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Z á p i s 
 

ze 17. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 16. 3. 2015 od 14.00 hod., v zasedací místnosti Karla Čapka – N2.903 

RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 
 

 
Přítomni: dle prezenční listiny  
 
Omluveni: MUDr. Tichý, MUDr. Veselý  
 
Program jednání: 
  1.  Zahájení  
  2.  Schválení programu, volba ověřovatele zápisu, schválení hostů  
  3.  Kontrola usnesení  
  4.  Krajský plán vytváření příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 

Královéhradeckého kraje na období 2014 - 2016  
  5.  Návrh na uzavření smlouvy o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí 

vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby s Fakultní nemocnicí Hradec 
Králové na rok 2015  

  6.  Návrh Smlouvy o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací 
platby za plnění závazku veřejné služby na rok 2015- Horská služba, o.p.s  

  7.  Žádost Oblastní nemocnice Náchod a.s. o úhradu nákladů za plnění závazku veřejné 
služby z minulých let  

  8.  Návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje 
s Oblastním spolkem Českého červeného kříže Hradec Králové na rok 2015  

  9.  Návrh plánu pokrytí Královéhradeckého kraje výjezdovými základnami Zdravotnické 
záchranné služby Královéhradeckého kraje  

  10.  Návrh na darování nepotřebného movitého majetku - sanitních vozidel  
  11.  Žádost města Opočno o podporu nákupu digitalizovaného rentgenu pro polikliniku v 

Opočně  
  12.  Různé  
  13.  Závěr  
 
K bodu 1 
Zahájení  
Jednání 17. 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 17.  jednání výboru zdravotního 

Předseda výboru seznámil přítomné s navrženým programem 17. 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. Ludmila Bášová, vedoucí odboru zdravotnictví KÚ KHK 
 Bc. Tomáš Grulich, odbor sociálních věcí KÚ KHK 
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K navrženým bodům nebyly žádné připomínky. 
 
Hlasování:  k návrhu  I - II  - III současně   
Pro  - 9       
Proti  - 0          
Zdržel se - 0     
 
USNESENÍ 17/86/2015/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
  návrh programu 17. 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 
Bc. Tomáše Grulicha, vedoucího oddělení Odboru sociálních věcí KÚ KHK 

 
 
K bodu 3 
Kontrola usnesení  
Předseda výboru po kontrole konstatoval, že z posledního výboru žádná usnesení nevyplynula a 
usnesení z ostatních jednání výborů jsou splněna. 
 

Ing. Pačesný příchod 14.25 hod 
MUDr. Švábl příchod 14.40 hod 

 
K bodu 4 
Krajský plán vytváření příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 
Královéhradeckého kraje na období 2014 - 2016  
 
S návrhem seznámil Bc. Tomáš Grulich, doplnil MUDr. Trpák  
Tento materiál obdrželi všichni členové výboru elektronicky. Poslední aktualizace krajského 
plánu byla schválena na zasedání  Zastupitelstva KHK dne 23. 6. 2014. Členům výboru byla 
podána  informace, která vyplynula z přijatého usnesení zastupitelstva KHK  
 
Obsahem předloženého materiálu je: 

1. Participace organizací a občanů s postižením a jejich organizací na správě věcí veřejných  
2.  Zdraví a zdravotní péče  
3.  Sociální zabezpečení a sociální ochrana  
4.  Vzdělávání a školství  
5.  Zaměstnávání  
6.  Přístupnost staveb a dopravy  
7.  Volný čas – zájmové aktivity, kultura, tělovýchova a sport  
8.  Vnější vztahy  
9.  Koordinace a monitorování plnění Krajského plánu  

 
Diskuse: 
MUDr. Voborník  
Upozornil na faktické chyby v dokumentu, které neodpovídají současnému stavu zdravotní péče 
osob se zdravotním postižením a někdy  jsou v rozporu se zákony. 
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Další diskuse a připomínky k jednotlivým částem předloženého dokumentu se zúčastnili: MUDr. 
Plzák, , MUDr. Trpák, MVDr. Ing. Hejzlar, Bc.. Grulich, p. Řezníčková, p. Fialová, Ing. Bášová, 
PharmDr. Třešňáková 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
Pro  - 10   
Proti  -   1  
Zdržel se -   0  
 
