
 
Z á p i s 

 
z 10. jednání Výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 19.1.2010 od 14.00 hod., zasedací místnosti N2.903  
RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 

-  
 
Přítomni: dle prezenční listiny, PharmDr. J.Třešňáková, J. Bém, MUDr. J. Michálek      
 
Omluveni:      R. Fiala, MUDr. L. Hejzlar, L. Cholevová, RNDr. J. Stejskal, MUDr. L. Tichý

  
 
Program jednání: 
  1. 
  2  

Zahájení  
Kontrola usnesení 

  3.  Schválení programu, schválení hostů, volba ověřovatele zápisu  
  4.  Darování sanitních vozidel  
  5.  Převod nevyčerpaných prostředků FRR v odvětví zdravotnictví z roku 2009 na rok 

2010  
  6.  Závazek veřejné služby - rozdělení dotací nemocnicím ZH KHK a.s.  
  7.  Požadavky odborových svazů OSZSP, LOK pro rok 2010  
  8.  Informace ke změnám v systému řízení ZH KHK a.s. a jednotlivých oblastních 

nemocnic  
  9.  Různé  
  10.  Závěr  
 
 
K bodu 1 
Zahájení  
Jednání ve 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 předány před zasedáním. Dále představil novou vedoucí odboru 
zdravotnictví  Krajského úřadu KHK ing. Ludmilu Bášovou, která se jednání zúčastnila jako 
host.  
 
K bodu 2 
Schválení programu, schválení hostů, volba ověřovatele zápisu  

• MUDr. Veselý navrhl rozšířit návrh programu 10. jednání Výboru zdravotního Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje o další dva body a to Kontrola usnesení a Informace k oblastní 
nemocnici Náchod a dále bod 8 předřadit před bod 7. Nově navržený program jednání zní: 
  1.  Zahájení  
  2.  Schválení programu, schválení hostů, volba ověřovatele zápisu  
  3.  Kontrola usnesení  
  4.  Informace k Oblastní nemocnici Náchod  



  5.  Darování sanitních vozidel  
  6.  Převod nevyčerpaných prostředků FRR v odvětví zdravotnictví z roku 2009 na rok 

2010  
  7.  Závazek veřejné služby - rozdělení dotací nemocnicím ZH KHK a.s.  
  8.  Informace ke změnám v systému řízení ZH KHK a.s. a jednotlivých oblastních 

nemocnic  
  9.  Požadavky odborových svazů OSZSP, LOK pro rok 2010  
  10.  Různé  
  11.  Závěr  

§ ověřovatelem zápisu byl navržen MUDr. Jiří Štětina. 
§ přítomní  hosté dle prezenční listiny: 
- Ing. Ludmila Bášová, vedoucí odboru zdravotnictví KHK 
- PhDr. Martin Scháněl Ph.D, ředitel ZH KHK 
- Mgr. Karel Baše, právník ZH KHK 
- Libuše hronovská ekonom ZH KHK, koordinátor mezi ZH KHK a KHK 
- Ing. Miroslav Vávra CSc., ředitel Městské nemocnice DknL. a ON Náchod 
- MUDr. Jan Vodochodský, LOK SČL 
- MUDr. Martin Sajdl, LOK SČL 

 
Hlasování: 
         Pro  -  10 
         Proti  -   0  
         Zdržel se -    0 
 
 USNESENÍ 10/1/2010/VZ 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
  - rozšířený program 10. jednání Výboru zdravotního o 2 body:  

3. Kontrola usnesení  
4. Informace z Oblastní nemocnice Náchod,  
a dále přeřazení bodu Informace ke změnám v systému řízení ZH KHK a.s. a 
jednotlivých oblastních nemocnic před bod Požadavky odborových svazů 
OSZSP, LOK pro rok 2010 

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  
  přítomné hosty dle prezenční listiny: 

Ing. Ludmila Bášová, vedoucí odboru zdravotnictví KHK 
PhDr. Martin Scháněl Ph.D, ředitel ZH KHK 
Mgr. Karel Baše, právník ZH KHK 
Libuše Hronovská ekonom ZH KHK, koordinátor mezi ZH KHK a KHK 
Ing. Miroslav Vávra CSc., ředitel Městské nemocnice DknL. a ON Náchod 
MUDr. Jan Vodochodský, LOK SČL 
MUDr. Martin Sajdl, LOK SČL 

