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Z á p i s  
z 25. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 25. 4. 2016, od 14.00 hod., v zasedací místnosti Karla Čapka – N2.903, 
RegioCentrum Nový pivovar, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové  
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Omluveni: p. Fialová, p. Netolická, p. Řezníčková, MVDr. Ing. Hejzlar, MUDr. Tichý, Ing. 

Pačesný, MUDr. Fink, MUDr. Záleský, MUDr. Švábl 
 
Program jednání: 
  1.  Zahájení  
  2.  Schválení programu, volba ověřovatele zápisu, schválení hostů  
  3.  Kontrola usnesení  
  4.  Návrh na navýšení vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby - zajištění 

urgentní (neodkladné) akutní lůžkové a ambulantní nemocniční péče, zajištění 
lékařské pohotovostní služby na rok 2016  

  5.  Návrh na úpravu rozpočtu kapitoly 15 - zdravotnictví na rok 2016  
  6.  Návrh Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje na vyřazení sanitních 

vozidel a zdravotnických přístrojů  
  7.  Různé  
  8.  Závěr  
 
 
K bodu 1 
Zahájení  
Jednání 25. 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. 
Dále předseda výboru konstatoval, že vzhledem k tomu, že se z jednání výboru omluvilo 7 členů 
a pouze 6 jich je přítomno není výbor zdravotní usnášeníschopný, tudíž nemohou být přijata 
žádná usnesení a k jednotlivým bodům programu bude pouze diskuse. 
 
 
K bodu 2 
Schválení programu, volba ověřovatele zápisu, schválení hostů  
Žádné připomínky ani diskuse nebyla 
 
 
K bodu 3 
Kontrola usnesení  
Usnesení z minulých jednání VZ  jsou splněna. 
 
 
K bodu 4 
Návrh na navýšení vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby - zajištění urgentní 
(neodkladné) akutní lůžkové a ambulantní nemocniční péče, zajištění lékařské 
pohotovostní služby na rok 2016  
 
S návrhem seznámil Ing. Procházka 
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Odbor zdravotnictví předkládá k projednání Radě a Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje 
důvodovou zprávu k navýšení vyrovnávacích plateb za plnění závazku veřejné služby na rok 
2016 zpracovanou Zdravotnickým holdingem Královéhradeckého kraje a.s.: 
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 
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 Kraj vycházel 
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).   
Vyjádření Zdravotnického holdingu KHK a.s.: 
Původní schválená částka 100 mil. Kč vycházela ze zlepšeného hospodaření nemocnic ZH KHK 
v roce 2015, kdy ve skutečnosti nepokrývá veškeré plánované náklady, a proto navrhujeme 
použít rezervu v rozpočtu ve výši 30 mil Kč na navýšení plateb pro jednotlivá zdravotnická 
zařízení.  Navýšení bude v první řadě použito na pokrytí nákladů spojených se zvýšením mezd 
pro všechny pracovníky těchto zdravotnických zařízení. Navýšení mezd si vyžádala situace, kdy 
na trhu práce chybí zdravotničtí pracovníci ve všech kategoriích a ve státní sféře došlo u 
zdravotnických pracovníků k navýšení platů o 5 % tarifu k 1. 1. 2016. U zaměstnanců nemocnic 
ZH KHK došlo k navýšení mezd k 1. 1. 2016 v celkovém rozsahu 6 % tarifu, což odpovídá 
navýšení 5 % tarifu ve státní sféře. Globální nárůst výdajů spojených s osobními náklady všech 
nemocnic Zdravotnického holdingu KHK činí na rok 2016 celkem 83,2 mil Kč. Celkový nárůst 
výnosů od pojišťoven je jen 53,8 mil. Kč. Navýšení vyrovnávací platby o 30 mil Kč tak pokrývá 
tento rozdíl a tvoří jen 36 % růstu osobních nákladů na rok 2016. 
Návrh na navýšení 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:  
Ing. Kracíková  
Dotaz ke konkrétnímu  použití rezervy 30 mil. Kč.  
Ing. Procházka  
30 mil je kalkulováno na reálný nárůst mezd, který již zaměstnanci dostávají. 
 
