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Z á p i s 
 

z 17. jednání výboru zdravotníhoZastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 16. 11.2010 od 14.00 hod., v zasedací místnosti Rady N2.903  

RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 
 

 
Přítomni: dle prezenční listiny, PharmDr. Jana Třešňáková, Jan Bém 
 
Omluveni:    Fialová Lenka, Cholevová Liana, Tichý Ladislav MUDr., Vambera Jiří MUDr.  
 
Program jednání: 
 
  1.  Zahájení  
  2.  Schválení programu, schválení hostů, volba ověřovatele zápisu  
  3.  Kontrola usnesení  
  4.  Plán zasedání výboru zdravotního na 1. pololetí 2011  
  5.  Návrh na změnu rozsahu zdravotní péče v nemocnici Opočno  
  6.  Návrh na úpravu neinvestičního příspěvku Zdravotnickému holdingu 

Královéhradeckého kraje a.s. a změny výše vyrovnávacích plateb za poskytování 
veřejné služby u zdravotnických akciových společností  

  7.  Přínos Zdravotnického holdingu KHK a.s., centrální nákup pro nemocnice ZH KHK 
a.s.  

  8.  Informace k rozpočtu nemocnic ZH KHK a.s. na rok 2011  
  9.  Náklady a výkony oddělení nemocnic ZH KHK a.s. - prezentace výstupů  
  10.  Návrh na darování movitého majetku ve výpůjčce zdravotnickým akciovým 

společnostem  
  11.  Návrh na darování sanitního vozidla Oblastní nemocnici Rychnov nad Kněžnou  
  12.  Návrh na uzavření Dodatku č. 1 zřizovací listiny Sdružení ozdravoven a léčeben 

okresu Trutnov  
  13.  Návrh na změnu čerpání Fondu rozvoje a reprodukce na rok 2010 v odvětví 

zdravotnictví - změna č. VII  
  14.  Návrh na založení Zdravotnického nadačního fondu Královéhradeckého kraje  
  15.  Různé  
  16.  závěr  
 
 
K bodu 1 
Zahájení  
MUDr. Jiří Veselý předseda výboru zdravotního Zastupitelstva. Královéhradeckého kraje, uvítal 
přítomné a v 14.00 hodin zahájil a dále řídil jednání výboru. 
 
 
 K bodu 2 
Schválení programu, schválení hostů, volba ověřovatele zápisu  
 
• schválení navrženého  programu 17. jednání VZ 
• ověřovatelem zápisu byl navržen MUDr. Jan Vaník 
• přítomní hosté dle prezenční listiny: 
 
Ing. Miroslav Vávra    - ředitel Oblastní nemocnice Náchod a.s. 
MUDr. Antonín Housa   - Oblastní nemocnice Náchod a.s. - Opočno 
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Ing. Petr Tejkl    - Zdravotnický holding KHK 
Ing. Jiří  Jarkovský    - Zdravotnický holding KHK 
Ing. Lukáš Hartwich   - Oblastní nemocnice Náchod a.s. 
PhDr. Martin Scháněl   - ředitel Zdravotnického holdingu KHK a.s.  
Ing. Ludmila Bášová   - vedoucí odboru zdravotnictví KHK 
Libuše Hronovská   - vedoucí oddělení zdravotnictví a ekonomiky 
Ing. Luboš Mottl    - ředitel Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  -  10 
         Proti  -    0 
         Zdržel se -    0 
 
USNESENÍ 17/52/2010/VZ 
výbor zdravotní  Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
  navržený program 17. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva 

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

Ing. Miroslav Vávra - ředitel Oblastní nemocnice Náchod a.s. 
MUDr. Antonín Housa - Oblastní nemocnice Náchod a.s. - Opočno 
Ing. Petr Tejkl - Zdravotnický holding KHK a.s. 
Ing. Jiří Jarkovský - Zdravotnický holding KHK a.s. 
Ing. Lukáš Hartwich - Oblastní nemocnice Náchod a.s. 
PhDr. Martin Scháněl - ředitel Zdravotnického holdingu KHK a.s.  
Ing. Ludmila Bášová - vedoucí odboru zdravotnictví KHK 
Libuše Hronovská - vedoucí oddělení zdravotnictví a ekonomiky 
Ing. Luboš Mottl - ředitel Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou 

 
 
K bodu 3 
Kontrola usnesení  
 
Předseda výboru konstatoval, že všechna usnesení jsou splněna, dále navrhl doplnění  a 
schválení termínu k  usnesení č 16/50/2010/VZ.  
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  -  10 
         Proti  -    0 
         Zdržel se -    0 
 