 
 
 



K bodu 3 
Kontrola usnesení  
 Předseda výboru konstatoval, že usnesení jsou splněna.   
Na příští zasedání výboru zdravotního bude vypracována přehledná tabulka se všemi usneseními 
od 1. zasedání výboru Zdravotního Zastupitelstva královéhradeckého kraje, pro lepší přehlednost 
a kontrolu plnění usnesení s dlouhodobějšími termíny. 
  
K bodu 4 
Informace k Oblastní nemocnici Náchod  
Ing. Miroslav Vávra,  podal informaci o současném stavu Oblastní nemocnice Náchod z hlediska  
ekonomiky, hygieny, vnitřních zařízení a budov. Upozornil zejména na havarijní stav operačních 
sálů a konstatoval, že je třeba urychleně realizovat generel nemocnice. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  -  10 
         Proti  -   0  
         Zdržel se -   0  
 
 USNESENÍ 10/2/2010/VZ 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci o havarijním stavu budov v Oblastní nemocnici Náchod a.s. 
II.  d o p o r u č u j e  
  Radě Královéhradeckého kraje urychleně připravit realizaci generelu Oblastní 

nemocnice Náchod a.s. 
 
 
K bodu 5 
Darování sanitních vozidel  
Informaci  přednesla p. Hronovská  
Na základě žádosti ředitele příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba 
Královéhradeckého kraje je předložen návrh na vyřazení nepotřebných sanitních vozidel 
z evidence majetku svěřeného k  hospodaření příspěvkové organizaci: 
Seznam vozidel ZZS KHK k vyřazení z majetku 

1. VW Transporter RZ : 1H0 1920, osobní automobil speciální sanitní DNR, r.v. 2001, 
najeto k 30.9.2009 188200 km. STK do 02.02.2010 . 

2. VW Transporter RZ : 2H0 9249, osobní automobil sanitní , r.v. 2003, najeto k 30.9.2009, 
243000 km, STK do14.07.2010.  

3. VW Transporter RZ : 2H0 9254 , osobní automobil  sanitní, r.v. 2003, najeto k  
30.9.2009 301000 km. STK do 30.6.2010. 

      
O sanitní vozidla projevily zájem obce a to: 
Obec město Hronov, obec Vysokov, Občanské sdružení lékařů, záchranářů a zdravotních sester Rescue 
Squad se sídlem Holice v Čechách a obec Opatovice n. L.  Rada na svém jednání dne 6.1.2010 schválila 
darování výše uvedených sanitních vozidel městu Hronov, obci Vysokov a neodsouhlasila darování 



sanitního vozidla Občanskému sdružení lékařů, záchranářů a zdravotních sester Rescue Squad.  Následně 
ještě požádal o darování sanitního vozidla pro potřeby sdružení dobrovolných hasičů Obecní úřad Vysoká 
Srbská. 
 
Diskuse:  
p. Hronovská, MUDr. Štětina, MUDr. Vaník 
MUDr. Michálek  
– vyjádřil podporu darování sanitky Občanskému sdružení Rescue Squand, jejíž činnost zná.  
MUDr. Veselý 
 – v současné době těžko rozhodneme, která obec sanitku potřebuje více, systém darování          
   byl zaběhnutý, je třeba nastavit nový systém, aby byl transparentní  
p. Trkalová  
– vznesla dotaz proč se sanitky darují a nezkusí se je nejdříve prodat 
PharmDr. Třešňáková  
– darování vyřazených sanitek probíhalo i v minulé době, vzhledem k tomu, že sanitní vozidla jsou proti  
  minulým rokům vyřazována v lepším stavu a i kvalita vozů je  jiná, uvažuje se o prodeji těchto        
  vozů, darování by probíhalo pouze k zdravotním organizacím KHK, toto by měla být poslední  
  darovaná vozidla 
p. Řezníčková  
– hlasování by mělo proběhnout nejdříve o prodeji sanitek  
 
Návrh– hlasovat o darování každé sanitky zvlášť    
 
 Hlasování: sanitka pro občanské sdružení Rescue Squand  
         Pro  -  3 
         Proti  -  0 
         Zdržel se -  7 
Hlasování: sanitka pro obec Vysokov  
         Pro  -  4 
         Proti  -  0 
         Zdržel se -  6 
Hlasování: sanitka pro obec Hronov 
         Pro  -  3 
         Proti  -  0 
         Zdržel se -  7 
 
Darování sanitek Výborem zdravotním nebylo doporučeno. 
 
