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Z á p i s 

 
z 11. jednání Výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 9. 3. 2010 od 14.00 hod., zasedací místnosti N2.903  
RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 

  
 
Přítomni:, Bc. Lubomír Franc, PharmDr. J. Třešňáková, dle prezenční listiny 
 
Omluveni: R. Fiala, MUDr. L. Koblása, MUDr. J. Otava, RNDr. J. Stejskal, Ing. J. Winter  
 
 
Program jednání: 
 
  1.  Zahájení  
  2.  Schválení programu, schválení hostů,  volba ověřovatele zápisu  
  3.  Kontrola usnesení  
  4.  Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí bezúročné půjčky Protialkoholní záchytné 

stanici KHK  
  5.  Návrh na změny čerpání investičních dotací v odvětví zdravotnictví  
  6.  Projednání rozboru hospodaření na rok 2009 a návrh rozpočtu na rok 2010 

příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví  
  7.  Navrhovaná restrukturalizační opatření v Oblastní nemocnici Náchod a.s  
  8.  Rozpočet ZH KHK a nemocnic na rok 2010  
  9.  Systém rozdělování dotací - pokračování prací  
  10.  Personální struktura ZH KHK a.s.  
  11.  Informace o práci CoSystem  
  12.  Různé  
  13.  Závěr  
 
K bodu 1 
Zahájení  
Jednání ve 14.00 hodin zahájil a řídil předseda Výboru zdravotního Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje MUDr. Jiří Veselý. Uvítal přítomné, upozornil na materiály, které byly 
všem členům výboru předány před zasedáním.  
 

 
K bodu 2 
Schválení programu, schválení hostů, volba ověřovatele zápisu  
• návrh programu 11. jednání Výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
• ověřovatelem zápisu byl navržen MUDr. Jiří Štětina 
• přítomní hosté dle prezenční listiny: 
- Ing. Ludmila Bášová, vedoucí odboru zdravotnictví KHK 
- PhDr. Martin Scháněl Ph.D, ředitel ZH KHK a.s. 
- Libuše Hronovská, vedoucí odd. ekonomiky a zdravotnictví KHK 
- Mgr. Imrich Dioszegi, vedoucí tiskového odd. KHK 
- ing. Eduard Šmehlík, společnost CoSystem 
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Hlasování: 
         Pro  -  8           
 Proti  -  0 
 Zdržel se -  0  
 
USNESENÍ 11/7/2010/VZ 
výbor zdravotní Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
  program 11. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva královéhradeckého 

kraje 
II.  s c h v a l u j e  
  ověřovatelem zápisu MUDr. Jiřího Štětinu 
III. s c h v a l u j e  
  přítomné hosty dle prezenční listiny: 

- Ing. Ludmilu Bášovou, vedoucí odboru zdravotnictví KHK 
- PhDr. Martina Scháněla Ph.D, ředitele ZH KHK a.s. 
- Libuši Hronovskou, vedoucí odd. ekonomiky a zdravotnictví KHK 
- Mgr. Imricha Dioszegi, vedoucí tiskového odd. KHK 
- ing. Eduarda Šmehlíka, společnost CoSystem 
 
 

K bodu 3 
Kontrola usnesení  
 
Byla předložena tabulka s přehledem všech usnesení z minulých zasedání, předseda výboru 
konstatoval, že usnesení jsou splněna, pouze je třeba sledovat usnesení s průběžným plněním a 
dlouhodobějším úkolem. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  -  8  
         Proti  -  0  
         Zdržel se -  0  
 
USNESENÍ 11/8/2010/VZ 
výbor zdravotní Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  kontrolu usnesení výboru zdravotního Královéhradeckého kraje 
 
 
 K bodu 4 
Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí bezúročné půjčky Protialkoholní záchytné stanici 
Královéhradeckého kraje 
 
Informaci k tomuto bodu přednesla p. Hronovská:  
 
