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Z á p i s 

 
z 6. jednání Výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 8. 9. 2009 od  14.00 hod., v zasedací místnosti N2.903  
RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 

 
 
Přítomni: dle prezenční listiny, PharmDr. Jana Třešňáková, Ing. Karel Janeček, p. Jan Bém 
 
Omluveni: p. Cholevová, RNDr. Stejskal, MUDr. Tichý 
 
 
Program jednání: 
  1.  Zahájení  
  2.  Schválení programu, schválení hostů, volba ověřovatelů  
  3.  Poskytnutí neinvestičního transferu zdravotnickým akciových společnostem a úprava  

kapitoly 15 - zdravotnictví na rok 2009   
  4.  Informace o hospodaření nemocnic a Zdravotnického holdingu KHK a.s. dle usnesení 

VZ/5/25/2009  
  5.  Různé  
  6.  Závěr  
 
K bodu l 
Zahájení 
Jednání v 14.00 hodin zahájil a řídil předseda Výboru zdravotního Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje MUDr. Jiří Veselý.  
 
K bodu 2 
Schválení programu,  schválení hostů, volba ověřovatelů zápisu. 

• navržený program 6. 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  
- Iva Řezníčková, zástupce odborového svazu pro zdravotnictví  Královéhradeckého kraje 

Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  - 7 
         Proti  - 0 
         Zdržel se - 0  
 
USNESENÍ 6/30/2009/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
  program 6. 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 dle prezenční; listiny: 
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- Libuše Hronovská, ekonom ZH KHK a koordintor mezi ZH KHK a KHK 
- Iva Řezníčková, zástupce odborového svazu pro zdravotnictví   
  Královéhradeckého kraje 

 
 
 K bodu 3 
Poskytnutí neinvestičního transferu zdravotnickým akciovým společnostem a úprava 
kapitoly 15 - zdravotnictví na rok 2009   
      
        MUDr. Hejzlar příchod v 14.40 
 
Informaci k tomuto bodu 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 minulých 
účetních obdobích velkých ztrát. Zároveň bylo poukázáno na vysoký stav závazků po lhůtě splatnosti.  
 
Závazky po lhůtě splatnosti k 30.06.2009 evidují a.s. následovně: 
Oblastní nemocnice Jičín a.s.      50 782 tis. Kč 
 z toho vůči Zdravotnickému holdingu KHK a.s.   12 368 tis. Kč 
 
Oblastní nemocnice Náchod a.s.               125 133 tis. Kč 
 z toho: vůči Zdravotnickému holdingu KHK a.s.  45 283 tis. Kč 
  vůči Královéhradecké lékárně a.s.   29 200 tis. Kč 
 
Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou a.s.   60 769 tis. Kč 
 z toho: vůči Zdravotnickému holdingu KHK a.s.  41 239 tis. Kč 
 
Oblastní nemocnice Trutnov a.s.       9 581 tis. Kč 
 z toho: vůči Zdravotnickému holdingu KHK a.s.    7 680 tis. Kč 
 
Městská nemocnice, a.s., Dvůr Králové n. L.           38 tis. Kč 
 z toho: vůči Zdravotnickému holdingu KHK a.s.            0 
 
Proto se navrhuje Královéhradeckému kraji poskytnout z rozpočtu kraje neinvestiční transfery účelově 
určené na ztrátový provoz a zvýšené náklady související s chodem akciových společností - nemocnicí 
Královéhradeckého kraje. 
 
§ 3522 pol. 5213 org. 92 Oblastní nemocnici Jičín a.s.       8.556,0 tis. Kč 
 
§ 3522 pol. 5213 org. 93 Oblastní nemocnici Náchod a.s.   52.747,3 tis. Kč 
  
§ 3522 pol. 5213 org. 94 Oblastní nemocnici Rychnov n. Kn. a.s.   23.767,9 tis. Kč 
 
§ 3522 pol. 5213 org. 95 Oblastní nemocnici Trutnov a.s.                       3 812,8 tis. Kč 
 
§ 3522 pol. 5213 org. 98 Městské nemocnici a.s., Dvůr Králové nad L.           1 116 tis. Kč 
 
