Zápis
z 23. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,
konaného dne 18. 1. 2016 od 14.00 hod., v zasedací místnosti Karla Čapka – N2.903
RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: Ing. Pačesný, MUDr. Švábl, MUDr. Tichý
Program jednání:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Zahájení
Schválení programu, volba ověřovatele zápisu, schválení hostů
Kontrola usnesení
Vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby - zajištění urgentní (neodkladné)
akutní lůžkové a ambulantní nemocniční péče zajištění lékařské pohotovostní služby
na rok 2016
Návrh smluv o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací
platby za plnění závazku veřejné služby mezi Královéhradeckým krajem a
nemocnicemi Zdravotnického holdingu KHK a.s.
Návrh na zapojení výsledku hospodaření kap. 15 - zdravotnictví za rok 2015 do
rozpočtu kraje na rok 2016
Různé
Závěr

K bodu 1
Zahájení
Jednání 23. výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje zahájil ve 14.00 hod
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 23. jednání výboru zdravotního
Předseda výboru seznámil přítomné s navrženým programem 23. jednání výboru
zdravotního a zeptal se přítomných na připomínky k navrženému programu.

II.

Ověřovatelem zápisu byl navržen MUDr. Leoš Voborník

III.

Návrh na schválení přítomného hosta dle prezenční listiny:
Ing. Ludmila Bášové, vedoucí odboru zdravotnictví KÚ KHK

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

- 10
- 0
- 0
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USNESENÍ 23/127/2016/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
schvaluje
návrh programu 23. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého
kraje
schvaluje
II.
ověřovatelem zápisu MUDr. Leoše Voborníka
schvaluje
III.
přítomného hosta Ing. Ludmilu Bášovou, vedoucí odboru zdravotnictví KÚ KHK
K bodu 3
Kontrola usnesení
K usnesení VZ/22/121/2015 - PharmDr. Jana Třešňáková podala informaci o využití
rentgenového přístroje, jehož provoz se v prosinci 2015 výrazně zlepšil po zavedení digitalizace.
K usnesení VZ/22/126/2015 - PharmDr. Jana Třešňáková. Čeká se na výsledky hospodaření a
uzavření roku 2015.
Diskuse:
MUDr. Veselý
Vznesl dotaz k postupu řešení navýšení mezd zdravotních pracovníků v krajských nemocnicích a
dále k rozdílu mezi mzdou pracovníků v sociálních a zdravotních zařízeních kraje.
Dále byly diskutovány:
• Možné zdroje a prostředky k navýšení mezd,
• hospodaření akciových společností ve zdravotnictví v závislosti na mzdy,
• výše mezd na exponovaných pracovištích,
• odchod zdravotních sester ze všech oddělení nemocnic,
• stanovení a výplata odměn pracovníkům nemocnic,
Diskuse se zúčastnili:
PharmDr. Třešňáková, MUDr. Trpák, p. Netolická, p. Řezníčková, MUDr. Veselý, MUDr.
Záleský, Ing. Kracíková, PharmDr. Třešňáková
MVDr. Ing. Hejzlar
Navrhl v rámci Koncepce zdravotnictví zjistit, kolik vydělávají jednotliví pracovníci ve
zdravotnictví průměrně dle pracovišť a kategorií.
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

- 10
- 0
- 0

USNESENÍ 23/128/2016/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
žádá
PharmDr. Janu Třešňákovou o zpracování přehledu průměrné měsíční mzdy dle
nemocnic a kategorií pracovníků za rok 2015
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MVDr. Ing. Hejzlar
Navrhl požádat o zpracování průměrné mzdy zdravotních sester v sociálních zařízeních kraje.
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

- 9
- 0
- 1

USNESENÍ 23/129/2016/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
žádá
PaedDr. Josefa Lukáška o zpracování přehledu průměrné měsíční mzdy v kategorii
zdravotních sester v sociálních zařízeních Královéhradeckého kraje
Diskuse:
p. Fialová
Dotaz na uvolnění finančních prostředků z rezervy kraje na mzdy zdravotních pracovníků.
PharmDr. Třešňáková
Čeká se na uzavření hospodaření roku 2015 a vyúčtování se zdravotními pojišťovnami.
MUDr. Veselý
Dotaz na četnost jednání se zdravotními pojišťovnami v souvislosti s hospodařením nemocnic a
potřebným zvyšováním mezd.
PharmDr. Třešňáková
Se zdravotními pojišťovnami jedná Zdravotnický holding KHK a.s. jako celek za všechny
nemocnice. Věří, že se podaří vyjednat všechny požadavky.
Diskuse k tématu mezd zdravotních pracovníků a zajištění finančních prostředků na mzdy
probíhala i dále - zúčastnili se:
MUDr. Trpák, PharmDr. Třešňáková, MUDr. Veselý, MUDr. Záleský, p. Netolická, Ing.
Kracíková, p. Řezníčková
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

