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Z á p i s 
 

z  9. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
které se konalo dne 20. 1. 2014,  od 14.00  hod., v zasedací místnosti Stanislava Suchardy 

RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 
 
Přítomni: dle prezenční listiny   
Omluveni: MUDr. Tichý, MUDr. Plzák 
  
Program jednání: 
  1.  Zahájení  
  2.  Schválení programu, volba ověřovatele zápisu, schválení hostů  
  3.  Kontrola usnesení  
  4.  Vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby - zajištění urgentní (neodkladné) 

akutní lůžkové a ambulantní nemocniční péče na rok 2014  
  5.  Smlouva o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby 

za plnění závazku veřejné služby – Oblastní nemocnice Jičín a.s.,Oblastní nemocnice 
Trutnov a.s., Oblastní nemocnice Náchod a.s., Městská nemocnice a.s., na rok 2014  

  6.  Návrh na zapojení výsledku hospodaření kap. 15 - zdravotnictví a kapitoly 28 - 
sociálních věcí za rok 2013 do rozpočtu kraje na rok 2014  

  7.  Průběžná informace o hospodaření nemocnic zdravotnického holdingu KHK a.s.  
  8.  Různé  
  9.  Závěr  
 
K bodu 1 
Zahájení  
Jednání  9. výboru zdravotního  zahájil ve 14.00  hodin předseda výboru MUDr. Pavel Trpák, 
který přivítal přítomné členy výboru a hosty,  upozornil na materiály, které byly všem členům 
výboru zaslány před zasedáním  a dále řídil jednání výboru. 
 
 
 K bodu 2 
Schválení programu, volba ověřovatele zápisu,  schválení hostů,  
I. Schválení  navrženého programu  9.  jednání výboru zdravotního 

Předseda výboru seznámil přítomné s navrženým programem 9. 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  -    11  11  11     
Proti  -      0   0    0         
Zdržel se -       0   0         0 
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USNESENÍ 9/40/2014/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
  návrh programu 9. 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  
Předseda 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 
Vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby - zajištění urgentní (neodkladné) akutní 
lůžkové a ambulantní nemocniční péče na rok 2014  
 
S návrhem seznámila Ing. Bášová 
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 stanovení výše vyrovnávací platby vycházel z podkladů předložených Zdravotnickým 
holdingem KHK a.s. a zohlednil i 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 – 2012 (zejm. 
výroční zprávy, zprávy auditora a účetní závěrky), předběžných výsledků hospodaření 
zdravotnických zařízení za rok 2013 a dalších dokumentů předložených prostřednictvím 
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 2014 
usnesením č. ZK/11/584/2013 dne 9. 12. 2013.  
Předkládaný návrh byl odsouhlasen řediteli a ekonomy jednotlivých zdravotnických zařízení  
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Diskuse: 
MUDr. Veselý 
Připomínka k systému rozdělení a výši částek jednotlivým nemocnicím vzhledem v souvislosti 
s minulými lety a porovnání se současným stavem. 
 
MUDr. Fink 
Částky vyrovnávacích plateb by měly být o něco vyšší než v minulých letech. 
 
MUDr. Záleský 
Dotaz k rozdělení vyrovnávacích plateb v případě sloučení nemocnic pod jedno IČ. „V případě, 
že se plánuje fúze  nemocnic bude vyrovnávací platba jako jedna částka“ ? 
 
Ing. Bášová 
Do doby,  kdy budou nemocnice akciovými společnostmi, jsou pro kraj 3. subjektem. Kraj 
nemůže nemocnici (akciovou společnost) ekonomicky řídit, to může pouze u příspěvkových 
organizací. Řízení nemocnic, jako akciových společností, lze pouze prostřednictvím 
Zastupitelstva kraje, kde lze apelovat na řídící orgány. 
 
p. Řezníčková 
Konstatovala, že podle předběžných ekonomických výsledků, by měl být rok 2014  mírně 
plusový, samozřejmě bez započtení ztrát z minulých let. Dotázala se na schválenou rezervu 50 
mil. Kč v rozpočtu zdravotnictví Královéhradeckého kraje.  
 
