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Z á p i s  
z 22. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 30. 11. 2015 od 13.00 hod., v zasedací místnosti Albrechta z Valdštejna  
RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové  

Přítomni:  dle prezenční listiny  
Omluveni:  MUDr. Tichý, Ing. Pačesný, p. Vodičková, MUDr. Švábl  

Program jednání: 
  1.  Zahájení  
  2.  Schválení programu, volba ověřovatele zápisu, schválení hostů  
  3.  Kontrola usnesení  
  4.  Návrh termínů jednání výboru zdravotního na rok 2016  
  5.  Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace  
  6.  Návrh na uzavření dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje s městem Opočno a s Oblastním spolkem Českého 
červeného kříže Hradec Králové  

  7.  Návrh na úpravu rozpočtu kapitoly 15 – zdravotnictví  
  8.  Návrh na přijetí daru movitých věcí od Zdravotnického holdingu Královéhradeckého 

kraje a.s.  
  9.  Informace o činnosti Královéhradecké lékárny a.s  
  10.  Návrh Koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje na období 2016 – 2020  
  11.  Různé  
  12.  Závěr  
 
 
K bodu 1 
Zahájení  
Jednání 22. výboru zdravotního  Zastupitelstva Královéhradeckého kraje zahájil ve 13.00. hodin 
předseda výboru MUDr. Pavel Trpák, který přivítal přítomné členy výboru, členy Zastupitelstva 
KHK, 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 22. jednání výboru zdravotního 

Předseda výboru seznámil přítomné s navrženým programem 22. 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. 

Ing. Jaroslav Nádvorník, předseda představenstva KHL a.s. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
 Pro  -  7  
 Proti  -  0  
 Zdržel se -  0   
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USNESENÍ 22/118/2015/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
  návrh programu 22. 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  
  Ing. Ludmilu Bášovou, vedoucí odboru zdravotnictví KÚ KHK 

Ing. Miroslava Procházku Ph.D., předsedu představenstva ZH KHK a.s. 
Ing. Jaroslava Nádvorníka, předsedu představenstva KHL a.s. 
 

 

 
K bodu 3 
Kontrola usnesení  
Po kontrole usnesení předseda výboru konstatoval, že všechna usnesení z minulých zasedání jsou 
splněna. 
 
        MUDr. Veselý příchod 13.15. hod 
K bodu 4 
Návrh termínů jednání výboru zdravotního na rok 2016  
Návrhy termínů zasedání výboru zdravotního v roce 2016 byly všem členům výboru zaslány 
elektronicky, s ohledem na plánovaná zasedání Zastupitelstva KHK takto: 
 
Termíny Zastupitelstva KHK     Návrh termínů VZ 
  1. února 2016      18. ledna 2016 
21.  března 2016        7. března 2016 
  9. května 2016      25. dubna 2016 
20. června 2016        6. června 2016   
  5. září 2016       22. srpna 2016 
  3. října 2016       19. září 2016 
 
MUDr. Voborník navrhl změnu termínu srpnového zasedání, kdy 22. srpna bude ještě řada lidí 
čerpat dovolenou. Změna termínu byla přijata. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
 Pro  -  8  
 Proti  -  0  
 Zdržel se -  0  
 
USNESENÍ 22/119/2015/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
  termíny jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje na rok 

2016: 18. ledna 2016, 7. března 2016, 25. dubna 2016, 6. června 2016, 29. srpna 
2016, 19. září 2016 
 
 

K bodu 5 
Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace  
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S návrhem seznámila PharmDr. Jana Třešňáková 
 
Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje realizuje projekt „ZZS KHK - Nákup 
služeb e-Health“. Tento projekt vychází z projektu „Technologické vybavení Zdravotnické 
záchranné služby Královéhradeckého kraje, který je spolufinancovaný z výzvy č. 23 
Integrovaného operačního programu, prioritní osy 3 - Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných 
služeb, oblasti podpory (intervence) 3.4 - Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik. 
Projekt „ZZS KHK - Nákup služeb e-Health“ předpokládá propojení komunikačních uzlů 
dodávaných Zdravotnické záchranné službě Královéhradeckého kraje s nemocničními 
informačními systémy. Aby bylo možné uvedené propojení realizovat, je nezbytné provést 
v jednotlivých nemocnicích úpravu stávajících nemocničních informačních systémů - konkrétně 
pořízení tzv. konektoru do nemocničního informačního systému (dále jen „NIS konektor“). Po 
provedení implementace NIS konektoru v jednotlivých nemocnicích bude umožněna vzájemná 
výměnu informací mezi Zdravotnickou záchrannou službou Královéhradeckého kraje a 
jednotlivými nemocnicemi o pacientech. Tyto informace budou sloužit zdravotnickým 
pracovníkům v případě Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje KHK 
k zajištění lepší přednemocniční neodkladné péče a v případě nemocnic ke stanovení rychlejší 
diagnózy a léčby.  
Pořízení NIS konektoru nemohlo být součástí projektu “ZZS KHK - Nákup služeb e-Health”, 
jelikož to pravidla PPŽP neumožňovala (způsobilé výdaje vznikají pouze Zdravotnické 
záchranné službě Královéhradeckého kraje a nikoli jednotlivým nemocnicím). 
S ohledem na výše uvedené požádaly jednotlivé nemocnice Zdravotnického holdingu 
Královéhradeckého kraje a.s. o poskytnutí investiční dotace na pořízení NIS konektoru. 
Požadovaná výše investiční dotace je u jednotlivých nemocnic rozdílná, a to v závislosti na 
dodavateli nemocničního informačního systému do jednotlivých nemocnic. Na úrovni ZH 
Královéhradeckého kraje a.s. proběhla jednání, jejichž výsledkem bylo snížení předpokládané 
částky na nákup NIS konektorů o 25 – 30%. Požadovaná výše investiční dotace je u jednotlivých 
nemocnic následující: 
ON Náchod a.s.              387 200,- Kč (zahrnuje v sobě i nemocnici v Rychnově n. Kněžnou) 
ON Jičín a.s.                   229 900,- Kč 
ON Trutnov a.s.      229 900,- Kč 
Městská nemocnice a.s.  229 900,- Kč 

Orgánům Královéhradeckého kraje je tak předkládán návrh na poskytnutí investiční dotace 
z rozpočtu Královéhradeckého kraje jednotlivým nemocnicím koncernu Zdravotnický holding 
Královéhradeckého kraje a.s., a to na pořízení NIS konektoru, když uvedená úprava 
nemocničního informačního systému v jednotlivých nemocnicích je nezbytným atributem pro 
úspěšnou realizaci projektu „ZZS KHK - Nákup služeb e-Health“. 
Poskytnutí dotace má dopad do rozpočtu Královéhradeckého kraje, dotace bude poskytnuta 
z rozpočtu kapitoly 15 – zdravotnictví snížením běžných výdajů – rezervy a.s. o 1.076,9 tis. Kč a 
o stejnou částku navýšení kapitálových výdajů  
 
Diskuse: 
p. Fialová  
Dotaz k soutěžení NIS v souvislosti s uvedeným návrhem. 

Další diskuse se odvíjela k systému propojení s NIS, přínos tohoto systému nemocnicím a 
případná pozitiva či negativa spojená se zavedením systému. 

Diskutovali: Ing. Nádvorník, MUDr. Veselý, Ing. Bášová, Ing. Procházka, PharmDr. Třešňáková  
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
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 Hlasování: 
 Pro  -  7  
 Proti  -  0  
 Zdržel se -  1  
  
USNESENÍ 22/120/2015/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  schválit Smlouvu o poskytnutí investiční účelové dotace jednotlivým nemocnicím 

Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s. dle návrhu 
 

 
K bodu 6 
Návrh na uzavření dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje s městem Opočno a s Oblastním spolkem Českého červeného 
kříže Hradec Králové  
 
S návrhem seznámila PharmDr. Jana Třešňáková 
V souladu s usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/20/1340/2015 byla dne 
6. 5. 2015 uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na 
pořízení digitalizovaného rentgenu pro polikliniku v Opočně.  
Město Opočno dne 23. 9. 2015 požádalo o prodloužení doby realizace projektu 
do 30. 6. 2016. Svou žádost město odůvodňuje přehodnocením stávajícího stavu, kdy 
modernizace rentgenového pracoviště bude provedena ve dvou etapách: 
• Nákup digitizeru a řídící ovládací stanice 
• Generátor s rentgenkou 
Odbor zdravotnictví nemá námitek ke změně smluvních podmínek a navrhuje Radě 
Královéhradecké kraje  doporučit Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit uzavření 
Dodatku č. 1  ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje ze dne 6. 5. 
2015. 