- 10
- 0
- 0

USNESENÍ 23/130/2016/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
bere na vědomí
kontrolu usnesení výboru zdravotního

K bodu 4
Vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby - zajištění urgentní (neodkladné) akutní
lůžkové a ambulantní nemocniční péče zajištění lékařské pohotovostní služby na rok 2016
S návrhem seznámila PharmDr. Jana Třešňáková
Na základě smluv o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za
plnění závazku veřejné služby se jednotlivá zdravotnická zařízení zavazují k provozování těch
oborů, které jsou v rámci jejich činnosti ztrátové (veřejná služba). Tomuto závazku
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zdravotnických zařízení však koresponduje povinnost Královéhradeckého kraje poskytnout
vyrovnávací platbu, a to maximálně v rozsahu nezbytném pro úhradu nákladů vynaložených
v souvislosti s plněním závazku poskytovat veřejnou službu.
Kraj při výpočtu stanovení výše vyrovnávací platby pro rok 2016 zohlednil příslušné výnosy
(zejm. příjmy od zdravotních pojišťoven) a přiměřený zisk zdravotnických zařízení za plnění
závazku poskytovat veřejnou službu.
Uvedenou smlouvou o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby
za plnění závazku veřejné služby se zdravotnická zařízení zavazují využít vyrovnávací platbu za
plnění závazku poskytovat veřejnou službu výlučně pro účely poskytování této služby.
Zdravotnická zařízení jsou povinna vést oddělenou evidenci výnosů a nákladů, která se týká
poskytování veřejné služby. Výsledky oddělené evidence jsou zdravotnická zařízení povinna
předložit ve stanoveném termínu Kraji v souladu s účetní závěrkou. Nedílnou součástí těchto
výsledků bude podrobný popis postupu všech výpočtů, zejména alokačních poměrů s uvedením
hodnot všech použitých parametrů.
Při stanovení výše vyrovnávacích plateb pro jednotlivá zdravotnická zařízení je vycházeno
z ekonomických dokumentů zdravotnických zařízení za předcházející období – 2015 (zejm.
předběžných výsledků hospodaření zdravotnických zařízení za rok 2015, dalších dokumentů
předložených kraji a v průběhu roku též z výroční zprávy, zprávy auditora a účetní závěrky za
rok 2015). Konečný návrh výše vyrovnávacích plateb pro rok 2016 byl pak stanoven jako rozdíl
mezi předpokládanými náklady a příjmy, které se vztahují k poskytování veřejné služby.
Návrh na stanovení vyrovnávacích plateb rovněž vycházel z částky, která byla pro účely
vyrovnávacích plateb schválena v rámci rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2016.
Poskytnutí vyrovnávacích plateb má dopad do čerpání rozpočtu Královéhradeckého kraje. Kryto
v rámci kapitoly 15.
Diskuse:
MUDr. Veselý
Dotaz, kolik se zaplatí na dani z příjmu.
PharmDr. Třešňáková
Nic, všechno jsou započitatelné položky.
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

- 10
- 0
- 0

USNESENÍ 23/131/2016/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
doporučuje
schválit vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby - zajištění urgentní
(neodkladné) akutní lůžkové a ambulantní nemocniční péče, zajištění lékařské
pohotovostní služby na rok 2016 dle návrhu

