
 1

Z á p i s 
 

z 20. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 8. 3. 2011 od 14.00 hod., v zasedací místnosti KHK P1 905,  

RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 
 
Přítomni:  dle prezenční listiny členů VZ, zastupitelů KHK, hostů VZ 
 
Omluveni:  MUDr.Otava, Mudr. Hýsek, p. Fialová, MUDr. Koblása, p. Řezníčková 
 
Program jednání: 
  1.  Zahájení  
  2.  Schválení programu, schválení hostů, volba ověřovatele zápisu  
  3.  Kontrola usnesení  
  4.  Návrh koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje  
  5.  Informace o zajištění zdravotní péče na Opočensku  
  6.  Žádost Česko-německé horské nemocnice Krkonoše, s.r.o. o poskytnutí neinvestiční 

dotace na rok 2011  
  7.  Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí bezúročné půjčky na provoz zdravotnické 

služby příspěvkové organizaci Protialkoholní záchytná stanice KHK  
  8.  Návrh na uzavření Smlouvy o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí 

vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby s Fakultní nemocnicí HK  
  9.  Návrh na udělení souhlasu s realizací grantového programu na zdravotnickou 

techniku Iktového centra v Oblastní nemocnici Trutnov a.s.  
  10.  Různé  
  11.  Závěr  
 
 
K bodu 1 
Zahájení  
MUDr. Jiří Veselý, předseda výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje uvítal 
přítomné na 20. jednání výboru zdravotního a ve 14. 00 hodin zahájil a dále řídil jednání výboru. 
 
K bodu 2 
Schválení programu, schválení hostů, volba ověřovatele zápisu  

• Schválení  navrženého programu 20. jednání výboru zdravotního 
• Ověřovatelem zápisu byla navržen MUDr. Jan Vaník 
• Schválení přítomných hostů dle prezenční listiny: 

PhDr. Martin Scháněl Ph. D.  ředitel Zdravotnického holdingu KHK a.s. 
Ing. Jiří Jarkovský   Zdravotnický holding KHK a.s. 
MUDr. Martin Šimák   lékařský náměstek ZH KHK a.s. 
Ing. Miroslav Vávra   ředitel ON Náchod 
Ing. Luboš Mottl   ředitel ON Rychnov nad Kněžnou 

 MUDr. Ladislav Žabka  ředitel ZZS KHK 
 MUDr. Jiří Mašek   ZZS KHK 

Ing. Jaroslav Fiala   jednatel ČNHN Krkonoše s.r.o.  
Ing. Ludmila Bášová   vedoucí odboru zdravotnictví KÚ KHK 
Ing. Lenka Zdražilová  vedoucí oddělení zdravotnictví KÚ KHK 
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Návrh –  hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  -  9 
         Proti  - 0  
         Zdržel se - 0  
 
 
USNESENÍ 20/12/2011/VZ 
výbor zdravotní  Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. s c h v a l u j e  
  navržený program 20. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje 
II.  s c h v a l u j e  
  ověřovatelem zápisu MUDr. Jana Vaníka 
III. s c h v a l u j e  
  přítomné hosty dle prezenční listiny: 

PhDr. Martin Scháněl Ph. D., ředitel Zdravotnického holdingu KHK a.s. 
Ing. Jiří Jarkovský , Zdravotnický holding KHK a.s. 
MUDr. Martin Šimák, lékařský náměstek ZH KHK a.s. 
Ing. Miroslav Vávra CSc., ředitel ON Náchod 
Ing. Luboš Mottl, ředitel ON Rychnov nad Kněžnou 
MUDr. Ladislav Žabka, Ph.D, ředitel ZZS KHK 
MUDr. Jiří Mašek, ZZS KHK 
Ing. Jaroslav Fiala, jednatel Česko-německé horské nemocnice Krkonoše s.r.o. 
Ing. Ludmila Bášová, vedoucí odboru zdravotnictví KÚ KHK 
Ing. Lenka Zdražilová, vedoucí oddělení zdravotnictví KHK 
 

 
K bodu 3 
Kontrola usnesení  
Předseda výboru MUDr. Veselý provedl kontrolu minulých usnesení  a konstatoval, že všechna 
usnesení jsou splněna. 
 