 
K vyjmutí účelových dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje z režimu de minimis  
Královéhradecký kraje uzavřel: 
• Dne 6. 5. 2015 s městem Opočno Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje v režimu de minimis, jejímž předmětem je poskytnutí účelové 
investiční finanční podpory z rozpočtu poskytovatele na pořízení digitalizovaného rentgenu 
pro polikliniku v Opočně. 

• Dne 20. 4. 2015 s Českým červeným křížem, Oblastním spolkem Českého červeného kříže 
Hradec Králové Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje v režimu 
de minimis, jejímž předmětem je poskytnutí účelové  neinvestiční finanční podpory 
z rozpočtu poskytovatele na propagaci bezpříspěvkového dárcovství krve a jejich složek, 
oceňování mnohonásobných dárců a získávání nových dárců v Královéhradeckém kraji. 

 
Královéhradecký kraj vždy poskytoval finanční prostředky v oblasti zdravotnictví s respektem 
evropské legislativy upravující otázku zakázané veřejné podpory. Podpora de minimis (nebo také 
podpora malého rozsahu) není považována za „veřejnou podporu“, protože vzhledem k její nízké 
částce má Evropská komise za to, že nenaplňuje znaky definice veřejné podpory. Podpora 
de minimis je však omezena limitem 200 000 EUR pro jeden subjekt v tříletém období (současné 
a dvě předchozí účetní období). Z uvedeného tak vyplývá, že subjekt, který za poslední tři roky 
obdržel subvence v režimu de minimis v celkové hodnotě 200 000 EUR již není oprávněn 
podporu v režimu de minimis obdržet v následujícím období. 
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Od roku 2013 prošetřovala Evropská komise postup Královéhradeckého kraje při financování 
nemocnic koncernu Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Dne 29. 4. 2015 vydala 
Evropská komise rozhodnutí, kterým konstatovala, že postup Královéhradeckého kraje při 
financování nemocnic nezakládá zakázanou veřejnou podporu. Evropská komise v odůvodnění 
svého rozhodnutí definovala podmínky, které musí být splněny, aby podpora v oblasti 
zdravotnictví byla považována za veřejnou podporu ve smyslu Článku 107 odst. 1 Smlouvy o 
fungování Evropské unie. Z uvedeného odůvodnění rozhodnutí Evropské komise lze dospět 
k závěru, že poskytnutí účelové investiční finanční podpory městu Opočno na pořízení 
digitalizovaného rentgenu pro polikliniku v Opočně a poskytnutí účelové neinvestiční finanční 
podpory Českému červenému kříži na propagaci bezpříspěvkového dárcovství krve a jejich 
složek, oceňování mnohonásobných dárců a získávání nových dárců v Královéhradeckém kraji 
nenaplňuje znaky veřejné podpory ve smyslu Článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské 
unie a není tudíž nezbytné tuto finanční podporu poskytovat v režimu de minimis. 

S ohledem na výše uvedené je tak Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje navrhováno, aby 
došlo ke schválení dodatků ke smlouvám, kterými dojde k vyjmutí poskytnuté dotace z režimu 
de minimis, aby příjemcům dotace nebyl do budoucna zbytečně naplňován limit pro čerpání 
dotací v tomto režimu.  
 
Diskuse: 
p. Fialová 
Dotaz k využití rentgenu v Opočně 

Z diskuse členů výboru a PharmDr. Třešňákové vyplynulo, že by bylo nejvhodnější požádat 
Město Opočno o poskytnutí informací. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
  Pro  -  8  
  Proti  -  0  
  Zdržel se -  0  
 
USNESENÍ 22/121/2015/VZ 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  schválit Dodatky č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje s městem Opočno a s Oblastním spolkem Českého 
červeného kříže Hradec Králové dle návrhu 
 

II.  ž á d á  
  Město Opočno o poskytnutí informací o využití rentgenového přístroje 

 
 
