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Z á p i s  
ze  4. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 15. 4. 2013,  od 14.00  hod. , v zasedací místnosti Karla Čapka – N2.903  
RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: MUDr. Tichý, p. Fialová, p. Vodičková 
 
Program jednání: 
  1.  Zahájení  
  2.  Schválení programu, schválení hostů, volba ověřovatele zápisu  
  3.  Kontrola usnesení  
  4.  Návrh na příslib finančních prostředků na pořízení sanitních vozidel pro 

Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje na období roku 2014 a 
2015 z rozpočtu Královéhradeckého kraje  

  5.  Návrh na schválení výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2012 v 
odvětví zdravotnictví  

  6.  Návrh na úpravu rozpočtu kapitoly 15 - zdravotnictví na rok 2013  
  7.  Prohlášení/Letter of Comfort - návrh na převzetí ručení ke smlouvě o revolvingovém 

úvěru  Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s  
  8.  Neauditované výsledky hospodaření nemocnic ZH KHK za rok 2012  
  9.  Příprava fúze ON Náchod - ON Rychnov nad Kněžnou  
  10.  Různé  
  11.  Závěr  
 
 
K bodu 1 
Zahájení  
MUDr. Pavel Trpák, předseda výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
zahájil ve 14.00  hodin  4. jednání  výboru. Uvítal přítomné členy výboru a hosty a dále řídil 
jednání výboru. 
 
 
 K bodu 2 
Schválení programu, schválení hostů, volba ověřovatele zápisu  
I. Schválení  navrženého programu  4. jednání výboru zdravotního 

Předseda výboru seznámil přítomné s navrženým programem 4. jednání výboru 
zdravotního a zeptal se přítomných na připomínky k navrženému programu. 

II. Ověřovatelem zápisu byl navržen MUDr. Leoš Voborník 
III. Schválení přítomných hostů dle prezenční listiny 

Přítomní hosté jsou: 
Ing. Ludmila Bášová    vedoucí odboru zdravotnictví KHK 

           Ing. Miroslav Vávra, CSc.  ředitel ON Náchod, ON Rn. K., ZH KHK 
 Ing. Josef Prokeš   Zdravotnický holdingu KHK a.s 

Mgr. Karel Baše   právník, Zdravotnický holding KHK a.s. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  

Hlasování:   K návrhu I), II) III) - současně 
Pro  - 9   
Proti  - 0         
Zdržel se - 0    
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USNESENÍ 4/17/2013/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
  návrh programu 4. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje 
II.  s c h v a l u j e  
  ověřovatelem zápisu MUDr. Leoše Voborníka 
III. s c h v a l u j e  
  přítomné hosty dle prezenční listiny: 

Ing. Ludmilu Bášovou - vedoucí odboru zdravotnictví KÚ KHK 
Ing. Miroslava Vávru, CSc.- ředitele ON Náchod, ON Rn. K., ZH KHK 
Ing. Josefa Prokeše - Zdravotnický holding KHK a.s. 
Mgr. Karla Baše - právník, Zdravotnický holding  KHK a.s. 
 

 
K bodu 3 
Kontrola usnesení  
Předseda výboru konstatoval, že při minulém jednání výboru nebyla přijata žádná usnesení 
s termínem plnění. S usneseními 3. jednání výboru zdravotního bylo seznámeno Zastupitelstvo 
KHK.   
 
 
 K bodu 4 
Návrh na příslib finančních prostředků na pořízení sanitních vozidel pro Zdravotnickou 
záchrannou službu Královéhradeckého kraje na období roku 2014 a 2015 z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje  
 
S návrhem bodu seznámila Ing. Bášová- upřesnila a doplnila PharmDr.  Třešňáková  
Materiály k tomuto bodu byly členům výboru zaslány elektronicky. 

