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Z á p i s 
 

z 13. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 11. 5. 2010 od 14.00 hod., zasedací místnosti N2.903  

RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 
 
Přítomni: dle prezenční listiny  
 
Omluveni: Ing. Winter, p. Fiala, MUDr. Otava, RNDr. Stejskal, MUDr. Tichý,   
 
Program jednání: 
  1.  Zahájení  
  2.  Schválení programu, schválení hostů, volba ověřovatele zápisu  
  3.  Kontrola usnesení  
  4.  Informace o jednání s odborovými svazy OSZP a LOK  
  5.  Poskytnutí půjčky a změna řešení oddlužení ON Náchod a.s.  
  6.  Situace ambulancí léčby bolesti (paliativní medicíny)  
  7.  Různé  
  8.  Závěr  
 
 
K bodu 1 
Zahájení  
MUDr. Jiří Veselý předseda výboru zdravotního Zastupitelstva. Královéhradeckého kraje, uvítal 
přítomné a ve 14.00 hodin zahájil a dále řídil jednání výboru. 

 
 
 K bodu 2 
Schválení programu, schválení hostů, volba ověřovatele zápisu  
• předseda výboru navrhl změnu v pořadí bodů programu 13. jednání výboru zdravotního 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje a to předřazení bodu 6) Situace ambulancí léčby 
bolesti (paliativní medicíny), před bod 4) navrženého  programu  

• ověřovatelem zápisu byla navržena p. Lenka Trkalová  
• přítomní hosté dle prezenční listiny: 
 - Ing. Lenka Zdražilová, vedoucí oddělení zdravotnictví KHK 

- PhDr. Martin Scháněl Ph.D, ředitel ZH KHK a.s. 
- Libuše Hronovská, vedoucí odd. ekonomiky a zdravotnictví KHK 
- MUDr. Jana Svobodová, Hospic Anežky České 
- Ing., Mgr. Miroslav Wajsar, ředitel Oblastní charity Červený Kostelec 

 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  - 8  
         Proti  - 0  
         Zdržel se - 0  
 
 
USNESENÍ 13/25/2010/VZ 
výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
  z navrženého programu 13. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva 
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Královéhradeckého kraje předřadit bod 6) Situace ambulancí léčby bolesti před 
bod 4) navrženého programu a dále všechny body programu 

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. Lenka Zdražilová, vedoucí oddělení zdravotnictví KHK 
- PhDr. Martin Scháněl Ph.D, ředitel ZH KHK a.s. 
- Libuše Hronovská, vedoucí odd. ekonomiky a zdravotnictví KHK 
- MUDr. Jana Svobodová, Hospic Anežky České 
- Ing., Mgr. Miroslav Wajsar, ředitel Oblastní charity Červený Kostelec 

 
        MUDr. Vambera příchod 14.10 hod 
 
 
K bodu 3 
Kontrola usnesení  
 
MUDr. Veselý  
konstatoval, že usnesení jsou plněna dle řádných termínů. Dále uvedl že s PharmDr. 
Ttřešňákovou byla projednáván bod na zastupitelstvo k otázce vyřešení porodnice Opočno, s tím 
že se tato problematika měla projednávat společně s koncepcí nemocnic Broumov a Opočno.  
 
p. Trkalová 
k usnesení 11/12/2010/VZ a 12/192010/VZ upozorňuje, že záměr, který se týká porodnice 
v Opočně je třeba projednat samostatně a oddělit je od celkové koncepce zdravotnictví  
 
Bylo domluveno, že na příštím jednání Zastupitelstva tj. 17. 6. 2010 bude zařazen bod – k 
uzavření porodnice v nemocnici Opočno 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  -  9 
         Proti  - 0  
         Zdržel se -  0 
 
 USNESENÍ 13/26/2010/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 
 
p. Řezníčková 
dotaz,  kdy bude projednávána na výboru zdravotním koncepce nemocnice Broumov a Opočno, 
zda to bude před zasedáním Zastupitelstva KHK 
 
MUDr. Veselý 
záleží na výsledcích jednání s představiteli města a nemocnic, pokud bude nějaká dohoda 
uzavřena, bude projednávána již na červnovém zasedání výboru 
 
        MUDr. Hejzlar příchod 14. 20 hod 
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K bodu 4 
Situace ambulancí léčby bolesti (paliativní mediciny)  
         
MUDr. Vambera 
Upozornil na webové stránky zdravotnických zařízení v Královéhradeckém kraji, kde oficiálně 
je jediná paliativní ambulance ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové, reálně je to zřejmě jiné 
ale veřejnost není dostatečně informována a navíc dle dalšího zjištění tito pacienti jsou nuceni 
dojíždět do větších vzdáleností. Přitom je organizace - Hospic, která velmi stojí o to, tuto léčbu 
provádět a to jak ústavní tak i ambulantní a proto žádá o podporu v práci této organizace.    
 
