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Z á p i s 
 

z 8. jednání Výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 3.11.2009 od 14.00 hod., zasedací místnosti N2.903  

RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 
 

 
Přítomni: dle prezenční listiny, PharmDr. Jana Třešňáková, Jan Bém, ing. Karel Janeček 
 
Omluveni: MUDr. Otava, MUDr. Tichý 
  
Program jednání: 
 
  1.  Zahájení  
  2.  Schválení programu, schválení hostů, volba ověřovatele zápisu  
  3.  Kontrola usnesení  
  4.  Informace o činnosti Českého červeného kříže v Královéhradeckém kraji  
  5.  Optimalizace zdravotních služeb Královéhradeckého kraje - doplnění  
  6.  Rozpočet Královéhradeckého kraje na rok 2010  
  7.  Různé  
  8.  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 předány před zasedáním. 
Dále předseda Výboru zdravotního přivítal novou členku výboru p. Ivu Řezníčkovou 
 
 
K bodu 2 
Schválení programu, schválení hostů, volba ověřovatele zápisu  

• navržený program 8. jednání Výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  
§ ověřovatelem zápisu byl navržen MUDr. Jiří Štětina. 
§ přítomní  hosté dle prezenční listiny: 

- PhDr. Martin Scháněl Ph.D., ředitel Zdravotnického holdingu KHK a.s. 
- Libuše Hronovská, ekonom ZH KHK a koordinátor mezi ZH KHK a KHK  
- Ing. Petr Tejkl, ZH KHK 
- Karel Žabka, ředitel ČČK 
- Ing. Lukáš Hartwich, ON Náchod 
- MUDr. Jiří Mašek, ZZS KHK 
- Ing. Jaroslav Nádvorník, Královéhradecká lékárna 
- MUDr. Miroslav Švábl, ON Náchod 

 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování k bodu  I. a III usnesení 8/38/2009VZ 
         Pro  -   9 
         Proti  -   0 
         Zdržel se -   0 
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Hlasování k bodu II. 8/38/2009VZ 
         Pro  -   8 
         Proti  -   0  
         Zdržel se -   1  
 
USNESENÍ 8/38/2009/VZ 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
  program 8. 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:  

- PhDr. Martin Scháněl Ph.D., ředitel Zdravotnického holdingu KHK a.s. 
- Libuše Hronovská, ekonom ZH KHK a koordinátor mezi ZH KHK a KHK  
- Ing. Petr Tejkl, ZH KHK 
- Karel Žabka, ředitel ČČK 
- Ing. Lukáš Hartwich, ON Náchod 
- MUDr. Jiří Mašek, ZZS KHK 
- Ing. Jaroslav Nádvorník, Královéhradecká lékárna 
- MUDr. Miroslav Švábl, ON Náchod 
 

       p. Fiala  - příchod 14. 15 hod  
       MUDr. Vambera – příchod 14.20 hod 
 
 
K bodu 3 
Kontrola usnesení  
 
Byla provedena kontrola usnesení ze 7. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje a kontrola nesplněných usnesení z minulých jednání. K usnesení 
VZ5/28/2009 předseda výboru uvedl, že dopis je vypracován v duchu usnesení  a je připraven 
k podepsání. 
 
USNESENÍ 8/39/2009/VZ 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  kontrolu usnesení ze 7. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje, s tím, že dosud nebylo splněno usnesení VZ/5/28/2009 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  -  11 
         Proti  -    0 
         Zdržel se -    0  
 
 
K bodu 4 
Informace o činnosti Českého červeného kříže v Královéhradeckém kraji  
 
O činnosti, aktivitách a spolupráci s dalšími subjekty Českého červeného kříže 
v Královéhradeckém kraji informoval p. Karel Žabka, ředitel oblastního spolku ČČK  v Hradci 
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Králové. Od Královéhradeckého kraje obdržel ČČK dotaci na podporu získávání nových dárců 
krve. Díky propagaci v poledním období se podařilo zastavit pokles dárců krve. 
 
Diskuse: 
MUDr. Vaník  
- chybějí vojáci 
- Český červený kříž nemá krajskou strukturu 
- Jak jsou rozdělovány dary od Královéhradeckého kraje pro ČČK 

 
MUDr. Vambera 

- výchova dětí k předlékařské první pomoci 
- výchova řidičů 

 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  -   11 
         Proti  -    0  
         Zdržel se -    0 
 
USNESENÍ 8/40/2009/VZ 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci o činnosti Českého červeného kříže v Královéhradeckém kraji. 
 
