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Z á p i s 
 

z 14. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 8. 6. 2010 od 14.00 hod., zasedací místnosti N2.903  

RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 
 
Přítomni: dle prezenční listiny, Bc. Lubomír Franc, PharmDr. Jana Třešňáková, J. Bém  
 
Omluveni: R. Fiala, MUDr. Koblása, MUDr. Hejzlar  
 
Program jednání: 
 
  1.  Zahájení  
  2.  Schválení programu, schválení hostů, volba ověřovatele zápisu  
  3.  Kontrola usnesení  
  4.  Plán termínů zasedání výboru zdravotního na 2. pololetí 2010  
  5.  Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií se Zdravotnickým holdingem KHK a.s. a 

úprava rozpočtu kapitoly 15 - zdravotnictví  
  6.  Informace o řešení oddlužení Oblastní nemocnice Náchod a.s.  
  7.  Změny v rozsahu zdravotní péče Oblastní nemocnice Náchod a.s. (porodnice 

Opočno)  
  8.  Návrh na změny čerpání Fondu rozvoje a reprodukce na rok 2010 v odvětví 

zdravotníctví - část IV.  
  9.  Návrh na uzavření smlouvy o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí 

vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby s Fakultní nemocnicí Hradec 
Králové  

  10.  Návrh na zrušení usnesení Rady KHK č. RK/4/138/2009 (realizace úhrad regulačních 
poplatků) a uzavření dohod o ukončení spolupráce v oblasti hrazení regulačních 
poplatků  

  11.  Návrh na uzavření dohody o poskytnutí neinvestičního transferu Česko-německé 
horské nemocnici Krkonoše, s.r.o.  

  12.  Různé  
  13.  Závěr  
 
 
K bodu 1 
Zahájení  
MUDr. Jiří Veselý předseda výboru zdravotního Zastupitelstva. Královéhradeckého kraje, uvítal 
přítomné a ve 14.00 hodin zahájil a dále řídil jednání výboru. 
 
 
 K bodu 2 
Schválení programu, schválení hostů, volba ověřovatele zápisu  
• Schválení návrhu programu 14. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje  
• ověřovatelem zápisu byla navržena p. Lenka Trkalová  
• přítomní hosté dle prezenční listiny: 
 - PhDr. Martin Scháněl Ph. D., ředitel ZH KHK 

- Ing. Ludmila Bášová, vedoucí odboru zdravotnictví KHK 
- Ing. Miroslav Vávra, ředitel ON Náchod 
- MUDr. Antonín Housa, ON Náchod 
- MUDr. Eva Hanková, ON Náchod 
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- MUDr. Jiří Štětina, ON DKnL 
- Mgr. Soňa Marková, poslankyně PČ  
- Mgr. Imrich Dioszegi, vedoucí tiskového oddělení 
- Mgr. Karel Baše, právník ZH KHK 

 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro   -  11  
         Proti   -    0 
         Zdržel se -    0  
 
USNESENÍ 14/29/2010/VZ 
výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
  navržený program 14. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva 

královéhradeckého kraje 
II.  s c h v a l u j e  
  ověřovatelem zápisu paní Lenku Trkalovou 
III. s c h v a l u j e  
  přítomné hosty dle prezenční listiny: 

- PhDr. Martin SchánělPh. D., ředitel ZH KHK 
- Ing. Ludmila Bášová, vedoucí odboru zdravotnictví KHK 
- Ing. Miroslav Vávra, ředitel ON Náchod 
- MUDr. Antonín Housa, ON Náchod 
- MUDr. Eva Hanková, ON Náchod 
- MUDr. Jiří Štětina, ON DKnL 
- Mgr. Soňa Marková, poslankyně PČ  
- Mgr. Imrich Dioszegi, vedoucí tiskového oddělení 
- Mgr. Karel Baše, právník ZH KHK 

 
 
K bodu 3 
Kontrola usnesení  
Předseda výboru konstatoval, že usnesení jsou plněna dle termínů. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro   -  11 
         Proti   -    0  
         Zdržel se -    0 
 
 
USNESENÍ 14/30/2010/VZ 
Výbor zdravotní Zatupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  kontrolu usnesení výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
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K bodu 4 
Plán termínů zasedání výboru zdravotního na 2. pololetí 2010  
 
MUDr. Veselý 
Navrhl termíny na zasedání výboru zdravotního na 2. pololetí 2010 s tím, že v měsících červenec 
a srpen se zasedání výboru neuskuteční a pokud by bylo potřeba cokoliv projednat, svolá se 
zasedání ještě před plánovaným jednáním výboru zdravotního t.j. dne 31. 8. 2010. 
Dále navrhl rozhodnout o prosincovém jednání výboru zdravotního během 2. pololetí 2010. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro   -   11 
         Proti   -    0  
         Zdržel se -    0 
 
USNESENÍ 14/31/2010/VZ 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
  termíny zasedání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

na 2. pololetí roku 2010: 
31. 8. 2010 ve 14. 00 hodin 
19. 10. 2010 ve 14.00 hodin 
16. 11. 2010 ve 14.00 hodin 

 
 
K bodu 5 
Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií se Zdravotnickým holdingem KHK a.s. a 
úprava rozpočtu kapitoly 15 - zdravotnictví  
 
MUDr. Veselý navrhl pro usnesení sloučit bod 5) a 6), vzhledem k tomu,že jejich obsah se týká 
stejného problému. 
 
