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Z á p i s 
 

z 21. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 26. 4. 2011 od 14.00 hod., v zasedací místnosti Karla Čapka (N2.903)  

RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 
 

 
Přítomni:  dle prezenční listiny, PharmDr. Třešňáková 
 
Omluveni: p. Fialová, MUDr. Hejzlar, R. Fiala, MUDr. Koblása, MUDr. Otava, MUDr. Tichý  
 
Program jednání: 
 
  1.  Zahájení  
  2.  Schválení programu, schválení hostů, volba ověřovatele zápisu  
  3.  Kontrola usnesení  
  4.  Výsledky hospodaření skupin Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s. 

za rok 2010  
  5.  Návrh na schválení výsledků hospodaření příspěvkových organizací v odvětví 

zdravotnictví za rok 2010 a jejich rozdělení do peněžních fondů  
  6.  Návrh na schválené změny financování jmenovitých akcí a zařazení nových akcí 

odvětví zdravotnictví, v rámci schváleného limitu Fondu rozvoje a reprodukce - 
odvětví zdravotnictví  

  7.  Prohlášení/Letter of Comfort - návrh na převzetí ručení ke smlouvě o revolvingovém 
úvěru Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s.  

  8.  Různé  
  9.  Závěr  

 
 
K bodu 1 
Zahájení  
MUDr. Jiří Veselý, předseda výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje uvítal 
přítomné na 21. 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 21. jednání výboru zdravotního 
• Ověřovatelem zápisu byl 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. 
• Ing. Ludmila Bášová   vedoucí odboru zdravotnictví KÚ KHK 
• Libuše Hronovská,    vedoucí odd. zdravotnictví a ekonomiky KÚ KHK 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
   Pro  - 9  
   Proti  -  0 
   Zdržel se -  0 
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USNESENÍ 21/19/2011/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
  navržený program 21. 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. 
Ing. Ludmila Bášová, vedoucí odboru zdravotnictví KÚ KHK 
Libuše Hronovská, vedoucí oddělení zdravotnictví a ekonomiky KÚ KHK 
 
 

K bodu 3 
Kontrola usnesení  
Předseda výboru provedl kontrolu usnesení z minulých zasedání výboru. Všichni členové 
obdrželi materiály k usnesení č. VZ/20/16/2011 z minulého jednání, dále předseda výboru 
konstatoval, že všechna usnesení jsou splněna.  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
   Pro  - 9   
   Proti  - 0  
   Zdržel se - 0  
 
USNESENÍ 21/20/2011/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 
 
 
 K bodu 4 
Výsledky hospodaření skupin Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s. za 
rok 2010  
Ing. Jarkovský seznámil a podrobně prezentoval následující oblasti hospodaření skupin 
Zdravotnického holdingu KHK. Materiály k níže uvedeným bodům obdrželi všichni členové 
výboru elektronicky před zasedáním výboru 
 

• Oblastní nemocnice ZH KHK 2008-2010, vývoj  hospodářského výsledku a provozní 
dotace 

• Oblastní nemocnice ZH KHK 2008-2010, vývoj kumulovaného hospodářského výsledku 
a provozní dotace 

• Hospodářský výsledek 2010 - kumulace (rozpočet - skutečnost) 
• Hospodářský výsledek 2009, 2010 - kumulace (skutečnost) 
• Finanční ukazatele 2009, 2010 (skutečnost) 
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Diskuse:  
p. Řezníčková 
Požádala o rozklíčení celkových výsledků  hospodaření  ZH KHK podle jednotlivých 
nemocnic.  
 
PhDr. Scháněl 
Odpověděl, že zveřejnění těchto jednotlivých závěrů projedná na zasedání představenstva ZH 
KHK a jednotlivých nemocnic. 
 
Ing. Jarkovský 
Výsledky obchodních společností se předávají na rejstříkový soud. Management jednotlivých 
nemocnic by mohl zveřejňování výsledků hospodaření bez jeho souhlasu napadnout. Prověří 
možnost zveřejnění.  
 
MUDr. Veselý   
Vedení  Zdravotnického holdingu by mělo dát souhlas ke zveřejnění těchto údajů pro případ 
řešení opatření v některých nemocnicích např. v Rychnově nad Kněžnou, která vykazuje ztrátu. 
 
 p. Řezníčková 
Tyto údaje potřebuje znát i pro případně dotazy z řad zaměstnanců nemocnic, kteří neustále 
zpochybňují činnost ZH KHK a poukazují na to, že výsledky za celý holding nevykazují 
jednotlivé, někdy dost odlišné, výsledky za samostatné nemocnice.  
 