Na přelomu roku 2008 a 2009 byl proveden finanční audit organizace Protialkoholní záchytné stanice 
Královéhradeckého kraje, příspěvkové organizace za období od 1.1.2004 – 30.11.2008. Bylo 
konstatováno, že cílem hospodaření není tvorba zisku, ale zabezpečení předmětu činnosti. Občan, který 
požije nadměrné množství alkoholu, se stává nebezpečným sobě, jiným osobám, narušuje veřejný 
pořádek, ničí majetek. Proto je třeba tyto osoby na přechodnou dobu zajistit.  
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V rámci provedení finančního auditu jednotlivých oblastí bylo zjištěno nesprávné účtování výnosů za 
ošetření klientů. Systém účtování se v organizaci odvíjel od vydaného Pokynu k nakládání 
s pohledávkami zřizovatelem s účinností od 1.1.2003 
Organizace na základě tohoto pokynu měsíčně zpracovala seznam ošetřených klientů. U klientů, kteří 
ošetření uhradili, provedla zaúčtování do výnosů, u klientů, kteří ošetření neuhradili, vyčíslenou hodnotu 
za poskytnuté služby zaúčtovala v podrozvahové evidenci. V souvislosti se zjištěnými skutečnostmi 
organizace od 1.1.2009 účtuje všechny úkony za služby do výnosů (i neuhrazené), jsou součástí 
hospodářského výsledku a tím i součástí přiznání k dani z příjmů.  
Na základě napravení zjištěných nedostatků v roce 2009 vzrostly pohledávky vůči klientům, kteří 
neuhradili svoje závazky vůči Protialkoholní záchytné stanici Královéhradeckého kraje. Jedná se o klienty 
v tíživé sociální situaci, většinou bez zaměstnání a bez vlastního domova. Organizace vykazuje sice 
zlepšený hospodářský výsledek, který ze zákona podléhá k přiznání k dani z příjmů, avšak snižují se jí 
disponibilní finanční prostředky. 
 
Z výše popsaných skutečností byla Protialkoholní záchytné stanici KHK poskytnuta v roce 2009 
bezúročná půjčka ve výši 720,0 tis. Kč se splatností do 31.3.2010. Vzhledem k tomu, že 31.3.2010 
příspěvková organizace splatí půjčku, dostává se opět do situace, kdy nemá dostatek finančních 
prostředků na úhrady běžných nákladů na provoz. Navrhujeme proto schválit Protialkoholní záchytné 
stanici KHK novou půjčku ve výši 720,0 tis. Kč se splatností do 31.3.2011. 
 
Příspěvková organizace k 31.3.2010 splatí původní půjčku Královéhradeckému kraji a ve stejné výši jí 
bude poskytnuta nová půjčka. (V roce 2009 poskytnutí půjčky nemělo dopad do rozpočtu 
Královéhradeckého kraje, neboť jí byl snížen příspěvek na provoz ve výši 720,0 tis. Kč.) 
Poskytnutí bezúročné půjčky je v souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
 
Diskuse: MUDr. Veselý, MUDr. Štětina – vyjádření podpory 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 
 Hlasování: 
         Pro  -  8 
         Proti  -  0  
         Zdržel se -  0 
 
USNESENÍ 11/9/2010/VZ 
Výbor zdravotní Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje poskytnutí bezúročné půjčky 

Protialkoholní záchytné stanici Královéhradeckého kraje 
 
        14.20 hod – příchod MUDr. Hejzlar  
  
 
K bodu 5 
Návrh na změny čerpání investičních dotací v odvětví zdravotnictví  
 
Informaci k tomuto bodu přednesla p. Hronovská:  
Zastupitelstvu je předkládána žádost na základě žádosti ředitele Oblastní nemocnice Rychnov 
nad Kněžnou a.s., ze dne 29.1.2010 o změnu čerpání investiční dotace z Fondu rozvoje a 
reprodukce poskytnuté v roce 2009 Oblastní nemocnici Rychnov nad Kněžnou a.s., na akci č. 
ZD/09/451 na pořízení plicního ventilátoru pro ARO ve výši 700,0 tis. Kč v roce 2010. 
Vzhledem k rozsáhlosti a složitosti specifikace se nepodařilo Oblastní nemocnici Rychnov nad 
Kněžnou a.s, od doby oznámení o přidělení finančních prostředků a jejich odeslání (23.12.2009), 
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zpracovat a vyhodnotit. předložené nabídky. V současné době je již uzavřena smlouva o dodávce 
a instalaci plicního ventilátoru a nemocnice Rychnov nad Kněžnou očekává jeho dodání. 