MUDr. Voborník 
Dotaz na jednání se ZP. 
Ing. Procházka  
Zhodnotil průběžný výsledek při jednáních. 
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K bodu 5 
Návrh na úpravu rozpočtu kapitoly 15 - zdravotnictví na rok 2016  
 
S návrhem seznámila Ing. Bášová 
Předkládáme Radě a Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje návrh na úpravu závazného 
ukazatele – příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Sdružení ozdravoven a léčeben okresu 
Trutnov. 
Usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK /25/1707/2015 ze dne 7. 12. 2015 byl 
příspěvkové organizaci schválen příspěvek na provoz ve výši 45.448,0 tis. Kč. V souladu se 
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zřizovatel schválil 
příspěvkové organizaci příspěvek v návaznosti na předpokládané výkony a náklady. Při 
schvalování rozpočtu na rok 2016 nebyla známa úhradová vyhláška, předpokládalo se vyšší 
čerpání mzdových nákladů z důvodů legislativních změn (nárůst tarifních mezd u 
zdravotnických organizací od 1. 1. 2016 o 5%).  
Ve dnech 22. 3. – 23. 3. 2016 byly projednávány s řediteli příspěvkových organizací v odvětví 
zdravotnictví výsledky hospodaření za rok 2015 a návrhy rozpočtů na rok 2016. 
Vzhledem k tomu, že při projednávání rozpočtu na rok 2016 předložila příspěvková organizace 
finanční plán, ve kterém její plánované výnosy překračují její plánované náklady, navrhujeme u 
příspěvkové organizace Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov snížit příspěvek na 
provoz o 7.779,0 tis. Kč. 

Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov 
Schválený příspěvek na provoz na rok 2016 (v tis. Kč)   45 448,0 
Snížení (v tis. Kč)        -7 779,0 
Příspěvek po úpravě na rok 2016 (v tis. Kč)    37 669,0 

Odbor zdravotnictví navrhuje o snížený příspěvek na provoz ve výši 7.779,0 tis. Kč navýšit 
běžné výdaje kapitoly 15 – zdravotnictví na rok 2016 – rezervu pro příspěvkové organizace: 

snížení kapitoly 15 
§ 3526, pol. 5331, org. 7   - 7.779,0 tis. Kč 
navýšení kapitoly 15 
§ 6409, pol. 5331, OJ 41     7.779,0 tis. Kč 

Právní dopad - v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.,  
Ekonomický dopad - má dopad do rozpočtu kraje, použití rezervy bude navrženo na základě 
výsledků hospodaření příspěvkových organizací za 1.pololetí roku 2016 
 
Diskuse: 
MUDr. Voborník 
Je možné tuto částku čerpat v investicích ? 
Ing. Bášová 
Zatím budou uloženy na provozních prostředcích, pokud bude investiční potřeba, tak je možno 
použít  - po schválení Zastupitelstvem KHK. 
 
 
K bodu 6 
Návrh Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje na vyřazení sanitních 
vozidel a zdravotnických přístrojů  
 
Seznámí Ing. Bášová 
V souladu se Směrnicí číslo 7 Rady Královéhradeckého kraje a dle Žádosti ředitele Zdravotnické 
záchranné služby Královéhradeckého kraje ze dne 22. 2. 2016 (Příloha č. 1) byla na webu 
Královéhradeckého kraje zveřejněna nabídka nepotřebného majetku Zdravotnické záchranné 
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služby Královéhradeckého kraje (od 23. 2. 2016 – 20. 3. 2016). Návrhy na vyřazení byly 
projednány v likvidační komisi ZZS KHK dne 17. 2. 2016 a dle zápisu likvidační komise ZZS 
KHK jsou vyřazovaná vozidla opotřebovaná náročným provozem.  