 
 K bodu 6 
Převod nevyčerpaných prostředků FRR v odvětví zdravotnictví z roku 2009 na rok 2010  
Návrh na převod  investičních prostředků schválených akcí v roce 2009, které nebyly v roce 
2009 zcela profinancovány  je předkládán z časových důvodů ukončení těchto akcí, což bude 
v průběhu I.čtvrtletí 2010. U většiny těchto akcí přesunutím termínů  zahájení  na měsíce 
listopad, nebo začátek prosince, bylo nutné přerušit, nebo omezit práce vzhledem k nepříznivým 
povětrnostním podmínkám, nebo v případě subdodávek, které nebylo možné zajistit 
v přijatelných termínech,  aby akce  byly ukončeny do konce roku 2009. 
V případě investiční akce nákupu a instalace víceúčelového serveru, HW laboratorního 



informačního systému,  aktivních  prvků v rámci digitalizace pro Oblastní nemocnici Náchod 
a.s., bylo nutné z procesních důvodů zrušit výběrové řízení a vypsat nové. Do konce roku 2009 
z časových důvodů dodavatel na investiční celek vybrán nebyl.  Projektová dokumentace na 
II.etapu Generelu Oblastní nemocnice Náchod a.s., její úhrada zhotoviteli, je vázaná dle 
smluvních podmínek na ukončení územního řízení. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  -  10 
         Proti  -    0 
         Zdržel se -    0 
 
 USNESENÍ 10/3/2010/VZ 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  převod nevyčerpaných prostředků Fondu rozvoje a reprodukce v odvětví 

zdravotnictví z roku 2009 na rok 2010 
 
 
K bodu 7 
Závazek veřejné služby - rozdělení dotací nemocnicím ZH KHK a.s.  
Informace přednesl Mgr. Baše 
Královéhradecký kraj každoročně poskytoval finanční podporu oblastním nemocnicím na území 
Královéhradeckého kraje, která byla účelově vymezena na provoz příslušného zdravotnického 
zařízení. Vzhledem ke skutečnosti, že systém poskytování provozních dotací zdravotnickým 
zařízením může znamenat určité riziko z pohledu zakázané veřejné podpory, jeví se jako 
vhodnější řešení, uzavření smluv o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací 
platby za plnění závazku veřejné služby mezi Královéhradeckým krajem a jednotlivými 
zdravotnickými zařízeními. 
Je tak 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. V okrese Hradec Králové není formou vyrovnávací platby za závazek veřejné služby 
podporováno žádné zdravotnické zařízení (kromě některých provozů Jičínské nemocnice), a to 
z toho důvodu, že jediné významné zdravotnické zařízení v okrese – FN Hradec Králové  je 
podporována ze státního rozpočtu ČR. 
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 byly vypracovány po vzoru Pardubického kraje a Libereckého kraje.  
Návrhy smluv byly rovněž zaslány k posouzení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). 
Při ÚOHS začala koncem loňského roku působit expertní komise pro problematiku veřejné 
podpory v oblasti zdravotnictví, která v současné době vypracovává metodiku pro uzavírání 
smluv o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku 
veřejné služby ve zdravotnictví. Vzhledem ke skutečnosti, že k dnešnímu dni nebyla doposud 
výše uvedená metodika prezentována, bylo Královéhradeckému kraji neformálně (telefonicky) 
doporučeno uzavřít smlouvy v navržené podobě. Smlouvy jsou uzavírány s platností na 1 rok, 
aby v případě jejich nesouladu se zpracovávanou metodikou ÚOHS bylo možné proces jejich 
uzavírání a jejich obsah modifikovat pro rok 2011 a roky následující.  
 