Ředitel příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje (dále 
jen ZZS KHK) se dne 9.1.2013 obrátil na zřizovatele s žádostí o projednání návrhu na vypsání 
výběrového řízení  na dodávku 17 ks sanitních vozidel včetně vybavení na období let 2013 – 
2015 v předpokládané ceně – upřesněné dne 26.3.2013 ve výši 48 300,0 tis. Kč. 
Svou žádost odůvodňuje tím, že dosavadní používaná vozidla jsou na hranici životnosti a 
zároveň upozorňuje na skutečnost, že v rámci udržitelnosti projektu IOP nesmí počet 
provozuschopných sanitních vozidel klesnout pod 50 ks. Vzhledem k výši finančního objemu 
navrhuje, aby veřejnou zakázku na nákup sanitních vozidel vypsal zřizovatel. 
Žádost ředitele ZZS KHK byla předběžně projednána se členem Rady KHK s gescí zdravotnictví 
PharmDr. Janou Třešňákovou, vedoucím odboru investic Ing. Janem Zachovalem, vedoucím 
oddělení veřejných zakázek Mgr. Jitkou Bučkovou, vedoucím ekonomického odboru Ing. 
Vladimírem Soběslavem a s členem Rady KHK s gescí ekonomiky Ing. Josefem Táborským,  
V roce 2013 je zajištěno financování 4 ks sanitních vozidel v kapitole 50 – Fond rozvoje a 
reprodukce Královéhradeckého kraje odvětví zdravotnictví ve výši 11.160,0 tis. Kč. 
Na rok 2014 je potřeba zajistit na pořízení sanitních vozidel v objemu 19.210,0 tis. Kč,  
na rok 2015 na doplnění provozuschopných sanitních vozidel dofinancovat 17.930,0 tis. Kč. 
 
Diskuse: 
PharmDr. Třešňáková 
Doplnila, že je potřeba soutěžit větší  počet sanitek včetně vybavení, kvůli zlevnění. Jde i o 
unifikaci všech sanitek, kdy např. v případě havárie by musela být vyměněna sanitka, tak je 
potřebné,  aby  byly všechny přístroje na stejném místě a posádka se mohla dobře orientovat. 
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MUDr. Veselý 
Dotaz k dalšímu období, zda je tam závazek po jaké době se mají sanitky obměňovat, aby z toho 
nevyplývalo, že budeme muset ročně dávat další velkou sumu. 
 
Ing. Bášová 
Dle informací od ředitele ZZS KHK jsou už i v současné době některé sanitky ve špatném stavu. 
 
MUDr. Voborník 
Vznesl dotaz na vybavení sanitek.  Jak často by se mělo obměňovat vybavení v sanitkách a co se 
zastaralým zařízením.  
 
Ing. Bášová  
Tuto otázku projedná s odborem investic a na příštím jednání výboru podá informaci. Dále 
uvedla,  že v příspěvkových organizacích se musí o každém vyřazeném přístroji jednat (dle 
směrnice) se zřizovatelem. 
 
MUDr. Fink 
Navrhl doplnění do usnesení „upozornění investičnímu odboru, že přístroje v sanitních 
vozech mohou být zastaralé“. 
 
K této otázce dále probíhala diskuse za účasti: 
MUDr. Trpák, MUDr. Plzák, Ing. Bášová, MUDr. Voborník, p. Řezníčková, PharmDr. 
Třešňáková, MUDr. Fink, MVDr. Hejzlar, Ing. Prokeš  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
 Pro  -  9 
 Proti  - 0  
 Zdržel se -  0 
 
 
USNESENÍ 4/18/2013/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. s o u h l a s í  
  s návrhem na příslib finančních prostředků na pořízení sanitních vozidel pro 

Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje na období roku 2014 a 
2015 z rozpočtu Královéhradeckého kraje 

 
 
K bodu 5 
Návrh na schválení výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2012 v odvětví 
zdravotnictví  
 
S bodem seznámila Ing. Bášová  
a dále doplnila  PharmDr. Třešňáková 
Materiály k tomuto bodu byly členům výboru zaslány elektronicky. 
 
V odvětví zdravotnictví z 5 příspěvkových organizací všech 5 vykázalo zlepšený výsledek 
hospodaření. Stanovené závazné a specifické ukazatele pro rok 2012 byly všemi organizacemi 
splněny. 
V rámci reformy účetnictví k 1.1.2010 usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. 
RK/4/182/2010 schváleno, že příspěvkové organizace zřízené krajem budou vést účetnictví ve 
zjednodušeném rozsahu. S pokračující reformou státu došlo k 1. 1. 2012 k legislativní úpravě 
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vyhlášky č. 383/2009 Sb., o  účetních záznamech v technické formě vybraných účetních 
jednotek a 2 zdravotnické příspěvkové organizace (SOAL Trutnov a ZZS KHK) vedou 
účetnictví v plném rozsahu, jejichž povinností je vypracování „Pomocného analytického 
přehledu“ a současně v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., sestavují další  výkazy a to: Přehled 
o peněžních tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu. 
 