RNDr. Stejskal 
Upozornil na zveřejňování informací, které jsou projednávány ve výboru, s tím, že  usnesení 
výboru by mělo sloužit jako podklad pro Zastupitelstvo a ne jako veřejný výstup.  Vznesl dotaz  
k velkému nárůstu ztráty  mezi rokem 2008 a 2009  v nemocnicích. Dále se dotázal, jaká  bude 
ztráta v letošním roce a zda budou navýšeny platby z kraje nebo z pojišťoven, aby byla ztráta 
pokryta a pokud ne, pak by bylo potřeba o celé situaci informovat včas i Zastupitelstvo KHK.  
 
p. Řezníčková 
Poznamenala, že většina tohoto nárůstu byla zapříčiněna zvýšením mezd zaměstnanců. 
 
Ing. Jarkovský 
Vysvětlil podrobněji nárůst a způsob pokrytí ztráty včetně použití dotace z kraje a plateb z 
pojišťoven. 
 
p. Hronovská 
Upozornila, že přes Královéhradecký kraj se bude muset také řešit dofinancování Zdravotnické 
záchranné služby KHK. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
   Pro  -  9 
   Proti  - 0  
   Zdržel se - 0  
 
USNESENÍ 21/21/2011/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  výsledky hospodaření skupin Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s. 

za rok 2010 
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 K bodu 5 
Návrh na schválení výsledků hospodaření příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví 
za rok 2010 a jejich rozdělení do peněžních fondů  
 
S návrhem podrobně seznámila p. Hronovská 
V odvětví zdravotnictví z 5 příspěvkových organizací 4 organizace vykázaly zlepšený výsledek 
hospodaření a 1 organizace, která hospodařila bez příspěvku na provoz od zřizovatele, skončila se ztrátou. 
Stanovené závazné a specifické ukazatele pro rok 2010 byly všemi organizacemi splněny.  

Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov vykázalo kladný hospodářský výsledek. Organizace 
zavedla pro rok 2010 tvrdá úsporná opatření v oblasti nákupu materiálu a nákladů na opravy a údržbu 
majetku a o 14% (nižší spotřeba materiálu oproti roku 2009, nižší náklady na opravy a udržování). 
Úsporu v z roku 2010 v této oblasti nelze zopakovat v roce 2011. Oproti roku 2009 výkony organizace se 
zvýšily o 14%. 

Léčebna pro dlouhodobě nemocné Hradec Králové skončila s kladným hospodářským výsledkem. 
Plnění plánovaných výnosů na rok 2010 činilo na 99,7 %, náklady k rozpočtu na rok 2010 byly plněny na 
99,5 %. Důslednou kontrolou nákupu veškerého spotřebního materiálu se projevila mírná úspora 
v čerpání nákladů. Nákup služeb mírně překročen v oblasti oprav -  dokončení oprav sanitárních místností 
I. a II. patra LDN, oprava havarijního stavu střechy, starého nerentabilního plynového zařízení a výměna 
kotle na dodávku teplé vody v LDN.  

Léčebna dlouhodobě nemocných Opočno skončila se záporným hospodářským výsledkem, přičemž 
v roce 2010 hospodařila bez příspěvku na provoz.  V závěru roku proběhla v LDN rozsáhlá revize VZP 
s kontrolou odůvodněnosti délky pobytu pojištěnců. Z důvodu opatrnosti byla zaúčtována dohadná 
položka na vratku VZP, na základě uskutečněné kontroly. Přestože organizace hospodařila bez příspěvku, 
kraj jí nařídil odvod z investičního fondu.  

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje skončila s kladným hospodářským 
výsledkem. Celkové náklady byly čerpány na 101,54 %, výnosy byly splněny na 101,73 %. Hospodářský 
výsledek byl pozitivně ovlivněn výnosy od ZP a přechodem posádek RLP na Rendez-vous. Finanční 
prostředky byly ušetřeny převodem výjezdové skupiny RLP Hořice na RZP, změnou systému RV a 
převozu patologických nedonošenců v HK. Zvýšil se počet ošetřených pacientů a najetých km, a tím 
i příjmy od zdravotních pojišťoven o 7,67% oproti roku 2009. Vzhledem k zvýšenému počtu ošetřených 
pacientů a zřízení nového výjezdového stanoviště RZP v Nové Pace došlo v roce 2010 k mírnému 
navýšení nákladů na opravy a spotřebu zdravotního materiálu. Významně se na navýšení nákladů podílela 
spotřeba PHM a to vzhledem k růstu cen PHM i zvýšeného počtu najetých km.  

