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Z á p i s 
 

z 21. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 12. 10. 2015 od 14.00 hod., v zasedací místnosti Karla Čapka – N2.903 

RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové  

Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Omluveni: p. Fialová, MUDr. Tichý, p. Vodičková, MUDr. Fink 
 
Program jednání: 
  1.  Zahájení  
  2.  Schválení programu, volba ověřovatele zápisu, schválení hostů  
  3.  Kontrola usnesení  
  4.  Informace o činnosti Zdravotnického holdingu KHK a.s.  
  5.  Koncepce zdravotnictví KHK 2016 - 2020  
  6.  Různé  
  7.  Závěr  
 
 
K bodu 1 
Zahájení  
Jednání 21. výboru zdravotního  Zastupitelstva Královéhradeckého kraje zahájil ve 14.10. 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 21. jednání výboru zdravotního 

Předseda výboru seznámil přítomné s navrženým programem 21. 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 
 Ing. Miroslav Procházka Ph.D., předseda představenstva ZH KHK a.s. 

p. Zuzana Netolická, členka Odborového svazu Českomoravské konfederace odborových 
svazů Královéhradeckého kraje – návrh na schválení jako stálého hosta včetně zasílání 
veškerých materiálů, které jsou určeny pro členy výboru 

 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
 Pro  - 8   
 Proti  - 0  
 Zdržel se - 0  
 
USNESENÍ 21/115/2015/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
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  návrh programu 21. 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: 

Ing. Ludmilu Bášovou, vedoucí odboru zdravotnictví KÚ KHK 
Ing. Miroslava Procházku Ph.D., předsedu představenstva ZH KHK a.s. 
p. Zuzanu Netolickou, členku Odborového svazu Českomoravské konfederace 
odborových svazů Královéhradeckého kraje jako stálého hosta výboru zdravotního 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, s tím že ji budou zasílány i veškeré 
materiály, které jsou určeny pro členy výboru 
 
 

 

K bodu 3 
Kontrola usnesení  
Předseda výboru konstatoval, že všechna usnesení z minulých zasedání jsou splněna. 
  
 

Ing. Pačesný příchod 14.30 hod 
K bodu 4        
Informace o činnosti Zdravotnického holdingu KHK a.s.  
 
Informaci o činnosti podal Ing. Procházka Ph. D. předseda představenstva Zdravotnického 
holdingu Královéhradeckého kraje a.s., který členům výboru předal v písemné formě materiál 
k činnosti ZH KHK. Dále pak podrobně  informoval o jednotlivých bodech, uvedených v tomto 
materiálu a současně bylo k jednotlivým tématům i diskutováno. 

Prezentované a diskutované oblasti: 
• Hospodaření ZH KHK a.s. a plány hospodaření na rok 2016 
• Personální situace v jednotlivých nemocnicích ZH KHK 
• Investiční aktivity ZH KHK 
• Ostatní aktivity ZH KHK  (certifikace ISO, zvyšování úrovně péče o akutní pacienty, 

akreditace, benchmarking…) 
• Koncepce zdravotnictví 2016 - 2020 postup vytváření a řešení problémů 

 
K jednotlivým oblastem prezentované činnosti byla zahájena diskuse, které se zúčastnili: 
MUDr. Veselý, Ing. Kracíková, p. Řezníčková, PharmDr. Třešňáková, MVDr. Ing. Hejzlar, 
MUDr. Trpák, MUDr. Švábl, MUDr. Záleský, Ing. Procházka, MUDr. Voborník 
 
Další témata, která byla předmětem diskuse: 

• Vzdělávání lékařů 
• Elektronická evidence pracovníků 
• Investice v ON Rychnov nad K. a ON Náchod 
• SAK a problematika NIS a koncepce NIS 
• Rozdělení dividend 
• Kritéria pro stanovení odměn 

 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
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 Hlasování: 
 Pro  - 9   
 Proti  - 0  
 Zdržel se - 0  
 
USNESENÍ 21/116/2015/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci předsedy představenstva Zdravotnického holdingu Královéhradeckého 

kraje a.s. o činnosti společnosti. 
 
 

K bodu 5 
Koncepce zdravotnictví KHK 2016 - 2020  
 
Všem členům výboru byla elektronicky zaslána pracovní verze analytické části Koncepce 
zdravotnictví 2016 – 2020.  
 
Ing. Procházka 
Informoval o postupu prací při tvorbě Koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje. Dále 
uvedl, že 2. 11. 2015 by měla být předložena základní část koncepce. Opět upozornil, že velkým 
problémem je totální nedostatek zdravotnického personálu. 
 
Členům výboru byla v písemné podobě předána „Struktura koncepce zdravotnictví v KHK – 
pracovní materiál“, kde bylo zpracováno členění zaslané analytické části Koncepce zdravotnictví 
(demografie KHK, poskytovatelé zdravotní péče, dostupnost a vybavenost zdravotních služeb, 
podpora veřejného  zdraví, SWOT analýza, analýza zdravotních potřeb, návrhy činností 
v jednotlivých segmentech, výčet probíhajících pracovních setkání a osnova jednotlivých 
jednání, hrozby , příležitosti, slabé stránky, silné stránky aj.)  
 
K jednotlivým oblastem předložené analytické části pak probíhala diskuse, které se zúčastnili: 
Ing. Procházka, PharmDr. Třešňáková, Ing. Kracíková, p. Řezníčková, MUDr. Švábl, p. 
Netolická, MUDr. Veselý, MUDr. Trpák, MVDr. Ing. Hejzlar,   
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
 Pro  - 9  
 Proti  - 0  
 Zdržel se - 0  
 
 
USNESENÍ 21/117/2015/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci o Koncepci zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2016 - 2020. 

 
 
K bodu 6 
Různé  
Nebyly vzneseny žádné požadavky. 
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K bodu 7 
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 15.40  hodin bylo jednání ukončeno.  

 
Příští jednání výboru se koná ve změněném termínu a to dne 30. 11. 2015. 

 
 

 
 
 

 
 
 
Zapsala: Nováková Soňa  
 

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


