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Z á p i s 
 

z 25. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 15. 11. 2011 od 14.00 hod., v zasedací místnosti Karla Čapka  (N2.903) 

RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 
 

 
Přítomni: dle prezenční listiny, MUDr. Jiří Štětina – poslanec PČR, Mgr. Soňa Marková – 

poslanec PČR, Mgr. Táňa Šormová – předsedkyně kontrolního výboru 
Zastupitelstva KHK, RSDr. Ing. Otakar Ruml – zastupitel, PharmDr. Jana T – 
Třešňáková – členka Rady KHK  

 
Omluveni: MUDr. Otava, MUDr. Koblása  
 
Program jednání: 

 
  1.  Zahájení  
  2.  Schválení programu, schválení hostů, volba ověřovatele zápisu  
  3.  Kontrola usnesení  
  4.  Návrh na schválení změny financování jmenovitých akcí odvětví zdravotnictví, v 

rámci schváleného limitu Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje pro 
rok 2011  

  5.  Výsledky hospodaření Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s. 
za 3. čtvrtletí 2011  

  6.  Metodika rozdělení dotací Královéhradeckého kraje do oblasti zdravotnictví pro rok 
2012  

  7.  Návrh termínů jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
na 1. pololetí roku 2012  

  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. 
 
 
 K bodu 2 
Schválení programu, schválení hostů, volba ověřovatele zápisu  
I. Schválení  navrženého programu 25. jednání výboru zdravotního 

Předseda výboru seznámil přítomné s navrženým programem 25. jednání výboru zdravotního, 
zeptal se  přítomných na připomínky k programu a navrhl  zařadit bod týkající se úhradové 
politiky Ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven.  
Paní Fialová dále navrhla zařadit za bod 3) kontrolu usnesení, bod o informaci změn ve vedení 
nemocnic Zdravotnického holdingu KHK.  Návrh nového rozšířeného programu VZ zní takto:  

  1.  Zahájení  
  2.  Schválení programu, schválení hostů, volba ověřovatele zápisu  
  3. 
  4.  

Kontrola usnesení  
Informace o změnách ve vedení nemocnic 

  5.  Návrh na schválení změny financování jmenovitých akcí odvětví zdravotnictví,  
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  6. 

v rámci schváleného limitu Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje pro 
rok 2011  
Postoj výboru zdravotního k současné úhradové politice Ministerstva zdravotnictví a 
zdravotních pojišťoven 

  7.  Výsledky hospodaření Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s. 
za 3. čtvrtletí 2011  

  8.  Metodika rozdělení dotací Královéhradeckého kraje do oblasti zdravotnictví pro rok 
2012  

  9.  Návrh termínů jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
na 1. pololetí roku 2012  

  10.  Různé  
  11.  Závěr  
 
II.  Ověřovatelem zápisu byl navržen  ing. Karel Janeček 
III.  Schválení přítomných hostů dle prezenční listiny: 

PhDr. Martin Scháněl Ph. D.   ředitel Zdravotnického holdingu KHK a.s. 
Ing. Ludmila Bášová   vedoucí odboru zdravotnictví KÚ KHK 
Ing. Jiří Jarkovský   Zdravotnický holding KHK a.s. 
Libuše Hronovská   vedoucí odd. zdravotnictví a ekonomiky KÚ KHK 

 
Návrh – hlasovat o I. předloženém návrhu změny programu  

        II. navrženém ověřovateli zápisu  
        III.  schválení hostů  

 
Hlasování: 
 

K návrhu I)  k návrhu II)  k návrhu III) 
Pro  -  10   9   10 
Proti  -   0   0     0  
Zdržel se -    1   1     1 
 
 
USNESENÍ 25/41/2011/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I.  s c h v a l u j e  
  návrh programu jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

rozšířený o 2 nové navržené body a to: informace o změnách ve vedení nemocnic -
jako bod 4) a jako bod 6) Postoj výboru zdravotního k současné úhradové politice 
Ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven 

II.  s c h v a l u j e  
  ověřovatelem zápisu Ing. Karla Janečka 
III.  s c h v a l u j e  
  přítomné hosty dle prezenční listiny: 

