
MZDRX01N17I2

Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2 
tel./fax: +420 224 971 III, e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz

Vlastimil VÁLEK
místopředseda vlády a ministr zdravotnictví

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Praha ledna 2023
Č. j.:MZDR 1611/2023-2/DZP

Vážený pane předsedo,

dovolte mi reagovat na Váš dopis ze dne 10. ledna 2023 týkající se mimo jiné kohezní 
problematiky v regionu Severozápad včetně dostupnosti zdravotních služeb. Úvodem 
Vám chci poděkovat za zaslání Vašeho návrhu a opětovně Vás ujistit, 
že na problematiku dostupnosti a kvality zdravotních služeb kladu osobně velký důraz.

Co se týká vzniku nové pracovní skupiny zabývající se dostupností zdravotních služeb 
ve strukturálně postižených regionech, považuji v prvé řadě za nutné vyhodnotit 
fungování zmíněných nově vzniklých regionálních komisí Všeobecné zdravotní 
pojišťovny ČR. Jednak jsou to právě zdravotní pojišťovny, které jsou odpovědné 
za zajištění dostupnosti zdravotních služeb, za druhé právě znalost místních podmínek 
ze strany samospráv i zástupců příslušných komor (oblastních sdružení) může 
nejvhodněji reagovat na potřebu zajištění dostupnosti v konkrétní lokalitě. Pokud 
z činnosti těchto regionálních komisí vznikne požadavek spočívající např. ve změně 
legislativy a bude třeba jeho podrobného projednání, budou k němu přizvány všechny 
zainteresované strany. Připomínám, že se zástupci zdravotních pojišťoven, lékařských 
komor i krajských samospráv jsem v pravidelném kontaktu na mnoha platformách 
a problematikou dostupnosti zdravotních služeb (nejen stomatologie) se společně 
průběžně zabýváme.

Pokud jde o oblast kohezních fondů EU, dovoluji si poznamenat, že odpovědnost 
za nastavení podpory z těchto prostředků spočívá na Ministerstvu pro místní rozvoj, 
a Ministerstvo zdravotnictví jakožto resort, který není zapojen do řízení žádného 
z operačních programů, může ovlivnit pouze zaměření aktivit a výzev, u nichž 
je odborným garantem. Konkrétně se jedná především o výzvy specifického cíle 4.3 
Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027, kde je nyní před 
vyhlášením výzvy prováděna regionální analýza dostupnosti dané péče v jednotlivých 
krajích České republiky a na základě ní jsou vždy upravovány podmínky výzev. 
Konkrétně např. došlo u vyhlášené výzvy č. 31 Podpora rozvoje a dostupnosti zdravotní
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následné péče k výběru krajů (včetně krajů Karlovarského a Ústeckého), kde je možné 
financovat pořízení infrastruktury nutné pro vznik nových poskytovatelů vybrané 
následné lůžkové péče, kteří jsou motivováni možností získat dvojnásobnou výši dotace 
oproti poskytovatelům, u nichž dochází pouze ke zvyšování kvality poskytované péče. 
Obdobný princip bude aplikován i u dalších připravovaných výzev. Aspekt dostupnosti 
péče bude např. velmi akcentován v připravované výzvě č. 71 Podpora rozvoje 
a dostupnosti paliativní péče. Doporučuji tedy v této záležitosti oslovit Ministerstvo pro 
místní rozvoj a pevně věřím, že i díky novému Operačnímu programu Spravedlivá 
transformace určenému pouze pro strukturálně postižené regiony se podaří situaci 
znevýhodněných krajů zlepšit.

Mimo tzv. kohezní fondy EU pak navíc vznikl Národní plán obnovy, kde je ze strany 
Ministerstva zdravotnictví dostupnost péče při přípravě zaměření dotací rovněž velmi 
zdůrazňována. Zejména v rámci subkomponenty 6.2 Národní plán na posílení 
onkologické prevence a péče dochází k významným snahám o zlepšení péče 
o onkologické pacienty v Karlovarském kraji, který jako jediný nedisponuje komplexním 
onkologickým centrem. Na základě celé řady jednání mezi Ministerstvem zdravotnictví, 
Karlovarským krajem, Českou onkologickou společností se precizují možnosti podpory 
tak, aby došlo kco nejefektivnějšímu využití prostředků pro zvýšení kvality péče 
o onkologicky nemocné občany Karlovarského kraje.

Vážený pane předsedo, velmi si vážím Vaší snahy o možnou koordinaci řešení otázek 
dostupnosti zdravotní péče v odlehlých oblastech České republiky a těší mě, že mohu 
sVámi tuto otázku nadále diskutovat. Zároveň Vám mohu garantovat, že se budu 
se zástupci Ministerstva zdravotnictví do řešení této problematiky aktivně zapojovat, 
a to nejen na půdě Senátu parlamentu České republiky.
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