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Z á p i s  
 

z  15. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
které se konalo dne 24. 11. 2014,  od 14.00  hod., v zasedací místnosti Karla Čapka – N2.903 

RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Omluveni: MUDr. Tichý, Ing. Pačesný, MUDr. Plzák 
 
Program jednání: 
 
  1.  Zahájení  
  2.  Schválení programu, volba ověřovatele zápisu, schválení hostů  
  3.  Kontrola usnesení  
  4.  Návrh termínů zasedání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

na 1. pololetí 2015  
  5.  Návrh na úpravu vyrovnávacích plateb za plnění závazku veřejné služby na rok 2014  
  6.  Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o  závazku veřejné služby a podmínkách 

poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby se společností 
Oblastní nemocnice Trutnov a.s.  

  7.  Návrh na přijetí daru movitých věcí od Zdravotnického holdingu Královéhradeckého 
kraje a.s.  

  8.  Návrh na úpravu rozpočtu kapitoly 15 - zdravotnictví a kapitoly 50 pro odvětví 
zdravotnictví  

  9.  Informace k záměru pořízení nového NIS pro krajské nemocnice  
  10.  Koncepce zdravotnictví  
  11.  Různé  
  12.  Závěr  
 
 
K bodu 1 
Zahájení  
Jednání 14. výboru zdravotního  Zastupitelstva Královéhradeckého kraje zahájil ve 14.00 hodin 
předseda výboru MUDr. Pavel Trpák, který přivítal přítomné členy výboru a hosty a dále řídil 
jednání výboru. 
 
 
 K bodu 2 
Schválení programu, volba ověřovatele zápisu, schválení hostů  
 
Předseda výboru podal návrh na: 
I. Schválení  navrženého programu 15.  jednání výboru zdravotního 

Předseda výboru seznámil přítomné s navrženým programem 15. jednání výboru 
zdravotního a zeptal se přítomných na připomínky k navrženému programu. 

II. Ověřovatelem zápisu byl navržen MUDr. Leoš Voborník  
III. Návrh na schválení přítomných hostů dle prezenční listiny: 
  Ing. Ludmilu Bášovou, vedoucí odboru zdravotnictví KÚ KHK 

Dr.Ing. Bedrlíka, IT manažera ZH KHK 
  Mgr. Karla Baše, právníka ZH KHK 

MUDr. Jiřího Skřivánka,MBA, předsedu představenstva ZH KHK 
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Hlasování:  k návrhu  I - II  - III současně   
Pro  - 9      
Proti  - 0          
Zdržel se - 0     
 
USNESENÍ 15/77/2014/VZ 
Výbor  zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
  návrh programu 15. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého 

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

Ing. Ludmilu Bášovou, vedoucí odboru zdravotnictví KÚ KHK 
Dr.Ing. Bedrlíka, IT manažera ZH KHK 
Mgr. Karla Baše, právníka ZH KHK 
MUDr. Jiřího Skřivánka,MBA, předsedu představenstva ZH KHK 

 
 
K bodu 3 
Kontrola usnesení  
 
Předseda výboru po kontrole konstatoval, že usnesení z minulého výboru jsou splněna. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
Pro  - 9  
Proti  - 0  
Zdržel se - 0  
 
USNESENÍ 15/78/2014/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  kontrolu usnesení ze 14. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje 
 
 
 K bodu 4 
Návrh termínů zasedání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje na 1. 
pololetí 2015  
 
Předseda výboru zdravotního předložil návrhy termínů jednání výboru zdravotního na 1. pololetí 
2015 takto: 
 
Termíny Zastupitelstva KHK     Návrh termínů VZ 
2. února 2015       19. ledna 2015 
30.  března 2015      16. března 2015 
11. května 2015      27. dubna 2015 
22. června 2015      8. června 2015 
 



 3

 
Proti těmto návrhům nebyla ze strany členů vznesena žádná námitka. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
Pro  -  9  
Proti  - 0    
Zdržel se - 0   
 
USNESENÍ 15/79/2014/VZ 
Výbor zdravotní zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
  termíny jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje na 1. 

pololetí 2015 takto: 19. ledna 2015, 16. března 2015, 27. dubna 2015, 8. června 2015 
 

                MUDr. Veselý příchod 14.15 hod 
 
 K bodu 5 
Návrh na úpravu vyrovnávacích plateb za plnění závazku veřejné služby na rok 2014  
 