• Nabídka sanitních vozidel:  
1. VW T5 2,5 TDI 4Motion RZ: 3H9 5888 r. v. 2008, osobní automobil sanitní RLP, motor 

vznětový 2.461 ccm, 128 kW, vysoká střecha, pohon náprav 4Motion počet míst celkem 5 z 
toho 1 ležící, ZVS modré barvy, STK do 13. 10. 2016, HM000546 
Pořizovací cena 2 298 383,- Kč, účetní zůstatková cena ke dni 29. 2. 2016 – 241 315,- Kč 
Obecná cena stanovena soudním znalcem:  236 797,- Kč 
Vozidlo speciálně upravené na převoz novorozenců – zesílená elektroinstalace k zásuvce 
Dartin pro inkubátor. Transportní technika: nosítka s podvozkem Stryker, skládací transportní 
křeslo Stryker 

 
2. VW T5 2,5 TDI 4Motion RZ: 4H2 3422 r. v. 2009, osobní automobil sanitní RLP, motor 

vznětový 2.461 ccm, 128 kW, vysoká střecha, pohon náprav 4Motion počet míst celkem 5 z 
toho 1 ležící, ZVS modré barvy, STK do 11. 2. 2017, HM000747 
Pořizovací cena 476 697,- Kč, účetní zůstatková cena ke dni 29. 2. 2016 – 301 119,- Kč 
Obecná cena stanovena soudním znalcem:  195 899,- Kč 
Transportní technika: nosítka s podvozkem Stryker, skládací transportní křeslo Stryker 

 
3. VW T5 2,5 TDI 4Motion RZ: 3H8 3755 r. v. 2008 osobní automobil sanitní RLP, motor 

vznětový 2.461 ccm, 128 kW, vysoká střecha, pohon náprav 4Motion počet míst celkem 5 z 
toho 1 ležící, ZVS modré barvy, STK do 14. 4. 2016, HM000686 
Pořizovací cena 550.244,- Kč, účetní zůstatková cena ke dni 29. 2. 2016 – 212 765,- Kč 
Obecná cena stanovena soudním znalcem:  132 132,- Kč 
Transportní technika: nosítka s podvozkem Stryker, skládácí transportní křeslo Stryker 
závada motoru- vadné turbodmychadlo, opotřebovaná spojka nutná výměna 

 
4. VW T5 2,5 TDI 4Motion RZ: 3H9 4851 r. v. 2008 osobní automobil sanitní RLP, motor 

vznětový 2.461 ccm, 128 kW, vysoká střecha, pohon náprav 4Motion počet míst celkem 5 z 
toho 1 ležící, ZVS modré barvy, STK do 20. 7. 2016, HM000695 
Pořizovací cena 582 932,- Kč, účetní zůstatková cena ke dni 29. 2. 2016 – 230 732,- Kč 
Obecná cena stanovena soudním znalcem:  211 750,- Kč 
Transportní technika: nosítka s podvozkem Stryker, skládací transportní křeslo Stryker 
 

5. Nissan Almera RZ: NAJ 19-77  r. v. 1998 osobní automobil, motor benzínový 1392 ccm/ 64 
kW, 5 místný Hatchback, bez STK – z důvodu silné koroze karoserie, DDHMn004401 
Pořizovací cena 1 220,- Kč,  
Obecná cena stanovena soudním znalcem:  11 858,- Kč 
Oprava vozidla neekonomická - převýší obecnou cenu vozidla 

 
Vozidla opotřebovaná náročným provozem u ZZS KHK. Z vozidel demontovány držáky 
zdravotnických přístrojů, vysílačky a navigační zařízení, drobné poškození laku po odstranění 
polepů  ZZS z karoserie. 
    
O sanitní vozidla projevili zájem (žádosti jsou uloženy na odboru zdravotnictví): 
Zájemce Forma převodu Účel 
Fakultní nemocnice Hradec Králové Bezúplatný převod Vnitronemocniční převoz pacientů  
Obec Lochenice Bezúplatný převod Činnost JPO 
Město Železnice Bezúplatný převod Činnost JPO 
Obec Stěžery Bezúplatný převod Činnost JPO 

 



 5

ČR – Hasičský záchranný sbor KHK Bezúplatný převod Činnost JPO 
Oblastní nemocnice Náchod a.s. Bezúplatný převod Činnost dopravní zdravotní služby 
Obec Bezděkov nad Metují Bezúplatný převod Činnost JPO 
Vyšší odborná škola zdravotnická a 
Střední zdravotnická škola 

svěření 
k hospodaření PO  

Pro potřeby krajské příspěvkové 
organizace 

Václav Bittner prodej Dopravní zdravotní služba (Jičín) 
 