Návrh –  hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  - 9   
         Proti  - 0  
         Zdržel se - 0  
 
 
USNESENÍ 20/13/2011/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  kontrolu plnění usnesení výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
 

        MUDr. Hejzlar příchod 14. 40 
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K bodu 4 
Návrh Koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje  
 
Předseda výboru MUDr. Veselý uvedl stručně,  kde byla koncepce předložena a projednávána a 
dále PharmDr. Třešňáková uvedla, kdo se na tvorbě koncepce podílel.  
Návrh Koncepce zdravotnictví KHK pak podrobněji představil  PhDr. Martin Scháněl. Vysvětlil  
postup prací na koncepci vybranými odbornými  pracovními skupinami, pak postupně seznámil 
s jednotlivými oddíly předložené koncepce. 
 
Diskuse: 
Bc. Franc 
Ocenil práci na přípravě předloženého návrhu koncepce a požádal přítomné zastupitele o bedlivé 
prostudování a projednání návrhu tak, aby Koncepce zdravotnictví byla na Zastupitelstva přijata. 
 
MUDr. Dryml 
Upozornil na Fakultní nemocnici v Hradci Králové, dále upozornil, že v rámci přípravy 
koncepce nebylo jednáno s Česko-německou horskou nemocnicí Krkonoše s.r.o.  
Další připomínky ke koncepci 

• lůžka následné péče jsou dražší než lůžka akutní, vznesl poznámku ke gynekologickým 
oddělením v souvislosti se současnou legislativou 

• upozornil, že Koncepce je tvořena za současných právních předpisů pokud přijde změna, 
bude se muset změnit i zamýšlené postupy v koncepci  

• Královéhradecký kraj nemá ve svých zařízeních infekční oddělení, je pouze jediné ve 
Fakultní nemocnici Hradec Králové 

• vznesl dotaz na cenu elektrické energie ve zdravotnických zařízeních KHK v návaznosti 
na uzavřenou smlouvu, kde je cena o 5 % vyšší. 

 
 
PhDr. Scháněl 
Vyjádřil se k připomínkám MUDr. Drymla: 

• vyčíslil počet jednotlivých lůžek i s výhledem do dalšího roku, 
• k infekčnímu oddělení odpověděl, že oddělení nebylo možno zajistit personálně 
• k ceně elektrické energie uvedl, že proběhla řádná soutěž a ve výsledku se nenašel nikdo, 

kdo by stlačil cenu dolů. 
 
MUDr. Dryml 
Upozornil na redukci lůžek v souvislosti s podepsáním memoranda a dále uvedl v této věci i 
záměr VZP ČR . Vznesl i připomínku k záměru platby 100,- Kč za lůžko od pacienta s tím, že 
takto se bude počet pacientů snižovat 
Dále poukázal na to, že koncepce by neměla být uzavřena ale je třeba s ní stále pracovat. 
 
PharmDr. Třešňáková 
Odpověděla, že na koncepci se bude stále pracovat v odborných pracovních skupinách 
 
p. J. Vlasák 
Dotaz na začlenění oblasti Žacléř, Vrchlabí a okolí do koncepce. 
 
MUDr. Šimák 
Koncepce byla tvořena z podkladů nemocnic Zdravotnického holdingu KHK. Pokud stát vytvoří 
jednotnou metodiku, nebude porovnatelnost se soukromým sektorem. 
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Dále se diskuse se svými připomínkami zúčastnili: Ing. Dlab, p. Ješina, p. Polák, Mgr. Šormová, 
MUDr. Vaník, Ing. Mottl, MUDr. Veselý, MUDr. Šimák,  
 
 
Návrh –  hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  - 10  
         Proti  -   0  
         Zdržel se -   0  
 
USNESENÍ 20/14/2011/VZ 
výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. d o p o r u č u j e  
  ke schválení návrh Koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje 
 

