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Z á p i s 
 

z 26. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 10. 1. 2012 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,  
 
Omluveni:  MUDr. Hejzlar, J. Winter, MUDr. Hýsek, R. Fiala 
 
Program jednání: 

  1.  Zahájení  
  2.  Schválení programu, schválení hostů, volba ověřovatele zápisu  
  3.  Kontrola usnesení  
  4.  Návrh převodu nevyčerpaných prostředků z přidělených limitů v rozpočtu Fondu 

rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje pro odvětví zdravotnictví na rok 2011 
do rozpočtu kraje na rok 2012, se zachováním původního účelu akcí  

  5.  Návrh na darování movitého majetku Oblastní nemocnici Rychnov nad Kněžnou, a.s.  
  6.  Návrhy Smluv o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací 

platby za plnění závazku veřejné služby – Oblastní nemocnice Jičín a.s., Městské 
nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem, Oblastní nemocnice Náchod a.s., Oblastní 
nemocnice Rychnov nad Kněžnou a.s., Oblastní nemocnice Trutnov a.s.  

  7.  Návrh na zapojení výsledku hospodaření kap. 15 - zdravotnictví za rok 2011 do 
rozpočtu kraje na rok 2012  

  8.  Návrh na výši vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby - zajištění urgentní 
(neodkladné) akutní lůžkové a ambulantní nemocniční péče  

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

  10.  Různé  
  11.  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 26. jednání výboru zdravotního 

Předseda výboru seznámil přítomné s navrženým programem 26. jednání výboru zdravotního, 
zeptal se přítomných na připomínky k programu a navrhl zařadit do programu nový bod týkající 
se Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou.  Návrh nového rozšířeného programu VZ zní 
takto:  
 
  1.  Zahájení  
  2.  Schválení programu, schválení hostů, volba ověřovatele zápisu  
  3.  Kontrola usnesení  
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  4.  Návrh převodu nevyčerpaných prostředků z přidělených limitů v rozpočtu Fondu 
rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje pro odvětví zdravotnictví na rok 2011 
do rozpočtu kraje na rok 2012, se zachováním původního účelu akcí  

  5.  Návrh na darování movitého majetku Oblastní nemocnici Rychnov nad Kněžnou, a.s.  
  6.  Návrhy Smluv o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací 

platby za plnění závazku veřejné služby – Oblastní nemocnice Jičín a.s., Městské 
nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem, Oblastní nemocnice Náchod a.s., Oblastní 
nemocnice Rychnov nad Kněžnou a.s., Oblastní nemocnice Trutnov a.s.  

  7.  Návrh na zapojení výsledku hospodaření kap. 15 - zdravotnictví za rok 2011 do 
rozpočtu kraje na rok 2012  

  8.  Návrh na výši vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby - zajištění urgentní 
(neodkladné) akutní lůžkové a ambulantní nemocniční péče  

  9.  Informace k Oblastní nemocnici Rychnov nad Kněžnou  
  10.  Návrhy termínů jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

na 1. pololetí roku 2012  
  11.  Různé  
  12.  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. 
Ing. Miroslav Vávra CSc.      ředitel ON Náchod a ON Rychnov nad Kněžnou 

 
 
Hlasování: 
 

K návrhu I)  k návrhu II)  k návrhu III) 
Pro  -    8   8     8 
Proti  -   0   0     0  
Zdržel se -    0   0     0 
 
 
USNESENÍ 26/1/2012/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 1 nový bod a to: Informace k Oblastní nemocnici Rychnov nad Kněžnou -
jako bod 9) 

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. 
Ing. Miroslava Vávru, CSc., ředitele ON Náchod a ON Rychnov nad Kněžnou 
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 K bodu 3 
Kontrola usnesení  
 
Předseda výboru konstatoval, že všechna usnesení z minulých jednání výboru jsou splněna. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
  Pro  - 8   
  Proti  - 0  
  Zdržel se - 0  
 