Zdravotnické organizace pořizování zdravotnického materiálů a léků realizovaly v roce 2012 
prostřednictvím Zdravotnického holdingu KHK a.s. (projekt: „Centrální nákupy pro 
zdravotnické příspěvkové organizace KHK“). Příspěvkové organizace nemají připomínek 
k nákupu léků, centrální nákup se jeví jako úspornější, efektivnější. Poukazují na problémy 
v systému nákupu spotřebního materiálu (zdravotnického, drogerie a kancelářského zboží).  
 
Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov vykázalo zlepšený výsledek hospodaření, 
index k roku 2011 je na úrovni 100,66 %. Z důvodu nižšího schváleného příspěvku na provoz 
došlo v nákladech ke snížení prostředků na opravy, byly řešeny skutečně havarijní stavy, což 
není z hlediska výhledu příliš rozumné. 
Vzhledem k navýšení regulačních poplatků došlo na příjmové straně k navýšení v porovnání k 
plánu na rok 2012, přestože samotné příjmy od zdravotních pojišťoven byly téměř o 1 mil. Kč 
nižší oproti roku 2011. Index plnění k roku 2011v oblasti výnosů činil 101,71 %.  
Organizace má 9 začleněných středisek, z toho: 
4 dětské ozdravovny  - výsledky hospodaření dětských ozdravoven jsou záporné. Příčinou je 
úroveň výše úhrad od zdravotních pojišťoven a zejména výrazné omezení provozu v posledních 
třech měsících každého roku.  
 
Rehabilitační ústav Hostinné - průměrná obložnost ústavu byla 88 %. Péče je hrazena 
zdravotními pojišťovnami, hospodářské výsledky zařízení jsou kladné. Příspěvek na provoz 
pokrývá náklady na odpisy majetku, opravy a údržbu a částečně pořízení drobného majetku). 
 
Léčebna zrakových vad, Dvůr Králové n.L. - léčebna je v současné době jedinou ústavní 
léčebnou v ČR. Doba pobytu je 6 až 8 týdnů a péče je hrazena zdravotními pojišťovnami. 
Příspěvek zřizovatele činil 192 tis. Kč, výsledek hospodaření střediska skončil ve ztrátě 155 tis. 
Kč. 
 
Dětské centrum Dvůr Králové n.L. – ze zákona je DC zdravotnické zařízení, poskytující i 
sociální služby (pro děti vyžadující okamžitou pomoc), zařízení hospodaří v souladu s 
rozpočtem, není navázáno na systém zdravotního pojištění, je plně financováno z rozpočtu 
zřizovatele (příspěvek 16 541 tis. Kč), na sociální služby přispělo MPSV ve výši 2 071 tis. Kč. 
 
RIAPS Trutnov - začleněné  zařízení SOL, které poskytuje sociální a zdravotní služby, dalšími 
činnostmi je výchova a vzdělávání. Na základě dlouhodobých zkušeností je výhodou pro 
pracovníky zařízení, uživatele i pacienty koncepce úzké návaznosti zdravotních a sociálních 
služeb a poskytování služeb tzv. pod jednou střechou.  
 
Ředitelství SOL  -  v počtu 8 pracovníků zajišťuje pro začleněná zařízení účetnictví, PAM, 
likvidaci pracovních úrazů, bezpečnost práce, vnitřní audit, stavebně technickou pomoc, 
uzavírání smluv atd. Ředitel je statutárním zástupcem celé organizace. Začleněná zařízení nemají 
právní subjektivitu. 
 
Zlepšený hospodářský výsledek hospodaření za Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov 
jako celku se navrhuje přidělit do rezervního fondu. 
 