K bodu 7 
Návrh na úpravu rozpočtu kapitoly 15 – zdravotnictví  
 
S návrhem seznámila PharmDr. Jana Třešňáková 
Celkové hospodaření příspěvkových organizací v gesci zdravotnictví za 3. čtvrtletí 2015 
vykazuje kladné hospodářské výsledky, které jsou zapříčiněny vyššími výnosy od zdravotních 
pojišťoven. Do platné úhradové vyhlášky na rok 2015 MZ ČR zapracovalo zvýšení úhrady 
včetně kompenzace za zrušené poplatky za ošetřovací den. Ředitelé jednotlivých příspěvkových 
organizací proto navrhují úpravu závazného ukazatele na rok 2015 – snížení neinvestičních 
příspěvků na provoz příspěvkových organizací v celkové výši 24.300,0 tis. Kč s žádostí o 
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převedení těchto provozních prostředků do kapitoly 50 – FRR pro odvětví zdravotnictví ve výši 
23.600,0 tis. Kč a 700,0 tis. Kč ponechat v ostatních běžných výdajích v kapitole 15 – 
zdravotnictví (rezerva). 
Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov použije finanční prostředky v roce 2015 a 2016 
na rekonstrukce dětských ozdravoven (rozpis obdrželi všichni členové VZ v příloze),  
LDH Hradec Králové finanční prostředky využije na opravu fasády a výměny oken,  
ZZS KHK použije finanční prostředky na spolufinancování projektů v programovacím období 
2014+ a na rekonstrukci výjezdového stanoviště v Jaroměři. Protialkoholní záchytná stanice 
KHK – 700,0 tis. Kč - převod do rezervy kapitoly 15 - zdravotnictví 
Odbor zdravotnictví navrhuje Radě KHK doporučit ke schválení Zastupitelstvu KHK snížení 
příspěvků na provoz příspěvkových organizací v kap. 15 – zdravotnictví v celkové výši o 
24.300,0 tis. Kč, o částku 700,0 tis. Kč navýšit rezervu kapitoly 15 a o částku 23.600,0 tis. Kč 
navýšit rozpočet kapitoly 50 – FRR.  
 
Diskuse: 
Ing. Kracíková 
Dotaz k rekonstrukci ozdravovny Bedřichov 

MVDr. Ing. Hejzlar 
Odpověděl, že probíhá zateplení a rekonstrukce střechy a rekonstrukce 2. a 3. podlaží. Jsou to 2 
akce. Vyčíslil, v jaké částce byly schváleny dotace a jaké jsou použity finanční prostředky SOL a 
zřizovatele. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
  Pro  -  8  
  Proti  -  0  
  Zdržel se -  0  
 
USNESENÍ 22/122/2015/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  schválit úpravu rozpočtu kapitoly 15 – zdravotnictví dle návrhu 

 
 
K bodu 8 
Návrh na přijetí daru movitých věcí od Zdravotnického holdingu Královéhradeckého 
kraje a.s.  
 
Seznámila PharmDr. Jana Třešňáková 
V roce 2011 byl proveden audit hospodaření ve Zdravotnické záchranné službě 
Královéhradeckého kraje (dále jen ZZS KHK), který konstatoval, cituji: 
„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 pronajímatele. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů, takovou výjimku neumožňuje. 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.“ 
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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 na Královéhradecký kraj s následným svěřením 
těchto vozů k hospodaření ZZS KHK.  

Bez diskuse 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
  Pro  -  8  
  Proti  -  0  
  Zdržel se -  0  
 
USNESENÍ 22/123/2015/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  schválit přijetí daru 9 kusů sanitních vozidel dle návrhu uvedeného v důvodové 

zprávě  
II.  d o p o r u č u j e  
  schválit darovací smlouvy mezi Královéhradeckým krajem a Zdravotnickým 

holdingem Královéhradeckého kraje a.s. dle návrhu 
 

              MUDr. Fink příchod 13.50 hod 
K bodu 9 
Informace o činnosti Královéhradecké lékárny a.s.  
Informaci podal Ing. Jaroslav Nádvorník, předseda představenstva KHL a.s.  
Ing. Nádvorník podal podrobnou informaci o jednotlivých oblastech působení a činnosti 
Královéhradecké lékárny a to: 

• Historie KHL  
• Zásobování nemocnic ZH KHK v minulosti a v současnosti 
• Veřejné lékárny, konkurenční prostředí, vývoj 
• Trh a růst lékárenských řetězců 
• Plán rozvoje KHL 

Informaci doplnil Ing. Procházka, předseda představenstva ZH KHK a poukázal na to, kolik se 
šetří díky centrálnímu zásobování KHL. 
 