USNESENÍ 17/87/2015/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. s e   s e z n á m i l  
  se zdravotní částí dokumentu Krajský plán vytváření příležitostí pro osoby se 

zdravotním postižením Královéhradeckého kraje na období 2014 - 2016 
II.  d o p o r u č u j e  
  dále pracovat na zdravotní části dokumentu 
III. ž á d á  
  po aktualizaci předložit dokument ke schválení před zasedáním Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje jednotlivým výborům 
 
 
 K bodu 5 
Návrh na uzavření smlouvy o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí 
vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby s Fakultní nemocnicí Hradec Králové 
na rok 2015  
 
S návrhem seznámila PharmDr. Třešňáková  
V ustanovení § 110 odst. 1 a) zákona 372/2011 Sb., o zdravotních službách je dána povinnost 
kraji zorganizovat a zajistit lékařskou pohotovostní službu.  
Obecně lze konstatovat, že v každém okrese Královéhradeckého kraje je subvencováno vždy 
jedno zdravotnické zařízení, které poskytuje zdravotní péči včetně lékařské pohotovostní služby 
v příslušné spádové oblasti. V okrese Hradec Králové nemá Královéhradecký kraj vlastní 
nemocnici, a z tohoto důvodu navrhujeme deklarovat, že zajištění poskytování lékařské 
pohotovostní služby zejména pro obyvatele Královéhradeckého kraje na spádovém území okresu 
Hradec Králové je závazkem veřejné služby a na základě této deklarace navrhujeme uzavřít 
s Fakultní nemocnicí Hradec Králové smlouvu o závazku veřejné služby.  
Na základě výše uvedeného předložila Fakultní nemocnice Hradec Králové žádost (ze dne 20. 2. 
2015) na uzavření Smlouvy o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací 
platby za plnění závazku veřejné služby. Fakultní nemocnice žádá o finanční prostředky ve výši 
5 960 000 Kč. Požadovaná finanční podpora je oproti předchozím rokům zvýšena o 760 000 Kč, 
což FN HK zdůvodňuje navýšením tarifních platů, legislativním ukončením výběru regulačních 
poplatků v lékárně. Výše uvedené bude mít negativní dopad do hospodaření poskytované služby 
(poskytování LPS dětské, dospělé, stomatologické i lékárenské).  
Ve schváleném rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2015 v kapitole 15 - zdravotnictví byly 
na organizaci a zajištění lékařské pohotovostní služby v okrese Hradec Králové deponovány 
finanční prostředky ve výši 5.200.000,- Kč.  
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje se předkládá k projednání návrh na uzavření Smlouvy o 
závazku veřejné služby a poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby na 
zajištění poskytování lékařských pohotovostních služeb na rok 2015 s Fakultní nemocnici 
Hradec Králové ve výši 5.200,0 tis. Kč. Výše vyrovnávací platby za poskytování LPS je od roku 
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2011 neměnná. Nemocnice předložila veškeré relevantní podklady, které by odůvodňovaly 
uzavření smlouvy a výši vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby. 
Financování zajištěno z ostatních běžných výdajů kapitoly 15 – zdravotnictví.  Tento návrh je 
v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích a zákonem č. 250/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Bez diskuse. 
 