Léčebna pro dlouhodobě nemocné Hradec Králové skončila s kladným hospodářským 
výsledkem v roce 2012. Ani oproti roku 2011 nebyly v hospodaření organizace zaznamenány 
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žádné výraznější výkyvy. Financování prostřednictvím zdravotního pojištění bylo realizováno v 
navýšení 5% proti roku 2011 a platby přicházely pravidelně v termínech. Regulační poplatky za 
hospitalizace byly klienty placeny průběžně a v závěru roku byla vykazována jen minimální 
pohledávka. 
V nákladech se pouze oproti plnění zvýšily služby na 105,3 %, kdy v rámci oprav na budově 
LDN byly provedeny nátěry oken a mírný nárůst se projevil i v praní prádla. 
Hospodářský výsledek se doporučuje přidělit do rezervního fondu. 
 
Léčebna dlouhodobě nemocných Opočno skončila s kladným hospodářským výsledkem. 
Příspěvková organizace hospodařila efektivně a bez výraznějších výkyvů. Příspěvek zřizovatele 
byl využit na zabezpečení servisu budov a celého areálu bývalé nemocnice v Opočně, který má 
organizace t.č. ve správě na základě Dodatku č. 1 ke Zřizovací listině. V roce 2012 byla 
doplněna potřebná polohovací lůžka, další vybavení pokojů pacientů-multifunkční stolky aj., 
provedena střední údržba na vodovodní síti v celé budově LDN, oprava schodiště před budovou, 
dokoupena některá potřebná vybavení pro údržbu.  
Zlepšený výsledek hospodaření navrhujeme přidělit do rezervního fondu do fondu odměn.  
 
Zdravotnická záchranná služba KHK dosáhla zlepšeného výsledku hospodaření. Hospodářský 
výsledek byl pozitivně ovlivněn výnosy od ZP, kde se podařilo navýšit příjmy a přechodem 
posádek RLP na systém Rendez-vous. V oblasti nákladů byly zrevidovány smluvní vztahy. V 
průběhu roku bylo pokračováno v úsporných opatřeních, především ve spotřebě PHM díky 
nařízení dodržování rychlostních limitů se snížila průměrná spotřeba. Vzhledem k centrálním 
nákupům bylo očekáváno, že dojde i ke snížení nákladů na energie od pronajímatelů (ZH KHK a 
od nemocnic), avšak snížení se promítlo pouze do cen elektrické energie, vodné a náklady na 
odběr plynu se zvýšily u každé komodity i vzhledem k nově otevřenému středisku v Trutnově. . 
Všechny závazné a specifické ukazatele byly splněny. 
Zlepšený hospodářský výsledek se navrhuje přidělit do rezervního fondu. 
 
Protialkoholní záchytná stanice KHK vytvořila kladný hospodářský výsledek. Přestože PZS 
KHK vytvořila zlepšený výsledek hospodaření, není kryt finančně, neboť k 31. 12. 2012 má 
neuhrazené pohledávky za klienty po lhůtě splatnosti ve výši 4.064,0 tis. Kč (v roce 2011 činily 
pohledávky po lhůtě splatnosti 2 718 tis. Kč.  Z důvodu nedostatku finančního krytí nákladů byl 
v průběhu roku navýšen příspěvek na provoz. Organizace má přijata úsporná opatření. Největší 
nákladovou položkou jsou osobní náklady a druhou největší paradoxně daň z příjmů, na úhradu 
organizaci chybí finanční prostředky. Vzhledem k tomu, že neuhrazené pohledávky každý 
měsíc narůstají, je takto nastavený systém neufinancovatelný. Na tento stav je 
upozorňováno v každém rozboru činnosti PZS KHK. 
 