 
Na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/18/1141/2006 ze dne 
7.12.2006, byla poskytnuta příspěvkové organizaci Léčebna pro dlouhodobě nemocné Hradec 
Králové investiční dotace ve výši 1.800,0 tis. Kč, s účelovým určením kapacity lůžek 
v převzatém objektu na Pospíšilově tř. 365 (na dorozumívací zařízení). 
Usnesením Zastupitelstva č. ZK/25/1662/2007 byl prodloužen termín čerpání dotace a 
usnesením č. ZK/9/555/2009 dne 22.10.2009 bylo schváleno použití ve výši 500,0 tis. Kč na 
pořízení elektrického zvedáku. Zároveň v důvodové zprávě bylo uvedeno použití zbytku dotace 
v roce 2010 na dosluhující vybavení – např. pračka, myčka do kuchyně, transportní lehátko na 
přepravu pacientů do sanitního vozidla a zahradní traktor na sekání trávy, sběr listí a úklid sněhu 
v zimním období.  
V důsledku selhání techniky byli zaměstnanci LDN nuceni likvidovat kalamitní sněhovou 
pokrývku svépomocí. Na základě těchto skutečností požádala příspěvková organizace LDN 
Hradec Králové o změnu účelu na nákup zahradního traktoru ve výši 165,0 tis. Kč. 

 
Předložené změny nemají dopad do rozpočtu Královéhradeckého kraje a nejsou v rozporu se 
zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  -  9  
         Proti  -  0  
         Zdržel se -  0 
 
USNESENÍ 11/10/2010/VZ 
Výbor zdravotní Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit předložený návrh na změny 

čerpání investičních dotací v odvětví zdravotnictví 
 
        14.30 hod - odchod MUDr. Tichý  
 
 K bodu 6 
Projednání rozboru hospodaření na rok 2009 a návrh rozpočtu na rok 2010 příspěvkových 
organizací v odvětví zdravotnictví  
 
Informaci k tomuto bodu přednesla p. Hronovská:  
V odvětví zdravotnictví z 5 příspěvkových organizací 3 organizace vykázaly zlepšený výsledek 
hospodaření a 2 skončily se ztrátou (viz. příloha č. 1 Přehled o hospodaření příspěvkových 
organizací v odvětví zdravotnictví zřízených Královéhradeckým krajem za rok 2009) 
 Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov vykázalo zlepšený hospodářský výsledek který 
významným způsobem ovlivnilo nepředvídané doúčtování tržeb od zdravotních pojišťoven za r. 
2008 a také uplatněné slevy na pojistném na sociální zabezpečení v souladu novelou zákona č. 
589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení 
Léčebna pro dlouhodobě nemocné Hradec Králové skončila se záporným hospodářským 
výsledkem z důvodů zvýšeného počtu těžkých imobilních pacientů, s nutností komplexní 
ošetřovací péče s vyšší potřebou zdravotnického materiálu (pomůcek pro inkontinenci, 
převazového materiálu při dekubitech apod.) a dále s materiálně náročnou péčí o pacienty 
s výskytem infekce MRSA, kdy jsou vyžadována náročná hygienická opatření při nutné isolaci 



 5

na samostatných pokojích s velmi častou výměnou všech pomůcek jak u pacientů, tak personálu 
léčebny. V návaznosti na tyto skutečnosti organizace ponížila i tvorbu odpisů majetku, tak aby 
snížila hodnotu záporného výsledku hospodaření. 
Léčebna dlouhodobě nemocných Opočno hospodařila bez příspěvku na provoz, přičemž 
vykázala záporný hospodářský výsledek. Výše ztráty vznikla snížením lůžkové kapacity v rámci 
uzavření oddělení z důvodu malování a opravy podlah. Náklady na tuto akci byly cca 750 tis. 
Kč.  Další příčinou vzniklé ztráty je vratka VZP za 1. pololetí r. 2008. Organizaci byl poskytnut 
investiční příspěvek ve výši 900 tis. Kč s možností čerpání do konce r. 2010. 
Zdravotnická záchranná služba KHK vytvořila zlepšený hospodářský výsledek a celkově došlo 
k částečnému ozdravení organizace, neboť organizace eviduje neuhrazenou ztrátu z minulých let. 
Hospodářský výsledek pozitivně ovlivnila uplatněná sleva ve výši 927 tis. Kč na pojistném na 
sociální zabezpečení v souladu novelou zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální 
zabezpečení, a také navýšení plateb od zdravotních pojišťoven a zvýšený počet ošetřených 
pacientů. 
Protialkoholní záchytná stanice KHK vytvořila zlepšený hospodářský výsledek. Výnosy z vlastní 
činnosti dosáhly 137 % plánovaných, v této částce jsou ovšem započteny nesplacené pohledávky 
organizace ve výši cca 840 tis. Kč, navýšení příjmů oproti plánovaným odpovídalo vyššímu 
počtu přijatých klientů v roce 2009. Na pokrytí nesplacených pohledávek byla organizaci 
poskytnuta půjčka ve výši 720,0 tis. Kč. 

