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Z á p i s 
 

z 27. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 7. 2. 2012 od 16.15. hod., v zasedací místnosti Albrechta z Valdštejna 

(P1.906) RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 
 

 
Přítomni: dle prezenční listiny, PharmDr. Jana třešňáková 
 
Omluveni:  MUDr. Otava, RNDr. Stejskal, R. Fiala, L. Cholevová, MUDr. Tichý, MUDr. 

Vambera  
 

Program jednání: 

  1.  Zahájení  
  2.  Schválení programu, schválení hostů, volba ověřovatele zápisu  
  3.  Kontrola usnesení  
  4.  Projednání postoje zdravotních pojišťoven k zajištění zdravotní péče dle výstupu ze 

semináře.  
  5.  Různé  
 
 
K bodu 1 
Zahájení  
MUDr. Jiří Veselý, předseda výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje přivítal 
přítomné členy výboru, uvítal hosty a ve 16.15. hodin zahájil a dále řídil jednání výboru. 
 
 
 K bodu 2 
Schválení programu, schválení hostů, volba ověřovatele zápisu  
 
I. Schválení  navrženého programu 27. jednání výboru zdravotního 

Předseda výboru seznámil přítomné s navrženým programem 27. jednání výboru zdravotního, 
zeptal se přítomných na připomínky k programu 
 
II.  Ověřovatelem zápisu byla navržena Mgr. Táňa Šormová  
 
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. 

 
Hlasování: 
 

K návrhu I)  k návrhu II)  k návrhu III) 
Pro  -   8   8   8  
Proti  -  0   0   0  
Zdržel se -   0   0   0  
 
 
 
 



 2 

USNESENÍ 27/11/2012/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I.  s c h v a l u j e  
  návrh programu 27. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje 
II.  s c h v a l u j e  
  ověřovatelem zápisu Mgr. Táňu Šormovou 
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. 
 

 
 
 K bodu 3 
Kontrola usnesení  
 
Předseda výboru konstatoval, že usnesení z minulých jednání výboru zdravotního jsou splněna.  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
Pro  -  8 
Proti  - 0  
Zdržel se - 0  
 
 
USNESENÍ 27/12/2012/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstav 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 
Projednání postoje zdravotních pojišťoven k zajištění zdravotní péče dle výstupu ze 
semináře.  
 
Diskuse: 
 
MUDr. Veselý  
Zahájil diskusi k semináři, kde se svou prezentací vystoupil ing. Pavel Pechánek, ředitel pobočky 
VZP v Hradci Králové PhDr. Martin Scháněl, ředitel Zdravotnického holdingu KHK a.s. 
Kladně zhodnotil účast na semináři a dále uvedl, že bychom měli navázet na toto jednání a  
hledat další možnosti jak ovlivnit postoj zdravotních pojišťoven v určitých potřebných oblastech.  
 
PharmDr. Třešňáková 
Konstatovala, že z výstupu zástupce VZP se k  postoji zdravotních pojišťoven se prakticky nic 
nedozvěděla, neboť prezentace byla předvedením statistických údajů, kde si i některá čísla 
odporovala. Pojišťovny nespolupracují, výjimkou jsou některé malé pojišťovny - např. Škoda. 
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Mgr. Šormová 
Požádala o přeposlání obou prezentací členům výboru. Vznesla dotaz k budoucnosti nemocnice 
Nový Bydžov, o kterém mluvil ing. Pechánek s tím, že by se nemocnice měla zrušit. 
 
MUDr. Veselý 
Ve stejné situaci jsou i ostatní menší nemocnice a s pojišťovnami je třeba v této věci neustále 
jednat ve věci potřebnosti zdravotní péče v konkrétním regionu. 
 
MUDr. Hejzlar 
Poznamenal, že dle výstupu z prezentace je patrné, že zájmy pacientů jsou až posledním místě a  
zodpovědnost vůči pacientům není žádná.  Na prvním místě pak jsou vlastní zájmy pojišťoven a 
jejich přežití.  
 
p. Řezníčková 

• Požádala o jednání druhých kol pracovních skupin tak, aby se jich mohli zúčastnit i 
členové výboru zdravotního. 

