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Z á p i s 
 

z 22. jednání  výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 7. 6. 2011 od 14.00 hod., v zasedací místnosti Karla Čapka (N2.903),  

RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 
 

 
Přítomni:  dle prezenční listiny, PharmDr. Jana Třešňáková  
 
Omluveni:  MUDr. L. Koblása, MUDr. L. Tichý,   
 
Program jednání: 
  1.  Zahájení  
  2.  Schválení programu, schválení hostů, volba ověřovatele zápisu  
  3.  Kontrola usnesení  
  4.  Výsledky hospodaření nemocnic Zdravotnického holdingu KHK a.s. za rok 2010 a 1. 

čtvrtletí 2011  
  5.  Informace o jednáních se zdravotními pojišťovnami  
  6.  Návrh na schválení změny financování jmenovitých akcí a zařazení nových akcí 

odvětví zdravotnictví, v rámci schváleného limitu Fondu rozvoje a reprodukce KHK  
  7.  Návrhy termínů jednání výboru zdravotního na 2. pololetí 2011  
  8.  Různé  
  9.  Závěr  
 
 
K bodu 1 
Zahájení  
MUDr. Jiří Veselý,  předseda výboru zdravotního  Zastupitelstva Královéhradeckého kraje uvítal 
přítomné na 22. jednání výboru a ve 14.00 hodin zahájil a dále  řídil jednání výboru. 
 
 
 K bodu 2 
Schválení programu, schválení hostů, volba ověřovatele zápisu 
  
• Schválení  navrženého programu 22. jednání výboru zdravotního 
• Ověřovatelem zápisu byl navržen MUDr. Jan Vaník. 
• Schválení přítomných hostů dle prezenční listiny: 
- PhDr. Martina Scháněla Ph. D.   ředitele Zdravotnického holdingu KHK a.s. 
- Ing. Josefa Prokeše,    SERVIS ZH KHK a.s., 
- Ing. Pavla Pechánka,    ředitele pobočky VZP v Hradci Králové, 
- Ing. Ludmilu Bášovou   vedoucí odboru zdravotnictví KÚ KHK 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 
Hlasování: 
   Pro  -  10 
   Proti  -   0  
   Zdržel se -   0  
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USNESENÍ 22/26/2011/VZ 
výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
  navržený program 22. 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: 

PhDr. Martina Scháněla Ph.D., ředitele Zdravotnického holdingu KHK a.s., 
Ing. Josefa Prokeše, SERVIS ZH KHK a.s., 
Ing. Pavla Pechánka, ředitele pobočky VZP v Hradci Králové, 
Ing. Ludmilu Bášovou, vedoucí odboru zdravotnictví KÚ KHK 

 
 
K bodu 3 
Kontrola usnesení  
Předseda výboru provedl kontrolu usnesení z minulých zasedání výboru, konstatoval, že všechna 
usnesení jsou splněna.  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
   Pro  -  10 
   Proti  -   0  
   Zdržel se -   0  
 
  
USNESENÍ 22/27/2011/VZ 
výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  kontrolu plnění usnesení výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
 Příchod MUDr. Hejzlar, MUDr. Hýsek, RNDr. Stejskal 
 
 
K bodu 4 
Výsledky hospodaření nemocnic Zdravotnického holdingu KHK a.s. za rok 2010 a 1. 
čtvrtletí 2011  
 
Na minulém jednání byly předloženy výsledky hospodaření skupin Zdravotnického holdingu 
Královéhradeckého kraje a.s. za rok 2010. Následující výsledky jsou předkládány dle požadavku 
z minulého jednání p. Řezníčkové, o rozklíčení celkových výsledků  hospodaření  Zdravotnického 
holdingu KHK podle jednotlivých nemocnic.  
 
