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Z á p i s 
 

z 18. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 27. 4. 2015 od 14.00 hod., v zasedací místnosti Karla Čapka – N2.903 

RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 
 

 
Přítomni: dle prezenční listiny  
 
Omluveni:  MUDr. Tichý, p. Hejhalová, p. Vodičková, MUDr. Švábl, MUDr. Plzák,  

        p. Řezníčková  
 
Program jednání: 
  1.  Zahájení  
  2.  Schválení programu, volba ověřovatele zápisu, schválení hostů  
  3.  Kontrola usnesení  
  4.  Návrh na darování nepotřebných zdravotnických přístrojů společnosti Oblastní 

nemocnice Trutnov a.s.  
  5.  Prohlášení/Letter of Comfort - ručení ke smlouvě o revolvingovém úvěru 

Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.  
  6.  Informace k projektu Centrum duševního zdraví v Trutnově  
  7.  Různé  
  8.  Závěr  
 
 
K bodu 1 
Zahájení  
Jednání 18. 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 18.  jednání výboru zdravotního 

Předseda výboru seznámil přítomné s navrženým programem 18. 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 
 MUDr. Zuzana Kozáková, ředitelka RIAPS Trutnov 

Ing. Zuzana Bartošová, místopředseda představenstva ZH KHK a.s. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
 Pro  -  7 
 Proti  -  0  
 Zdržel se -  0  
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USNESENÍ 18/96/2015/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
  návrh programu 18. 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 
MUDr. Zuzanu Kozákovou, ředitelku RIAPS Trutnov 
Ing. Zuzanu Bartošovou, místopředsedu představenstva ZH KHK a.s. 
 

MUDr. Veselý příchod 14.05 hod 
 
K bodu 3 
Kontrola usnesení  
 
Předseda výboru provedl kontrolu usnesení z minulého jednání výboru: 
K usnesení:  
17/87/2015/VZ – bylo konstatováno, že další aktualizace bude provedena až v roce 2016 
17/95/2015/VZ – Ing. Chotěborský se nemohl zúčastnit dnešního jednání z důvodu jiného již 
naplánovaného pracovního jednání. Zúčastní se příštího výboru dne 8. 6.2015 
 
 Usnesení z ostatních jednání výborů jsou splněna. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
 Pro  -  8  
 Proti  -  0  
 Zdržel se -  0  
 
USNESENÍ 18/97/2015/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  kontrolu usnesení z 18. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje 
 

 
K bodu 4 
Návrh na darování nepotřebných zdravotnických přístrojů společnosti Oblastní nemocnice 
Trutnov a.s.  
 
S návrhem seznámila  Ing. Bášová 
V souladu se Směrnicí číslo 7 Rady Královéhradeckého kraje a dle Žádostí ředitele Zdravotnické 
záchranné služby Královéhradeckého kraje ze dne 24.2.2015 (Příloha č. 4) byla zaslána nabídka 
neupotřebitelného majetku ZZS KHK krajským zdravotnickým zařízením včetně dvou středních 
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zdravotnických škol. Neboť se jedná o vysoce specializované zdravotnické přístroje (dýchací 
přístroje, defibrilátory), nebylo možné nabídku zveřejnit na webu Královéhradeckého kraje. 
Jedná se o zdravotnické přístroje, které se pro ZZS KHK se staly nepotřebnými. 

O neupotřebitelný majetek ZZS KHK mezi jinými projevila zájem: 
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., která požádala o převod 2 ks defibrilátorů (v.č. 35506776 a 
35506775) a 2 ks dobíjecích stanic (v.č. 15060410 a 23412017)  
Rada Královéhradeckého kraje doporučila usnesením č. RK/11/440/2015 ze dne 7.4.2015 
Zastupitelstvu schválit: bezúplatný převod formou darovací smlouvy Oblastní nemocnici 
Trutnov a.s. (IČ 26000237) zdravotnické přístroje - defibrilátory v.č. 35506776 a 35506775 a 
dobíjecí stanice k defibrilátorům v.č. 15060410 a 23412017. 
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 smlouva nemá dopad do rozpočtu Královéhradeckého kraje. 
 