Ing. Mgr. Wajsar 
Seznámil se vznikem a historií Hospic, služby a péčí, které jsou v Hospic poskytovány jak 
v lůžkové, ambulantní i domácí péči. Informoval o agentuře domácí péče, kterou Hospic  
provozuje,  o způsobu práce, platbách od zdravotních pojišťoven, půjčovně pomůcek pro 
nemocné, které umožňují domácí péči. 
Dále informoval i o úzké spolupráci s Fakultní nemocnicí a o připravované ambulanci, která by 
měla být přímo v Hospici a má již splněny všechny personální náležitosti včetně registrace. 
Požádal o podporu při jednání se zdravotními pojišťovnami, zejména s VZP, s kterou jednají 
nejvíce. 
  
MUDr. Svobodová 
Podala informaci o oboru paliativní medicíny, která je rovná s jinými medicínskými obory. 
Oficiálních ambulancí paliativní péče je málo. Tyto ambulance se starají především o 
onkologické pacienta ve všech stádiích onemocnění. Cílem je aby pacienti byli předány do péče 
paliativních lékařů v těchto ambulancích, byli zde sledování a nemuseli jezdit velké vzdálenosti 
do jiných zdravotnických center. 
 
Ing. Zdražilová 
Zájem o paliativní péči se zvyšuje, podařila se vyřešit úhrada této péče od zdravotních 
pojišťoven. V Královéhradecké péči je 5 zařízení, která tuto péči poskytují, i když to nejsou 
samostatné ambulance paliativní péče. 
 
MUDr. Veselý  
Ocenil by nejvíce komplexnost v paliativní péči včetně přednášek, osvěty, domácí péče. 
 
MUDr. Vambera 
Navrhuje pozvat na jednání výboru zdravotního jako hosta ředitele VZP, pobočky v Hradci 
Králové ing. Pechánka. 
 
MUDr. Vaník 
Poděkoval pracovníkům Hospic v Červeném Kostelci, s kterými má velmi dobré zkušenosti, za 
velkou péči a rychlé a bezproblémové jednání při umístění pacienta.  
 
Ing. Janeček 
Dotaz k upřesnění 5 míst pro paliativní péči v Královéhradeckém kraji. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  - 10  
         Proti  - 0  
         Zdržel se - 0  
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 USNESENÍ 13/24/2010/VZ 
výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci o situaci v oblasti paliativní medicíny v Královéhradeckém kraji 
II.  p o d p o r u j e  
  zřízení ambulance paliativní medicíny při Hospici v Červeném Kostelci 
 
 
K bodu 5 
Informace o jednání s odborovými svazy OSZP a LOK  
 
PhDr. Martin Scháněl Ph.D.  
Informoval o jednání s OSZP a LOK na představenstvu dne 27. 4. 2010, kde bylo konstatováno, 
že v současnosti nejsou finanční prostředky na zvýšení mezd, zástupci LOK tuto informaci vzali 
na vědomí.  
Další jednání proběhne v září, kde budou vyhodnocena hospodaření nemocnic. Prozatím příjmy 
nemocnic nedosahují ani loňské úrovně. 
V jednání se zástupci OSZP, kde byl požadavek na dorovnání mezd středního zdravotního 
personálu zatím k dohodě  nedošlo. Jednotlivé organizace budou tuto problematiku řešit přímo 
v nemocnicích a dále se rozhodnou, zda podají návrh na rozhodčí řízení. 
Zdravotnický holding má zájem dále jednat ale prostředky na zvýšení mezd nejsou. 
 
p. Řezníčková 
Po schůzce se Zdravotnickým holdingem začala jednání se zaměstnavateli v jednotlivých 
nemocnicích. Dle dostupné informace v nemocnici Náchod dojde ke snižování počtu 
zdravotnického personálu a díky ušetřeným prostředkům by se mohly navýšit mzdy ostatnímu 
personálu. V dalších nemocnicích se jedná s tím, že zvýšení mezd by se mělo vyřešit do konce 
června 2010. Zvýšení by bylo pravděpodobně jen v minimální částce. 
Zástupci odborových svazů upozorňují, že pokud nedojde k žádnému navýšení mezd, budou 
uspořádány protestní akce.  
Paní Řezníčková dále informovala o hromadném protestu lékařů a chystaných výpovědích. 
 
PhDr. Scháněl 
Podal informaci o požadavcích lékařů, které v případě nesplnění jsou důvodem pro zahájení 
protestů. 
 
MUDr. Hejzlar 
Od zdravotních pojišťoven chodí tzv. „regulace“. V součtu je pak spočítáno, že od zdravotních 
pojišťoven není proplacena lékařská péče za cca. 3 měsíce. 
Vzhledem k tomu nemůžou být prostředky ani na zvýšení mezd a měl by být připraven „krizový 
plán. 
 
p.Řezníčková 
Zdravotnický personál byl ochoten přistoupit na navýšení i o minimální částku např. 2 % ale je 
nutné vědět, že o požadavcích se jedná. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  - 10  
         Proti  - 0  
         Zdržel se - 0  
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 USNESENÍ 13/27/2010/VZ 
výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informace o jednání s odborovými svazy OSZP a LOK 
 
 
K bodu 6 
Poskytnutí půjčky a změna řešení oddlužení ON Náchod a.s.  
 
