špatné, že je
nezbytné jej zásadně reformovat, tedy
spíše jen zprivatizovat.

První den měsíce dubna, tedy
první apríl je poněkud zvláštní
den. Každý si z každého může
udělat legraci a mělo by to být
beztrestné. Možná, že ale naši politici mají
apríl jaksi delší a možná že ho mají téměř
trvale. Jinak se některé kroky našich
volených zástupců dají chápat jen těžko.
Tak nejdříve se na pátý pokus podaří
opozici vyslovit nedůvěru vládě, ale
shodou okolností uprostřed našeho
předsednictví EU. Ne že bych dnes již
bývalou vládu miloval, ale takhle si před
celou Evropou nakálet do hnízda opravdu
neumí každý. ČSSD tak učinila a navíc
ještě za aktivního přispění euroskeptika
nejhrubšího
zrna,
kterého
odmítla
v prezidentské volbě. Zkrátka apríl jak má
být. Pravdou je, že zdravotníkům se po
pádu vlády ulevilo, působení pana Bc.
Marka Šnajdra na MZ nebylo nijak
šťastným obdobím. Je však otázkou jestli
tenhle Richelieu české zdravotní politiky
na ministerstvu končí. Jeho pozice je díky
rozsáhlým kontaktům na různé lobby silná
a není vyloučeno, že jej nová ministryně
opět za ODS bude muset ponechat ve
funkci. Pak už nám mohou pomoci jen
předčasné volby a odchod ODS do opozice,
jinak nám pomáhej bůh. Otázkou je co
můžeme po volbách očekávat? Program
ODS je zřejmý, odprodej českého
zdravotnictví finančním skupinám a je jen
otázkou kdo koho v této straně korumpuje.
Na druhou stranu ČSSD resolutně tvrdí, že
je proti privatizaci českého zdravotnictví.
Zda to bude tvrdit i po případně vyhraných
volbách, až se před jejími politiky začnou
otevírat štědré peněženky sponzorů, je
otázka. Že v oblasti korupce „umí“ ukázali
socani opakovaně. Dalším problémem této
strany je populismus, při kterém tvrdí, že
L. Velev
chce péči pro všechny zadarmo. Nyní
štědře rozdává z veřejných rozpočtů
úhrady za poplatky, jejichž část ale sama
obhajovala jako smysluplné. Proč ale za
pacienty
hradí
celkem
smysluplný
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DALŠÍ VLÁDNÍ
TOPOLÁNKŮV PODRAZ –
PROTIKRIZOVÁ OPATŘENÍ
VE ZDRAVOTNICTVÍ
23.4.2009 17:39 esondy.cz
Protikrizová
opatření
Ministerstva
zdravotnictví ČR, jak je navrhuje koaliční
vláda Mirka Topolánka v demisi, svou
úlohu nesplní, ale naopak prohloubí
dopady ekonomické recese na resort
zdravotnictví, upozornil Milan Kubek,
prezident České lékařské komory ((ČLK)
na čtvrteční tiskové konferenci. „Jsem
zdrcen lstivostí tohoto návrhu, který
nepředstavuje nic jiného než pomoc
farmaceutickým firmám a státnímu
rozpočtu
za
cenu
destabilizace
zdravotnictví,“ uvedl. Proto se ČLK obrací
na parlamentní strany i předsedy vlády –
Mirka Topolánka v demisi a Jana Fischera,
nově jmenovaného premiéra, aby si
uvědomili, že nepříznivý dopad těchto
opatření pocítí až nová vláda, která vzejde
z podzimních parlamentních voleb.
Protikrizová opatření se týkají pěti zákonů,
přičemž ani jeden z návrhů na jejich
úpravu není možné přijmout, neboť
představuje další odčerpání peněz ze
zdravotnictví. Například navržená změna
zákona o veřejném zdravotním pojištění
bude znamenat zvýšení výdajů proti
současnosti nejméně o pět procent, tedy
přibližně o 2,5 miliard korun, přičemž
důvodová zpráva to zamlčuje! Je to s
podivem, protože dosavadní znění této
části zákona (č. 48/1997 Sb.) není v
rozporu s evropskou směrnicí, ale novelou
navržené změny zásadním způsobem mění
způsob stanovení úhrady ve prospěch
farmaceutického průmyslu.
ČLK také odmítá navržené změny způsobu
určování maximální úhrady léku z
veřejného zdravotního pojištění. Bezmála
deset let ČR uplatňuje zásadu, že za léky by
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zdravotní pojišťovny neměly platit vyšší
cenu, než je nejnižší cena v EU. „Nyní, v
čase
ekonomické
recese
přichází
ministerstvo s protikrizovým návrhem, aby
pojišťovny za léky platily nikoliv nejnižší
cenu, ale cenu odpovídající průměru tří
nejnižších cen v rámci států EU. Tato
průměrná cena bude zákonitě vyšší, než
cena
nejnižší,“
upozornil
Kubek.
Předložený návrh představuje zvýšení
výdajů zdravotních pojišťoven proti
současnosti nejméně o 2,5miliardy korun,
aniž by pacienti dostali jediný lék navíc.
Dalším podrazem je, že pokud by byl
schválen tzv. protikrizový balíček, zaplatí
stát za jednoho pojištěnce do konce roku
2010 o 516 korun méně, než kolik by
zaplatil při jeho neschválení. Jinak řečeno
– tento balíček ochudí české zdravotnictví
do konce roku nejméně o 3,1 miliardy
korun!
Ministerský návrh zákonů není tedy
protikrizovým opatřením, ale naopak
cestou, jak zavléci české zdravotnictví v
roce 2010 do závažných ekonomických
problémů. Jde o jasný záměr koaliční
Topolánkovy vlády v demisi, která už v té
době ve Strakově akademii nebude!