Ztráty navrhujeme uhradit z rezervních fondů organizací. Vykázané zlepšené výsledky 
hospodaření jsou navrhovány na převody do fondů organizací, s tím, že u Zdravotnické 
záchranné služby Královéhradeckého kraje navrhujeme převést do rezervního fondu pouze 200 
tis. Kč (úspora na daňové povinnosti za rok 2009) a zbytek použít na úhradu ztráty z minulých 
let; u Protialkoholní záchytné stanice Královéhradeckého kraje navrhujeme převést do 
rezervního fondu pouze 29 tis. Kč (úspora na daňové povinnosti za rok 2009) a zbytek ponechat 
na účtu 932-Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let, neboť tento výsledek není krytý 
finančními prostředky z důvodů neuhrazených pohledávek za klienty. 

Rada kraje pravidelně jedenkrát ročně projednává zprávu o činnosti příspěvkových organizací, 
o plnění jejich úkolů, pro které byly zřízeny, a přijímá příslušná opatření k nápravě v souladu 
s ust. § 59 odst. 1 písm. i), z. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, a to nejpozději ke dni  31. 3. příslušného roku. 

Zřizovatel schvaluje příspěvkové organizaci v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vypořádání 
výsledků hospodaření a návrh na rozdělení výsledků hospodaření do fondů organizace.  
 
Diskuse: ing. Janeček, p. Bém 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  -  8 
         Proti  -  0  
         Zdržel se -  0  
 
 
USNESENÍ 11/11/2010/VZ 
Výbor zdravotní Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  výsledky hospodaření příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví 

Královéhradeckého kraje za rok 2009 
        MUDr. Vambera – příchod 14.35 
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K bodu 7 
Navrhovaná restrukturalizační opatření v Oblastní nemocnici Náchod a.s  
Bc. Lubomír Franc, hejtman  KHK, podal informaci k Oblastní nemocnici Náchod – Broumov a 
Opočno, kdy Ing. Vávrou,  ředitelem ON Náchod byla předložena statistika a údaje o současném 
stavu ON Náchod.  Pan hejtman dále uvedl, že další podoba nemocnic a jednotlivých oddělení se 
stále řeší a závěr, ve kterých by měla být stanovena konečná koncepce ještě není dokončena a je 
stále v jednání. Upozornil na zkreslené informace, které bez ověřených podkladů unikly do médií 
a rozvířily tak zbytečně nepříjemnou atmosféru a podpořily vznik zatím neschválených závěrů, 
týkající se zavírání operačních sálů a rušení některých oddělení v nemocnicích v Broumově a 
Opočně.  
 
Dále byla rozvinuta diskuse o způsobu úniku nepodložených  informací  a skutečném postupu 
v dalších záměrech ve výše jmenovaných nemocnicích a jejich odděleních. 
Pan hejtman upozornil, že o stávající situaci se stále jedná a pokud nejsou učiněna žádná 
konečná rozhodnutí, nemůžou být zveřejňována 
PharmDr. Třešňáková doplnila, že bez projednání v Zastupitelstvu není možné žádný 
navrhovaný záměr zveřejňovat. 
Členové výboru zdravotního dále žádali, aby byli včas informováni  o změnách ve 
zdravotnických zařízeních KHK ,z důvodů podávání kvalifikovaných a pravdivých  informací 
při případných dotazech z řad veřejnosti. 
 
Diskuse: Bc. Franc, MUDr. Veselý, MUDr. Vaník, PharmDr. Třešňáková, PhDr. Scháněl, p. 
Trkalová, MUDr. Hejzlar, MUDr. Štětina, p. Bém, p. Hronovská, Mgr. Dioszegi,  
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování:         k bodu I)  k bodu II) 
         Pro  -  9   9 
         Proti  -  0   0  
         Zdržel se -  0    0  
 
  
USNESENÍ 11/12/2010/VZ 
Výbor zdravotní Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  první informaci hejtmana Královéhradeckého kraje o řešení situace v Oblastní 

nemocnici Náchod a.s. 
II.  u k l á d á  
  PharmDr. Janě Třešňákové, člence rady Královéhradeckého kraje, 

předložit podrobnou informaci o zvažovaných možnostech restrukturalizace 
Oblastní nemocnice Náchod a.s. 

 
K bodu 8 
Rozpočet ZH KHK a nemocnic na rok 2010  
Všem členům výboru zdravotního byl elektronicky zaslán podrobný návrh rozpočtu na rok 2010 
jednotlivých krajských nemocnic a Zdravotnického holdingu KHK a.s. 
 
