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Z á p i s 
 

z  8. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
které se konalo dne 2. 12. 2013,  od 14.00  hod., v zasedací místnosti Karla Rokitanského 

RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 
 
Přítomni: dle prezenční listiny   
Omluveni: MUDr. Ladislav Tichý 
 
 Program jednání: 
 
  1.  Zahájení  
  2.  Schválení programu, schválení hostů, volba ověřovatele zápisu  
  3.  Kontrola usnesení  
  4.  Návrh termínů jednání výboru zdravotního na 1. pololetí 2014  
  5.  Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého 

kraje č. 3422/2013 ze dne 2.10.2013  
  6.  Návrh na přijetí daru - movitých věcí od Zdravotnického holdingu 

Královéhradeckého kraje a.s.  
  7.  Návrh na úpravu rozpočtu kapitoly 15 – zdravotnictví na rok 2013  
  8.  Různé (personální situace v ON Trutnov-informace)  
  9.  Závěr  
 
 
K bodu 1 
Zahájení  
Jednání  8. výboru zdravotního  zahájil ve 14.00  hodin místopředseda výboru MUDr. Jiří 
Veselý, z důvodu omluveného opožděného příchodu  MUDr. Pavla Trpáka, předsedy výboru. 
MUDr. Veselý přivítal přítomné členy výboru a hosty a dále řídil jednání výboru. 
 
 
 K bodu 2 
Schválení programu, schválení hostů, volba ověřovatele zápisu  
I. Schválení  navrženého programu  8.  jednání výboru zdravotního 

Předseda výboru seznámil přítomné s navrženým programem 8. 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: 
  Ing. Ludmila Bášová - vedoucí odboru zdravotnictví KÚ KHK 
             
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Vzhledem k tomu, že žádné připomínky nebyly vzneseny, dal předseda výboru hlasovat o 
o předloženém návrhu usnesení.  

Hlasování:   K návrhu  I)   II)  III)    
Pro  -    10  10  10   
Proti  -    0  0  0         
Zdržel se -     0  0  0     
          

Příchod MUDr. Plzák 
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USNESENÍ 8/35/2013/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
  návrh programu 8. 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 
 

 
K bodu 3 
Kontrola usnesení  
Místopředseda výboru konstatoval, že v žádném usnesení z minulých jednání nebyl uložen 
termín plnění a žádné usnesení neobsahovalo ani ukládací část a tím jsou všechna splněna.  
 
 
 K bodu 4 
Návrh termínů jednání výboru zdravotního na 1. pololetí 2014  
 
Místopředseda výboru zdravotního předložil návrhy termínů jednání výboru zdravotního v 1. 
pololetí 2014 takto,  
 
Termíny Zastupitelstva KHK     Návrh termínů VZ 
 
3. února 2014       20. ledna 2014 

31.  března 2014      17. března 2014 

28. dubna 2014      14. dubna 2014 

23. června 2014      9. června 2014  

Proti těmto návrhům nebyla ze strany členů vznesena žádná námitka. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
 Pro  -  11 
 Proti  -  0 
 Zdržel se -  0 
 
USNESENÍ 8/36/2013/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
  termíny jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje na 1. 

pololetí 2014 takto: 20. ledna 2014, 17. března 2014, 14. dubna 2014, 9. června 2014 
 
K bodu 5 
Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje 
č. 3422/2013 ze dne 2.10.2013  
S návrhem seznámila PharmDr. Třešňáková 
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Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje dne  9. 9. 2013 schválilo usnesením č. ZK/8/430/2013 
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje městu Dvůr Králové nad 
Labem na realizaci projektu s názvem „Výměna oken v objektu Léčebna zrakových vad ve 
Dvoře Králové nad Labem, Sladkovského 840 a s vyúčtováním do 31.12.2013. 
Z provozních důvodů oční léčebny (již nasmlouvaných léčebných turnusů) není možném zahájit 
stavební práce dříve než  4. 12. 2013. Vzhledem k této skutečnosti se předpokládá dokončení 
akce v průběhu ledna 2014. Na základě výše uvedeného se Zastupitelstvu Královéhradeckého 
kraje předkládá ke schválení Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje, který pouze prodlužuje termín čerpání a vyúčtování poskytnuté dotace 
k  31. 3. 2014. 
Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. 
3422/2013 ze dne 2. 10. 2013 nemá dopad do rozpočtu Královéhradeckého kraje a je v souladu  
se zákonem 129/2000 Sb., a zákona 250/2000 Sb. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Diskuse k tomuto bodu nebyla. 
 
Hlasování: 
 Pro  - 11  
 Proti  - 0  
 Zdržel se - 0  
 
 
USNESENÍ 8/37/2013/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. 

3422/2013 ze dne 2.10.2013 dle návrhu. 
 
 
 K bodu 6 
Návrh na přijetí daru - movitých věcí od Zdravotnického holdingu Královéhradeckého 
kraje a.s.  
 
