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Z á p i s  
 

z 30. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 29. 5. 2012 od 14.00 hod., v zasedací místnosti Karla Čapka  (N2.903) 

RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 
 
Přítomni:  PharmDr. Jana Třešňáková, dle prezenční listiny  
 
Omluveni: p. Fialová, MUDr. Veselý, MUDr. Koblása, MUDr. Tichý, p. Fiala 
 
Program jednání: 

  1.  Zahájení  
  2.  Schválení programu, schválení hostů, volba ověřovatele zápisu  
  3.  Kontrola usnesení  
  4.  Návrh opatření v Oblastní nemocnici Rychnov nad Kněžnou (dle usnesení č. 

29/26/2012/VZ)  
  5.  Termíny zasedání výboru zdravotního na 2. pololetí 2012  
  6.  Výsledky hospodaření společností Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje 

a.s. za 1.čtvrtletí 2012  
  7.  Žádost Česko-německé horské nemocnice Krkonoše, s.r.o. na uzavření smlouvy o 

závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění 
závazku veřejné služby  

  8.  Návrh na schválení změny financování jmenovitých akcí, v rámci schváleného limitu 
Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje pro rok 2012 - odvětví 
zdravotnictví  

  9.  Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje  

  10.  Návrh na schválení dodatků zřizovacích listin příspěvkových organizací v odvětví 
zdravotnictví  

  11.  Různé  
  12.  Závěr  
 
 
K bodu 1  
Zahájení  
MUDr. Jiří Vambera, místopředseda výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
přivítal přítomné členy výboru, omluvil z jednání předsedu výboru MUDr. Veselého, který se 
nemohl ze zdravotních důvodů zúčastnit,  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 30. jednání výboru zdravotního 

Předseda výboru seznámil přítomné s navrženým programem 30. jednání výboru zdravotního,  
zeptal přítomných na další připomínky k navrženému programu. 
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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. Jiří Jarkovský  Zdravotnický holding KHK a.s. 

 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
 

K návrhu I)  k návrhu II)  k návrhu III) 
Pro  -       9      9   9 
Proti  -       0      0   0 
Zdržel se -        0    0   0 
 
USNESENÍ 30/27/2012/VZ 
výbor zdravotní Královéhradeckého kraje 
I.  s c h v a l u j e  
  návrh programu jednání 30. 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. Jiřího Jarkovského, Zdravotnický holding KHK a.s. 
 

 
 K bodu 3 
Kontrola usnesení  
Místopředseda výboru konstatoval, že všechna usnesení jsou splněna. Splněné usnesení 
z minulého jednání č. 29/26/2012/VZ, je předmětem následujícího bodu 4) programu dnešního 
výboru.  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
 Pro  - 9  
 Proti  - 0  
 Zdržel se - 0  
 
USNESENÍ 30/28/2012/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 opatření v Oblastní nemocnici Rychnov nad Kněžnou (dle usnesení č. 
29/26/2012/VZ)  
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PharmDr. Třešňáková  
Seznámila přítomné členy výboru s opatřeními, které byly zavedeny v Oblastní nemocnici 
Rychnov nad Kněžnou. Členové výboru obdrželi seznam zavedených opatření v listinné podobě. 
Dále informovala, že změny ve struktuře nemocnice jsou vázány schválenou Koncepcí 
zdravotnictví Královéhradeckého kraje. Postupně se provádí analýza jednotlivých středisek 
nemocnice, změny jsou postupné a důležitý je i postoj a změna myšlení jednotlivých 
zaměstnanců.  
 
Ing. Jarkovský 
Doplnil, že trvalý problém byl na straně nedostatečných výnosů a seznámil přítomné s dalším 
postupem a řešením problému. 
 
