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Z á p i s 
 

z 29. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 17. 4. 2012 od 14.00 hod., v zasedací místnosti Karla Čapka  (N2.903) 

RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 
 

 
Přítomni: dle prezenční listiny, PharmDr. Jana Třešňáková 
 
 Program jednání: 
 
  1.  Zahájení  
  2.  Schválení programu, schválení hostů, volba ověřovatele zápisu  
  3.  Kontrola usnesení  
  4.  Informace k jednání s VZP k restrukturalizaci lůžek nemocnic ZH KHK  
  5.  Informace k činnosti Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou  
  6.  Informace k vývoji hospodaření nemocnic ZH KHK za období 2008 - 2011  
  7.  Různé  
  8.  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 29. jednání výboru zdravotního 

Předseda výboru seznámil přítomné s navrženým programem 29. jednání výboru 
zdravotního,  zeptal se přítomných připomínky k navrženému programu a navrhl zařazení 
nového bodu a to : Prohlášení/Letter of Comfort - návrh na převzetí ručení ke smlouvě o 
revolvingovém úvěru Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje. 

 
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. Miroslav Vávra, CSc. Ředitel ON NA a ON RnK. 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
 

K návrhu I)  k návrhu II)  k návrhu III) 
Pro  -  11   11   11          
Proti  -    0   0   0 
Zdržel se -   0   0   0        
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USNESENÍ 29/23/2012/VZ 
výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
  návrh programu jednání 29. výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje a zařazení nového bodu a to : Prohlášení/Letter of Comfort - návrh na převzetí 
ručení ke smlouvě o revolvingovém úvěru Zdravotnického holdingu 
Královéhradeckého kraje, před bod 7) Různé, návrhu programu 

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. Miroslava Vávru CSc., ředitel ON Náchod, ON Rychnov n. K. 

   
 
 K bodu 3 
Kontrola usnesení  
 
Předseda výboru konstatoval, že všechna usnesení jsou splněna z minulých jednání výboru jsou 
splněna. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
  Pro  - 11  
  Proti  - 0  
  Zdržel se -  0 
 
USNESENÍ 29/24/2012/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 
Informace k jednání s VZP k restrukturalizaci lůžek nemocnic ZH KHK  
 
PhDr. Martin Scháněl Ph.D. seznámil členy výboru s výsledkum jednání ve VZP a seznámil 
s projednanýni změnami v nemocnicích Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje. 
Poukázal i na projednané změny, týkající se i ostatních mimokrajských nemocnic. K tomuto byl 
všem členům výboru předložen písemný materiál: 
„Projednané změny v rozsahu a struktuře lůžkové péče se Zdravotními pojišťovnami ze 
dne  (27. – 28. 3. 2012)“, kde byly rozepsány jednotlivé změny dle konkrétních nemocnic a 
jednotlivých oddělení.  
Dále bylo konstatováno, že vedené změny by neměly zásadně ohrozit dostupnost nemocniční 
péče pro občany kraje. 
 
MUDr. Veselý upozornil, že je důležité i to, že Královéhradecký kraj má schválenou Koncepci 
zdravotnictví, jejíž součástí je i  analytická část. 
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        MUDr. Hejzlar- příchod 14.25 hod 
Diskuse: 
p. Řezníčková – 2 dotazy 
1. Na jak dlouho budou uzavírány smlouvy? 
2. Dotaz k oddělením ortopedie a jejímu počtu v budoucnu. 
 
PhDr. Scháněl - odpověď 
ad 1. Smlouvy by snad měly být uzavírána na 3 roky, což je předpoklad. V každém případě se    
         bude tlačit na maximální období. 
ad 2. V odděleních ortopedie je zatím setrvalý stav, všechny ortopedie plnily, nemělo by se tudíž  
         nic měnit. 
Dále uvedl, že definitivní rozhodnutí ze stran pojišťoven zatím nepadlo, to by mělo být do konce 
června 2012. 
 