PhDr. Martina Scháněla Ph.D., ředitele Zdravotnického holdingu KHK a.s., 
Ing. Ludmilu Bášovou, vedoucí odboru zdravotnictví KÚ KHK 
Ing. Jiřího Jarkovského, Zdravotnický holding KHK a.s. 
Libuši Hronovskou, vedoucí oddělení zdravotnictví a ekonomiky KÚ KHK 
 

        MUDr. Vambera příchod 14.10 hod 
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K bodu 3 
Kontrola usnesení  
PharmDr. Jana Třešňákové informovala o splnění usnesení č. 24/34/2011/VZ z minulého jednání 
zdravotního výboru, které bylo projednáno v Radě KHK. 
        
Dále předseda výboru konstatoval, že všechna ostatní usnesení z předchozích jednání výboru 
zdravotního jsou splněna. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
  Pro  -  11 
  Proti  -   0  
  Zdržel se -   0  
 
USNESENÍ 25/42/2011/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 
Informace o změnách ve vedení nemocnic 
 
PharmDr. Jana Třešňáková 

Informovala stručně o změnách v představenstvech a dozorčích radách krajských nemocnic, 
kromě Městské nemocnice ve Dvoře Králové nad Labem, které byly provedeny dle usnesení 
představenstva a doporučení a schválení  dozorčí radou  ZH KHK. Dále upozornila, že změna 
v představenstvech a dozorčích radách je plně v kompetencích představenstva ZH KHK. 

Záměrem těchto změn je zlepšit současný  kritický stav ve zdravotnictví, kdy jsou přicházející 
změnami z Ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven ohrožovány krajské nemocnice. 
Zájem  je  zvýšit centrální řízení nemocnic a obsazením členů Zdravotnického holdingu  KHK 
v představenstvech a dozorčích radách nemocnic, posílit vliv kraje na jejich řízení.  

Bylo navrženo aby dozorčí rady byly rozšířeny na počet 6 členů tak, aby byla zajištěna 
obsazenost v  DR všemi politickými subjekty, které se v současné době podílejí na řízení 
zdravotnictví .  

Dále informovala o jmenování nového ředitele  nemocnice v Rychnově nad Kněžnou  a to Ing. 
Miroslava Vávry.  Účelem je větší propojení nemocnic v Rychnově nad Kněžnou a Náchodě, 
kdy nemocnice v Rychnově potřebuje posílit spolupráci se silnější nemocnicí. 
 
PhDr. Scháněl 
Podrobněji vysvětlil důvody ke změnám v představenstvech a dozorčích radách nemocnic 
v návaznosti na ekonomické výsledky. 
 
MUDr. Vaník  
Vyjádřil nesouhlas se způsobem,  jakým byly tyto změny urychleně uskutečněny a dále s tím, že 
tento postup nebyl projednán v Zastupitelstvu a nikdo nebyl informován včetně členů 
zdravotního výboru. Vyjádřil názor, že tyto změny v představenstvech a dozorčích radách  
nemocnic jsou prakticky změnou v řízení nemocnic a vyjádřil obavy o jejich další budoucnost. 
Dále se dotázal, zda tato opatření nepovedou postupně k rušení jednotlivých oddělení a následně 
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k uzavření nemocnice v Rychnově nad Kněžnou  tak ,jak tomu bylo při uzavření nemocnice 
v Opočně .  
Uvedl, že nechápe odvolání ředitele nemocnice v Rychnově nad Kněžnou v době, kdy 
nemocnice byla krátce předtím chválena za zlepšení hospodářských výsledků.  
Vznesl konkrétní otázky: 

- Proč nebylo řešeno v Zastupitelstvu  KHK změna v řízení nemocnic, kterým tyto 
personální změny jsou. 

- Co konkrétně tyto změny nemocnicím přinesou a jaké následné kroky přinesou zlepšení 
péče pro pacienty jednotlivých nemocnic. 

 
PhDr. Scháněl 
Odpověděl, že změna v řízení nemocnic to není, pouze byly posíleny dozorčí rady a 
představenstva personálně a záměrem je zefektivnit činnost nemocnic.  
 