 
USNESENÍ 17/53/2010/VZ 
výbor zdravotní  Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. s o u h l a s í  
  s doplněním termínu plnění k usnesení č. 16/50/2010/VZ a to k 31.03.2011 
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II.  b e r e   n a   v ě d o m í  
  kontrolu plnění usnesení výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje 
 
 
K bodu 4 
Plán zasedání výboru zdravotního na 1. pololetí 2011  
 
Předseda výboru předložil návrhy termínů zasedání výboru zdravotního na 1. pololetí 2011 
 
Navrhovaný termín     Zasedání Zastupitelstva KHK 
Leden  11.       27. 1. 2011 
únor    8. nebo 15.     není 
březen 8.      24. 3.  2011  
duben  12. nebo 19.     není 
květen          10. nebo  18.    5. 5. 2011 
červen 14. nebo 22.     není 
 
Termíny jsou navrhovány s ohledem na zasedání Zastupitelstva KHK, tj. před 
termínem uzamčení aplikace  pro vkládání návrhů usnesení a příloh do materiálů 
Zastupitelstva.   
 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  - 9 
         Proti  - 0  
         Zdržel se - 1  
 
USNESENÍ 17/54/2010/VZ 
výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
  plán zasedání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje na 1. 

pololetí 2011, v těchto termínech: 
11. 1. 2011, 8. 2. 2011, 8. 3. 2011, 12. 4. 2011, 10. 5. 2011, 14. 6. 2011 

 
příchod MUDr. Otava 

 
 K bodu 5 
Návrh na změnu rozsahu zdravotní péče v nemocnici Opočno  
 
PhDr. Martin Scháněl Ph.D. 
Seznámil přítomné s výstupy a závěry z činnosti pracovních skupin k nemocnici Opočno, 
podrobný materiál obdrželi všichni členové výboru před jednáním elektronicky. 
První jednání pracovní skupiny k nemocnici Opočno se uskutečnilo 24.9.2010, dne 22.10.2010 
se uskutečnila odborná pracovní skupina primářů interních oddělení nemocnic ZHKHK a 
FNHK.  

 
Dne 22.10.2010 se zároveň uskutečnilo další (druhé) jednání pracovní skupiny k nemocnici 
Opočno se závěry: 
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• Zástupci zdravotních pojišťoven poukázali, že nemají problém nasmlouvat k internímu 
oddělení i JIP lůžka. Ovšem za podmínky odpovídajícího personálního zajištění podle 
stávajících podmínek personálního vybavení lůžkových pracovišť. To znamená mít 
k dispozici minimálně 10 lékařů s odpovídající kvalifikací a specializací. 

• Zástupce ONNA poukázal na skutečnost, že prostory pro JIP nejsou v prostorech 
interního oddělení, ale ve druhé budově, která bude rekonstruována. JIP nebude 
k dispozici minimálně po dobu roku 2011. Lze tak zajistit pouze „monitorovaná lůžka“ 
na stávajícím pracovišti interního oddělení. 

• Zajištění „monitorovaných lůžek“ při interním oddělení (neplnohodnotná JIP) nic neřeší 
z pohledu právní odpovědnosti. Monitorovaná lůžka nemohou nahradit JIP lůžka. Tato 
lůžka nebudou jako JIP nasmlouvána, tudíž ani hrazena. 

• Závěrem bylo zadáno rozpracovat zajištění poskytovaných služeb interní a následné péče 
prostřednictvím ON Náchod a ON Rychnov nad Kněžnou. Prezentovány byly možnosti 
zajistit interní lůžkovou péči (cca 10 – 15 lůžek) + 20 lůžek následné péče v nemocnici 
RK a cca 25 lůžek následné péče v nemocnici Náchod (cca 20 lůžek) a LDN Jaroměř 
(cca 5 – 10 lůžek) jako náhrada za péči poskytovanou nemocnicí Opočno. Tento návrh 
bude dále ještě detailně rozpracován a projednán se zdravotními pojišťovnami 
k finálnímu rozhodnutí. 

Dále byl popsán stávající stav nemocnice Opočno a to z hlediska rozsahu péče a stavu 
komplementu a  přístrojového vybavení. 
 
