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Z á p i s 
 

z 23. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 1.9.2011 od 14.00 hod., v zasedací místnosti Karla Čapka  (N2.903) 

RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 
 

 
Přítomni:   dle prezenční listiny, PharmDr. Jana Třešňáková  
 
Omluveni: MUDr. Vambera, MUDr. Otava, R. Fiala, MUDr. Hýsek, RNDr. Stejskal,  
                    p.Řezníčková, MUDr. Koblása, MUDr. Tichý,   
 
   
Program jednání: 
 
  1.  Zahájení  
  2.  Schválení programu, schválení hostů, volba ověřovatele zápisu  
  3.  Kontrola usnesení  
  4.  Návrh na uzavření smlouvy mezi Statutárním městem Hradec Králové a 

Královéhradeckým krajem o poskytnutí finančního příspěvku na provoz 
Protialkoholní záchytné stanice Královéhradeckého kraje  

  5.  Návrh na schválení změny financování jmenovitých akcí, v rámci schváleného limitu 
Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje – odvětví zdravotnictví  

  6.  Výsledky hospodaření Zdravotnického holdingu KHK a.s. za 1. pololetí 2011 a 
zpráva o činnosti  

  7.  Informace o situaci v Oblastní nemocnici Rychnov nad Kněžnou  
  8.  Různé  
  9.  Závěr  
 
 
K bodu 1 
Zahájení  
MUDr. Jiří Veselý, předseda výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje přivítal 
přítomné členy výboru, uvítal hosty a ve 14.00 hodin zahájil a dále řídil jednání výboru. 
 
Dále konstatoval, že chybí 8 členů výboru a tudíž není výbor usnášeníschopný. 
 
 K bodu 2 
Schválení programu, schválení hostů, volba ověřovatele zápisu  
 
Předseda výboru seznámil přítomné s navrženým programem 23. jednání výboru zdravotního a 
zeptal se na přítomných na připomínky k programu – žádné nebyly 
• Ověřovatelem zápisu byl navržen MUDr. Jan Vaník. 
 
Dle prezenční listiny byli na jednání výboru přítomni tito hosté: 
• PhDr. Martin Scháněl Ph. D.   ředitel Zdravotnického holdingu KHK a.s. 
• Ing. Ludmila Bášová   vedoucí odboru zdravotnictví KÚ KHK 
• RNDr. Jana Vachata             vedoucího odboru investic KÚ KHK 
• Ing. Luboš Mottl    ředitel ON Rychnov nad Kněžnou 
• Ing. Jiří Jarkovský   Zdravotnický holding KHK a.s. 
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 K bodu 3 
Kontrola usnesení  
Předseda výboru zkontroloval usnesení z minulých jednání výboru zdravotního a konstatoval, že 
jsou splněna. 
 
 
 K bodu 4 
Návrh na uzavření smlouvy mezi Statutárním městem Hradec Králové a 
Královéhradeckým krajem o poskytnutí finančního příspěvku na provoz Protialkoholní 
záchytné stanice Královéhradeckého kraje  
 
S návrhem seznámila ing. Ludmila Bášová 
 
Na základě žádosti PharmDr. Třešňákové ze dne 2.3.2011 a společného jednání Rady města 
Hradec Králové a Rady Královéhradeckého kraje schválilo Zastupitelstvo města Hradec Králové 
(dále jen ZM) dne 28.6.2011 usnesením č. ZM/2011/359 zvýšení příspěvku na provoz 
Protialkoholní záchytné stanici Královéhradeckého kraje (viz příloha). 
ZM schvaluje uzavření nové smlouvy mezi statutárním městem Hradec Králové 
a Královéhradeckým krajem a současně navyšuje od roku 2012 finanční podporu o 100 tis. Kč – 
tj. na 250 tis. Kč ročně. Pro letošní rok navyšuje finanční podporu o 50 tis. Kč tj. celkem na 200 
tis. Kč. Zároveň touto smlouvou stanovuje podmínky pro poskytnutí a vyúčtování finanční 
podpory a ruší stávající smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na provoz Protialkoholní 
záchytné stanice Královéhradeckého kraje ze dne 28.6.2002, schválené usnesením zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje č. ZK/11/189/2002 ze dne 27.6.2002. 
Odbor zdravotnictví předkládá orgánům kraje ke schválení novou smlouvu. Vzhledem k tomu, 
že Královéhradecký kraj není konečným subjektem, kterému vzniknou skutečné náklady 
v souvislosti s poskytovanou službou a tím i s předmětem smlouvy, odbor zdravotnictví se 
obrátil na příslušný odbor statutárního města Hradec Králové s  dotazem,  jaké konkrétní doklady 
budou požadovány při vyúčtování od Královéhradeckého kraje,  
Příslušný odbor statutárního města Hradec Králové odpověděl, že otázky s kolegy z oblasti 
interního auditu a kontroly zkonzultovali a sdělili, že doklady, které jsme ve svém dotazu uvedli, 
bude město Hradec Králové považovat za dostatečné.  
Výše uvedené je v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajská zřízení), a zákonem č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, obojí ve znění pozdějších 
předpisů. Finanční podporu je nutné řádně a v termínu vyúčtovat - vždy do 31.3. roku 
následujícího po roce, v němž byla finanční podpora poskytnuta. 
V případě, že finanční podpora nebude použita v souladu s podmínkami stanovenými ve 
smlouvě (účel použití a vyúčtování) je Královéhradecký kraj povinen finanční příspěvek vrátit 
zpět poskytovateli. 
 