MILIONOVÉ UTRÁCENÍ V
NEMOCNICÍCH UŽ ŘEŠÍ I
POLICIE
7. 4. 2009 aktuálně.cz

Eliška Bártová

Krajský úřad v Hradci Králové má
problém.
Zdravotnický holding, vlastněný krajem a
soukromou společností, porušoval zákon
při zadávání veřejných zakázek. Šlo o
zakázky za minimálně 56 miliónů korun.
Je zřejmé, že zákon byl porušován
soustavně, uvádí se v závěru více než 120
stránkové zprávy auditora, který zkoumal
hospodaření s penězi na dodávky
zdravotnického materiálu.
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"V převážné většině případů nebylo
realizováno žádné poptávkové řízení," píše
doslova auditor.
Holding rozděloval veřejné zakázky bez
výběrových řízení a účelově je dělil na
menší, aby se vyhnul transparentní
soutěži. Navíc často peníze proplacené
firmám neodpovídaly částce, kterou kraj
schválil.
Bývalý náměstek hejtmana, který holding
vedl, však má jasno: "Jsou to nesmysly,"
řekl dnes Aktuálně.cz Rostislav Všetečka
(ODS). "Auditor neví, o čem mluví."
Dryml to nahlásil.
Audit si zadalo nové vedení kraje na konci
loňského roku.
Senátor a nedávno odvolaný krajský
náměstek Vladimír Dryml (ČSSD) na
základě auditu podal podnět policii a
zároveň se obrátil na antimonopolní úřad.
Sám Dryml společně s Všetečkou také čelí
trestnímu oznámení kvůli hospodaření
vrchlabské nemocnice.
"Již jsme zahájili šetření," potvrdil mluvčí
ÚOHS Krystián Chalupa. "Chceme si
vyžádat veškerou dokumentaci k daným
zakázkám, po jejich prozkoumání se
rozhodneme, zda zahájíme správní řízení."
Přijetí podnětu k prošetření hospodaření
Zdravotnického holdingu potvrdila také
východočeská policejní mluvčí Libuše
Holá: "Ano, podnět jsme dostali,
prošetřuje ho okresní ředitelství."
Porušení zákona za miliony
Z auditu, který má aktuálně.cz k dispozici,
vyplývá, že protizákonně bylo přiděleno
minimálně na 62 zakázek v hodnotě
desítek milionů korun.
"Zjevné porušení zákona o veřejných
zakázkách
nastalo
při
koupi
zdravotnického materiálu, jehož cena se v
průběhu roku 2004 a 2005 (a to pouze u
doložených smluv) pohybovala v částce cca
40 milionů korun," píše se ve zprávě.
Porušení zákona našel auditor také u
dalších zakázek. Celkem tak jde o částku
56 milionů korun.
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Zakázky, při nichž byl porušen zákon,
nejčastěji získávala firma Puro Klima,
jeden ze tří největších hráčů v
zdravotnictví,
vlastněný
jičínským
podnikatelem.
Společnost k ničemu
Zdravotnický holding, jehož hospodaření
auditor prověřoval, založilo bývalé vedení
kraje, 49% akcií však patří zcela soukromé
společnosti NemLog.
Proklamovaným
důvodem
založení
holdingu bylo, že taková organizace
umožní efektivněji nakládat s penězi,
protože bude možné hromadně nakupovat
materiál a zásobovat pět nemocnic, které
do holdingu spadají.
Jenže poté kraj bez vědomí zastupitelstva
založil další společnost s názvem Centrální
zdravotnická zadavatelská (CZZ), kde opět
část podílu získala firma NemLog.
CZZ měla mít na starosti všechny zakázky
pro nemocnice a měla dohlížet nad
rozdělením stovek milionů ročně. Už tehdy
opozice existenci firmy kritizovala,
upozorňovala na její nejasnou majetkovou
strukturu
a
na
obavy
z
nekontrolovatelného úniku peněz.