Bez diskuse 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
 Pro  -  8 
 Proti  -  0  
 Zdržel se -  0  
 
 
USNESENÍ 18/98/2015/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  schválit darování nepotřebných zdravotnických přístrojů společnosti Oblastní 

nemocnice Trutnov a.s. dle návrhu 
 

 
K bodu 5 
Prohlášení/Letter of Comfort - ručení ke smlouvě o revolvingovém úvěru Zdravotnického 
holdingu Královéhradeckého kraje a.  
 
S návrhem seznámila Ing. Bášová 
Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. má uzavřenu smlouvu o revolvingovém úvěr 
u Komerční banky a.s. s možností čerpání až 50,0 mil. Kč. Platnost smlouvy vyprší dne 28. 5. 
2015 (viz Příloha č. 3). Čerpání úvěru činilo maximálně částku 27 407  tis. Kč (viz tabulka).  

Úvěr je používán na pokrytí závazků jednotlivých nemocnic vůči dodavatelům zdravotnického 
materiálu v případech, kdy nemocnice nemůže dodávku zaplatit přímo a hrozilo by prodlení, 
včetně všech souvisejících negativních důsledků (úroky z prodlení, smluvní pokuty). 
Revolvingový úvěr a možnost jeho čerpání za výše uvedeným účelem pozitivně napomáhá 
hospodaření jednotlivých nemocnic ZH Královéhradeckého kraje a.s.  
Královéhradecký kraj poskytuje již od roku 2009 zajištění úvěru formou Prohlášení/Letter of 
Comfort, kdy bylo toto prohlášení Komerční bankou a.s. poprvé vyžádáno. Od té doby je formou 
usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Prohlášení/Letter of Comfort každoročně 
obnovováno. 
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Smlouva o revolvingovém úvěru byla mezi Komerční bankou a.s. a ZH Královéhradeckého kraje 
a.s. vždy uzavírána na období 1 roku. Pro období 2015 – 2016 navrhla Komerční banka a.s. 
uzavření Dodatku ke smlouvě, kterým se platnost smlouvy ze dne 21. 5. 2014 prodlouží do 2. 6. 
2016 (viz Příloha č. č. 1). Z uvedeného tak vyplývá, že podmínky revolvingového úvěru 
zůstávají stejné – pouze se mění doba platnosti smlouvy.  

Podmínkou uzavření Dodatku ke smlouvě o revolvingovém úvěru je prohlášení Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje, kterým vyjádří souhlas s uzavřením dodatku ke smlouvě a zároveň 
deklaruje, že Prohlášení (Letter of Comfort) vydané Královéhradeckým krajem dne 30. 5. 2014 
(viz Příloha č. 4) zajišťuje závazky společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje 
a.s. vyplývající ze smlouvy o revolvingovém úvěru ze dne 21. 5. 2014 ve znění uzavřeného 
Dodatku. 

Smlouva o revolvingovém úvěru a Prohlášení/Letter of Comfort, které byly na základě 
usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje podepsány, tak zůstávají beze změn – 
prodlužuje se toliko jejich platnost. Nejedná se tedy o nový zajišťovací institut, avšak o 
prodloužení původního.  
 

Stav úvěrového účtu ZH za rok 2012 
měsíc čerpáno vráceno zůstatek 

leden 0,00 Kč 0,00 Kč 11 840 000,00 Kč 
únor 8 000 000,00 Kč 0,00 Kč 19 840 000,00 Kč 
březen 0,00 Kč 0,00 Kč 19 840 000,00 Kč 
duben 0,00 Kč 0,00 Kč 19 840 000,00 Kč 
květen 0,00 Kč 0,00 Kč 19 840 000,00 Kč 
červen 0,00 Kč 0,00 Kč 19 840 000,00 Kč 
červenec 5 000 000,00 Kč 0,00 Kč 24 840 000,00 Kč 
srpen 0,00 Kč 0,00 Kč 24 840 000,00 Kč 
září 0,00 Kč 0,00 Kč 24 840 000,00 Kč 
říjen 0,00 Kč 0,00 Kč 24 840 000,00 Kč 
listopad 0,00 Kč 0,00 Kč 24 840 000,00 Kč 
prosinec 0,00 Kč 0,00 Kč 24 840 000,00 Kč 
    