MUDr. Veselý 
Dotaz, zda je v plánované rezervě počítáno s dopadem ztráty za zrušení regulačních poplatků. 
 
MUDr. Trpák 
To není zohledněno, čerpání bude zřejmě muset být o tuto částku vyšší.  
  
MUDr. Veselý 
Navrhl, aby v usnesení z výboru zdravotního bylo požádáno o vyšší částky vyrovnávacích 
plateb,  vzhledem k současné situaci v nemocnicích. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
Pro  - 11   
Proti  -    0 
Zdržel se -    0 
 
USNESENÍ 9/41/2014/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. k o n s t a t u j e  
  že navržená výše vyrovnávací platby s velkou pravděpodobností nepokryje ztrátu 

způsobenou výpadkem regulačních poplatků 
II.  ž á d á  
  radní pro zdravotnictví o zpracování dopadu výpadku regulačních poplatků, odhad 

potřebného navýšení vyrovnávací platby a návrh řešení 
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K bodu 5 
Smlouva o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za 
plnění závazku veřejné služby – Oblastní nemocnice Jičín a.s.,Oblastní nemocnice Trutnov 
a.s., Oblastní nemocnice Náchod a.s., Městská nemocnice a.s., na rok 2014  
 
S návrhem seznámil MUDr. Trpák 
 
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. Poskytování zdravotní péče v okresech Náchod a Rychnov nad Kněžnou je zajištěno 
jedním zdravotnickým zařízením se samostatnými pracovišti zajišťující zdravotní péči v obou 
okresech. 
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. 
 
MUDr. Trpák 
Konstatoval, že materiál byl zaslán všem členům výboru elektronicky včetně návrhu smluv a 
zeptal  se na připomínky k tomuto bodu i když  prakticky souvisí s bodem předchozím. 

Diskuse ani žádné připomínky nebyly  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
Pro  -  11 
Proti  -   0  
Zdržel se -   0  
 
USNESENÍ 9/42/2014/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  schválit Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací 

platby za plnění závazku veřejné služby Oblastní nemocnice Jičín a.s., Oblastní 
nemocnice Trutnov a.s., Oblastní nemocnice Náchod a.s., Městské nemocnice a.s., na 
rok 2014 dle návrhu 
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 K bodu 6 
Návrh na zapojení výsledku hospodaření kap. 15 - zdravotnictví a kapitoly 28 - sociálních 
věcí za rok 2013 do rozpočtu kraje na rok 2014  
 
S návrhem seznámila Ing. Bášová 
 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje se předkládá návrh na zapojení výsledku hospodaření za 
rok 2013 kapitoly 15 - zdravotnictví  a kapitoly 28 – sociálních věcí do rozpočtu kraje na rok 
2014, kapitoly 15 - zdravotnictví. 
Jedná se o následující položky: 
1) Příspěvek pro Fakultní nemocnici Hradec Králové ve výši  1.705,0 tis. Kč 

Na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/4/187/2013 ze dne 
18.3.2013 uzavřel Královéhradecký kraj s Fakultní nemocnicí Hradec Králové Smlouvu o 
závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku 
veřejné služby na zajištění lékařské pohotovostní služby pro obyvatele na spádovém území 
Královéhradeckého kraje dne 24.4.2013. Současně byla schválena výše vyrovnávací platby 
za rok 2013 celkem 5.200,0 tis. Kč. Vyrovnávací platby jsou splatné čtvrtletně zpětně po 
obdržení podkladů ze strany Fakultní nemocnice. Podklady za IV. čtvrtletí 2013 Fakultní 
nemocnice Hradec Králové dodá v souladu s podepsanou smlouvou ve lhůtě 40 dnů po 
uplynutí čtvrtletí, de facto až v únoru 2014. Na základě této skutečnosti (jedná se o účelový 
závazek kraje) žádáme zapojit nečerpaný zůstatek vyrovnávací platby za rok 2013 do roku 
2014 do kap. 15 - zdravotnictví. 