S materiálem seznámil PhDr. Scháněl Ph.D., podrobnější informace doplnil Mgr. Baše. 
 
Ke dni 30.04.2010 je struktura závazků ON Náchod a.s. následující: 
Dodavatelé závazky celkem z toho po splatnosti 
Královéhradecká lékárna a.s. 65.717.000,- Kč 49.817.000,- Kč 
ZH Královéhradeckého kraje a.s. 54.160.000,- Kč 42.803.000,- Kč 
ostatní 25.288.000,- Kč 4.866.000,- Kč 
c e l k e m 145.165.000,- Kč 97.486.000,- Kč 
 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje rozhodlo svým usnesením dne 25. března o poskytnutí 
dotace ON Náchod a.s. ve výši 45.000.000,- Kč (nebylo dosud čerpáno) s tím, že tyto prostředky 
měly být určeny na úhradu části výše uvedených závazků ON Náchod a.s. 
Po analýze hospodaření ON Náchod a.s., provedené po 1. čtvrtletí 2010, však bylo zjištěno, 
že v případě, kdy by ON Náchod a.s. přijala dotaci ve shora uvedené výši, došlo by tímto 
postupem ke zvýšení hospodářského výsledku organizace, a ON Náchod a.s. by nemohla 
použít poskytnuté finanční prostředky na „oddlužení“ v plné výši (pro účely „oddlužení“ 
by bylo v takovém případě možné použít částku o 15 – 20 % nižší). Proto se jako 
efektivnější jeví následující postup: 
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1. Královéhradecký kraj na základě usnesení Zastupitelstva a Rady zvýší svoji majetkovou účast 
(zvýšení základního kapitálu) v ZH Královéhradeckého kraje a.s. o 45.000.000,- Kč (zdroj: 
prostředky původně určené jako dotace pro ON Náchod a.s.)  

2. ZH Královéhradeckého kraje a.s. zvýší svoji majetkovou účast (zvýšení základního kapitálu) 
v   ON Náchod a.s. o 45.000.000,- Kč (zdroj: prostředky získané zvýšením základního 
kapitálu ve prospěch Královéhradeckého kraje) 

3. ON Náchod uhradí část svých splatných závazků ve výši 45.000.000,- Kč (zdroj: prostředky 
získané zvýšením základního kapitálu ve prospěch ZH Královéhradeckého kraje a.s) 

4. Pokud dojde ze strany ON Náchod a.s. k úhradě části závazků vůči ZH Královéhradeckého 
kraje a.s., budou takto získané finanční prostředky použity ZH Královéhradeckého kraje a.s. 
k úhradě splatných závazků této organizace v plné výši. 

 
Radě Královéhradeckého kraje proto doporučila svým usnesením ze dne 26.5.2010 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje zvýšit základní kapitál Zdravotnického holdingu 
Královéhradeckého kraje a.s. o částku 45.000.000,- Kč. 
V případě, kdy Královéhradeckého kraje zvýší základní kapitál Zdravotnického holdingu 
Královéhradeckého kraje a.s. o částku 45.000.000,- Kč, bude umožněna kontrola využití těchto 
finančních prostředků ze strany ZH Královéhradeckého kraje a.s. prostřednictvím představenstva 
a dozorčí rady této organizace, když členy těchto orgánů jsou členové Rady a Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje. 
Nehledě na výše uváděnou možnost kontroly ze strany orgánů společnosti bude využití 
finančních prostředků v souladu s jejich účelem garantováno „smlouvou o využití finančních 
prostředků“, která je předkládaná Radě Královéhradeckého kraje k projednání a případnému 
schválení, a ve které se ZH Královéhradeckého kraje a.s. zavazuje využití finanční prostředky 
předpokládaným způsobem (viz příloha). 
V případě, kdy bude proces „oddlužení“ ON Náchod a.s. realizován výše popsaným způsobem, 
bude mít tento proces následující výhody: 
• poskytnuté finanční prostředky bude možné použít pro „oddlužení“ v plné výši, 
• vyšší možnost kontroly, jak bude s finančními prostředky v konečné fázi naloženo, 
• posílení základního kapitálu ON Náchod a.s., což v důsledku znamená i větší finanční 
 stabilitu této organizace. 
Vzhledem k tomu že, navržený bod  5) programu souvisí s bodem 6)  programu 14. výboru 
zdravotního, bude hlasováno k těmto bodům společně a společné usnesení je v tomto zápisu pod 
bodem 6). 
 