"Celý systém byl nastaven tak, aby to
rozdělování peněz bylo z kraje co nejdál a
co nejhůř se tam dalo z hlediska
kompetencí dosáhnout," myslí si tehdejší
opoziční zastupitel, současný radní
Vladimír Derner (KDU-ČSL). "Je nutné
přestavit celý systém, aby tam, kde jsou
veřejné peníze, byla i veřejná kontrola."
Obavy se naplnily
Audit totiž ukázal, že obavy opozice byly na
místě.
Firmě CZZ udělil Antimonopolní úřad už
dvakrát pokutu za porušení zákona o
zadávání veřejných zakázek. Auditor teď
kraji rovnou doporučil, aby s firmou CZZ
ukončil veškerou spolupráci.
"Zpracovatel
auditu
nenašel
žádné
objektivně a racionálně zdůvodněné
opodstatnění
existence
společnosti
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Centrální zdravotnická zadavatelská,"
uvádí se ve zprávě.
Zároveň kontroloři doporučili kraji, aby
zrušil také smlouvy s firmou NemLog,
která vlastní významný podíl jak holdingu,
tak v CZZ. Kraj by měl podle auditora dát
podnět nejen finančnímu úřadu, ale také
kontrolnímu
a
finančnímu
výboru
zastupitelstva.
Za vším hledej Všetečku
V obou společnostech, které auditor
kritizuje, se objevuje jméno bývalého
hejtmanova náměstka Rostislava Všetečky
z ODS.
Ten měl v kontrolovaném období na kraji
na
starosti
zdravotnictví,
vedl
Zdravotnický holding a zároveň založil a
také vedl CZZ.
Právě pod Všetečkovým vedením dostala
CZZ pokuty od ÚHOS. Všetečka stál také
na počátku akce, u které antimonopolní
úřad udělil kraji další pokutu 800 tisíc.
Právě Všetečka totiž inicioval vybudování
nového sídla kraje, kde podle ÚOHS došlo
k porušení zákona při výběru firmy.
"On je klíčová osoba," říká na adresu
Všetečky radní Derner. "Je to hradecký
nomen omen."
Také podle bývalého hejtmana Pavla
Bradíka (ODS) nese za chyby a případné
porušení zákona zodpovědnost právě pan
Vštečka.
"Já jsem holding neřídil. Vina leží na těch,
co řídili holding, tedy pan Všetečka a
další," říká Bradík. "Měli plnou důvěru
rady, hejtmana i zastupitelstva. Jestli s ní
naložili někalým způsobem je to jenom
jejich zodpovědnost."
Bývalý hejtman však připouští, že i on nese
díl zodpovědnosti. "Samozřejmě mám
politickou zodpovědnost," říká Bradík.
"Proto jsem požádal tehdejší vedení
holdingu, aby mi k tomu dali vyjádření."
To by mělo být hotovo do týdne.
Jsou to bláboly
Bývalý náměstek hejtmana Rostislav
Všetečka (ODS) již není radním (kvůli
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aférám se vzdal kandidatury), z postu
ředitele Zdravotnického holdingu byl
odvolán, stejně tak z vedení CZZ. Vinu za
chyby či porušení zákona necítí.
"Audit jsem ještě neviděl," řekl v úterý
Všetečka. "Bez toho se k tomu nemohu
vyjadřovat. Většinu zakázek stejně zabíraly
firmy, které pak pokuty platí, pokud jsme
něco porušili. Ale já si toho nejsem
vědom."
Na otázku, proč například účelově dělili
zakázky, jak říká audit, Všetečka reaguje:
"To jsou nesmysly, auditor neví, o čem
mluví. Jsou to bláboly. My jsme kraji
ušetřili desítky milionů korun."
Přesto bude muset bývalý náměstek
hejtmana zpracovat reakci na zmíněný
audit, a podle jeho slov se auditem budou
zabývat i poslanci za ODS. "Naši poslanci
se pokusí ten audit získat," říká Všetečka.
"Pak se k tomu ODS sejde a vyjádříme se k
tomu."

