Zápis
z 2. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,
konaného dne 14. 1. 2013 od 14. 00 hod., v zasedací místnosti Karla Čapka – N2.903
RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: Fialová Lenka, Dis, MUDr. Tichý Ladislav,
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Schválení programu, schválení hostů, volba ověřovatele zápisu
Návrh na schválení Dodatku č. 6 zřizovací listiny příspěvkové organizace v odvětví
zdravotnictví – Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov
Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby
za plnění závazku veřejné služby - nemocnice ZH KHK
Vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby - zajištění urgentní (neodkladné)
akutní lůžkové a ambulantní nemocniční péče
Informace o změnách v orgánech a managementu Zdravotnického holdingu KHK a.s.
Různé
Závěr

K bodu 1
Zahájení
Vzhledem k omluvenému pozdějšímu příchodu předsedy výboru, jednání ve 14. 20 hodin zahájil
a řídil člen výboru MVDr. Ing. Hejzlar a od 14.30 hod dále řídil předseda výboru zdravotního
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje MUDr. Pavel Trpák.

K bodu 2
Schválení programu, schválení hostů, volba ověřovatele zápisu
I.

Schválení navrženého programu 2. jednání výboru zdravotního
Předseda výboru seznámil přítomné s navrženým programem 2. jednání výboru zdravotního
a zeptal se přítomných na připomínky k navrženému programu.
Dále předseda výboru navrhl doplnit program o bod: „Volba místopředsedy výboru
zdravotního“

II.

Ověřovatelem zápisu byla navržen MUDr. Leoš Voborník

III.

Schválení přítomných hostů dle prezenční listiny:
Ing. Ludmila Bášová
vedoucí odboru zdravotnictví KHK
Iva Řezníčková,
zástupce OS zdravotnictví a sociální péče, byla
navržena ke schválení jako stálý host

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
K návrhu I)
k návrhu II)
Pro
9
9
Proti
0
0
Zdržel se
0
0
1

k návrhu III)
9
0
0

USNESENÍ 2/4/2013/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
schvaluje
I.
návrh programu 2. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého
kraje, doplněný o bod - Volba místopředsedy výboru zdravotního, zařazený jako
bod 7) před bod Různé
schvaluje
II.
ověřovatelem zápisu MUDr. Leoše Voborníka
schvaluje
III.
přítomné hosty dle prezenční listiny:
Ing. Ludmilu Bášovou, vedoucí odboru zdravotnictví
Ivu Řezníčkovou, zástupkyni OS zdravotnictví a sociální péče jako stálého hosta,
včetně zasílání materiálů pro jednání výboru

K bodu 3
Návrh na schválení Dodatku č. 6 zřizovací listiny příspěvkové organizace v odvětví
zdravotnictví – Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov
S návrhem seznámil Ing. MVDr. Hejzlar a dále doplnila PharmDr. Jana Třešňáková
Odbor zdravotnictví předkládá tento návrh na základě žádosti ředitele Sdružení ozdravoven a
léčeben okresu Trutnov.
Důvodem podání žádosti je změna adresy pracoviště Léčebna zrakových vad (cvičebny):
Původně na adrese: Presslova 449, Dvůr Králové nad Labem, PSČ 544 01
Nově na adrese: Josefa Hory 34, Dvůr Králové nad Labem, PSČ 544 01
Poskytovaná zdravotní služba se nemění. Cvičebna poskytuje ambulantní péči zaměřenou na
léčbu amblyopií a strabismus (poruch binokulárních funkcí zrakového aparátu) prostřednictvím
pleoptických a ortoptických cvičení.
Návrh na dodatek Zřizovací listiny je v souladu s vydaným „Rozhodnutím o změně registrace
nestátního zdravotnického zařízení“ s právní mocí rozhodnutí dne 08.11.2012.
Výše uvedené je v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajská zřízení), a zákonem č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, obojí ve znění pozdějších
předpisů. Bez dalších ekonomických dopadů.
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

-

9
0
0

USNESENÍ 2/5/2013/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.

doporučuje
ke schválení návrh na schválení Dodatku č. 6 zřizovací listiny příspěvkové organizace
v odvětví zdravotnictví, Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov

14.35 hod – příchod MUDr. Švábl, MUDr. Veselý
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K bodu 4
Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za
plnění závazku veřejné služby - nemocnice ZH KHK
S návrhem smluv seznámila PharmDr. Třešňáková
Královéhradecký kraj poprvé roku 2010 uzavřel s jednotlivými zdravotnickými zařízeními
v kraji smlouvy o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění
závazku veřejné služby. Na základě těchto smluv jsou jednotlivým zdravotnickým zařízením
poskytovány Královéhradeckým krajem finanční prostředky, které slouží k pokrytí části nákladů
vzniklých v souvislosti s poskytováním zdravotní péče v Královéhradeckém kraji.
Vzhledem ke skutečnosti, že smlouvy o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí
vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby byly uzavírány s platností vždy na 1 rok, je
opětovně navrhováno, aby Královéhradecký kraj uzavřel vždy smlouvu se zdravotnickým
zařízením, které poskytuje zdravotní péči v příslušné spádové oblasti. Spádové oblasti se ve
značné části překrývají s územím jednotlivých okresů, avšak přesné hranice spádových oblastí
není v praxi možné stanovit, a proto často spádová oblast jednoho zdravotnického zařízení
v minimálním rozsahu zasahuje i do sousedního okresu.
Obecně lze konstatovat, že v každém okrese je subvencováno vždy jedno zdravotnické zařízení.
Poněkud odlišná situace je v okrese Trutnov. Jedná se o okres s největší rozlohou a nejvyšším
počtem obyvatel. V tomto okrese proto bude uzavřena smlouva se dvěma zdravotnickými
zařízeními.
Z textu navržené smlouvy vyplývá, že konkrétní výši vyrovnávací platby stanoví kraj svým
rozhodnutím (rozhodnutí Zastupitelstva Královéhradeckého kraje). Podkladem pro rozhodnutí
Kraje o výši vyrovnávací platby je analýza, vycházející zejména z výroční zprávy příslušné
nemocnice, zprávy auditora nemocnice, účetní závěrky nemocnice a dalších dokumentů a
podkladů získaných prostřednictvím Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s.
Návrhy smluv o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění
závazku veřejné služby vycházejí ze smluv, které byly použity pro rok 2012 a byly vypracovány
po vzoru Pardubického kraje a Libereckého kraje.
Diskuse: společně k bodu 4) a k bodu 5)
PharmDr. Třešňáková
Upozornila, že se v současné době vyhodnocuje dopad úhradové vyhlášky, podle všeho půjde
opět o snížení příjmů nemocnic ze strany zdravotních pojišťoven. Dotovaná částka 176 mil.
nepokryje celou ztrátu nemocnic. Další navýšení nákladů je důsledkem změny DPH.
Pokud chceme udržet rozsah služeb, jsou 2 možnosti, buď dofinancovat ztráty nemocnic, nebo
změnit rozsah poskytovaných služeb. Je třeba i provést opatření, aby se ztráta snížila.
MUDr. Veselý
Navrhuje připravit návrh jak tento předpokládaný propad příjmů od zdravotních pojišťoven řešit.
Řešení by byla buď najít vnitřní rezervy v systému, nebo redukovat zdravotní péči nebo vyrovnat
ztrátu ve výši cca 100 mil.
PharmDr. Třešňáková
V současné době se dopočítává dopad změny úhradové vyhlášky, jejíž vzorek je velmi složitý.
Teoretický odhad by měl být znám asi koncem ledna.
MVDr. Ing. Hejzlar
Připomněl, aby se nezapomnělo i na příspěvkové organizace, kde bude dopad úhradové vyhlášky
stejný.
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MUDr. Trpák
Pokud chceme udržet rozsah péče, nezbývá než ztrátu dofinancovat, těžko se bude hledat jiná
možnost, lze se pokusit hledat i vnitřní úspory.
Diskuse dále probíhala k možnostem dofinancování ztrát zdravotnických zařízení a důsledků
snížení příjmů a k jednotnému postupu zdravotnických zařízení vůči zdravotním pojišťovnám.
Diskuse se zúčastnili:
MUDr. trpák, PharmDr. Třešňáková, p. Řezníčková, MUDr. Fink, MUDr. Plzák, MUDr. Veselý,
MUDr. Švábl
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

-

11
0
0

USNESENÍ 2/6/2013/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.

souhla sí
s uzavřením smluv o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí
vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby s nemocnicemi Zdravotnického
holdingu KHK a. s.

