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Z á p i s 

 
ze 15. jednání Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 27. 1. 2015 od 9.00 hod.  
v RegioCentru Nový pivovar, Hradec Králové 

 
 

 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
 
Omluveni: Pastorčák, Cabicar, Kopřivová, Franc, Janeček, Skřivánek 
 
 
Program jednání: 
 

1.   Zahájení, přivítání přítomných, představení a schválení přizvaných hostů, schválení 
programu jednání, volba ověřovatele zápisu  
 

2.    Výhled programového období – evropské granty (pozvána: RNDr. Zita Kučerová PhD. 
– ředitelka CIRI) 

 
3. Příprava výběrového řízení na NIS – Nemocniční informační systém  

(pozváni: PharmDr. Jana Třešňáková – členka Rady KHK pro odvětví zdravotnictví,  
Dr. Ing. Jiří Bedrlík – IT manažer Zdravotnického holdingu, a. s.) 

 
4. Zdravotnictví – výhled hospodaření Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje, 

a. s. a jednotlivých nemocnic (pozváni: PharmDr. Jana Třešňáková – členka Rady KHK 
pro odvětví zdravotnictví, Ing. Josef Prokeš – ekonom Zdravotnického holdingu KHK,  
a. s., MUDr. Jiří Skřivánek, MBA – předseda představenstva Zdravotnického holdingu 
KHK, a. s.) 
 

5. Krajský plán vytváření příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 
Královéhradeckého kraje na období 2014 – 2016 (pozvána: Mgr. Jana Fiedlerová – odbor 
sociálních věcí – rozvoj lidských zdrojů, Evropský sociální fond, rozvojové projekty) 

 
6. Předběžné výsledky hospodaření Královéhradeckého kraje 

 
7. Různé - daňové příjmy a půjčky Královéhradeckého kraje 

 
8. Závěr        

     
Jednání v 9:00 hodin zahájil a řídil předseda Finančního výboru Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje Ing. Petr Kebus, který přítomné uvítal a vyjádřil se k materiálům, 
které byly distribuovány před jednáním. 
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K bodu 1 
 
Zahájení, přivítání přítomných, představení a schválení přizvaných hostů, schválení 
programu jednání, volba ověřovatele zápisu Ing. Martina Puše. 
 

 
Hlasování: 

 
  I. Pro  -    9 II. Pro  - 8  
   Proti  -    0  Proti  - 0 
   Zdržel se -    0  Zdržel se - 1 
 
 
USNESENÍ VF/15/1/2015 
Finanční výbor Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I. s c h v a l u j e 
 
§ přítomnost hostů: PharmDr. Jany Třešňákové, MUDr. Jiřího Skřivánka, MBA,  

Ing. Josefa Prokeše, RNDr. Zity Kučerové, Dr. Ing. Jiřího Bedrlíka,  
Bc. Tomáš Grulich, Věry Kopřivové a Ing. Vladimíra Soběslava na jednání 
Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje dne 27. 1. 2015; 

§ program 15. jednání Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje; 
 

 
II. v o l í 
 
Ing. Martina Puše ověřovatelem zápisu. 

 
 
K bodu 2 
 
Výhled programového období – evropské granty 

- pozvaná RNDr. Zita Kučerová PhD. – ředitelka CIRI, seznámila členy Finančního 
výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje o výhledu programového období na rok 
2014-2020 

- dále RNDr. Kučerová PhD. sdělila členům finančního výboru důležitost, že Evropská 
komise nebude poskytovat finanční prostředky až do roku 2022 – 2023, ale bude 
používat tzv. Výkonnostní rámec (finanční závislost na rychlosti a kvalitě čerpání) 

- Evropská Komise bude po tříletém období provádět kontrolu nad čerpáním finančních 
prostředků v České republice v rámci operačních programů (v případě kladného 
vyhodnocení finanční prostředky poskytne dále)  

- bylo sděleno prodloužení pravidla čerpání finančních prostředků v rámci operačních 
programů na 1 rok a byla zavedena tzv. kondicionalita - podmínka, kterou musí ČR splnit 
(např. Zákon o státní službě) 