Poskytnutí investičních transferů může být posuzováno jako poskytnutí zakázané veřejné podpory, což 
s sebou přináší určitá právní rizika (navrácení dotace, penále). Předpokládá se, že do budoucna budou tyto 
transfery poskytovány formou vyrovnávacího příspěvku na základě smlouvy o závazku veřejné služby, 
uzavřené mezi Královéhradeckým krajem a jednotlivými nemocnicemi Královéhradeckého kraje. 
V současné době se smlouvy o závazku veřejné služby připravují, aby je bylo možné použít pro příští 
období. 
Neinvestiční transfer bude poskytnut z rezervy Královéhradeckého kraje na rok 2009 
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MUDr. Veselý 
Vysvětlil rozdíl a změny mezi původním materiálem, který byl již výborem schválen a tímto 
právě předloženým materiálem. Přerozdělení celkové navrhované částky bylo provedeno 
s ohledem na dohodnuté zvýšení mezd zdravotnickým pracovníkům a byla upřesněna formulace 
návrhu, kdy tyto finanční prostředky  mohou být přiděleny do nemocnic s maximálním 
omezením právních rizik. 
 
p. Bém  
Otevřel v této věci otázku protinávrhu – kapitalizaci dluhů, zda by nebylo lepší sjednotit 
nemocnice do jedné (akciová nebo příspěvková organizace)  od r. 2010 a převedení tohoto 
příspěvku na Zdravotnický holding KHK a.s. , KHK by vzal záruku za tyto dluhy 
 
MUDr. Štětina 
Znovu poukázal na špatně hospodařící nemocnice a souvislost s jejich managementem. 
 
 
Dále byly prodiskutovány otázky dalších ztrát nemocnic, majetku nemocnic, zavedené výše 
dotace bez ohledu na poskytovanou péči a platby od zdravotních pojišťoven. 
 
MUDr. Veselý 
Transfer v navržené výši řeší pouze část nekryté ztráty, která vznikla v minulém volebním 
období. V minulých letech se obdobnou formou poskytovaly nemocnicím finanční prostředky, 
avšak bez vazby na jejich výkon. Celá transakce je podmínkou udržení fungující sítě nemocnic. 
 
Diskuse: PharmDr. Třešňáková, p. Řezníčková, p. Hronovská, p. Bém, MUDr. Veselý, MUDr. 
Štětina, MUDr. Vaník, MUDr. Koblása, MUDr. Hejzlar 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  -  2 
         Proti  -  1 
         Zdržel se -  5 
 
USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO 
 
 
 K bodu 4 
Informace o hospodaření nemocnic a Zdravotnického holdingu KHK a.s. dle usnesení 
VZ/5/25/2009  
 
Vzhledem k tomu, že poslední výsledky hospodaření byly projednány na jednání výboru dne 18. 
8. 2009 a výsledky za září 2009  ještě nejsou k dispozici, bylo domluveno s p. Hronovskou, že 
výsledky hospodaření Zdravotnického holdingu KHK a.s. za měsíc srpen a září budou zaslány 
členům výboru e-mailem do konce září 2009. 
 
USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO 
 
       MUDr. Vambera příchod v 14.50 hod 
               Ing.  Winter příchod v 15.00 hod 
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K bodu 5 
Různé  
• Projednání žádosti hospicového občanského sdružení DUHA, se sídlem ČSA 1815, Hořice, 

IČ 26561433 o příspěvek na činnost pro rok 2010. 
• Projednání způsobu rozdělení mimořádných odměn pro občany za práci ve výborech 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  
• MUDr. Vaník požádal o rozšíření programu na každém příštím zasedání o bod „Kontrola 

usnesení“  
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  - 10 
         Proti  - 0 
         Zdržel se - 0 
 
USNESENÍ 6/31/2009/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje vzít žádost ze dne 6. 9. 2009, 

Hospicového občanského sdružení DUHA, se sídlem ČSA 1815, Hořice v potaz 
při  přípravě rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2010 

II.  s c h v a l u j e  
  Způsob rozdělení mimořádných odměn pro občany za práci ve výboru 

Zdravotním Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
 K bodu 6 
Závěr  
 

Předseda poděkoval členům Výboru zdravotního za účast na jednání výboru a vzhledem 
k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu,  v 15.45 hodin jednání ukončil.  

  
Příští jednání výboru se koná dne 13. 10. 2009 od 14.00 hodin 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Zapsala: Nováková Soňa 

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