USNESENÍ 26/2/2012/VZ 
výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

I.  b e r e   n a   v ě d o m í  
  kontrolu usnesení výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
 
 K bodu 4 
Návrh převodu nevyčerpaných prostředků z přidělených limitů v rozpočtu Fondu rozvoje 
a reprodukce Královéhradeckého kraje pro odvětví zdravotnictví na rok 2011 do rozpočtu 
kraje na rok 2012, se zachováním původního účelu akcí  
 
 S návrhem seznámila ing. Ludmila Bášová, vedoucí odboru zdravotnictví 
 
Z  důvodů, které jsou níže uvedeny, nebylo možné ke konci rozpočtového roku 2011 dočerpat 
všechny přidělené limity na schválené akce odvětví zdravotnictví z Fondu rozvoje a reprodukce 
kraje. Z tohoto je navrženo v souladu se statusem Fondu rozvoje a reprodukce 
Královéhradeckého kraje převedení těchto nedočerpaných prostředků do rozpočtu Fondu rozvoje 
a reprodukce Královéhradeckého kraje pro rok 2012, se zachováním původního účelu akcí. 
Z celkem převáděného objemu činí podíl lůžkových zdravotnických zařízení začleněný pod 
Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. cca 98,5 % a příspěvkové organizace odvětví 
zdravotnictví cca 1,5 %. Jedná se především o výstavbu Generelu Oblastní nemocnice Náchod 
a.s., která je v přípravné fázi výběrového řízení na dodavatele akce a rekonstrukci lůžkové 
psychiatrie v Novém Městě, která je rovněž v procesu výběrového řízení na dodavatele. 
Akce zejména z položky údržby nebylo možné plně zrealizovat pro přidělení prostředků v druhé 
polovině nebo ke konci roku 2011, případně jejich realizace nemohla proběhnout z technických 
důvodů, nebo bylo nutné jejich realizaci odsunout v souvislosti s navazující akcí. Investiční 
dotace do nemocnic nebylo možné ve všech případech převést, protože pro složitost 
problematiky, zejména s informačními technologiemi, nebyla do konce roku ukončena některá 
výběrová řízení.  Z uvedených důvodů je potřeba akce dokončit a finanční prostředky čerpat 
v roce 2012, v souladu se Statusem fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje a se 
zachováním původního účelu akcí. 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
  Pro  - 8  
  Proti  -  0 
  Zdržel se -  0 
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USNESENÍ 26/3/2012/VZ 
výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I.  b e r e   n a   v ě d o m í  
  návrh převodu nevyčerpaných prostředků z přidělených limitů v rozpočtu Fondu 

rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje pro odvětví zdravotnictví na rok 2011 
do rozpočtu kraje na rok 2012, se zachováním původního účelu akcí 

 
 
 K bodu 5 
Návrh na darování movitého majetku Oblastní nemocnici Rychnov nad Kněžnou, a.s.  
  
S návrhem seznámila ing. Ludmila Bášová, vedoucí odboru zdravotnictví 
 
Jedná se o darování movitého majetku (soupis  obdrželi členové výboru zdravotního elektronicky),  
který byl pořízen v rámci akce Stavební úpravy v interním pavilonu, zřízení oddělení následné 
lůžkové péče, Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou a. s.. 
Ostatní stávající movitý majetek byl v minulosti rovněž Oblastní nemocni Rychnov nad Kněžnou a. 
s. darován. Jedná se tedy o to, aby zůstala zachována jednota a celistvost ve správě movitého 
majetku na jednom místě. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
  Pro  - 8  
  Proti  - 0  
  Zdržel se - 0  
 
USNESENÍ 26/4/2012/VZ 
výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I.  s o u h l a s í  
  s návrhem na darování movitého majetku Oblastní nemocnici Rychnov nad Kněžnou 

a.s. dle předloženého soupisu. 
 
 
 K bodu 6 
Návrhy Smluv o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby 
za plnění závazku veřejné služby – Oblastní nemocnice Jičín a.s., Městské nemocnice a.s. 
Dvůr Králové nad Labem, Oblastní nemocnice Náchod a.s., Oblastní nemocnice Rychnov 
nad Kněžnou a.s., Oblastní nemocnice Trutnov a.s.  
 