RNDr. Stejskal 
Připomínka ke kontrole z VZP. Dále je třeba postupovat dle výsledku kontroly. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
 Pro  - 9  
 Proti  - 0  
 Zdržel se - 0  
 
USNESENÍ 30/29/2012/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I.  b e r e   n a   v ě d o m í  
  návrh opatření v Oblastní nemocnici Rychnov nad Kněžnou 
 
 
 K bodu 5 
Termíny zasedání výboru zdravotního na 2. pololetí 2012  
Místopředseda výboru přednesl návrhy na termíny jednání výboru na 2. pololetí 2012. Návrhy 
termínů byly předloženy v souladu s jednáními Zastupitelstva KHK a to: 
21. nebo 28. srpna 2012, 
18. nebo 25. září 2012. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
 Pro  -  9 
 Proti  - 0  
 Zdržel se - 0  
 
USNESENÍ 30/30/2012/VZ 
výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I.  s c h v a l u j e  
  navržené termíny zasedání výboru zdravotního na 2. pololetí 2012 a to 21. 8. 2012 a 

18. 9.2012 
 
 
 K bodu 6 
Výsledky hospodaření společností Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s. 
za 1.čtvrtletí 2012  
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S výsledky hospodaření seznámil  Ing. Jarkovský a PhDr. Scháněl. Členové výboru obdrželi 
v listinné podobě Hospodářský výsledek 2011, 2012 – kumulace.  
Jednotlivé položky komentoval Ing. Jarkovský. Předložená tabulka byla zpracována jako souhrn 
výsledků z jednotlivých nemocnic. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
 Pro  - 9  
 Proti  - 0  
 Zdržel se - 0  
   
USNESENÍ 30/31/2012/VZ 
výbor zdravotní ZastupitelstvaKrálovéhradeckého kraje 
I.  b e r e   n a   v ě d o m í  
  předložené výsledky hospodaření společností Zdravotnického holdingu 

Královéhradeckého kraje a.s. za 1.čtvrtletí 2012 
 

14.35 hod - příchod MUDr. Hejzlar (přítomno 10 členů VZ) 
 
 
 K bodu 7 
Žádost Česko-německé horské nemocnice Krkonoše, s.r.o. na uzavření smlouvy o závazku 
veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné 
služby  
 
S tímto bodem seznámila přítomné PharmDr. Třešňáková 
K projednání se předkládá žádost Česko-německé horské nemocnice Krkonoše, s.r.o. (dále jen 
nemocnice) o uzavření smlouvy o závazku veřejné služby a poskytnutí vyrovnávací platby na 
rok 2012 ve výši 10.000,0 tis. Kč.  V žádosti se jednatel společnosti odvolává na zachování 
rovného přístupu ke všem nemocničním zařízením v kraji, které poskytují všeobecnou zdravotní 
péči a současně uvádí, že vyrovnávací platbu použije na zlepšení kvality poskytované zdravotní 
péče a na zajištění lékařských pohotovostních služeb. 
Obecně lze konstatovat, že v každém okrese Královéhradeckého kraje je subvencováno vždy 
jedno zdravotnické zařízení, které poskytuje zdravotní péči v příslušné spádové oblasti. Poněkud 
odlišná situace je v okrese Trutnov. Jedná se o okres s největší rozlohou, nejvyšším počtem 
obyvatel, je horskou destinací s vysokým počtem návštěvníků využívajících podmínek pro 
horskou turistiku a současně s možností četnějšího výskytu úrazů. V tomto okrese proto byly již 
uzavřeny smlouvy se dvěma zdravotnickými zařízeními. 
 
V současné probíhající reformě zdravotnictví je vyvíjen velký tlak zdravotních pojišťoven na 
snižování zdravotních lůžek, neboť z pohledu zdravotních pojišťoven jsou předimenzována.  
Královéhradecký kraj přijal v loňském roce koncepci zdravotnictví, ve které je v závěru shrnuto, 
cituji: „V Královéhradeckém kraji je nadměrné množství lůžek akutní péče, obory a oddělení 
nemocnic nejsou dostatečně využity; s mírnou nadsázkou lze tvrdit, že Královéhradecký kraj 
zajišťuje pro své občany nejdostupnější péči z celé republiky. Odpovídající zdravotní péči pro 
většinu území okresu Trutnov jsou schopny zabezpečit Oblastní nemocnice Trutnov a.s. i 
Městská nemocnice, a.s., Dvůr Králové nad.Labem.“   
 