Hlasování: 
Pro  -  10  (1 člen mimo jednací místnost)  
Proti  -   0 
Zdržel se -   0  
 
USNESENÍ 17/88/2015/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  schválit uzavření smlouvy o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí 

vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby s Fakultní nemocnicí Hradec 
Králové na rok 2015 dle návrhu 

 
 
 K bodu 6 
Návrh Smlouvy o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za 
plnění závazku veřejné služby na rok 2015- Horská služba ČR, o.p.s  
 
S návrhem seznámila PharmDr. Třešňáková  
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje usnesením č. ZK/4/188/2013 schválilo Plán pokrytí 
území Královéhradeckého kraje výjezdovými základnami Zdravotnické záchranné služby 
Královéhradeckého kraje a vzalo na vědomí Dohodu o plánované pomoci na vyžádání uzavřenou 
mezi Zdravotnickou záchrannou službou Královéhradeckého kraje a Horskou službou ČR v 
souladu s ustanovením § 5 odst.3) zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě. 

Pokud by tato smlouva nebyla podepsána, bylo by nutné doplnit systém ZZS KHK o nejméně tři 
posádky rychlé zdravotnické pomoci s umístěním ve Špindlerově Mlýně, Peci pod Sněžkou a 
Deštném v Orlických horách se vstupními náklady cca 4,0 mil. Kč na jednu posádku a nutností 
provozní dotace ze strany zřizovatele ve výši 3,5 mil. Kč na jednu posádku ročně. 

V roce 2014 z výše popsaného důvodu a v souladu s dikcí zákona č. 374/2011 Sb., a na základě 
materiálů předložených HS ČR po konzultaci se ZZS KHK byla uzavřena Smlouva o závazku 
veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby a 
stanovena vyrovnávací platba za poskytování veřejné služby na zajištění poskytování první 
pomoci a zajišťování transportu nemocných a raněných v horských oblastech Královéhradeckého 
kraje v roce 2014 maximálně do výše 438.756,- Kč, rozpočtováno na rok 2014 bylo 1.090.513,- 
Kč.  
Ředitel HS ČR požádal na rok 2015 o poskytnutí finanční podpory na dovybavení základním 
zdravotnickým materiálem, obvazovým materiálem, na školení a úhradu části provozních výdajů 
souvisejících s poskytováním odborné první pomoci ve výši 438.000,- Kč, původně plánované 
náklady HS ČR ve výši 347,5 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že plánované náklady za období 2012 – 
2014 nebyly čerpány v plné výši (nedočerpáno 175,68 tis. Kč,), může Rada a Zastupitelstvo 
KHK stanovit vyrovnávací platbu za plnění závazku veřejné služby na rok 2015 ve výši 
438.000,- Kč. 

Je navrženo na rok 2015 mezi Královéhradeckým krajem a Horskou službou ČR, o.p.s.: 
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1) Deklarovat, že zajištění poskytování první pomoci a zajišťování transportu nemocných a 
raněných v horských oblastech Královéhradeckého kraje Horskou službou, o.p.s., je 
veřejnou službou 

2) Uzavřít Smlouvu o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za 
plnění závazku veřejné služby mezi Královéhradeckým krajem a Horskou službou, o.p.s.  

3) stanovit vyrovnávací platbu za poskytování veřejné služby na zajištění poskytování první 
pomoci a zajišťování transportu nemocných a raněných v horských oblastech 
Královéhradeckého kraje v roce 2015 maximálně do výše 438.000,- Kč. 

Uzavření smlouvy má dopad do rozpočtu Královéhradeckého kraje, ale je efektivnější než 
zřízení 3 nových posádek RZP v rámci ZZS KHK a ročního provozu na každou posádku. 
Finanční prostředky na závazek veřejné služby jsou alokovány v rozpočtu Královéhradeckého 
kraje, kapitola 15 – zdravotnictví na rok 2015 (schválený rozpočet 347,5 tis. Kč, 90,5 tis. Kč 
z výsledku hospodaření roku 2014). 
V souladu se zákonem č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, zákonem č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů   

 
Diskuse: MUDr. Plzák, MVDr. Ing. Hejzlar, Ing. Bášová, PharmDr. Třešňáková, MUDr. Trpák 
 
Hlasování: 
Pro  - 10 (1 člen mimo jednací místnost) 
Proti  -   0  
Zdržel se -    0 
 
USNESENÍ 17/89/2015/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  schválit Smlouvu o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací 

platby za plnění závazku veřejné služby na rok 2015 - Horská služba ČR, o.p.s dle 
návrhu 