S návrhem seznámila PharmDr. Jana Třešňáková  
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje je předkládán návrh na úpravu vyrovnávacích plateb za 
plnění závazku veřejné služby na rok 2014 u společností Oblastní nemocnice Náchod a.s., 
Oblastní nemocnice Jičín a.s. a Městská nemocnice, a.s. 
V případě uvedených společností je navrhováno snížení vyrovnávacích plateb původně 
schválených Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje. V roce 2014 se krajským nemocnicím 
podařilo hospodařit vysoce efektivně a s ohledem na úhrady od zdravotních pojišťoven, které 
byly pro nemocnice příznivější nežli v loňském roce, budou všechny nemocnice ke konci 
letošního roku vykazovat kladný hospodářský výsledek (po započtení vyrovnávacích plateb 
poskytnutých Královéhradeckým krajem). 
Skutečnost, že je navrhováno snížení vyrovnávacích plateb na činnost některých oddělení 
nemocnic neznamená, že by tato oddělení nebyla v letošním roce ztrátová. Nemocnicím se však 
podaří pokrýt „ztrátovost“ těchto oddělení výnosy z činnosti těch oddělení, která vykazují zisk.  
I přes navrhované snížení vyrovnávacích plateb od Královéhradeckého kraje budou všechny 
nemocnice v letošním roce vykazovat kladný hospodářský výsledek, přičemž zároveň dojde ke 
snížení kumulované ztráty z minulých let o cca 90 mil. Kč. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
Pro  - 10   
Proti  - 0  
Zdržel se -  0 
 
 
USNESENÍ 15/80/2014/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  schválit úpravu vyrovnávacích plateb za plnění závazku veřejné služby na rok 2014 

dle návrhu 
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K bodu 6 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a podmínkách 
poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby se společností Oblastní 
nemocnice Trutnov a.s.  
 
S návrhem seznámila PharmDr. Třešňáková, doplnil Mgr. Baše  
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje je předkládán k projednání a příp. schválení návrh 
Dodatku č. 1, kterým se mění Smlouva o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí 
vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby uzavřená dne 12. 2. 2014 mezi 
Královéhradeckým krajem a společností Oblastní nemocnice Trutnov a.s. 
Dne 3.  11. 2014 obdržel odbor zdravotnictví Krajského úřadu Královéhradeckého kraje žádost 
společnosti Oblastní nemocnice Trutnov a.s. o rozšíření článku I. Smlouvy o závazku veřejné 
služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby na rok 
2014 o následující oddělení: 

• gynekologicko-porodnické oddělení 
• dětské oddělení  
• oddělení ARO 

Žádost Oblastní nemocnice Trutnov a.s. tvoří přílohu důvodové zprávy. Ze strany nemocnice 
byla žádost odůvodněna tak, že od 1. 1. 2014 došlo v rámci skupiny nemocnic Zdravotnického 
holdingu Královéhradeckého kraje a.s. ke sjednocení účtování výnosů od zdravotních pojišťoven 
za poskytnutou zdravotní péči na jednotlivá nákladová střediska. Všechna výše uvedená oddělení 
vykazují dlouhodobě ztrátu a doposud nebyl jejich ztrátový provoz ani částečně subvencován 
vyrovnávací platbou za plnění závazku veřejné služby. 
Uzavření předkládaného Dodatku č. 1 nebude mít žádné dopady do rozpočtu Královéhradeckého 
kraje. Uzavření předkládaného Dodatku č. 1 pouze umožní Oblastní nemocnici Trutnov a.s. 
využít prostředky z již poskytnuté vyrovnávací platby (a účetně je vykázat) též na činnost shora 
uvedených oddělení. 
Vzhledem ke skutečnosti, že ostatním nemocnicím skupiny Zdravotnického holdingu 
Královéhradeckého kraje je umožněno využívat vyrovnávací platbu za plnění závazku veřejné 
služby mj. též na provoz výše uvedených oddělení, bylo by vhodné uzavřením Dodatku č. 1 
nastavit stejná pravidla i pro společnost Oblastní nemocnice Trutnov a.s. 
 