Mgr. Marková 
Uvedla, že se už delší dobu na veřejnosti o těchto krocích mluvilo a pak byla výměna hotová, 
bez  informování kohokoliv, během krátké doby. Vyjádřila názor na špatný postup v převedení 
nemocnic na obchodní společnosti, které jsou určitým způsobem uzavřené a nemají povinnost 
informovat.  Přechod na tento německý model měl přinést lepší kontrolu a otevřenost tohoto 
systému, ale tady prakticky přináší opak. Zdravotnictví by mělo být projednáváno napříč 
politickým spektrem. Dále upozornila, že jestliže hospodaříme s veřejnými penězi máme právo 
vědět, jak s nimi kraj nakládá a znát záměr kraje.  
Tento scénář v Rychnově nad Kněžnou připomíná situaci v Opočně, kdy pak došlo k uzavření 
nemocnice, proto se veřejnost obává, že k tomu dojde i v této nemocnici. Uvedla, že Ing. Vávra 
je jistě schopný člověk ale je otázka jak bude schopen řídit nemocnici v Rychnově nad Kněžnou 
bez omezení, tzn. omezení některých oddělení, která jsou i v nemocnici v Náchodě.  Dále 
vyjádřila názor, že je třeba mluvit s lidmi otevřeně a připravované záměry včas sdělit a vysvětlit. 
 
MUDr. Veselý 
Nemocnice fungují podle pravidel a pravidla určuje Zastupitelstvo kraje. Připomněl, že 
informace o hospodaření nemocnic jsou předkládány celkem pravidelně, tudíž informovanost se 
dostává. 
 
p. Řezníčková  
Připojila se k názoru, poslankyně Mgr. Markové, s tím že občané by měli být informováni o 
situaci ve zdravotnictví, která se jich dotýká i v rámci lidské slušnosti. Připojila se k otázce co 
výměna členů představenstev a DR přinese.  
 
RNDr Stejskal 
Zpochybnil působení a práci zdravotního výboru s otázkou proč je vlastně zřízen, když není 
informován o takto zásadních věcech. 
 
Dále probíhala diskuse  o otázkách kompetencí Zdravotnického holdingu, představenstev 
nemocnic a DR v souvislosti s touto výměnou a jakým způsobem by měly být tyto informace 
sdělovány občanům. 
 
MUDr. Vaník  
Připomněl, že  nedostal odpověď na výše uvedené otázky otázku a dále se podivil, že výměna 
členů statutárních orgánů nebyla projednávána v politických klubech.  
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p. Winter,  
Reagoval na zdůvodnění PharmDr. Třešňákové k výměnám členů představenstev a DR s tím, že 
se bude nejdříve analyzovat situace v nemocnicích a pak teprve řešit, což je nestandardní. Dále 
uvedl, že se na výboru byly projednávány méně závažné věci a tyto velmi důležité se neřeší.   
 
p. Šormová  
Vysvětlila náplň práce a kompetence výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. Dále 
souhlasila s tím, že v rámci slušnosti měly být tyto závažné věci včas projednány.  
 
Dr. Ruml  
Uvedl, že v minulých obdobích  byla všechna rozhodnutí  plně pod kontrolou  Zastupitelstva. 
Dnes ani nikomu nestojí za to, aby tyto informace byly sděleny a to zvláště v takto citlivé oblasti 
jako je zdravotnictví.   
 
Mgr. Marková – položila 2 základní otázky 
1.V jakém časovém horizontu lze počítat se změnou v dozorčích radách a jak se v dozorčích 
radách počítá se zastoupením všech politických stran, které jsou v Zastupitelstvu KHK ? 
2. Lze zaručit, že i po sloučení pod jednoho ředitele náchodské a rychnovské nemocnice nedojde 
v žádném případě k omezení zdravotní péče v Rychnově nad Kněžnou? 
 
PhDr. Scháněl 
Deklaroval, že k žádnému  sloučení nemocnic nedojde, nic se neplánuje . Dodržuje se postup dle 
schválené Koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje, personální změny na úrovni ředitele 
neznamenají žádné slučování. 
 