S návrhem seznámila ing. Ludmila Bášová, vedoucí odboru zdravotnictví 
 
Královéhradecký kraj poprvé roku 2010 uzavřel s jednotlivými zdravotnickými zařízeními 
v kraji smlouvy o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění 
závazku veřejné služby. Na základě těchto smluv jsou jednotlivým zdravotnickým zařízením 
poskytovány Královéhradeckým krajem finanční prostředky, které slouží k pokrytí části nákladů 
vzniklých v souvislosti s poskytováním zdravotní péče v Královéhradeckém kraji. 
Vzhledem ke skutečnosti, že smlouvy o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí 
vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby byly uzavírány s platností vždy na 1 rok, je 
opětovně navrhováno, aby Královéhradecký kraj uzavřel vždy smlouvu se zdravotnickým 
zařízením, které poskytuje zdravotní péči v příslušné spádové oblasti. Spádové oblasti se ve 
značné části překrývají s územím jednotlivých okresů, avšak přesné hranice spádových oblastí 
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není v praxi možné stanovit, a proto často spádová oblast jednoho zdravotnického zařízení 
v minimálním rozsahu zasahuje i do sousedního okresu. 
Obecně lze konstatovat, že v každém okrese je subvencováno vždy jedno zdravotnické zařízení. 
Poněkud odlišná situace je v okrese Trutnov. Jedná se o okres s největší rozlohou a nejvyšším 
počtem obyvatel. V tomto okrese proto bude uzavřena smlouva se dvěma zdravotnickými 
zařízeními.  
Z textu navržené smlouvy vyplývá, že konkrétní výši vyrovnávací platby stanoví kraj svým 
rozhodnutím (rozhodnutí Zastupitelstva Královéhradeckého kraje). Podkladem pro rozhodnutí 
Kraje o výši vyrovnávací platby je analýza, vycházející zejména z výroční zprávy příslušné 
nemocnice, zprávy auditora nemocnice, účetní závěrky nemocnice a dalších dokumentů a 
podkladů získaných prostřednictvím Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s. 
Návrhy smluv o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění 
závazku veřejné služby vycházejí ze smluv, které byly použity pro rok 2011 a byly vypracovány 
po vzoru Pardubického kraje a Libereckého kraje.  
 
Diskuse: 
p. Fialová  
Týká se smlouva i Česko-německé horské nemocnice Krkonoše s.r.o. ve Vrchlabí ? 
 
Ing. Bášová 
Pro rok 2011 byla s touto nemocnicí smlouva uzavřená, mělo by se to týkat i letošního roku ale 
je třeba rozhodnutí Zastupitelstva.  
 

Příchod MUDr. Otava – 14.30 hod 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
  Pro  - 8  
  Proti  - 0  
  Zdržel se - 1  
 
 
USNESENÍ 26/5/2012/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I.  d o p o r u č u j e  
ke schválení návrhy Smluv o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí 
vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby  Oblastní nemocnice Jičín a.s., 
Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem, Oblastní nemocnice Náchod a.s., 
Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou a.s., Oblastní nemocnice Trutnov a.s. 

  

 
 
 K bodu 7 
Návrh na zapojení výsledku hospodaření kap. 15 - zdravotnictví za rok 2011 do rozpočtu 
kraje na rok 2012  
 
S návrhem seznámila ing. Ludmila Bášová, vedoucí odboru zdravotnictví 
 
Radě Královéhradeckého kraje a Zastupitelstvu Královéhradeckého je předkládán  návrh na 
zapojení výsledku hospodaření za rok 2011 kapitoly 15 - zdravotnictví do rozpočtu kraje na rok 
2012. Jedná se o následující položky: 
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1) Příspěvek pro Fakultní nemocnici Hradec Králové   
 Na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/19/1334/2011 ze dne 

24.3.2011 uzavřel Královéhradecký kraj s Fakultní nemocnicí Hradec Králové Smlouvu o 
závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku 
veřejné služby na zajištění lékařské pohotovostní služby pro obyvatele na spádovém území 
Královéhradeckého kraje dne 22.4.2011. Současně byla schválena výše vyrovnávací platby 
za rok 2011. Vyrovnávací platby jsou splatné čtvrtletně po obdržení podkladů ze strany 
Fakultní nemocnice. Podklady za IV. čtvrtletí 2011 Fakultní nemocnice Hradec Králové 
dodá v souladu s podepsanou smlouvou ve lhůtě 40 dnů po uplynutí čtvrtletí, de facto až 
v únoru 2012. Na základě této skutečnosti (jedná se o účelový závazek kraje) se žádá zapojit 
nečerpaný zůstatek vyrovnávací platby za rok 2011 do roku 2012. 

