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Z á p i s  
 

z 31. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 4. 9. 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:   R. Fiala, MUDr. L. Koblása, RNDr. J. Stejskal, MUDr. L. Tichý, MUDr. J. 

Vambera, MUDr. J. Hýsek  
 
Program jednání: 

  1.  Zahájení  
  2.  Schválení programu, schválení hostů, volba ověřovatele zápisu  
  3.  Kontrola usnesení  
  4.  Návrh na změnu rozpočtu Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje - 

odvětví zdravotnictví a kapitoly 15  
  5.  Návrh na úpravu kapitoly 15 - zdravotnictví na rok 2012  
  6.  Návrh na přerozdělení části výsledku hospodaření Královéhradeckého kraje za r. 

2011   
a) navýšení vyrovnávací platby pro Oblastní nemocnici Rychnov nad Kněžnou  
b) Pro fond rozvoje a reprodukce - odvětví zdravotnictví  

  7.  Výsledky hospodaření skupiny ZH KHK za 1. pololetí r. 2012  
  8.  Aktuální informace z jednání se zdravotními pojišťovnami  
  9.  Informace k rozpočtu - výše vyrovnávací platby pro nemocnice ZH KHK a rok 2013  
 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 31. jednání výboru zdravotního 

Předseda výboru seznámil přítomné s navrženým programem 31. jednání výboru 
zdravotního,  zeptal  se přítomných na připomínky k navrženému 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. Jiří Jarkovský   Zdravotnický holding KHK a.s. 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 

K návrhu I)  k návrhu II)  k návrhu III) 
Pro  -       8      8   8 
Proti  -       0      0   0 
Zdržel se -        0    0   0 
 
 
USNESENÍ 31/36/2012/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I.  s c h v a l u j e  
  návrh programu jednání 31. 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  
 
Předseda výboru konstatoval, že všechna usnesení z minulých zasedání jsou splněna.  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 

Pro  -  8  
Proti  - 0  
Zdržel se - 0  

 
USNESENÍ 31/37/2012/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 na změnu rozpočtu Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje - odvětví 
zdravotnictví a kapitoly 15  
 
S návrhem seznámila PharmDr. Třešňáková 
Změna rozpočtu je navržena z důvodu financování investiční akce Modernizace a dostavba Oblastní 
nemocnice Náchod a. s. z jednoho místa. Tento postup je standardní i v ostatních případech, kde 
akce jsou financovány z více zdrojů. Jedná se o změnu rozpočtu v rámci schválených finančních 
prostředků pro rok 2012 a tato změna nezakládá žádný důvod k navyšování rozpočtu. 
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p. Fialová  
Dotaz k pozastavení výběrového řízení pro rekonstrukci Oblastní nemocnice Náchod. 
 
PharmDr. Třešňáková - odpověď 
Na ÚHOS byla podána námitka k zadávacímu řízení, šetření probíhá, nebylo ještě ukončeno. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
 Pro  - 8  
 Proti  - 0  
 Zdržel se - 0  
 
USNESENÍ 31/38/2012/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I.  d o p o r u č u j e  
  ke schválení snížení Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje - odvětví 

zdravotnictví, v roce 2012 o částku 51.000,0 tis. Kč a o stejnou částku 51.000,0 tis. 
Kč navýšit kapitálové výdaje kap. 15 zdravotnictví, na financování investiční akce 
Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod a. s. 

 
  
K bodu 5 
Návrh na úpravu kapitoly 15 - zdravotnictví na rok 2012  
 
S návrhem seznámila PharmDr. Třešňáková 
Ředitel příspěvkové organizace Léčebny pro dlouhodobě nemocné Hradec Králové (dále jen 
LDN HK) MUDr. Radim Faltus požádal, aby část neinvestiční provozní dotace na rok 2012 byla 
převedena na investiční transfer pro jeho organizaci z důvodu nutnosti nakoupení náhradního 
zdroje pro evakuační výtah, který by umožnil dojezd do nejbližší stanice při přerušení dodávky 
elektrického proudu. 
 