Diskuse: 
PharmDr. Třešňáková  
Doplnila, že se zvýšil poplatek za pobyt na PZS a dále, že se přihlásila firma se zájmem o odkup 
pohledávek ve výši asi 60%. 
 
MUDr. Hejzlar 
Dotaz jaká je procentuální vymahatelnost pohledávek za klienty. 
 
Ing. Bášová 
Odpověděla, že asi 35 %, klienty jsou většinou lidé ze sociálně nejslabší skupiny bez finančních 
prostředků. 
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 K bodu 5 
Návrh na schválení změny financování jmenovitých akcí, v rámci schváleného limitu 
Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje – odvětví zdravotnictví  
 
S materiálem seznámil RNDr. Vachata. 
Materiál je předkládán jako poklad pro jednání Rady Královéhradeckého kraje dne  
31. 8. 2011 a Zastupitelstva Královéhradeckého kraje dne 8. 9. 2011, součást změny plánu 
čerpání prostředků Fondu rozvoje a reprodukce odvětví zdravotnictví pro rok 2011. Návrh změn 
byl projednán s gestorem zdravotnictví  PharmDr. J. Třešňákovou  a v představenstvu 
Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s..  Změny v čerpání fondu nezakládají 
požadavky na jeho navýšení. 
 
Oblastní nemocnice Jičín a.s.  
Přípravné práce na PD výstavby pavilonu centrálních laboratoří Oblastní nemocnice Jičín 
a.s.. Zvýšení nákladů na přípravné práce pro zpracování PD vyžadují vzhledem k záměru 
stavebně technický a inženýrsko-geologický průzkum a stanovení radonového indexu.  
Přípojka objektu TRN na plynovou kotelnu nemocnice Nový Bydžov, začleněné zařízení 
Oblastní nemocnice Jičín a.s... Výběrovým řízením docíleno snížení nákladů. Akce je nezbytná 
vzhledem k připravované výstavbě nové plynové kotelny. 

Finanční příspěvek pro Oblastní nemocnici Jičín a.s. na nákup ultrazvukového přístroje se 
speciálním zaměřením na diagnostiku srdce. Jedná se o zdravotnický prostředek, který podstatně 
zlepší diagnostiku v oboru.  
 
Oblastní nemocnice Náchod a.s. 
II. etapa Generelu Oblastní nemocnice Náchod a.s.. Výběrovými řízeními na demolice a 
dalšími úspornými opatřeními koncepčního rázu dochází k snížení nákladů. Prostředky jsou 
navrženy k využití na údržbu a opravy majetku Královéhradeckého kraje v rámci odvětví 
zdravotnictví. 

Rekonstrukce interního oddělení nemocnice Broumov, Oblastní  nemocnice Náchod a.s.. 
Rekonstrukce ukončena kolaudačním řízením v 08/2011. Rozpočtové náklady byly sníženy 
realizací úsporných opatření a v méně pracích v průběhu stavby. Byl předložen návrh 
předkládaného snížení RN. V průběhu stavebních prací a při dodávkách zdravotnických 
prostředků nebyly zjištěny nedostatky. Stanovené termíny plnění byly dodrženy. 

Vzduchotechnika operačního sálu ORL Oblastní nemocnice Náchod a.s.. V průběhu prací 
přijetím změny koncepce proti PD dosaženo úspory nákladů.  