Diskuse: p. Řezníčková  

   MUDr. Veselý 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
Pro  - 10   
Proti  - 0  
Zdržel se - 0  
 
USNESENÍ 15/81/2014/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  schválit uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a podmínkách 

poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby se společností 
Oblastní nemocnice Trutnov a.s. dle návrhu 
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 K bodu 7 
Návrh na přijetí daru movitých věcí od Zdravotnického holdingu Královéhradeckého 
kraje a.s.  
 
S návrhem seznámila PharmDr. Jana Třešňáková  
V roce 2011 byl proveden audit hospodaření ve Zdravotnické záchranné službě 
Královéhradeckého kraje (dále jen ZZS KHK), který konstatoval, že „ZZS KHK má pronajaty 
sanitní vozy od Zdravotnického holdingu KHK a. s.. Tento stav je nevyhovující ze dvou důvodů. 
Nelze pronajímat sanitní vozy bez řádného výběrového řízení na jejich pronajimatele. Zákon č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, takovou výjimku eumožňuje. 
Dále nájemce platí nájem a navíc DPH za vozy, které byly pořízené pro Zdravotnický holding 
KHK a. s. z dotace Královéhradeckého kraje za účelem provozu v ZZS KHK. Tady doporučujeme 
převést tyto vozy darováním do majetku ZZS KHK. Tím by byly ve správě organizace, která je 
skutečně využívá, nebylo by potřeba platit DPH z nájmu vozů a zprůhlednily by se vzájemné 
právní vztahy mezi organizací a společnostmi, které jsou ovládané KHK.“ 
 
Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. (dále jen ZH KHK) obdržel na pořízení 
sanitních vozidel v roce 2008 a jejich vybavení zdravotnickými přístroji investiční dotaci od 
Královéhradeckého kraje. Sanitní vozidla ZH KHK z důvodu pořízení z dotace od 
Královéhradeckého kraje má pouze vedené na podrozvaze a neodepisuje je. ZZS KHK za 
užívání hradí na základě nájemní smlouvy ZH KHK a.s. roční nájemné + DPH, což je pro ZZS 
KHK neekonomické. 
Na základě výše popsaných skutečností navrhujeme, aby Zastupitelstvo Královéhradeckého 
kraje schválilo bezúplatný převod 9 ks sanitních vozidel a 36 ks zdravotnických přístrojů na 
Královéhradecký kraj s následným svěřením těchto vozů a zdravotnických přístrojů 
k hospodaření ZZS KHK.  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
Pro  - 10  
Proti  - 0  
Zdržel se - 0  
 
USNESENÍ 15/82/2014/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  schválit přijetí daru - movitých věcí od Zdravotnického holdingu Královéhradeckého 

kraje a.s. dle návrhu 
 
 
K bodu 8 
Návrh na úpravu rozpočtu kapitoly 15 - zdravotnictví a kapitoly 50 pro odvětví 
zdravotnictví  
 
S návrhem seznámila PharmDr. Jana Třešňáková  
Celkové hospodaření příspěvkových organizací v gesci zdravotnictví v roce 2014 vykazuje 
kladné hospodářské výsledky, které jsou zapříčiněny vyššími výnosy od zdravotních pojišťoven 
v souladu s platnou úhradovou vyhláškou na rok 2014 a kompenzací za zrušené poplatky za 
ošetřovací den, které jsou organizacím vypláceny nad rámec uzavřené smlouvy na základě 
zákona č. 109/2014 Sb., kterým se mění zákon o veřejném zdravotním pojištění.  
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Ředitelé jednotlivých příspěvkových organizací proto navrhují úpravu závazného ukazatele na 
rok 2014 – snížení neinvestičních příspěvků na provoz příspěvkových organizací v celkové výši 
16.000,0 tis. Kč s žádostí o převedení těchto provozních prostředků do kapitoly 50 – FRR pro 
odvětví zdravotnictví, např. Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov by použilo finanční 
prostředky v roce 2015 na pořízení hyperbarické komory do RÚ Hostinné, LDN Hradec Králové 
by finanční prostředky využila na opravu fasády a výměny oken, ZZS KHK by využila finanční 
prostředky na spolufinancování projektu IOP 23 atd.  
Odbor zdravotnictví navrhuje Zastupitelstvu KHK schválit snížení příspěvků na provoz 
příspěvkových organizací v kap. 15 – zdravotnictví v celkové výši o 16.000,0 tis. Kč a o stejnou 
výši navýšit rozpočet kapitoly 50 – FRR (Příloha č. 1)  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
Pro  - 10  
Proti  -  0 
Zdržel se - 0  
 