K bodu 5
Vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby - zajištění urgentní (neodkladné) akutní
lůžkové a ambulantní nemocniční péče
S návrhem na poskytnutí vyrovnávacích plateb seznámila PharmDr. Třešňáková
Na základě smluv o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za
plnění závazku veřejné služby se jednotlivá zdravotnická zařízení zavazují k provozování těch
oborů, které jsou v rámci jejich činnosti ztrátové (veřejná služba). Tomuto závazku
zdravotnických zařízení však koresponduje povinnost Královéhradeckého kraje poskytnout
vyrovnávací platbu, a to maximálně v rozsahu nezbytném pro úhradu nákladů vynaložených
v souvislosti s plněním závazku poskytovat veřejnou službu.
Kraj při výpočtu stanovení výše vyrovnávací platby zohlednil příslušné výnosy (zejm. příjmy od
zdravotních pojišťoven) a přiměřený zisk zdravotnických zařízení za plnění závazku poskytovat
veřejnou službu.
Uvedenou smlouvou o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby
za plnění závazku veřejné služby se zdravotnická zařízení zavazují využít vyrovnávací platbu za
plnění závazku poskytovat veřejnou službu výlučně pro účely poskytování této služby.
Zdravotnická zařízení jsou povinna vést oddělenou evidenci výnosů a nákladů, která se týká
poskytování veřejné služby. Výsledky oddělené evidence jsou zdravotnická zařízení povinna
předložit Kraji v souladu s účetní závěrkou. Nedílnou součástí těchto výsledků bude podrobný
popis postupu všech výpočtů, zejména alokačních poměrů s uvedením hodnot všech použitých
parametrů.
Při stanovení výše vyrovnávacích plateb pro jednotlivá zdravotnická zařízení bylo vycházeno
z ekonomických dokumentů zdravotnických zařízení za předcházející období – 2011 (zejm.
výroční zprávy, zprávy auditora a účetní závěrky), předběžných výsledků hospodaření
zdravotnických zařízení za rok 2012 a dalších dokumentů předložených prostřednictvím
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Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s. Konečný návrh výše vyrovnávacích
plateb byl pak stanoven jako rozdíl mezi předpokládanými náklady a příjmy, které se vztahují
k poskytování veřejné služby.
Návrh na stanovení vyrovnávacích plateb rovněž vycházel z částky, která byla pro účely
vyrovnávacích plateb schválena v rámci rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2013.
Předkládaný návrh byl odsouhlasen řediteli a ekonomy jednotlivých zdravotnických zařízení
Poskytnutí vyrovnávacích plateb má dopad do čerpání rozpočtu Královéhradeckého kraje.
Kryto v rámci kapitoly 15.
Diskuse: společná s bodem 4)
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

-

11
0
0

USNESENÍ 2/7/2013/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.

II.

souhla sí
s výší vyrovnávacích plateb pro jednotlivá zdravotnická zařízení Zdravotnického
holdingu Královéhradeckého kraje a.s.
upozorňuje
na fakt, že výše těchto vyrovnávacích plateb nemusí být konečná vzhledem k
úhradové vyhlášce

K bodu 6
Informace o změnách v orgánech a managementu Zdravotnického holdingu KHK a.s.
Informaci podala PharmDr. Třešňáková
Koncem loňského roku došlo ke zjištění, že na Zdravotnickém holdingu KHK některé procesy,
které jsou zahrnuty v rámci centrálních nákupů nebyly plně v souladu se zákonem o veřejných
zakázkách. Došlo především k formálním pochybením, v tom smyslu - kdo je označen za
centrálního dodavatele, kdo soutěží pro nemocnice, kdo je dodavatel a dále i způsob úhrady za
celou organizaci centrálních nákupů, která byla také v rozporu se zákonem. Došlo k řešení této
situace a na základě právních analýz se nastavuje nový způsob řízení centrálních nákupů.
Nicméně zodpovědnost měl ředitel Zdravotnického holdingu včetně náměstka a manažera
centrálních nákupů, kteří byli požádáni o vyvození osobní zodpovědnosti. Všichni tři rezignovali
na své funkce ve vedení holdingu i v představenstvech nemocnic.
V současné době je v souladu s doporučením dozorčí rady Zdravotnický holding řízen
představenstvem ZH KHK, předsedou představenstva byl zvolen Ing. Miroslav Vávra, CSc.,
který byl pověřen i dočasným řízením holdingu. Operativní agendu zajišťuje Ing. Josef Prokeš.
Zazněla i velká kritika, že Zdravotnický holding neplní zcela svou funkci a je předimenzován, co
se týče počtu pracovníků a i náklady neodpovídají činnosti, kterou holding vynakládá vůči
nemocnicím. Proto byl současný ředitel pověřen nastavením nové organizační struktury.
Diskuse:
p. Hejhalová
Dotaz k pracovnímu vytížení ing. Vávry, který již pracuje ve funkci ředitele ON Náchod a
Rychnov nad Kněžnou.
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PharmDr. Třešňáková
V současné době není k dispozici jiný vhodný kandidát. Ing. Vávra bude tuto funkci plnit
dočasně nejdéle na dobu 6 měsíců, jen co se nastaví nové procesy a najde se vhodný kandidát na
post ředitele.
Dále probíhala diskuse k otázkám:
- Důsledků špatného hospodaření ZH KHK
- Nastavení parametrů vrácení peněz nemocnicím
- Změny v personální obsazení
- Organizace činnosti a další fungování ZH KHK
- Výběrovému řízení na ředitele ZH KHK
- Způsobu rozvázaní pracovního poměru vedoucích manažerů ZH KHK
- Informovanosti médií
Diskuse se účastnili:
MUDr. Trpák, MUDr. Plzák, MUDr. Švábl, MUDr. Veselý, p. Řezníčková,
PharmDr. Třešňáková
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

