Zápis ze zasedání Bezpečnostní rady kraje Vysočina č. 1/2011
konaném dne 31. 1. 2011

Přítomni:
1. MUDr. Jiří Běhounek

(hejtman kraje Vysočina,

předseda BRK)

(ředitelka

Zdravotnické

záchranné služby kraje Vysočina)

2. Ing. Vladimír Novotný

(1. náměstek hejtmana kraje

Vysočina)

7. plk. Ing. Drahoslav Ryba

(ředitel Hasičského

záchranného sboru kraje Vysočina)

3. Ing. Bc. Zdeněk Kadlec

(ředitel Krajského úřadu

kraje Vysočina)

4. Jan Slámečka

6. Ing. Vladislava Filová

8. pplk. Ing. Jan Ňachaj

(zástupce ředitele Krajského

vojenského velitelství Jihlava)
(předseda Bezpečnostní komise Rady

9. MUDr. Lukáš Kettner (vedoucí odboru zdravotnictví)

kraje Vysočina

5. plk. Mgr. Miloš Trojánek

(ředitel

Krajského

10. Ing. Jan Murárik (tajemník bezpečnostní rady kraje)

ředitelství policie kraje Vysočina)

Omluveni:
1. Ing. Tomáš Žák, MBA (ředitel Jaderné elektrárny Dukovany)
Hosté:
1. Ing. Ivana Šteklová

(vedoucí odboru sekretariátu

2. Mgr. Josef Bačkovský

hejtmana)

Program:
Zahájení (MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje).
1. Informace o situaci ve zdravotnických zařízeních kraje
„Děkujeme, odcházíme“, (MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje);