 K bodu 5 
Optimalizace zdravotnických služeb Královéhradeckého kraje - doplnění  
 
O dalším postupu v práci na Optimalizaci zdravotních služeb Královéhradeckého kraje 
informoval p. Lukáš Hartwich 
 
K uvedenému materiálu byla zahájena rozsáhlá diskuse s následujícími připomínkami 
MUDr. Štětina 

- Materiál, který je prezentován na výboru zdravotním není zaslán v dostatečném předstihu 
a vzhledem k tomu, že je velmi obsáhlý není možné se k němu v tak krátké době vyjádřit. 

- Jaký je výstup z firmy COSystem? 
- Máme informace jaká je optimalizace zdravotnické sítě v ostatních krajích? 
- Optimalizace se vypracovává pro akciové společnosti, ale struktura je podobná KÚNZ 

p. Bém 
- Mělo by být učiněno zásadní rozhodnutí pro směr rozvoje zdravotnictví, které musí 

provést  Královéhradecký kraj. Rozsah zdravotní péče musí být stanoven a ne o něm 
neustále diskutovat s lékaři a řediteli jednotlivých nemocnic.  

MUDr. Švábl 
- Informoval o situaci ve Fakultní nemocnici Hradec Králové, i zde se počítá s omezením 

péče. 
- Regulace péče bude nutná z důvodu nedostatku financování. 
- Pro nemocnice by bylo lepší kdyby byl nastaven rozsah péče a činnosti. 
- Pracuje se na struktuře zdravotní péče pro celý kraj a bude navržena optimalizace kam 

budou pacienti směřovat, tak aby nebyl snížen komfort v poskytované péči.  
MUDr. Hejzlar 

- Vyjádřil souhlas s postupem prací na optimalizaci včetně stanovení metod jak dostat 
konkrétní podklady a čísla. 
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p. Trkalová 

- Upozornila, že je v podaných informacích k optimalizaci mnoho nepřehledných 
informací, úkolem je rozhodnout jakou cestou jít, zda bude 5 nemocnic nebo jedna, zda 
bude Zdravotnický holding nebo ne.  

- V množství informací a neustálých diskusí se ztrácí přehled toho, co je podstatné. 
MUDr. Veselý 

- upozornil, že předkládaný materiál je určen k dalšímu zpracování 
- považuje za nutné nastavit transparentní systém dotací 
- nejdříve je potřeba sladit odlišné způsoby vykazovaní a nastavit jednotnou metodiku 

v nemocnicích 
- v řadě věcí ale dochází k posunu, především ve sjednocování, zjišťujeme která nemocnice 

je efektivní a která ne 
- proces hledání úspor musí běžet paralelně s přípravou optimalizace organizační struktury 

ZH a  kontinuální kultivací sítě zdravotnických služeb  
MUDr. Mašek 

- upozornil, že je potřeba se zaměřit na toho, kdo platí zdravotní péči a to jsou zdravotní 
pojišťovny a ty mají rozhodující slovo 

PhDr. Scháněl 
- materiál byl tvořen pouze z dostupných zdrojů, ne všechny zdroje byly k dohledání, byla 

připravena data a výstupy ještě nejsou správné 
- chybí strategie Zdravotnického holdingu a jeho další směr 

 
Bylo domluveno a slíbeno, že další připravované materiály budou předávány v dostatečném 
časovém předstihu.  
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  -  11 
         Proti  -    0 
         Zdržel se -    0  
 
USNESENÍ 8/41/2009/VZ 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci o pokračování prací na Optimalizaci zdravotnických služeb 

Královéhradeckého kraje 
 
 K bodu 6 
Rozpočet Královéhradeckého kraje na rok 2010  
 
PharmDr. Třešňáková  
- informovala o připravovaném rozpočtu na rok 2010, který je velice napjatý a proto získat 

více peněz pro zdravotnictví je velice složité, jsou zde i další zařízení a ústavy sociální 
péče. Z plánovaných investic se budou prakticky řešit jenom havárie. 