Informace  podal o otázky k jednotlivým položkám vysvětlil  PhDr. Scháněl, Ing. Šmehlík. 
 
Dále PhDr.  Scháněl  dle usnesení z minulého výboru předložil zprávu o činnosti ZH KHK 
za konec roku 2009,  začátek roku 2010 
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1. V současné době probíhá dolaďován rozpočtů nemocnic pro rok 2010. Ředitelé nemocnic 
se účastní společného jednání se zástupci ZH KHK, na kterých dochází k definování 
předpokládaných finálních hospodářských výsledků, možností zefektivňování činností 
nemocnic. Jeden z výstupů z těchto jednání je návrh možné optimalizace činností 
nemocnice Náchod.   

2. Došlo k dohodě mezi Lékařským odborovým svazem a nemocnicemi ZH KHK, odložení 
hrozby stávkové pohotovosti 

3. Probíhá jednání s dodavateli zboží s cílem snížení cen odebíraného zboží. 
4. Finalizují se výběrová řízení na dílčí kategorie SZM prostřednictvím ZH KHK (rukavice a 

další). 
5. Probíhá vyjednávání se společností Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o. o převzetí 

dílčích činností na ZH KHK s cílem ovládnutí připravovaných obchodů. 
6. Dopracovává se návrh na rozdělení zisku Královéhradecké lékárny mezi nemocnice ZH 

KHK. 
7. Pracuje se na zajištění investice generelu ON Náchod. 
8. Proběhlo společné jednání s FN HK – Onkologickou klinikou na definování možností 

vzájemné spolupráce. 
9. Finalizují se společná výběrová řízení na zajištění služeb úklidu pro ON NA a ON JC a 

prádelenského servisu pro ON NA a ON RK. ZH KHK v těchto řízeních vystupuje jako 
centrální zadavatel.  

10. Byla dokončena „analýza laboratoří“, řízení laboratoří.  
11. Byl dopracován systém „controlling a plánování rozpočtu – nastavení limitů do 

softwarové plánovací databáze vzniklé v rámci projektu ZH 2009.  
12. Probíhá personální srovnávání nemocnic ZH KHK. 
13. Byl dopracován a zprovozněn jednotný mzdový systém Navision (WEBCOM). 

     
Diskuse: p. Řezníčková, MUDr. Veselý, PhDr. Scháněl, ing. Šmehlík, ing. Janeček 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  -  9 
         Proti  -  0 
         Zdržel se -  0  
 
 
USNESENÍ 11/13/2010/VZ 
Výbor zdravotní Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci o rozpočtu Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s. a 

nemocnic na rok 2010 
 
 
 K bodu 9 
Systém rozdělování dotací - pokračování prací  
 
PhDr. Scháněl informoval o pokračujících pracích – zjišťování, srovnávání a  vkládání  
požadovaných dat, porovnávání s rozpočtem, práce jsou časově velmi náročné.   
 
PharmDr. Třešňáková  uvedla,  že systém zdravotnictví je velmi flexibilní a v současné době 
dochází k velkým změnám a tím je stanovení vzorku pro rozdělování dotací v současné době 
obtížné a nereálné.  
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MUDr. Vambera poukázal na to, že kritéria rozdělování dotací by měla být známa ještě před 
konkrétním rozdělením dotací. Mělo by být jednoduše zdůvodněno, na co která nemocnice 
peníze potřebuje  a proč  tedy dostala určitý objem finančních prostředků, což by mělo být 
v kompetenci pracovníků Zdravotnického holdingu KHK , který by měl tuto činnost pro 
nemocnice zajišťovat. 
 
PhDr. Scháněl uvedl, že tento problém není tak úplně jednoduchý, je třeba zajistit, aby systém 
byl efektivní, musí se rozklíčit kladný nebo záporný hospodářský výsledek  jednotlivých 
nemocnic.   
 
Diskuse. p. Řezníčková, MUDr. Veselý, PharmDr. Třešňáková, MUDr. Vambera, ing. Šmehlík 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  -  9 
         Proti  -  0  
         Zdržel se -  0 
USNESENÍ 11/14/2010/VZ 
Výbor zdravotní Královéhradeckého kraje 
I. u k l á d á  
  PhDr. Martinovi Schánělovi, řediteli Zdravotnického holdingu KHK a.s.  

předložit informaci k aktualizaci systému rozdělování dotací nemocnicím. 
termín: 31.07.2010 

 
 
 K bodu 10 
Personální struktura ZH KHK a.s.  
 
