
 1

 
Z á p i s 

 
z 5. jednání Výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 18. 8. 2009 od 14.00  hod., v zasedací místnosti N2.902  
RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 

 
 

 
Přítomni:  dle prezenční listiny, Bc. Lubomír Franc, PharmDr. Jana Třešňáková  
 
Omluveni: MUDr. Koblása, MUDr. Otava, MUDr. Vambera, RNDr. Stejskal, J. Winter  
 
  
Program jednání: 
 
  1.  Zahájení  
  2.  Schválení programu, schválení hostů, volba ověřovatelů  
  3.  Informace k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 15 - zdravotnictví  
  4.  Informace k návrhu na změnu čerpání Fondu rozvoje a reprodukce KHK na rok 2009 

v odvětví zdravotnictví - část V  
  5.  Informace k postupu oddlužení nemocnic  
  6.  Informace k navýšení platů zdravotnických pracovníků  
  7.  Projednání systému provozních dotací nemocnicím  
  8.  Různé  
  9.  Závěr  
 
 
 
K bodu 1 
Zahájení  
Jednání ve 14.00 hodin zahájil a řídil předseda Výboru zdravotního Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje MUDr. Jiří Veselý 
 
K bodu 2 
Schválení programu, schválení hostů, volba ověřovatelů  

• navržený program 5. jednání Výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  
 
§ ověřovatelem zápisu byl navržen MUDr. Jiří Štětina 
 
§ přítomní  hosté dle prezenční listiny: 
 

- Libuše Hronovská, ekonom ZH KHK  a  koordinátor mezi ZH KHK a KHK  
- PhDr. Martin Scháněl, Ph.D, ředitel Zdravotnického holdingu KHK a.s. 

 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  -  7 
         Proti  -  0 
         Zdržel se -  0 
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USNESENÍ VZ/5/24/2009   
Výbor zdravotní  Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    program 5. 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   
    přítomné hosty dle prezenční listiny:  

PhDr. Martina Scháněla Ph.D., ředitele Zdravotnického holdingu KHK a.s.  
Libuši Hronovskou, ekonoma Zdravotnického holdingu KHK a.s. 

 
 
         ve 14. 30 hod. přišel p. Fiala 
K bodu 3 
Informace k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 15 - zdravotnictví  
 
Informaci podala p. Hronovská 
Na základě průběžných ekonomických kontrol prováděných vedením Zdravotnického holdingu 
Královéhradeckého kraje a.s. k pololetí r. 2009 jeho dceřiných společností, na základě 
auditovaných účetních závěrek za rok 2008, ve kterých  je upozornění, že některé společnosti 
dosáhly v účetních obdobích ztrát a k 31. 12. 2008 vykazují záporný vlastní kapitál. Zároveň 
bylo poukázáno na vysoký stav závazků po lhůtě splatnosti a současně nedostatek likvidních 
aktiv společností. Z výše popsaných skutečností plyne riziko ohrožení principu časově 
neomezeného trvání společností a z výše uvedených skutečností lze odvodit i případný úpadek 
Zdravotnického holdingu KHK a.s., zejména předlužení vůči dodavatelům SZM a předlužení 
Královéhradecké lékárny vůči dodavatelům léků (bonusy), a proto navrhujeme 100 % akcionáři 
Zdravotnického holdingu KHK a.s. Královéhradeckému kraji poskytnout z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje neinvestiční transfery účelově určené na úhrady závazků po lhůtě 
splatnosti. 
  
Diskuse: 
• Maximální poskytnutí dotací ve výši 90 mil  na úhradu ztráty z minulých let 
• Kde se vezme 90 mil a kolik zůstane v rezervě ?  Neinvestiční transfer bude poskytnut 

z rezervy Královéhradeckého kraje na rok 2009 a prakticky není jiná možnost než vzít tuto 
častku z rezervy – dluh nemocnic se musí vyrovnat 

• 2 nemocnice hospodaří relativně dobře, je třeba se zaměřit a i na management nemocnic.  
• Zdravotnictví je dlouhodobě podfinancováno  
• Je třeba vyvíjet tlak na Zdravotní pojištovny k úhradám, nízká hodnota bodů je dána 

spektrem výkonů v jednotlivých nemocnicích 
• Další ztráty dále narůstají  
• Návrh - přihlásit se jednání výboru zdravotního Parlamentu ČR, zdravotnictví by nemělo být 

jen prioritou  kraje ale hlavně státu. 
• V nemocnicích byl nastaven systém provozních dotací, který je nevyhovující. Dotace nebyly 

srovnatelné   
• Omezení péče v nemocnících z důvodu hospodářských ztrát není možné, je třeba poskytovat 

kvalitní zdravotní péči 
• Podkladový materiál AČMN je třeba podpořit- vyjadřuje celkovou problematiku malých a 

středních nemocnic  
Diskutující: Bc. Franc, PharmDr. Třešňáková,  MUDr. Veselý,  Bc. Trkalová, MUDr.Vambera, MUDr. 
Štětina, MUDr. Tichý, PhDr. Scháněl, MUDr. Vaník, p. Hronovská 
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Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  -  8 
         Proti  -  0  
         Zdržel se -  0 
 