Při stanovení rozpočtových nákladů na Zpracování PD rekonstrukce psychiatrického 
oddělení v Novém Městě n. M., Oblastní nemocnice Náchod a.s. nebylo možné stanovit přesně 
jejich výši vzhledem k nutnosti rozšířit dokumentaci o další prvky. Hodnota zakázky je 
výsledkem zadávacího řízení a odpovídá předpokládanému nákladu na realizaci akce. Celkový 
náklad byl navýšen.  
Oprava 2 ks výtahů v Horní nemocnici Oblastní nemocnice Náchod a.s.  Vzhledem k rozsahu 
prací souvisejících je navržena změna názvu akce na opravu 2 výtahů a vchodových partií 
v Horní nemocnici. Rozpočtový náklad se nemění. 

Oprava krytiny na hlavním objektu nemocnice Broumov, Oblastní nemocnice Náchod a.s.. 
Jedná se v podstatě o havarijní situaci, která je vyvolána i nestejnorodou krytinou. Proti  RN , 
změnou řešení a výběrovým řízení dosaženo snížení nákladů. 
Oprava pláště, interiérů, sociálních zařízení, výměna oken, vchodových dveří LDN 
v Jaroměři, Oblastní nemocnice Náchod a.s.. Celkový stav objektu neodpovídá požadavkům. 
Proto je navrženo provedení výše uvedených prací, jejichž výsledkem bude zlepšení prostředí 
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pro pacienty, práci zdravotnického personálu, zlepšení hygienických podmínek a snížení počtu 
pacientů na některých pokojích.  
 
Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou. a.s.  
„Stavební úpravy v interním pavilonu, zřízení oddělení následné lůžkové péče“ Oblastní 
nemocnice Rychnov n. K. a.s..  Jedná se o investiční akci, která souvisí s koncepcí Zdravotnictví 
Královéhradeckého kraje schválenou Zastupitelstvem KHK dne 24. 3. 2011. Rozpočtový náklad 
předpokládal plnění objemu ve které bylo zahrnuta stavební část, náklady na zařizovací předměty 
a na zdravotnickou technologii. 
Následná jednání s ředitelem ON Rychnov n. K. a.s. a VZP Hradec Králové vedla k omezení 
uvažované restrukturalizace lůžek, což se projevilo následně ve snížení nákladů na celou akci. 
V současné době probíhají stavební práce. 
 
Oblastní nemocnice Trutnov a.s.  
Stavební příprava pro zřízení iktového centra Oblastní nemocnice Trutnov a.s..  Jedná se o 
investiční akci s podporou MZ ČR, finanční spoluúčast v rámci Evropských strukturálních fondů 
pro zajištění zdravotnických prostředků. Rozpočtové náklady na stavební část byly sníženy 
úpravou koncepce a výběrovým řízením. 
Pacientská signalizace na JIP interního oddělení Oblastní nemocnice Trutnov a.s. Současná 
signalizace je nefunkční.  
 
Městská nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem 
Rekonstrukce JIP interního oddělení Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové n. L. Vedení 
nemocnice na základě schválení v představenstvu požádalo o pozastavení této akce a to ve 
prospěch zařazení Stavebních úprav výkonového sálku urologie a vstupu do objektu 
následné péče. Jedná se o odstranění akutních nedostatků v souvislosti s prostorovými a 
hygienickými požadavky. Vstup do objektu následné péče je nezbytné řešit z hlediska 
bezpečnosti pacientů zejména v zimním období. 
 
Zdravotnický holding KHK a.s.  
Nákup sanitních vozidel pro ZZS Královéhradeckého kraje. Jedná se o převedení zůstatku 
nedočerpaných prostředků.  
 
Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov  
Finanční spoluúčast na Odstranění havarijního stavu budovy č. p. 185 Karkulka DO Pec 
pod Sněžkou. Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov. Stav objektu vyžaduje náklad na 
zateplení a další úpravy. Je zde požadovaná finanční spoluúčast. Prostředky z FRR budou 
uvolněny až na základě schválení dotace MF ČR. 

Objemová studie DO Království s rozšířením kapacity pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc. Zařízení Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov. Studie má posoudit možnost 
reálnosti vzhledem ke stavebně technickému řešení objektu a jako nezbytný podklad pro 
případné získání grantu z Evropských fondů. 
 
Léčebna dlouhodobě nemocných Hradec Králové /č. org. 8/ 
Dotace pro LDN Hradec Králové na 4 ks temperovacích vozíků pro rozvoz stravy pro pacienty. 
Z hlediska zlepšení komfortu při manipulaci se stravou k pacientům se jedná o zajištění 
adekvátní teploty pokrmů. 
 