Z těchto závěrů byly navrženy 2 varianty a to: 
 
1.varianta – komplexní péče zabezpečovaná nemocnicí Opočno 
Kde bylo popsáno a zhodnoceno:  

• Personální zabezpečení 
• Stavební úpravy 
• Ekonomické údaje 
• Rizika 

 
2. varianta - zabezpečení veškeré lůžkové péče jinými nemocnicemi ZHKHK 
Zajištění činnosti stávajících ambulancí pod ON, případně privátními poskytovateli: 

o chirurgická ambulance (v běžnou denní pracovní dobu) 
o cévní ambulance (1xtýdně) 
o interní ambulance (v běžnou denní pracovní dobu) 
o gastroenterologická ambulance (1xtýdně) 
o diabetologická amb. (3xtýdně) 
o gynekologická amb. (denně + 1xtýdně dojezd do Děštného a Olešnice v Orl.h.) 
o rehabilitační amb. (3xtýdně, fyzioterapeuti denně) 
o TRN, kalmetizace (v běžnou denní pracovní dobu) 

 
A dále byla popsáno řešení a ekonomické dopady lůžkové kapacity nemocnice Opočno, která 
bude zabezpečeno ON Rychnov nad Kněžnou a ON Náchod.  

      RnDr. Stejskal odchod 15. 15 hod 
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Diskuse: 
Ing. Vávra 
Seznámil s výstupy z jednání z pracovní skupiny k  nemocnici Opočno, kde bylo projednáno i 
převedení lůžkové části do ON Náchod s tím, že nemocnice je připravena vytvořit oddělení 
následné péče (25 lůžek). V nemocnici Opočno se předpokládá zachování ambulancí.  
 
Ing. Mottl 
Intenzivně probíhají  přípravy k převzetí pacientů z Opočenska. Uvažuje se o navýšení interního 
oddělení (cca 10 lůžek), navýšení lůžek rehabilitační péče a další s tím spojené.  
 
p. Řezníčková 
Dotaz na spolupráci se zdravotními pojišťovnami související se změnou rozsahu zdravotní péče  
Ing. Vávra 
 
PhDr. Scháněl 
S pojišťovnami a především se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou se jedná. 
 
MUDr. Hejzlar 
• Zaměstnancům nemocnice Opočno i občanům by se mělo jasně říci, jak bude dále 

v nemocnici Opočno pokračováno. 
• Spádovost  regionu a zdravotní dostupnost by měla být jasná všem, převzetí péče bude 

zajišťována nemocnicemi, které na tom nejsou ekonomicky dobře, nezhorší to jejich stav? 
• Ambulantní péče je zabezpečována ve špatných podmínkách, nějaká část finančních 

prostředků by se měla dát do rekonstrukce ambulancí. 
• Dopravní zdravotní služba taky není dostatečně zajištěna. 
• Když se ruší lůžkové oddělení, musí být dostatečně zajištěna ambulantní část. 
• Dotaz co bude s areálem Opočenské nemocnice. 
 
PhDr. Scháněl 
Areál nemocnice v Opočně patří Královéhradeckému kraji, pravděpodobně bude využit na LDN, 
o dalším záměru se bude jednat. V současné době jasná představa není. 
 
MUDr. Vaník 
Bude se konkrétně hovořit se zaměstnanci nemocnice a se zástupci Města Opočna ? 
 
Ing. Vávra 
Se zaměstnanci se komunikuje, se zastupiteli Města Opočno se bude komunikovat až po 
rozhodnutí Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
MUDr. Veselý 
Měl by se dodržet harmonogram jednání. Nyní jsou možné obě varianty, výbor by měl vzít 
v úvahu obě varianty, další postup je i otázkou politické dohody.  
 
PharmDr. Třešňáková 
Harmonogram jednání se dodržuje, příští týden se jedná s představiteli města, dále se bude jednat 
i s dopravní zdravotní službou, která je zde zajišťována privátně. 
 
p. Řezníčková 
Dotaz k podrobnějšímu stavu ambulací v Opočně. 
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MUDr. Veselý 
Otázka stavu a rozdělení investic pro nemocnice bude předmětem dalšího jednání, mělo by to být 
součástí širších změn i pro ostatní nemocnice. 
 
Ing. Vávra 
Začátkem procesu v nemocnici Opočno byl v tom, že nemocnice vykazovala vysokou ztrátovost 
a tato opatření jsou činěna proto, aby byla ztrátovost snížena. Ani ambulance nejsou plně 
využívány. 
 
MUDr. Veselý 
Určitá kompenzace občanům opočenska by měla ze strany Královéhradeckého kraje přijít. 
 
p. Řezníčková 
Budou  lékaři zajišťující ambulanci v Opočně dále zaměstnanci ON Náchod? 
 
Ing. Vávra 
Ambulance zajišťují zaměstnanci ON Náchod, záleží na dalších rozhodnutích včetně případné 
privatizace. 
 