 
 

Stav úvěrového účtu ZH za rok 2013 
měsíc čerpáno vráceno zůstatek 

leden 0,00 Kč 0,00 Kč 24 840 000,00 Kč 
únor 0,00 Kč 0,00 Kč 24 840 000,00 Kč 
březen 0,00 Kč 0,00 Kč 24 840 000,00 Kč 
duben 0,00 Kč 0,00 Kč 24 840 000,00 Kč 
květen 0,00 Kč 0,00 Kč 24 840 000,00 Kč 
červen 0,00 Kč 0,00 Kč 24 840 000,00 Kč 
červenec 0,00 Kč 24 840 000.00 Kč 0,00 Kč 
srpen 10 000 000,00 Kč 0,00 Kč 10 000 000,00 Kč 
září 15 000 000,00 Kč 14 000 000,00 Kč 11 000 000,00 Kč 
říjen 9 345 000,00 Kč 0,00 Kč 20 345 000,00  Kč 
listopad 9 070 000,00 Kč 5 557 000,94 Kč 23 857 999,06 Kč 
prosinec 8 470 000,00 Kč 4 920 838,25 Kč 27 407 160,81 Kč 
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Stav úvěrového účtu ZH za rok 2014 
leden 3 300 000,00 Kč 5 954 066,67 Kč 24 753 094,14 Kč 
únor 0,00 Kč 0,00 Kč  24 753 094,14 Kč 
březen 0,00 Kč 0,00 Kč  24 753 094,14 Kč 
duben   24 753 094,14 Kč 
květen   24 753 094,14 Kč 
červen   24 753 094,14 Kč 
červenec  9 250 000,00 Kč  15 503 094,14 Kč 
srpen 6 590 000,00 Kč  22 093 094,14 Kč 
září  4 000 000,00 Kč 18 093 094,14 Kč 
říjen 1 730 000,00 Kč  19 823 094,14 Kč 
listopad  2 000 000,00 Kč 17 823 094,14 Kč 
prosinec   17 823 094,14 Kč 
 

Stav úvěrového účtu ZH za rok 2015 
leden  3 000 000,00 Kč 14 823 094,14 Kč 
únor   14 823 094,14 Kč 
březen 5 000 000,00 Kč  19 823 094,14 Kč 
 
Dopad do rozpočtu kraje 
Podpis Prohlášení/Letter of Comfort nemá přímý dopad do rozpočtu kraje. Dopad do rozpočtu 
Královéhradeckého kraje by byl pouze v případě, že by společnost Zdravotnický holding 
Královéhradeckého kraje a.s. nedostála svým závazkům plynoucím ze smlouvy o revolvingovém 
úvěru a místo ní by musel dostát závazkům Královéhradecký kraj. Úvěr je poskytován až do 
výše 50,0 mil. Kč. Čerpání se bude pohybovat do výše 30,0 mil Kč, případným zlepšením 
hospodářského výsledku nemocnic kraje se bude výše čerpání úvěru snižovat. 
 
Diskuse: 
MUDr. Veselý 
Požádal o dodání  informace kolik se platí úrok za rok 2014. 
Členům výboru bude tato informace zaslána e-mailem.   
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
 Pro  -  7  
 Proti  -  0  
 Zdržel se -  1  
 
  
USNESENÍ 18/99/2015/VZ 
Výbor zdravotní  Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  schválit dodatek ke smlouvě o revolvingovém úvěru Zdravotnického holdingu 

Královéhradeckého kraje s Prohlášením/Letter of Comfort - ručení ke smlouvě dle 
návrhu 
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K bodu 6 
Informace k projektu Centrum duševního zdraví v Trutnově  
 