Navýšení čerpání rozpočtových položek a zařazení nových akcí nezakládá požadavek 
navýšení rozpočtu FRR odvětví zdravotnictví. Změny jsou řešeny v rámci schváleného plánu 
a rezervy odvětví. 
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Výše uvedený materiál byl projednán s gestorem zdravotnictví paní PharmDr. Třešňákovou a 
Představenstvem Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s.. 
 
Diskuse: 
PharmDr. Třešňáková  
Doplnila, že na většině akcí se šetří a ušetřené prostředky jsou použity na další nové potřebné 
akce, např. nákup ultrazvuku do Oblastní nemocnice Jičín, opravu opláštění sociálního zařízení v 
Jaroměři, které  je v zoufalém stavu a je zde třeba vyměnit i okna a upravit sociální zázemí a dále 
upravit prostory tak, aby se zvýšila kapacita lůžek. 
Dále uvedla, že v Zastupitelstvu KHK bude projednáván  návrh 3. změny rozpočtu KHK, kde ve 
FRR odvětví zdravotnictví bude počítáno s navýšením pro úpravu bývalé budovy rentgenu 
v areálu Opočna, kde by mělo být vybudováno 4 - 5 odborných ambulancí a ambulance pro 
jednoho praktického lékaře a zachování rentgenu. Budova by měla fungovat jakoby zdravotnické 
středisko včetně oddělení správy budovy. Na této investici došlo k dohodě mezi městem Opočno 
a Královéhradeckým krajem.  
 
MUDr. Hejzlar 
Upřesnil konkrétné ,které odborné ambulance ve zdravotnickém zařízení v Opočně budou. Toto 
upřesnění bylo i předmětem jednání se starosty v Opočně.  
 
RNDr. Vachata 
Doplnil informace k uvedené rekonstrukci areálu v Opočně. 
 
 
K bodu 6 
Výsledky hospodaření Zdravotnického holdingu KHK a.s. za 1. pololetí 2011 a zpráva o 
činnosti  
Uvedl  PhDr. Scháněl,   Ing. Jarkovský uvedl komentář   
Z předložených podkladů vyplývá, že výsledky hospodaření skupiny jsou lepší než plánované a 
lepší je rovněž meziroční srovnání za stejné období. 
Vzhledem k tomu, že roční plán je aritmeticky rozpočítán na jednotlivé měsíce, skutečná úspora 
se vlivem prázdninových měsíců sníží. Srovnání s rokem 2010 je však reálné a lepší výsledek 
hospodaření, v situaci snížených úhrad od zdravotních pojišťoven o 2%, je  pozitivní.  

Plánovanému vývoji nejvíce odpovídá skutečnost v ON Jičín, mírně spoří MN Dvůr Králové nad 
Labem. Přes výrazný nárůst péče poskytované se i ON Trutnov daří držet plánovanou úroveň 
hospodářského výsledku. Hospodaření ON Náchod výrazně ovlivnilo uzavření nemocnice 
Opočno a po uhrazení nákladů restrukturalizace je zlepšení již výrazně patrné. 

Plnění stabilizačního plánu v ON Rychnov nad Kněžnou přineslo zlepšení hospodaření 
nemocnice jak proti plánu,tak proti skutečnosti loňského roku při započtení provozní dotace, 
která je za 1.pololetí nižší. 
Hospodaření samotného zdravotnického a Královéhradecké lékárny je v intencích schváleného 
plánu na r. 2011. 
 
Ing.Jarkovský dále podrobně seznámil s výsledky hospodaření jednotlivých nemocnic a 
Zdravotnického holdingu za 1. pololetí 2011 
 
Diskuse: 
PharmDr. Třešňáková 
Uzavření Opočna se pozitivně projevilo pro nemocnici Rychnov nad Kněžnou  a Náchod, situace 
v těchto nemocnicích  
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MUDr. Vaník 
Informoval o snížení plateb v nemocnici Rychnov nad Kněžnou ze strany VZP s negativním 
dopadem na nemocnici a dále informoval, že po poradě v Asociaci malých nemocnic bude 
podána žaloba na VZP u Městského soudu v Praze. 
 