Další diskuse probíhala k otázkám pravomocí ředitele nemocnice, který může omezit péči, 
k možnosti sloučení nemocnic nebo rušení oddělení nemocnic. 
 
MUDr. Veselý 
Uvedl, že podmínkou zachování zdravotní péče je i dostatek finančních prostředků a 
nasmlouvání zdravotní péče. Vývoj ve zdravotnictví se ubírá určitým směrem a nikdo nemůže 
zaručit určitou redukci.  
 
Mgr. Marková 
Apeluje na to, že pokud bude nutné zdravotní péči omezit, je třeba to říci lidem přímo a včas. 
 
 p. Fialová 
Apelovala na to, že nemocnice Zdravotnického holdingu řídí prakticky 3 lidé a lidem se těžko 
vysvětlí, proč se bude zdravotní péče postupně přesouvat do nemocnice v Náchodě, když ve 
vedení dvou důležitých nemocnic je jeden člověk.  Nic nebylo projednáno dopředu, vše se sdělí 
až se zpožděním a lidé z těchto regionů jsou naštvaní a neuvěří, že rychnovská nemocnice 
nedopadne stejně jako nemocnice v Opočně. 
  
Opětovná diskuse probíhala k otázkám: 

• Koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje  a její vývoj 
• Budoucnost nemocnice v Rychnově nad Kněžnou. 
• Vztah zdravotních pojišťoven ke krajským nemocnicím  
• Potřebnost  počtu nemocnic a odborných oddělení ve vztahu k regionu 
• Ekonomická  zajištěnost  krajských nemocnic 

 
Diskuse se zúčastnili :  
p. Winter, Mgr. Marková, RNDr.Stejskal, p. Fiala, MUDr. Hýsek, MUDr. Veselý, PharmDr. 
Třešňáková, MUDr. Vaník 
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  p. Fiala příchod 14.25 
MUDr. Vambera,  MUDr. Hejzlar odchod 15.15 hod 

     RNDr. Stejskal odchod 15.30 hod 
 
Návrh usnesení:   
Výbor zdravotní nesouhlasí s postupem vedení Královéhradeckého kraje při změnách ve 
vedení krajských nemocnic! 
 
hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
  Pro  -  5 
  Proti  -  1 
  Zdržel se -  3 
 
Usnesení nebylo přijato. 
 
 
K bodu 5 
Návrh na schválení změny financování jmenovitých akcí odvětví zdravotnictví, v rámci 
schváleného limitu Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje pro rok 2011  
 
Materiál přednesla paní ing. Bášová 

Materiál je předkládán jako poklad pro jednání   Zastupitelstva Královéhradeckého kraje dne  1. 
12. 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 ZH KHK a.s. Změny v čerpání Fondu nezakládají  požadavky 
na jeho navýšení. Jedná se o změny financování jmenovitých akcí, v rámci schváleného limitu 
rozpočtu pro rok 2011 – Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje pro odvětví 
zdravotnictví. 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. 
 