- v současné době jsou k dispozici nejvýznamnější operační programy (např. Integrovaný 
regionální OP, OP Doprava, OP Životního prostředí a také OP Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost a OP Výzkum, vývoj a vzdělávání) 
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- RNDr. Kučerová PhD. dále informovala členy finančního výboru o pravidlech 
spolufinancování Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 
2014-2020 (obecně platí, že max. podpora Evropské Komise bude 85 % - MAS – Místní 
akční skupiny) 

- spolufinancování bude celkem ve výši 15 % (tvrdé finanční prostředky – podíl příjemce 
10 %, veřejné zdroje 5 % a měkké finanční prostředky – podíl příjemce 5 %, veřejné 
zdroje 10 %) 

- Ing. Táborský vyjádřil, že stávající operační programy probíhající v Královéhradeckém 
kraji jsou převážně tzv. „měkké“ a jsou ve své podstatě kryté 100% dotací (evropskou  
a státní), zatímco tzv. „tvrdé“ operační projekty v Královéhradeckém kraji jsou vzácné 

- dále Ing. Táborský vznesl dotaz v oblasti financování veřejných komunikací 
v Královéhradeckém kraji, které není nadále dořešeno a vyjádřil nedůvěru v dodržování 
termínů u jednotlivých výzev v rámci plnění operačních programů v ČR (prozatím OP 
nebyly schváleny) 

- RNDr. Kučerová PhD. seznámila členy finančního výboru o složení pracovních skupin 
RSK - Doprava, sociální oblast, zdravotnictví, vzdělávání (KAP, MAP), venkov (CLLD, 
MAS), obce a města (ORP, ITI), životní prostředí, výzkum a inovace a podnikání, které 
se skládají ze zástupců regionálních partnerů a významných subjektů, odborníků, 
zástupců KHK a z min. jednoho člena RSK 

- PhDr. Kučerová PhD. zmínila možnost financování oblasti zdravotnictví 
v Královéhradeckém kraji tvrdými projekty na základě kritérií pro poskytnutí finančních 
prostředků (např. závazná péče, počet lůžek) 

- na závěr PhDr. Kučerová PhD. informovala členy Finančního výboru Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje o finančních nástrojích, které bude CIRI využívat 
v programovém období 2014-2020 (finanční závislost na rychlosti a kvalitě čerpání) 
 

Diskutující: Kučerová, Táborský, Veselý, Lochman, Kebus, Maček, Kalenda, Skřítecká, Bém 

 
Hlasování: 

I. Pro  -    9 
Proti         -   0 

  Zdržel se -    0   
 
 
 
USNESENÍ VF/15/2/2015 
Finanční výbor Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I. b e r e   n a   v ě d o m í 
informaci o výhledu programového období 2014 – 2020 – příprava programového 
období Královéhradeckého kraje 
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K bodu 3 
 
Příprava výběrového řízení na NIS – Nemocniční informační systém 

- pozvaný Dr. Ing. Jiří Bedrlík – IT manažer Zdravotnického holdingu, a. s. - seznámil 
členy Finančního výboru Zastupitelstva KHK s přípravou výběrového řízena na NIS – 
Nemocniční informační systém 

- Dr. Ing. Bedrlík informoval členy finančního výboru o přípravě obměny  
NIS ve zdravotnických zařízeních KHK dle předložených materiálů, dále o nutnosti 
změny stávajícího stavu softwaru (SW) a hardwaru (HW) používaných v nemocnicích 
Zdravotnického holdingu KHK, a. s. vzhledem k provedené analýze v jednotlivých 
nemocnicích (zastaralé HW vybavení – z roku 1996) 

- Ing. Kebus vznesl dotaz – pokud se vypíše výběrové řízení na NIS – Nemocniční 
informační systém, zda proběhne realizace během 2 – 3 let a zda z toho vyplývá, že 
v letošním roce nebude potřeba finančních prostředků na IT od Královéhradeckého kraje 