S výsledky hospodaření seznámil přítomné PhDr. Scháněl. 
Z přiložených podkladů vyplývá, že se v prvním čtvrtletí 2011 se celkově podařilo udržet 
náklady v mezích stanovených finančním plánem a dosáhnout relativně lepšího hospodářského 
výsledku než je čtvrtina celoroku.  
Úspora proti plánu pravděpodobně pokryje sezónní propady výkonů. Plánovanému vývoji 
nejvíce odpovídá skutečnost v ON Jičín, mírně spoří MN Dvůr Králové nad Labem, přes 
výrazný nárůst péče poskytované se i ON Trutnov (meziroční nárůst 6 mil. bodů bez možnosti 
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navýšení výnosů) daří držet plánovanou úroveň nákladů. Hospodaření ON Náchod výrazně 
ovlivnilo uzavření nemocnice Opočno v podobě vyplacení odstupného. 
Plnění stabilizačního plánu v  ON Rychnov nad Kněžnou přineslo zlepšení hospodaření 
nemocnice jak proti plánu, tak proti skutečnosti loňského roku. 
 
V září 2011 budou další výsledky, které budou předkládány Radě KHK a dále Zastupitelstvu 
KHK. 
 
Diskuse 
p. Řezníčková 
Pozn: Největším problémem v příštím roce bude nejistá situace kolem výše DPH a dále rozdílný 
systém odměňování lékařů. 
 
MUDr. Veselý 
Souhlasil, že tento systém je těžko udržitelný dlouhodobě a bude se muset řešit v rámci holdingu 
i celé ČR. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
   Pro  - 13  
   Proti  -   0  
   Zdržel se -   0  
 
  
USNESENÍ 22/28/2011/VZ 
výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  výsledky hospodaření nemocnic Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje 

a.s. za rok 2010 a 1. čtvrtletí 2011 
 
 
K bodu 5 
Informace o jednáních se zdravotními pojišťovnami  
 
PharmDr. Třešňáková 
informovala o jednáních s VZP a zástupci jednotlivých nemocnic, kterých se účastnil i  ředitel 
Zdravotnického holdingu  KHK  a výsledkem byla dohoda o  částečném snížení počtu lůžek (v 
jednotkách až desítkách)vycházející ze schválené koncepce zdravotnictví Královéhradeckého 
kraje. Dále došlo k dohodě, která byla popsána v zápise z jednání, o nových potřebná lůžka např. 
pro iktová centra. 
PhDr.Scháněl  
doplnil, že tato informace byla doplněna ve zpracované tabulce, kterou předkládá a je 
odsouhlasena i řediteli jednotlivých nemocnic. Diskuse a jednání budou ale dále probíhat. 
Dále je jednáno i se zástupci malých pojišťoven. 
 
ing. Pavel Pechánek, ředitel pobočky VZP v Hradci Králové 
Poděkoval za pozvání na VZ a dále uvedl, že jednání byla vedena tak, aby se mohli nejdříve 
vyjádřit a prezentovat své názory zástupci jednotlivých nemocnic. Popsal stručně jednotlivá 
jednání, která probíhala a dále zdůraznil snahu vyhovět oběma stranám, složitější jednání bylo 
s ON Trutnov, kde nakonec také k dohodě došlo. Pro rok 2011 bylo dohodnuto snížení o 170 
lůžek pro ZH KHK (z toho 69  Opočno).   
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Předložil i kopie písemných dohod s jednotlivými nemocnicemi, kde upozornil na důležitou část, 
kterou každá dohoda obsahuje a to, že změny v počtu lůžek nemají vliv na paušální platby při 
dodržení minimálního objemu vykázané péče podle vyhlášky.  
Informoval, že tyto dohody budou předloženy ke konečnému schválení řediteli VZP ČR. 
Snížení počtu lůžek se v žádném případě nedotkne pacientů ani zdravotnického personálu. 
Dále informoval o datech VZP a komentoval jednotlivé nesprávné výroky, které byly o VZP 
vysloveny.  
Srovnal zdravotní péči v Izraeli, kterou navštívil v rámci zdravotní mise se zdravotní péčí v ČR.   
 
 
Diskuse: 
p. Řezníčková  
Dotaz na snížení počtu lůžek ve Fakultní nemocnici 
 
Ing. Pechánek 
Fakultní nemocnice uzavře 90 lůžek akutní péče, z čeho by mělo dále vzniknout 30 lůžek 
následné péče. 
 
p. Řezníčková 
Dotaz na úsporu související se snížením počtu lůžek, jaká je souvislost a kde se dá uspořit a zda 
platí výrok „aby bylo na platy lékařů, musí se snížit počet lůžek“. 
 
Ing. Pechánek 
Odpověděl, že toto je věcí spíš managementu jednotlivých nemocnic a vysvětlil logický postup, 
který by se mohl odvíjet od tohoto kroku ke snížení nákladů. 
 
