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Zápis ze 6. jednání Pracovní skupiny Venkov 

 

Název 6. jednání Pracovní skupiny Venkov 
Datum 28.3. 2017, 9:30 - 13:00 

Místo zasedací místnost č. 2045, Krajský úřad 

Účastníci viz prezenční listina 

Přílohy zápisu prezenční listina 

 

 

Bod č. 1 - Úvod  

Předseda Petr Halada přivítal členy pracovní skupiny a jednání zahájil představením programu jednání. 

 

 

Bod č. 2 – Změna členů PS 

Mgr. Veselský seznámil členy PS s nominací 2 nových zástupců za TOP09:  

- Mgr. Pavla Hlavsová (radní městyse Cerhovice) 

- Pavel Schmidt (starosta obce Černolice) 

 

Hnutí ANO 2011 zatím své zástupce nenominovalo, pokud tak učiní, dojde k přijetí na dalším jednání 

PSV. 

 

Usnesení č. 1-6/2017/PSV: Pracovní skupina souhlasí se jmenováním 2 nových členů - Mgr. Pavly 

Hlavsové a Pavla Schmidta. 

 

Bod č. 3 - Dotazníky 

Mgr. Veselský seznámil členy PS s aktuální podobou dotazníků (1. plánované liniové stavby obcí na 

krajských komunikacích; 2. rekonstrukce místních komunikací), jejichž testovací verze jim byla již 

dříve zaslána k okomentování. Členové se shodli na konečné podobě dotazníků i na harmonogramu 

vyplňování. S výsledky dotazníků budou Mgr. Veselským seznámeni na příštím jednání PSV. 

 

Bod č. 4 – Poskytování zdravotní péče (Mgr. Veronika Piačková, Odbor zdravotnictví KÚSK, 

piackova@kr-s.cz, tel. 257 280 468) 

Mgr. Piačková představila činnost Odboru zdravotnictví, konkr. Oddělení zdravotní péče – např. 

udělování povolení k poskytování zdravotních služeb, řešení stížností. Uzavírání smluv (na základě 

výběrových řízení) s lékaři na určité území je vždy v gesci zdravotní pojišťovny, kraj je koordinátorem 

tohoto procesu. 
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Představen byl materiál (pol. února 2017), který statisticky sleduje poskytování primární péči (praktičtí 

lékaři pro dospělé a děti, zubní lékaři a gynekologové). Celkem je evidováno 1651 aktivních oprávnění 

(1 oprávnění může mít i více lékařů), celkem je přes 3 tisíce míst poskytování péče. 

Co se týká přepočtu na obyvatele po okresech, nejhůře na tom jsou okresy Praha –východ, Praha-západ, 

Beroun a Mělník. 

Vyhlašování výběrových řízení na poskytovatele může od roku 2016 provádět i obec (nejen 

poskytovatel či ZP). 

Vyhlášen je dotační program MZd pro vyloučené lokality z hlediska nedostatku lékařů (ve StČ kraji 3 

města – Rakovník, Kutná Hora, Kladno), také je možné podpořit ze zdrojů VZP (zvýšené úhrady 

koeficientem cca 1,3 za určitých podmínek).  

 

Další současnou činností je i oblasti lékařské pohotovostní služby (stanovování standardů apod., 

příprava dotačních programů), ohledání těl zemřelých (v podstatě podoba koronera, bude vypsána 

zakázka). Významnou aktivitou he otázka domácí péče (lékař, nikoliv ZZS, přijede na místo, kde není 

k dispozici lékařská služba místní). 

 

Dále byl dán prostor pro dotazy. 

 

D: Na okrese Rakovník chybí dětská pohotovost.  

O: Zapomíná se na funkci praktického lékaře a jeho povinnost návštěvní služby mimo ordinační hodiny, 

kdy by měl na zavolání vyjíždět ke svým pacientům. Případně volat call-centrum ZS (non stop 800 888 

155).  

 

Petr Halada navrhl, zda by bylo možné zpracovat jakýsi metodický postup pro občany obcí, jak 

jednoduše postupovat. Ze strany Odboru zdravotnictví bylo přislíbeno, že materiál zpracují. 