p. Hronovská 
-  podala informace k neinvestičním dotacím pro jednotlivé nemocnice a k neinvestičnímu 

příspěvku Fakultní nemocnici Hradec Králové 
MUDr. Veselý 
- oproti původnímu návrhu došlo po několika jednáních k navýšení dotací nemocnicím z 

cca 90 na 170 milionů Kč, souhrnné požadavky nemocnic jsou přitom ještě o 100 milionů  
Kč vyšší. Nelze předpokládat navýšení příjmů od zdravotních pojišťoven, udržení 
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vyrovnaného hospodaření nemocnic tedy znamená redukci výdajů o uvedenou částku. 
Návrh redukce výdajů předložený ing. Tejklem počítá s nejvyššími úsporami v nákupu 
materiálu a v omezení mzdových nákladů. K dosažení úspor při nákupu je nutno posílit 
vyjednávací pozici ZH pokračováním zahájeného oddlužování nemocnic. Rozsah 
možného ušetření mzdových nákladů je limitován dohodnutým navýšením mezd. Je 
samozřejmě potřebné hledat rezervy ve zlepšení organizace práce, zde budou nemocnice 
limitovány požadavky na personální vybavení.  Rozsah možné úspory není možné validně 
odhadnout před provedením personálních auditů.  

 
        MUDr. Vambera – odchod v 15.45 
 
MUDr. Mašek seznámil všechny přítomné s koncepcí a činností Zdravotnické záchranné služby, 
kde zdůvodnil potřebu zachování objemu finančního příspěvku na rok 2010 minimálně ve stejné 
výši jako v roce 2009 
 
Zdravotnická záchranná služba 
ZZS má 14 středisek a 23 výjezdových skupin 
Tři prioritní programy -  traumatologický, kardiologický, cerebrovaskulární 
Dále byly podány informace k těmto oblastem ve ZZS: 
- letecká záchranná služba 
- vývoj ZZS v desetiletích 
- postavení ZZS v IZS (zákon 239/2000 Sb.) a současné legislativní ukotvení  
- personální situace v ZZS 
- sociální jistoty v ZZS 
- počty pracovníků a jejich kvalifikace 
- výčet nákladů a příjmů od ZP, zákonná mzdová navýšení 
- plán na rok 2010 a skutečné potřeby, které převyšují plán 
- provozní příspěvek ZZS a srovnání s ostatními kraji 

Dále byly popsány možné reálné úspory (například změna charakteru posádky v Hořicích a 1 
posádky v Hradci Králové z RLP  (lékař - záchranář- řidič) na RZP (záchranář- řidič) a jejich 
případné důsledky  
 
Po prezentaci ZZS vyzval MUDr. Veselý k diskusi a otázkám 
P. Trkalová  

- Jak je placená letecká záchranná služba ? 
- Je zpracován výhled demografie ? 

odpověď MUDr. Mašek 
- naše ZZS platí posádku letecké záchranné služby, která zajišťuje péči o pacienty i 

v okolních krajích (zejména v Pardubickém kraji) 
- demografie zpracována není 
- počty výjezdu stoupají 

MUDr. Štětina  
- Hradecká letecká záchranná služba byla zřízena MZ ČR v roce 1990 pro Východočeský 

kraj, dnes tedy hradecký i pardubický kraj.  
MUDr. Veselý 
- doporučuje připravit na příští jednání materiál hodnotící dopad zvažovaných úspor na 

funkci ZZS 
Další diskuse -p.  Karel Žabka, MUDr. Hejzlar,  PharmDr. Třešňáková, p. Hronovská 
                p. Winter – odchod 17.30 
 
MUDr. Mašek byl požádán, aby vedení ZZS KHK předložilo podrobnější výkaz 
ekonomických ukazatelů pro konečné doporučení provozní dotace na rok 2010. 
 



 6

Informace k rozpočtu 2010 názorně uvedl ing. Tejkl, obchodní ředitel ZH KHK 
- podal základní informace k výnosům a nákladům v 2009 a k plánu na „přežití“ pro rok 

2010 
- dále srovnání roku 2009, plán ON 2010 a plán „krizový“ 2010 
- podal vysvětlení k rozdělení nově schváleného příspěvku na nemocnice ve výši 176 mil. 

