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Z á p i s 

 
z 2. jednání Výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 7. 4. 2009 od  14.00 hod., v zasedací místnosti N2.903  
RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 

 
 
Přítomni:  dle prezenční listiny, PharmDr. Jana Třešňáková – člen Rady KHK , 
 
Omluveni: RNDr. Jiří Stejskal, MUDr. Josef Otava  
 
 
Program jednání: 
  1.  Zahájení  
  2.  Volba ověřovatelů, schválení hostů  
  3.  Projednání návrhu financování investičních akcí pro kapitolu zdravotnictví  
  4.  Projednání návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 15 (neinvestiční transfer 

Zdravotnickému holdingu)  
  5.  Informace z jednání Komise Rady KHK pro řešení činnosti Zdravotnického holdingu 

Královéhradeckého kraje a.s.  
  6.  Různé  
  7.  Závěr  
 
 
K bodu l 
Zahájení,  
Jednání v 14.00 hodin zahájil a řídil předseda Výboru zdravotního Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje MUDr. Jiří Veselý.  Uvítal přítomné, upozornil na materiály, které 
byly všem členům výboru zaslány před zasedáním. 
 
K bodu 2 
Volba ověřovatelů, schválení hostů  

• navržený program 2. jednání Výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  
§ ověřovatelem zápisu byl navržen MUDr. Jiří Štětina 
§ přítomní  hosté dle prezenčmí listiny: 

– PhDr. Martin Scháněl, ředitel ZH KHK 
– Libuše Hronovská, ekonom ZH KHK a koordinátor mezi ZH KHK a KHK 
– Vladimír Hrádek, ekonom ZH KHK 
– Bc. Lenka Zdražilová, vedoucí zdravotního odboru KHK 

Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
         Pro  -  7  
         Proti  -  0  
         Zdržel se -  0  
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USNESENÍ 2/5/2009/VZ 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
  program 2. jednání Výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje 
II.  s c h v a l u j e  
  ověřovatelem zápisu MUDr. Jiřího Štětinu 
III. s c h v a l u j e  
  hosty  

- PhDr. Martina Scháněla, Ph.D, ředitele ZH KHK 
- Libuši Hronovskou, ekonoma ZH KHK, koordinátora ZH KHK a KHK 
- Vladimíra Hrádka, ekonoma ZH KHK 
- Bc. Lenku Zdražilovou, vedoucí zdravotního odboru KHK 

 
 
 K bodu 3 
Projednání návrhu financování investičních akcí pro kapitolu zdravotnictví  
p. Hrádek předložil materiál: 
 „Návrh financování investičních akcí pro kapitolu zdravotnictví z úvěru „Rámcová smlouva  
pro postupné pokrytí jednotlivých úvěrů“   

 
• Rámcová smlouva na nákup sanitek: 

- posoudit výhodnost smlouvy 
- zvážit prodloužení splatnosti ve smlouvě např. do roku 2011 
- zvážit potřebnost nákupu sanitek 
- Nákup musí být co nejekonomičtější pro rozpočet KHK. 
- při nákupu je třeba se zaměřit i na vnitřní vybavení sanitek, např. zařízení pro převoz 

pacientů. 
• Bude pokračovat jednání s firmou MEDTEC-VOP, o tomto jednání podá ředitel 

Zdravotnického holdingu KHK a.s. informaci na příštím jednání Výboru zdravotního. 
• Smlouva s firmou PURO-KLIMA  - posouzení uzavření smlouvy 
• Hledá se optimální způsob financování ve Zdravotnickém holdingu KHK a.s., firma 

CoSystem v rámci projektu Zdravotnický holding a.s. zpracuje  návrh k postupu dalšího 
řešení tak. aby byl co nejefektivnější.  

  
Diskuse: MUDr. Štětina, MUDr. Veselý, MUDr. Koblása, MUDr. Vaník, p. Hronovská, p.    