Dále je nutno zdůraznit, že od 1. 4. 2012 nabyl účinnosti zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních 
službách, který ve svém ustanovení § 119 uvádí, že lékařská pohotovostní služba je předmětem 
přenesené působnosti státu na kraje, které ji mají zabezpečit. Proto v souladu s novelizací 
legislativy, koncepcí zdravotnictví Královéhradeckého kraje a vzhledem k tomu, že kraj již na 
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území okresu Trutnov uzavřel se dvěma zdravotnickými organizacemi smlouvy o závazku 
veřejné služby, nedoporučujeme podpořit žádost Česko-německé horské nemocnice Krkonoše, 
s.r.o. S přihlédnutím k tomuto faktu je evidentní, že poskytnutí vyrovnávací platby pro Česko-
německou horskou nemocnici je neopodstatněné a pro kraj by se jednalo o neefektivně 
vynaložené finanční prostředky. 
Případné rozhodnutí o uzavření smlouvy o závazku veřejné služby a poskytnutí vyrovnávací 
platby za závazek veřejné služby má dopad do rozpočtu kraje. Kapitola 15 - zdravotnictví nemá 
v rozpočtu plánovány tyto výdaje. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
 Pro  - 10  
 Proti  - 0  
 Zdržel se -  0 
 
USNESENÍ 30/32/2012/VZ 
výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I.  d o p o r u č u j e  
  schválit návrh usnesení ZK/N 6355 pro 28. jednání Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje, týkající se žádosti Česko-německé horské nemocnice Krkonoše s.r.o. 
 
 
 K bodu 8 
Návrh na schválení změny financování jmenovitých akcí, v rámci schváleného limitu 
Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje pro rok 2012 - odvětví zdravotnictví  
 
Seznámila PharmDr. Třešňáková 
Materiál je předkládán jako poklad pro jednání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje dne 14. 
6. 2012, součást změny plánu čerpání prostředků Fondu rozvoje a reprodukce odvětví 
zdravotnictví pro rok 2012.  
Oblastní nemocnice Trutnov a.s.  
Stavební úpravy oddělení gastroenterologie. Financování akce schválilo Zastupitelstvo 
Královéhradeckého kraje dne 26. 1. 2012.  Na základě výsledku výběrového řízení na dodavatele 
akce dochází ke snížení rozpočtových nákladů, což umožňuje převedení  
finančních prostředků na jiné akce v rámci FRR odvětví zdravotnictví.  
Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou a. s.  
Rekonstrukce počítačové sítě v Oblastní nemocnici Rychnov n. K. a. s.  Jedná se o komplexní 
rekonstrukci sítě na základě technického posouzení nevyhovujícího současného stavu. 
Požadovaný objem je v souladu s výsledkem výběrového řízení, které nemocnice ukončila dne 18. 
5. 2012. Prostředky budou převedeny formou investiční dotace. 
Navýšení čerpání rozpočtových položek při zařazení nové akce nezakládá požadavek navýšení 
rozpočtu FRR odvětví zdravotnictví. Změny jsou řešeny v rámci schváleného plánu a rezervy 
odvětví. Úspory prostředků následkem výběrových řízení jsou průběžně využívány při 
financování nově zařazených akcí.   
Jedná se o změnu financování jmenovitých akcí, v rámci schváleného limitu rozpočtu pro rok 
2012 – Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje pro odvětví zdravotnictví. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
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Hlasování: 
 Pro  - 10  
 Proti  - 0  
 Zdržel se - 0  
 
USNESENÍ 30/33/2012/VZ 
výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I.  d o p o r u č u j e  
  schválit změny financování jmenovitých akcí, v rámci schváleného limitu Fondu 

rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje pro rok 2012 - odvětví zdravotnictví 
 
 
 K bodu 9 
Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje  
 
S materiálem seznámil PhDr. Scháněl 
Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. zahájil na základě rozhodnutí Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje zadávací řízení na veřejnou zakázku „Vybudování privátní datové sítě 
WAN“ (centrální datové sítě), jejímiž uživateli budou: 

• Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. 

• Oblastní nemocnice Náchod a.s. 
• Oblastní nemocnice Trutnov a.s. 