 
2) Účelově určené položky z kapitoly 13  na programy spolufinancované z prostředků EU 

a) Oblastní nemocnice Jičín a.s. na akce:  Ekologizace zdroje vytápění v Oblastní nemocnici 
Jičín a.s. a Ekologizace zdroje vytápění v Oblastní nemocnici Jičín a.s. -  nemocnice 
Nový Bydžov.  jedná se o vyčleněné finanční prostředky na zajištění realizace včetně 
projektových dokumentací. Do konce roku 2011 se zatím uskutečnily výběrová řízení na 
dodavatele investičních akcí. Jelikož se jedná o účelově schválené finanční prostředky na 
spolufinancování investičních akcí, žádáme proto o převod nečerpaných finančních 
prostředků do roku 2012 

b) Oblastní nemocnice Trutnov a.s. na akci:  Zateplení budov v areálu Oblastní nemocnice 
Trutnov –  akce byla zahájena v roce 2011, dokončení akce až 2013. 

c) Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje na akci: „Přeshraniční 
spolupráce zdravotnických záchranných služeb Královéhradeckého kraje a Jelenije 
Góry“. V roce 2011 vyčleněné finanční prostředky na spolufinancování běžných výdajů – 
financování akce přechází i do roku 2012 

 
3) Investiční akce spolufinancované ze státního rozpočtu 

Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov – akce „Odstranění havarijního stavu budovy 
č.p. 185 Karkulka, Dětské ozdravovny, Pec pod Sněžkou, včetně bezbariérového provozu, 
III. etapa, SOL Trutnov“. Královéhradecký kraj obdržel dne 30.12.2011 změnu rozhodnutí o 
poskytnutí dotace č.j. 12/111533/2011-122 a to ve lhůtě pro dokončení realizace akce, která 
byla nově stanovena do 30.4.2012 a ve změně dofinancování a dokončení akce z vlastních 
zdrojů (úspora finančních prostředků v roce 2011 je v ostatních běžných výdajích). 

 
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů přesun 
výsledku hospodaření z roku 2011 do roku 2012 nemá dopad do rozpočtu kraje (o nečerpané 
schválené finanční prostředky v roce 2011 se navýší rozpočet roku 2012). 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
  Pro  - 9  
  Proti  - 0  
  Zdržel se -  0 
 
USNESENÍ 26/6/2012/VZ 
výbor zdravotní  Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I.  b e r e   n a   v ě d o m í  
  návrh na zapojení výsledku hospodaření kapitoly 15 - zdravotnictví za rok 2011 do 

rozpočtu kraje na rok 2012 
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 K bodu 8 
Návrh na výši vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby - zajištění urgentní 
(neodkladné) akutní lůžkové a ambulantní nemocniční péče  
 