   Hrádek, PhDr. Scháněl 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  -  7 
         Proti  -  0 
         Zdržel se - 0  

   
USNESENÍ 2/6/2009/VZ 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje ke schválení předložený návrh 

financování investičních akcí pro kapitolu zdravotnictví z úvěru "Rámcová 
smlouva pro postupné pokrytí jednotlivých úvěrů" 
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K bodu 4 
Projednání návrhu na úpravu rozpočtu kap. 15 (neinvestiční transfer Zdravotnickému 
holdingu)  
 
§ Poskytnutá dotace se využije na udržení zásobování a na potřebné výdaje (zboží + materiál) 

v nemocnicích, které v současné době nejsou schopny tyto výdaje hradit. Dále na režijní 
náklady včetně nájmu 

§ Je potřeba nastavit systém tržních vztahů ve Zdravotnickém holdingu KHK a.s.   
§ Činnosti a obchodní vztahy, které dříve zajišťoval Servis, by měly přejít plně pod 

Zdravotnický holding KHK a.s. 
§ Byla podána informace o návrhu na uvolnění finanční částky na částečné oddlužení 

nemocnic v Rychnově nad Kněžnou a Náchodě , z které budou hrazeny nejnutnější úhrady 
tak, aby nebyla ohrožena zdravotní péče v těchto nemocnicích. 

§ Byla podána informace, o určení správce pro výkon kontroly nad hospodařením 
s poskytnutými dotacemi – dodržení určení dotace a jak je s nimi dále nakládáno. 

§ Je třeba hledat i další důvody a příčiny zadluženosti nemocnic v současné době a to i v práci 
vedení nemocnic, dále bylo upozorněno na možná rizika sloučení nemocnic v jednu, kdy by 
se  do platební neschopnosti dostaly i ostatní nemocnice – z toho vyplývá i řešení nastavení 
rovného systému plateb od zdravotních pojišťoven.  

§ Je nutno revidovat systém krajských dotací nemocnicím tak, aby zohledňoval jejich velikost, 
výkon a spádovost  

 
Diskuse: MUDr. Vambera,  PharmDr. Třešňáková, p. Bém, PhDr. Scháněl, MUDr. Veselý, p.  

  Hronovská, MUDr. Hejzlar, MUDr. Štětina, MUDr. Tichý, p. Cholevová 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení – úprava rozpočtu kap. 15 
 
 Hlasování: 
         Pro  -  9 
         Proti  -  0 
         Zdržel se -  0 
 
 
Návrh – hlasovat o neinvestiční dotaci pro nemocnici Rychnov nad Kněžnou a Náchod  
 
 Hlasování: 
         Pro  -  9 
         Proti  -  0 
         Zdržel se -  0 
 
 
USNESENÍ 2/7/2009/VZ 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit návrh na úpravu rozpočtu 

kapitoly 15  -neinvestiční transfer Zdravotnickému holdingu Královéhradeckého 
kraje a.s. 

II.  d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit neinvestiční dotaci pro 

Oblastní nemocnici  Rychnov nad Kněžnou a.s. a Oblastní nemocnici Náchod 
a.s., ve výši 15. mil. Kč v rámci stabilizačního řešení finanční situace 
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K bodu 5 
Informace z jednání Komise Rady KHK pro řešení činnosti Zdravotnického holdingu 
Královéhradeckého kraje a.s.  
  
• PharmDr. Jana Třešňáková informovala, že byly zhodnoceny  průběžné výsledky práce firmy 

CoSystem na projektu Zdravotnický holding 2009 
• Na příští jednání výboru zdravotního bude pozván zástupce firmy CoSystem 
• PhDr. Martin  Scháněl –  do konce dubna budou známa data k porovnání jednotlivých 

nemocnic Otevřelo se zahájení strategie a optimalizace ve zdravotnictví v Královéhradeckém 
kraji, sešla se pracovní skupina složená ze zástupců Zdravotnického holdingu, VZP,  ZPMV,  
předsedy výboru zdravotního, ředitele FN Hradec Králové a ředitelů nemocnic Jičín, 
Náchod, Trutnov, Rychnov nad Kněžnou, Dvůr Králové n. Labem,  která začíná definovat 
možnou strategii ideální nastavení na pokrytí zdravotnických služeb v Královéhradeckém 
kraji. Stahují se data podle odborné potřebnosti, ekonomiky apod. Posledním krokem bude 
vytvoření odpovědné struktury Zdravotnického holdingu KHK a.s..  