 
 
 K bodu 7 
Žádost Oblastní nemocnice Náchod a.s. o úhradu nákladů za plnění závazku veřejné služby 
z minulých let  
 
S návrhem seznámila PharmDr. Třešňáková, doplnila Ing. Bášová  
Předseda představenstva společnosti Oblastní nemocnice Náchod a.s. požádal Zastupitelstvo 
Královéhradeckého kraje o náhradu nákladů za plnění závazku veřejné služby z minulých let, 
kdy výše vyrovnávací platby ze strany Královéhradeckého kraje byla nižší, než náklady 
vynaložené v souvislosti s plněním závazku veřejné služby. 
Již od roku 2010 uzavírá Královéhradecký kraj s Oblastní nemocnicí Náchod a.s. Smlouvu o 
závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné 
služby. Na základě této smlouvy poskytuje Oblastní nemocnice Náchod a.s. veřejnou službu 
spočívající v provozování ztrátových oborů, jejichž zachování je sice neekonomické, avšak 
z pohledu dostupnosti zdravotní péče je v zájmu Královéhradeckého kraje. Za poskytování 
veřejné služby je Oblastní nemocnici Náchod a.s. poskytována vyrovnávací platba, jejíž výši 
určuje Zastupitelstvo kraje samostatným usnesením.  

Předseda představenstva společnosti poukazuje ve své žádosti na skutečnost, že Oblastní 
nemocnice Náchod a.s. poskytovala v minulých letech v určitých oborech zdravotní péči, kdy 
úhrada za její poskytování nepokryla nezbytné náklady vynaložené na činnost nasmlouvaných 
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oborů a z tohoto důvodu požádal o částečné vyrovnání rozdílu mezi náklady za plnění závazku 
veřejné služby Oblastní nemocnicí Náchod a.s. a Oblastní nemocnicí Rychnov nad Kněžnou a.s.  
Odbor zdravotnictví Královéhradeckého kraje na základě výše uvedené žádosti provedl v roce 
2014 mimořádnou veřejnosprávní kontrolu vykazovaných výsledků hospodaření nasmlouvaných 
oborů za roky 2010 – 2011.  Kontrolní pracovníci prověřovali soulad vyúčtování a skutečnosti, 
vyžádali si namátkově hospodaření jednotlivých oddělení provozovaných v rámci služby pro 
spádové území Náchodska a Rychnovska v roce 2010 a v roce 2011 a to porovnáním vyúčtování 
vyrovnávací platby zaslaného za roky 2010 a 2011 se sestavami obratových účtů (tj. výstupy 
z účetnictví daných účetních jednotek). 

Kontrolní orgán zjistil: 
u Oblastní nemocnice Náchod a.s. celkem v r. 2010 a 2011 vykázané náklady na závazek 
veřejné služby činily 876.610.766,87 Kč, výnosy včetně poskytnuté vyrovnávací platby 
809.476.544,16 Kč, ztráta za závazek veřejné služby - 67.134.212,71 Kč, 

u Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou a.s. v letech 2010 a 2011 vykázané náklady na 
závazek veřejné služby byly ve výši 452.252.025,41 Kč, výnosy včetně poskytnuté 
vyrovnávacím platby 422.743.598,26 Kč, ztráta za závazek veřejné služby za roky 2010-2011 
činila - 29.508.427,15 Kč. 