PhDr. Scháněl 
Podal stručnou informaci k poskytnutí půjčky na oddlužení nemocnice Náchod. Tato půjčka se 
stále řeší, hledá se co nejjednodušší a nejschůdnější cesta bez zbytečného daňového zatížení. 
Jednou z možností je i poskytnout tuto půjčku z kontokorentu Zdravotnického holdingu. 
Podrobnější informace budou podány na jednání výboru 8. června 2010, kdy již bude zpracován 
materiál pro zasedání zastupitelstva 17. června 2010. 
 
p. Hronovská 
Vysvětlila situaci z ekonomické stránky – započitatelných položek k vykázání ztráty nemocnice, 
s tím, že na příštím zasedání budou předložena konkrétní čísla.  Zdůraznila potřebu půjčky 
nemocnici Náchod vzhledem k vykázaným dluhům. 
 
p. Trkalová 
Dotaz, zda lze přesně zjistit kam a na jaký účel dotované a zapůjčené peníze přesně šly a jak byly 
použity. Není zde zpětná vazba. 
 
MUDr. Veselý 
Peníze jsou zaslány jednou položkou a je na vedení nemocnice aby byly účelně použity. Každá 
nemocnice má výkaz hospodaření, na kterém jsou jasné všechna aktiva i pasiva.  
 
MUDr. Hejzlar 
Od začátku zřízení a jednání zdravotního výboru se řeší oddlužení nemocnic a nejvíce 
nemocnice Náchod. Řeší se pasivně (dotace) i aktivně (výměna managementu nemocnice) – ptá 
se, zda existuje představa kdy se zhodnotí tato nová opatření a úspěšnost a zda je varianta, pokud 
ani tato opatření nemocnici Náchod nepomůžou. 
 
PhDr. Scháněl 
Ing. Vávra řeší problémy stále, má provedený personální audit a probíhá ještě řada dalších změn. 
Rozbor na další čtvrtletí provede po zhodnocení všech auditů a opatření. Má přesně nastavené 
cíle těchto opatření. PhDr. Scháněl navrhuje pozvat Ing. Vávru na příští zasedání VZ. 
 
MUDr. Hejzlar 
Doporučuje počkat 1 rok zda budou nějaké výsledky, s tím že Zdravotnický holding bude 
vyhodnocovat výsledky a informovat VZ. 
 
p. Řezníčková 
Podporuje opatření, která provádí Ing. Vávra v nemocnici Náchod včetně nevyplacení odměn, 
které by mělo být jen dočasné. 
 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
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 Hlasování: 
         Pro  - 10  
         Proti  - 0  
         Zdržel se -  0 
 
 USNESENÍ 13/28/2010/VZ 
výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  prvotní informaci pro řešení oddlužení Oblastní nemocnice Náchod 
II.  u k l á d á  
  p. Hronovské a PhDr. Schánělovi Ph.D. 

předložení podrobnějšího materiálu na příštím jednání zdravotního výboru 
 
 
K bodu 7 
Různé  
  
MUDr. Vambera 
Dotaz zda funguje software na jednotné mzdy ve všech nemocnicích KHK. 
 
PhDr. Scháněl 
Od 1. 1. 2010 jede „ostrý“ provoz jednotných mezd. Systém se kultivuje a vychytávají se drobné 
chyby. 
 
p. Řezníčková 
Jak to vypadá s výsledky personálních auditů? 
 
PhDr. Scháněl 
Výsledky jsou hotové a budou projednávány v představenstvech na konci května. Na výbor 
zdravotní budou předloženy až po kontrole. 
 
p. Řezníčková 
Doufá, že výsledky auditů budou k připomínkování, vzhledem k tomu, že byla vyjádřena 
nespokojenost s firmou, která audit prováděla. 
 
MUDr. Veselý 
Se zástupci firmy měl jednání jako zaměstnanec nemocnice a jejich práce se jevila jako 
erudovaná s dostatečnými zkušenostmi. 
 
MUDr. Hýsek 
 Dotaz k platbě úroků za opožděně platby a z jakého časového horizontu jsou závazky nemocnic. 
 
PhDr. Scháněl  
Obecně se úroky neplatí, splatnost Zdravotnické holdingu  je 90 dnů. U emocnice vůči 
Královéhradecké lékárně cca 2 až 2,5 roku. 
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K bodu 8 
Závěr  
 

Předseda poděkoval členům výboru zdravotního za účast na jednání výboru a vzhledem 
k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu v 15.30 hodin jednání ukončil.  

  
Příští jednání výboru zdravotního se koná 8. 6. 2010 ve 14.00 hodin 

 
 

  
  

 

 
 
 
Zapsala: 31. 5. 2010 

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


