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Z á p i s 
 

z  13. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
které se konalo dne 8. 9. 2014,  od 14.00  hod., v zasedací místnosti Karla Čapka – N2.903 

RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Omluveni: Ing. Pačesný, MUDr. Tichý, p. Vodičková, MUDr. Záleský 
 
Program jednání: 
  1.  Zahájení  
  2.  Schválení programu, volba ověřovatele zápisu, schválení hostů  
  3.  Kontrola usnesení  
  4.  Příprava  programovacího období 2014 – 2020 ve zdravotnictví KHK  
  5.  Zdravotnická záchranná služba KHK – informace  
  6.  Vývoj hospodaření Zdravotnického holdingu KHK a.s.  
  7.  Zadávací řízení projektu „Přístrojové vybavení nemocnic KHK – Terapeutický RTG 

pro ozařovny a pole ionizačních komor včetně software pro radioterapii“  
  8.  Oblastní nemocnice Náchod a.s. – informace k výstavbě  
  9.  Různé  
  10.  Závěr  
 
 
K bodu 1 
Zahájení  
Jednání  13. výboru zdravotního  zahájil ve 14.00 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  
I. Schválení  navrženého programu 13.  jednání výboru zdravotního 

Předseda výboru seznámil přítomné s navrženým programem 13. 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 
 Ing. Jan Zachoval – vedoucí odboru investic KÚ KHK 
 Ing. Josef Prokeš – ZH KHK a.s. 
   Vladimír Hrádek – ZH KHK 
 MUDr. Jiří Mašek – ředitel ZZS KHK 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování:  k návrhu  I - II  - III současně   
Pro  - 7     
Proti  - 0         
Zdržel se - 0    
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USNESENÍ 13/66/2014/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
  návrh programu 13. 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 dle prezenční listiny: 

Ing. Ludmilu Bášovou - vedoucí odboru zdravotnictví KÚ KHK 
Ing. Jana Zachovala -  vedoucí odboru investic KÚ KHK 
Ing. Josefa Prokeše -  ZH KHK a.s. 
Vladimíra Hrádka -  ZH KHK a.s. 
MUDr. Jiřího Maška -  ředitele ZZS KHK 
 

        MUDr. Švábl příchod 15.10 hod 
 
 K bodu 3 
Kontrola usnesení  
Po kontrole usnesení, konstatoval předseda výboru, že všechna usnesení z minulých jednání jsou 
splněna. 
 
Bez diskuse. 
 
 
 K bodu 4 
Příprava programovacího období 2014 – 2020 ve zdravotnictví KHK  
Informaci k tomuto bodu podala Ing. Bášová, současně také omluvila RNDr. Kučerovou, 
ředitelku Centra investic, rozvoje a inovací, která se původně měla jednání zúčastnit. 
Informovala o jednáních, která probíhala v rozmezí června až srpna 2014 s cílem předběžného 
vydefinování priorit investičního zacílení ve zdravotnictví  Královéhradeckého kraje. Dále 
podala informaci, že jednání byla předběžná, protože zatím nejsou známy konkrétní data a výše 
přidělených financí na projekty EU.  Dle jednotlivých oblastí programů by předběžně podmínky 
pro splnění přidělení prostředků z EU splňovaly Fakultní nemocnice Hradec Králové a Oblastní 
nemocnice Náchod, Trutnov, Jičín. 

Dále ing. Bášová informovala o jednání k tomuto tématu, které proběhlo v srpnu 2014 za účasti 
zástupců Královéhradeckého kraje, Fakultní nemocnice HK a Zdravotnického holdingu KHK. 

Seznámila přítomné s připravovanými projekty za jednotlivé krajské nemocnice i za příspěvkové 
organizace s vyčíslením potřebných financí.  

Dále seznámila i s konkrétními požadavky na investice z EU,  o které chce žádat Fakultní 
nemocnice Hradec Králové., s tím, že všechny tyto plánované požadované prostředky za 
zdravotnictví, určitě převýší částku přidělených finančních prostředků. 
Dále se odvíjela diskuse k tomuto tématu a k financování rekonstrukce Oblastní nemocnice 
Náchod, kde přidělené prostředky v minulém období nakonec nebyly pro tuto nemocnici 
využity.  
 
Diskuse se zúčastnili: 
MUDr. Plzák, p. Řezníčková, MVDr. Ing. Hejzlar, Ing. Bášová, MUDr. Fink, MUDr. Trpák, p. 
Fialová, MUDr. Voborník 
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MUDr. Fink  - požádal, zda by bylo možné zajistit seznam plánovaných projektů 
Královéhradeckého kraje (v oblasti zdravotnictví) z prostředků EU. 
 
MUDr. Plzák – nabídl, že může zajistit účast ministerského úředníka na výboru zdravotním, 
který by podal relevantní informace k programovém období 2014 -2020, týkající se 
Královéhradeckého kraje. 
 
Z výše uvedené diskuse byly podány návrhy usnesení.   
 
