
 1

Z á p i s 
 

z 12. jednání Výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 13. 4. 2010 od 14.00 hod., zasedací místnosti N2.903  

RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 
 

Přítomni:  dle prezenční listiny, PharmDr. J. Třešňáková, p. J. Bém  
 
Omluveni:  MUDr. Koblása, MUDr. Tichý, Ing. Winter  
 
Program jednání: 
  1.  Zahájení  
  2.  Schválení programu, schválení hostů, volba ověřovatele zápisu  
  3.  Kontrola usnesení  
  4.  Revolvingový úvěr ZH KHK - Letter of Comfort Zastupitelstva KHK  
  5.  Návrh na uzavření dohody mezi Fakultní nemocnicí HK a Královéhradeckým krajem 

o zajištění lékařské pohotovostní služby a poskytnutí neinvestičního příspěvku  
  6.  Návrh na schválení výsledku hospodaření příspěvkových organizací v odvětví 

zdravotnictví za rok 2009 a jejich rozdělení do peněžních fondů  
  7.  Návrh na změnu čerpání Fondu rozvoje a reprodukce na rok 2010 v odvětví 

zdravotnictví – II. část  
  8.  Návrh na projednání žádosti Česko – německé horské nemocnice Krkonoše s.r.o., o 

neinvestiční dotaci na rok 2010  
  9.  Controlling nákladů nemocnic Zdravotnického holdingu KHK a.s. – možnosti 

systému  
  10.  Různé  
  11.  Závěr  
 
 
K bodu 1 
Zahájení  
Jednání ve 14.00 hodin zahájil a řídil předseda Výboru zdravotního Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje MUDr. Jiří Veselý. Uvítal přítomné,  představil nového člena výboru 
MUDr. Jana Hýska a zároveň poděkoval za práci ve výboru MUDr. Jiřímu Štětinovi. 

 
 
K bodu 2 
Schválení programu, schválení hostů, volba ověřovatele zápisu  
• předseda výboru navrhl změnu programu 12. jednání Výboru zdravotního Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje a to vložením nového bodu k problematice nemocnice Opočno a 
dále vypuštění bodu 5, který byl stažen i z programu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
na základě jednání a dohody s Fakultní nemocnicí o  jiném postupu ve věci poskytnutí 
neinvestičního příspěvku.  

      Nově navržený program:   
  

1. Zahájení  
2. Schválení programu, schválení hostů, volba ověřovatele zápisu  
3. Kontrola usnesení  
4. Informace k problematice nemocnice Opočno 
5. Revolvingový úvěr ZH KHK - Letter of Comfort Zastupitelstva KHK   
6. Návrh na schválení výsledku hospodaření příspěvkových organizací v odvětví 

zdravotnictví za rok 2009 a jejich rozdělení do peněžních fondů  
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7. Návrh na změnu čerpání Fondu rozvoje a reprodukce na rok 2010 v odvětví 
zdravotnictví – II. část  

8. Návrh na projednání žádosti Česko – německé horské nemocnice Krkonoše 
s.r.o., o neinvestiční dotaci na rok 2010  

9. Controlling nákladů nemocnic Zdravotnického holdingu KHK a.s. – možnosti 
systému  

10. Různé  
11. Závěr  

 
• ověřovatelem zápisu byla navržena p. Lenka Trkalová  
• 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 
- MUDr. Jiří Štětina 
- MUDr. Milič Světlík, nemocnice Opočno 
- p. Štěpán Jelínek, starosta města Opočno 
- ing. Miroslav Vávra, ředitel ON Náchod 
-  ing. Eduard Šmehlík, společnost CoSystem 
     
Hlasování: 
         Pro  -   11          
 Proti  -     0   
 Zdržel se -     0   
 
USNESENÍ 12/17/2010/VZ 
výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
  z navrženého programu 12. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje vypustit bod 5) a za bod 3) vložit nový bod - Informace 
k problematice nemocnice Opočno 

II.  s c h v a l u j e  
  ověřovatelem zápisu paní Lenku Trkalovou 
III. s c h v a l u j e  
  přítomné hosty 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 
- MUDr. Jiří Štětina 
- MUDr. Milič Světlík, nemocnice Opočno 
- p. Štěpán Jelínek, starosta města Opočno 
- ing. Miroslav Vávra, ředitel ON Náchod 
- ing. Eduard Šmehlík, společnost CoSystem 
 

 K bodu 3 
Kontrola usnesení  
 
Předseda výboru provedl kontrolu usnesení z minulého zasedání. Usnesení jsou splněna. 
Usnesení z pozdějšími termíny jsou sledována.  
V souvislosti s kontrolou usnesení požádal MUDr. Vaník o podrobnější zápis diskuse, která 
probíhá u jednotlivých bodů. 
 