Oblastní nemocnice Jičín a.s. 
Oprava krytiny objektu OKB v nemocnici Jičín. Výběrovým řízením na dodavatele  byl snížen 
rozpočtový náklad.  Akce je řádně ukončena  a vypořádána. 
Oprava krytin stravovacího provozu, garáží a náhradního zdroje v nemocnici Nový 
Bydžov. Jedná se o rozsáhlou a členitou plochu krytiny, kterou bude nutné řešit v budoucnu 
kompletní výměnou. Posouzením současného stavu však nyní postačí oprava ve výše uvedeném 
objemu.  
Oprava kanalizace II. etapa  v nemocnici Jičín. V rámci I. etapy bude provedena oprava části 
řadu s tím, že navrhovaný objem  II. etapy by  měl vyřešit dofinancování akce po odkrytí 
navazující kanalizace. Navržená I.etapa ukáže rozsah celkového poškození. Jedná se o páteřní 
kanalizaci  75 let starou, která prochází centrem areálu. Předpokládaný náklad pozitivně ovlivní 
výběrové řízení na dodavatele. 
Oprava krytiny objektu biochemie a mikrobiologie nemocnice Jičín. Jedná se o nezbytné 
opravy krytiny. Zatékání  do objektu, ve kterém jsou umístěny zdravotnické prostředky značné 
pořizovací hodnoty. 
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Oblastní nemocnice Náchod a.s.  
Rekonstrukce interního oddělení nemocnice Broumov – vybavení.  
Realizace ukončena. Výběrovým řízením na dodavatele zařizovacích předmětů docíleno úspory. 
Částka je navržena k využití v rámci zařazovaných akcí v rámci FRR odvětví. 
Informa ční technologie-dokončení digitalizace, Oblastní  nemocnice Náchod  a.s..  
Pro tento účel je na ZH KHK a.s. deponovaný objem,  který je uvolňován ve prospěch nemocnic 
na základě  objektivně posouzených potřeb a výběrových řízení.  
Havárie provozu RTG nemocnice Broumov.  
Jedná se o finanční příspěvek na  doplnění  příslušenství  k  RTG, který jinak vyhovuje 
atomovému zákonu,  avšak příslušenství je plně nevyhovující. Z toho důvodu je zařízení mimo 
provoz.  
II.Etapa Generelu Oblastní nemocnice Náchod a.s.  
Výběrovými řízeními na demolice  a dalšími úspornými opatřeními  především výběrovým 
řízení na zpracovatele projektové dokumentace a opatřením koncepčního rázu dochází k snížení 
nákladů.  Prostředky jsou navrženy k využití na  údržbu a opravy majetku Královéhradeckého 
kraje v rámci odvětví zdravotnictví. 
 
Oblastní nemocnice Rychnov n. K., a.s.  
„Rekonstrukce rozvodů plynů na  gynekologickém OP“  
Akce byla realizována z vlastních prostředků nemocnice v souvislosti s dalším řešením. Uspořená 
částka je navržena k využití v rámci zařazovaných akcí v rámci FRR odvětví. 
Projektová dokumentace zdrojové stanice-rozvod mediciálních plynů pro nemocnici.  
Stávající kompresorová stanice již neodpovídá požadavkům platné normy ČSN EN ISO 7396-1 a 
LEK-15.  Dokumentace slouží i ke zpracování cenové nabídky vlastní realizace rekonstrukce 
stanice, která je ve značně neuspokojivém  stavu i ze stavebního hlediska. 
 
Oblastní nemocnice Trutnov a.s 
Pacientská signalizace na JIP interního oddělení Oblastní nemocnice Trutnov a.s. Její 
realizace byla schválena Z KHK dne 8. 9. 2011. Při realizaci došlo ke snížení nákladů 
technologickou úpravou a zařazením akce do pořizování dlouhodobého majetku KHK. 
Informa ční technologie-dokončení digitalizace, Oblastní  nemocnice Trutnov a.s.. Pro tento 
účel je na ZH KHK a.s. deponovaný objem, který je uvolňován ve prospěch nemocnic na 
základě  objektivně posouzených potřeb a výběrových řízení.  
Oprava kompresorové stanice-rozvod mediciálních plynů.  
Stávající kompresorová stanice již neodpovídá požadavkům platné normy ČSN  EN ISO 7396-1 
a LEK-15. Oprava sleduje doplnění technologie tak, aby byly  splněny požadavky, které  přímo 
souvisí s realizací zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech. 
 
