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Z á p i s 
 

z  11. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
které se konalo dne 14. 4. 2014,  od 14.00  hod., v zasedací místnosti Karla Čapka – N2.903 

RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Omluveni: MUDr. Tichý 
 
Program jednání: 
 
  1.  Zahájení  
  2.  Schválení programu, volba ověřovatele zápisu, schválení hostů  
  3.  Kontrola usnesení  
  4.  Prohlášení/Letter of Comfort - návrh na převzetí ručení ke smlouvě o revolvingovém 

úvěru Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s.  
  5.  Investice nemocnic ZH KHK – informace  
  6.  Sdružení ozdravoven a léčeben okresu  Trutnov – prezentace  
  7.  Analýza naplňování koncepce zdravotnictví  
  8.  Různé  
  9.  Závěr  
 
 
K bodu 1 
Zahájení  
Jednání  11. výboru zdravotního  zahájil ve 14.00  hodin předseda výboru MUDr. Pavel Trpák, 
který přivítal přítomné členy výboru a hosty,  upozornil na materiály, které byly všem členům 
výboru zaslány před zasedáním  a dále řídil jednání výboru. 
 
 
 K bodu 2 
Schválení programu, volba ověřovatele zápisu, schválení hostů  
I. Schválení  navrženého programu 11.  jednání výboru zdravotního 

Předseda výboru seznámil přítomné s navrženým programem 11. jednání výboru 
zdravotního a zeptal se přítomných na připomínky k navrženému programu. 

II. Ověřovatelem zápisu byl navržen MUDr. Leoš Voborník  

III. Schválení přítomných hostů dle prezenční listiny: 
  Ing. Ludmila Bášová - vedoucí odboru zdravotnictví KÚ KHK 
 Vladimír Hrádek – ZH KHK 
   
Vzhledem k tomu, že žádné připomínky nebyly vzneseny, dal předseda výboru hlasovat o 
o předloženém návrhu usnesení.  

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování:   K návrhu  I)   II)  III)    

Pro  -   9  9  9 
Proti  -   0  0     0 
Zdržel se -    0  0  0 
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USNESENÍ 11/54/2014/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
  návrh programu 11. 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 KHK 
p. Vladimíra Hrádka, ZH KHK 
 

 
 K bodu 3 
Kontrola usnesení  
 
Usnesení z minulého jednání jsou obsahem programu dnešního jednání VZ 
 
USNESENÍ 10/50/2014/VZ  z minulého jednání 
• předložit informaci o celkových investičních požadavcích jednotlivých nemocnic ZH 

předloženo v bodu 5) programu 
 
• zajištění účasti zástupců Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s., na jednání 

výboru zdravotního Zastupitelstva KHK 
přítomen p. Hrádek 

 
 USNESENÍ 10/52/2014/VZ  z minulého jednání 
 vyhodnocení krátkodobých cílů Koncepce zdravotnictví 
předloženo v bodě 7 programu 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
 Pro  -  9 
 Proti  - 0  
 Zdržel se -  0 
 
 
USNESENÍ 11/55/2014/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  kontrolu usnesení z minulých jednání výboru 
 
 
 K bodu 4 
Prohlášení/Letter of Comfort - návrh na převzetí ručení ke smlouvě o revolvingovém úvěru 
Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s.  
 
Seznámila PharmDr. Jana Třešňáková 
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Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. má uzavřenu smlouvu o revolvingovém úvěr 
u Komerční banky a.s. s možností čerpání 50,0 mil. Kč. Platnost smlouvy vyprší dne 30. 5. 2014. 
Čerpání úvěru v minulém období činilo maximálně částku 27 407  tis. Kč (viz tabulka).  