 
2) Závazek veřejné služby pro Horskou službu ČR 

 § 3599 pol. 5221         209,0 tis. Kč 
§ 3599 pol. 6321         242,0 tis. Kč 
Královéhradecký kraj uzavřel v souladu s usnesením Zastupitelstva KHK č. ZK/4/189/2013 
ze dne 18.3.2013 a ZK/6/352/2013 ze dne 17.6.2013 smlouvu o závazku veřejné služby 
s Horskou službou ČR, o.p.s., na zajištění urychleného poskytnutí odborné první pomoci, 
transportu zraněných a nemocných k nejbližšímu zdravotnímu zařízení ve vymezeném 
horském terénu dle Statutu HS ČR. Vyrovnávací platby jsou splatné zpětně po obdržení 
podkladů ze strany Horské služby ČR.  Podklady za IV. čtvrtletí na základě smlouvy může 
HS ČR předložit až do lhůty 40 dnů po uplynutí čtvrtletí. Usnesení Zastupitelstva č. 
ZK/4/189/2013 ze dne 18.3.2013 schválilo vyrovnávací platbu na neinvestiční výdaje ve 
výši 1.095.081,- Kč, poskytnuto bylo ve výši 886.051,58 Kč, zbývá k čerpání v roce 2014 
209.029,42 Kč, schválené investiční výdaje ve výši 674.760,- Kč, poskytnuté v roce 2013 ve 
výši 432.780,25 Kč, převod do roku 2014 činí 241.979,75 Kč. 
Na základě této skutečnosti (jedná se o účelový závazek kraje) žádáme zapojit nečerpaný 
zůstatek vyrovnávací platby za rok 2013 do roku 2014 do kap. 15 - zdravotnictví. 

 
3) Navýšení příspěvku na provoz Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov 1.000,0 tis. 

Kč 
Od 1.1.2014 nabývá účinnosti ustanovení zákona 359/1999 Sb., o právní ochraně dětí § 42, 
odst. 4), ve kterém je stanoveno personální vybavení v zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc, cituji: 
„(4) Jeden zaměstnanec zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc může současně zajišťovat osobní péči 
nejvýše o 4 děti svěřené do péče zařízení.“ 
 
K výše uvedenému § Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vydalo Metodický pokyn dne 
30.8.2013 č.j.: 2013/56052-211/1, ve kterém přímo uvádí, které pracovníky do limitu osobní 
péče o svěřené děti se nezapočítávají. Na základě tohoto ustanovení § 42, odst. 4 zákona č. 
359/1999 Sb., a vydaného Metodického pokynu MPSV bylo nutné přijmout do pracovního 
poměru v Dětské ozdravovně Les Království 2 vychovatele a 1 sociálního pracovníka, což 



 6

předpokládá finanční náročnost i s odvody cca 1 mil. Kč. Rozpočet příspěvkových 
organizací se stanovoval před účinností tohoto ustanovení zákona, předpokládané náklady 
nebyly v rozpočtu na rok 2014 zohledněny.  
Na základě předběžného jednání Ing. Táborského a ve spolupráci se sociálním odborem 
(jedná se především o sociální služby) navrhujeme zapojení nečerpaného hospodářského 
výsledku z roku 2013 a to ostatních běžných výdajů kapitoly 15 – zdravotnictví ve výši 
500,0 tis. Kč a kapitoly 28 – sociálních věcí ve výši 500,0 tis. Kč. 