 
 K bodu 6 
Informace o řešení oddlužení Oblastní nemocnice Náchod a.s.  
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro   -   11 
         Proti   -    0 
         Zdržel se -    0 
 
USNESENÍ 14/32/2010/VZ 
výbor zdravotní zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  schválit Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje navržený způsob oddlužení 

Oblastní nemocnice Náchod a.s. 
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                  MUDr. Vambera příchod 14.30 hod 
 
 K bodu 7 
Změny v rozsahu zdravotní péče Oblastní nemocnice Náchod a.s. (porodnice Opočno)  
 
MUDr. Veselý 
Bude zde podána informace ke změnám v nemocnici Broumov, infekčnímu oddělení  v Náchodě 
a případně doplnění ke změnám v nemocnici Opočno, o kterých bylo jednáno na minulém 
zasedání 
 
PharmDr. Třešňáková  
Seznámila s předložením návrhu  na změny v nemocnici Broumov v oblasti chirurgické péče,     
zvýšení počtu lůžek interního oddělení a následné péče nemocnice Broumov, úprava 
chirurgického sálu na zákrokový sál a související změny 
 
MUDr. Veselý  
Doplnil obecnou konkrétnější informaci k probíhajícím změnám na  jednotlivých odděleních a 
ambulancích. 
 
Bc. Franc 
Podal informaci o dlouhodobě plánované investici na interním oddělení a sloučení zákrskového 
sálku s tím, které služby by zde měly být dále poskytovány a dále o ekonomice broumovské 
nemocnice. 
 
Ing. Vávra  
Podal informaci o pozastavení činnosti lůžkového oddělení  infekčního oddělení nemocnice 
Náchod, důvodem je nedostatek lékařů a dále, že toto oddělení je dlouhodobě prázdné.Dále 
informoval o dalších postupech, týkajících se převedení lůžek na na jiná oddělení  a posílení 
infekční ambulance.  
 
MUDr. Housa 
Potvrdil, že problémy na infekčním oddělení jsou trvalejší a rázu personálního, infekční oddělení 
svou funkci plní ale již po dobu 5 let je zde nedostatek lékařů i i primářka oddělení pracuje bez 
zástupce.  Dále vyčíslil obsazenost lůžek v procentech a konstatoval , že rentabilita zde není.  
Z VZP přišel dopis, že pokud k 30. 6. 2010 nebude zajištěno dostatečné personální obsazení na 
infekčním oddělení ,VZP nebude dále proplácet výkony. 
 
MUDr. Hanková 
Informovala o stavu a počtu pacientů s infekční diagnózou, chybějících lékařích, jak na 
ambulanci, tak i na lůžkovém oddělení a stavu v nemocnici Náchod. 
Informovala o zvyšujícím se počtu zvyšujících pacientů, kteří jsou ošetřováni na jiných 
odděleních a infekční oddělení jsou zavírána. 
Požádala o dovolení informovat veřejnost o skutečném stavu a fungování infekčního oddělení 
v nemocnici Náchod, veřejnost není informována o skutečné nabídce ošetření infekčních 
pacientů. 
 
MUDr. Veselý 
Měly by se řešit 2 problémy – restrukturalizace lůžek a dále další možnosti léčení infekčních 
pacientů v náchodské i ostatních nemocnicích KHK. 
 
p. Trkalová 
Poznamenala, že nedostatek lékařů je zaviněn i předpokládaným zavřením oddělení.  
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MUDr. Vaník 
Dotaz, zda se po jednání v Náchodě jednalo i se zdravotními pojišťovnami. 
 
RNDr. Stejskal 
Konstatoval, že o uzavření infekčního oddělní se mluví dlouhodobě, V případě jedné nemocnice 
by se oddělení v jednotlivých nemocnicích nemusela zavírat. Dále popsal vlastní zkušenost 
s léčbou na infekčním oddělení a porovnal s léčbou ve FN Hradec Králové, s tím že jedno malé 
infekční oddělení mimo fakultní nemocnici by se vyplatilo. 
 
Bc. Franc 
Vyčíslil kolik je dáno pouze na provoz nemocnic a další finanční prostředky prostě nejsou a je 
otázkou jaké prostředky bude moci kraj poskytnout v dalších letech. Uzavření sálů a jejich další 
otevření by stálo velké finanční prostředky 
 
Ing.Vávra 
Informoval o změnách a důvodech pro změny v oblastní nemocnici Náchod, dále informoval o  
pozastavení činnosti v operačních  sálech nemocnice Opočno,  z důvodů  závěru  hygienické 
kontroly a následně i hospodářského výsledku této nemocnice, která je ve ztrátě 15 mil.  
 
MUDr. Vaník 
Pokud se uzavřou chirurgické sály v nemocnících Opočno a Broumov jedná se v této věci 
s pojišťovnami a je zajištěna chirurgická péče ve spádovém okolí těchto nemocnic?  
 
Dále bylo diskutováno o přesunu lůžek na jednotlivých odděleních  náchodské nemocnice ve 
vazbě na zajištění péče, efektivitu provozu,  současných podmínkách a fyzickém stavu na 
lůžkových odděleních včetně ekonomických podmínek. 
 