PharmDr. Třešňáková 
Upozornila, že se zástupci města Opočno se neustále jedná.   
 
PhDr. Scháněl 
Dále vysvětlil postup dalších jednání v odborných pracovních skupinách, v Zastupitelstvu KHK,  
a se zdravotními pojišťovnami. 
 
1. návrh usnesení 
Výbor zdravotní bere na vědomí návrh na změnu rozsahu zdravotní péče v nemocnici Opočno 

- nehlasováno, návrh nebyl přijat 
 
2. návrh usnesení – podal Ing. Janeček 
Výbor zdravotní  doporučuje variantu zabezpečení veškeré lůžkové péče ostatními 
nemocnicemi 
 
 hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  -  5 
         Proti  -  0 
         Zdržel se -  5  
 

- návrh nebyl přijat 
 
 
K bodu 6 
Návrh na úpravu neinvestičního příspěvku Zdravotnickému holdingu Královéhradeckého 
kraje a.s. a změny výše vyrovnávacích plateb za poskytování veřejné služby u 
zdravotnických akciových společností.  
 
Přednesl PhDr. Martin Scháněl 
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Přerozdělení zdrojů v rámci ZHKHK  
V roce 2010 se podařilo ON Trutnov hospodařit vysoce efektivně. Proto může vrátit, kraji 
finanční prostředky k přerozdělení mezi jiné nemocnice ZHKHK i Zdravotnický holding a.s. 
zároveň vrací do rozpočtu kraje další finanční prostředky a tyto celkové zdroje se navrhují 
rozdělit mezi nemocnice ZHKHK  

• Městská nemocnice, a.s., Dvůr Králové nad Labem  
• Oblastní nemocnice Jičín a.s.  
• Oblastní nemocnice Náchod a.s.  

 
Stabilizace ON RK a.s. 
Výsledky hospodaření ON Rychnov nad Kněžnou charakterizují z dlouhodobého hlediska níže 
uvedené kritické hodnoty ekonomických ukazatelů k  30.9.2010, které ohrožují existenci 
společnosti. 
 
Přestože se vývoj hospodářského výsledku letošního roku, díky mnoha opatřením postupně  
zlepšoval z původní ztráty na současný výhled ztráty a předpokládaný dar Kraje v podobě 
převedeného movitého majetku kapitálově společnost posílí, je zřejmé, že se ON Rychnov nad 
Kněžnou bez výrazné finanční podpory neobejde. 
 
Jednorázová dotace na oddlužení společnosti eliminuje letošní ztrátu společnosti „na nulu“ a 
rovněž zápornou hodnotu vlastního kapitálu. Cílené určení využití dotace na snížení závazků 
především vůči Zdravotnickému holdingu KHK a.s. bude mít pozitivní vliv na finanční stabilitu 
celého Zdravotnického holdingu. 
 
K zajištění stability nemocnice dochází i ke změnám rozsahu zdravotní péče v ON Rychnov nad 
Kněžnou – převzetí interny a lůžek následné péče nemocnice Opočno. Tyto změny by měly 
přispět ke zvýšení příjmové úrovně nemocnice.  
 
Diskuse: 
Ing. Mottl 
Doplnil podrobnější informace k situaci v ON Rychnov nad Kněžnou. 
 
p. Řezníčková 
Dotaz přerozdělením částky určené pro nemocnice, jakým způsobem byla určena částka pro 
jednotlivé nemocnice. 
 
PhDr. Scháněl 
Podal vysvětlení, opatření a rozdělení byla stanovena i výší odpisů a snaha dostat výsledek na 
úroveň odpisů 
 
MUDr. Hejzlar 
Dotaz k dalšímu řešení nemocničního komplementu  - odpověděl ing. Jarkovský 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu  
 
 Hlasování: 
         Pro  -  7  
         Proti  -  1  
         Zdržel se -  0 
 
Návrh nebyl přijat 
 
 



 8

K bodu 7 
Přínos Zdravotnického holdingu KHK a.s., centrální nákup pro nemocnice ZH KHK a.s.  
 
Činnost ZH KHK lze dělit do 2 oblastí: 
I. Činnost s jasným ekonomickým vyjádřením – obchodní a logistické činnosti, veřejné 

soutěže apod. 
II. Činnosti negenerující žádné příjmy, naopak pouze náklady. Jedná se o činnosti, kdy 

ZHKHK a.s. zastupuje činnost krajského úřadu. Jeho přínos je v šetření nákladů na 
činnost úřadu šetření nákladů na případné rozvojové aktivity prostřednictvím 
projektového řízení vybraným dodavatelem služeb. 