Protialkoholní záchytná stanice KHK skončila s kladným hospodářským výsledkem. Celkové náklady 
dosáhly 99 % plánovaných a celkové příjmy dosáhly 108 % plánovaných. Neřešitelným problémem 
samostatné existence PZS jako příspěvkové organizace jsou neuhrazené pohledávky za klienty. Kladný 
hospodářský výsledek je vysloveně účetní hodnota tvořena neuhrazenými pohledávkami. Jelikož 
neuhrazené pohledávky každý měsíc narůstají cca o 100,0 tis. Kč, je takto nastavený systém 
neufinancovatelný. 

Rada kraje pravidelně jedenkrát ročně projednává zprávu o činnosti příspěvkových organizací, o plnění 
jejich úkolů, pro které byly zřízeny, a přijímá příslušná opatření k nápravě v souladu s ust. § 59 odst. 1 
písm. i), z. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a to nejpozději ke 
dni  31. 3. příslušného roku. 

Zřizovatel schvaluje příspěvkové organizaci v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vypořádání výsledků hospodaření a návrh 
na rozdělení výsledků hospodaření do fondů organizace.  
 
Diskuse: 
p. Hronovská  
Zmínila především problém s protialkoholní záchytnou stanicí, kde je velký problém 
s financováním z důvodu neplatících klientů.  Potřebných financí pak musí řešit kraj a dále je zde 
otázka i budoucí existence PZS.  
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MUDr. Veselý 
Otázka potřebnosti a umístění této stanice zde je, nejsprávnější varianta by bylo umístění ve 
fakultní nemocnici, kde je návaznost na další ošetření. Další otázkou je poradna pro závislé, tuto 
problematiku řešit komplexně. 
 
PharmDr. Třešňáková 
Byly zde návrhy záchytku rozdělit do jednotlivých nemocnic v regionu a další verze byla 
umístění na psychiatrické oddělení. 
Do jednání Rady KHK se předkládá návrh navýšení poplatku v PZS a dále se jedná o navýšení 
příspěvku z Magistrátu města Hradec Králové. Zkouší se i prodat pohledávky PZS, úspěch by 
byl i prodej 50 % pohledávek. 
 
MUDr. Hýsek 
Dotaz na podíl zaplacených a nezaplacených pohledávek u klientů PZS 
  
PharmDr. Třešňáková 
40 % je zaplacených, 60 % tvoří neuhrazené pohledávky. 
 
MUDr. Vaník 
Připomínka k léčebně dlouhodobě nemocných v Opočně v souvislosti se zrušením nemocnice 
Opočno a nárůstu platů, vzhledem k nasmlouvaným službám lékařů, kteří sloužili v nemocnici i 
v LDN.  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
   Pro  - 9  
   Proti  - 0  
   Zdržel se - 0  
 
USNESENÍ 21/22/2011/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  návrh na schválení výsledků hospodaření příspěvkových organizací v odvětví 

zdravotnictví za rok 2010 a jejich rozdělení do peněžních fondů 
 
 
 K bodu 6 
Návrh na schválené změny financování jmenovitých akcí a zařazení nových akcí odvětví 
zdravotnictví, v rámci schváleného limitu Fondu rozvoje a reprodukce - odvětví 
zdravotnictví  
 
S předloženým materiálem, který členové výboru obdrželi elektronicky, v předstihu seznámil 
PhDr. Scháněl 
Materiál je předkládán jako poklad pro jednání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje dne  5. 5. 
2011, součást změny plánu čerpání prostředků Fondu rozvoje a reprodukce kapitoly 
zdravotnictví pro rok 2011. Návrh změn v čerpání fondu nezakládá požadavky na jeho navýšení. 
Nákup monitorů pro neurologickou JIP Oblastní nemocnice Náchod a.s..  
V rámci přístrojové vybavení nemocnice provedena organizační opatření, která umožňují od 
investice upustit. 
Rekonstrukce interního oddělení nemocnice Broumov.  