Poslankyně PČR Soňa Marková 
Uvedla, že je informována o stavu opočenské nemocnice, kterou navštívila a jednotlivá oddělení 
nemocnice si prošla. Předložila zprávu o hygieně v nemocnici Opočno z 5. 5. 2010, která 
vypovídá o tom, že je vše v pořádku a uvedla, že  limity dle hygienických podmínek jsou plněny. 
 
Ing. Vávra 
Upozornil, že tato zpráva pouze konstatuje provedená kontrolním měření a tato měření 
nevypovídá nic o kvalitě sálů, dále přečetl závěr konečné zprávy o provedené kontrole 
v nemocnici Opočno 
 
MUDr. Štětina, poslanec PČR 
Předem uvedl, že již není v podřízenosti ředitele náchodské nemocnice a následně vyjádřil 
souhlas s postupem a závěry hygienické kontroly na operačních sálech, které neodpovídají 
současným hygienickým normám. Vyzdvihl i výbornou a kvalitní práci operatérů v Opočně. 
Vyjádřil, že dle zkušeností a dlouhodobé praxe jsou současná zamýšlená řešení reálná. 
 
RNDr. Stejskal 
Chybí celková koncepce zdravotnictví, řeší se pouze dílčí problémy. Všechny problémy se 
mohou řešit teprve až ve vztahu k předložené koncepci. 
 
Bc. Franc 
Na koncepci se neustále pracuje, určité záležitosti a problémy, které se nyní řeší se zatím mohou 
řešit odděleně.   
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PharmDr. Třešňáková 
Práce na koncepci byla už několikrát zahájena a vždy byla pozastavena při jednáních 
s dotčenými  úřady a řešení souvisejících problémů. Na koncepci se dále pracuje a první návrh 
bude předložen na jednání příštího VZ,  Radě a následně Zastupitelstvu KHK.  
 

1. Návrh  
výbor zdravotní doporučuje Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje ke schválení 
navržené změny provozu broumovské nemocnice 

 
hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro   -  10 
         Proti   -    0  
         Zdržel se -    2   
 
USNESENÍ 14/33/2010/VZ 
výbor zdravotní  Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje ke schválení navržené změny provozu 

broumovské nemocnice 
 

2. Návrh  
výbor zdravotní doporučuje Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje navržený model 
restrukturalizace infekčního oddělení nemocnice Náchod a navržený model zajištění péče o 
infekční pacienty. 

 
Hlasování: 
         Pro   -  1  
         Proti   -  1  
         Zdržel se -   10  
 
Návrh nebyl přijat 
 

3. Návrh  
 výbor zdravotní bere na vědomí informaci o aktuální situaci v nemocnici Opočno 

 
Hlasování: 
         Pro   -  12 
         Proti   -    0  
         Zdržel se -    0  
 
 
USNESENÍ 14/34/2010/VZ 
výbor zdravotní  Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci Ing. Vávry o aktuální situaci v nemocnici Opočno 
 
 
K bodu 8 
Návrh na změny čerpání Fondu rozvoje a reprodukce na rok 2010 v odvětví zdravotnictví - 
část IV.  
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Zprávu přednesla PharmDr. Jana Třešňáková a PhDr. Scháněl Ph. D. 
 