Obě tyto oblasti zajišťuje celkem 8,2 zaměstnanců ZHKHK. Ke zvládnutí všech činností využívá 
především spolupráce s nemocnicemi. Jako příklad lze uvést činnost lékařského náměstka 
ZHKHK. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  -  8  (2 členové VZ dočasně mimo hlasovací místnost) 
         Proti  -  0  
         Zdržel se -  0  
 
USNESENÍ 17/56/2010/VZ 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  materiál přínos Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s., 

centrální nákup pro nemocnice Zdravotnického holdingu Královéhradeckého 
kraje a.s. 

 
Odchod MUDr. Otava, MUDr. Koblása 

 
K bodu 8 
Informace k rozpočtu nemocnic ZH KHK a.s. na rok 2011  
 
Podrobně seznámil PhDr. Scháněl, Ing. Jarkovský 
 
Ing. Jarkovský  vysvětlil a seznámil s jednotlivými náklady a výdaji nemocnic Zdravotnického 
holdingu KHK. Materiál byl projednán v představenstvech a Radě KHK. Předložili tabulky 
porovnání rozpočtu na rok 2010 a předpoklad na rok 2011.  
 
Diskuse:  
MUDr. Veselý 
V příštím roce hrozí nestabilita v nákladové oblasti a tím ohrožení fungování systému a dále 
omezení plateb od  pojišťoven z důvodu neplnění výkonových parametrů, které nebudou moci 
všechny nemocnice splnit. 
  
Ing. Janeček 
Při stejném počtu pacientů budou nižší prostředky od pojišťoven tyto problémy se budou muset 
řešit. 
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Ing. Tejkl 
Informoval o centrálním nákupu. Dohodnutá splatnost je 120 dnů, skutečnost je horší, splatnost 
se prodlužuje až na 190 dnů i více, platební morálka se zhoršuje. Jednání s dodavateli mohou být 
spíše o tom kdo bude ochoten dodávat. 
 
MUDr. Hejzlar 
Pokud vstoupí v platnost úhradová vyhláška budou se muset řešit složitější problémy, 25 % 
prostředků jde ze státních zdrojů, 75 % z pojišťoven. Pokud pojišťovny sníží platby o 5 % budou 
problémy daleko větší. Hospodaření zdravotních pojišťoven by mělo být daleko více 
kontrolováno.  
Připomínka k systému IZIP v souvislosti s hospodařením. 
 
p. Řezníčková 
V představenstvech zdravotních pojišťoven pracují i zástupci jednotlivých krajů, kteří by měli 
více hájit jejich zájmy.  
 
Pharmdr. Třešňáková 
Ve věci úhradové vyhláška budou hejtmani všech krajů jednat s ministrem zdravotnictví. 
 
p. Řezníčková 
Návrh k úhradové vyhlášce vyšel z ministerstva zdravotnictví, nejen z ministerstva zdravotnictví. 
 
Ing. Mottl 
Znovu připomněl, že snížení plateb od zdravotních pojišťoven bude mít vliv na kapacitu i kvalitu 
poskytované péče.  
 
MUDr. Hejzlar 
Jednání se zdravotními pojišťovnami jsou složitá, zejména s VZP.  Fakultní nemocnice jsou lépe 
podporovány, tím je zde možnost lepší péče než v ostatních nemocnicích. Hrozí vznik dvou 
úrovní zdravotnictví fakultní a regionální. 
 
Ing. Janeček 
Zdravotní pojišťovny se chovají tak, co umožňuje vlád. Mělo by se více apelovat i na jednotlivé 
politiky. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  -  8 
         Proti  -  0  
         Zdržel se -  0 
 
USNESENÍ 17/57/2010/VZ 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informace k rozpočtu nemocnic Zdravotnického holdingu Královéhradeckého 

kraje a.s. na rok 2011 
 
K bodu 9 
Náklady a výkony oddělení nemocnic ZH KHK a.s. - prezentace výstupů  
 
Podrobně  vyloženo a názorně odprezentováno ing. Hartvichem a PhDr. Schánělem, doplněno 
ing. Vávrou a ing. Mottlem. 
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Informace byla podána jako prvotní, ale je zpracována s maximální pečlivostí, může ještě dojít 
k úpravám dle aktuálního stavu a změn. Materiál ještě nebyl oficiálně schválen vzhledem 
k nedokončenému roku. Oficiálně bude předložen až po schválení.  
 