- Ing. Táborský se dotázal, zda 20 mil. Kč na tuto oblast bude čerpáno a jak budou využity 
a dále položil dotaz, z jakého důvodu se IT vybavení v nemocnicích neobměňuje 
průběžně 

- Ing. Bedrlík zodpověděl na dotazy - nejnovější servery jsou zakoupeny s podporou  
na 5 let a firmy to znevýhodní natolik, že další podpora je dražší než hardware nový 

- tato podpora končí letos u většiny nemocnic v Královéhradeckém kraji, v Trutnově  
je zastaralejší HW vybavení (z roku 1996) 

- letos končí podpora operačního systému Windows XP, která vyřadila většinu pracovních 
stanic z možnosti dalšího využívání, proto je důležité řešení obměny  

- původní myšlenka byla, že se letos obmění NIS, který obsahuje moderní i staré části – 
představa náhrady starších systémů novými, což se aktuálně ukazuje jako neprůchozí 
z hlediska právního 

- Ing. Táborský se zeptal, zda v ČR existují zařízení, které rozpoznají, jaký SW je efektivní 
a jak ho využívat (zadávací dokumentace na pořízení SW) 

- Dr. Ing. Bedrlík zodpověděl dotaz - popis procesů v jednotlivých nemocnicích je 
individuální a po stránce SW se budou muset systémy v nemocnicích prozatím urdržovat 
než se vysoutěží obnova NIS – podklady pro realizaci výběrového řízení jsou připraveny 
(dokumentace, popisy společně s CIRI a KÚ KHK) 

- dále Dr. Ing. Bedrlík informoval členy finančního výboru o nutnosti rozdělit finanční 
prostředky do zhruba tří let, aby se mohly vytvářet finanční prostředky na odpisech a HW 
se mohl obnovovat postupně 

Diskutující: Bedrlík, Kebus, Táborský, Veselý 
 
 
 
Hlasování: 

I.    Pro  -    9   
  Proti  -    0    
  Zdržel se -    0   
 
 
USNESENÍ VF/15/3/2015 
Finanční výbor Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
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I. b e r e   n a   v ě d o m í 

  informaci o připravovaném výběrovém řízení na NIS – Nemocniční informační 
systém 

 
K bodu 4 
 
Zdravotnictví – výhled hospodaření Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje,  
a. s. a jednotlivých nemocnic 

- Ing. Josef Prokeš dle předložených materiálů seznámil členy Finančního výboru 
Zastupitelstva KHK o výsledcích hospodaření k 31. 11. 2014, který byl ve výši 
113.336.000 Kč, o stavu pohledávek a závazků z obchodních vztahů (pohledávky jsou 
vyšší než závazky, dokonce i v Náchodě)  

- dále Ing. Prokeš informoval členy finančního výboru o výhledu výsledku hospodaření 
s dotací u jednotlivých nemocnic KHK k 31. 12. 2014  

- dále byly poskytnuty informace o ztrátě z minulých let u jednotlivých nemocnic v KHK 
- Ing. Prokeš představil členům finančního výboru výhled hospodaření Zdravotnického 

holdingu KHK, a. s. na rok 2015 – předpokládá se zvýšení hospodářského výsledku  
o 1,3 % násobku výsledku hospodaření nemocnic za rok 2014 a dále je předpokládáno 
zvednutí tarifní mzdy zaměstnanců nemocnic v KHK o 5 %  

- Ing. Táborský a členové finančního výboru diskutovali dotaci poskytnutou nemocnici 
Náchod ve výši 50 mil. Kč (likvidace dluhu z předešlých let – nyní snížen dluh na  
215 mil. Kč)  

- Ing. Táborský zmínil důležitost rozdělení přidělené dotace mezi jednotlivé nemocnice 
v Královéhradeckém kraji (efektivní a včasné využití za cílem snižování dlouhodobého 
zadlužení nemocnic)  

- Ing. Kebus zmínil nemocnici v Náchodě, která má z  ekonomického hlediska největší 
dluh, který je kryt dotací od Královéhradeckého kraje a vyjádřil nesouhlas s přidělováním 
dotací pouze nemocnici Náchod vzhledem k její zadluženosti oproti jiným nemocnicím 
v Královéhradeckém kraji  