 6

Schválený plán. Změnami programu realizace a rozsahu prací, které měly být realizovány 
dochází  k úspoře nákladů. Jedná se o zejména zařizovací předměty a o upuštění od stavebních 
úprav pro ambulantní  oddělení. 
Dezinfekční automat pro Oblastní nemocnic Rychnov n. K., a.s.  
Posouzením současných požadavků na dezinfekci je možné od realizace upustit. 
Vzduchotechnika operačního sálu ORL Oblastní nemocnice Náchod, a.s  
Jedná se o vyvolanou investiční akci na základě  splnění hygienických požadavků orgány OHS. 
Rozsah investice dle předloženého změnového listu se v návrhu zvyšuje  
Zdůvodnění : Navržená klimatizace při zpracování PD neodpovídá požadavkům. Problém byl 
zjištěn až v rámci realizace. Bez změny technologie na plně automatizovanou klimatizační 
jednotku by bylo zařízení v jiném než požadovaném provozním režimu. 
Upgrade LIS. Zdravotnický holding KHK, a.s 
 Požadavek na zvýšení. Při zpracování návrhu rozpočtu 2010  nebyl podepsán ještě dodatek 
smlouvy  s dodavatelem STAPRO s.r.o. na dokončení aplikace a celého programu. Jedná se o 
rozsáhlý program  pro zdravotnická zařízení Královéhradeckého kraje v realizaci od roku 2008. 

Návrh zařazení  nových akcí 
Oprava krytiny na pavilonu DIGP Oblastní nemocnice Rychnov n. K., a.s 
Požadavek doložený rozpočtem. Očekáváme snížení nákladů po výběrovém řízení.  
Oprava rozvodů plynu na operačním sále gynekologie Oblastní nemocnice Rychnov  
n. K., a.s.  
Doložený požadavek. Nezbytná oprava pro provoz OS. Splnění hygienických požadavků. 
Přípojka objektu TRN na plynovou kotelnu v nemocnici Nový Bydžov   
V 07/11 bude zahájena výstavba ekologizace vytápění nemocnice z prostředků na ekologizaci. 
V rámci centralizace vytápění se jeví ekonomicky  nezbytné vybudovat  i novou přípojku 
k plynové kotelně. Předpokládáme snížení nákladů na realizaci v rámci výběrového řízení na 
dodavatele akce. 
Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci lůžkové psychiatrie v Novém Městě n. M.  
Pro rok 2011 je připravováno zahájení rekonstrukce objektu a zvýšení jeho lůžkové kapacity na 40 
lůžek. Jedná se o realizaci programu v rámci koncepce Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 
spolu s požadavkem FN Hradec Králové a zdravotních pojišťoven.  
Rekonstrukce JIP interního oddělení Městské nemocnice Dvůr Králové n. L.,  a.s.  
Požadavek rekonstrukce v rámci vyhlášky MZ ČR č. 221/2010 Sb. a zdravotních pojišťoven. 
Předpokládáme snížení nákladů na realizaci v rámci výběrového řízení na dodavatele akce. 
 
Příspěvky do diskuse nebyly.  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  

 Hlasování: 
   Pro  - 9  
   Proti  -  0 
   Zdržel se - 0  
 
USNESENÍ 21/23/2011/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit návrh změny financování 

jmenovitých akcí a zařazení nových akcí odvětví zdravotnictví, v rámci schváleného 
limitu Fondu rozvoje a reprodukce - odvětví zdravotnictví 

 
 K bodu 7 
Prohlášení/Letter of Comfort - návrh na převzetí ručení ke smlouvě o revolvingovém úvěru 
Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s.  
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Přednesl a seznámil PhDr. Scháněl 
 
Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. má uzavřen revolvingový úvěr u Komerční banky a.s. 
Splatnost smlouvy vyprší dne 2. 6. 2011. Úvěr je používán na krytí závazků vůči dodavatelům 
zdravotnického materiálu a zboží. Revolvingový úvěr pozitivně napomáhá hospodaření ZH KHK a jeho 
nemocnic. Revolvingový úvěr je uzavírán vždy na období 1 roku a z tohoto důvodu žádá Zdravotnický 
holding KHK a.s. Komerční banku o obnovu revolvingového úvěru na období od 3. 6. 2011 do 2. 6. 
2012. Podmínkou k obdržení úvěru je nutnost schválení Prohlášení/Letter of Comfort ze strany 
Zastupitelstva kraje. 
Dopad do rozpočtu kraje 
Podpis Prohlášení/Letter of Comfort nemá přímý dopad do rozpočtu kraje. Dopad do rozpočtu 
Královéhradeckého kraje by byl pouze v případě, že by společnost Zdravotnický holding 
Královéhradeckého kraje a.s  nedostála svým závazkům plynoucím ze smlouvy o revolvingovém úvěru a 
místo ní by musel dostát závazkům Královéhradecký kraj. 
 
Diskuse: 
p.Řezníčková 
Dotaz na výši úroku. 
 
Ing. Jarkovský 
Vsvětlil, úrok by měl být nejvýhodnější ze všech co bylo nabídnuto, je  cca 1,9 – 2,0 %. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
   Pro  - 9  
   Proti  - 0  
   Zdržel se -  0 
 
USNESENÍ 21/24/2011/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit Prohlášení/Letter of Comfort – návrh 

na převzetí ručení ke smlouvě o revolvingovém úvěru Zdravotnického holdingu 
Královéhradeckého kraje a.s. 