• PharmDr. Třešňáková informovala, že do Komise Rady pro řešení činnosti Zdravotnického 
holdingu KHK a.s. byl nově jmenován Ing. Pechánek, ředitel pobočky VZP v Hradci 
Králové. 

• MUDr. Vaník doporučil aby při sestavování optimalizace krajského zdravotnictví byli 
dotázáni i primáři jednotlivých oddělení a optimalizace probíhala i se zakomponováním 
jejich názorů.  

 
Diskuse: PharmDr. Třešňáková, MUDr. Vaník, PhDr. Scháněl, MUDr. Veselý, MUDr. Štětina  
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  -  9 
         Proti  -  0 
         Zdržel se -  0 
 
 
USNESENÍ 2/8/2009/VZ 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informace z jednání Komise Rady Královéhradeckého kraje pro řešení činnosti 

Zdravotnického holdingu Královéhradeckéjho kraje a.s. 
 
 
K bodu 6 
Různé  
 
• Zdravotnická záchranná služba KHK – bylo jednáno s ředitelem ZZS  KHK o potřebě  

finančních  prostředků  na  zabezpečení provozních výdajů. 
• Bylo navrženo řešení kde 8,5 mil.se převedlo z minulého roku z investičních prostředků na 

provozní.  Z 5 mil, které byly původně určeny na provoz, byla zatím po zvážení nutných 
výdajů uvolněna částka 1,3 mil dle specifikace. Další prostředky na provoz budou  řešeny 
v průběhu roku. Bylo vysloveno poděkování MUDr. Štětinovi za odbornou pomoc při 
jednání se ZZS.  
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• MUDr. Vambera upozornil na potřebu věší informovanosti občanů o aktuálním dění 
v jednotlivých nemocnicích 

• PharmDr. Třešňákové bylo navrženo aby zajistila vydávání občasníku, kde by byli občané 
informováni o oblasti zdravotnictví v Královéhradeckém kraji včetně informací z nemocnic a 
i stručných výsledků  jednání ze zasedání Komise pro ZH KHK a Výboru zdravotního aj.  

• Byl doporučen i občasník vydávaný Královéhradeckým krajem -„Unás v kraji“, kde by 
mohly být  publikovány krátké  informace k jednotlivým nemocnicím. Případně zvážit další 
vydávání širšího občasníku. 

• Byl podán návrh pozvat na Výbor zdravotní  ing. Pechánka k vysvětlení o možnostech  
narovnání platby za body a výkony tak, aby se platili všem nemocnicím stejně. 

 
 Diskuse: MUDr. Veselý, MUDr. Vambera, MUDr. Štětina, PharmDR. Třešňáková, 
                PhDr.   Scháněl, MUDr. Hejzlar, p. Trkalová,  
 
 
Návrh– hlasovat o návrhu čerpání z Fondu rozvoje a reprodukce v bodu 24) dle přiložené 
specifikace 
 
 Hlasování: 
         Pro  -  9 
         Proti  -  0 
         Zdržel se -  0 
 
USNESENÍ 2/9/2009/VZ 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
  návrh čerpání Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje v bodu 24) 

ve výši 350 tis. Kč dle předložené specifikace 
 
 
 K bodu 7 
Závěr  
 
Předseda poděkoval členům Výboru zdravotního za účast na jednání výboru a vzhledem k tomu, 
že byly vyčerpány všechny body programu, v 16.35 hodin jednání ukončil.  

 
Příští jednání výboru se koná dne 19. 5. 2009 od 14. 00 hodin. 

 
 
 
 
 

 
 
 
Zapsala:  Nováková Soňa 

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