- Ing. Puš položil dotaz v oblasti dopadu úhradové vyhlášky na hospodářský výsledek 
jednotlivých nemocnic v Královéhradeckém kraji a jaký vliv bude mít na hospodaření 
úsporný systém řízení, což by mohlo být předmětem dalšího jednání Finančního výboru 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  

- Ing. Soběslav vyjádřil nesouhlas s dalším poskytováním dotace nemocnicím 
v Královéhradeckém kraji, ve srovnání s ostatními kraji poskytuje KHK vysoký objem 
finančních prostředků 

- PharmDr. Třešňáková informovala členy finančního výboru o kritickém stavu některých 
oddělení v nemocnicích KHK (převážně dětské oddělení) a poukázala na nutnost 
rozhodnutí, zda bude dětské oddělení zařízeno v každém kraji  

- PharmDr. Třešňáková na závěr informovala členy finančního výboru o postupném 
provádění restrukturalizace v jednotlivých nemocnicích v Královéhradeckém kraji  
a sdělila problém v oblasti úbytku pracovní síly v nemocnicích ČR (vystudovaní doktoři 
z ČR pracují v zahraničí) 

 
Diskutující: Prokeš, Třešňáková, Táborský, Kebus, Puš, Soběslav, Veselý, Lochman 
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Hlasování: 
I. Pro  -    9  

Proti  -    0   
 Zdržel se -    0   
 

 
USNESENÍ VF/15/4/2015 
Finanční výbor Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I. b e r e   n a   v ě d o m í 
předběžné výsledky hospodaření Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje, 
a. s. a jednotlivých nemocnic za r. 2014 a výhled hospodaření na r. 2015  

 
 
K bodu 5 
 
Krajský plán vytváření příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 
Královéhradeckého kraje na období 2014 – 2016  

- Bc. Tomáš Grulich, zastupující Mgr. Janu Fiedlerovou, seznámil členy Finančního 
výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje o Krajském plánu vytváření příležitostí 
pro osoby se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje na období 2014 – 2016 

- Krajský plán vytváření příležitostí pro osoby se zdravotním postižením KHK je vytvářen 
již od r. 2004 a průběžně je aktualizován, vychází z náhradního plánu pro osoby se 
zdravotním postižením a má několik částí, které se týkají jednotlivých odborů Krajského 
úřadu Královéhradeckého kraje, které provádějí realizaci a průběžné monitorování 
naplňování opatření krajského plánu  

- dále Bc. Grulich upozornil na skutečnost, že přijetím Krajského plánu vytváření 
příležitostí pro osoby se zdravotním postižením Královéhradeckému kraji nevznikají 
žádné finanční náklady (max. náklady v některých dílčích opatřeních, které budou 
přijaty) 

- Ing. Táborský se dotázal na možnost zaměstnávání hendikepovaných a zdravotně 
postižených lidí, kde jsou podmínky pro zapojení do pracovního procesu daleko složitější 
oproti zdravým lidem a jaká je snaha přiblížit se stavu, aby byly nastaveny rovné 
příležitosti v rámci Královéhradeckého kraje 

- Bc. Grulich odpověděl tím, že by bylo řešením vytvářet pracovní příležitostí pro osoby 
zdravotně a mentálně postižené pomocí zprostředkovatelů (např. SKOK do života, 
chráněné dílny od úřadu práce) 

- dále poukázal na složitost poskytování pracovních příležitostí osobám mentálně  
a zdravotně postiženým z hlediska požadavků od zaměstnavatelů, náplni práce  
u jednotlivých pracovních pozic a dále např. plnění termínu dodávek  

- je vhodné poskytovat pracovní příležitosti tam, kde zaměstnanec se zdravotním 
postižením nemusí vykonávat činnost, kde je potřebné dodržovat určité termíny 
(vzhledem k zdravotnímu stavu zaměstnávaných osob) 

- Ing. Kebus vznesl dotaz, kolik je mentálně a zdravotně postižených osob 
v Královéhradeckém kraji a kolik z nich by mohlo být zahrnuto do pracovního procesu 