Materiál je předkládán Zastupitelstva dne 17.6.2010, jako součást změny plánu čerpání 
prostředků  Fondu rozvoje a reprodukce kapitoly zdravotnictví pro rok 2010. 
Plánem schválené financování  investiční  akce - dokončení „ Upgrade systému FAMA“ pro 
Zdravotnický holding KHK a.s.  v objemu 178,5 tis. korun, doporučujeme posílit na částku 400 
tis. korun. Jedná se o servisní systém evidence zdravotnických prostředků pro nemocnice,  
sjednocení  systému  sledování.  Důvodem žádosti o navýšení objemu prostředků je rozšíření  
obsahu a funkčnosti programu. Akce je evidována pod č. ZD/473/07. 
 Investiční akce „Přístavba a stavební úpravy RTG a chirurgického pavilonu-dodávka a 
instalace výtahu“ pro Oblastní nemocnici Rychnov nad K.a.s. Plánem schválené financování 
investiční akce .Pří výběrovém řízení bylo docíleno značné úspory prostředků,  626,0 tis. korun  a 
to vzhledem k úpravě původního projektu a snaze dodavatele akce zachovat si pozice servisní 
organizace pro údržbu výtahů v nemocnici.  Akce je evidována pod č. ZD/429/08.     
 „Aktivní   prvky bezdrátové sítě nemocnice Jičín a nemocnice Nový Bydžov“ .  Jedná se o 
postupnou rekonstrukci sítí  a koncových prvků v souvislosti s digitalizací jednotlivých nemocnic.  
Přehodnocením  rozsahu prací a výsledkem výběrového řízení je značná úspora v plánovaných 
nákladech, 844,8 tis. korun. Akce je evidována pod č. ZD/450/09. 
Investiční akce „ II. etapa výstavby sociálního zázemí zaměstnanců nemocnice ,hlavní 
budova“ Městské nemocnice Dvůr Králové nad Labem a.s. byla plánována v původním programu 
o RN více než 5 mil. korun. Na základě přijetí úsporných opatření celkové náklady sníženy na 2,9 
mil. korun. Vzhledem k tomu, že  není předpoklad v dalším pokračování akce, je nezbytné provést 
její ukončení v provozu schopném rozsahu. Zvýšení RN o 362,1 tis. korun. Akce je evidována pod 
č. ZD/405/09. 
Investiční akce „ Informační technologie-dokončení digitalizace“ prostředky ve výši 4,35 mil. 
korun jsou dislokovány na Zdravotnickém holdingu KHK a.s. s tím, že dle vývoje u jednotlivých 
nemocnic  budou postupně na zařízení rozpouštěny. Nyní se jedná o  1,1 mil. korun  pro Oblastní 
nemocnici Rychnov n.K. a.s. a 1,7 mil. korun pro Oblastní nemocnic Jičín a.s. Tento způsob 
financování se v roce 2009 plně osvědčil a vedl k úspoře vynakládaných prostředků. Akce je 
evidována pod č. ZD/435/09. 
Investiční akce „Výstavba lékárny v Oblastní nemocnici Trutnov a.s.“, dořešení financování 
akce. V roce 2009  došlo k cezi smlouvy mezi dodavatelem akce, Zdravotnickým holdingem KHK 
a.s. a Královéhradeckým krajem s cílem  převést akci do majetku Královéhradeckého kraje. Bylo 
tak učiněno. Tímto opatřením se do majetku kraje převádí zůstatek nákladů na tuto akci. Doplatek 
projektové dokumentace, technický dozor investora a BOZP, které byly uhrazeny z dotace 
Zdravotnickým holdingem KHK a.s., který dotaci ve výši 751 tis. vrátil . Navýšení se týká 
uhrazeného DPH ve výši  142,7 tis. korun. Akce je evidována pod č. ZD/423/08. 
Podmínkou restrukturalizace Nemocnice Broumov, začleněného lůžkové zařízení Oblastní 
nemocnice Náchod a.s. je vytvoření podmínek pro funkčnost nemocnice v rámci současných 
standardů. To předpokládá ukončení rekonstrukce zařízení. V současné  době disponuje 
nemocnice 112 lůžky a to v oborech: chirurgie, 22 lůžek s operačními sály  , interny s lůžky 
následné péče  v počtu 84 lůžek a multioborovou jednotkou intenzivní péče /dále jen JIP/ v počtu 
6 lůžek. Celkový počet lůžek 112. Dále nemocnice disponuje zázemím ambulantní péče 
v obvyklém rozsahu.  Cílem je jednooborové perspektivní lůžkové zařízení s 32 lůžky interními, 
6 lůžky JIP a 70 lůžky následné péče s geriatrickými lůžky a zřízení zákrokového ambulantního 
sálu s tím, že bude plně zachován rozsah poskytované ambulantní péče. Počty lůžek budou po 
dohodě se zdravotními pojišťovnami na cílený stav ještě upřesňovány. Realizace tohoto opatření 
bude plně vyhovující z hlediska lékařského zajištění obyvatelstva v této oblasti a pozitivně 
ovlivní ekonomiku nemocnice, která by měla dosáhnout ekonomické soběstačnosti  v provozních 
výdajích. 
Podmínkou pro dosažení tohoto optimálního stavu je vybudování oddělení lůžek následné péče- 
geriatrie v počtu 24 lůžek v přízemí hlavní budovy a dispoziční úpravy v ostatních odděleních 
následné péče. Pro navrhované řešení je zpracováván projekt. Celkové rozpočtové náklady, které 
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budou rozloženy do roku 2010 až 2011  nepřekročí finanční objem 22,5 mil. Kč. Pro rok 2010 je 
předpoklad zahájení v 09/2010 s proinvestováním objemu 11,5 mil. Kč s tím, že bude použito 
prostředků z investiční akce Ekologizace vytápění nemocnice Jičín, jejíž zahájení vzhledem 
k projektovým problémům lze předpokládat až v roce 2011, nebo maximálně v 11/2010. 
Plánovaný objem prostředků na tuto akci v roce 2010 činí 18,019 mil. Kč. 
Výše uvedený návrh rozpočtových opatření je v rámci limitu upraveného schváleného plánu 
FRR kap. 15 zdravotnictví na rok 2010. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Před hlasováním odešel na chodbu MUDr. Tichý  
 
Hlasování: 
         Pro   -  10    
         Proti   -    0  
         Zdržel se -    1  
 
USNESENÍ 14/35/2010/VZ 
výbor zdravotní  Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje návrh na změny čerpání Fondu rozvoje 

a reprodukce na rok 2010 v odvětví zdravotnictví - část IV 
 
 
 K bodu 9 
Návrh na uzavření smlouvy o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí 
vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby s Fakultní nemocnicí Hradec Králové  
 
Zprávu přednesla PharmDr. Třešňáková, která uvedla, že tato platba je určena za pohotovostní 
službu, které převzala Fakultní nemocnice pro Královéhradecký kraj. 
 
Usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/23/1464/2007 ze dne 13.září 2009 
bylo schváleno zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby pro dospělé v Hradci  
Králové prostřednictvím Fakultní nemocnice Hradec Králové a usnesením Rady 
Královéhradeckého kraje č. RK/29/1323/2008 byl schválen převod poskytování dětské lékařské 
pohotovostní služby a usnesením č. ZK/10/640/2009 převod stomatologické LSPP ze 
Zdravotnické záchranné služby KHK do Fakultní nemocnice. 
 
Na základě výše uvedených usnesení byla dohodnuta roční částka pro Fakultní nemocnici 
Hradec Králové na zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby pro dospělé ve výši 
4.100,0 Kč a dětské pohotovostní služby ve výši 600,0 tis. Kč. Fakultní nemocnice Hradec 
Králové na zajištění stomatologické lékařské pohotovostní služby navýšení neinvestičního 
příspěvku neuplatňuje. 
 
Předkládáme Radě Královéhradeckého kraje (projednáno dne 26.5.2010) a Zastupitelstvu 
Královéhradeckého kraje k projednání návrh na uzavření Smlouvy o závazku veřejné služby a 
poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby na zajištění poskytování 
lékařských pohotovostních služeb na rok 2010 s Fakultní nemocnici Hradec Králové ve výši 
4.700,0 tis. Kč.  
Nemocnice předložila veškeré relevantní podklady, které by odůvodňovaly požadavek na 
uzavření smlouvy a poskytnutí vyrovnávací platby. 
 
Financování zajištěno z ostatních běžných výdajů kapitoly 15 – zdravotnictví. 
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Z předložené analýzy (viz. Příloha č. 1) výše uvedených druhů a rozsahů poskytování zdravotní 
péče za rok 2009 byly vyčísleny ztráty. Jako určité právní riziko lze vnímat tu skutečnost, že 
nebyla provedena žádná adekvátní analýza toho, zda existuje či neexistuje trh v oblasti shora 
uvedených služeb a zda tedy zde není zájem ostatních poskytovatelů těchto služeb se na 
poskytování těchto služeb tržně podílet. Z tohoto důvodu nemusí Komise následně konstatovat 
slučitelnost daného závazku s Rozhodnutím KOMISE ze dne 28. listopadu 2005 o použití čl. 86 
odst. 2 Smlouvy o ES na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby 
poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského 
zájmu (oznámeno pod číslem K(2005) 2673) (2005/842/ES).  Je potřeba též upozornit na 
skutečnost, že není aplikačně dosud jednoznačně vyřešena otázka, zda v případech uzavírání 
smluv na závazky veřejné služby ve zdravotnictví musí předcházet postup dle zákona o 
veřejných zakázkách či nikoli. Některé doktrinální výklady se kloní k tomu názoru, že je 
nezbytné dodržovat národní legislativu na úseku veřejných zakázek i na tyto závazky veřejné 
služby 
 
návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
MUDr. Tichý stále ještě nebyl přítomen hlasování 
  
 Hlasování: 
         Pro   -  11 
         Proti   -    0 
         Zdržel se -    0  
 
USNESENÍ 14/36/2010/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje ke schválení předložený návrh na 

uzavření smlouvy o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí 
vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby s Fakultní nemocnicí 
Hradec Králové 

 
 
 K bodu 10 
Návrh na zrušení usnesení Rady KHK č. RK/4/138/2009 (realizace úhrad regulačních 
poplatků) a uzavření dohod o ukončení spolupráce v oblasti hrazení regulačních poplatků  
 
PharmDr. Jana Třešňáková,  
Vzhledem k tomu, že poplatky nebudou zrušeny zákonem celostátně, rada přistoupila k níže 
popsanému rozhodnutí. 
 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém zasedání dne 22.1.2009 usnesením č. 
ZK/3/105/2009 vzalo na vědomí záměr Královéhradeckého kraje od 1.2.2009 poskytovat 
občanům finanční dary na úhradu regulačních poplatků ve zdravotnických zařízeních 
Královéhradeckého kraje a informaci o způsobu realizace záměru. 
Povinnost pojištěnce platit tzv. regulační poplatek za zdravotní péči je zakotvena v §16a zákona 
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. 
Rada Královéhradeckého kraje usnesením č. RK/4/138/2009 ze dne 28.1.2009 s účinností od 
1.2.2009 schválila postupu při realizaci výše uvedeného záměru: 
Královéhradecký kraj uzavřel s jednotlivými zdravotnickými zařízeními smlouvy o spolupráci 
v oblasti hrazení regulačních poplatků, které vymezily práva a povinnosti zdravotnických 
zařízení a Královéhradeckého kraje při naplnění výše uvedeného záměru.  
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Dopad do rozpočtu Královéhradeckého kraje ročně cca 50.000.000,- Kč  
 
Navrhujeme Radě Královéhradeckého kraje projednat zrušení přijatého usnesení č. 
RK/4/138/2009 a současně uzavření dohody o ukončení spolupráce v oblasti hrazení regulačních 
poplatků s jednotlivými zdravotnickými zařízeními. 
 