 
Přesun výsledku hospodaření z roku 2013 do roku 2014 de facto nemá dopad do rozpočtu kraje 
(o nečerpané schválené finanční prostředky v roce 2013 se navýší rozpočet roku 2014) a je  
v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
 
Diskuse: 
MVDr. Ing. Hejzlar 
Vysvětlil systém tzv. „okamžité pomoci“, kterou zabezpečuje zařízení  SOAL,  kde poskytují 
sociální službu ve zdravotnickém zařízení tzv. „okamžitou pomoc“ (okamžitý převoz 
ohrožených dětí  z  rodin) služba je hrazena z prostředků ministerstva práce a sociálních věcí,  
ale do od 1. 1. 2014 se do personálu přímého styku s dítětem  nepočítají určité potřebné profese 
(ředitel, kuchař, uklizečka, pradlena apod.) proto bylo požádáno o příspěvek na tato místa. 
 
MUDr. Veselý 
Připomínka, zda by bylo možné hledat finanční zdroje i v sociální gesci s kterou se tato služba 
prolíná. 
 
Ing. Bášová 
Částečně je tato služba hrazena i ze sociálního rozpočtu. Jedná se prakticky o přenesenou 
působnost, takže se o chybějící prostředky musí postarat kraj. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
Pro  - 11    
Proti  -   0  
Zdržel se -    0 
 
 
USNESENÍ 9/43/2014/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  schválit zapojení výsledku hospodaření kap. 15 - zdravotnictví a kapitoly 28 -

sociálních věcí za rok 2013 do rozpočtu kraje na rok 2014 dle návrhu 
 

Příchod p. Fialová a PharmDr. Třešňáková  
 
 K bodu 7 
Průběžná informace o hospodaření nemocnic zdravotnického holdingu KHK a.s.  
 
Informaci podala PharmDr. Třešňáková 
Omluvila ing. Vávru, ředitele Zdravotního holdingu KHK a.s., který je na jednání se zdravotními 
pojišťovnami.  
Dále podala předběžnou informaci o hospodaření nemocnic Zdravotnického holdingu KHK a.s. 
Výhled do konce roku 2013  - celková ztráta by měla činit 67 mil. Kč oproti plánovaným 80 mil. 
Kč. Prohloubí se tím celková ztráta za minulá období - na konci roku by měla být celková ztráta 
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330 mil. Kč ale žádná nemocnice by neměla být v insolvenci. Pozitivní zpráva je ve schválení 
nové úhradové vyhlášky. Schválená rezerva v rozpočtu kraje by mohla být použita na uhrazení 
ztráty z minulých let. 
 
Diskuse: 
K výsledku hospodaření  - MUDr. Veselý, PharmDr. Třešňáková, p. Řezníčková  
 
MVDr. Ing. Hejzlar 
Poznámka k následné péči, kde nelze očekávat žádnou podporu, pouze zvýšené náklady. 
Následná péče nebude nijak kompenzována. 
 
MUDr. Veselý 
Několik let zpátky byli pacienti ochotni dávat dar (poplatky) 100,- Kč. Je třeba zajistit adekvátní 
péči a dobré personální obsazení. 
 
p. Řezníčková 
Dotaz na výši a kompenzaci výpadku regulačních poplatků. 
 
PharmDr. Třešňáková 
Výpadek všech poplatků bude znamenat cca 51 mil. Kč, z toho nemocniční poplatky cca 20 – 30 
mil. Kč. Přitom lidé jsou ochotni hospitalizační poplatky v nemocnicích platit. 
 
MUDr. Veselý 
Pokud mají lidé zajištěnou dostatečnou zdravotní péči, tak jsou ochotni platit všechny poplatky. 
 
MUDr. Voborník 
Pokud se zruší poplatky, někteří rodinní příslušníci se budou snažit přemístit pacienty na tzv. 
„sociální hospitalizaci“. Poplatky toto  trochu regulovali. 
 
MUDr. Švábl 
Vidí  řešení ve vyčlenění části lůžek, která by byla určena na péči, která není ani sociální zařízení 
typu domovů důchodců, ani na nemocniční péči. 
 
MVDr. Ing. Hejzlar 
Poznámka k financování těchto lůžek, které se roky řeší. 
 
p.Řezníčková 
Dotázala se na hospodářský výsledek Zdravotnického holdingu KHK a.s. 
 