Diskuse: 
p. Řezníčková, Ing. Janeček, Ing. Mottl, MUDr. Hejzlar, PhDr. Scháněl,  MUDr. Hýsek 

Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  -  8 
         Proti  -  0 
         Zdržel se -  0  
 
USNESENÍ 17/58/2010/VZ 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  prvotní informaci o analýze nákladů a výkonů oddělení nemocnic 

Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s. 
 
 
K bodu 10 
Návrh na darování movitého majetku ve výpůjčce zdravotnickým akciovým společnostem  
 
S návrhem seznámila Ing. Bášová. 
 
Radě Královéhradeckého kraje byl předložen návrh záměru darovat movité věci ve vlastnictví 
Královéhradeckého kraje, které jsou v současné době Královéhradeckým krajem poskytnuty do 
výpůjčky zdravotnickým akciovým společnostem. Rada záměr schválila usnesením 
č.RK/23/1144/2010 dne  29.9.2010. 
V návaznosti na účetní reformu nevýdělečných organizací a obcí by bylo nutné přehodnotit 
smlouvy o výpůjčce a od 1.1.2011 uzavřít s nemocnicemi nové smlouvy formou nájmu.  Další 
variantou byl návrh na darování movitého majetku jednotlivým akciovým společnostem. 
Důvodem darování je skutečnost, že darovaný movitý majetek by měl určitým způsobem pomoci 
stabilizovat nemocnice. Druhým důvodem darování movitého majetku je i to, že se jedná o 
specifický movitý majetek pro Královéhradecký kraj nepotřebný a využitelný pouze 
v jednotlivých nemocnicích (v mnoha případech i pevně zabudovaný). 
V soupisech majetku, připravených k záměru darovat nemocnicím, je i část majetku pořízeného 
za prostředky státního rozpočtu. U tohoto majetku je požádáno na příslušných ministerstvech o 
písemný souhlas. Ministerstvo financí dne 15.11.2010 zaslalo v příloze stanovisko Ing. 
Miroslava Kalouska ze dne 24.ledna 2007, ze kterého citujeme: 
Na základě posouzení došlo Ministerstvo financí k závěru, že v případě změny vlastnictví 
majetku, na jehož pořízení byly bývalými státními příspěvkovými organizacemi, zřizovanými 
okresními úřady, do konce roku 2002 použity prostředky z dotací poskytnutých Ministerstvem 
financí z kapitoly VSP státního rozpočtu, nepožaduje vrátit poskytnuté prostředky zpět do 
státního rozpočtu. 
Podmínkou darování je zajištění znaleckých posudků.  Oslovení znalce bylo uskutečněno až na 
základě schválení záměru darování movitého majetku zdravotnickým zařízením. Oslovena byla 
Česká znalecká, a.s., Hradec Králové, která již v minulosti (rok 2006) tyto movité věci 
oceňovala.  
Znalecké posudky budou předloženy k nahlédnutí na Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje. 
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Diskuse: 
Ke konkrétnímu  dotazům paní Řezníčkové, týkající se pronájmu majetku a odpisů podala 
vysvětlení ing. Bášová a ing. Jarkovský. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  -  8  
         Proti  -  0  
         Zdržel se -  0 
 
USNESENÍ 17/59/2010/VZ 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  schválit návrh na darování movitého majetku ve výpůjčce zdravotnickým 

akciovým společnostem 
 
 
 K bodu 11 
Návrh na darování sanitního vozidla Oblastní nemocnici Rychnov nad Kněžnou  
 
S návrhem seznámila Ing. Bášová 

 
Na základě žádosti ředitele Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou a.s. a po projednání se 
Zdravotnickým holdingem Královéhradeckého kraje a.s. předkládáme návrh na darování sanitního 
vozidla VW Transporter RZ, VIN: WV2ZZZ70Z2H094908, SPZ: 1H0 4381v hodnotě 95.700,-- Kč, 
stanovené na základě znaleckého posudku č 101-16/2010  ze dne 19.8.2010, vypracovaného Petrem 
Vodákem, znalcem v oboru ekonomiky. (Znalecký posudek je uložen na odboru zdravotnictví.) 
 