FILIPIOVÁ PŘEDÁ KABINETU
JMÉNA DO ORGÁNŮ
ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN
17. 4. 2 009 Zpravodajství ČTK
Praha 18. dubna (ČTK) – Ministryně
zdravotnictví v demisi Daniela Filipiová
(ODS) předloží v pondělí odcházejícímu
kabinetu na jedné z posledních schůzí
návrhy na změny ve složení správních a
dozorčích rad zdravotních pojišťoven. V
dozorčí
radě
Všeobecné
zdravotní
pojišťovny (VZP) by podle Filipiové měl
zasednout senátor ODS a její předchůdce
ve funkci Tomáš Julínek, nahradil by tam
prezidenta Svazu pacientů Luboše Olejára.
Viceprezident Svazu pacientů Josef
Mrázek dnes na Julínkovu nominaci
reagoval prohlášením, že "Julínek, se vrací
jako falešný zástupce pacientů". "Těžko by
se dal najít někdo jiný, koho by tam
pacienti viděli ještě méně rádi. Vždyť o tom
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byly i podzimní volby, kdy tak zvaná
Julínkova reforma, vyznačující se sociální
bezohledností
a
hrozící
absurdní
privatizací veřejného zdravotního pojištění
a vůbec všeho, byla i přes všechno lhaní
pochopena většinou voličů jako nebezpečí
a odmítnuta," uvedl. K personálním
změnám mimo jiné dodal, že "odcházející
garnitura" chce "dokončit pro občany
škodlivé operace".
První náměstek ministryně Marek Šnajdr
ČTK potvrdil, že ministryně nominovala
Julínka do dozorčí rady VZP. Zdůraznil, že
rozhodnutí je na ministrech. Potvrdil
rovněž, že ho ministryně nominuje do
správní
rady
Vojenské
zdravotní
pojišťovny (VoZP). Šnajdr nyní předsedá
správní radě VZP, mandát mu končí příští
rok v květnu.
Tento záměr kritizuje také ČSSD, podle níž
by odcházející vláda už neměla činit žádné
zásadní personální změny. Stejně tak se
sociální demokraté dnes postavili proti
jmenování nových policejních generálů,
které má kabinet jmenovat. Na programu
vlády je bod o generálech uveden bez
bližších podrobností.
"V tuto chvíli jsou za stát ve správní radě
VoZP ministerští úředníci nižší úrovně,
nejsou tam bráni vážně, to chci změnit,"
popsal své poslání Šnajdr. Zdůraznil, že v
tomto orgánu bude jen dočasně. Jakmile
skončí jeho působení na ministerstvu,
opustí i správní radu VoZP.
Podle stínového ministra zdravotnictví
ČSSD a středočeského hejtmana Davida
Ratha připravila ministryně "trafiku svým
věrným". Podle Ratha by měl ve správní
radě VZP být ve statutárních orgánech
největší pojišťovny za připravovanou
úřednickou vládu nestraník. "Moje
angažmá je spojeno s očekáváním, že
vedení správní rady i vedení pojišťovny se
začnou chovat vůči zástupcům státu
standardně," namítl Šnajdr.
Předsednictvo ČSSD dnes uvedlo, že vláda
nemá dělat žádné nevratné personální
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změny. "Vláda se má striktně omezovat na
neodkladná exekutivní rozhodnutí, a
nikoliv v rychlosti přijímat rozhodnutí
motivovaná blížícím se koncem mandátu
vlády v demisi," prohlásil místopředseda
ČSSD Zdeněk Škromach.
Podle pátečního Práva přesahuje roční
odměna řadových členů statutárních
orgánů zdravotních pojišťoven 100.000
korun.
Ministryně navrhuje do správní rady VZP
ředitele jejího správního odboru Davida
Kotrise, který zasedne již ve druhé správní
radě – je už členem stejného orgánu ve
Zdravotní pojišťovně Agel. V tomto orgánu
s ním zasedá Julínkova poradkyně Lucie
Bryndová. Ta již působí také ve Zdravotní
pojišťovně Metal-Aliance. Nyní bude
zastupovat vládu i v Revírní bratrské
pokladně. Tu nově doplní vrchní ředitel na
ministerstvu zdravotnictví Ivo Hartmann a
bývalý ředitel Slezské nemocnice lidovec
Tomáš Stejskal, uvedlo Právo.
Do České národní zdravotní pojišťovny
nominuje ministryně Ivanu Jenšovskou,
která na ministerstvu řídí odbor dohledu
nad zdravotními pojišťovnami. Zasedá již
ve správní radě VZP a Metal-Aliance.