Diskuse: 
PhDr. Scháněl 

- dotace byla rozdělena s  aktivní účastí ZH KHK a na základě dohody ředitelů a ekonomů    
  nemocnic. 

p. Hronovská 
- vysvětlila způsob přidělení jednotlivých podílů z dotace a návrh dotace na rok 2010 

MUdr. Veselý 
- nesouhlasí se systémem přidělení dotací, systém by měl mít jasná jednoduchá kritéria a 

měla by vycházet z výkonu nemocnic a poskytované péče  
MUDr. Štětina 
- Je třeba sjednotit sazby nemocnic, nárůst finančních prostředků je veliký, je třeba 

vyhodnotit ústavní pohotovostní služby (kolik pacientů bylo ošetřeno, operováno apod.) a 
jak je využívána lékařská služba první pomoci. 

p. Bém 
- vznesl dotaz na rozkličování jednotlivých nákladů, jak na předminulém zasedání 

prezentoval Mudr. Švábl  - proč se v této práci nepokračuje? 
PhDr. Scháněl  
-  práce pokračují, dotace byly rozděleny na základě dostupných kritérií a současné 

domluvy ředitelů a ekonomů nemocnic a odpovídají současné situaci 
p. Řezníčková 
- do dotací nemůže být podstatně zahrnována  jen LSPP, mělo by se definovat, zda jsou 

lůžka akutní nebo neakutní, měla by se přesně vyčíslit ztráta, např. v Rychnově n/K.,  
začlenit sem i jiná oddělení.  Pokud je zde zahrnuto i navýšení mezd,  provozní dotace 
budou stoupat, ale příjmy od pojišťoven nikoliv. Za těchto podmínek se nedá udržet  
vyrovnaný rozpočet. 

- nesouhlasí s navýšením dotace pro Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.  
    Žádá dodání materiálu se strukturou a popisem práce jednotlivých pracovníků 

Zdravotnického holdingu KHK a.s., dále žádá přehled práce a fungování firmy Co 
System. 

 
Další diskuse: 
MUDr. Veselý, PharmDr. Třešňáková, PhDr. Scháněl, p. Hronovská, MUDr. Štětina, MUDr. 
Michálek, Mgr. Baše,  
 
 



Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  - 10  
         Proti  -   0  
         Zdržel se -   0  
 
 USNESENÍ 10/4/2010/VZ 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  rozdělení dotací nemocnicím Zdravotnického holdingu Královéhradeckého 

kraje a.s. dle předlohy 
II.  u k l á d á  
  PharmDr. Janě Třešňákové a PhDr. Martinovi Schánělovi Ph.D. 

pokračovat v práci na systému rozdělování dotací nemocnicím Zdravotnického 
holdingu KHK a.s. 

III. u k l á d á  
  PhDr. Martinovi Schánělovi  

předložit zprávu o činnosti Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje 
a.s. o činnosti a hospodaření na příštím zasedání výboru zdravotního 

 
  
K bodu 8 
Informace ke změnám v systému řízení ZH KHK a.s. a jednotlivých oblastních nemocnic  
Mgr. Baše seznámil se změnami v systému řízení ZH KHK a.s. a jednotlivých oblastních 
nemocnic ve vztahu k novým stanovám představenstev a  dozorčích  rad v souladu 
s Obchodním zákoníkem 
        MUDr. Vambera odchod 15.50 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  -  9 
         Proti  - 0  
         Zdržel se - 0  
 
 USNESENÍ 10/5/2010/VZ 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci o změnách v systému řízení Zdravotnického holdingu 

Královéhradeckého kraje a.s. a jednotlivých nemocnic 
 
 
K bodu 9 
Požadavky odborových svazů OSZSP, LOK pro rok 2010  
PhDr. Scháněl: 
Jednání mezi zástupci kraje, zdrav. holdingu, LOKu a OSZSP  proběhlo dne 10.12.2009.  



Cílem jednání bylo dohodnout základní body pro kolektivní vyjednávání pro rok 2010 tak, aby  
se ve všech nemocnicích postupovalo stejně. 
 