S návrhem seznámila PharmDr. Třešňáková 
Rada Královéhradeckého kraje usnesením č. RK/35/1370/2013 dne 29. 10. 2013 požádala 
orgány Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s. (dále jen ZH KHK) o bezúplatný 
převod 10 ks sanitních vozidel na Královéhradecký kraj s následným svěřením těchto vozů 
k hospodaření Zdravotnické záchranné službě Královéhradeckého kraje (dále jen ZZS KHK).  
Rada při výkonu funkce Valné hromady ZH KHK a.s. usnesením č. RK/35/1371/2013 ze dne 
29.10.2013 souhlasila s bezúplatným převodem 10 ks sanitních vozidel na Královéhradecký kraj, 
když tato vozidla budou následně svěřena k hospodaření ZZS KHK. 
Předkládáme Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje návrh na přijetí daru 10 ks sanitních 
vozidel včetně transportní techniky. V současné době má těchto 10 ks sanitních vozidel 
v pronájmu ZZS KHK a tím, že se uzavře darovací smlouva a vozidla se svěří k hospodaření 
příspěvkové organizaci a tím budou ve správě organizace, která je skutečně využívá.  
ZZS platila roční nájemné za 1 sanitní vozidlo ve výši 188 344,- Kč (ve výši 8 % ročního odpisu 
z pořizovací ceny), po svěření vozidel k hospodaření bude ZZS vytvářet odpisy z reprodukční 
ceny. Se ZZS bylo dohodnuto, že zajistí odhad současné reprodukční ceny jednoho vozu, a za 
tuto by mohly být sanity zavedeny do účetnictví. Je pravděpodobné, že vstupní cena bude nižší 
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než původní, tudíž i odpisy budou nižší. Tím, že ZZS začne sanitní vozidla odepisovat, bude 
současně vytvářet zdroje na obnovu nových sanitních vozů. 
 
Diskuse:  
MUDr. Veselý 
Věc se řešila opakovaně, znamená to, že ZZS KHK nebudeme muset platit nájem.  
 
PharmDr. Třešňáková 
Částka se bude odepisovat  a Zdravotnickému holdingu KHK a..s.  nebude třeba poskytovat 
žádnou dotaci. Zdravotnický holding přijde o velkou část příjmů, existence Zdravotnického 
holdingu KHK a.s. bude řešena v souvislosti s fúzí nemocnic. 
 
MVDr. Ing. Hejzlar 
Jestliže Zdravotnická záchranná služba KHK přijme dar je to zdaněné? 
 
Ing. Bášová 
Veškerý majetek zřízených příspěvkových organizací je nabývám pro svého zřizovatele, ze 
zákona je příspěvkovým organizacím svěřován k hospodaření. Darovací Smlouva se uzavírá 
mezi krajem a akciovou společností ZH KHK. Darovací dani  nepodléhá. 
 
p. Řezníčková 
Dotaz na výši částky o kterou přijde ZH KHK na pronájmu 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
 Pro  -  11 
 Proti  - 0  
 Zdržel se - 0  
 
 
USNESENÍ 8/38/2013/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Schválit přijetí daru - movitých věcí od Zdravotnického holdingu Královéhradeckého 

kraje a.s. dle návrhu 
 
 K bodu 7 
Návrh na úpravu rozpočtu kapitoly 15 – zdravotnictví na rok 2013  
 
S návrhem seznámila PharmDr. Třešňáková 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje se předkládá ke schválení návrh na snížení příspěvku na 
provoz na rok 2013 příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého 
kraje (dále jen ZZS KHK) ve výši 3.000,0 tis. Kč a současně ve stejné výši návrh na navýšení 
kapitoly 50 – Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje odvětví zdravotnictví. 
Odůvodnění: 
Ministerstvo zdravotnictví v souladu se zákonem č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné 
službě, uvolnilo na financování připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby na 
řešení mimořádných událostí a krizových situací v roce 2013 neinvestiční dotaci ze státního 
rozpočtu ČR ve výši 5.529,0 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že o schválení této mimořádné 
neinvestiční dotace bylo rozhodnuto až v roce 2013 (ne v období plánování rozpočtu), bylo 
plánováno pokrýt činnosti spojené s mimořádnými událostmi z rozpočtu (příspěvku zřizovatele) 
běžného roku.  
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Takto bylo možno část nákladů na zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných 
událostí a krizových situací čerpat z poskytnuté účelové neinvestiční dotace, dojde proto 
k úspoře plánovaných nákladů z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2013 ve výši 3.000,0 
tis. Kč (spolufinancování nákladů ze státního rozpočtu na plnění úkolů stanovených 
poskytovateli zdravotnické záchranné služby ve výši 10,- Kč/osobu v souladu s nařízením vlády 
č. 148/2012 Sb.). Jedná se o první poskytnutí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva 
zdravotnictví ČR na krizovou připravenost, v roce 2014 budou finanční prostředky určené na 
krizovou připravenost použity na investiční účely. 
Na rok 2013 měla ZZS KHK schválen rozpočet s plánovanou ztrátou ve výši 3.843,0 tis. Kč a 
možnost financovat některé náklady na krizovou připravenost z dotace ze státního rozpočtu 
vytváří reálný předpoklad, že ke konci roku 2013 by mohla ZZS KHK mít úsporu ve výši 
3.000,0 tis. Kč. 
 