V důsledku pouze částečné úhrady služeb poskytovaných v nemocnicích v rámci závazku 
veřejné služby vykazují nemocnice v rozvaze k 31. 12. 2011 kumulovanou ztrátu minulých let ve 
výši 95.564 tis. Kč. (ON Náchod) a ve výši 62.775 tis. Kč (ON Rychnov). 
Kontrolní orgán tak u namátkově vybraných služeb provozovaných v rámci závazku veřejné 
služby nezjistil, že by vykazované náklady ve vyúčtování byly nižší než skutečnost a zároveň 
nezjistil, že by výnosy vykazované ve vyúčtování byly vyšší než skutečnost. To znamená, že 
nemocnice neoprávněně nezvýšily svůj nárok vůči rozpočtu Královéhradeckého kraje. Za účelem 
částečného vyrovnání rozdílu mezi náklady za plnění závazku veřejné služby Oblastní nemocnicí 
Náchod a.s. a Oblastní nemocnicí Rychnov nad Kněžnou a.s. v letech 2010 a 2011 a skutečně 
poskytnutými vyrovnávacími platbami ze strany kraje, poskytl Královéhradecký kraj v roce 2014 
Oblastní nemocnici Náchod a.s. mimořádnou vyrovnávací platbu ve výši 50.000.000,- Kč. 

Kontrolní orgán tak konstatoval, že nebyly zjištěny žádné důvody, které by bránily ze strany 
Královéhradeckého kraje částečnému vyrovnání rozdílu mezi náklady za plnění závazku veřejné 
služby Oblastní nemocnici Náchod a.s., tj. částečnému vyrovnání ztráty z let 2010 a 2011 ve výši 
25.347.550. Kč. Předseda představenstva společnosti Oblastní nemocnice Náchod a.s. v žádosti o 
náhradu nákladů za plnění závazku veřejné služby z minulých let zdůrazňuje, že částečné 
vyrovnání ztráty z let 2010 a 2011 ve výši 25.347.550,- Kč je pro společnost nezbytné pro 
dokončení investičních akcí realizovaných společností Oblastní nemocnice Náchod a.s. 
v letošním roce.  
Vzhledem ke skutečnosti, že částka ve výši 25.347.550,- Kč je alokována v rozpočtu 
Královéhradeckého kraje na rok 2015 v kapitole 50 – Fond rozvoje a reprodukce pro odvětví 
zdravotnictví, navrhuje se zároveň navýšení kapitoly 15 – zdravotnictví na rok 2015 o částku 
25.347.550,- na mimořádnou vyrovnávací platbu společnosti Oblastní nemocnice Náchod a.s. za 
plnění závazku veřejné služby v letech 2010 a 2011 a současně o stejnou částku snížení kapitoly 
50 – Fondu rozvoje a reprodukce pro odvětví zdravotnictví.  
Diskuse: MUDr. Plzák, p. Řezníčková, Ing. Bášová, PharmDr. Třešňáková, p. Fialová, MUDr. 
Trpák 
 
Hlasování: 
Pro  - 11  
Proti  -   0  
Zdržel se -   0  
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USNESENÍ 17/90/2015/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  schválit poskytnutí mimořádné vyrovnávací platby Oblastní nemocnici Náchod a.s. na 

úhradu nákladů za plnění závazku veřejné služby z minulých let a uzavření smlouvy 
dle návrhu 

 
 
 K bodu 8 
Návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje s 
Oblastním spolkem Českého červeného kříže Hradec Králové na rok 2015  
 
S návrhem seznámí PharmDr. Třešňáková  
Ředitel Úřadu Oblastního spolku Českého červeného kříže požádal o poskytnutí daru případně 
dotace ve výši 350,0 tis. Kč na propagaci bezpříspěvkového dárcovství krve a jejich složek, na 
oceňování mnohonásobných bezpříspěvkových dárců a získávání nových dárců 
v Královéhradeckém kraji. Žádost byla po výzvě odboru zdravotnictví řádně doplněna (v souladu 
s § 10a odst. 3 novely zákona č. 250/2000 Sb.). Oblastnímu spolku Českého červeného kříže 
byla již v roce 2014 poskytnuta podpora formou dotace v částce 350,0 tis. Kč a díky podpoře 
Královéhradeckého kraje se tak v regionu podařilo zastavit úbytek prvodárců a získávat nové 
dárce do registru aktivních dárců krve a plazmy. Dar případně dotace budou použity k výše 
uvedeným účelům pro oblastní spolky registrované v Královéhradeckém kraji a to pro Hradec 
Králové, Jičín, Trutnov, Náchod a Rychnov nad Kněžnou. 