  
USNESENÍ VZ/5/25/2009   
Výbor zdravotní  Zastupitelstva královéhradeckého kraje 
I.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    návrh na úpravu rozpočtu kapitoly 15 - zdravotnictví 
II.  u  k  l  á  d  á   
    PharmDr. Janě Třešňákové, člence Rady Královéhradeckého kraje  

pravidelně předkládat informace o hospodaření nemocnic a Zdravotnického 
holdingu královéhradeckého kraje a.s. na zasedání výboru zdravotního 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  
termín: 31.12.2009 

 
K bodu 4 
Informace k návrhu na změnu čerpání Fondu rozvoje a reprodukce KHK na rok 2009 v 
odvětví zdravotnictví - část V  
 
Informaci podala p. Hronovská 
Změna rozpočtu čerpání  FRR se týká změny financování a zařazení nových akcí v rámci limitu 
FRR KHK  níže uvedených.                                                      
Oblastní nemocnice Trutnov a.s. 
Výtah v pavilonu interních oborů.  
  16.4.2008 byl vydán technický posudek , který zpochybnil bezpečnost přepravovaných osob a 
upozornil na  nutnost  odstranění provozních  rizik dle ČSN. Stav zařízení byl označen za 
havarijní . Schválený objem v rámci plánu FRR zdravotnictví pro rok 2009 ve výši  2,0 mil. Kč . 
Požadavek  je na základě výsledku výběrového řízení nižší a činí 1,94 mil. Kč 
Optická páteř a aktivní prvky komunikační sítě. Vybudování sítě souvisí s digitalizací nemocnice 
a upgradem laboratorního informačního systému. Schválený objem ve výši 2,4 mil. Kč. 
Požadavek  je na základě výsledku výběrového řízení nižší a činí  2,33 mil. Kč. 
Diesel agregát V souvislosti s digitalizací RDG pracovitě, výstavbou lékárny  a nákupy 
zdravotnických prostředků , které  jsou energeticky náročné, je vyčerpána  kapacita zálohového 
zdroje el.energie. Schválený objem ve výši 1,15 mil. Kč. Na základě výsledku výběrového řízení 
došlo ke zvýšení zdůvodněných nákladů na 1,23 mil. Kč, včetně nákladů na výběrové řízení. 
Stavební úpravy v rámci digitalizace RDG pracovitě. Na základě  odborného  odhadu stavebních 
prací uživatelem, byl schválen objem ve výši  1, 6 mil. Kč. Vzhledem k náročnosti akce a na 
základě výsledku výběrového řízení dochází ke zvýšení nákladů realizace na 1,66 mil. Kč. 
 
Zdravotnický holding královéhradeckého kraje a.s. 
Digitalizace pracovišť RDG nemocnic začleněných do ZH KHK.Vybudování sítě a propojení IT 
pracovišť. Vybudování síťové infrastruktury mezi pracovišti RDG jednotlivých nemocnic pro 
přenos obrazových informací.  Nákup počítačové techniky (servery a stanice) pro provoz  PACS na 
nemocnicích. Částečně řeší požadavky na upgrade pracovišť pro další informační systémy 
(nemocniční informační systém) provozované na nemocnicích.  Schválený  a upravený objem  6,1 
mil. Kč.  
 
Vybavení serveroven  nemocnic Trutnov a Náchod pro laboratorní informační systém.   
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Předmětem je posílení výpočetní techniky pro laboratoře uvedených zdravotnických zařízení , jako 
podmiňující součásti upgrade laboratorních informačních systémů. Schválený objem ve výši 8,48 
mil. Kč.  
Vzhledem k tomu, že se ukázalo v přípravném řízení realizace jako účelné podstatný objem  těchto 
prostředků směřovat přímo na vybraná zdravotnická zařízení, je předkládá  tento návrh na 
vyčleněné prostředků  přímo na Oblastní nemocnici Trutnov a.s. ve výši 6,43 mil. Kč a na 
Oblastní nemocnici Náchod a.s. ve výši 7,2 mil. Kč formou investiční dotace.  Pouze objem ve 
výši 0,95 mil. Kč ponechat  na Zdravotnickém holdingu a.s. pro zajištění propojení sítí  se 
zdravotnickým holdingem.  Na dodavatele budou vypsána výběrová řízení a uvedené objemy budou 
zřejmě na základě jejich výsledků pozitivně ovlivněny.  
 
Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. podepsal v roce 2008 smlouvu o dílo 
s firmou  PURO-KLIMA a.s., se sídlem Štěchovická 2266/2, Praha na zakázku „Rozšíření 
vybavení a propojení RDG pracovišť nemocnic  ZH KHK“ Vzhledem k tomu, že některé 
body uzavřené  smlouvy  mezi smluvními stranami byly nejasné a sporné, uzavřely  smluvní 
strany  „ Dohodu o narovnání práv a povinností ze smlouvy o dílo „   a to dne 1.6.2009, která 
zabezpečuje plnou funkčnost dodané zdravotní technologie  v rámci I.etapy smlouvy. 
 