Úvěr je používán na pokrytí závazků jednotlivých nemocnic vůči dodavatelům zdravotnického 
materiálu v případech, kdy nemocnice nemůže dodávku zaplatit přímo a hrozilo by prodlení, 
včetně všech souvisejících důsledků. Revolvingový úvěr a možnost jeho čerpání pozitivně 
napomáhá hospodaření jednotlivých nemocnic ZH Královéhradeckého kraje a.s. Revolvingový 
úvěr je uzavírán vždy na období 1 roku a z tohoto důvodu žádá Zdravotnický holding 
Královéhradeckého kraje a.s. Komerční banku o obnovu tohoto úvěru na období od 31. 5. 2014 
do 28. 5. 2015. Podmínkou k obdržení úvěru je nutnost schválení Prohlášení/Letter of Comfort 
ze strany Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. 

Královéhradecký kraj poskytuje zajištění úvěru formou Prohlášení/Letter of Comfort již od roku 
2009, kdy bylo toto prohlášení Komerční bankou a.s. poprvé vyžádáno. Od té doby je formou 
usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Prohlášení/Letter of Comfort každoročně 
obnovováno – nejedná se tedy o nový zajišťovací institut, avšak o obnovení původního, jak se 
tomu děje již několik let.  

Návrh smlouvy o revolvingovém úvěru a Prohlášení/Letter of Comfort jsou obsahově zcela 
stejné jako ty, které byly na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
podepisovány v minulých letech. 
Podpis Prohlášení/Letter of Comfort nemá přímý dopad do rozpočtu kraje. Dopad do rozpočtu 
Královéhradeckého kraje by byl pouze v případě, že by společnost Zdravotnický holding 
Královéhradeckého kraje a.s. nedostála svým závazkům plynoucím ze smlouvy o revolvingovém 
úvěru a místo ní by musel dostát závazkům Královéhradecký kraj. Úvěr je poskytován až do 
výše 50,0 mil. Kč. Čerpání se bude pohybovat do výše 30,0 mil Kč, případným zlepšením 
hospodářského výsledku nemocnic kraje se bude výše čerpání úvěru snižovat. 
 
Bez diskuse 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
 Pro  - 9  
 Proti  - 0  
 Zdržel se - 0  
 
USNESENÍ 11/56/2014/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. d o p o r u č u j e  
  schválit převzetí ručení ke smlouvě o revolvingovém úvěru Zdravotnického holdingu 

Královéhradeckého kraje a.s dle návrhu 
 
 
 K bodu 5 
Investice nemocnic ZH KHK – informace  
 
Pan Hrádek ze Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje podal vysvětlení 
k plánovaným investicím v nemocnicích ZH KHK - postup při schvalování investic v 
jednotlivých nemocnicích, zdroje čerpání finančních prostředků s tím, že se převážně řeší akutní 
havárie a nejnutnější opravy. Na nové investice finanční prostředky nejsou téměř žádné. 
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Diskuse:  
PharmDr. Třešňáková, MUDr. Trpák, MUDr. Plzák, p. Hrádek, p. Řezníčková 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
 Pro  -  9 
 Proti  - 0  
 Zdržel se - 0  
 
 
USNESENÍ 11/57/2014/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci k investicím nemocnic Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje 

a.s. 
 
        Příchod Ing. Pačesný, MUDr. Švábl 
 K bodu 6 
Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov – prezentace  
 
MVDr. Ing. Hejzlar, ředitel SOL Trutnov, zpracoval pro všechny členy výboru zdravotního 
písemnou prezentaci o činnosti SOL Trutnov, kterou předložil na zasedání výboru.  Všichni 
členové výboru obdrželi tuto prezentaci elektronicky před zasedáním výboru. 
V prezentaci byla podána podrobná informace o vzniku sdružení, její struktuře, zaměstnancích, 
financování, poskytované péči a dále byla podrobně popsána jednotlivá zdravotnická zařízení 
včetně fotografií a podrobných informací o poskytovaných službách, kapacitách, finančních 
podmínkách apod. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
 Pro  -  11 
 Proti  -   0  
 Zdržel se -   0  
 
 
USNESENÍ 11/58/2014/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  Informaci ke Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov 
 