- Bc. Grulich – odhad 10 % obyvatel z 550 tis. obyvatel v Královéhradeckém kraji, ale je 
problém odhadnout, kolik lidí by mohlo být zahrnuto do pracovního procesu, jelikož není 



 7

přímý ukazatel, dle kterého by bylo možné provádět poskytování pracovních příležitostí 
osobám se zdravotním postižením 

- Ing. Ivana Skřítecká se dotázala na podporu terapeutických dílen a zda je možnost jejich 
realizace 

- Bc. Grulich zmínil jednu z existujících sociálně-terapeutických dílen u Barevných domů 
Hajnice, v procesu Dvůr Králové nad Labem 

- Bc. Grulich informoval členy Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého 
kraje, dle novely Zákona o sociálních službách, o skutečnosti, že Ministerstvo práce  
a sociálních věcí přerozděluje finanční prostředky určené jednotlivým krajům dle 
stanoveného směrného čísla (koeficientu) a jednotlivé kraje se poté rozhodují přímo  
o dotacích poskytovatele sociálních služeb 

Diskutující: Grulich, Táborský, Kebus, Kalenda 
 
 
Hlasování: 

I.  Pro  -    8  
Proti  -    0   

 Zdržel se -    0 

 

USNESENÍ VF/15/5/2015 
 

I. b e r e   n a   v ě d o m í 
krajský plán vytváření příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 
Královéhradeckého kraje na období 2014 – 2016 
 

 
K bodu 6 
Předběžné výsledky hospodaření Královéhradeckého kraje 

- pozvaný Ing. Vladimír Soběslav sdělil předběžný výsledek hospodaření 
Královéhradeckého kraje za rok 2014 ve výši 300 mil. Kč (zvýšení příjmu z daní, snížení 
úroků, vrácení peněz z půjček, zisk z projektů, apod.) 

- Ing. Kebus informoval o důležitosti projednání 1. změny rozpočtu na rok 2015 (rozdělení 
přebytku hospodaření), 5. změny rozpočtu roku 2014 a financování odboru školství 
v souvislosti s optimalizací vybraných škol v Královéhradeckém kraji na dalším jednání 
Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

 
Diskutující: Soběslav, Kebus 

Hlasování: 
I. Pro  -    9  

Proti  -    0   
 Zdržel se -    0 
 
   
USNESENÍ VF/15/6/2015 
Finanční výbor Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
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I. s o u h l a s í 
s předběžnými výsledky hospodaření Královéhradeckého kraje 

 
 
K bodu 7 
 
Různé - daňové příjmy a půjčky Královéhradeckého kraje 

- pozvaný Ing. Vladimír Soběslav seznámil členy Finančního výboru Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje se stavem daňových příjmů a půjček Královéhradeckého kraje 
k 31.12.2014 

- Ing. Kebus informoval o částce 162,5 mil Kč, která byla již splacena, výhledově bude 
Královéhradecký kraj splácet ještě o 100 mil. Kč více a dále o půjčkách, které nejsou 
Královéhradeckým krajem dále poskytovány  

- Ing. Táborský seznámil členy Finančního výboru Zastupitelstva KHK, dle předložených 
materiálů, o výši jednotlivých půjček poskytovaných Královéhradeckým krajem  
a zdůraznil nutnost dodržování termínů splatnosti vyplývajících ze smlouvy 

 
Diskutující: Kebus, Soběslav, Táborský, Svatý 
 

Hlasování: 
I.  Pro  -    9  

Proti  -    0   
 Zdržel se -    0   
 

 
 
 
 
 

USNESENÍ VF/15/7/2015 
Finanční výbor Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I.  b e r e  n a  v ě d o m í 
daňové příjmy a půjčky KHK 

 
 
Závěr  
 

Předseda poděkoval členům finančního výboru za účast na jednání a vzhledem k tomu,  
že byly vyčerpány všechny body programu, v 11:45 hodin jednání ukončil.  

  
 
 

 
Zapsala: Bc. Aneta Satrapová, tajemnice  

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 

 