Poskytování finančních darů na úhrady regulačních poplatků totiž přináší možná právní rizika: 

• narušení hospodářské soutěže, veřejná podpora (krajským zařízením budou dány 
výhodnější podmínky na trhu oproti jiným zdravotnickým zařízením a to prostřednictvím 
veřejných financí)  

• může být shledán nesoulad s listinou základních práv a svobod – práva pacientů – výhody 
nejsou poskytovány pro pacienty všech zdravotnických zařízeních 

• prodleva mezi vznikem povinností a její splněním druhým subjektem – nárok na úroky z 
prodlení 

• obtížná kontrolovatelnost  -   zda některý pacient nečerpá nad limit 5000,- Kč 
- zda nejsou fakturovány kraji „černé duše“ 
- ochrana osobních a citlivých údajů 

• riziko neplatnosti darovacích smluv, pokud jsou uzavřeny ještě před schválením 
v orgánech kraje, což tento návrh předpokládal (pokud by byly uzavřeny až po schválení 
v radě, nastoupí riziko sankcí od zdravotních pojišťoven, neboť poplatek by nebyl ve lhůtě 
vybrán – sankce od zdravotních pojišťoven na nedodržování zákona obdržely Oblastní 
nemocnice Náchod a.s., Oblastní nemocnice Jičín a.s., Oblastní nemocnice Trutnov a.s., 
Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou a.s. – probíhá správní řízení) 

 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
MUDr. Tichý stále ještě nebyl přítomen hlasování 
 
 
 Hlasování: 
         Pro   -  11 
         Proti   -    0 
         Zdržel se -    0 
 
USNESENÍ 14/37/2010/VZ 
výbor  zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  návrh na zrušení usnesení Rady KHK č. RK/4/138/2009 (realizace úhrad 

regulačních poplatků) a uzavření dohod o ukončení spolupráce v oblasti hrazení 
regulačních poplatků 

 
 
K bodu 11 
Návrh na uzavření dohody o poskytnutí neinvestičního transferu Česko-německé horské 
nemocnici Krkonoše, s.r.o.  
 
Přednesla PharmDr. Třešňáková 
 
Radě Královéhradeckého kraje bylo předloženo dne 26.5.2010 a Zastupitelstvu 
Královéhradeckého kraje dne 17.6.2010 k projednání žádost Česko-německé horské nemocnice 
Krkonoše, s.r.o. o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2010 ve výši 10.000,0 tis. Kč. 
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V žádosti je odůvodněno použití neinvestiční dotace na zlepšení kvality zdravotní péče, na 
zajištění LSPP v roce 2010 a zajištění lékařské služby dle registrace.  Rovněž je zde zmíněna 
zásada zachování principu rovného přístupu ke všem nemocničním zařízením v kraji, které 
poskytují všeobecnou zdravotní péči hrazenou pouze z veřejného zdravotního pojištění. 
Současně poukazují, že požadují částku vyšší než v roce 2009, neboť v loňském roce byla 
poskytnutá dotace ve výši 200,0 tis. EUR nedostatečná. 
Původní žádost Česko-německé horské nemocnice Krkonoše, s.r.o. o poskytnutí neinvestiční 
dotace vzala Rada Královéhradeckého kraje na vědomí usnesením č. RK/7/416/2010 ze dne 
31.3.2010. 
V návaznosti na změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2010 bude posílena 
kapitola 15 – zdravotnictví o 7.000,0 tis. Kč. Na základě této předpokládané úpravy 
rozpočtu Královéhradeckého kraje doporučujeme projednat poskytnutí neinvestiční 
dotace Česko-německé horské nemocnici Krkonoše s.r.o. ve výši 7.000,0 tis. Kč. 
Právní dopad: 
Poskytnutí neinvestiční dotace Česko-německé horské nemocnici Krkonoše, s.r.o., může být 
hodnoceno jako poskytnutí nezákonné veřejné podpory, což s sebou přináší určitá rizika 
(navrácení dotace, pokuta).  

Ekonomický dopad: 
Poskytnutí neinvestiční dotace Česko-německé horské nemocnici Krkonoše, s.r.o., má dopad do 
rozpočtu Královéhradeckého kraje, financováno může být z kapitoly 15 – zdravotnictví jen 
v případě, že Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválí dne 17.6.2010 navrhovanou změnu 
rozpočtu kraje. 
 
Ing. Winter 
V loňském roce bylo řečeno, že budou vyžádány bližší  informace o této nemocnici 
s vyhodnocením obslužnosti a doložením ekonomiky nemocnice aby bylo zprůhledněno 
účtování. Doloženo nebylo nic a nyní ČNHN Krkonoše žádá o další finanční prostředky. 
 
RNDr. Stejskal 
Upozornil, že pokud se jedná  o soukromý subjekt, o takovou dotaci by mohl požádat každý a 
těch žádostí by mohlo být velké množství. 
 
