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Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města v kompetenci rady města po projednání 

A )  s ouh l as í  

1. se zachováním spolupráce s Ústeckým krajem při zajištění LPS prostřednictvím 

doposud uplatňovaného modelu v roce 2017 

B )  s ch va lu j e  

1. podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje na 

zabezpečení lékařské pohotovostní služby v roce 2017 ve výši 1 732,80 tis. Kč  

 

 

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Důvodová zpráva: 
 

Dne 26. 10. 2016 obdrželo Statutární město Ústí nad Labem od Krajského úřadu Ústeckého 

kraje informaci o záměru zajištění lékařské pohotovostní služby v roce 2017 (dále jen LPS), 

ve které bylo město požádáno o sdělení, zda je připraveno i nadále pokračovat  

ve spolupráci s Ústeckým kraje na zajištění LPS prostřednictví doposud uplatňovaného 

modelu i v roce 2017. Zároveň bylo město požádáno v případě kladného stanoviska  

o vyplnění žádosti o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje –  

LPS 2017. 

 

Již od roku 2012 je model zajištění LPS realizován v souladu s účinností zákona č. 372/2011 

Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních 

službách), v platném znění. Citovaným zákonem bylo zajištění LPS určeno krajům jako 

výkon přenesené působnosti bez dalšího upřesnění. Návazně s tím byl uplatněn model 

zajištění LPS, jehož podstatou je poskytnutí krajské neinvestiční dotace jednotlivým městům 

na zajištění LPS včetně prohlídek těl zemřelých, přičemž Ústecký kraj stanovil v souladu  

se zněním zákona obecné podmínky způsobu organizace a zajištění LPS na území kraje. 

Města poté uzavírají smlouvy v režimu zajištění závazku veřejné služby na provoz ordinací 

LPS s vybranými poskytovateli zdravotních služeb pro dané spádové oblasti v rozsahu  

dle místních požadavků a zvyklostí. 

 

Pro spádovou oblast Ústí nad Labem zajišťuje lékařskou pohotovostní službu společnost 

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice o. z. v těchto ordinacích: 

 lékařská pohotovostní služba pro dospělé (budova A – oddělení EMERGENCY) 

 ambulantní pohotovostní péče pro děti a dorost (budova Dětské kliniky) 

  Doposud byly tyto ordinace provozovány v celoročním režimu tj. 365 dní v roce. 

 

V plánu Ústeckého kraje je poskytnout městu Ústí nad Labem finanční prostředky ve výši 

1.732,80 tis. Kč. na zajištění lékařské pohotovostní služby v roce 2017. 

 

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice o. z. zaslala na odbor MOŠ sdělení, že: 

- i v roce 2017 bude provozovatelem ordinací LPS (ordinace dětského a všeobecného 

praktického lékaře), a to ve stejném rozsahu, jako v předchozích letech za předpokladu, 

že bude plně kryta případná ztrátovost této služby. 

- v roce 2016 byly s ohledem na požadavky zdravotníků podílejících se na zabezpečení 

LPS, navýšeny hodinové sazby, minimálně v této úrovni předpokládá Krajská zdravotní, 

a.s. i sazby v roce 2017  

- výše požadované dotace je ve výši 1 732 800 Kč 

- účelem využití požadované dotace je pokrytí nákladů na zabezpečení lékařské 

pohotovostní služby v roce 2017 

- dobou, v níž má být dosaženo účelu je období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 

 



 

- důvodem žádosti o dotaci formou vyrovnávací platby je, že Krajská zdravotní, a.s. – 

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. bude v návaznosti na zabezpečení LPS 

v uplynulých letech i v roce 2017 provozovatelem ordinace dětského a všeobecného 

praktického lékaře v rámci zajištění LPS na spádovém území Ústí nad Labem. LPS bude 

provozována v průběhu celého roku 2017 včetně dnů pracovního klidu. Vzhledem ke 

skutečnosti, že tato činnost je provozována jako ztrátová (tzn., že vynaložené náklady 

nejsou plně kryty výnosy od zdravotních pojišťoven) bude požadovaná dotace využita na 

pokrytí ztráty z provozování lékařské pohotovostní služby v roce 2017. 

 

Na základě výšení uvedeného předkládáme Zastupitelstvu města Ústí nad Labem, které 

vykonává kompetence Rady města Ústí nad Labem: 

1) k odsouhlasení spolupráci s Ústeckým kraje v doposud uplatňovaném modelu 

zabezpečování LPS i v roce 2017 

2) ke schválení podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého 

kraje – LPS 2017 ve výši 1 732,80 tis. Kč 

 

 

  

Příloha: 

1. Informace o záměru zajištění lékařské pohotovostní služby v roce 2017 ze dne  

24. 10. 2016 doručené do datové schránky města dne 26. 10. 2016 

2. Sdělení Krajské zdravotní, a.s. k zabezpečení lékařské pohotovostní služby v roce 2017 

ze dne 14. 11. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