PhDr. Scháněl zaslal elektronicky členům výboru personální strukturu Zdravotnického holdingu 
KHK a.s. Popsal jednotlivé funkce, včetně funkcí které zatím nebyly obsazeny. 
Byly vzneseny dotazy k pracovním úvazkům jednotlivých zaměstnanců, dále k odměnám členů 
statutárních orgánů, které jsou vysoké. Dotaz k odměnám je třeba vznést valné hromadě ZH 
KHK, které přísluší tato rozhodnutí. 
 
Diskuse: p. Řezníčková, PhDr. Scháněl, p. Hronovská, PharmDr. Třešňáková  
   
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  -  9  
         Proti  -  0 
         Zdržel se -  0 
 
USNESENÍ 11/15/2010/VZ 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci o personální struktuře Zdravotnického holdingu Královéhradeckého 

kraje a.s. 
 
 
 K bodu 11 
Informace o práci CoSystem  
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Ing. Šmehlík informoval o práci CO Systém.   

- je zpracován controlingový systém 
- byla zpracována mapa jednotlivých společností včetně statutárních orgánů, organizačních 

struktur s popisy funkcí 
- vyhodnocování nákupních cen Královéhradecké lékárny, jičínské lékárny a Nemlog, 

stabilizace 
- činnost Co systém stála 980 tis. Kč z toho jsou 450 tis. stály právní služby a 200 tis. 

zůstalo v pohledávce za ZH KHK a.s 
- Ing. Janeček navrhl pozvat Ing. Šmehlíka na některé příští zasedání VZ, kde by názorně 

prezentoval práci  COSystem  za uplynulé období. 
- MUDr. Vambera vznesl dotaz na analýzu laboratoří, v soukromém sektoru funguje dobře 

elektronický systém, v krajských zařízeních se vyhodnocená data stále vozí v papírové 
podobě 
 
Diskuse: ing. Šmehlík, MUDr. Vaník, MUDr. Vambera, p. Řezníčková   

 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
   Hlasování:         k bodu I)  k bodu II) 
         Pro  -  9   9 
         Proti  -  0   0  
         Zdržel se -  0    0  
       
USNESENÍ 11/16/2010/VZ 
Výbor zdravotní Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci o práci COSystem. 
II.  u k l á d á  
  PhDr. Martinovi Schánělovi, řediteli Zdravotnického holdingu 

Královéhradeckého kraje a.s. 
předložit na příštím jednání výboru zdravotního výsledky analýz provedených 
společností CoSystem. 
termín: 13.04.2006 

 
 
 K bodu 12 
Různé  
 p. Řezníčková  
• Dotaz k  rozdělení zisku Královéhradecké lékárny, který zpracovává ZH KHK 
      (dle elektronicky zaslaného materiálu „Odpovědi na otázky MUDr. Štětiny z jednání…“ ) 

Odpověděl PhDr. Scháněl – bude projednáváno na představenstvu ZH KHK  
 
 
• Dotaz ke sjednocení nemocnic KHK pod jedno IČ  

(dle elektronicky zaslaného materiálu „Odpovědi na otázky MUDr. Štětiny z jednání…“ 
Autorství k materiálu „Optimalizace“ – M. Scháněl. Čerpáno z konzultací v rámci ZH KHK, 
lékařským náměstkem ZH KHK, řediteli nemocnic, se kterými byl materiál předběžně projednán. To 
neznamená, že by materiál plně schvalovali nebo odmítali. Z projednávání vyplynulo, že zejména 
vzhledem k tomuto důvodu mělo vzniknout jedno  IČ. Koncept jedné krajské nemocnice byl vnímán 
i jako způsob jednoduššího prosazení změn v rozsahu zdravotní péče v kraji. 
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Informace o hospodaření nemocnic ... – M. Scháněl. K tomuto materiálu byly následně sebrány 
písemné připomínky od jednotlivých nemocnic, které byly následně zapracovány.) 

- MUDr. Štětina vyjádřil souhlas s výše uvedenou odpovědí ředitele ZH KHK  
 

 K bodu 13 
Závěr  

Předseda poděkoval členům výboru zdravotního za účast na jednání výboru a vzhledem 
k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu v 17. 00 hodin jednání ukončil.  

  
Příští jednání výboru zdravotního se koná 13. 4. 2010 ve 14.00 hodin 

 
 
 

 
 
 
Zapsala: Nováková Soňa 
    24. 3. 2010  

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