MUDr. Vaník 
Poznámka k hodnocení obložnosti jednotlivých oddělení v nemocnicích. 
 
PharmDr. Třešňáková 
Nesouhlasí s tím, že zrušením lůžek se významně ušetří. Šetří se spíš uzavřením oddělení nebo 
nemocnice, jak o tom  přesvědčilo i uzavření nemocnice v Opočně.  Dále hodnotila lůžka 
následné péče v souvislosti se zajištěním a potřebností domácí péče. 
 
MUDr. Veselý 
Hovořil o třech potřebných pilířích celostátní zdravotní péče tj. akutní péče, následná péče 
a sociálně zdravotní péče dlouhodobá, která by se měla dále řešit a vyhodnocovat.  
 
MUDr. Hejzlar 
Dotaz k procesu restrukturalizace zdravotní péče výhledově v souvislosti s následnou a 
ambulantní péčí z pohledu zřizovatele a VZP 
 
Odpověděla PharmDr. Třešňáková a PhDr. Scháněl 
Probíhají jednání s primáři jednotlivých oborů, kteří mají přehled o stavu ve svém oboru a z toho 
budou vycházet další kroky a jednání a postupné přizpůsobování aktuálnímu stavu. 
 
MUDr. Hejzlar 
Upřesnění dotazu na specializovanou péči i v menších městech a zdravotních centrech. 
 
Ing. Pechánek 
Není to jen o zrušení lůžek ale i o nových lůžkách např. v rehabilitační péči a v dalších nových 
oborech, jedná se vždy o restrukturalizaci není to jen zavírání. 
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p. Řezníčková 
Jak se bude řešit nedostatek lůžek následné péče? 
 
PhDr. Scháněl 
Uvedl, kde je ještě prostor pro vznik lůžek následné péče. 
 
MUDr. Veselý 
Předpokládá se, že k obrovským změnám dojde právě v lůžkách následné péče, dojde 
k diferenciaci péče, která by měla patřit i do oblasti sociální péče. Zdůraznil i důležitost 
zpracované analytické části koncepce zdravotnictví. 
 
MUDr. Hejzlar 
Dotaz k jednotlivým položkám tabulky, týkající se ztráty v konkrétních nemocnicích. 
 
Vysvětlení podal ing. Jarkovský a PhDr. Scháněl 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
   Pro  - 13  
   Proti  -   0  
   Zdržel se -   0  
 
  
USNESENÍ 22/29/2011/VZ 
výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci o jednáních se zdravotními pojišťovnami 
 
 
K bodu 6 
Návrh na schválení změny financování jmenovitých akcí a zařazení nových akcí odvětví 
zdravotnictví, v rámci schváleného limitu Fondu rozvoje a reprodukce KHK  
 
Se změnami seznámil PhDr. Scháněl 
Změny v čerpání fondu nezakládají požadavky na jeho navýšení. Jedná se o změnu financování 
jmenovitých akcí a zařazení nových akcí odvětví zdravotnictví, v rámci schváleného limitu 
rozpočtu pro rok 2011 – Fondu rozvoje a reprodukce odvětví zdravotnictví.  
Obecně materiál popisuje kde se finanční prostředky ušetří a jak se mohou dále použít. 
 
Na základě výsledků výběrových řízení na dodavatele akcí, byly sníženy náklady a tím i 
rozpočty na následující akce: 
- Informační technologie-dokončení digitalizace Oblastní nemocnice Jičín a.s. Jedná se o 

převod  prostředků z roku 2010, které nebyly dočerpány. 
- Přípravné práce na PD výstavby pavilonu centrálních laboratoří Oblastní nemocnice 

Jičín. 
- Inkubátor pro dětské oddělení-finanční příspěvek pro Oblastní nemocnici Jičín a. 
- Oprava sociálního zařízení na dětském oddělení Oblastní nemocnice Náchod a.s.  
- Elektrokoagulace pro centrální operační sály Oblastní nemocnice Jičín  
- Vzduchotechnika operačního sálu ORL Oblastní nemocnice Náchod a.s 
- Ukončení rekonstrukce podkroví hlavní budovy Městské nemocnice Dvůr králové nad 

Labem - úprava rozpočtových nákladů, navýšení u investiční akce a.s. Akce probíhá od roku 
2009. Ve snaze minimalizovat rozsah prací s cílem úspory nákladů je nezbytné ukončit akci 
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tak, aby v případě otevření možnosti dopracování projektu nebyly vynakládány zbytečné 
prostředky na staveništní zařízení do výše čtvrtého podlaží, náklady na tesařské práce a 
vývody instalací sítí.  Zvýšení nákladů je doloženo rozpočtem vícenákladů. 