Svoji žádost odůvodňuje zápisem z kontrolní dohlídky plnění uložených opatření a tematické 
kontroly dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně dle ustanovení § 31 
odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., provedené v LDN HK dne 16. 2. 2012 Hasičským záchranným 
sborem Královéhradeckého kraje,  
Chybějící náhradní zdroj byl označen jako závada, kterou je nutné odstranit do konce roku 2012. 
Dle předběžné ceny náhradního zdroje navrhuje organizace chybějící finanční prostředky 
dofinancovat změnou účelu již schválených investičních akcí z vlastního investičního fondu 
organizace. 
Jedná se o investici do technického zařízení budovy v majetku Královéhradeckého kraje. 
Finanční prostředky z investičního transferu si LDN HK převede do svého investičního fondu, ze 
kterého bude nákup záložního zdroje hradit.  
LDN HK v letošním roce hospodaří tak, že snížení neinvestičního příspěvku na provoz od 
zřizovatele nezpůsobí záporný výsledek hospodaření v roce 2012. 
 
Mgr. Šormová 
Informovala o striktních úpravách návštěvních hodin v LDN v Hradci Králové, s tím, že rodinní 
příslušníci klientů v LDN nemohou za svými blízkými chodit na návštěvy i v jiné denní hodiny, 
což neprospívá ani jedné straně.  
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Požádala o pomoc v této věci tak, aby rodinní příslušníci klientů LDN mohli navštívit své 
příbuzné v kteroukoliv denní hodinu. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
 Pro  - 8  
 Proti  - 0  
 Zdržel se -  0 
 
 
USNESENÍ 31/38/2012/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I.  

 
d o p o r u č u j e  

  ke schválení snížení Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje - odvětví 
zdravotnictví, v roce 2012 o částku 51.000,0 tis. Kč a o stejnou částku 51.000,0 tis. 
Kč navýšit kapitálové výdaje kap. 15 zdravotnictví, na financování investiční akce 
Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod a. s. 

 
        14.20 hod - příchod MUDr. Hejzlar 
 K bodu 6 
Návrh na přerozdělení části výsledku hospodaření Královéhradeckého kraje za r. 2011 a) 
navýšení vyrovnávací platby pro Oblastní nemocnici Rychnov nad Kněžnou b) Pro fond 
rozvoje a reprodukce - odvětví zdravotnictví  
 
Navýšení vyrovnávací platby pro Oblastní nemocnici Rychnov nad Kněžnou 
S návrhem seznámil PhDr. Scháněl Ph.D. 
 
Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou a.s. je závislá na financování z Královéhradeckého 
kraje. Příjmy zdravotních pojišťoven dlouhodobě nezajistí její funkčnost.   
ON Rychnov nad Kněžnou žádala na začátku roku o celkovou výši vyrovnávací platby 
minimálně ve výši let předcházejících. V současné době se pohybuje nad úrovní 50%  roku 2010.  
Nové vedení ON Rychnov nad Kněžnou a.s. učinilo celou řadu zásadních opatření 
s dlouhodobým zefektivněním. Krátkodobé efekty nejsou schopny vyrovnat meziroční propad 
příjmů z kraje.  
Zdravotnický holding KHK a.s. navrhuje kraji navýšit vyrovnávací platbu pro ON RK a.s. 
V rámci celé skupiny ZH KHK bude výše vyrovnávací plateb Královéhradeckého kraje do 
nemocnic ZH KHK bude taktéž o tyto částky nižší.  
Hospodaření nemocnic ZHKHK se vyvíjí za první pololetí r. 2012 v souladu s plánem. 
Nemocnice Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje, které léčí více pacientů, dosahují 
vyšší case mix vykázané péče. Vzhledem k navýšení mezd lékařům (akce „Děkujeme - 
odcházíme“) rostou především personální náklady, které nejsou kryty příjmy pojišťoven. Zálohy 
úhrad zdravotních pojišťoven pro rok 2012 jako celek nedosahují 100% příjmů roku 2011. 
Zvýšením vyrovnávací platby dojde k dílčímu narovnání situace v ON Rychnov nad Kněžnou 
a.s. 
Jak již bylo uvedeno, v ON Rychnov nad Kněžnou a.s. je činěna velká řada zefektivňujících 
opatření, které jsou pravidelně projednávány na zdravotním výboru Zastupitelstva kraje.  
V roce 2012 zvýšil Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. základní jmění ON 
Rychnov nad Kněžnou a.s. a tuto částku ON Rychnov nad Kněžnou a.s. využila k oddlužení, 
zaplacení starých dluhů. Tím došlo k významné stabilizaci tohoto zařízení.  
 
 



 5 

 
 
Pro fond rozvoje a reprodukce - odvětví zdravotnictví  
S návrhem seznámil PhDr. Scháněl Ph.D.. a PharmDr. Třešňáková 
 
Finanční prostředky budou použity na následující akce: 
Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou a.s. 
• Oprava krytiny a výměna 7 ks protipožárních dveří na pavilonu DIGP/dětské, interní a 

gynekologicko-porodní oddělení. Zatéká do objektu a požadavek požárníků na řešení 
protipožárních dveří je jednoznačný.  