Městská nemocnice a.s. Dvůr Králové n. L.  
Stavební  úpravy výkonového sálku urologie a vstupu do objektu následné péče.  
Jedná se o odstranění akutních nedostatků v souvislosti s prostorovými  a  hygienickými 
požadavky na urologickém výkonovém sálku  a rekonstrukci vstupu do objektu následné péče. 
Při výběrovém řízení na dodavatele stavby bylo zjištěno, že návrh řešení vstupu do objektu 
následné péče si vyžádá zvýšení nákladů.  Jedná se o bezpečnostní opatření  s ohledem na 
seniory a splnění podmínek BOZP. Spojením těchto akcí dosaženo příznivějších cenových 
podmínek. 
Informa ční technologie-dokončení digitalizace,  Městské nemocnice Dvůr Králové n. L., a.s.. 
Pro tento účel je na ZH KHK a.s. deponovaný objem , který je uvolňován ve prospěch nemocnic, 
na základě objektivně posouzených potřeb a výběrových řízení.  
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Zdravotnický holding KHK a.s 
Informa ční technologie-dokončení digitalizace. Pro tento účel je na ZH KHK a.s. deponován  
objem, který je tímto návrhem uvolňován ve prospěch nemocnic na základě  objektivně 
posouzených  potřeb a výběrových řízení. č.  
Digitalizace pracovišť nemocnic-I.etapa. Jedná se o zůstatek prostředků nedočerpaných 
v rámci uvedené akce na zajištění administrativních úkonů,  které nebudou realizovány. Částka 
je navržena k využití v rámci zařazovaných akcí v rámci FRR odvětví. 
Dodávka a implementace systému FaMa. Upgrade implementace SW podpory FaMa. 
Předmětem je dodávka a zavedení informačního systému, implementace stávajícího,  pro 
začleněná zdravotnická zařízení ve ZH KHK a.s. Jedná se o centralizaci informací o stavu 
zdravotnických prostředků v jednotlivých nemocnicích a možnosti centrálního řízení jejich 
nákupu. 

Sdružení  ozdravoven a léčeben okresu Trutnov 
Finanční spoluúčast na Odstranění havarijního stavu pláště hlavní budovy Dětské 
ozdravovny  Svatý Petr, Špindlerův Mlýn. Stav objektu vyžaduje opravu pláště a jeho 
zateplení. Akce je realizována postupně  dle možností z prostředků  organizace, fondu 
reprodukce. 

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého  
Finanční spoluúčast na nákupu a instalaci prefabrikované garáže pro umístění náhradního 
vozidla výjezdové skupiny ZZS v Rychnově nad Kněžnou..  Stávající objekt disponuje  garážemi 
pro umístění dvou sanitních vozidel. Pro umístění vozidla dalšího není zabezpečeno stání 
v uzavřeném zatepleném prostoru, který vyžaduje zdravotnické vybavení sanitních vozidel.  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
  Pro  -  9 
  Proti  -  0 
  Zdržel se -  0 
 
USNESENÍ 25/43/2011/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I.  d o p o r u č u j e  
  ke schválení návrh změny financování jmenovitých akcí odvětví zdravotnictví v rámci 

schváleného limitu Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje pro rok 
2011 dle předlohy. 

 
p. Cholevová – odchod 15. 50 hod (přítomno 8 členů VZ) 

 
K bodu 6 
Postoj výboru zdravotního k současné úhradové politice Ministerstva zdravotnictví a 
zdravotních pojišťoven 

Pharm Dr. Třešňáková  
Informovala o zaslání otevřeného dopisu  AKČR k úhradové politice zdravotnictví v ČR. 

MUDr. Veselý 
Uvedl, že pravidla určuje Ministerstvo zdravotnictví, kam by mělo být nasměrováno usnesení 
výboru zdravotního a dále, zda je potřeba přijmout usnesení pro zastupitelstvo KHK. 
Dále navrhl zvážit pozvání ing. Pechánka, ředitele krajské pobočky VZP v Hradci Králové 
k jednání na výbor zdravotní. Uvedl, že ředitel VZP je ochoten uspořádat seminář k této 
problematice s názornou prezentací  
 



 9 

p. Řezníčková 
Vyjádřila názor, že pokud ministr Heger podepsal memorandum se zdravotními pojišťovnami, 
nemá v současné době význam  přijímat nějaká usnesení . 

       p. Fiala – odchod 16.00 hod  
přítomno 7 členů VZ výbor zdravotní není usnášeníschopný 

 
 
K bodu 7 
Výsledky hospodaření Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s. 
za 3. čtvrtletí 2011  
 
Ing. Jarkovský 
Přednesl Informace k tomuto bodu, členové výboru materiály s výsledky hospodaření dostali 
v tabulce elektronicky ještě před jednáním výboru. 