 
Úpravy v druhovém  (položkovém) zařazení: 
- Rekonstrukce interního oddělení nemocnice Broumov, úpravy v druhovém (položkovém) 

zařazení prací na investiční akce, Oblastní  nemocnice Náchod a.s. Specifikací položkového 
zařazení jsou navrhované změny zařazení do investice  dlouhodobého  majetku a do 
drobného dlouhodobého majetku na vybavení rekonstruovaného oddělení zařizovacími 
předměty. Celkový rozpočtový náklad se nemění. 

- Oprava rozvodu plynu pro operační sály  Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou. 
Z technických důvodů je navrhována změna  položkovém zařazení akce, a.s Změna 
z položky 5171-opravy a udržování do položky 6313- na investiční dotaci a zároveň i změnu 
názvu akce na Rekonstrukce rozvodu plynu pro operační sály, protože se jedná o rozvody  
mediciálního plynu, který není součástí objektu. 

 
Návrh zařazení  nových akcí: 
- Oprava krytiny chirurgického pavilonu Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou, a.s. 

Nezbytná oprava. Prakticky havarijní stav. Další odklad realizace by znamenal zvýšení 
nákladů. Rozpočet být v realizační části výběrového řízení snížen. 

- Stavební úpravy v interním pavilonu, zřízení oddělení následné lůžkové péče Oblastní 
nemocnice Rychnov nad Kněžnou, a.s.  Jedná se o investiční akci, která souvisí se schválenou 
koncepcí Zdravotnictví Královéhradeckého kraje schválenou Zastupitelstvem 
Královéhradeckého kraje dne 24. 3. 2011. Její urychlené zahájení je nezbytné 
z pohledu restrukturalizace kapacit zdravotnických zařízení.  

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
   Pro  -  12  (1 člen VZ mimo jednací místnost) 
   Proti  -    0 
   Zdržel se -    0 
 
 
USNESENÍ 22/30/2011/VZ 
výbor zdravotní  Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit změny financování jmenovitých akcí 

a zařazení nových akcí odvětví zdravotnictví, v rámci schváleného limitu Fondu 
rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje 

 
 
K bodu 7 
Návrhy termínů jednání výboru zdravotního na 2. pololetí 2011  
Předseda výboru navrhl termíny jednání výboru zdravotního na 2. pololetí 2011. Termíny byly 
navrženy v návaznosti na zasedání Zastupitelstva KHK, tj. před termínem uzamčení aplikace  
pro vkládání návrhů usnesení a příloh do materiálů Zastupitelstva KHK.   
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
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Hlasování: 
   Pro  - 11 (2 členové VZ mimo jednací místnost) 
    Proti  -    0 
   Zdržel se -    0 
 
  
USNESENÍ 22/31/2011/VZ 
výbor zdravotní  Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. s c h v a l u j e  
  plán zasedání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje na 2. 

pololetí 2011, v těchto termínech: 30. 8. 2011, 11. 10. 2011, 15. 11. 2011 
 
 
K bodu 8 
Různé  
 
p. Řezníčková  
Vznesla dotaz  ke změnám v provozu ambulancí v nemocnici v Opočno.  
 
PhDr. Scháněl 
Popsal současný stav v ambulancích, který je teď znám, tj, personální změny, majetkové změny 
a zajištění provozu. Dále se vyjádřil k LDN Opočno, která by měla zatím zůstat zachována.  
 
K  zajištění jednotlivých ambulancí a provozu podala další informaci PharmDr. Třešňáková. 
 
 K bodu 9 
Závěr  

Předseda poděkoval členům výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
za účast na jednání výboru a vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu a 
v 15.50 hodin jednání ukončil.  

  
 
 

 
 

 
 
 
Zapsala: Nováková Soňa 

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