V současné době výše uvedené sanitní vozidlo je na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. 
RK/20/1019/2010 ze dne 1.9.2010 a uzavřenou Smlouvou o výpůjčce č. 8  zapůjčené Oblastní nemocnici 
Rychnov nad Kněžnou a.s. na dobu určitou do 31.12.2010. 
 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
         Pro  -  8 
         Proti  -  0  
         Zdržel se -   0 
 
USNESENÍ 17/60/2010/VZ 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  schválit návrh na darování sanitního vozidla Oblastní nemocnici Rychnov nad 

Kněžnou 
 

v 16. 40 odchod MUDr. Hýsek, MUDr. Hejzlar, p. Fiala 
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K bodu 12 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 zřizovací listiny Sdružení ozdravoven a léčeben okresu 
Trutnov  
 
S návrhem seznámila Ing. Bášová 
 
Na základě žádosti ředitele MVDr. Ing. Jaromíra Hejzlara předkládáme žádost o úpravu 
Zřizovací listiny formou Dodatku č. 1 k původní zřizovací listině schválené Zastupitelstvem 
Královéhradeckého kraje usnesením ZK/8/438/2009 dne 10. září 2009. 
 
Jednotlivé bodu uvedené v Dodatku č. 1 Zřizovací listiny se týkají: 
 

1. Změna sídla ředitelství příspěvkové organizace 
2. Uvedení Zřizovací listiny do souladu s Rozhodnutím o registraci nestátního 

zdravotnického zařízení 
3. Uvedení Zřizovací listiny do souladu s Rozhodnutím o registraci nestátního 

zdravotnického zařízení 
4. Změnu názvu místa provozování nestátního zdravotnického zařízení 
5. Jedná se o rozšíření poskytovaných zdravotnických a sociálních služeb 
6. Změna adresy místa provozování nestátního zdravotnického zařízení 
7. Jedná se o specifikaci nově vložených sociálních služeb 
8. Změna adresy místa provozování nestátního zdravotnického zařízení 

 
Navrhovaná účinnost Dodatku č. 1 Zřizovací listiny je od 1.1.2011. 
 
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. Bez právních dopadů. 
 
 
 K bodu 13 
Návrh na změnu čerpání Fondu rozvoje a reprodukce na rok 2010 v odvětví zdravotnictví - 
změna č. VII  
 
Materiál obdrželi  všichni členové výboru elektronicky. 
 
Plánem na rok 2010 byla schválena dotace na investiční akci se spoluúčastí státního rozpočtu 
„Odstranění havarijního stavu Dětské ozdravovny Pec pod Sněžkou,  II.etapa (Karkulka)“ 
pro Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov. Vzhledem ke zvýšení nákladů na 
protihluková opatření, zesílení vnitřních konstrukcí, jehož potřebnost se ukázala až při provádění 
vlastních prací a zvýšení DPH je navrženo navýšení dotace  
Investiční akce „ Projektová dokumentace na zateplení pláště a výměnu oken a rekonstrukci 
objektu čp. 431 nemocnice Opočno“, Oblastní nemocnice Náchod a.s. V současné době 
zpracována objemová studie. Další práce na projektové dokumentaci jsou pozastaveny, a to do 
doby ujasnění celkové koncepce zařízení. Akce je evidována pod č. ZD/10/423. 
„Projektová dokumentace-II.etapa generelu Oblastní nemocnic e Náchod a.s.“ /Akce je 
evidována pod č. ZD/09/414/ byla schválena plánem na rok 2010. Rozhodnutím 
Zastupitelstva KHK ze dne  17.6.2010  objem upraven (další úprava byla předložena na jednání 
zastupitelstva dne 4.11.2010,) s tím, že bude zajištěno financování projektové dokumentace pro 
zadávací řízení – umístění stavby a úhrada projektové dokumentace pro stavební povolení. 
Vzhledem k probíhajícímu projednávání změny koncepce  výstavby, její minimalizace, lze 
předložit návrh na úpravu schváleného objemu a prostředky použít na finanční zajištění 
nezbytných akcí v rámci plánu FRR kap. zdravotnictví,  dle zdůvodnění, které souvisí se 
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zajištěním plnění vyhlášky MZ ČR č. 221/2010 Sb. o požadavcích na věcné a technické 
vybavení zdravotnických zařízení.  
Návrh na zařazení nových akcí, které budou finančně zajištěny v rámci schváleného plánu FRR 
kapitoly zdravotnictví. Finanční pokrytí je zajištěno úsporou nákladů a přehodnocováním  
realizovaných investiční akcí.  
Finanční příspěvek na nákup „ rtg. Přístroje C-ramene“ pro Oblastní nemocnici Trutnov a.s. 
Stávající zařízení je v havarijním stavu a celkové náklady na jeho opravu jsou vzhledem ke 
snížení pořizovacích nákladů nových zdravotnických prostředků nerentabilní.  
Finanční příspěvek na nákup „ rtg. Přístroje C-ramene“ pro Oblastní nemocnici Náchod a.s. 
Jedná se o příspěvek na nákup zařízení pro urologické oddělení. Součástí dodávky budou speciální 
sondy a vybavení pro digitalizaci. „C- rameno“ do současné doby není v základním vybavení 
tohoto specializovaného lůžkové oddělení.  
Finanční příspěvek na nákup „inkubátoru „ pro dětské oddělení Oblastní nemocnice Jičín a.s. 
Servisní podpora stávajícího přístroje z roku 1999 byla servisní firmou ukončena.  Nákup „ 
elektrokolaguace pro centrální operační sály“ pro Oblastní nemocnici Jičín a.s. Servisní 
podpora stávajícího přístroje z roku 1993 byla servisní firmou ukončena. 
Finanční příspěvek na nákup „monitoru pro neurologickou JIP“ Oblastní nemocnice Náchod 
a.s. Součást požadavku pro zřízení „Iktového centra“ dle vyhl.MZ ČR č. 2/2010 Sb., Splnění  
stanovených podmínek na přístrojové vybavení. Finanční příspěvek na nákup „ přenosného 
ultrazvuku pro ARO“ Oblastní nemocnice Náchod a.s. Jedná se o požadavek pro základní 
vybavení oddělení. Nákup „ analyzátoru pro oddělení mikrobiologie“ Oblastní nemocnice 
Náchod a.s. Havarijní stav. Stávající technika je zastaralá, poruchová a není kompatibilní pro 
zavedení OPEN-LIMS.  
Oprava „osobního výtahu v  gynekologicko –porodnickém pavilonu“ Oblastní nemocnice 
Trutnov a.s. Dle technické zprávy se jedná o závady el.erozvaděče a rozvodu elektroinstalace. 
Elektrické zařízení výtahu je v havarijním stavu, výtah je mimo provoz.  
 