Vykázaný zlepšený výsledek hospodaření Protialkoholní záchytné stanice Královéhradeckého 
kraje navrhujeme ponechat na účtu 432-Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let, neboť 
tento výsledek není krytý finančními prostředky 
 
Rada kraje pravidelně jedenkrát ročně projednává zprávu o činnosti příspěvkových organizací, 
o plnění jejich úkolů, pro které byly zřízeny, a přijímá příslušná opatření k nápravě v souladu 
s ust. § 59 odst. 1 písm. i), z. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, a to nejpozději ke dni  31. 3. příslušného roku. 
Zřizovatel schvaluje příspěvkové organizaci v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vypořádání 
výsledků hospodaření a návrh na rozdělení výsledků hospodaření do fondů organizace.  
Účetní výkazy všech příspěvkových organizací odvětví zdravotnictví i jednotlivé zprávy o 
činnosti organizací jsou k dispozici na odboru zdravotnictví. 
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Diskuse: 
PharmDr. Třešňáková 
Upozornila na Protialkoholní záchytnou stanici, kde klienti neplatí a narůstají zde nedobytné 
pohledávky.  Přesto se z těchto neuhrazených příjmů platí daň. 
 
MUDr. Záleský 
Zeptal se na možnost prodat pohledávky. 
 
PharmDr. Třešňáková 
Zájem o pohledávku projevily 2 organizace, ale když zjistily, kdo je dlužníkem, tak odstoupily. 
 
Ing. Bášová 
Doplnila k tomuto nové informace, které by měly fungovat s novým OZ s platností 1. 1. 2014, 
kde je uvedeno, že kdo bude poskytovat pohledávky, tak bude odpovídat i za jejich dobytnost. 
PZS by měly být do budoucna součástí nemocnic.  
 
PharmDr. Třešňáková  
PZS je navíc dotováno krajem. 
 
MUDr. Fink 
Protialkoholní záchytná stanice musí být ?  

14.30 hod příchod MUDr. Švábl 
Ing. Bášová 
Ano, PZS musí zajistit územně samosprávný celek.  
 
MUDr. Fink 
Jak se díváte do budoucna na ozdravovny? 
 
MUDr. Hejzlar 
Vysvětlil problematiku ozdravoven a nechuť je finančně podporovat. Ze strany Ministerstva a 
zdravotních pojišťoven není žádná odezva. Obložnost ozdravoven je do září cca 75 %. Poslední 
čtvrtletí se nedá obsadit. Největší problém je v pediatrech, kteří nepodporují léčbu 
v ozdravovnách. 
 
PharmDr. Třešňáková 
Poslední 2 roky jsme vyvíjeli snahu dostat sem děti z Ostravska, v době kdy je tam velké 
množství  smogu,  ale nebyl zájem. 
 
MUDr. Voborník 
Dotaz na dětské zrakové centrum, které je jedinečné a skončilo ve ztrátě. 
 
MUDr. Hejzlar 
Je tam 30 lůžek pro těžce zrakově postižené děti. Dopad úhradové vyhlášky se zde projevil 
stejně jako u všech zdravotnických zařízeních. Následná péče není nikde podporována. Ztráta 
v tomto zařízení je zanedbatelná. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
 Pro  - 10  
 Proti  -  0  
 Zdržel se -  0  
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USNESENÍ 4/19/2013/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  ke schválení výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2012 v odvětví 

zdravotnictví 
 
 
 K bodu 6 
Návrh na úpravu rozpočtu kapitoly 15 - zdravotnictví na rok 2013  
 
S návrhem seznámila Ing. Bášová, konstatovala, že tento návrh je prakticky technickou 
záležitostí v důsledku změny odpisů. 
Materiály k tomuto bodu byly členům výboru zaslány elektronicky. 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje se předkládá ke schválení snížení neinvestičního 
příspěvku příspěvkové organizaci Léčebna pro dlouhodobě nemocné Hradec Králové a současně 
snížení odvodu z investičního fondu. 
Léčebna pro dlouhodobě nemocné Hradec Králové (dále jen LDN HK) – na základě 
legislativních změn v oblasti účetnictví, konkrétně nového účetního standardu k odpisování 
dlouhodobého majetku účinného pro PO od 1.1.2013 provedla kvalifikovaný odhad zbývající 
doby používání majetku a v důsledku toho snížila odpisy dlouhodobého majetku oproti 
plánovaným.  
 
ukazatel schválený rozpočet   

na rok 2013(v tis. Kč) 
změna (+,-) upravený rozpočet 

na rok 2013(v tis.Kč) 
neinvestiční příspěvek na provoz 7 800,0    -532,0 7 268,0 
odvod z investičního fondu 952,0 - 532,0 420,0 
 
Z výše popsaných skutečností (viz tabulka) se navrhuje snížení neinvestičního příspěvku na 
provoz o 532 tis. Kč za současného snížení odvodu z investičního fondu organizace (tato 
skutečnost v době přípravy rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2013, schváleného v září 
2012, nebyla známa). 
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. 
Jedná se o změnu závazných ukazatelů pro hospodaření příspěvkové organizace. Odvod 
z investičního fondu je navrhován ve výši 90 % odpisů dlouhodobého majetku.  
 