S návrhem seznámila ing. Ludmila Bášová, vedoucí odboru zdravotnictví 
 
Na základě smluv o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za 
plnění závazku veřejné služby se jednotlivá zdravotnická zařízení zavazují k provozování těch 
oborů, které jsou v rámci jejich činnosti ztrátové (veřejná služba). Tomuto závazku 
zdravotnických zařízení však koresponduje povinnost Královéhradeckého kraje poskytnout 
vyrovnávací platbu, a to maximálně v rozsahu nezbytném pro úhradu nákladů vynaložených 
v souvislosti s plněním závazku poskytovat veřejnou službu. Kraj při výpočtu stanovení výše 
vyrovnávací platby zohlednil příslušné výnosy (zejm. příjmy od zdravotních pojišťoven) a 
přiměřený zisk zdravotnických zařízení za plnění závazku poskytovat veřejnou službu. 
Uvedenou smlouvou o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby 
za plnění závazku veřejné služby se zdravotnická zařízení zavazují využít vyrovnávací platbu za 
plnění závazku poskytovat veřejnou službu výlučně pro účely poskytování této služby. 
Zdravotnická zařízení jsou povinna vést oddělenou evidenci výnosů a nákladů, která se týká 
poskytování veřejné služby. Výsledky oddělené evidence jsou zdravotnická zařízení povinna 
předložit Kraji v souladu s účetní závěrkou. Nedílnou součástí těchto výsledků bude podrobný 
popis postupu všech výpočtů, zejména alokačních poměrů s uvedením hodnot všech použitých 
parametrů. 
Při stanovení výše vyrovnávacích plateb pro jednotlivá zdravotnická zařízení bylo vycházeno 
z ekonomických dokumentů zdravotnických zařízení za předcházející období – 2010 (zejm. 
výroční zprávy,  zprávy auditora a účetní závěrky), předběžných výsledků hospodaření 
zdravotnických zařízení za rok 2011 a dalších dokumentů předložených prostřednictvím 
Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s. Konečný návrh výše vyrovnávacích 
plateb byl pak stanoven jako rozdíl mezi předpokládanými náklady a příjmy, které se vztahují 
k poskytování veřejné služby. Návrh na stanovení vyrovnávacích plateb rovněž vycházel 
z částky, která byla pro účely vyrovnávacích plateb schválena v rámci rozpočtu 
Královéhradeckého kraje pro rok 2012.  
Předkládaný návrh byl odsouhlasen řediteli a ekonomy jednotlivých zdravotnických zařízení  
Poskytnutí vyrovnávacích plateb má dopad do čerpání rozpočtu Královéhradeckého kraje. Kryto 
v rámci kapitoly 15. 

Příchod  RNDr. Stejskal – 14.40 hod 
 
Diskuse: 
p. Řezníčková  
Dotaz ke změně kritérií pro poskytování dotací. 
 
Ing. Jarkovský 
Jedná se pouze o drobné úpravy, v principu se nic nezměnilo. Dotace se dávají na skutečné 
pacienty ne na prázdné lůžko. Např. pro ON Náchod dotace výrazně poklesla, z důvodu omezené 
péče při rekonstrukci nemocnice a ta se přenesla do Rychnova, kde byla dotace navýšena. 
Jsou zohledňována 2 kritéria a to jak je lůžko obsazené a jak je těžký pacient. 
 
MUDr. Veselý  
Kvitoval správné nastavení přidělování dotací a zohlednění 2 výše uvedených kritérií při jejich 
přidělování. 
 
Ing. Jarkovský 
Některé nemocnice např. Městská nemocnice ve Dvoře Králové nad Labem je zase 
znevýhodněna z důvodu nižších plateb od VZP. 
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p. Řezníčková 
Je nějaký výrazný rozdíl v příspěvku pro jednotlivé nemocnice nebo je přibližně stejný? 
 
PhDr. Scháněl  
Uvedl konkrétně hodnoty casemixu pro jednotlivé nemocnice, dle kterých se také posuzují 
jednotlivé příspěvky. 
 
MUDr. Štětina 
Dotaz k iktovému centru v Oblastní nemocnici Náchod. 
 
Ing. Vávra 
Iktové centrum v nemocnici Náchod je postaveno z vlastních prostředků, je plně funkční a plně 
vybaveno. Statut iktového centra ale nemá, protože nebyl vykonán potřebný počet trombolíz. 
Dále  se jednalo a nyní přišla odpověď, že v Oblastní nemocnici Náchod nebyly splněny 
požadované parametry. Proti jiným nemocnicím, které čerpají až 1 miliardu na iktová centra a 
Náchodská nemocnice nečerpá žádné finanční prostředky, přesto nebylo iktové centrum 
povoleno. V této věci byla podána stížnost. Nehledě k tomu, že Fakultní nemocnice v Hradci 
Králové je nyní zahlcována případy a náchodská nemocnice, i když  má dostatečné vybavení, 
nemůže iktové centrum provozovat. 
 