Předkládaný návrh na zařazení nových akcí a úpravu rozpočtu u stávajících akcí je plně kryt 
v rámci rozpočtu FRR kapitoly zdravotnictví v roce 2010. Z těchto změn nebudou vyplývat další 
závazky do rozpočtu 2011 FRR. Ceny nově zařazených akcí jsou konečné a nepřekročitelné. 
 
 
 
K bodu 14 
Návrh na založení Zdravotnického nadačního fondu Královéhradeckého kraje  
 
Radě Královéhradeckého kraje a Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje se předkládá návrh na 
zřízení zdravotnického nadačního fondu v souladu se zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a 
nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a 
nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů., s  
Název nadačního fondu bude: „Zdravotnický nadační fond Královéhradeckého kraje“ 
Sídlo nadačního fondu bude: Hradec Králové, Pospíšilova 365, PSČ 500 03  
Poslání a účel nadačního fondu: 
a. podpora aktivit zaměřených na rozvoj zdravotnictví Královéhradeckého kraje, 
b. soustřeďovat finanční prostředky a poskytovat je za účelem zajištění moderního, 

materiálně – technického vybavení zdravotnických zařízení na území Královéhradeckého 
kraje, 

c. podpora vzdělávání zaměstnanců ve zdravotnictví, 
d. přispívat na speciální lékařskou péči. 
 
Nadační fond se zřizuje na dobu neurčitou. 
 
Orgány nadačního fondu: 
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Správní rada - bude složena z 5 členů. Funkční období členů správní rady navrhujeme tříleté. 
Revizor - bude kontrolním orgánem nadačního fondu. Funkční období revizora navrhujeme tři 

roky. Opětovné zvolení je možné. 
 
Majetek nadačního fondu bude tvořen majetkový vklad vložený zřizovatelem.  
Bude určena osoba, která bude spravovat majetkové vklady zřizovatele do vzniku nadačního 
fondu: 
   
Majetkový vklad poplatek notáři a ostatní zřizovací poplatky budou financovány z kapitoly 15 – 
zdravotnictví, jiné finanční nároky na rozpočet Královéhradeckého kraje nebudou 
Zdravotnický nadační fond bude založen v souladu se zákonem č. 227/1991 Sb., a zákona 
218/2000 Sb. 
 
K bodu 15 
Různé  
Krátce bylo ještě diskutováno k vyjádření postoje zdravotního výboru k problematice nemocnice 
v Opočně 
 
p. Řezníčková 
Vydaly kraje prohlášení, či nesouhlas k úhradové vyhlášce, tak jako AKČR vydala stanovisko 
k úhradové vyhlášce.  
 
 
K bodu 16 
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.  

  
 
 

 
 

 
 
 
Zapsala: Nováková soňa 

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