Diskuse: 
MUDr. Plzák 
Dotaz k financování výkonů v ZZS. 
 
MUDr. Veselý 
V krajích je ve financování ZZS velký rozdíl, každý kraj má jiný systém.  
 
PharmDr. Třešňáková 
Jeden z důvodů je i zrušení pohotovosti na Zdravotnické záchranné službě KHK, kde záchranka 
vozí všechny případy do nemocnic.  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
 Pro  - 11  
 Proti  -  0 
 Zdržel se - 0  
 
USNESENÍ 8/39/2013/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Schválit úpravu rozpočtu kapitoly 15  zdravotnictví na rok 2013 
 
  
K bodu 8 
Různé (personální situace v ON Trutnov-informace)  
Informace podala PharmDr. Třešňáková 
Podala informaci k odstoupení ředitele v nemocnici Trutnov, kde byla pověřena řízením Ing. 
Totková, náměstkyně pro ekonomiku. Ta však dlouhodobě onemocněla a požádala o zproštění 
tohoto pověření.  Po té se přistoupilo k vyhlášení výběrového řízení na ředitele nemocnice a do 
doby,  než bude ukončeno, tj. dokonce února 2014, byla dočasně pověřena řízením Ing. Dana 
Kracíková, současná ředitelka Oblastní nemocnice Jičín, která má dobré zkušenosti s vedením 
nemocnice. V ON Jičín si snížila pracovní úvazek a nastoupila na zkrácený pracovní úvazek i do 
ON Trutnov. Paní ředitelka posílila pravomoci svého náměstka v nemocnici Jičín a ve vedení 
obou nemocnic na určitou dobu není problém. 
Dále byly diskutovány personální otázky v nemocnici Trutnov a důvody proč někteří kandidáti 
odmítli, či byli odmítnuti dočasně nemocnici řídit. 
Diskuse se zúčastnili: 
p. Řezníčková, MUDr. Švábl, PharmDr. Třešňáková 
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MUDr. Veselý 
Dotaz na ekonomiku nemocnic. 
 
PharmDr. Třešňáková 
V současné době se uzavírá hospodaření za 10 měsíců roku 2013. Předpoklad je, že nemocnic 
budou v souladu s plánem hospodaření. Plán počítal se ztrátou 75 mil. Kč. Ztráta by měla být 
nižší díky drastickým opatřením v úsporám. Díky úhradové vyhlášce bylo počítáno s větší 
ztrátou.    
 
p. Řezníčková 
Dotaz k výsledkům hospodaření Zdravotnického holdingu, které byly na výboru zdravotním 
předkládány a v současné době žádné výsledky předkládány nejsou. 
 
PharmDr. Třešňáková 
Tyto informace jsou pravidelně předkládány a projednávány na finančním výboru a nejsou 
předkládány ani na Zastupitelstvu, tudíž nebyl důvod předkládat je na výboru zdravotním. 
Nicméně na příštím výboru zdravotním, může být informace podána. 
 
MUDr. Veselý 
V minulých letech bylo rozhodováno o dotaci pro nemocnice, která byla na výboru zdravotním 
projednávána, bylo by dobré tuto informaci dostat a výbor by mohl doporučit další finanční 
podporu. Do příštích letech bude velice těžké získávat potřebné finanční částky a výbor by mohl 
toto podpořit. 
 
Dále proběhla diskuse k otázkám 

• financování akutní péče,   
• další působnosti Zdravotnického holdingu KHK a.s., 
• financování zdravotnictví po zrušení registračních poplatků, 
• financování Zdravotnické záchranné služby, 
• přípravy fúze krajských nemocnic,  
• úhradové vyhlášce, 
• personální obsazení nemocnic. 

 
Diskuse se zúčastnili:  
MVDr. Ing. Hejzlar, PharmDr. Třešňáková, MUDr. Plzák, MUDr. Veselý, MUDr. Fink,  
p. Řezníčková, Ing. Pačesný 
 
K bodu 9 
Závěr  
Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu a nebyly ani další příspěvky do 
diskuse, místopředseda a předseda poděkovali členům výboru zdravotního a přítomným hostům 
za účast na jednání výboru a v 15.30  hodin bylo jednání ukončeno.  

 
Příští jednání výboru se koná 20. 1. 2014 

 
 
 

 
 
Zapsala: Nováková Soňa    

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