PharmDr. Třešňáková 
Zdravotnický holding by měl vykázat předpokládaný zisk cca 3 – 4 mil. Kč. V Letošním roce 
bude výsledek horší vhledem k převedení sanitek.  
 
MUDr. Trpák 
Dluh všech nemocnic 330 mil. Kč se před sebou tlačí již několik let, je otázka co s tím dál. 
 
PharmDr. Třešňáková 
Záleží na vůli zřizovatele, jakým způsobem chce ztrátu řešit. Prodloužená splatnost snižuje 
vyjednávací pozici vůči dodavatelům. Záleží na zakladateli co dál se Zdravotnickým holdingem, 
co se spojováním nemocnic apod. 
 
p. Řezníčková     
Dotázala se, zda pro rok 2014 bude opět fungovat revolvingový úvěr. 
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PharmDr. Třešňáková 
Úvěr se nečerpá a tato otázka bude předmětem jednání Zastupitelstva KHK v březnu 2014. 
Dobrý úvěr získala Královéhradecká lékárna na základě poptávkového řízení s minimální 
úrokovou sazbou a ten se taky nečerpá. 
 
MUDr. Trpák 
Dotaz na závazky nemocnic po lhůtě splatnosti 
 
PharmDr. Třešňáková 
Nejvíce závazků po lhůtě splatnosti má Oblastní nemocnice Náchod a Rychnov nad Kněžnou.  
Nemocnice Trutnov má svůj revolvingový úvěr, nemocnice Jičín a Trutnov platí krátce po lhůtě 
splatnosti, Městská nemocnice ve Dvoře Králové n. L. platí ve splatnosti. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
Pro  -  11  (MUDr. Švábl mimo zasedací místnost) 
Proti  -    0 
Zdržel se -        0 
 
USNESENÍ 9/44/2014/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  Informaci o hospodaření nemocnic Zdravotnického holdingu Královéhradeckého 

kraje a.s. 
 
 
 K bodu 8 
Různé  
 
Byla diskutována témata: 
• Koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje a její aktualizace 

Diskuse se zúčastnili:  
MUDr. Trpák, MUDr. Veselý, PharmDr. Třešňáková, p. Fialová, MUDr. Záleský 
Všem členům výboru zdravotního zašle tajemnice výboru odkaz na webové stránky, kde je 
ke stažení Koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje, aby měli všichni členové 
výboru možnost se s tímto materiálem seznámit. 

Do programu jednání příštího výboru zdravotního bude zařazen bod Koncepce zdravotnictví 
Královéhradeckého kraje. 

 
• Postgraduální vzdělávání lékařů a jeho financování v nemocnicích Zdravotnického 

holdingu Královéhradeckého kraje a.s. 
Diskuse se zúčastnili:  
MUDr. Trpák, MUDr. Veselý, PharmDr. Třešňáková, p. Fialová, MUDr. Fink, MUDr. 
Švábl, p. Řezníčková,  

 
• Připomínka k činnosti výboru zdravotního 

MUDr. Fink 
Vznesl připomínku k činnosti výboru, s tím, že výbor zdravotní se neustále zabývá 
financováním, což samozřejmě souvisí ale měl by se především zabývat  zdravotnictvím 
jako takového (sloučení nemocnic, počty lůžek, smlouvy s ZP apod.) 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
Pro  -  12 
Proti  -    0 
Zdržel se -    0 
 
USNESENÍ 9/45/2014/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. ž á d á  
  Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s o zpracování přehledu financování 

postgraduálního vzdělávání lékařů v nemocnicích Zdravotnického holdingu 
Královéhradeckého kraje a.s podle jednotlivých oborů 

 
 
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 15.35  hodin bylo jednání ukončeno.  

 
Příští jednání výboru se koná 17. 3. 2014 

 
 
 
 

 
 
Zapsala: Nováková Soňa    
 
 
 
 

 
 
 
 
 

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