MUDr. Vambera, p. Fiala odchod 15.15 
 
K bodu 5 
Informace o zajištění zdravotní péče na Opočensku  
 
Informaci k tomu bodu přednesla PharmDr. Jana Třešňáková 
ON Náchod ukončila svoji činnost v nemocnici Opočno ke konci února 2011. 
Lůžková zdravotní péče poskytovaná v minulosti nemocnicí Opočno je v současné době 
zabezpečována prostřednictvím Oblastní nemocnicí Rychnov nad Kněžnou a.s. a Oblastní 
nemocnicí Náchod a.s.  
Péče chirurgického oddělení je zabezpečena plně prostřednictvím stávajících chirurgických 
oddělení Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou a Oblastní nemocnice Náchod, podobně 
služby oddělení vnitřního lékařství. Vzhledem ke spádovosti a dopravní dostupnosti se 
předpokládá zajištění péče především Oblastní nemocnicí v Rychnově nad Kněžnou a.s.   
Činnosti ambulancí nemocnice Opočno budou i nadále pro občany Opočenska zajišťovány 
v plném rozsahu. Nemocnice vyšla vstříc zájmu lékařů o privatizaci většiny ambulancí. Oblastní 
nemocnicí Náchod bude nadále zajišťována ambulance chirurgická, cévní, TRN, laboratoř a 
RTG. 
V Opočně zůstává Léčebna dlouhodobě nemocných, p.o. a výjezdové středisko Zdravotnické 
záchranné služby.  
Majetkové oddělení odboru vnitra a krajského živnostenského úřadu Královéhradeckého kraje  
v současné době řeší způsob zabezpečení a provozu celého areálu tak, aby ambulance  i  Léčebna 
dlouhodobě nemocných mohly fungovat v adekvátních podmínkách. 
 
Diskuse: 
MUDr. Hejzlar 
Ambulantní specialisté by potřebovali jasně deklarovat jaký je záměr s celým objektem. 
 
PharmDr. Třešňáková 
Prodej objektu se zatím jeví nereálně. 
 
MUDr. Vaník 
Připomínka k otázce využití lůžek pro LDN. 
 
Další diskuse k využití tohoto objektu pro lůžka LDN se zúčastnil RNDr. Stejskal, MUDr. 
Veselý, Ing. Mottl, MUDr. Hejzlar 
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PharmDr. Třešňáková 
LDN v Opočně nelze provozovat bez výrazné investice 
 
Návrh –  hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  -  8 
         Proti  - 0  
         Zdržel se - 0   
 
USNESENÍ 20/15/2011/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci o zajištění zdravotní péče na Opočensku 
II.  u k l á d á  
  PharmDr. Janě Třešňákové, člence Rady Královéhradeckého kraje,  

prověřit potřebu Léčebny dlouhodobě nemocných na Opočensku 
 
 
K bodu 6 
Žádost Česko-německé horské nemocnice Krkonoše, s.r.o. o poskytnutí neinvestiční dotace 
na rok 2011  
 
K této žádosti se vyjádřila PharmDr. Třešňáková 
Materiály k tomuto bodu nejsou, čeká se na další podklady, které by měla nemocnice dodat, 
podpora této nemocnici by měla být v rozsahu dle výkonů, předpokládá se cca 4 – 5 mil. Kč 
 
Ing. Winter 
Dotaz na dodání podkladů k přidělení podpory, tak jak to je u ostatních podporovaných 
nemocnic. 
 
MUDr. Veselý 
Královéhradecký kraj podporuje i Fakultní nemocnici v Hradci Králové, výše podpory by měla 
být v závislosti na poskytnuté péči, dle stejných pravidel pro všechny nemocnice. 
 