K bodu 5
Návrh smluv o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za
plnění závazku veřejné služby mezi Královéhradeckým krajem a nemocnicemi
Zdravotnického holdingu KHK a.s.
S návrhem seznámila PharmDr. Jana Třešňáková
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Královéhradecký kraj poprvé roku 2010 uzavřel s jednotlivými zdravotnickými zařízeními
v kraji smlouvy o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění
závazku veřejné služby. Na základě těchto smluv jsou jednotlivým zdravotnickým zařízením
poskytovány Královéhradeckým krajem finanční prostředky, které slouží k pokrytí části nákladů
vzniklých v souvislosti s poskytováním zdravotní péče v Královéhradeckém kraji.
Do roku 2015 byly smlouvy o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací
platby za plnění závazku veřejné služby uzavírány s platností vždy na 1 rok. Nově je
navrhováno, aby smlouva byla uzavřena na období 10 let. Nová úprava doby platnosti smlouvy
je navrhována z důvodu hodnocení zdravotnických zařízení jako žadatelů o finanční prostředky
z fondů EU (žadatelé, kteří mají uzavřenou smlouvu o závazku veřejné služby po dobu
udržitelnosti projektu jsou při hodnocení žádosti lépe bodově ohodnoceni). Aby bylo
garantováno, že zdravotnická zařízení budou poskytovat zdravotní péči v oborech dle aktuální
potřeby Královéhradeckého kraje, bude každoročně, před rozhodnutím o výši vyrovnávací platby
pro daný rok, docházet k revizi struktury oddělení provozovaných v rámci závazku veřejné
služby, a to v závislosti na potřebách Královéhradeckého kraje, úhradových mechanismech
zdravotních pojišťoven a dalších objektivních skutečnostech majících přímý i nepřímý vliv na
provozování těchto oddělení.
Smlouvu o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění
závazku veřejné služby lze jednostranně vypovědět i bez uvedení důvodu s 3 měsíční výpovědní
lhůtou, přičemž tato konstrukce je navrhována z důvodu, aby o další existenci smlouvy mohlo
vždy rozhodnout Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje v návaznosti na možnosti krajského
rozpočtu. Na základě výše uvedeného je navrhováno, aby Královéhradecký kraj uzavřel smlouvu
o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku
veřejné služby vždy se zdravotnickým zařízením, které poskytuje zdravotní péči v příslušné
spádové oblasti. Spádové oblasti se ve značné části překrývají s územím jednotlivých okresů,
avšak přesné hranice spádových oblastí není v praxi možné stanovit, a proto často spádová oblast
jednoho zdravotnického zařízení v minimálním rozsahu zasahuje i do sousedního okresu.
Obecně lze konstatovat, že v každém okrese je subvencováno vždy jedno zdravotnické zařízení.
Poněkud odlišná situace je v okrese Trutnov. Jedná se o okres s největší rozlohou a nejvyšším
počtem obyvatel. V tomto okrese proto bude uzavřena smlouva se dvěma zdravotnickými
zařízeními. Poskytování zdravotní péče v okresech Náchod a Rychnov nad Kněžnou je zajištěno
jedním zdravotnickým zařízením se samostatnými pracovišti zajišťující zdravotní péči v obou
okresech.
Z textu navržené smlouvy vyplývá, že konkrétní výši vyrovnávací platby pro příslušný rok
stanoví kraj vždy svým rozhodnutím (rozhodnutí Zastupitelstva Královéhradeckého kraje).
Podkladem pro rozhodnutí Kraje o výši vyrovnávací platby je analýza, vycházející zejména
z výroční zprávy příslušné nemocnice, zprávy auditora nemocnice, účetní závěrky nemocnice a
dalších dokumentů a podkladů získaných prostřednictvím Zdravotnického holdingu
Královéhradeckého kraje a.s.
Návrhy smluv o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění
závazku veřejné služby vycházejí ze smluv, které byly použity pro rok 2015.
Diskuse:
MUDr. Fink
Vznesl podrobnější dotazy k podmínkám a systému uzavření smluv a to k pověřovacímu aktu, k
podmínkám vyrovnávací platby vzhledem k zisku jednotlivých oddělení, k oblasti poskytování
zdravotní péče, k výpovědní lhůtě.
Dotazy zodpověděly PharmDr. Třešňáková, Ing. Bášová
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
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Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

- 10
- 0
- 0

USNESENÍ 23/131/2016/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
doporučuje
I.
schválit vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby - zajištění urgentní
(neodkladné) akutní lůžkové a ambulantní nemocniční péče, zajištění lékařské
pohotovostní služby na rok 2016 dle návrhu