V roce 2015 odbor zdravotnictví navrhuje poskytnut podporu Oblastnímu spolku Českého 
červeného kříže formou neinvestiční dotace. Radě KHK se navrhuje doporučit Zastupitelstvu 
KHK schválit uzavření s Českým červeným křížem, Oblastním spolkem Českého červeného 
kříže Hradec Králové veřejnoprávní smlouvu - Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje ve výši 300.000,- Kč. 
Poskytnutí dotace bude na úkor snížení ostatních běžných výdajů z rozpočtu kapitoly 15 – 
zdravotnictví na rok 2015 a je v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., 250/2000 Sb., 500/2004 
Sb., 

 Bez diskuse. 
Hlasování: 
Pro  - 11  
Proti  -    0 
Zdržel se -   0  
 
USNESENÍ 17/91/2015/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje s 

Oblastním spolkem Českého červeného kříže Hradec Králové na rok 2015 dle návrhu  
 
 

 K bodu 9 
Návrh plánu pokrytí Královéhradeckého kraje výjezdovými základnami Zdravotnické 
záchranné služby Královéhradeckého kraje  
S návrhem seznámila PharmDr. Třešňáková 
 Na základě ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, je  
povinností kraje vydat plán plošného pokrytí území kraje výjezdovými základnami a nejméně 
jednou za dva roky provést jeho aktualizaci. 
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Plán pokrytí území Královéhradeckého kraje výjezdovými základnami Zdravotnické záchranné 
služby Královéhradeckého kraje byl schválen na Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje dne 
18.3.2013 usnesením č. ZK/4/188/2013 a z dikce zákona již vyplývá potřeba jeho aktualizace. 
Ke zvýšení včasnosti a dostupnosti přednemocniční péče v pokrytí celého území 
Královéhradeckého kraje má zdravotnická záchranná služba uzavřeny Dohody o plánované 
pomoci na vyžádání s Horskou službou ČR o.p.s. pro oblasti Krkonoš a Orlických hor. Dohody 
jsou součástí plánu pokrytí Královéhradeckého kraje. Spolupráce je využívána především 
zejména v zimních měsících, kdy roste počet návštěvníků hor. Vzhledem k tomu, že v souladu se 
zákonem o zdravotnické záchranné službě je přednemocniční péče zajišťována i za pomoci 
Horské služby ČR, není nutné na území Královéhradeckého kraje zřizovat nové výjezdové 
základny. 
Před vydáním aktualizovaného plánu pokrytí území kraje výjezdovými základnami musí kraj 
postupovat v souladu s ustanoveními zákona č. 374/2011 Sb., a projednat návrh plánu 
s bezpečnostní radou kraje a vyžádat si stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR.  
Návrh aktualizace Plánu plošného pokrytí Královéhradeckého kraje výjezdovými základnami 
ZZS KHK projednala Bezpečnostní rada Královéhradeckého kraje na svém jednání dne 
29.9.2014 pod bodem č.6/7/2014. K problematice nebylo připomínek a požadavků na doplnění.  
Dne 24.11.2014 byl tento materiál projednán a odsouhlasen Radou Královéhradeckého kraje 
(RK/36/1525/2014), následně bylo na základě ust. § 5 odst. 6 zákona č. 374/2011 Sb., o 
zdravotnické záchranné službě, vyžádáno stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR.  
Dne 13.2.2015 obdržel Krajský úřad KHK stanovisko MZ k plánu pokrytí území 
Královéhradeckého kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby bez 
připomínek. 
Jedním z důvodů je poskytnutí finančních prostředků Horské službě ČR na zajištění pomoci na 
vyžádání na poskytování první pomoci, v  souladu se zákonem č. 374/2011 Sb., o zdravotnické 
záchranné službě.  