KOMU VADÍ KONKURENCE
ÚRAZOVKY
23. 4. 2009 Haló noviny
BRNO – Úrazová nemocnice v Brně zápolí
se schválnostmi, které jí postavili do cesty
těsně před jejím předáním z vlastnictví
státu do majetku města Brna exministr
Tomáš Julínek (ODS) a jeho souputníci. Za
1. čtvrtletí 2009 vykázala účetní ztrátu 24
milionů korun.
Na včerejší tiskové konferenci to prohlásil
ředitel ÚN Karel Doležel s tím, že udělá vše
pro to, aby se vrátila do tzv. černých čísel.
Podle něj ministr Julínek na přelomu
loňského a letošního roku razantně utlumil
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příjmy ÚN tím, že v ní zrušil jednu třetinu,
tedy 66 lůžek a kapacitu pro 300 výměn
kloubů za rok. Osmdesátiletí pacienti
proto musí čekat půl roku na výměnu
kloubů ve FN v Brně-Bohunicích.
Věstníkem vyřadil ÚN ze seznamu
traumacenter
na
základě
neplnění
účelových podmínek, aniž by dal
nemocnici prostor k jejich odstranění.
Julínek nepodpořil žádost ÚN o dotaci z
evropských fondů na obnovu a doplnění
přístrojů za 100 milionů korun. K tomu 90
procent nemovitého majetku ÚN v
hodnotě 133 milionů dal Julínek převést
do vlastnictví FN v Brně a zpětně jej
úrazovce pronajal k užívání za 24 milionů
korun ročně. Jde mu o pozemky pod
úrazovkou ke komerčnímu využití.
Ředitel ÚN Doležel uvedl, že někomu vadí
konkurence, proto chce co nejvíce ztížit
život a fungování ÚN pro občany krajů
Jihomoravského
Vysočiny
a
část
Zlínského. Podle odborníků by byla
potřeba v Brně dvě traumatologická
centra.
Vedení ÚN i města Brna projednává se
zdravotními pojišťovnami, zejména VZP,
revokaci umělého snížení počtu lůžek i
počtu operací endoprotéz v ÚN, aby
nemocnice měla z pracovních výkonů
příjmy k finanční soběstačnosti. Členem
představenstva VZP se nyní stal i Tomáš
Julínek...
Vedení ÚN opravuje svůj heliport pro
noční přistávání, obnovuje smlouvy se
soukromými lékaři a stavebně upravuje
prostory akutního příjmu. Na rozdíl od
exministra Julínka a jeho následníků
veřejnost i řidiči RZS udávají, že poloha
úrazovky u středu města je ideální a není
třeba ji měnit. Šéfově nemocnice i města
řeší nestandardní majetkový převod
inventáře ÚN ve snaze právně jej anulovat.
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ZÁVĚREM
Zpravodaj LOK-SČL Vás přehledně
informuje o hlavních či nějak zajímavých
událostech v průběhu příslušného měsíce.
Nedílnou součástí tohoto zpravodaje jsou
jednotlivé přílohy, které jsou již tradičně
připojeny k jeho elektronické i tištěné
formě. Plné znění zpravodaje, včetně
příloh naleznete na webových stránkách
LOK-SČL
http://www.lok-scl.cz/zpravodaj/
K přístupu
na
internetovou
verzi
zpravodaje je třeba heslo, které podle
dohodnutého klíče mají k dispozici
předsedové MO LOK-SČL. Přístup lze také
získat po domluvě v kanceláři LOK-SČL
Adresa:
LOK-SČL, Drahobejlova 52, Praha 9, PSČ:
190 00
Telefon:+420603447295, +420603515781,
záznamník a fax: 284 810 576
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Pište nám:

Odkazy:

Kancelář LOK-SČL
http://www.lok-scl.cz
Předseda M. Engel

www.lkcr.cz

Místopředseda L. Velev
http://www.mvcr.cz/sbirka/
www.mzcr.cz
www.zdn.cz
www.unavenylekar.cz

PŘ E D S ED N I C T V O L O K - S ČL

LÉKAŘSKÝ ODBOROVÝ KLUB – SVAZ ČESKÝCH LÉKAŘŮ
DRAHOBEJLOVA 52, PRAHA 9,
PSČ: 190 00
TELEFON:
603 447 295, 603 515 781, ZÁZN. A FAX: 284 810 576
EMAIL:
LOK-SCL@LOK-SCL .CZ
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