MUDr. Dryml 
Připomněl neustálou diskusi o potřebnosti nemocnice ve Vrchlabí, vyčíslil počty pacientů a 
zhodnotil potřebnost nemocnice a jednotlivě uvedl oddělení kde jsou ošetřováni pacienti i 
v jakém počtu. Dále uvedl jak je z pohledu EU nahlíženo ne na to kdo poskytuje službu, ale na to 
jaká služba je poskytována. 
Dále zhodnotil pohled a názor VZP ČR k ČNHN ve Vrchlabí a poznamenal, že VZP má dluh 
vůči nemocnici ve výši 3 mil. Kč. 
Uvedl, že o budoucnosti nemocnice nerozhoduje kraj, ale pacienti, přičemž problém tkví 
v systému zdravotnictví a ne v hospodaření. 
 
RNDr. Stejskal 
Kraj má omezené finanční prostředky. Všichni, kteří chtějí tyto prostředky čerpat, musí dodat 
potřebné údaje a podklady bez nich nemůže být podpora přidělena. 
 
MUDr. Tichý  
Dotaz zda poskytnuté podklady jsou úplné nebo ne. 
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RNDr. Stejskal 
Pokud zde nebyly předloženy žádné podklady, nemůže výbor o ničem jednat. Toto projednávání  
by  mělo být přeloženo na příští zasedání. 
 
MUDr. Dryml 
Měla by zde být předložena alespoň žádost ČNHN ve Vrchlabí, dále co KHK požaduje a dále 
vyjádření nemocnice ve Vrchlabí proč materiály nebyly zaslány.  
Souhlasí s tím, že bez poskytnutých podkladů se nedá jednat. Dále se dotázal, kdy určuje která 
oddělení a s kolika lůžky budou dále provozovat a uvedl, že nemocnice musí pracovat jako 
celek, nedá se z ní vytrhnout jen některé části. Upozornil, že celá chyba je v komunikaci mezi 
KHK a nemocnicí ve Vrchlabí. 
 
 
Návrh –  hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  - 8  
         Proti  - 0  
         Zdržel se - 0  
 
USNESENÍ 20/16/2011/VZ 
výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. u k l á d á  
  PharmDr. Janě Třešňákové, člence Rady Královéhradeckého kraje, 

předložit komplexní podklady vykazující výkonnostní parametry k žádosti Česko-
německé horské nemocnice Krkonoše s.r.o. 

 
 K bodu 7 
Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí bezúročné půjčky na provoz zdravotnické služby 
příspěvkové organizaci Protialkoholní záchytná stanice KHK  
 
PharmDr. Třešňáková požádala o stažení tohoto bodu z jednání výboru. Vzhledem k novým 
skutečnostem bude předložen do Rady a následně do Zastupitelstva jiný materiál než byl 
původně zaslán členům výboru. Projednání tohoto bodu na dalším zasedání VZ. 
 
 
 K bodu 8 
Návrh na uzavření Smlouvy o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí 
vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby s Fakultní nemocnicí HK  
 
Uvedla ing. Bášová 
Usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/23/1464/2007 ze dne 13.09.2009 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 usnesení Rady KHK č. RK/11/650/2010 ze dne 
26.05.2010, došlo od 1.1.2011 k navýšení příspěvku na jednu hodinu stomatologické LSPP na 
výši 500 Kč.  
Na základě výše uvedených usnesení byla dohodnuta roční částka pro Fakultní nemocnici 
Hradec Králové na zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby pro dospělé ve výši 
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4.100,0 tis. Kč, dětské pohotovostní služby ve výši 600,0 tis. Kč a stomatologické lékařské 
pohotovostní služby ve výši 500,0 tis. Kč. 
Obecně lze konstatovat, že v každém okrese Královéhradeckého kraje je subvencováno vždy 
jedno zdravotnické zařízení, které poskytuje zdravotní péči v příslušné spádové oblasti. V okrese 
Hradec Králové nemá Královéhradecký kraj vlastní organizaci, proto uzavírá smlouvu o závazku 
veřejné služby s Fakultní nemocnicí Hradec Králové. 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje se předkládá 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 2011 s Fakultní nemocnici 
Hradec Králové ve výši 5.200,0 tis. Kč.  
Nemocnice předložila veškeré relevantní podklady, které by odůvodňovaly požadavek na 
uzavření smlouvy a poskytnutí vyrovnávací platby. 
 