Ing. Jarkovský podrobně rozebral všechny předložené výsledky hospodaření. Tato čísla referují 
podrobně o efektivitě a nákladovosti zdravotní péče. 
Porovnal výsledky loňského roku k roku letošnímu v jednotlivých kategoriích a dle jednotlivých 
nemocnic. 
 
Diskuse: 

MUDr. Vaník 
Připomínka k mikrobiologické laboratoři. 

p. Řezníčková 
Dotaz na převedení finančních prostředkům ze zdravotních pojišťoven za pacienty z nemocnice 
Opočno do nemocnice Náchod  a Rychnov kam  byla zdravotní péče převedena.  

Ing. Jarkovský 
Zálohy jsou převáděny do nemocnice Rychnov nad Kněžnou a Náchod, výkony jsou plněny.  
Efekt restrukturalizace se projevil plně až teď v 2. pololetí, další výsledky budou až po 
konečném uzavření roku 2011 

p. Řezníčkova 
Dotaz na zvýšení mezd lékařů v nemocnici Jičín oproti podepsané dohodě. 

Ing. Jarkovský 
Podal vysvětlení, důvodem jsou přesčasové práce lékařů, je třeba sladit mzdový předpis ve všech 
nemocnicích, v současné chvíli nějaké rozdíly jsou. 
Další podrobnější informaci k dotazu podal PhDr. Scháněl. 
 
  
K bodu 8 
Metodika rozdělení dotací Královéhradeckého kraje do oblasti zdravotnictví pro rok 2012  

Ing. Jarkovský  
Názorně odprezentoval a vysvětlil systém dotací v oblasti zdravotnictví, byla vyhodnocena 
veškerá data a systém  přidělování dotací z minulosti dle nichž  byla pro rok 2012 nastavena 
určitá pravidla.  Míra objektivity s poskytnutím dotace je nastavena na používané aktivní lůžko, 
které je obsazeno pacientem a ne na prázdná lůžka. Druhá část poskytování dotací je spojena se 
systémem DRG. 
 
p. Hronovská 
Poznamenala, že Královéhradecký kraj neposkytuje dotace ale závazek veřejné služby. Dle počtu 
lůžek a tímto prezentovaným  způsobem nelze závazek přidělit. 
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Ing. Jarkovský a PhDr. Scháněl podal další vysvětlení i s tím, že nemocnice budou ve ztrátě. 
 
 
 K bodu 9 
Návrh termínů jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje na 1. 
pololetí roku 2012  
 
Návrhy termínů zasedání výboru zdravotního na 1. pololetí 2012 
 
Navrhovaný termín VZ    Zasedání Zastupitelstva KHK 
Leden  10. 1.  (k Zast. 26. 1.)   26. 1. 2012 
únor     7. 2.      není 
březen  6. 3.  (k Zast. 22. 3.)   22. 3.  2012  
duben  17. 4.  (k Zast. 3. 5.)   není 
květen           29. 5.  (k Zast. 14.6.)   3. 5. 2012 
červen dle potřeby     14. 6.  2012 
 
Vzhledem k tomu, že výbor není usnášeníschopný byl domluven termín lednového zasedání a to 
na 10. 1. 2012 a další termíny budou schváleny na lednovém  jednání výboru zdravotním 
 
 
 K bodu10 
Různé  
 
p. Řezníčková 

• Připomínka, že nebyl zaslán zápis o jednání s MUDr. Horákem, ředitelem VZP, členům 
výboru bude zaslán. 

• Dále vznesla připomínky k úhradové přihlášce a prováděcímu předpisu ministerstva 
zdravotnictví, kdy byl dán malý časový prostor na vyjádření připomínek. 

 
MUDr. Vaník 

• Oznámil své odstoupení z členství ve výboru zdravotním Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje.  

 
 
 
 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 16. 20 hod. hodin jednání 
ukončil.  

 
Příští jednání výboru zdravotního se uskuteční 10. 1. 2012 od 14.00 hodin. 
 
 
 

 
 
 
Zapsala: Nováková Soňa  

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