• Oprava přístupového schodiště do objektu následné rehabilitační péče  
Oprava přístupové komunikace objektu k objektu chirurgie a ortopedie a k objektu údržby. 
Havarijní stav, problém s BOZP.  

• Zvýšení příspěvku na navýšení rekonstrukce IT, a to v souladu s připravovanou 
restrukturalizací nemocnice.  

 
Oblastní nemocnice Jičín a.s. 
• Oprava kompresorové stanice a dodávka 2 ks sušiček v objektu centrálních operačních sálů. 

Akutní potřeba, nevyhovuje vyhl. MZ ČR 221/2010 Sb. 
• Úprava vstupu do objektu ARO a dětského oddělení. Požadavek BOZP. 
• Výměna antistatických krytin na operačních sálech.  
• PD rekonstrukce oplocení objektu nemocnice Jičín. Ohrožení chodců.  
• Narušena statika opěrných zdí.              
 
Oblastní nemocnice Trutnov a.s. 
• Oprava komunikací v areálu nemocnice. Nevyhovující stav vzhledem k bezpečnosti pohybu 

pacientů v areálu.       
• Výměna podlahových krytin v části objektu interního oddělení. Podlahové krytiny byly 

položeny v  roce 1983, kdy pavilon byl uveden do provozu.                          
• Výměna oken v objektu jídelny a kuchyňském provozu. II. etapa. Okna instalována v rámci 

výstavby objektu v roce 1987. 
• Statický posudek a PD parkoviště a opětné zdi u objektu interního pavilonu. Akutní nebezpečí 

sesuvu půdy, poškození kyslíkové stanice a interního pavilonu     
   
                                                                                                        
Oblastní nemocnice Náchod a.s. 
• Finanční příspěvek na nákup 2 ks sušiček pro kompresorovnu pro operační sály. Požadavek 

vyhl. MZ ČR č. 221/2010Sb.     
• Oprava chladící jednotky v ambulantním pavilonu. Havarijní stav. Stávající vyřazena 

z provozu.  
• Výstavba lůžkového výtahu do objektu lůžkové rehabilitace pro zajištění iktového centra, 

které je v objektu umístěno. Požadavek komise MZ ČR pro provoz IC. vyhl. MZ ČR 
221/2010 Sb.      

• Výměna oken v objektu dialýzy a OKB. Havarijní stav.  
• Navýšení rozpočtových nákladů rekonstrukce psychiatrie Nové Město o náklady spojené 

se zemními pracemi. Složité geologické podmínky, které podstatně ovlivnily náklady na 
kanalizaci při instalaci nové sítě v objektu. Dále demolice bývalého hospodářského objektu, 
která nebyla v původním plánu investice/ Může být docíleno snížení RN výběrovým řízením.  

 
Městská nemocnice Dvůr Králové nad Labem a.s. 
• Navýšení RN  JIP – rozvod kyslíku,pacientská signalizace,radiátory.  
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• Finanční příspěvek na nákup rigidního cystogastroskopu a elektrokoagulace pro urologické 
oddělení. Ukončena servisní podpora. Požadavek vyhl. MZ ČR č.221/2010 Sb.  

 
PharmDr. Třešňáková 
Uvedla, že v pořadníku na opravy havarijních stavů v krajských nemocnicích je ještě hodně věcí 
k řešení, bohužel nejsou finanční prostředky 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
 Pro  - 9  
 Proti  - 0  
 Zdržel se -  0 
 
 
USNESENÍ 31/40/2012/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I.  

 
d o p o r u č u j e  

  ke schválení přerozdělení části výsledku hospodaření Královéhradeckého kraje za r. 
2011 pro odvětví zdravotnictví 

 
 
