Zápis
Poradní orgán ředitele ÚZIS ČR
Název

Rada Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb (dále jen Rada
NRPZS)

Zasedání
Místo konání:

Zasedací místnost 116,
ÚZIS ČR

Datum konání:

14. 6. 2017

Typ jednání:

2. zasedání Rady NRPZS

Čas:

10:00 – 12:00

Přítomní:

Dle prezenční listiny (Příloha č. 1)

Omluveni:

Mgr. Petra Grammerová, Ing. Miroslav Gregor, Bc. Malgorzata Bolvariová,
Mgr. Kateřina Gerö, Ing. Soňa Měrtlová, Jiří Knapp, Bc. Martina Lhotková
Program zasedání Rady NRPZS

Bod programu:
1.
Přivítání, úvod a představení programu zasedání Rady NRPZS (Příloha č. 2)
- RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
- informace o programu 2. zasedání NRPZS – bez připomínek,
- informace o zrušení KSRZIS a převzetí práv a povinností ze strany ÚZIS ČR (od
1. 2. 2017),
- informace o zavedení půlroční frekvence zasedání Rady NRPZS.
2.
Návrh metodických úprav - RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D. (Příloha č. 3 a Příloha č. 4)
- představení metodických úprav,
- jedná se o úpravy pro futuro, nikoliv do minulosti,
- diskuze na téma jednotlivých ustanovení navržených metodických úprav,
- nejasné otázky budou předloženy náměstku ministra zdravotnictví pro legislativu
k metodickému výkladu zřizovatele, a dále bude předloženo i všem odborům MZ
a odsouhlaseno poradou vedení MZ a zasláno všem KÚ,

-

jednotlivé změny jsou vyznačeny v tabulce uvedené v Příloze č. 3 tak, že červeně jsou
označeny nejasné otázky, kde není jednotný návrh ze strany KÚ, je nutný metodický výklad
MZ. Žlutě jsou označeny body, kde je dohoda a návrh ze strany KÚ jednotný,
závěrem konstatováno, že by mělo dojít k vypracování jednotné metodiky, sjednocení
agendy ÚZIS ČR a krajských úřadů.

3.
Stav NRPZS – databáze, metodiky, diskuze problémů – Ing. Milan Ozner (Příloha č. 5
a Příloha č. 6)
- Rada NRPZS vzala na vědomí,
- důležité upozornění, musí být dořešen zejména číselník služeb.
4.
Portál NRPZS – doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
- informace o základních metodických materiálech, které byly předány, link
http://nrpzstest.uzis.cz.
Rada NRPZS vzala na vědomí.
Usnesení RNRPZS 1/2017/1 Rada NRPZS souhlasí s uveřejněním na internetových
stránkách a s oslovením cca 400-500 PZS po schválení poradou MZ ČR s obdobím pro
validaci.
Jednomyslně.
Usnesení RNRPZS 1/2017/2 Bere na vědomí, že před zveřejněním kontaktních údajů Rady
NRPZS bude vyžádán souhlas se zpracováním osobních údajů.
Jednomyslně.
5.
Stručná informace a diskuze – stav hlášení výkazů ÚZIS ČR po regionech, řešení
problematických zpravodajských jednotek – stav - RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. (Příloha č. 7)
- informace o stavu výkazů, sběr probíhá jako minulý rok, ÚZIS ČR v této věci posílil
personální podporu helpdesku,
- odhad cca 3000 těch PZS, kteří nesplnili svoji zákonem stanovenou povinnost, kdy
ÚZIS ČR předá ke správním řízením krajským úřadům,
- bude zaslán dopis na vedoucí odboru příslušných krajských úřadů v červenci 2017.
Termín dalšího zasedání Rady NZPZS podzim roku 2017 v zasedací místnosti č. 116, ÚZIS ČR,
Palackého nám. 4, Praha 2. Organizací je pověřena Mgr. JUDr. Vladimíra Těšitelová, tajemnice
Rady NRPZS.
Zapsala:

Mgr. JUDr. V. Těšitelová

Dne:

14. 6. 2017

Podpis:

Ověřil:

doc. RNDr. L. Dušek, Ph.D.

Dne:

14. 6. 2017

Podpis:

PŘÍLOHY
1.
2.
3.

Prezenční listina
Program zasedání Rady NRPZS
Návrh metodických úprav (tabulka s vyznačením změn)

4. Návrh metodických úprav
5.

6.
7.

Stav NRPZS – databáze, metodiky

Stav NRPZS – databáze, metodiky (prezentace)
Stav hlášení výkazů ÚZIS ČR po regionech