Mgr. Šormová 
Má se jednat na téma snížení lůžek na interně a urologii. Je představa pojišťovny o ještě nějakém 
snížení? 
 
PhDr. Scháněl 
Představa VZP je snížení počtu lůžek o 65 a to jak z interny, tak z urologie. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
  Pro  - 12  
  Proti  - 0  
  Zdržel se - 0  
 
USNESENÍ 29/25/2012/VZ 
výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci k jednání s VZP k restrukturalizaci lůžek nemocnic ZH KHK 
 
 K bodu 5 
Informace k činnosti Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou  
 
 Informaci o současných opatřeních v  nemocnici v Rychnově nad Kněžnou podal PhDr. 
Martin Scháněl, ředitel ZH KHK a ing. Vávra, ředitel nemocnice. 
 
PhDr. Scháněl 
Slíbil, že bude informovat o probíhajících opatřeních, ale nyní je ještě třeba vyčkat čtvrt roku pro 
posouzení dle hospodářských výsledků. 
 
Ing. Vávra 
Výsledky hospodaření v nemocnici Rychnov nad Kněžnou nejsou příznivé. Je uzavřeno 
hospodaření za rok 2011 se ztrátou 10 mil. Dále seznámil přítomné se zprávou auditora, kde je 
mimo jiné uvedeno: 

• nepříznivý stav likvidity, 
• neuspokojivý stav závazků po splatnosti, 
• doporučení představenstvu společnosti jednat k zabránění příčin vzniku dalších ztrát 

 
Ing. Vávra dále seznámil s předběžnými výsledky k 31. 3. 2012, kde je velká ztráta a pokud bude 
pokračovat stejný trend, ztráta by mohla dosáhnout až 80 mil. Kč.  
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PhDr. Scháněl 
Uvedl, že se podnikají velká opatření na vyrovnání ztráty, ale je třeba velké součinnosti všech 
zaměstnanců nemocnice. 
 
Ing. Vávra 
Uvedl některé ze základních nedostatků, které byly v nemocnici zjištěny: 

• v nemocnici nebyl organizační řád, 
• je zde nevyhovující počítačový systém bez jakékoliv ochrany dat, 
• není zde žádný řád v docházce a vykazování pracovní doby, 
• kotelna se spadlou střechou, kde se muselo topit, aby nezamrzly kotle, 
• nelogický provoz truhlářské dílny, 
• špatné personální zajištění – většina lékařů je již v důchodovém věku 
• oblast servisních služeb je zajišťována neadekvátním množstvím pracovníků na tak 

malou nemocnici 
 
Mgr. Šormová 
Dotaz na firmu „A Medica“ a její záměry. 
 
Ing. Vávra  
Tato firma chce využít prostor v areálu ON Rychnov a plánuje výstavbu ještě dalšího objektu. 
 
Mgr. Šormová 
Uvedla, že lékaři, kteří mají polikliniku ve vlastnictví,  nedali souhlas s činností „A Medica“. 
 
Ing. Vávra  
Informoval o záměrech této firmy a dále uvedl, že je to především věc zdravotní pojišťovny, zda 
uzavře s novým subjektem smlouvu. 
 
MUDr. Hejzlar  
Vyjádřil se k projektu „A Medica“ a její spolupráci s ostatními státními zdravotnickými 
zařízeními. Vyjádřil obavy, že ekonomicky nevýhodná péče z tohoto zařízení bude předávána do 
státního subjektu.  
 
MUDr. Hýsek 
Chtěl znát konkrétní kroky k řešení popsaných problémů v nemocnici v Rychnově nad Kněžnou. 
 
Ing. Vávra 
Uvedl, že převážná část změn se týká zaměstnanců, jejich náplně práce, profesionality, 
pracovního nasazení, discipliny a pracovního řádu v souladu s příslušnými zákony. 
 