Příspěvky do diskuse nebyly. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
 Pro  - 10  
 Proti  -  0  
 Zdržel se -  0  
 
USNESENÍ 4/20/2013/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. s o u h l a s í  
  s návrhem na úpravu rozpočtu kapitoly 15 - zdravotnictví na rok 2013 
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 K bodu 7 
Prohlášení/Letter of Comfort - návrh na převzetí ručení ke smlouvě o revolvingovém úvěru 
Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s  
 
S bodem seznámila PharmDr. Třešňáková  
Materiály k tomuto bodu byly členům výboru zaslány elektronicky. 
 
Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. má uzavřenu smlouvu o revolvingovém úvěr 
u Komerční banky a.s. s možností čerpání 50,0 mil. Kč. Splatnost smlouvy vyprší dne 30. 5. 
2013. Úvěr je používán na pokrytí závazků jednotlivých nemocnic vůči dodavatelům 
zdravotnického materiálu v případech, kdy nemocnice nemůže dodávku zaplatit přímo a hrozilo 
by prodlení, včetně všech souvisejících důsledků. Revolvingový úvěr a možnost jeho čerpání 
pozitivně napomáhá hospodaření jednotlivých nemocnic ZH Královéhradeckého kraje a.s. 
Revolvingový úvěr je uzavírán vždy na období 1 roku a z tohoto důvodu žádá Zdravotnický 
holding Královéhradeckého kraje a.s. Komerční banku o obnovu tohoto úvěru na období od 31. 
5. 2013 do 28. 5. 2014. Podmínkou k obdržení úvěru je nutnost schválení Prohlášení/Letter of 
Comfort ze strany Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. 
Královéhradecký kraj poskytuje zajištění úvěru formou Prohlášení/Letter of Comfort již od roku 
2009, kdy bylo toto prohlášení Komerční bankou a.s. poprvé vyžádáno. Od té doby je formou 
usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Prohlášení/Letter of Comfort každoročně 
obnovováno – nejedná se tedy o nový zajišťovací institut, avšak o obnovení původního, jak se 
tomu děje již několik let.  
Návrh smlouvy o revolvingovém úvěru a Prohlášení/Letter of Comfort jsou obsahově zcela 
stejné jako ty, které byly na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
podepisovány v minulých letech. 
Podpis Prohlášení/Letter of Comfort nemá přímý dopad do rozpočtu kraje. Dopad do rozpočtu 
Královéhradeckého kraje by byl pouze v případě, že by společnost Zdravotnický holding 
Královéhradeckého kraje a.s. nedostála svým závazkům plynoucím ze smlouvy o revolvingovém 
úvěru a místo ní by musel dostát závazkům Královéhradecký kraj. Úvěr je poskytován až do 
výše 50,0 mil. Kč. Čerpání se bude pohybovat do výše 30,0 mil Kč, případným zlepšením 
hospodářského výsledku nemocnic kraje se bude výše čerpání úvěru snižovat. 
 
Diskuse: 
MUDr. Fink 
Dotaz na výši úroku. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
 Pro  - 10  
 Proti  -  0  
 Zdržel se -  0  
 
USNESENÍ 4/21/2013/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  ke schválení Prohlášení/Letter of Comfort - návrh na převzetí ručení ke smlouvě o 

revolvingovém úvěru Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s 
 
 
  
 



 9

K bodu 8 
Neauditované výsledky hospodaření nemocnic ZH KHK za rok 2012  
 
Seznámila PharmDr. Třešňáková a ing. Vávra  
Výsledky hospodaření byly členům výboru prezentovány a podrobně vysvětleny včetně dopadu 
úhradové vyhlášky. Ing. Vávra doplnil, že v roce 2012 skončily se ztrátou všechny nemocnice 
ZH KHK. V porovnání s rokem 2011 je vidět zhoršení. Trend zhoršování pokračuje i v roce 
2013 a to vzhledem k úhradové vyhlášce a to i vzhledem k nastaveným opatřením. 
 