         Příchod MUDr. Hejzlar 
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Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  -   12 
         Proti  -     0  
         Zdržel se -     0 
 
 
USNESENÍ 12/18/2010/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 problematice nemocnice Opočno 
 
Starosta města Opočno, pan Štěpán Jelínek,  
informoval o postupu v jednání k budoucnosti nemocnice v Opočně. Členům výboru předal 
vlastní materiál „vývoj situace …“ , zde byla popsána situace, kdy v roce 2009 bylo slíbeno 
zachovat nemocnici a v únoru 2010 bylo sděleno, že operační sály v této nemocnici budou 
zavřeny. Dále popsal následná jednání a současnou situaci včetně petice zaslané Zastupitelstvu 
Královéhradeckého kraje s 10 000 podpisy. 
Z pohledu občanů a jako hlavní problém vidí p. Jelínek, starosta města Opočno nekomunikaci 
Královéhradeckého kraje a vedení náchodské  nemocnice se zástupci města Opočno. 
V postupném zavírání jednotlivých oddělení opočenské nemocnice vidí likvidaci celé opočenské 
nemocnice. Žádá o podporu a řešení této problematiky ve výboru zdravotním a dále  žádá o 
podporu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.    
 
MUDr. Světlík, primář chirurgického oddělení nemocnice Opočno, 
vidí hlavní příčinu uzavírání chirurgických sálů nemocnice Opočno v ekonomických důvodech, 
zpochybnil zda finanční úspora při zavření této nemocnice bude taková aby se vyplatilo 
nemocnici postupně zlikvidovat. Vyzvedl dobře obsazenou personální strukturu a dobrý kolektiv 
v nemocnici  Informoval o vytíženosti a navržené úsporné koncepci nemocnice v Opočně, kterou 
se nikdo nezabýval. Uvedl, že nemocnice bez základních oddělení nemůže fungovat.  
 
Ing. Vávra, ředitel Oblastní nemocnice Náchod,  
podal informaci o ekonomické situaci nemocnice a vyčíslil ztrátu, která bude při současné 
koncepci nemocnice narůstat. Dále uvedl, že opočenská nemocnice může sama o sobě fungovat 
ale největší ztráty jsou způsobeny navýšením mezd cca o 40 %.  Podal informaci o jednotlivých 
diskutovaných odděleních, které nesplňují požadované parametry a kde by jenom odstranění 
těchto nedostatků bylo obrovským ekonomickým zatížením. Návrh nové koncepce by 
nesměroval ke zlikvidování nemocnice ale ke stabilizaci, k vyrovnanému hospodaření a 
k potřebě zdravotních služeb ve spádové oblasti 
  
MUDr. Vaník 
žádá o předložení návrhu restrukturalizace ON Náchod - Opočno. 
 
MUDr. Světlík  
uvedl, že zatím se jedná o hrubý nástin, připustil, že některé zmiňované problémy v nemocnici 
jsou pravdivé ale nejvíc problémů začalo začleněním do ON  Náchod. 
Zpochybnil centrální nákup, který je ne vždy nejlevnější a nejvýhodnější a dále porovnával 
kritizovanou hygienu operačních sálů se sály v jiných nemocnicích (Praha – Bulovka). 
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p. Jelínek,  
vznesl dotazy k dalším ekonomickým oblastem – dluhy nemocnic a hledání úsporných opatření, 
koncepce nemocnic, které již byly vypracovány a nikdo se jimi nezabýval, nepotřebné velké 
investice na opravy a úpravy areálů. Žádá o vypracování více variant k nemocnici Opočno a 
předložení a projednání ve výboru zdravotním,  v Radě KHK a následně v Zastupitelstvu KHK  
 
Ing. Vávra,  
podal vysvětlení k centrálnímu nákupu a informoval o prokazatelných úsporách. Dále vysvětlil, 
že do hospodaření z opočenské nemocnice se nezaúčtovává nic z náchodské nemocnice a 
rozúčtování je korektní. Výsledek hospodaření je dán rozdílným využitím zařízení nemocnice, 
které v Opočně není plně využíváno. Zmínil se o změněném způsobu účtování lůžkových 
zařízení. 
 
MUDr. Vaník 
navrhl aby do usnesení bylo dáno ekonomické zhodnocení navrhovaných opatření v nemocnici 
Opočno a podal návrh na ukončení zakonzervování přístrojů z porodnického oddělení této 
nemocnice. 
 