Informaci podal MVDr. Ing. Hejzlar a podrobně doplnila MUDr. Kozáková 
Strategie reformy psychiatrické péče schválená Ministerstvem zdravotnictví ČR na podzim 
2013 definovala potřebu sítě Center duševního zdraví (CDZ). Vychází z celé řady dalších 
národních a nadnárodních dokumentů.   
Centra duševního zdraví byla popsána jako zařízení, která poskytují zdravotní i sociální 
služby, pracují na týmovém základě, orientují se na terénní i ambulantní práci a jsou 
dobře dostupná v čase a také co nejblíže přirozenému prostředí – domovu klientů. 
Spolupracujícími jednotkami pak budou psychiatrické a psychologické ambulance, psychiatrická 
oddělení a psychiatrické nemocnice, praktičtí lékaři, somatická oddělení, ale také celá řada 
spolupracujících organizací v oblasti sociální,  poskytovatelé sociálních služeb,  představitelé a 
orgány samosprávy a státní správy, úřady práce, OSSZ,  ev. soudy a PMS a to tak aby 
poskytované služby byly co nejkomplexnější a ve struktuře a  rozsahu, potřebném pro 
konkrétního uživatele. Každý  pacient/ uživatel při registraci do CDZ získává svého klíčového 
pracovníka (case managera), který společně s ním plánuje potřebné služby a zajišťuje jejich 
návaznost.  
Mezi další úkoly CDZ patří koordinace péče pro duševně nemocné, osvětová činnost, spolupráce 
na vzdělávání laické i odborné veřejnosti. 
Doporučovaná  spádová  oblast je  dle  standardu CDZ   území  o  60  až  140 tis. obyvatel 
Cílová skupina CDZ - osoby se závažným duševním onemocněním, osoby ohrožené rozvojem 
duševního onemocnění, osoby v krizi, pro některé aktivity odborná a laická veřejnost  
Očekávání od CDZ - lepší  a koordinovanější  komplexní  péče o vážně duševně nemocné, 
zkrácení hospitalizací, možnost návratu chronických pacientů z psychiatrických nemocnic 
(léčeben), prevence relapsu, prevence dalších hospitalizací, prevence hospitalizací u jedinců v 
krizi, zvýšení sociální integrace, resp. prevence sociálního vyloučení, zlepšení kvality života 
duševně nemocných, nenahradí RZ.  Mají  i své úkoly vzhledem k osvětě,  
Služby: mobilní  (multidisciplinární mobilní týmy a terénní forma sociální rehabilitace a krizové 
pomoci), krizové (telefonická, ambulantní, krizová lůžka ), ambulantní (ambulance CDZ, denní 
stacionář, centrum denních aktivit).     
Ze zdravotních služeb jde o výkony odbornosti 305, 901, 914, ev. 919 + denní stacionář. V rámci 
sociálních služeb o telefonickou krizovou pomoc (55), krizovou pomoc ambulantní, terénní a 
pobytovou (60), sociální rehabilitaci ambulantní a terénní (70), ev. sociální odborné poradenství 
(37). 
Již existuje standard CDZ, který definuje prostorové, technické a personální vybavení.    
Se vznikem CDZ se  jednoznačně  počítá  i na úrovni čerpání z IROP a OPZ. 
Cílem projektu investičního z IROP je získat přiměřené prostory pro poskytování služeb 
CDZ  nákupem,  rekonstrukcí  a vybavením  nové  budovy  -  Na Nivách  57.    
Objekt, ve kterém mají být služby realizovány, se vyskytuje na místě v těsném sousedství  
budovy RIAPS, ve které jsou poskytovány některé  zdravotní  služby a je zde zázemí v podobě 
technickoekonomického servisu. V současné době je  budova,  navrhovaná pro CDZ,   v majetku 
Města Trutnov, které podporuje vznik těchto služeb ve svém městě a přislíbilo prodej za odhadní 
cenu 3 800 000 Kč. Na koupi jsou uvažovány prostředky z prodeje jiné nemovitosti. Budova je 
umístěna  v blízkosti centra města, v dosahu vlakového nádraží (cca 560 m) a autobusového 
nádraží (cca 960 m), v blízkosti  jsou rovněž zastávky MDH (cca 500 m). Před  budovou je 
prostor, na kterém lze volně parkovat osobní vozidla.  V bezprostředním  okolí je umístěna 
bytová zástavba, budova zdravotnické školy, tělocvična, restaurace,  budova zdravotnického 
zařízení , které  poskytuje mj. služby osobám s duševními poruchami a nemocemi (RIAPS). 
Objekt je napojen na veřejný vodovod, zajištěn elektrickou energií  a  přípojkou parovodu. 
Stavebními úpravami bude nezbytné zajistit bezbariérovost (srovnání podlah, výtah).   
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Budova dále vyžaduje stavební úpravy tak, aby bylo zajištěno  naplnění  standardu  CDZ  a 
současně bylo dosaženo  dobrých  funkčních podmínek  pro  realizaci služeb  v  návaznosti  a  
při definovaném personálním vybavení.  Je zpracována první studie – zhodnocení budovy, 
odhad nákladů, rozmístění prostor, propojení objektů CDZ a RIAPS, které se jeví funkčně 
nezbytné díky tomu, že část aktivit CDZ bude provozována v RIAPS. Odhadnuté náklady na 
rekonstrukci  + základní vybavení cca 52 milionů korun.   
Zajištění  nových prostor pro CDZ je zcela nezbytné, protože stávající dosažitelné prostory 
RIAPS svou kapacitou nedostačují nově vznikajícím službám.  
Harmonogram: do výzvy  IROP  říjen 15, dokončení rekonstrukce a zahájení provozu 2. 
polovina roku 2017 
Ve fázi vyplnění projektových listů  CIRI související projekty z  OPZ ve vztahu k zajištění 
provozu, vzdělání pracovníků, realizaci osvětových aktivit a návazný projekt pro zajištění 
chráněného bydlení a podpory samostatného bydlení pro osoby s duševním onemocněním.   
Proč zrovna RIAPS Trutnov: 