Diskuse: 
Další témata diskuse k podané informaci: 
• Potřebnost KHL z hlediska občanů jednotlivých měst a vedení nemocnic ZH KHK 
• Zřizování a provoz nemocničních lékáren 
• Podnikání KHL, plán dalších aktivit 
• Dostupnost lékárenských služeb  
Diskuse se zúčastnili: 
Ing. Procházka,  MUDr. Veselý, PharmDr. Třešňáková, Ing. Nádvorník, Ing. Kracíková, p. 
Fialová, MVDr. Ing. Hejzlar, p. Řezníčková, MUDr. Voborník, Ing. Uchytil, Ing. Nádvorník, 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
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 Hlasování: 
  Pro  -  8  
  Proti  -  0  
  Zdržel se -  1  
 
USNESENÍ 22/124/2015/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci předsedy představenstva Královéhradecké lékárny a.s. 

 
K bodu 10 
Návrh Koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje na období 2016 – 2020  
V úvodu seznámila s návrhem PharmDr. Jana Třešňáková a dále podrobně doplnil Ing. Miroslav 
Procházka 
Návrh koncepce na období r. 2016 – 2020 vychází ze stávající koncepce zdravotnictví, je 
strategickým dokumentem pro hledání cest k dalšímu rozvoji zdravotnictví našeho kraje. 
Koncepce pojmenovává problematická místa jednotlivých oblastí poskytování zdravotní péče. 
Návrh  je rozšířen na všechny oblasti zdravotnictví včetně privátní, přednemocniční akutní, 
následnou i domácí péčí. Na zpracování se podílelo kolem 130 odborníků napříč celým 
zdravotnictvím. 
Ing. Procházka uvedl a doplnil informace o postupu prací na koncepci, zajišťování podkladů, 
materiálů, údajů potřebných pro vypracování návrhu, popsal jednotlivé fáze zpracovávání 
koncepce. Popsal výsledky demografické analýzy a  SWOT analýzy, kde byly identifikovány 
zásadní hrozby zdravotnictví v Královéhradeckém kraji, které pak podrobněji rozebral. Dále 
uvedl, že na koncepci je třeba stále pracovat, kultivovat a hledat řešení pro vytyčené problémy a 
neshody. 
 
Diskuse: 
Ing. Kracíková 
Koncepce popisuje současný stav, ale nenabízí další řešení. Poukázala na jednotlivé pasáže  
koncepce, kde není řečeno co bude dál. Nejsou dány žádné cíle. Návrh koncepce reflektuje 
zbožná přání a ne realitu. 
Další témata diskuse: 

• Lidské zdroje ve státních službách 
• Programy prevence a podpory zdraví 
• Činnost a odpovědnost státní správa a samosprávy 
• Identifikace problémů a úkolů na nejbližší období  
• Dostatečné zpracování problematiky paliativní péče  
• Městská nemocnice Dvůr Králové nad Labem – ambulantní péče 
• Průběžné vyhodnocování koncepce a postupné vyhodnocování a kultivace  
• Personální vybavení zdravotnických pracovišť 
• Spolupráce zdravotnických pojišťoven 
• Mzdy lékařů a zdravotnického personálu 
• Krizový plán 
• Úhradová vyhláška 

 
Diskuse se zúčastnili: 
MUDr. Záleský, MUDr. Fink, MUDr. Veselý, PharmDr. Třešňáková, Ing. Procházka, MVDr. 
Ing. Hejzlar, MUDr. Trpák, p. Fialová, p. Řezníčková, MUDr. Voborník, Ing. Nádvorník, Ing. 
Kracíková 
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           MUDr. Fink odchod 15.20 hod 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
 Pro  -  7  
 Proti  -  1  
 Zdržel se -  0  
 
USNESENÍ 22/125/2015/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  schválit Koncepci zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2016 – 2020 dle návrhu s 

tím, že se na koncepci bude dále pracovat a předloží se v červnu 2016 
 

K bodu 11 
Různé  
MUDr. Záleský 
Návrh zvýšení kapitoly zdravotnictví o 150 mil. Kč na mzdy pro zdravotnický personál. 
 
USNESENÍ 22/126/2015/VZ 
Výbory Královéhradeckého kraje 
I. ž á d á  
  PharmDr. Janu Třešňákovou o návrh úpravy rozpočtu Královéhradeckého kraje, která 

by vedla ke stabilizaci personálu ve zdravotnických zařízeních kraje 
 

Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
 Pro  -  7  
 Proti  -  0  
 Zdržel se -  0  
 
 
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 16.00.  hodin bylo jednání ukončeno.  

 
Příští jednání výboru se koná dne 18. ledna 2016. 

 
 
 
 

 
 
 
Zapsala: Nováková Soňa 

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