PhDr. Martin Scháněl,Ph. D 
vyjádřil souhlasné stanovisko s tím, že konečně dostal konkrétní podklad, kterým se může 
zabývat a dále uvedl skutečnost, že o ukončení registrace porodnického oddělení v nemocnici 
Opočno nebylo požádáno. 
Na základě připomínky MUDr. Světlíka předloží VZ porovnání nákupních cen. 
 
MUDr. Veselý, 
vyjádřil názor, že ukončení registrace porodnice v Opočně má být projednáno Zastupitelstvem 
Královéhradeckého kraje. 
 
MUDr. Otava, 
připomínka k fungování lůžek a navýšení koeficientů. 
 
MUDr. Hejzlar, 
vyjádřil se k dohodě zainteresovaných stran ve věci nemocnice Opočno, s tím, že by se mělo 
dále pracovat na ekonomických a zdravotních dopadech a k závěrům by se měli mít možnost 
vyjádřit i zástupci města Opočno. 
 
MUDr. Vambera, 
podpořil názor na vyhrazení práva zastupitelstva města Opočno vyjadřovat se k provozu 
nemocnice. Realizace opatření by neměla mít jen ekonomické důvody,  ale i měla by zůstat 
nezměněná dostupnost zdravotní péče. 
 
RNDr. Stejskal 
uvedl, že hejtman Královéhradeckého kraje nebo PharmDr. Třešňáková by měli jasně sdělit, zda 
se nemocnice v Opočně zavře, nebo zda budou přijata jiná řešení a chtěl by znát  jasnou 
koncepci nemocnice v Opočně. 
 
p. Fiala, 
dotaz z jakého přesného důvodu vychází zrušení nemocnice v Opočně – z koncepce nebo 
z ekonomiky, a jaký je názor zdravotních pojišťoven. 
 
MUDr. Veselý, 
koncepce je řešena po částech, detailní návrh změn v Opočně a v Broumově vypracovává 
PharmDr. Třešňáková, která jej hodlá předložit v červenci 2010. 
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PhDr. Scháněl, 
bylo domluveno, že nový záměr opočenské a celé náchodské nemocnice bude vypracován po 
jmenování nového ředitele a na tomto záměru se také pracuje. 
 
Ing. Vávra 
výrok auditora k výsledku hospodaření roku 2009 je s výhradou. Může se stát, že při 
nezměněném způsobu hospodaření bude nemocnice navržena do konkursu. 
 
Ing. Janeček,  
vyjádřil nespokojenost s přihlašováním RNDr. Stejskala do diskuze. 
 
MUDr. Veselý, 
ubezpečil, že výbor je veden řádně a každému je dán prostor na vyjádření. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování:         k bodu I)  k bodu II) k bodu III)  
         Pro  -  12   - 10  - 12 
         Proti  -   0   -  0   -  0 
         Zdržel se -   0    -  2   -  0 
 
 
 
USNESENÍ 12/19/2010/VZ 
výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. u k l á d á  
  PhDr. Martinu Schánělovi Ph.D., provést zhodnocení cenového porovnání 

centrálního a individuálního nákupu spotřebního materiálu 
II.  d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu KHK schválit ukončení činnosti porodnického oddělení v 

nemocnici Opočno 
III. d o p o r u č u j e  
  PharmDr. Janě Třešňákové, člence rady Královéhradeckého kraje, dát souhlas k 

ekonomickému zhodnocení varianty navržené primářem MUDr. Světlíkem v 
rámci podrobné informace o hledaných možnostech restrukturalizace Oblastní 
nemocnice Náchod do 15. 7. 2010 

 
 
 K bodu 5 
Revolvingový úvěr ZH KHK - Letter of Comfort Zastupitelstva KHK  
 
Informaci k tomuto bodu přednesla p. Hronovská 
 
Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. má uzavřen revolvingový úvěr u Komerční banky a.s. 
s možností čerpání 50,0 mil. Kč. Splatnost smlouvy vyprší dne 1. 6. 2010. Čerpání úvěru v minulém 
období činilo maximálně do částky 24,0 mil. Kč (viz tabulka). Úvěr je používán na splatnost závazků vůči 
dodavatelům zdravotnického materiálu, zboží a léků. Revolvingový úvěr pozitivně napomáhá 
hospodaření ZH KHK a jeho nemocnic. Z tohoto důvodu žádá Zdravotnický holding KHK a.s. Komerční 
banku o obnovu revolvingového úvěru na období od 1.6.2010. Revolvingový úvěr je uzavírán vždy na 
období 1 roku. Podmínkou k obdržení úvěru je nutnost schválení Prohlášení/Letter of Comfort ze strany 
zastupitelstva kraje. 