MUDr. Dryml 
Dotázal se, jakým klíčem jsou rozdělovány dotace z Královéhradeckého kraje 
 
PharmDr. Třešňáková 
Odpověděla, že tato otázka a způsob byl projednán na zasedání minulého Zastupitelstva KHK 
 
Další diskuse: RNDr. Stejskal, MUDr. Veselý 
 
Návrh –  hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  - 8  
         Proti  - 0  
         Zdržel se - 0  
 
USNESENÍ 20/17/2011/VZ 
výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje uzavření smlouvy o závazku veřejné služby a 

podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby s 
Fakultní nemocnicí 

 
 K bodu 9 
Návrh na udělení souhlasu s realizací grantového programu na zdravotnickou techniku 
Iktového centra v Oblastní nemocnici Trutnov a.s.  
 
S návrhem seznámila Ing. Bášová 
V rámci Integrovaného operačního programu oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného 
zdraví byla MZČR vyhlášena Výzva č.8 k předkládání žádostí o finanční podporu 
v podporované aktivitě 3.2a řízená modernizace a obnova přístrojového vybavení 
(zdravotnických přístrojů) národních sítí zdrav. zařízení (viz příloha č.3). 
Vzhledem k tomu, že Oblastní nemocnice Trutnov a.s. získala statut Iktového centra, může podat 
žádost na poskytnutí dotace z Evropských fondů pro regionální rozvoj poskytovaných 
prostřednictvím MZČR. Při podání žádosti je mimo jiné také povinnost žadatele předložit 
souhlasné stanovisko zakladatele s realizací plánovaného projektu, který se v našem případě týká 
vybraného přístrojového vybavení zdravotnickými prostředky nezbytnými pro provozování 
Iktového centra pro poskytování cerebrovaskulární péče druhého stupně (viz příloha č.4). 
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Předpokládaná celková hodnota projektu je 25 mil. Kč. Z toho dotace z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj bude činit 21 250 000,- Kč a dotace z vlastních zdrojů ONT a.s. 3 750 000,-Kč. 
Dopad do rozpočtu Kraje na pořízení zdravotnického přístroje se neuvažuje. 
Do rozpočtu Královéhradeckého kraje má dopad již samotné získání statutu Iktového centra pro 
Oblastní nemocnici Trutnov. Získáním statutu vyplývají povinnosti pro ON Trutnov a to provést 
stavební úpravy, které budou financované z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého 
kraje ve výši 5.000,0 tis. Kč (požadavek předložil Zdravotnický holding Královéhradeckého 
kraje a.s. na investiční odbor). Stavební úpravy by bylo nutné provést, i kdyby Oblastní 
nemocnici Trutnov a.s. nebyla poskytnuta dotace z Evropských fondů. 
 
Radě a Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje je předkládán návrh na vydání souhlasného 
stanoviska  Královéhradeckého kraje jako zakladatele s realizací plánovaného grantového 
projektu v rámci Integrovaného operačního programu Výzvy č.8 – 3.2 Služby v oblasti veřejného 
zdraví podporované aktivity v rámci 3.2a vybavení novou zdravotnickou technikou Iktového 
centra v Oblastní nemocnici Trutnov a.s. 

 
Návrh –  hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  -  8 
         Proti  - 0  
         Zdržel se - 0  
 
USNESENÍ 20/18/2011/VZ 
výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. d o p o r u č u j e  
  návrh na udělení souhlasu s realizací grantového programu na zdravotnickou techniku 

Iktového centra v Oblastní nemocnici Trutnov a.s. 
 
 K bodu 10 
Různé  
 
Nebyly žádné další podněty a připomínky 
 
 
K bodu 11 
Závěr  
 

Předseda výboru poděkoval členům výboru zdravotního za účast na jednání výboru a 
vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu a v 17.30. hod jednání  ukončil.  
 

 
 
 

 

 
 
 
Zapsala:  Nováková soňa 

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