 
Bez diskuse 
 
Hlasování: 
Pro  -  11 
Proti  -   0  
Zdržel se -    0 
 
USNESENÍ 17/92/2015/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  schválit plán pokrytí Královéhradeckého kraje výjezdovými základnami Zdravotnické 

záchranné služby Královéhradeckého kraje dle návrhu 
 
 
 K bodu 10 
Návrh na darování nepotřebného movitého majetku - sanitních vozidel  
 
S návrhem seznámí PharmDr. Třešňáková  
Rada Královéhradeckého kraje usnesením č. č. RK/4/100/2015 ze dne 26.1.2015 na základě 
žádosti ředitele Zdravotnické záchranné služby vyjmula z hospodaření příspěvkové organizace 
(v souladu se zák. 250/2000 Sb.) a směrnicí č. 7 následující sanitní vozidla: 
VW Transporter  T5, RZ: 2H8 3730 - o sanitní vozidlo projevilo zájem více subjektů, Rada  
Královéhradeckého kraje usnesením č. RK/4/100/2015 ze dne 26.1.2015 doporučila 
Zastupitelstvu KHK schválit bezúplatný převod Obci Žďárky formou darovací smlouvy pro 
plnění úkolů obce na úseku požární ochrany (JSDH). 
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VW Transporter  T5, RZ: 2H8 3728 - o sanitní vozidlo projevilo zájem více subjektů, Rada  
Královéhradeckého kraje usnesením č. RK/4/100/2015 ze dne 26.1.2015 doporučila 
Zastupitelstvu KHK schválit bezúplatný převod Městysu Pecka formou darovací smlouvy. 
VW Transporter  T5, RZ: 2H5 6605 - o sanitní vozidlo projevila zájem Oblastní nemocnice 
Trutnov a.s. k převozům pacientů, Rada Královéhradeckého kraje usnesením č. RK/4/100/2015 
ze dne 26.1.2015 doporučila Zastupitelstvu KHK schválit bezúplatný převod Oblastní 
nemocnici Trutnov a.s. formou darovací smlouvy. 
 
Dále doporučuje Zastupitelstvu, v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění 
pozdějších předpisů, o dalším využití nepotřebného majetku.  Rozhodnout o případném 
poskytnutí věcného daru na základě darovací smlouvy zájemcům je ze zákona č. 129/2000 Sb. 
vyhrazeno Zastupitelstvu kraje. 
Darovací smlouvy projednala a doporučila schválit Rada KHK usnesením č. RK/5/161/2015 ze 
dne 9.2.2015. 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. Není v rozporu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník v platném znění. Darovací smlouvy nemají dopad do rozpočtu Královéhradeckého kraje. 

Bez diskuse 
Hlasování: 
Pro  -  11 
Proti  -   0  
Zdržel se -   0  
 
USNESENÍ 17/93/2015/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  schválit darovací smlouvy na darování nepotřebného movitého majetku - sanitních 

vozidel dle návrhu 
 

                      MUDr. Fink odchod 15. 20 hod.  
 
 K bodu 11 
Žádost města Opočno o podporu nákupu digitalizovaného rentgenu pro polikliniku v 
Opočně  
 
S návrhem seznámí PharmDr. Třešňáková  
Dne 23. 02. 2015 město Opočno podalo žádost o dotaci, ve které žádá Radu Královéhradeckého 
kraje o finanční podporu při nákupu digitalizovaného rentgenu pro polikliniku v Opočně, která 
zefektivní dostupnost zdravotní péče pro občany města. Dle žádosti je digitalizace rentgenu 
podmínkou existence lékařských ambulancí v Opočně. Předpokládaná cena rentgenu je 1 200 tis. 
Kč, což je nad finanční možnosti města, proto žádá Radu a Zastupitelstvo Královéhradeckého 
kraje o finanční spoluúčast ve výši 400 tis. Kč. Realizaci nákupu rentgenu město předpokládá do 
konce roku 2015. V případě schválení bude v 1. úpravě rozpočtu Královéhradeckého kraje, 
provedeno navýšení kapitoly 15 – zdravotnictví o 400,0 tis. Kč 
 