K bodu 6
Návrh na zapojení výsledku hospodaření kap. 15 - zdravotnictví za rok 2015 do rozpočtu
kraje na rok 2016
Radě Královéhradeckého kraje a Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje je předložen návrh na
zapojení výsledku hospodaření za rok 2015 kapitoly 15 - zdravotnictví do rozpočtu kraje na rok
2016, Jedná se o následující položky:
1. Závazek veřejné služby pro Fakultní nemocnici Hradec Králové ve výši 1.433,0 tis. Kč
Na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/20/1334/2015 ze dne
30.3.2015 uzavřel Královéhradecký kraj s Fakultní nemocnicí Hradec Králové Smlouvu o
závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné
služby na zajištění lékařské pohotovostní služby pro obyvatele Královéhradeckého kraje dne
4.5.2015. Současně byla schválena výše vyrovnávací platby za rok 2015 celkem 5.200,0 tis. Kč.
Vyrovnávací platby jsou splatné čtvrtletně zpětně po obdržení podkladů ze strany Fakultní
nemocnice. Podklady za IV. čtvrtletí 2015 Fakultní nemocnice Hradec Králové dodá v souladu s
podepsanou smlouvou ve lhůtě 40 dnů po uplynutí čtvrtletí, de facto až v únoru 2016.
Na základě této skutečnosti (jedná se o účelový závazek kraje) žádáme zapojit nečerpaný
zůstatek vyrovnávací platby za rok 2015 do kap. 15 – zdravotnictví na rok 2016 na úhradu
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby pro Fakultní nemocnici Hradec Králové.
2. Závazek veřejné služby pro Horskou službu ČR ve výši 817,1 tis., Kč
Rada Královéhradeckého kraje usnesením č. RK/39/1645/2012 dne 17.12.2012 odsouhlasila
současně s Plánem pokrytí území KHK výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby
i Dohodu o plánované pomoci na vyžádání mezi ZZS KHK a Horskou službou ČR, o.p.s.
K rozhodnutí Rady KHK byly předloženy i předpokládané náklady Horské služby na zajištění
dohody na období 2012 – 2019.
V souladu s usnesením Zastupitelstva KHK č.
ZK/20/1335/2015 ze dne 30.3.2015 kraj uzavřel dne 15.4.2015 Smlouvu o závazku veřejné
služby s Horskou službou ČR, o.p.s., na zajištění urychleného poskytnutí odborné první pomoci,
transportu zraněných a nemocných k nejbližšímu zdravotnímu zařízení ve vymezeném horském
terénu dle Statutu HS ČR. Upravený rozpočet na poskytnutí výše vyrovnávací platby na rok
2015 činil – u neinvestičních výdajů (pol. 5221) 1.148,3 tis. Kč, vyčerpáno bylo 331.165,40 Kč a
investiční upravený rozpočet (pol. 6321) ve výši 79,0 tis. Kč a čerpání 79.000,00 Kč, celkem
nečerpané prostředky ve výši 817,1 tis. Kč.
Na základě výše uvedeného žádáme zapojit nečerpaný zůstatek vyrovnávací platby za rok 2015
do rozpočtu kap. 15 – zdravotnictví na rok 2016 účelově na vyrovnávací platbu za závazek
veřejné služby pro Horskou službu ČR.
3. Koncepce zdravotnictví 1.733,4 tis. Kč
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V rozpočtu na rok 2015 byly schváleny předpokládané náklady na tvorbu Koncepce
zdravotnictví na období 2016 – 2020 ve výši 2.000,0 tis. Kč. Na tvorbě koncepce se velkou
měrou podílel Zdravotnický holding KHK a.s., na zajištění analytických podkladů byla uzavřena
dohoda o provedení práce s externí osobou, externím dodavatelem byla provedena též analýza
předpokládaných zdravotních potřeb v KHK pro potřeby zpracování koncepce zdravotnictví
v KHK a uhrazeny náklady ZHK KHK na administrativní zajištění pracovních jednání 16-ti
odborných pracovních komisí. Koncepci zdravotnictví na období 2016 – 2020 schválilo
Zastupitelstvo KHK dne 7.12.2015, přičemž se předpokládá, že prostřednictvím ZHKHK bude
Koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje pro období let 2016 – 2020 průběžně
aktualizována a naplňována, zejm. v souladu s kapitolou 9 předkládaného dokumentu.