PhDr. Scháněl 
Doplnil, že se již zavedl systém účetnictví, dále byly provedeny i nějaké personální změny a 
některá opatření se již učinila a dále činí. 
 
p. Řezníčková 
Dotaz na přebytečné objekty. Týká se to i sestěhování zdravotnických provozů nebo jen 
pomocných provozů? 
 
Ing. Vávra 
Týká se to pomocných provozů.  Upozornil na špatné vybavení nemocnice pro výkony a očekává 
tvrdý postih ze strany VZP. 
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Upozornil, že i když byly provedeny změny a opatření, výsledek letošního roku to mnoho 
neovlivní. Nemocnice platí závazky rok po splatnosti. V ON Náchod byl stejný stav a trvalo to 2 
roky než se projevil efekt změn. 
 
MUDr. Otava  
Potvrdil, že v ON Rychnov nad Kněžnou je katastrofický stav různých objektů. Byla zde určena i 
špatná odpisová sazba, a kdyby se nyní řešil odpis majetku, znamenalo by to odpisy ve vysoké 
částce. 
 
Ing. Vávra 
Znovu upozornil i na stejně tak katastrofický personální stav v různých odpovědných funkcích 
v nemocnici. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
  Pro  -   
  Proti  -  
  Zdržel se -  
 
USNESENÍ 29/26/2012/VZ 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci k činnosti Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou 
II.  u k l á d á  
  PharmDr. Janě Třešňákové, člence Rady Královéhradeckého kraje, 

předložit, do příštího jednání výboru zdravotního, návrh opatření v Oblastní 
nemocnici Rychnov nad Kněžnou 
Termín: 29.05.2012  
 

 
 K bodu 6 
Informace k vývoji hospodaření nemocnic ZH KHK za období 2008 - 2011  
 
S tímto bodem seznámil PhDr. Martin Scháněl a uvedl, že je předkládán na základě žádosti 
MUDr. Vladimíra Drymla, vznesené na 26. zasedání  Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. 
 
Členům výboru byl  předložen vývoj hospodaření jednotlivých nemocnic Zdravotnického 
holdingu Královéhradeckého kraje od r. 2008 a do r. 2011 a celkem za všechny nemocnice. 
Tyto údaje byly projednány a schváleny (bez r. 2011) jako součást Koncepce zdravotnictví 
Královéhradeckého kraje v loňském roce 2011. 
Materiál byl předložen i na jednání Rady Královéhradeckého kraje dne 23. 4. 2012.  
 

       Mgr. Šormová, MUDr. Otava, MUDr. Hýsek, MUDr. Koblása – odchod 14. 40 hod 
RNDr. Stejskal – odchod 15.50 hod 

 
Zůstalo 7 členů výboru zdravotního – výbor není usnášeníschopný, další body byly předneseny 
informativně bez usnesení 
 
 
 K bodu 7 
Prohlášení/Letter of Comfort - návrh na převzetí ručení ke smlouvě o revolvingovém úvěru 
Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje. 
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PhDr. Scháněl vysvětlil účel, záměr úvěru od Komerční banky, který se schvaluje už po 
několikáté a zdůraznil výborné až exkluzivní úvěrové podmínky. 
 
Bez diskuse 
 
 
K bodu 8 
Různé  
  
p. Řezníčková 
Dotaz ke zprávě o pokutě pro Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje. 
 
PhDr. Scháněl 
Podal vysvětlení, sdělil výši částek a další postup, kde bude podáno odvolání k soudu.  
 
p. Řezníčková 
Zhoršila se situace pro Zdravotnický holding tím, že nemocnice platí hůře a později vzhledem 
k pozdním platbám od pojišťoven? 
 
PhDr. Scháněl 
Platby od všech nemocnic se zhoršily, přestože se nemocnice snaží, realita je jiná.  
 
 K bodu 8 
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 29. května  2012. 
 
   

 
 

 
 
 
Zapsala: Nováková Soňa 

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