v souvislosti

s výzvou

2. Rozprava;
Závěr (MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje).

Zahájení
Vladimír Novotný, přivítal přítomné a zahájil jednání. Dále přivítal nového člena
BRK MUDr. Lukáše Kettnera, vedoucího odboru zdravotnictví, předal mu jmenovací dekret člena
BRK a představil mu ostatní členy BRK. Navrhl, aby za nemocného ředitele Krajského vojenského
velitelství Jihlava plk. gšt. Milana Solíka zúčastnil jednání pplk. Ing. Jan Ňachaj, zástupce ředitele
Krajského vojenského velitelství, s právem hlasování při jednání BRK. Návrh byl schválen 9 hlasy.
Dále konstatoval, že je BRK usnášeníschopná a navržený program byl schválen 9 hlasy.
Oznámil, že mimořádnou bezpečnostní radu svolal z důvodu odchodů lékařů v rámci výzvy
„Děkujeme, odcházíme“. Sdělil, že k řešení situace ve zdravotnictví lze využít zákon 240/2000 Sb.,
o krizovém řízení.
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1. Informace o situaci ve zdravotnických zařízeních kraje v souvislosti s výzvou
„Děkujeme, odcházíme“
Lukáš Kettner podal informace k výzvě „Děkujeme, odcházíme“. Dne 5. 1. 2011 se hejtman kraje
Vysočina MUDr. Jiří Běhounek sešel s ředitelkou ZZS a s řediteli pěti krajských nemocnic
a ti předložili první přehledy o struktuře nejvíce postižených oddělení. Odchody z nemocnic
na Vysočině podložilo svou výpovědí 56 % lékařů. Nejvíce v Nemocnici Jihlava. V budoucí
personální struktuře oborů je prvotní předpoklad, že Nemocnice Pelhřimov bude schopna v míře
svých kapacit poskytnout nadále intenzivní zdravotní péči. V ostatních krajských nemocnicích by
byla poskytována ambulantní péče plus případně zajištěn omezený provoz některých lůžkových
oddělení.
Vladimír Novotný podal informace ke zrušení 10 tis. akutních lůžek.
Lukáš Kettner upřesnil, že se musí brát kraj od kraje. Budou zaslány dopisy na zdravotní
pojišťovny, Ministerstvo zdravotnictví, praktické lékaře pro dospělé, praktické lékaře pro děti a
dorost a ambulantní specialisty a ostatní kraje s informacemi o dané situaci. Zároveň v dopisech
bude vyslovena žádost, jak mohou kraji pomoci.
Během jednání se dostavil předseda bezpečnostní rady Jiří Běhounek a ujal se řízení zasedání.
Jiří Běhounek sdělil, že ředitelům krajských nemocnic na Vysočině bylo doporučeno,
aby po zvážení situace svých nemocnic vedli jednání o návratů lékařů zpět. Je samozřejmé,
že je vyjednávání čistě v rukou ředitelů a lékařů. Dne 2. 2. 2011 proběhne schůzka s Lékařským
odborovým klubem kraje a dne 7. 2. 2011 proběhne další schůzka s řediteli nemocnic. Může nastat
situace, že v některých krajských nemocnicích bude výrazně omezen provoz. Stav nebezpečí
zatím vyhlášen nebude.
Členové na mimořádném zasedání Bezpečnostní rady kraje zhodnotili danou situaci.
Vzali na vědomí všechny připravené kroky nemocnic, zástupci složek IZS prohlásili připravenost.
BRK doporučuje, aby lékaři zvážili své výpovědi, neboť jde o zdraví a život pacientů. V současném
stádiu vývoje situace není předpoklad jejího řešení s využitím možnosti krizového řízení.
Jan Murárik okomentoval prezentaci o využití zákona 240/2000 Sb., o krizovém řízení.
Dne 1. ledna 2011 nabyl účinnosti novelizovaný zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení.
Z důvodu akutního nedostatku lékařů, způsobeného hromadným ukončením pracovního poměru,
hrozí nezajištění nezbytné zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních. Tím by mohla nastat
krizová situace dle § 2 krizového zákona. Jednou z krajních variant řešení očekávané situace
dle MZ by mohlo být i využití ustanovení zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně
některých zákonů (krizový zákon). Ministerstvo zdravotnictví je v době krizového stavu
dle § 11 písm. b) oprávněno koordinovat na vyžádání kraje činnost zdravotnických záchranných
služeb a zdravotnických zařízení, která mají urgentní příjem anebo statut specializovaného centra,
při poskytování neodkladné zdravotní péče. Stav nebezpečí se jako bezodkladné opatření může
vyhlásit, jsou-li ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí, pokud nedosahuje intenzita
ohrožení značného rozsahu, a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů,
orgánů krajů a obcí, složek integrovaného záchranného systému nebo subjektů kritické
infrastruktury. Stav nebezpečí lze vyhlásit jen s uvedením důvodů, na nezbytně nutnou dobu a pro
celé území kraje nebo pro jeho část. Rozhodnutí o vyhlášení stavu nebezpečí musí obsahovat
krizová opatření a jejich rozsah. Změna krizových opatření musí být rovněž vyhlášena.
V části rozhodnutí obsahující důvod vyhlášení stavu nebezpečí se také uvede, zda je stav
nebezpečí vyhlášen na základě mimořádné události podle zákona o integrovaném záchranném
systému. Stav nebezpečí lze vyhlásit na dobu nejvýše 30 dnů. Tuto dobu může hejtman prodloužit
jen se souhlasem vlády. Není-li možné účelně odvrátit vzniklé ohrožení v rámci stavu nebezpečí,
hejtman neprodleně požádá vládu o vyhlášení nouzového stavu. Platnost krizových opatření
vyhlášených hejtmanem končí dnem vyhlášení nouzového stavu, pokud vláda nerozhodne jinak.
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Krizová opatření, jejichž platnost zůstane zachována, se dále považují za krizová opatření
nařízená vládou. Jedním z krizových opatření, které má právo nařídit vláda při vyhlášení
Nouzového stavu a hejtman při vyhlášení Stavu nebezpečí je i opatření pracovní povinnosti pro
fyzické osoby..
Usnesení 01/01/2011/BRK
Bezpečnostní rada kraje
bere na vědomí
• informaci vedoucího odboru KrÚ MUDr. Lukáše Kettnera a hejtmana kraje
MUDr. Jiřího Běhounka o situaci ve zdravotnických zařízení kraje v souvislosti s akcí
„Děkujeme, odcházíme“ a hodnotí ji jako velmi závažnou
• informaci vedoucího oddělení krizového řízení a bezpečnosti Ing. Jana Murárika
o podmínkách a možnostech řešení vzniklé situace dle zákona 240/2000 Sb., o krizovém
řízení v platném znění
doporučuje
• hejtmanovi kraje a představitelům kraje dále intenzivně jednat s vládou, ústředními
správními úřady a dalšími kompetentními orgány k odvrácení hrozící situace kolapsu
zdravotnické péče na Vysočině
• hejtmanovi kraje zatím neřešit situaci prostřednictvím krizové legislativy
• hejtmanovi kraje a představitelům kraje dále jednat s lékaři o jejich návratu
• složkám IZS rozpracovat na základě informací případné kroky po 28. 2. 2011 a stanovuje
termín pro získání všech dat a přípravy kroků do 14. 2. 2011, kdy proběhne druhé
mimořádné zasedání Bezpečnostní rady kraje Vysočina.
odpovědnost: členové BRK
termín: do 14. února 2011
Usnesení bylo přijato 10 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
2. Rozprava
V rámci diskuze bylo sděleno:
Jan Slámečka - lékaři se mohou setkat s odporem pacientů
Miloš Trojánek - je zapotřební znát krizové plány jednotlivých nemocnic, popřípadě rozhodnutí
kraje o uzavření nemocnic, pro další činnost policie
Drahoslav Ryba – krizovou legislativou lze po vyčerpání všech dostupných prostředků (tzn. pokud
k této situaci dojde po 1. 3. 2011) řešit alespoň částečně nastalou situaci, bylo by dobré si
předpřipravit scénáře pro vznik krizové situace
Jan Ňachaj – při vzniku krizové situace bude vyžádána pomoc Vojenské nemocnice Brno
Vladislava Filová – na stav, který může nastat po 28. 2. 2011, je ZZS připravena. Dojde k posílení
posádek, dispečinku. Je zapotřebí, aby ředitelé všech krajských nemocnic sdělili, jaké typy
onemocnění budou schopni po 1. 3. 2011 ošetřit. Pacient musí být převezen do nejbližší
nemocnice, která je schopna poskytnou péči
Lukáš Kettner – všem ředitelům krajských nemocnic jsou průběžné předávány informace za celý
kraj Vysočina.
Josef Bačkovský – v případě krizového stavu a vzniku možných občanských nepokojů, budou
situaci zajišťovat policisté a hasiči a je tudíž potřeba, aby měli ucelené informace.
Členové bezpečnostní rady obdrží od MUDr. Kettnera materiál o personálním stavu nemocnic.
Ivana Šteklová požádala členy bezpečnostní rady o předkládání návrhů na udělení Záslužných
medailí IZS kraje Vysočina do 31. 3. 2011.
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Jan Murárik informoval, že další zasedání Bezpečnostní rady kraje Vysočina č. 2/2011
se uskuteční dne 14. 02. 2011 v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina.
Závěr
Jiří Běhounek poděkoval členům bezpečnostní rady za aktivní účast, popřál všem hezký den a
ukončil jednání.

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina
předseda Bezpečnostní rady kraje Vysočina

Ing. Jan Murárik
tajemník Bezpečnostní rady kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala: Eva Charvátová 2. února 2011.
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