Vzhledem k tomu, že Koncepce zdravotnictví bude průběžně aktualizována a doplňována,
žádáme zapojit nečerpaný rozpočet z roku 2015 do rozpočtu kap. 15 – zdravotnictví na rok 2016.
4. Rezerva neinvestičních nákladů pro a.s. 15.686,5 tis. Kč
V roce 2014 usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/18/1194/2014 ze dne
8.12.2014 došlo ke snížení výše vyrovnávacích plateb zdravotnickým akciovým společnostem –
nemocnicím o 16.763,4 tis. Kč a o tuto částku byla následně navýšena rezerva výše
vyrovnávacích plateb rozpočtu kapitoly 15 – zdravotnictví na rok 2015 na případné použití
jednotlivým a.s. V roce 2015 bylo použito z rezervy pouze 1.076,90 tis. Kč na pořízení NIS
konektoru, aby bylo možné realizovat propojení informačních systému ZZS KHK
s nemocničními informačními systémy, které bylo podmínkou projektu „ZZS KHK - Nákup
služeb e-Health (způsobilé výdaje vznikají pouze Zdravotnické záchranné službě
Královéhradeckého kraje a nikoli jednotlivým nemocnicím).
Jelikož rezerva neinvestičních nákladů pro a.s. byla navýšena snížením výše vyrovnávacích
plateb zdravotnickým akciovým společnostem – nemocnicím, žádáme o zapojení nečerpaného
rozpočtu z roku 2015 do rozpočtu kap. 15 – zdravotnictví na rok 2016 na případná použití na
úhrady ztráty z minulých let, eventuálně na slibovaný nárůst mzdových prostředků pro
zdravotnictví (nepokrytý závazek veřejné služby za období let 2010 – 2014). Přesun výsledku
hospodaření z roku 2015 v celkové výši 19.670,0 tis. Kč do roku 2016 de facto nemá dopad do
rozpočtu kraje (o nečerpané schválené finanční prostředky v roce 2015 se navýší rozpočet roku
2016). V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Diskuse:
Ing. Kracíková
Dotaz k převodu 2. mil. Kč, která byla určena na Koncepci zdravotnictví, zda by nebylo lepší
převést ji do rezervy.
Požádala o předložení rozpočtu kapitoly 15. – zdravotnictví na příštím zasedání výboru
zdravotního.
PharmDr. Třešňáková
Za zpracování koncepce zodpovídá kraj a objednává zpracování koncepce a k tomu analýzy.
Návrh MUDr Veselého na usnesení:
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje d o p o r u č u j e Zastupitelstvu
přesunout částku 1,6 mil. Kč z položky koncepce zdravotnictví do položky rezervy kapitoly
15. - zdravotnictví
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Návrh nebyl přijat
Další diskuse k tématu převodu částky určené na Koncepci zdravotnictví do rezervy kapitoly
15. - zdravotnictví.:
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MUDr. Fink, MUDr. Záleský, MUDr. Veselý, Ing. Kracíková, PharmDr. Třešňákové, MVDr.
Ing. Hejzlar, p. Řezníčková, Ing. Bášová, MUDr. Trpák, MUDr. Voborník
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení dle bodu 6) programu
Hlasování:
Pro
- 8
Proti
- 1
Zdržel se
- 1
USNESENÍ 23/133/2016/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
doporučuje
schválit zapojení výsledku hospodaření kapitoly 15 - zdravotnictví za rok 2015 do
rozpočtu kraje na rok 2016 dle návrhu.

K bodu 7
Různé
•

p. Řezníčková
Dotaz na výběrová řízení na zdravotnický materiál, ve kterých není žádný posun a která by
měla být velkou úsporou pro nemocnice.
MUDr. Trpák
DR se tímto tématem bude zabývat na zítřejším jednání dozorčí rady ZH KHK.
Ing. Kracíková
O tomto tématu se hovořilo již v červenci r. 2014, kdy se dávaly podklady, pro nemocnice to
mohly být už dávno úspory.

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 hodin bylo jednání ukončeno.
Příští jednání výboru se koná dne 7. března 2016.

………………………………………..
předseda výboru

………………………………………….
ověřovatel zápisu

Zapsala: Nováková Soňa
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