Dne 3.8.2009 bylo Zdravotnickému holdingu sděleno rozhodnutí představenstva spol. PURO-
KLIMA, a.s., týkající se vyrovnání pohledávek ve výši 48,07 mil. Kč, že společnost akceptuje 
prodlouženou splatnost zůstatku vyrovnání faktur nejpozději do 30.9.2009. Pokud bude 
zbývající uvedená částka plně uhrazena k tomuto datu (do 30.9.2009), společnost nebude 
uplatňovat sankce dle článku VIII., bod 14 dohody o narovnání práv a povinností ze 
smlouvy o dílo. Ze zvýšených daňových příjmů roku 2009 je zajištěno  45 000 000,- Kč.  
Zbývající objem prostředků ve výši  3 061 674,- Kč, bude pokryt v rámci plánu FRR kapitoly 
zdravotnictví a to vnitřními úspornými opatřeními v roce 2009 bez dalšího nároku na navýšení 
z rozpočtu Královéhradeckého kraje. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  -  8  
         Proti  -  0 
         Zdržel se -  0  
 
  
USNESENÍ VZ/5/26/2009   
Výbor zdravotní  Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I.  d  o  p  o  r  u  č  u  j  e   
    Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje navýšení rozpočtu kapitoly 50 - Fondu 

rozvoje a reprodukce v odvětví zdravotnictví o 45.000,0 tis. Kč účelově určené na 
akci č. ZD/09/412 Rozšíření vybavení a propojení RDG pracovišť nemocnic 
Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s. 

 
 
K bodu 5 
Informace k postupu oddlužení nemocnic  
 
Informaci přednesl PhDr. Scháněl a PharmDr. Třešňáková 
- tento bod byl projednáván společně s bodem 3) schváleného programu 5. Jednání výboru 
zdravotního Zastupitelstva Královéhradckého kraje 
 
V tomto bodě nehlasováno usnesení přijato v bodě 3) 
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USNESENÍ VZ/5/27/2009 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l   
    společně s bodem 3) schváleného programu 5. zasedání výboru zdravotního 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje a přijal usnesení 
 
 
 K bodu 6 
Informace k navýšení platů zdravotnických pracovníků  
 
Bc. Franc a PharmDr. Třešňáková informovala o postupu jednání k navýšení platů jak s vedením 
nemocnic, tak s Odborovýni organizacemi. Královéhradecký kraje se nemůže zavázat ke zvýšení 
platů, na které nejsou finanční prostředky Další jednání budou pokračovat. 
 
Tento postup by se měl řešit celorepublikově ve všech krajích přes Asociaci malých a středních 
nemocnic, které by měla být vyjádřena podpora. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  -  8 
         Proti  -  0 
         Zdržel se -  0 
 
 
USNESENÍ VZ/5/28/2009  
Výbor zdravotní Zastupitelstva královéhradeckého kraje 
I.  b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í   
    informaci k navrhovanému navýšení platů zdravotnických pracovníků 
II.  ž  á  d  á   
    hejtmana Královéhradeckého kraje, radní s gescí zdravotnictví a předsedu výboru 

zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje k sepsání otevřeného dopisu 
premiérovi České republiky a ministryni zdravotnictví a předsedům poslanecké 
sněmovny  a senátu Parlamentu ČR, požadující bezodkladné řešení současného 
způsobu financování diskriminujícího malé a střední nemocnice. 

 
 K bodu 7 
Projednání systému provozních dotací nemocnicím  
PhDr. Scháněl seznámil podrobně se současným stavem ve věci přidělování provozních dotací 
včetně potřebnosti vztahujícících se na jednotlivé akce a na jednotlivé nemocnice. Je třeba 
vytvořit nějaká pravidla v přidělování dotací. 
 
Diskuse: PhDr. Scháněl, PharmDr. Třešňáková, MUDr. Veselý 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  -  8 
         Proti  -  0 
         Zdržel se -  0 
 
USNESENÍ VZ/5/29/2009  



 6

Výbor zdravotní Zastupitelstva královéhradeckého kraje 
I.  u  k  l  á  d  á   
    Pharm Dr. Třešňákové a PhDr. Schánělovi zpracovat návrh systémového řešení 

provozních dotací nemocnic. 
 
 K bodu 8 
Různé  
  
ČNHN Krkonoše s.r.o. – Vrchlabí 
Dotaz a připomínka MUDr. Štětiny k poskytované dotaci této nemocnici a následné kontrole. 
 
PharmDr. Jana Třešňáková informovala o jednání dne 14. 8. 2009 s jednatelem této nemocnice 
ing. Fialou o pozastavení  dotace za II. čtvrtletí 2009 až po předložení řádného vyúčtování a 
provedení ohlášené a na žádost nemocnice Vrchlabí odložené personální kontroly. 
 
 K bodu 9 
Závěr  
 
Předseda poděkoval členům Výboru zdravotního za účast na jednání výboru a vzhledem k tomu, 
že byly vyčerpány všechny body programu, v 16.10   hodin jednání ukončil.  

 
Příští jednání výboru se koná dne 8. 9. 2009 od 14.00 hodin. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zapsala:  

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