Předložené požadavky odborů projedná vedení kraje s řediteli nemocnic. 
Požadavky OSZSP : 

1. Jednotné postupy pro navýšení mezd SZP podle „letní dohody" – např. formulací do KS : 
„Dohodnuté navýšení mezd SZP pro rok 2010 bude realizováno nejpozději s platností od 
1.7. 2010 formou poměrného navýšení tarifů a netarifních složek mzdy po dohodě 
s odborovou organizací.” 

2. V nemocnici Rychnov nad Kněžnou budou v rámci možností srovnány tarify ve všech 
kategoriích na jednotný mzdový předpis. 

3. 300 Kč převést všem SZP do tarifů od 1.1. 2010. Jedná se o částku vyplácenou od srpna 
2009 formou odměn. 

4. Navýšení pro ostatní kategorie. Zaměstnance - nelékaře buď o 3%,  nebo stejným 
způsobem postupného dorovnávání rozdílu mezi mzdou a platem jako bylo dohodnuto u 
SZP. 

 
Požadavky LOK : 

1. Úhrada nákladů na obhajobu lékařů, popř. ostatních zdrav. zaměstnanců v případě 
soudních sporů. 

2. Navýšení tarifů lékařů o 7%. 
3. Valorizace dohod o ÚPS. 
 
- Sociální výhody : Zachování současného stavu, sjednotit počet dní na nemoc (volno dle 

KS) na 3 dny ve všech nemocnicích holdingu. 
- Struktura tarifů mezd : při navyšování mezd u SZP podle „letní dohody" budou 

holdingové mzdové tarify vyšší nežli tarify v příspěvkových organizacích. Vedení 
nemocnic by mělo začít připravovat rozšíření počtu tarifů podle odpracovaných let.  

 
MUDr. Vodochodský 
Seznámil s prací LOK SČL, zhodnotil průběh jednání a konstatoval, že nebylo vyhověno 
navýšení platů lékařů oproti sestrám, které navýšení platů dostaly. Jednání budou dále 
pokračovat. 
LOK SČL se zabývá i personální situací v nemocnicích, stabilizací pracovníků, vzdělávání lékařů 
a žádá o její podporu, žádal o účast na jednáních výboru zdravotního - žádost byla podána 
písemně. 
 
Diskuse:  
MUDr. Veselý,  MUDr. Vodochodský 
 
MUDr. Otava  

- vznesl dotaz k výši zaplacených regulačních poplatků Královéhradeckým krajem  
MUDr. Sajdl 

- informoval o skutečné výši mezd, vysoké platy lékařů jsou díky přesčasovým hodinám a 
službám mimo běžnou pracovní dobu 

p. Trkalová  
- dotaz k balíčku vzdělávání a sociálnímu fondu pro lékaře 



p. Řezníčková 
- na vzdělávání  v ON Trutnov je vynakládáno 1 mil. Kč, oblastní nemocnice se chovají 

k této problematice lépe než fakultní nemocnice 
PhDr. Scháněl  

- průměrný plat lékařů  je různý, tarify by měly být stejné  
 
       MUDr. Koblása odchod 16.20 hod 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  -  8 
         Proti  - 0  
         Zdržel se - 0  
 
 USNESENÍ 10/6/2010/VZ 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci o požadavcích odborových svazů pro rok 2010 
 
K bodu 10 
Různé  
 
§ Dotace pro Česko- německou horskou nemocnici Vrchlabí na LSPP - žádost nebyla 

předložena. Vyčíslení dotací za rok 2009 
§ MUDr. Sajdl konstatoval, že LSPP by měli zajišťovat praktičtí lékaři. 
 
 K bodu 11 
Závěr 
 

Předseda poděkoval členům výboru zdravotního za účast na jednání výboru a vzhledem 
k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu v 16. 45 hodin jednání ukončil.  

  
Příští jednání výboru zdravotního se koná 9. 2. 2010 ve 14.00 hodin 

Po dohodě členů výboru zdravotního bylo před sepsáním tohoto zápisu domluveno, že jednání 
dne 9. 2. 2010 se ruší a další jednání výboru zdravotního bude dne 9. 3. 2010 ve 14.00 hod. 
 
 
 
 

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 

 
 
 
Zapsala: Nováková Soňa 