- Regionální zařízení, spád  necelých  115 tis. obyvatel, umístění TN ve vztahu k dalším 
obcím a dojezdu do nich ( z nich ) ideální, resp. dobrá dostupnost 

- TN nemá lůžkové zařízení ani jiný typ služeb pro duševně nemocné vyjma ambulancí, 
které jsou kapacitně již přeplněny 

- RIAPS   má dlouhodobou filozofii  poskytování  zdravotních  a sociálních služeb 
v návaznosti a zkušenosti  s tímto typem práce  

- Existuje  jasný  a  propracovaný záměr -  záměr  CDZ Trutnov  
- Souhlas  města  s  využitím objektu, resp. prodejem a strategické umístnění  obou budov 

s možnou návazností   
- SOL  je  zkušeným  realizátorem  investičních  projektů 

 
Dále probíhala diskuze k otázkám: 

• systému financování a ekonomiky 
• pokrytí ČR těmito zařízeními 
• potřebnost a dostupnost této péče 
• naplnění cílů těchto služeb 
• čerpání financí z EU k projektu CDZ 

 
Diskuze se zúčastnili: 
MUDr. Záleský, MUDr. Kozáková, MVDr. Ing. Hejzlar, MUDr. Veselý, Ing. Bášová, MUDr. 
Fink, MUDr. Voborník, p. Fialová, MUDr. Trpák 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
 Pro  -  8  
 Proti  -  0  
 Zdržel se -  0  
 
USNESENÍ 18/100/2015/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci k projektu Centrum duševního zdraví v Trutnově 
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K bodu 7 
Různé  
 
• MUDr. Voborník  
      Dle požadavku z minulého jednání výboru informoval o využitelnosti RTG v Opočně. 
 
• MUDr. Fink 
      Vznesl dotaz k problematice lékaře v Domově na Biřičce. 
 
Bylo domluveno, že tato otázka se otevře na nejbližším jednání Zastupitelstva KHK a dále, 
že na příští jednání výboru bude pozván PaedDr. Lukášek – gestor pro sociální oblast nebo 
Mgr. Ing. Vitvar, vedoucí sociálního odboru KÚ KHK.  
 
 
K bodu 8 
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 15.45 hodin bylo jednání ukončeno.  

 
Příští jednání výboru se koná dle schválení termínů na 2. pololetí 2015, které proběhne na 
19. jednání VZ dne 8. 6. 2015. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Zapsala: Nováková Soňa 

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