    Podpis prohlášení/ Letter of Comfort nemá přímý dopad do rozpočtu kraje. Dopad do rozpočtu 
Královéhradeckého kraje by byl pouze v případě, že společnost Zdravotnický holding Královéhradeckého 
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kraje a.s. by nedostála svým závazkům plynoucím ze smlouvy o revolvingovém úvěru a závazkům by 
musel dostát místo ní Královéhradecký kraj. Úvěr je poskytován až do výše 50,0 mil. Kč, čerpání se bude 
pohybovat do výše 24,0 mil Kč, případně oddlužení nemocnic se bude snižovat. Každé čerpání nad 24,0 
mil. Kč bude odsouhlaseno Královéhradeckým krajem. 
 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  -  12 
         Proti  -    0 
         Zdržel se -    0 
 
USNESENÍ 12/21/2010/VZ 
výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje podpořit přijetí Revolvingového úvěru 

ZH KHK a.s. 
 
K bodu 6 
Návrh na schválení výsledku hospodaření příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví 
za rok 2009 a jejich rozdělení do peněžních fondů  
p. Hronovská  
konstatovala, že tento bod byl projednán již na minulém jednání výboru zdravotního, s tím že je 
předložen na zasedání  zastupitelstva dne  6. 5. 2010 a od minulého jednání VZ je beze změn. 
 
 K bodu 7 
Návrh na změnu čerpání Fondu rozvoje a reprodukce na rok 2010 v odvětví zdravotnictví 
– II. část  
 s návrhem seznámila p. Hronovská 
 
Výchozím materiálem je schválený, upravený plán Fondu rozvoje a reprodukce kapitoly 
zdravotnictví pro rok 2010. 
Plánem schválené financování  investičních  akcí „ Instalace boxů pro zemřelé na oddělení 
patologie“, „Posílení trafostanice Horní nemocnice Náchod“,   „Rekonstrukce  energokanálu 
Dolní nemocnice Náchod“  a  „Rekonstrukce přívodu el.energie k operačním sálům“ Oblastní 
nemoc nice Náchod a.s.,“II.etapa výstavby sociálního zázemí zaměstnanců“ Městská nemocnice 
Dvůr králové n.L. a.s.  akce, které byly plánovány v roce 2009 před změnou DPH z  19%  na 20% 
a v případě akce Městské nemocnice D.K.n.L. a.s nebylo ukončeno výběrové řízení. Návrh 
celkového navýšení nákladů u těchto akcí činí  137,1  tis. korun. 
„Projektová dokumentace-II.etapa generelu Oblastní nemocnic e Náchod a.s.“ byla schválena 
plánem na rok 2010 v původním objemu uzavřené smlouvy s dodavatelem 11..2008  na  6 799,7 
mil. korun. Vzhledem k požadavku  urychlení  postupu přípravných prací, které souvisí  
s územním řízením   a s přípravou žádosti o finanční spoluúčast státního rozpočtu na financování 
akce,  doporučila Rada  KHK dne 17.března 2010 rozšíření smlouvy s dodavatelem projektové 
dokumentace, firmou Helika a.s. a  tím i zvýšení na nákladů  o 277,3 tis. korun na PD a 
zpracování souvisejících podkladů. 
V roce 2009 bylo rozhodnuto o ukončení pronájmu zdravotnické techniky Oblastní nemocnice 
Náchod a.s. od firmy Olympus Czech Group s.r.o. a její  úhradě. Část byla uhrazena v roce 2009 
a zůstatek, tj. úhrada uvedených zdravotnických přístrojů je navržena k úhradě nyní. Jedná se o  
„ Videoduedenoskop  a  Videogastroskop,  diagnostické přístroje pro interní i oddělení. 
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Součástí  ukončení  rekonstrukce nemocnice Broumov, začleněného zařízení Oblastní nemocnice 
Náchod a.s., je komplexní rekonstrukce interního oddělení. Stav pokojů, včetně instalací, 
neodpovídá požadavkům na provoz oddělení. Touto investiční akcí by byla ukončena komplexní 
rekonstrukce nemocnice, která byla započata v roce 2004.  Nyní je předkládán návrh na 
financování projektové dokumentace, která bude zahrnovat i některé práce na propojení oddělení 
následné péče a  umožní získat finanční přehled o celkových nákladech na akci. Předpoklad 
celkových RN na projektovou dokumentaci by neměl překročit  900 tis. korun. 
Navýšení  čerpání FRR, kapitoly zdravotnictví na výše uvedené akce v objemu  2 624,9 mil. 
korun bude kryto ve výši 1 467,0 mil. korun z nečerpané rezervy FRR a zbývající objem ve výši  
1 157,9 mil. korun z úspory prostředků na investiční akci „ instalace víceúčelového serveru,HW 
LIS a aktivních prvků „Oblastní nemocnice Náchod a.s. Akce, která byla schválena pro  rok 
2010. Úspor bylo  docíleno proti plánu zejména přehodnocením rozsahu prací a odpovědným 
výběrem dodavatele akce. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  -  12 
         Proti  -   0 
         Zdržel se -   0  
 