-

11
0
0

USNESENÍ 2/8/2013/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.

bere na vědomí
informace o změnách v orgánech a managementu Zdravotnického holdingu KHK a.s.

K bodu 7
Volba místopředsedy výboru zdravotního
Předseda výboru navrhl na funkci místopředsedy výboru zdravotního tyto členy:
MUDr. Miroslava Švábla, MVDr. Ing. Jaromíra Hejzlara, MUDr. Jiřího Veselého.
Členové výboru se shodli na tom, že nejvhodnějším kandidátem by byl MUDr. Veselý, který
v minulém volebním období pracoval jako předseda výboru zdravotního a má s touto činností
dostatek zkušenosti. MUDr. Veselý s volbou souhlasil.
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

-

10
0
1

USNESENÍ 2/9/2013/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
volí
místopředsedu výboru zdravotního MUDr. Jiřího Veselého
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K bodu 8
Různé
•

MUDr. Fink
Dotaz ke smlouvě s Fakultní nemocnicí Hradec Králové.
Ing. Bášová
Odpověď - smlouva se uzavírá 1x ročně na zajištěné lékařské pohotovostní služby.

•

p. Řezníčková
Dotaz k podání žaloby MUDr. Drymlem
PharmDr. Třešňáková
Odpověď - MUDr. Dryml podal žádost o podání informací ze zákona. Tyto informace se
zpracovávají a budou dle zákona poskytnuty.

•

MUDr. Veselý
Upozornil, v souvislosti se žádostí Česko-německé horské nemocnice Krkonoše s.r.o.,
o poskytnutí dotace, že se tyto poskytují za určených podmínek v souladu se schválenou
Koncepcí zdravotnictví Královéhradeckého kraje.

•

p. Řezníčková
Dotaz k projektu ON Náchod, jaký je současný stav i ve věci podání stížností a námitek.
PharmDr. Třešňáková
Odpověď - ve věci námitek přišlo rozhodnutí ÚHOS, že se může pokračovat, že zadávací
podmínky odpovídají rozsahu stavby. Bylo dokončeno první kolo a vyhodnoceny nabídky
jednotlivých firem. Bylo jich celkem 7, při kontrole materiálů se zjistilo, že některé firmy
nepředložily všechny potřebné materiály a doklady, byly opakovaně vyzvány k doložení
chybějící materiálů a bylo jim uvedeno i jakou formou materiály předložit. Největší problém
bylo s doložením referencí. V konečném výsledku zůstaly 2 firmy. Z těch ostatních jedna
firma podala námitku, na další se ještě čeká. Dále, tak jako dosud, bude postupováno v
souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

K bodu 9
Závěr
Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu a nebyly ani další příspěvky do
diskuse, předseda poděkoval členům výboru zdravotního a přítomným hostům za účast na
jednání výboru a v 15.45 hodin jednání ukončil.

Příští jednání výboru se koná 4. 3. 2013

………………………………………..
předseda výboru

………………………………………….
ověřovatel zápisu

Zapsala: Nováková soňa
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