MUDr. Hejzlar 
Osobní zkušenosti jako privátní lékař s VZP jsou poslední 2 roky špatné. VZP nerespektuje ani 
základní pravidla, které se nedovolí nerespektovat ostatní zdravotní pojišťovny. Jednání s VZP 
jsou vždy bez výsledku. Skupiny lékařů zvažují najímat právníka a navrhuje, zda by třeba i 
Zdravotnický holding neměl zaměstnat zdravotnického právníka v jehož kompetenci by bylo 
řešit tyto problémy, především by to měl být právník se zaměřením na  
 
PhDr. Scháněl Ph.D. 
Potvrdil, že spolupráce s VZP je špatná, zejména ve vztahu plateb za zdravotní péči. Jednání 
s VZP probíhá, v současnosti bylo jednáno k vyúčtování za rok 2010, u těchto jednání se zatím 
využívá právník ZH KHK. Informoval o jednání ke změně rozsahu sítě lůžek. Slíbené dohody ke 
změnám lůžek nebyly ze strany VZP respektovány, ale dále se v této věci jedná. 
 
Ing. Janeček 
Podpořil  názor MUDr. Hejzlara i MUDr. Vaníka Poznamenal, že z pohledu občana padá 
odpovědnost  právě na nemocnice a Královéhradecký kraj, přestože prvotní odpovědnost nese 
VZP.  
 
MUDr. Veselý 
Konstatoval, že pro všechny kraje nejsou stejné podmínky, v některých krajích a nemocnicích 
jsou úhrady za péči slušnější a tam pak tyto kraje nemusí dotovat peníze do provozu, tak jak je to 
v našem kraji.   
Poznámka k řešení problému v naplnění všech závazků, ke které se VZP zavázala při uzavření 
nemocnice Opočno.   
 
PhDr. Scháněl Ph.D. 
Uvedl, že  k Opočnu byla zpracována metodika rozdělení peněz, která by měla být součástí 
písemného smluvního vztahu s VZP. 
 
MUDr. Veselý  
Kvitoval zlepšení spolupráce a kooperace mezi jednotlivými nemocnicemi ZH KHK a to  
jak v odborné úrovni tak i v ostatních oblastech – ekonomice apod.  
 
 
 K bodu 7 
Informace o situaci v Oblastní nemocnici Rychnov nad Kněžnou  
Ing. Mottl 
Informoval o situaci v nemocnici Rychnov nad Kněžnou, seznámil s výsledky hospodaření, které 
jsou výrazně lepší než v minulém období, k čemuž přispělo i uzavření nemocnice v Opočně, za 
kterou byla převzata část zdravotní péče. Byla zvýšena obložnost lůžek, zlepšena doba 
hospitalizace, sníženy náklady na dobu hospitalizace aj. Dále informoval o zpracování 
stabilizujícího plánu. A dále podal informaci k plánované rekonstrukci v nemocnici, jednáních 
s VZP,  možnostech snížení kapacity lůžek. 
 
Diskuse: 
MUDr. Veselý 
Konstatoval, že výsledky nemocnice se zlepšují i bez přítomnosti komplementu i když je ještě 
mnoho oblastí, o kterých je třeba jednat do budoucnosti zlepšovat.  
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Ing. Janeček  
Informoval o auditu k chybějícímu komplementu, s tím že finanční výbor vzal  konečnou zprávu 
na vědomí. 
 
Ing. Mottl 
Podal podrobnější informace k auditu, z kterých  podkladů bylo čerpáno, jak bylo postupováno a 
komentoval závěr auditu, který vyčíslil a upozornil na chybějící komplement. 
 
MUDr. Hejzlar 
Se dotázal, zda se v nemocnici Rychnov nad Kněžnou budou o komplement snažit nebo ne. 
 
Ing. Mottl 
V této fázi si myslí, že spíše ne, ale záleží na tom, jak se bude dále vyvíjet financování. 
 
MUDr. Veselý 
Záleží na tom, jak se bude vyvíjet pravidla zdravotnictví celostátně. 
 
 
 K bodu 8 
Různé  
MUDr. Veselý  
Informoval o rozdělení odměn za práci ve výboru zdravotním z řad občanů. 
 
MUDr. Hejzlar  
Dotaz k nutnosti zakoupení ultrazvuku pro nemocnici Jičín, zda je personálně zajištěn.  
Dotaz k pojišťovnám, medializace právníka a dále co se týká konkurenčního prostředí, tj.  
možné zřízení krajských zdravotních pojišťoven. Pokud nebude konkurence, VZP se bude 
chovat stejně.  
 
PharmDr. Třešňáková  
Odpověděla k výše uvedeným dotazům, k ultrazvuku je vše zajištěno. Ke zdravotním 
pojišťovnám se v rámci asociace provádí analýza, otázkou je i nábor budoucích klientů. 
 
 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 v 15.35. hodin jednání ukončil.  

 
Příští jednání výboru zdravotního se uskuteční 11. října 2011 od 14.00 hodin  

 
 
 

 
 
Zapsala: Nováková Soňa 

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