• Při jednání k  „antimemorandu“ se žádá aby se jednání zúčastnili i zástupci měst 
z regionu 

 
PhDr. Scháněl 

• Připraví další jednání pracovních skupin. 
• Nemocnice jsou připraveny snížit počet lůžek ale podmínkou je zachování výše  plateb 

od pojišťoven a zachování všech stávajících nemocnic (např. v Novém Bydžově, ve 
dvoře Králové nad Labem apod.) 

 
PharmDr. Třešňáková 
VZP si představuje restruktivní snížení lůžek, ale prakticky to je změna struktury zdravotnictví. 
 
MUDr. Hejzlar 
Základem práce zdravotních pojišťoven by měla být stejná dostupnost zdravotní péče pro 
všechny občany kraje.  Přímo v Hradci Králové je lékařů nadbytek . 
Soudržnost zdravotních pojišťoven na rozdíl od tvrzení VZP asi není dobrá. Některé menší 
pojišťovny jsou na rozdíl od VZP maximálně vstřícné, navrhuje jednat i s těmito menšími 
pojišťovnami. 
 
p. Řezníčková 
Na přelomu února a března by měla proběhnout jednání s řediteli jednotlivých nemocnic. Žádá o 
výstupy z těchto jednání. 
 
Ing. Janeček 
Doporučil zvážit strategii jednání s ostatními pojišťovnami. 
 
p. Fialová  
Pokud se v krajských nemocnicích čeká dlouhou dobu na lékařský zákrok (např. výměna 
kyčelního kloubu). 
Nebylo by vhodné nabídnout ostatním pojišťovnám, zda by svým klientům tyto zákroky 
s dlouhou čekací dobou neuhradili. 
 
Ing. Jarkovský 
Zhodnotil prezentaci ředitele VZP i s tím, že prakticky ředitel VZP sdělil, že se kraj nedobře 
zachoval k akci snižování počtu lůžek v našich zdravotnických zařízeních. Ale VZP už neřeší 
další důležité souvislosti, které se týkají zabezpečení potřebné zdravotní péče nejen celkově 
v krajských nemocnicích ale i v jejich jednotlivých odděleních.  
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16.50 hod příchod MUDr. Hýsek 

 
p. Šormová 
Uvedla, že by bylo dobré výstupy z jednání s pojišťovnami zveřejnit. 
 
MUDr. Hejzlar 
Máme koncepci zdravotnictví Královéhradeckého kraje a dle tohoto by VZP měla říct přesně co 
chce zrušit a proč. Zdravotní pojišťovny by měly mít odpovědnost vůči svým klientům a říci jim 
proč omezují zdravotní péči.  
 
 
 K bodu 5 
Různé  
 
Termíny jednání VZ v 1. pololetí 2012 
Byly projednány a odsouhlaseny návrhy termínů příštích jednání výboru zdravotního. 
 
Navrhovaný termín VZ    zasedání Zastupitelstva KHK 
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 
 
Jednání v červnu se uskuteční dle aktuální potřeby projednání určených témat.   
    
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
Pro  -  9 
Proti  - 0  
Zdržel se - 0  
USNESENÍ 27/13/2012/VZ 
Výbory Královéhradeckého kraje 
 
I.  s c h v a l u j e  
  termíny jednání výboru zdravotního do konce 1. pololetí 2012 a to: 6. března, 17. 

dubna, 29. května vždy od 14.00 hodin 
  
 
Závěr  
Předseda výboru poděkoval členům výboru zdravotního za účast na jednání výboru a vzhledem 
k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu v 17.10 hodin jednání ukončil.  

Příští jednání výboru se koná 6. 3. 2012. 
 

 
 

 
Zapsala: Nováková Soňa  

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