MUDr. Štětina 
Přislíbil představení tohoto problému na zdravotním výboru Parlamentu ČR a dále, že bude i 
přes koaliční partnerství, tvrdě trvat na podrobném vysvětlení. 
 
p. Řezníčková 
Připomínka k úhradové vyhlášce k dojezdovým časům, vzhledem k jednotlivým diagnózám. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
  Pro  - 10  
  Proti  -            0 
  Zdržel se -    0 
 
USNESENÍ 26/7/2012/VZ 
výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I.  d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje ke schválení návrh na výši vyrovnávací 

platby za poskytování veřejné služby - zajištění urgentní (neodkladné) akutní lůžkové 
a ambulantní nemocniční péče 

 
 
 
K bodu 9 
Informace k Oblastní nemocnici Rychnov nad Kněžnou  
 
Ing. Miroslav Vávra CSc., ředitel nemocnice podal informaci o současné situaci v nemocnici, 
s poznámkou, že doba jeho působení zde je zatím krátká a řadu věcí teprve zjišťuje. 

• Ke smlouvám s VZP – Všeobecná zdravotní pojišťovna nepřistoupila ke změně 
lůžkového fondu, je veden agresivní způsob jednání ke snižování počtu lůžek. 
Výsledkem těchto jednání je zjišťování jaká nastavit opatření ke zlepšení hospodářského 
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výsledku. V současné době probíhá s VZP soudní spor, pokud se prohraje, hospodářský 
výsledek se opět o nemalou částku sníží. 

• Velmi detailnímu posouzení budou podrobeny nezdravotní činnosti, tzn. ty,  které  
nesouvisí s poskytováním zdravotní péče.  

• Účetnictví a informační soustava vedené v rychnovské nemocnici nemají standardní 
charakter, takže konkrétní výsledky včetně majetku nelze přímo zjistit. Pracuje se na 
nápravě. Standardní vykazování účetnictví je zavedeno od 1. 1. 2012. 

 
Diskuse: 
MUDr. Tichý 
Dotaz ke komplementu. 
 
Ing. Vávra 
Hematologická biochemie je zajišťována nemocnicí, RDG a dialýza soukromým subjektem. 
 
MUDr. Štětina 
Dotaz na to, zda je za špatné vedení nemocnice nějaká osobní odpovědnost? 
Dotaz na nezdravotní činnost v nemocnici – lze ji vůbec provozovat? 
 
Ing. Vávra 
Osobní odpovědnost se dá celkem vždy odvodit. Většinou je odpovědnost na řediteli. 
 
MUDr. Štětina 
Jaká je odpovědnost představenstva a dozorčí rady? 
 
Ing. Vávra 
Uvedl, že odpověď by měla být nasměrována ze strany představenstva   nicméně uvedl: 

• K vedlejším nezdravotním činnostem patří např. úklid, praní prádla, stravování, použije 
se levnější zajištění buď outsourcing nebo vlastní služby. 

• Další problematickou oblastí je zajištění údržby. 
• Doprava – nemocnice v Rychnově nad Kněžnou je jedinou nemocnicí, která provozuje 

dopravu. Prověřuje se její ziskovost. 
 
P. Řezníčková  
Dotaz proč je v nemocnici v Rychnově nad Kněžnou nestandardní účetnictví a proč ze strany 
Zdravotnického holdingu KHK nebylo toto nastaveno stejně jako v ostatních nemocnicích a to i 
z důvodů stahování porovnatelných dat a hodnot. 
 
Ing. Jarkovský 

• Data a hodnoty, které ZH KHK používá, vycházejí z auditovaného účetnictví a tyto údaje 
jsou v pořádku. 

• Výsledky hospodaření jednotlivých středisek se slaďují, tak aby byly v souladu 
s ostatními nemocnicemi. V loňském roce se vytvořil metodický postup k rozúčtování 
jednotlivých nákladů. Záleží na postoji statutárních orgánů nemocnice, zda budou 
akceptovat dohodu na rozúčtování, které je jejich odpovědností. 