Diskuse: 
MUDr. Veselý 
Upozornil na to, že ze strany výboru zdravotního bylo upozorňováno na rozdíl 170 mil. Kč, které 
budou chybět. Řeší se tento rozdíl z rozpočtu KHK. 
 
PharmDr Třešňáková 
V současné době je přislíbeno 30 mil. Kč. Na jednání Zastupitelstva se bude žádat o příslib další 
částky, v případě, že nebude změněna úhradová vyhláška. 
 
p. Řezníčková 
Dle reálných jednání, která probíhá na všech úrovních, je známo, že úhradová vyhlášku 
Ministerstvo zdravotnictví nezmění.   
 
MUDr. Plzák 
Připomněl,  že v době, kdy kraj přebíral nemocnice, bylo slíbeno, že pokud nebudou prosperovat, 
tak si je stát vezme zpátky. 
 
PharmDr. Třešňáková 
Uvedla, že problémy začínají mít i fakultní nemocnice, které letos poprvé hlásí ztrátu. 
 
MUDr. Trpák 
Ve srovnání se západní  cizinou léčíme stejně kvalitně za podstatně menší částky. Pro případné 
zahraniční investory by byla naše zdravotnická zařízení zajímavá, což by znamenalo poskytování 
péče za jiných podmínek 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
 Pro  -  10 
 Proti  -   0 
 Zdržel se -   0 
 
USNESENÍ 4/22/2013/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  předložené neauditované výsledky hospodaření nemocnic ZH KHK za rok 2012 
 
 
 K bodu 9 
Příprava fúze ON Náchod - ON Rychnov nad Kněžnou  
 
K tomuto bodu podala informaci PharmDr. Třešňáková a, Ing. Vávra 
 
PharmDr. Třešňáková, konstatovala,  že od doby, kdy se výbor zdravotní zabýval fúzí  nemocnic 
na výjezdním zasedání v Rychnově, tak v rámci jednání představenstev a dozorčích rad proběhly 
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další schvalovací procesy. Probíhá sjednocování agend a příprava podání na Obchodní rejstřík.  
Návrh fúze na zápis do Obchodního rejstříku bude předložen k projednání na červnovém jednání 
Zastupitelstva KHK. 
 
Ing. Vávra doplnil další informace. Probíhá praktická příprava, jsou uzavřeny výsledky 
hospodaření obou nemocnic, je zpracovávána zahajovací rozvaha, která musí projít auditem. 
Byla vybrána advokátní kancelář, která zajistí veškeré právní úkony připravované fúze. 
Zahajovací rozvaha a ostatní podklady budou připraveny asi v polovině května.  
 
Diskuse: 
MUDr. Voborník 
Je nějaký písemný příslib od zdravotní pojišťovny? Jsou rozvahy nové organizace? 
 
Ing. Vávra 
Máme písemný příslib od VZP, že smlouva pro tuto novou organizaci bude součtem stávajících 
dvou smluv. Úspěchem bude, když se nezhorší výsledek obou nemocnic. 
 
MUDr. Záleský 
Jak to bude se sloučením (fúzováním) všech krajských nemocnic?  
 
Ing. Vávra 
Před několika lety byl zpracovaný projekt zfúzování všech nemocnic do jedné právnické osoby.  
Základním předpokladem, který nebyl naplněn tj. je sloučení všech agend.  V současné době 
I požadavek racionálního řízení nemocnic směřuje k tomu, aby tyto agendy byly sjednoceny.   
Potom rozhodnutí, zda dojde k propojení do jedné právnické osoby, je už administrativní  
záležitostí.  Jde i o sjednocení zdravotnictví, na určitém území, jako celku. 
 
MVDr. Hejzlar 
Dotaz na změnu v Koncepci zdravotnictví z důvodu fúze. 
 
Ing. Vávra 
Koncepce zdravotnictví se nemění. Změna je pouze ve změně způsobu řízení nemocnic. 
 