 
 
 K bodu 8 
Různé  
 
• ČNHN Vrchlabí a poskytování dotací 
p. Řezníčková 
Dotaz ke schválené dotaci 5 mil. Kč pro ČNHN Vrchlabí. Na základě čeho bylo rozhodnuto. 
 
PharmDr. Třešňáková 
Vysvětlila, že dotace byla poskytnuta na péči, kterou tato nemocnice zajišťuje pro náš region, na 
základě zaslaných podkladů. 
 
Ing. Bášová 
Rozpočet je sestavován už v červnu každého roku, už v tomto období je třeba říci na co chceme 
poskytnout dotace a co všechno by tam mělo být zahrnuto pro oblast zdravotnictví. 
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Dále bylo diskutováno o způsobu poskytování dotací, nastavení pravidel a způsobu přidělování 
dotací formou vyhlášení soutěže, zpracování grantu, závislost na platbách pojišťoven. 
 
RNDr. Stejskal poznamenal, že by si Královéhradecký kraj mohl zpracování pravidel objednat u 
Zdravotnického holdingu KHK. Jsou potřebná pravidla pro poskytování dotací, o kterých se již 
dlouho mluví. Pokud by byl vyhlášen grant, musela by každá nemocnice splnit podmínky na 
jejichž základě by pak byla dotace poskytována. 
 
Této diskuse se dále zúčastnili: PharmDr. Třešňáková, RNDr. Stejskal,  MUDr. Veselý, MUDr. 
Vaník,  p. Řezníčková 
 
p. Řezníčková  
Vznesla dotaz,  jak je tento systém  nastaven v jiných krajích, nemělo by se dotázat i tam? 
 
• Neurologičtí pacienti – hospitalizace 
MUDr. Vaník 
Přednesl problém ze zasedání lékařské komory v Rychnově nad Kněžnou, kde je problém 
s hospitalizací neurologických pacientů. 
Hledá se pro ně umístění v Praze, Brně a dalších vzdálených nemocnicích. 
 
MUDr. Veselý 
Hlavní břímě by měla nést Oblastní nemocnice v Náchodě, kde by ji to mělo být umožněno i 
pojišťovnami. 
 
PhDr. Scháněl 
Vznese dotaz  a znovu otevře tento problém na jednání v odborné skupině neurologů a na poradě 
ředitelů nemocnic. V neurologii jsou nejlépe obložná lůžka. 
 
PharmDr. Třešňáková 
Bude předložen požadavek na další iktové centrum. 
 
• Změna termínu výboru zdravotního vzhledem k posunu dnešního termínu. 
Návrh – předseda výboru navrhl zrušit květnový termín zasedání (10.5. 2011) a červnový termín 
posunout o týden dopředu ze 14. 6. 2011 na 7. 6. 2011 
 
hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
   Pro  - 8  
   Proti  - 1  
   Zdržel se - 0  
 
 
USNESENÍ 21/25/2011/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. r u š í  
  jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje v plánovaných 

termínech 10. 5. 2011 a 14. 6. 2011 
II.  s c h v a l u j e  
  nový termín jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje na 

den 7. 6. 2011 od 14.00 hodin 
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• Výběrové řízení na ředitele ZZS KHK 
Ing. Winter 
Dotaz na vyhlášení výběrového řízení na ředitele Zdravotnické záchranné služby. 
 
PharmDr. Třešňáková 
Vysvětlila důvody k vyhlášení tohoto výběrového řízení a popsala postup s tím, že závěry budou 
předloženy na jednání Rady KHK.  
 
• Jednání se zdravotními pojišťovnami 
p. Řezníčková  
Dotaz  jak probíhají jednání se zdravotními pojišťovnami o počtu lůžek. 
 
PhDr. Scháněl 
Odpověděl, že jednání probíhají, vysvětlil o čem zatím bylo jednáno s tím, že závěry v tuto chvíli 
zatím nejsou. Na příští jednání výboru bude znát podrobnější informace, které členům výboru 
poskytne. 
 
MUDr. Veselý 
Navrhl pozvat na příští jednání výboru ing. Pechánka, ředitele pobočky VZP v Hradci  Králové. 
 
 K bodu 9 
Závěr  

Předseda výboru poděkoval členům výboru zdravotního za účast na jednání výboru a 
vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu a v 16. 20. hod jednání  ukončil.  
 
 
 
 

 
 
Zapsala:  Nováková Soňa 

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