• Oblastní nemocnice Jičín a.s. 
• Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou a.s. 
• Městská nemocnice a.s. 

• Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov 

Centrální řešení umožňuje nejen bezproblémový přenos centrálních řídících aplikací, avšak 
rovněž efektivně využívá prostředků zapojených subjektů.  
V rámci datové sítě budou centrálně řešeny  

• internet 
• ekonomika zdravotnictví,  
• mzdový systém,  

• centrální nákup  
• další aplikace provazující činnost nemocnic. 

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. se stane vlastníkem a provozovatelem sítě 
s tím, že se společně s jejími ostatními uživateli bude podílet na úhradě provozních a servisních 
nákladů. Náklady na výstavbu sítě by dle projektu měly činit cca 12 mil. Kč včetně DPH a 
náklady na provoz cca 1 mil. Kč ročně. Garantovaná použitelnost této nové datové sítě činí 6 let, 
což znamená, že souhrnné náklady na toto období činí 18 mil. Kč. 
Ze strany Královéhradeckého kraje byla na základě rozhodnutí zastupitelstva č. 
ZK/23/1630/2011 poskytnuta na výstavbu datové sítě účelově vázaná investiční dotace ve výši ½ 
předpokládaných nákladů na výstavbu (tzn. 6 mil. Kč) s tím, že o poskytnutí druhé poloviny 
předpokládaných nákladů bude rozhodnuto v průběhu r. 2012. 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje je tak předkládán k projednání a případnému schválení 
návrh na poskytnutí druhé poloviny předpokládaných nákladů na výstavbu datové sítě ve výši 6 
mil. Kč. 
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Dotace na výstavbu sítě bude použita pouze na akci samotnou. Síť bude zprovozněna bez 
uplatnění DPH a její uživatelé tak budou moci tuto síť užívat bezplatně (odpadnou náklady za 
nájem sítě). 
Přiložený dodatek ke smlouvě mění toliko výši účelově vázané investiční dotace, přičemž ostatní 
ustanovení smlouvy schválené zastupitelstvem kraje zůstanou beze změn (viz příloha). 
Dopad do rozpočtu kraje: 6 mil. Kč 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
 Pro  - 10  
 Proti  - 0  
 Zdržel se - 0  
 
USNESENÍ 30/34/2012/VZ 
výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I.  d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje přijmout návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o 

poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje 
 
 
 K bodu 10 
Návrh na schválení dodatků zřizovacích listin příspěvkových organizací v odvětví 
zdravotnictví  
 
Uvedla PharmDr. Třešňáková 
Odbor zdravotnictví reaguje tímto materiálem na aktuální změny zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to především na jeho novelu č. 55/2012 
Sb., která zavádí s účinností od 1. 4. 2012 významné změny v oblasti zadávání veřejných 
zakázek. Materiál formou dodatku nahrazuje původní ustanovení čl. 6. zřizovacích listin u 5 
příspěvkových organizací, které spadají do gesce odboru zdravotnictví.  
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. 
Jedná se o nastavení pravidel pro hospodaření příspěvkových organizací. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
 Pro  - 10  
 Proti  - 0  
 Zdržel se - 0  
 
USNESENÍ 30/35/2012/VZ 
výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I.  d o p o r u č u j e  
  schválit dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví 
 
 
 K bodu 11 
Různé  
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p. Řezníčková 
Dotaz na PhDr. Scháněla, zda jsou nějaké informace z MZ ve věci jednání zdravotních 
pojišťoven a nemocnic, kde by se měla stanovit přesná kritéria k podpisu smluv. 
 
PhDr. Scháněl 
Prozatím jsou informace, že by se smlouvy měly o 1 rok prodloužit a další se bude řešit až v roce 
2013. 
 
 
K bodu 12 
Závěr  
Místopředseda výboru poděkoval členům výboru zdravotního za účast na jednání výboru a 
vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, v 15.10. hodin jednání ukončil.  

Příští jednání výboru se koná 21. 8. 2012. 
 

 
 
 

 
 
Zapsala: Nováková Soňa  
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 

  