Kč, částka je rozdělena pro jednotlivé nemocnice a za další rozdělení zodpovídají ředitelé 
nemocnic 

p. Řezníčková 
- podpora akutním lůžkům  
- náklady na mzdy, úspora na mzdy 46 mil. je utopie a dále chybí cca 26 mil na zvýšení 

mezd v roce 2010 
- spotřeba materiálu vzhledem ke zvýšení DPH, v tabulce jsou nereálné údaje a fakta 
- předpoklad příjmů od zdravotních pojišťoven  
- realita 2009 – platy SZP – chybí 10 mil 

PhDr. Scháněl 
-  částka 10 mil. je připravena na kapitole 15 

 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  -   9 
         Proti  -   0  
         Zdržel se -   0 
 
USNESENÍ 8/42/2009/VZ 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje zachování částky upraveného rozpočtu 

v roce 2010 ve výši skutečnosti roku 2009, v objemu 157,7 mil. Kč pro 
Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje  

II.  d o p o r u č u j e  
  PharmDr. Janě Třešňákové ve spolupráci s vedením Zdravotnické záchranné 

služby Královéhradeckého kraje předložit návrh úsporných opatření pro rok 
2010 na příští jednání výboru zdravotního 

 
K bodu 7 
Různé  
 
• Královéhradecká lékárna 
- předseda představenstva Královéhradecké lékárny ing. Nádvorník prezentoval optimalizaci 

nákupu léčiv 
CÍLE: 

- minimalizace nákladů na léky na lůžkových odděleních nemocnice 
- maximalizace zisku při výdeji na recepty v nemocničních lékárnách, podíl nemocnic na 

zisku z veřejné části  
- využití  „ekonomie of scale“ (úspor z rozsahu) 
- zajistit jednotnou lékovou politiku ZH KHK 

PŘÍPRAVA PROJEKTŮ 
- léková politika pro sociálně slabé spoluobčany 
- příprava krajských lékových služeb pacienta ( kombinace léků a lékových doplňků) 
- práce farmakoekonomické komise 
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- lékárna úzce spolupracuje s lékárnou v nemocnici Jičín a od 1. 12. 2009 bude připojena 
lékárna v nemocnici Rychnov nad Kněžnou 

 
Diskuse: PhDr. Scháněl, MUDr. Veselý, MUDr. Vaník 
  p. Řezníčková – dotaz na příklady reálných úspor – zodpověděl ing. Nádvorník  
 
• Protialkoholní záchytná stanice Hradec Králové 
  
Informaci podala p. Hronovská, proběhla diskuze k předloženému materiálu. Bod bude dořešen 
na příštím jednání výboru zdravotního. 
 
 
• Dotaz na změny v představenstvech a dozorčích radách v ZH KHK a nemocnicích 
- K tomuto bodu podal informaci PhDr. Scháněl 
 
11. 11. 2009 zasedá Rada KHK ve funkci valné hromady, kde dojde k odvolání představenstva a 
dozorčí rady ZH KHK a bude změněn systém ZH KHK 
 
p. Řezníčková dotaz  

- kritéria k poskytnutí dotací – jaké budou změny nájmů? 
Odpověď PhDr. Scháněl, PharmDr. Třešňáková 

- budou předávány podklady a Královéhradecký kraj by se měl výší nájmů zabývat  
MUDr. Veselý 

- Nájemné hrazené nemocnicemi kraji dosahuje výše 20 milionů Kč ročně, v minulých 
letech byly výnosy z nájmů investovány do nemocnic. Letos tomu tak přes původní 
záměr vzhledem k propadu příjmů rozpočtu není.(Z provozní dotace nemocnicím se tak 
významná částka vrací kraji). Bez zapojení výnosů z nájmů do fondu rozvoje a 
reprodukce pro oblast zdravotnictví není možné v letošním roce v nemocnicích investičně 
pokrýt ani řešení havarijních stavů.  

MUDr. Štětina 
- Vznesl požadavek na změnu termínu příští výboru zdravotního, které by mělo být 8. 12. 

2009, na termín ještě před zasedáním Zastupitelstva Královéhradeckého kraje tak, aby se 
informace z jednání výboru přenesla na zasedání Zastupitelstva, ostatní  členové výboru 
návrh podpořili a nechali termín na zvážení předsedovi výboru výběr akceptovatelného 
termínu.  

 
 K bodu 8 
Závěr  

Předseda poděkoval členům Výboru zdravotního za účast na jednání výboru a vzhledem 
k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu,  v 18.35 hodin jednání ukončil.  

  
Na základě požadavku členů výboru bude příští jednání výboru v mimořádném 

termínu před konáním Zastupitelstva (dle dostupných informací ani toto nebude probíhat 
v plánovaném termínu).  
 
 
 
 

 
 
Zapsala:  Nováková Soňa 

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