Bc Franc 
Uvedl, že se bude rozhodovat na Zastupitelstvu, požádat si může každý subjekt, podporu mají i 
ostatní nemocnice, které zajišťují služby. 
 
PharmDr. Třešňáková 
Nemocnice ve Vrchlabí zajišťuje určité služby, tato částka by měla být na  LSPP i ostatní služby, 
otázkou je proplácení zdravotních pojišťoven. 
 
MUDr. Štětina, poslanec PČR 
Dotace musela být vždy řádně a přesně vyčíslena a co se nevyčerpá, mělo by se vrátit, dotaz zda 
je v nemocnici ve Vrchlabí proveden personální audit.  
 
MUDr. Veselý 
Čerpatelem těchto dotací na závazek veřejné služby v sociální oblasti nejsou jen krajská zařízení. 
Nevidím důvod proč se nechovat stejným způsobem i v jiných oblastech, tedy i ve zdravotnictví. 
Příkladem je jíž doporučená dotace fakultní nemocnici a plánované zajištění pohotovostního 
provozu chirurgických ambulancí v Broumově. 
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RNDr. Stejskal 
Subjekty, které se  podporují v sociální oblasti mají přesně nastavená pravidla a proto tak musí 
být  přesně nastavená pravidla pro všechny subjekty a pak se můžou přihlásit všechny dotčené 
subjekty. Parametry musí být předem dány i pro vrchlabskou nemocnici.  O granty na sociální 
služby se žádá rok dopředu a musí být dodány podrobné informace a tak by to mělo být všude. 
 
MUDr. Veselý 
Podpora kraje musí být projednána dopředu a musí být nastavená pravidla. Považuji za 
nejvhodnější vytvoření grantového programu na neinvestiční zajištění zdravotnických služeb 
v kraji. 
 
Ing. Winter 
Poskytovaná finanční částka by se neměla dávat najednou. 
 
PharmDr. Třešňáková 
Částka se bude dávat postupně, dotace se nepřidělují jen podle velikosti nemocnice ale i podle 
podmínek v kterých nemocnice funguje. 
 
p. Bém 
Je třeba jednat se zdravotními pojišťovnami a při případném uzavření nemocnice by se mělo 
jednat o převedení poskytnutých finančních prostředků.  
 
 

1. Návrh  
výbor zdravotní doporučuje uzavření dohody o poskytnutí neinvestičního transferu Česko-
německé horské nemocnici Krkonoše, s.r.o. 
 

hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
         Pro   -  0 
         Proti   -  7 
         Zdržel se -  5 
 
Návrh nebyl přijat 
 
 

2.  Návrh  
výbor zdravotní doporučuje Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje zpracovat grantový 
program na neinvestiční zajištění zdravotnických služeb v kraji  

 
hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro   -  10 
         Proti   -    0 
         Zdržel se -    2 
 
USNESENÍ 14/38/2010/VZ 
výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje zpracovat grantový program na 

neinvestiční zajištění zdravotnických služeb v kraji 
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K bodu 12 
Různé  
 
p. Řezníčková 
Dotaz na termín předložení materiálu ke koncepci zdravotnictví. 
 
PharmDr. Třešňáková 
Materiál bude předložen v dostatečném předstihu před dalším jednáním výboru. 
 
MUDr. Vaník 
Dotaz na jednání se zdravotními pojišťovnami ve věci uzavření sálů v Opočně a navýšení 
výkonů. 
 
PhDr. Scháněl 
S VZP bylo jednáno a jednání bude i nadále pokračovat v souvislosti s připravovanou koncepcí. 
 
p. Trkalová 
Poznámka k uzavření operačních sálů, důsledků v personálním obsazení a dále jak bylo 
postupováno ještě před uzavřením sálů při jejich rekonstrukci.  
 
Bc. Franc 
Za provoz a uzavření sálů odpovídá ředitel nemocnice a v případě problémů i odpovídá za tato 
opatření. 
 
p. Řezníčková 
Dotaz na situaci v ostatních operačních sálech v náchodské nemocnici. 
 
PhDr. Scháněl 
Odstraňují se závady zjištěné kontrolami a provádí se rekonstrukce, provádí se opatření aby byl 
zajištěn provoz. 
 
Mudr. Veselý  
Podal na žádost MUDr. Štětina návrh na souhlas se zasíláním materiálů pro jednání VZ 
 
 
Návrh – zasílání materiálu k jednání výboru zdravotního MUDr. Štětinovi  
 
 Hlasování: 
         Pro   -  11 
         Proti   -    0  
         Zdržel se -    1  
 
USNESENÍ 14/39/2010/VZ 
výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. s o u h l a s í  
  se zasíláním materiálů pro jednání výboru zdravotního Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje pro MUDr. Jiřího Štětinu 
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K bodu 13 
Závěr  
 

Předseda poděkoval členům výboru zdravotního za účast na jednání výboru a vzhledem 
k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu v 16.20 hodin jednání ukončil.  

  
Příští jednání výboru zdravotního se koná  31. 8. 2010 ve 14.00 hodin. 

 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
Zapsala: Nováková Soňa 
 

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