    
Na základě předběžného návrhu radní gesce zdravotnictví PharmDr. Jany Třešňákové byl 
předložen Radě Královéhradeckého kraje návrh na další využití nepotřebného majetku. Rada 
návrh na využití nepotřebného majetku schválila následovně: 

1. VW T5 2,5 TDI 4Motion RZ: 3H9 5888 
Rada Královéhradeckého kraje dne 18. 4. 2016 odsouhlasila bezúplatný převod formou 
darovací smlouvy Fakultní nemocnici Hradec Králové, IČ: 00179906. 

2. VW T5 2,5 TDI 4Motion RZ: 4H2 3422  
Vzhledem k tomu, že o sanitní vozidlo projevilo zájem zdravotnické zařízení založené 
Zdravotnickým holdingem KHK a.s., doporučila Rada Královéhradeckého kraje 
Zastupitelstvu schválit bezúplatný převod formou darovací smlouvy Oblastní nemocnici 
Náchod a.s. 

3. VW T5 2,5 TDI 4Motion RZ: 3H8 3755 o sanitní vozidlo nebyl projeven zájem. 
Závada motoru – Rada schválila prodej vozidla nebo odprodej na náhradní díly a uložila ZZS 
KHK zajistit odprodej či ekologickou likvidaci  

4. VW T5 2,5 TDI 4Motion RZ: 3H9 4851  
Rada Královéhradeckého kraje schválila v souladu se zřizovací listinou a směrnicí č. 7 Rady  
Královéhradeckého kraje svěření majetku k hospodaření příspěvkové organizaci zřízené  
Královéhradeckým krajem – VOŠ a SZŠ Hradec Králové, IČ 00581101 a uložila ZZS KHK 
zajistit předání movitého majetku Královéhradeckého kraje. 

 
5. Nissan Almera RZ: NAJ 19-77 o vozidlo nebyl projeven zájem 

Rada Královéhradeckého kraje schválila prodej, v případě neprodejnosti ekologickou 
likvidaci. 

Zdravotnická záchranná služba KHK současně zaslala nabídku nepotřebného majetku – 
zdravotnických přístrojů, viz příloha. Nabídka zdravotnických přístrojů obsahovala informaci, že 
přístroje je možné nabízet pouze zdravotnickým zařízením a proto nebyla nabídka zveřejněna na 
webu Královéhradeckého kraje. Nabídka byla zaslána pouze zdravotnickým organizacím 
založeným či zřízeným Královéhradeckým krajem, Fakultní nemocnici HK a středním 
zdravotnickým školám v kraji.  
O zdravotnické přístroje projevila zájem pouze Fakultní nemocnice Hradec Králové, která žádá o 
bezúplatný převod dobíjecích stanic v.č. 23412113 a 616001881 a defibrilátorů Lifepak 12 v.č. 
35506770 a 35096786.  

Rada Královéhradeckého kraje odsouhlasila bezúplatný převod zdravotnických přístrojů (viz. 
Žádost FN HK) formou darovací smlouvy Fakultní nemocnici Hradec Králové, IČ: 00179906 a 
zároveň pověřila ZZS KHK prodejem zbylých zdravotnických přístrojů za cenu určenou 
odborným posudkem.  

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. 
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Diskuse: 
MUDr. Voborník 
Dotaz na automobil s inkubátorem, zda by ho nevyužily naše nemocnice 
Ing. Procházka 
FN HK tento automobil využije pouze pro vnitroblokový převoz v rámci areálu nemocnice. 
 
 
K bodu 7 
Různé  
 
Žádné další návrhy k projednání nebyly. 
 
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 14.30. hodin bylo jednání ukončeno.  

 
Příští jednání výboru se koná dne 6. června 2016. 

 
 
 
 

 
 
Zapsala: Nováková Soňa   
 
 

……………………………………….. 
předseda výboru  

 