 Diskuse: MUDr. Záleský, PharmDr. Třešňáková, MUDr. Trpák, MUDr. Plzák, MUDr. 
Voborník,  MUDr. Švábl, p. Řezníčková, p. Fialová, Ing. Pačesný, Ing. Bášová 
 
MUDr. Voborník na základě dotazů členů výboru vznese dotaz k  MUDr.  Karbanovi 
k problematice zakoupeného rentgenu, k jeho ekonomice a provozu a bude na příštím 
jednání informovat členy výboru. 
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Hlasování: 
Pro  -  8 
Proti  - 1  
Zdržel se - 1  
 
USNESENÍ 17/94/2015/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  schválit poskytnutí investiční účelové dotace ve výši 400 000,- Kč městu Opočno na 

nákup digitalizovaného rentgenu pro polikliniku v Opočně dle návrhu 
 
 
K bodu 12 
Různé  
 
p. Řezníčková přednesla dotazy k Oblastní nemocnici Náchod 
• Je pravda, že se budou rekonstruovat operační sály? 
 
Odpověď PharmDr. Třešňáková  
Požadavek byl vznesen na základě požadavků hygieny, budou realizovány rekonstrukce 
ortopedických sálů, aby splňovaly hygienické požadavky – realizace v letní odstávce roku 2015 
 
• Budou privatizovány laboratoře v Opočně, Týništi a Jaroměři ? 
 
Odpověď PharmDr. Třešňáková  
Laboratoře slouží pro lékařský terén, vzorky se sváží od lékařů v tomto  regionu.  Navrhuje se, 
aby se vzorky svážely přímo do Oblastní nemocnice Náchod,  případně do Oblastní nemocnice v 
Trutnově a vzorky by se zpracovávaly přímo v laboratořích těchto nemocnic - výsledky by 
odcházely elektronicky. S realizací se počítá výhledově od 1. 1. 2016. 
 
MUDr. Voborník  
Ředitel náchodské nemocnice řekl, že laboratoře nejsou ziskové i přesto, že materiál přináší 
nemocnici zisk 1.200 tis. Kč ročně. Pokud tato místa laboratoří opustíme, okamžitě je obsadí 
konkurenční firmy. 
 
PharmDr. Třešňáková  
Dle sdělení předsedy představenstva lékaři nebudou nijak dotknuti, ušetří se přístroje, ušetří se 
personál pro který se najde uplatnění v laboratořích nemocnic a ohroženy nebudou ani zasílané 
vzorky. 
  
Další diskuse probíhala k ziskovosti a celkové organizaci zamýšleného záměru zrušení 
laboratoří. 
Diskuse se zúčastnili: 
MUDr. Voborník, MUDr. Trpák, MUDr. Švábl, p. Řezníčková, p. Fialová, PharmDr. 
Třešňáková, MVDr. Ing. Hejzlar, MUDr. Plzák  
 
• P. Řezníčková dále informovala i z pověření i odborové organizace, že v Oblastní 

nemocnici Náchod bylo rozhodnuto o velkých organizačních změnách, které do řad 
zaměstnanců přináší nejistotu, stres a napětí a je příčinou odchodu zdravotnického 
personálu. Informovala o jednotlivých změnách a chaotické personální politice.  
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Členové výboru zdravotního  po diskusi k tomuto tématu navrhli pozvat předsedu představenstva 
Oblastní nemocnice Náchod na příští jednání výboru, kde by vysvětlil situaci v nemocnici a 
zodpověděl dotazy. 
 
Hlasování: 
Pro  -  10 
Proti  -   0  
Zdržel se -    0 
  
USNESENÍ 17/95/2015/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. ž á d á  
  pozvat na další jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

Ing. Chotěborského, předsedu představenstva Oblastní nemocnice Náchod a.s. 
 
 
K bodu 13 
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 16.00 hodin bylo jednání ukončeno.  

 
Příští jednání výboru se koná 27. 4. 2015 

 
 

 
  

 
 

 
 
 
Zapsala: Nováková Soňa  

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