 
PhDr. Scháněl 
Systém může být domluven do detailu, ale záleží na řediteli, zda ho zavede.  Problémem 
v rychnovské nemocnici byly i kumulované funkce ředitele, který zajišťoval rozsáhlou činnost 
jak v manažerské tak v technické i ekonomické oblasti. Vše se řeší a bude snaha o nápravu. 
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p. Fialová 
Připomněla minulou diskusi, která se týkala velkého psychického tlaku na člověka na postu 
ředitele ve 2 nemocnicích a dále uvedla obavy, které jsou i vysloveny na základě písemných 
dotazů z řad občanů, zda nebudou zrušena některá oddělení nemocnice. 
 
Ing. Vávra 
Odpověděl, že záleží na jednání se zdravotními pojišťovnami. Zásadně je proti rušení a zavírání 
a obavy z tohoto nejsou na místě. Samozřejmě neovlivní schválenou legislativu (např. teď nově 
porodnice a daný počet porodů). Dále uvedl, že je třeba prověřit náklady všech jednotlivých 
oddělení a případné změny musí mít vždy pozitivní výsledek. 
Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou bude nyní potřeba využít i jako zálohu nemocnice 
v Náchodě, kde v současnosti probíhá náročná rekonstrukce. 
Stále se jedná se zdravotními pojišťovnami, které je velmi důležité,  a zásadním materiálem by 
měla být schválená Koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje. 
 
MUDr. Štětina 
Upřesnil, že na výboru zdravotním Parlamentu ČR bude důrazně žádat o vysvětlení proč nejsou 
uzavřeny smlouvy se zdravotními pojišťovnami a nabídl zúčastnit se jednání s řediteli těchto 
pojišťoven z důvodů větší informovanosti o této problematice. 
 
p. Řezníčková 
Požádala o informace ke konkrétním výstupům z nemocnice v Rychnově nad Kněžnou, až budou 
známy. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
  Pro  -  10 
  Proti  -    0 
  Zdržel se -   0  
 
  
USNESENÍ 26/8/2012/VZ 
výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I.  b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci k Oblastní nemocnici Rychnov nad Kněžnou 
 
 
 K bodu 10 
Návrhy termínů jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje na 1. 
pololetí roku 2012  

Předseda výboru navrhl odsouhlasit termín 27. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva KHK. 
Dále požádal o zasílání návrhů na další termíny jednání a to především s tím, zda by jednání 
měla být pořádána v jiný den.   
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
  Pro  - 9  (1 člen výboru mimo zasedací místnost)  
  Proti  -  0 
  Zdržel se - 0  
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USNESENÍ 26/9/2012/VZ 
Výbory Královéhradeckého kraje 
 
I.  s c h v a l u j e  
  navržený termín 27. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje a to 7. 2. 2012 
 
 
 K bodu 11 
Různé  
• Dotaz na jednání se zdravotními pojišťovnami, v jakém to je stadiu? 

PharmDr. Třešňáková 
Jednání je nyní na nulovém bodu z důvodu neúměrných požadavků. Řediteli VZP byla v září 
2011 odeslána žádost o řešení v souladu s koncepcí Královéhradeckého kraje a se žádostí o 
schůzku s hejtmanem v této věci, žádná odezva nebyla. Žádost bude znovu urgována. 

MUDr. Veselý 
Navrhuje uspořádat seminář za účasti ředitelů zdravotních pojišťoven. 

MUDr. Štětina 
• Dotaz na posunutí termínu příštího jednání výboru, dále přislíbil informovat PharmDr. Janu 

Třešňákovou o výsledku jednání výboru zdravotního v Parlamentu ČR. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
  Pro  - 10  
  Proti  -   0  
  Zdržel se -    0 
 
USNESENÍ 26/10/2012/VZ 
výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I.  p o v ě ř u j e  
  PharmDr. Janu Třešňákovou, členku Rady Královéhradeckého kraje k zajištění 

semináře k problematice v postoji zdravotních pojišťoven k zajištění lůžkové 
zdravotní péče v Královéhradeckém kraji. 
Termín: 07.02.2012  
 

 
 K bodu 12 
Závěr  
Předseda výboru poděkoval členům výboru zdravotního za účast na jednání výboru a vzhledem 
k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu v 16.10 hodin jednání ukončil.  

Příští jednání výboru se koná 7. února  2012. 
 

 
 

 
Zapsala: Nováková Soňa  

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