 K bodu 7 
Výsledky hospodaření skupiny ZH KHK za 1. pololetí r. 2012  
 
S výsledky hospodaření seznámil PhDr. Scháněl Ph.D. a Ing. Jarkovský 
 
Pro větší názornost a lepší vyjádření kontinuity hospodaření nemocnic byly přiloženy následující 
komentáře: 
Komentář k výsledkům hospodaření nemocnic ZH KHK a.s. za 1-6/2012 
Hlavním důvodem je popis odchylek od skutečnosti srovnatelného období a rozpočtu, které 
nadále platí a současně v závěru předpokládá přiblížení se plánovaným hodnotám v dalším 
období. 
Výsledky hospodaření ve druhém čtvrtletí tento předpoklad potvrzují. Propad proti plánu se 
zmenšil z -11,6 mil. Kč za 1-3/2012 na  -1,7 mil. Kč o které je celková ztráta horší než plánovaná 
za celé první pololetí tohoto roku. Vzhledem k tomu, že celkové výnosy jsou o 4,6 mil. Kč vyšší 
než plánované je celková ztráta nemocnic ve výši 38,9 mil. Kč negativně ovlivněna nesplněním 
celkových nákladů. Tato půlprocentní odchylka je popsána jak druhově tak podle jednotlivých 
nemocnic a je řešena na úrovni vedení nemocnic a holdingu. Například mimořádné náklady na 
pořízení prádla v ON Na a.s. viz. komentář  za 1-3/2012 ve výši 2,5 mil. Kč budou pokryty 
v průběhu jednoho roku díky nové nižší ceně za praní. Stejná soutěž výrazně sníží náklady na 
praní i v ON RK a.s.atd. 
Stávající předpokládaný soulad mezi zálohami a poskytovanou péčí se stává více rizikovým. 
Vyúčtování roku 2011, které dle zákona má termín 31.5. je v nedohlednu a znesnadňuje 
nemocnicím pružně reagovat v čase na podmínky /regulace/ úhradového mechanismu. To 
samozřejmě negativně ovlivňuje garanci dosáhnout očekávané výnosy, které jsou naplánovány 
na horní hranici možností úhradové vyhlášky.         
 
Komentář k výsledkům hospodaření nemocnic ZH KHK a.s. za 1-3/2012 
Hospodářský výsledek nemocnic Holdingu je o 10,5 mil. Kč horší než za srovnatelné období 
loňského roku. Část nákladů je nejvíce ovlivněna růstem mezd lékařů za leden a únor, který není 
kryt speciálním transferem od zdravotních pojišťoven a činí cca 6,5 mil. Kč. Významně vyšší 
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spotřeba SZM o 3 mil. Kč je zčásti způsobena strukturou plánovaných operativních zákroků 
v ON TU, který se v průběhu roku vyrovná a náklady spojené s mimořádným pacientem v ON 
RK ,které byly následně  vyúčtovány pojišťovně /4,2 mil. Kč/.Mimořádným nákladem je 2,5 mil. 
Kč na pořízení nového prádla do ON NA v souvislosti se změnou dodavatele praní, naopak 
trvalejší dopad na náklady na energie má dramatické navýšení ceny plynu, což v případě ON JC 
představuje nárůst 1,4 mil.Kč. Zvýšení nákladů na opravy o 1,7 mil. Kč je většinou spojen 
s předpokládanými výměnami spotřebních dílů, které se nahromadily ve sledovaném období. 
Ceny léků i SZM se daří držet v plánované úrovni, což v praxi znamená, že nárůst DPH je 
eliminován snížením cen dodavatelů. Na straně výnosů je zatím soulad mezi zálohami 
pojišťoven a poskytovanou péčí v parametrech daných úhradovým mechanismem. Z výše 
popsaných skutečností a předpokládaného vývoje lze předpokládat, že abnormality vycházející 
ze srovnání s loňským rokem budou ve druhém čtvrtletí postupně srovnány do souladu s plánem.    
 
Diskuse:  
p. Řezníčková 
Dotaz  - proč nemají zdravotní pojišťovny vyúčtování za rok 2011. 
 
Ing. Jarkovský 
Odpověděl, že je to způsobeno nefungujícím software 
 
Další diskuse – p. Fialová, Mgr. Šormová, Ing. Jarkovský 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
 Pro  - 9  
 Proti  - 0  
 Zdržel se - 0  
 
USNESENÍ 31/41/2012/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I.  

 
b e r e   n a   v ě d o m í  

  výsledky hospodaření skupiny Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. za 
1. pololetí 2012 

 
 
 K bodu 8 
Aktuální informace z jednání se zdravotními pojišťovnami  
 
PharmDr. Třešňáková 
Informovala o jednání s novým ředitelem VZP ing. Provazníkem za přítomnosti hejtmana 
Královéhradeckého kraje. Ředitel VZP potvrdil platnost dohod, které byly doteď sjednány, zatím 
není úmysl dělat jiné razantní změny.  
 