USNESENÍ 15/83/2014/VZ 
Výbor zdravotní zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  schválit úpravu rozpočtu kapitoly 15 zdravotnictví a kapitoly 50 pro odvětví 

zdravotnictví na rok 2014 dle návrhu 
 

MUDr. Fink odchod 15.00 hod 
 
 
 K bodu 9 
Informace k záměru pořízení nového NIS pro krajské nemocnice  
 
Podrobnou Informaci k tomuto bodu podal Dr. Ing. Bedrlík 
• Informoval o návštěvě ve Vojenské nemocnici Olomouc, která zavedla  podobný systém 

který by měl fungovat v ZH KHK a mají ho již zaběhnutý 
• Paní Fialová požádala o výstupy z jednání a vysvětlení předvedené prezentace k NIS 
• Dále bylo diskutováno o typu výběrového řízení -  Dr. Bedrlík vysvětlil rozdíly  
• Byly diskutovány a vysvětlovány rozdíly mezi možnými dodavateli,  typy jejich systémů, 

ceny, funkčnosti,  apod. 
 
Diskuse se zúčastnili: 
p. Fialová, MUDr. Švábl,  MUDr. Trpák, MUDr. Veselý, MVDr. Ing. Hejzlar, PharmDr. 
Třešňáková, Dr. Bedrlík 
 
Předseda výboru MUDr. Trpák konstatoval, že se tímto bodem bude výbor zabývat i na 
příštím jednání. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
Pro  -  9 
Proti  - 0  
Zdržel se - 0  
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USNESENÍ 15/84/2014/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  Informaci k záměru pořízení nového NIS pro krajské nemocnice 
II.  ž á d á  
  o zaslání podkladových materiálů k tomuto záměru 
 
 
 K bodu 10 
Koncepce zdravotnictví  
Bod byl předjednán před bodem 9) – z důvodu pozdějšího příchodu Dr. Bedrlíka 
 
Informaci podá Mgr. Baše  
Konstatoval, že jediná připomínka byla vznesena od MVDr. Ing. Hejzlara. Dále je předběžně 
domluvena schůzka s paní Fialovou a ing. Bášovou, kdy by měla být domluvena případná 
základní osnova. Paní Fialové byly na vyžádání poskytnuty získané podklady ze sousedních 
krajů ke koncepci. 
 
Diskuse: 
MUDr. Švábl  
Poznamenal, že neposílal nic úmyslně, protože k tomuto potřebuje získat analytická data – která 
podrobněji specifikoval. 
 
Dále bylo diskutováno k jednotlivým oblastem, které by měla být obsaženy v Koncepci 
zdravotnictví a potřebnosti dodání podkladů. 
 
Další diskuse: 
MUDr. Voborník, p. Řezníčková, Mgr. Baše, MUDr. Trpák, MUDr. Veselý, MUDr. Fink 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
Pro  - 10  
Proti  - 0  
Zdržel se - 0  
 
USNESENÍ 15/85/2014/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. ž á d á  
  jednotlivé členy výboru o zpracování podnětů k analytické části Koncepce 

zdravotnictví Královéhradeckého kraje 
  
 
 K bodu 11 
Různé  
 
• MUDr. Švábl  - požádal o klíč k rozdělení financí v rámci veřejné podpory 

Mgr. Baše odpověděl, že tento klíč je předmětem jednání na poradě ekonomů nemocnic 
a  měl být k dispozici v lednu, kde bude předložen na jednání Zastupitelstva KHK. 
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• MUDr. Skřivánek – podal krátkou informaci o Zdravotnickém holdingu KHK, ekonomice a 
hospodaření nemocnic, mzdovém výhledu, rozložení zdravotní péče v nemocnicích ZH KHK 
a Královéhradeckém kraji 

 
 
 K bodu 12 
Závěr  
Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu a nebyly ani další příspěvky do 
diskuse, předseda poděkoval členům výboru zdravotního a přítomným hostům za účast na 
jednání výboru a v 16.30 hodin bylo jednání ukončeno.  

 
Příští jednání výboru se koná 19. 1. 2015 

 
 

  
 
 

 

 
 
 
Zapsala: Nováková Soňa 
    
  
 

  
 
 
 
 

 
 

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