    Příchod MUDr. Veselý 
 K bodu 7 
Analýza naplňování koncepce zdravotnictví  
 
 PharmDr. Třešňáková Předložila všem členům výboru materiál „Vyhodnocení krátkodobých 
cílů Koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje“, který členové výboru obdrželi před 
zasedáním výboru elektronicky. 
Upozornila, že to je zatím pracovní verze, kde je vyhodnoceno období 2011 - 2013  včetně 
tabulky „seznamu lůžek jednotlivých nemocnic ZH KHK. Požádala členy výboru k vyjádření ke 
zpracování a obsahu předloženého materiálu. 
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Dále probíhala diskuse k jednotlivým pasážím tohoto materiálu s připomínkami, návrhy a 
podněty na dopracování hodnocení a upozornění na řešení konkrétních problémů včetně 
financování. Dále bylo diskutováno k otázce vývoje koncepce v dalších letech a problematice 
zdravotní péče celkově. 
PharmDr. Třešňáková uvedla, že s příchodem nového ředitele Zdravotnického holdingu KHK 
a.s. by měla být zahájena práce na zpracovávání koncepce zdravotnictví na období 2015 – 2020 a 
dále uvedla, že jednotlivé fáze zpracovávané koncepce budou předkládány k připomínkování 
zdravotnímu výboru. 
MVDr. Ing. Hejzlar vznesl poznámku k přílišné obsáhlosti stávající koncepce zdravotnictví. 
 
Diskuse se zúčastnili: 
MUDr. Trpák, p. Řezníčková, Ing. Pačesný, MUDr. Plzák, MUDr. Voborník, MUDr. Veselý, 
MUDr. Fink MVDr. Ing. Hejzlar, p. Fialová. 
 

Odchod MUDr. Fink 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
 Pro  -  11 
 Proti  -   0 
 Zdržel se -   0 
 
USNESENÍ 11/59/2014/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  analýzu naplňování Koncepce zdravotnictví 
 
 
 K bodu 8 
Různé  
 
• PharmDr. Třešňáková informovala o výsledku výběrového řízení na ředitele Zdravotnického 

holdingu Královéhradeckého kraje a,s. a podala informaci o vybraném kandidátovi MUDr. 
Jiřím Skřivánkovi, MBA, který bude představen na příštím jednání výboru zdravotního. 

 
• MUDr. Veselý vznesl dotaz k otázce výstavby Oblastní nemocnice Náchod, která se dostává 

do dnes již velkého několikaletého skluzu. 
PharmDr. Třešňáková  
odpověděla, že harmonogram se velice prodlužuje. V současné době probíhá 0 etapa 
výstavby, která je prakticky jen přípravou staveniště. Výběrové řízení na zpracovatele se 
muselo zrušit a posunuje se na konec roku 2015 až začátek roku 2016. 
MUDr. Veselý  
požádal o přijetí usnesení k dopadům posunu rekonstrukce nemocnice v Náchodě. 
PharmDr. Třešňáková  
navrhla pozvat na výbor zdravotní vedoucí odboru investic Krajského úřadu KHK 

Diskuse: 
p. Fialová, MUDr. Trpák, MUDr. Veselý, PharmDr. Třešňáková, MUDr. Švábl, Ing. 
Pačesný 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
 Pro  - 10  
 Proti  -   0  
 Zdržel se -    0 
 
USNESENÍ 11/60/2014/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. ž á d á  
  PharmDr. Janu Třešňákovou o předložení dopadů posunutí termínu rekonstrukce ON 

Náchod a zpracování příčin proč k tomuto stavu došlo 
II.  ž á d á  
  PharmDr. Janu Třešňákovou o vypracování krizového scénáře pro Oblastní nemocnici 

Náchod a.s. pro případ, že výstavba nemocnice se bude dále zpožďovat 
 
 K bodu 9 
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 15.45  hodin bylo jednání ukončeno.  

 
Příští jednání výboru se koná 9. 6. 2014 

 
 
 
 

 
 
Zapsala: Nováková Soňa    
 

 
 
 
 

 
 
 
 

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