PhDr. Scháněl Ph.D. 
Informoval, že do konce roku 2013 by měly být uzavřeny všechny smlouvy se zdravotnickými 
zařízeními s tím, že budou uzavírány na kratší dobu. 
Dále informoval o dohodách při poskytování jednodenní péče 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 



 8 

 Pro  - 9  
 Proti  - 0  
 Zdržel se - 0  
USNESENÍ 31/42/2012/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I.  b e r e   n a   v ě d o m í  
  informace z jednání se zdravotními pojišťovnami 
 
 
 K bodu 9 
Informace k rozpočtu - výše vyrovnávací platby pro nemocnice ZH KHK a rok 2013  
 
PhDr. Scháněl Ph.D. a Ing. Jarkovský podal vysvětlení k materiálu, který byl všem členům 
výboru k tomuto bodu předán. 
Finanční prostředky na financování nemocnic z rozpočtu kraje dosáhly vrcholu v roce 2008. 
V roce 2009 klesaly, od r. 2010 se udržují na přibližně stejné úrovni.  
Vyrovnávací platba se od r. 2010 ustálila. V této době začaly stagnovat a následně i klesat příjmy 
od zdravotních pojišťoven. Náklady nemocnic, s výjimkou mzdových, od roku 2009 nerostou. 
Nemocnice hospodaří efektivně. 
Nemocnice přijímají vyrovnávací platbu od kraje. Zároveň však kraji vrací částku přesahující 20 
mil. Kč na nájmu zpět. Dalších cca 10 mil. Kč vynakládají na údržbu a opravy krajského 
majetku. Z vlastních zdrojů dále významně investují především do přístrojového vybavení. 
V roce 2012 nemohly krajské nemocnice zvýšit mzdy zdravotnickému personálu, jak učinily 
organizace veřejné správy. Jednalo by se o náklad dalších 80 mil. Kč.  
Královéhradecký kraj má v současné době dobře vyladěný rozsah zdravotních služeb. 
Nemocnice Zdravotnického holdingu KHK, zejména ve spolupráci s Fakultní nemocnicí 
v Hradci Králové, jsou schopny garantovat dostupnou zdravotní péči pro občany kraje. Počet 
provedených výkonů v zařízeních kraje roste. Všechny nemocnice budou mít od r. 2013 
s pojišťovnami uzavřené smlouvy. 
Návrh výše vyrovnávací platby pro rok 2013 předpokládá snížení této částky určené krajem na 
zajištění zdravotních služeb na 171 mil. Kč. Je zcela zřejmé, že i přes předpokládané zvýšení 
příjmů pro krajské zdravotnictví prostřednictvím systému úhrady zdravotní péče (za podmínky 
udržení systému DRG a přibližovacího koeficientu) se nedostane hospodaření nemocnic do stavu 
vyrovnaného rozpočtu, jak požaduje finanční výbor kraje. Vzhledem k tomuto se připravují další 
zefektivňující opatření, s cílem poskytování zdravotních služeb v objemu částky přislíbené 
krajem pro rok 2013. 
 
Ing. Janeček 
Požádal o podporu členů výboru při jednání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  při 
doporučení výše vyrovnávací platby minimálně jako v loňském roce. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
 Pro  - 9  
 Proti  - 0  
 Zdržel se - 0  
 
USNESENÍ 31/43/2012/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I.  d o p o r u č u j e  
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  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje ke schválení výši vyrovnávací platby pro 
nemocnice pro rok 2013, k zajištění stávajícího rozsahu zdravotní péče, v minimální 
výši skutečnosti roku 2012. 

 K bodu 10 
Různé  
 
p. Řezníčková 
• Poděkovala zástupcům  Královéhradeckého kraje za uskutečněné setkání se zaměstnanci 

nemocnice v Rychnově nad Kněžnou, které vedlo k uklidnění situace v nemocnici a 
vyjasnění některých sporných otázek.  

• PharmDr. Třešňáková informovala o rozsudku – vyplacení náhrady škody  pacientovi ve výši 
5 mil. Kč za těžké poškození zdraví v Oblastní nemocnici Rychnov nad Kněžnou, které se 
stalo v roce 2001. 

• Bylo domluveno posunutí termínu příštího 32. jednání výboru zdravotního a to 25. 9. 2012 
nebo 2. 10. 2012. Všichni členové budou obesláni e-mailem a dle jejich vyjádření bude určen 
termín. 

 
 
 K bodu 11 
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 25. 9. nebo 2. 10. 2012 
 

 
  
 

 
 
 
Zapsala: Nováková Soňa 

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


