Zápis ze zasedání
Řídící rada
Název

Řídící rada projektů DRG Restart a NZIS podpořených z projektů OP
Zaměstnanost

Zasedání/schůze předsednictva
Místo konání:

Zasedací místnost 116, ÚZIS ĆR Datum konání:

18. 10. 2016

Typ jednání:

3. zasedání/schůze předsednictva Čas:

11:00 – 12:00

Přítomní:

MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA, Mgr. Lenka Ptáčková Melicharová MBA, Ing.
Petr Landa, JUDr. Radek Policar , doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., Mgr.
Radek Bližňák, JUDr. Mgr. Vladimíra Těšitelová, RNDr. Jitka Soukupová Ph.D.,
Ing. Milan Blaha, Ph.D., Ing. Petr Mašek, Ing. Jan Linda

Omluveni:

Mgr. Petr Horák
Program zasedání/schůze předsednictva Řídící rady

Bod programu
1.

2.

Přivítání, úvod a představení programu jednání (Příloha č.1) doc. RNDr. Ladislav Dušek,
Ph.D/,Mgr. JUDr. V. Těšitelová- program byl schválen bez připomínek
Projekt DRG – průběžná zpráva, vč. konkrétních výstupů Ing. Petr Mašek (Příloha č. 2)
- informace o zahájených aktivitách projektu a jeho výstupech
- v případě ustavení referenční sítě byl proces uzavíraní dodatků k již existujícím smlouvám o
spolupráci překročen, avšak toto zdržení žádným způsobem nenaruší jinak plynulý průběh
ostatních aktivit v projektu a nikterak neovlivní ani jeho výstupy,
- ustavená referenční síť má v současné době 40 nemocnic a kladně lze hodnotit i tu skutečnost,
že v referenční síti zůstávají nemocnice, které původně projekt opustit chtěly, resp. byly
uzavřeny smlouvy i s novými nemocnicemi,
- byly uzavřeny DPČ s odbornými asistenty v nemocnicích (122) – zdržení neovlivní
jakýmkoliv způsobem další realizaci či výstupy projektu
- v oblasti elektronických nástrojů oceňování bylo zpracováno mezinárodní srovnání pro
metodiku oceňování hospitalizačních případů a zpracovány její základní principy, byla
zahájena analýza připravenosti nemocnic
- v oblasti klasifikací byl zpracován návrh vnitřní struktury a hierarchie pro klasifikaci
procedur, byl zpracován logický model hospitalizačního případu.
Usnesení ŘR 3/2016/1– Řídící rada vzala na vědomí.
Jednomyslně.
Úkol ŘR Předložit na příštím zasedání Řídící rady analýzu připravenosti nemocnic
Usnesení ŘR 3/2016/2
Jednomyslně.

3.

4.

5.

Kontrola plnění úkolů ze zápisu z minulého zasedání Mgr.JUDr. Vladimíra Těšitelová/Ing. Milan
Blaha Ph.D
Úkol – zpracovat a předložit projektovou dokumentaci k nově vznikajícím registrům (na základě
novely zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o
zdravotních službách)) na příštím zasedání/ schůzi předsednictva/řídící rady.
Úkol byl splněn. Dokumentace byla předložena. Aplikace „číselníky“ vytvořen návrh struktury
databáze pro ukládání číselníků a v aplikaci „správa výkonů“ – vytvořena databáze, naplněna
historickými daty.K oběma aplikacím byl vytvořen návrh aplikace + zkušební/testovací verze
vytvořena základní dokumentace (výchozí manuál) – sloužící jako uživatelská příručka.
1. monitorovací zpráva, harmonogram navazujících kroků RNDr. Jitka Soukupová (Příloha č. 3)
- 1. monitorovacím období bylo ukončeno k 31.8. 2016 a monitorovací zpráva, vč. žádosti o
platbu byla předložena 27.9.2016,
- v případě obou projektů některé aktivity doznaly lehkého zdržení, které však neovlivní další
průběh či výstupy projektů,
- naopak některé aktivity byly zahájeny s předstihem, což se odrazí pozitivně v dalším vývoji,
- v obou projektech došlo k nedočerpání rozpočtových prostředků – budou dočerpány
v následujícím období, v případě projektu DRG byly přečerpány prostředky vzhledem ke
zvýšeným cestovním nákladům,
- projektová kancelář sleduje a administruje řádným způsobem průběh projektů.
Usnesení ŘR 3/2016/3
Jednomyslně.
Projekt NZIS – průběžná zpráva, vč. konkrétních výstupů Ing. Milan Blaha, Ph.D. (Příloha č. 4)
- byl ustanoven realizační tým, avšak místa některých odborníků nebyla doposud obsazena –
např. databázový specialista či programátor vývojář,
- proběhla standardizace metodik, byla zpracována metodika Národního registru reprodukčního
zdraví,
- byla provedena revize metodických materiálů registrů,
- byla vytvořena pilotní verze krajského reportingu (vysočina)
- došlo k drobnému zdržení při v případě investic na SW nástroje, nedojde k ovlivnění dalšího
postupu v realizaci projektu,
- byla provedena edukace krajských zástupců
Usnesení ŘR 3/2016/4
Jednomyslně.

Rozpočtová situace ÚZIS ČR, výsledky jednání s MF Ing. Jan Linda (Příloha č. 5)
-

4.

5.

6.

rozpočtové prostředky na projekty jsou v současné době kryty z rozpočtu ÚZIS ČR,
návazně bylo procesováno navýšení limitu počtu zaměstnanců a navýšení rozpočtu na OPZ
(předfinancování) pro rok 2016 a následně pro rok 2017,
- ze strany MF (pravděpodobně na základě ne zcela korektních informací ze strany MZ) byly
vzneseny připomínky a byly požadované finanční prostředky kráceny (pro rok 2016 ve výši 6
mil. a pro rok 2017 celkem cca o 10 mil.)
- na základě složitých jednání na MF v aktivní spolupráci se zástupci finančního odboru MZ,
došlo k akceptaci požadavků ÚZIS ČR pro rok 2016 v požadované výši,
- o finančních prostředních pro rok 2017 bude jednáno znovu, dle výsledků čerpání rozpočtu
v roce 2016
- v průběhu diskuze bylo konstatováno, že při jednání s MF budou informace ze strany MZ
předávány jedním tokem a v přímé součinnosti s ÚZIS ČR
Usnesení ŘR 3/2016/5 - Řídící rada vzala na vědomí.
Jednomyslně.
Diskuze
- bylo diskutováno riziko v oblasti legislativních změn,
- Řídící rada byla informována o Návrhu na zrušení části zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních
službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a zákona č.
48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, který byl podán Ústavnímu soudu ze strany
skupiny senátorů,
- náměstek Policar informoval o zpracování stanoviska k tomuto návrhu ze strany MZ.
Průběžná zpráva o přípravě nových projektů – bude předložena na následujícím zasedání Řídící
rady, event. ke hlasování per rollam.
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