USNESENÍ 12/22/2010/VZ 
výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje změnu čerpání Fondu rozvoje a 

reprodukce na rok 2010 v odvětví zdravotnictví - II. část, dle předloženého 
návrhu 

 
 
K bodu 8 
Návrh na projednání žádosti Česko – německé horské nemocnice Krkonoše s.r.o., o 
neinvestiční dotaci na rok 2010  
 
PharmDr. Jana Třešňáková 
podala informaci k žádostem ČNHN Krkonoše s.r.o. s tím, že žádost byla projednána v radě 
KHK dne 31. 3. 2010 a současně rada uložila doplnit žádost o podklady na další projednání.  
Po poskytnutí vyžádaných podkladů a jejich vyhodnocení jako odůvodněné k požadavku 
neinvestiční dotace, bude žádost předložena na jednání zastupitelstva v červnu 2010   
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  -  12 
         Proti  -    0  
         Zdržel se -    0  
 
USNESENÍ 12/23/2010/VZ 
výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci o projednávání žádosti Česko-německé horské nemocnice Krkonoše 

s.r.o. o neinvestiční dotaci na rok 2010 
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 K bodu 9 
Controlling nákladů nemocnic Zdravotnického holdingu KHK a.s. – možnosti systému  
 
PhDr. Scháněl,  
seznámil členy výboru s postupem při vkládání údajů do výše uvedeného systému a principy 
práce s těmito údaji. 
 
Ing. Šmehlík,  
předvedl názornou prezentaci, získávání, vkládání a vyhodnocování dat a předvedl konkrétně a 
podrobně jak se s těmito daty pracuje a co vše lze ze systému získat a vyhodnotit. 
 
MUDr. Veselý, 
ocenil detaily a jednoduchost systému. 
 
MUDr. Hejzlar, 
poznamenal, že ZH KHK má v tomto systému nástroj na porovnání dat, otázkou je jak jsou 
získávána vstupní data. 
 
Ing. Šmehlík, 
data vychází z detailních dokladů. 
 
p. Řezníčková, 
jaký efekt má tento systém v praxi a jaké budou další kroky v práci s tímto systémem? 
 
ing. Šmehlík, 
vysvětlil následné kroky. 
 
MUDr. Veselý 
poznamenal, že tento systém je také vnitronemocničním nástrojem a nejen nástrojem 
mezinemocničním. 
 
    RNDr. Stejskal, MUDr. Vambera, p. Fiala odchod v 16. 15 hod 
 
 K bodu 10 
Různé  

• p. Řezníčková informovala, že pokud nedojde k dohodě o Kolektivních smlouvách do  
15.  5.  2010 podá odborový svaz žalobu na Ministerstvo práce a sociálních věcí 

• PhDr. Scháněl podal informaci k jednání se zástupci lékařského odborového svazu o 
zvýšení tarifu a platbám za práci přesčas a další dopady při nezahájení jednání a právní 
dopady při neuzavření KS 

• P. Fiala podotkl, že na mzdy nejsou finanční prostředky, protože se platí zdravotnické 
poplatky 

• MUDr. Veselý – při omezení služeb lékařů, bude omezena i zdravotní péče 

• RNDr. Stejskal – peníze jdou na oddlužení nemocnic, nemocnice jsou zadlužené díky 
personálnímu zabezpečení a zvýšení mezd, mzdy jsou věcí zaměstnavatele. Na 
Zastupitelstvu a výboru zdravotním by se měla řešit zásadní koncepce zdravotnictví.  
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 K bodu 11 
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 11. 5. 2010 ve 14.00 hodin 

 
 
 
 
 

 
 
 
Zapsala: Nováková Soňa 
   29. 4. 2010  

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