PharmDr. Třešňáková  
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou zůstane dále nemocnicí Rychnov. Lůžková péče je 
zabezpečena dle Koncepce zdravotnictví. V jednom IČ se zefektivní celkové řízení nemocnic. 
 
Další diskuse se zúčastnili: MVDr. Hejzlar, Ing. Bášová, p Řezníčková, Ing. Vávra. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
 Pro  - 9  
 Proti  - 0  
 Zdržel se - 1  
 
 
USNESENÍ 4/23/2013/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  další informaci o pokračující přípravě fúze ON Náchod - ON Rychnov nad Kněžnou 
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K bodu 10 
Různé  
 
• p. Hejhalová 

Občané Opočna se dotazují na biochemickou laboratoř v Opočně, která má být údajně 
zrušena. 

 
Ing. Vávra 
Byla to jedna z variant řešení v rámci organizace laboratoří. Pokud toto pracoviště nebude 
ztrátové, tak se nezruší.  Dělají se všechny kroky, aby pracoviště bylo zachováno z hlediska 
dostupnosti pro privátní lékaře. Došlo k tomu, že byl zrekonstruován objekt rentgenu, kde 
představy pana starosty bylo, že objekt obsadí. Objekt se ale obsadit nedaří a vzniká zde 
prostor,  aby se pracoviště přesunulo. Záleží na dohodě s Městem Opočno, souhlasu  
hygienické  služby a zachování úrovně úhrad. Pokud k tomu dojde, pracoviště projde do 
jednoho roku auditem a  na základě toho by mohla být laboratoř zachována. 
 
PharmDr. Třešňáková 
Kraj investoval do budovy rentgenu s tím, že tuto budovu dal ke konci roku do majetku   
Města  Opočno.  Město Opočno mělo obsadit volné ambulance, které se do této doby obsadit 
nepodařilo. 
 

• MUDr. Plzák 
V jakém stadiu je vracení poplatku 1000,- Kč za přeregistraci. 

 
Ing. Bášová 
Poplatky se vrací dle písemných žádostí o zastavení řízení. Nelze zastavit na základě 
telefonické žádosti. Musí dát najevo svou vůli přerušení řízení. Kolegyně reagují na všechny 
žádosti. 

 
• p. Řezníčková 

Informovala o teplotách v nemocnicích, dle informace, kterou podala na minulém jednání 
výboru. Teploty byly od té doby navýšeny a je spokojenost na všech stranách, jak pacientů, 
tak i personálu nemocnice. 
 

• MUDr. Trpák 
Avizoval, že příštího jednání výboru zdravotního dne 3. 6. 2013 se nebude moci zúčastnit 
z důvodu zahraniční cesty. Požádal místopředsedu výboru o zástup, pokud budou členové 
výboru souhlasit, jako druhou alternativu navrhl jednání výboru o 1 týden posunout. 
  
Členové výboru souhlasili s vedením výboru místopředsedou MUDr. Veselým, který také 
vyjádřil souhlas. 
 

• MVDr. Hejzlar 
Navrhl uspořádat zasedání výboru v některém  zařízení SOAL a členům výboru sdělil, že 
mohou tato zařízení kdykoliv navštívit.  Stačí se domluvit telefonicky. 
 
MUDr. Fink 
Znovu požádal o odpověď, jak se kraj dívá na ozdravovny SOAL. 
 
PharmDr. Třešňáková 
Kraj bere ozdravovny takto  -  jsou to budovy v Krkonoších na velmi lukrativních místech, 
jsou obklopeny velkými pozemky. Díky tomu, že tam ty ozdravovny fungují, tak se řediteli 
SOAL podařilo získat cca 120 mil. Kč na rekonstrukce budov. Tímto se ozdravovny daří  



 12

opravovat.  Jsou v relativně slušném stavu. Některé jsou opraveny kompletně a některé 
rekonstrukci potřebují.  Po republice jich bylo dříve asi 13, nyní jich je 5, z toho 4 v našem 
kraji. Otázka je co s nimi dál. 

  
 
 K bodu 11 
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 3. 6. 2013  

 
 
 
 

 
 
 
Zapsala: Nováková Soňa 
 
 
 

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