 

Dále bylo konstatováno, že pokrytí venkovských oblastí lékaři je špatné, a to i navzdory často 

nabízeným benefitům ze strany vedení obcí (vybavení a ordinace zdarma, byty pro lékaře). Lékaři 

nemají problém občany zaregistrovat, ale odmítají jezdit ordinovat (byť i jen několik hodin v týdnu) do 

konkrétní obce. 

Mgr. Piačková upozornila, že např. praktiční lékaři mají ze zákona i některé tyto povinnosti (návštěvní 

služba, ohledání těl svých pacientů, podílení se na lékařské pohotovostní službě). 

Na druhou stranu nelze ze strany kraje přikázat lékařům, aby získali licenci za podmínky, že budou 

ordinovat i v konkrétních obcích. Konečné slovo má zdravotní pojišťovna. 
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P. Halada požádá zástupce SMS ČR, aby iniciovali jednání se zástupci VZP. 

 

Bod č. 5 – Poskytování sociální péče ve Středočeském kraji (Mgr. Vladislav Fryč, Odbor sociálních 

věcí KÚSK, fryc@kr-s.cz, tel. 257 280 496) 

Představeny byly změny v legislativě v oblasti poskytování sociálních služeb. Od roku 2015 přešlo 

financování pod krajské úřadu (dříve stát), např. SčK žádá cca o 1.400 mil. Kč a obdržel letos 970 mil. 

Kč. Pokles nezaměstnanosti ve Středočeském kraji (nákupní centra, logistická centra apod.) je jedním 

z důvodů personálního nedostatku pracovních sil u poskytovatelů soc. služeb. 

Povinnost je vytvářet tzv. síť sociálních služeb, která představuje určitou kapacitu a na ni žádá finanční 

prostředky. Zároveň je třeba, aby měla pevné mantinely (aby se dostalo pokud možno na všechny). 

Konkrétní potřeby jsou zjišťovány přes ORP (nyní probíhá sběr informací). 

Podle P. Halady většina ORP s obcemi příliš nekomunikuje. 

Kraj zpracuje metodiku pro ORP, jak data shromažďovat, aby měly průzkumy pokud možno shodnou 

strukturu. 

Ve výhledu bude určitě probíhat ke změně např. požadavků na typ sociálních služeb (v závislosti na 

demografické změny), jistě se budou navyšovat terénní služby. V současné době je v rámci pobytových 

služeb v síti 4650 lůžek v domovech pro seniory, 1360 lůžek v domovech se zvláštním režimem 

(Alzheimerův typ demence), přičemž dochází k přesunu lůžek od první skupiny k té druhé.  Velice častý 

typ je domov s pečovatelskou službou. 

P. Halada vznesl dotaz, zda v případě vzniku nového poskytovatele soc. služeb bude moci být zařazen 

do sítě nebo zda je síť uzavřená? 

V. Fryč uvedl, že síť je schválená do r. 2019, ale její podobu je možné měnit pružně. Musí být při 

navýšení ale zmapována potřebnost v území (role ORP). 

Kraj připravuje realizaci projektu informačního systému jak pro obce, tak i pro poskytovatele 

soc. služeb.  Do něj se budou vkládat dálkově různá data a činit právní akty (např. podpis smluv) včetně 

nabídky katalogu služeb. Počítá se s proškolením všech starostů v kraji.  

Jedním z problémům je i skutečnost, že řada klientů v sociálních službách jsou lidé mající trvalé bydliště 

v Praze, podle platného zákona nelze klienty z jiného kraje odmítat, lze je pouze bodově znevýhodnit. 
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Bod č. 6 – Závěr 

Termín dalšího setkání – 22. 6. 2017, od 14 h. 

  

 

Předseda Petr Halada se rozloučil, poděkoval za účast a popřál hezký den.  

 

 

Schválená usnesení: 

 

 

Usnesení č. 1-6/2017/PSV 

Pracovní skupina souhlasí se jmenováním 2 nových členů - Mgr. Pavly Hlavsové a Pavla 

Schmidta. 

 

Přílohy: 

1. Prezenční listina 

2. Leták První pomoci 

 

 

 

Zápis schválil:  

 

Dne 11. 4. 2017             

 

 

            Petr Halada 

         předseda pracovní skupiny

       