Hlasování: 
Pro  - 8  
Proti  - 0  
Zdržel se - 0  
 
USNESENÍ 13/67/2014/VZ 
Výbor zdravotní Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  Informaci k přípravě programovacího období 2014   2020 ve zdravotnictví 

Královéhradeckého kraje 
II.  ž á d á  
  odbor investic Královéhradeckého kraje a gestora zdravotnictví Královéhradeckého 

kraje o předložení seznamu plánovaných investic pro zdravotnictví v 
Královéhradeckém kraji v plánovacím období 2014 -2020 s předpokládanou cenou 
vyšší než 10 mil. Kč 

III. ž á d á  
  gestora zdravotnictví PharmDr. Třešňákovou ve spolupráci s poslancem a členem 

výboru MUDr. Plzákem, domluvit návštěvu odpovědného ministerského úředníka na 
jednání výboru zdravotního, k podání informací o programovacím období 2014 -
2020 v Královéhradeckém kraji 

 
 
 K bodu 5 
Zdravotnická záchranná služba KHK – informace  
Podrobné informace k činnosti Zdravotnické záchranné služby podal ředitel MUDr. Mašek 
Informace se týkala: 

• Statistických údajů a změn, které proběhly za posledních 10 let v ZZS KHK 
• Personálního zajištění a podmínek ve ZZS KHK 
• Rozpočtu a financování ZZS KHK  
• Zákona o Zdravotnické záchranné službě  
• Plánu plošného pokrytí kraje 
• Letecké záchranné služby  
• Investicí a majetku ZZS KHK  
• IOP a IOP 23 
• Nastavení rendez-vous systému 
• Budování urgentních příjmů i v oblastních nemocnicích 
• Digitalizace ZZS KHK a kompatilibita s nemocnicemi 
• Nastavení 3 režimů výjezdů ZZS – kategorizace výjezdů – z hlediska bezpečnosti 

silničního provozu 
 

MUDr. Veselý příchod 15.10 hod 
MUDr. Fink odchod 15.10 hod 
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Diskuse: 
MUDr. Voborník, Ing. Prokeš, MUDr. Trpák, MUDr. Plzák, p. Řezníčková, MVDr. Ing. Hejzlar 
 
       
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
Pro  -  8 
Proti  -  0 
Zdržel se - 0  
 
 
USNESENÍ 13/68/2014/VZ 
Výbor zdravotní  Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci ke Zdravotnické záchranné službě Královéhradeckého kraje 
II.  d o p o r u č u j e  
  aby výběrové řízení na NIS v jednotlivých nemocnicích Zdravotnického holdingu 

KHK a.s. bralo v úvahu potřebnou kompatibilitu s NIS Zdravotnické záchranné 
služby Královéhradeckého kraje a potažmo i Fakultní nemocnicí Hradec Králové 

 
MUDr. Švábl odchod 16.35 hod 

 
  
K bodu 6 
Vývoj hospodaření Zdravotnického holdingu KHK a.s.  
Všichni členové výboru zdravotního obdrželi na začátku jednání 2 tabulky s výsledky 
hospodaření nemocnic včetně závazků a pohledávek nemocnic. 
 
S tímto bodem seznámil Ing. Prokeš, ekonom Zdravotnického holdingu a člen představenstva ZH 
KHK 
 
Ing. Prokeš podrobně vysvětlil jednotlivé položky výsledků dle předložených tabulek.  
 
Dále probíhala diskuse k výše uvedenému tématu: 

• Dotaz na využití 50 mil dotace – použití dle schválení 
• Zvyšování platů zdravotnických zaměstnanců – náklady pro nemocnice 
• Plán hospodaření vzhledem k výsledku na konci roku 
• Hospodaření Zdravotnického holdingu KHK a.s., vize dalšího fungování, navyšování 

managementu a zvyšování mzdových nákladů  
• Náklady Oblastních nemocnic na členy orgánů Zdravotnického holdingu  
• Dotaz na zadání zakázky na posouzení projektu Oblastní nemocnice Náchod v celkové 

částce 4 mil. Kč 
• Dotaz k NIS – přijetí hlavního IT experta na ZH KHK – další postup  

 
Diskuse se zúčastnili: 
p. Řezníčková, MUDr. Plzák, p. Fialová, MUDr. Voborník, Ing. Zachoval, MUDr. Veselý, Ing. 
Bášová, Ing. Prokeš  
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
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Hlasování: 
Pro  -  7 
Proti  -  0 
Zdržel se - 0  
 
USNESENÍ 13/69/2014/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci k vývoji hospodaření Zdravotnického holdingu KHK a.s. s tím, že žádá o 

vysvětlení výši poplatku za energie v Oblastní nemocnici Jičín a.s. a Oblastní 
nemocnici Náchod a.s 

II.  ž á d á  
  Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. o poskytnutí schváleného 

upraveného rozpočtu Zdravotnického holdingu KHK a.s. na rok 2014 
III. p o v a ž u j e  
  za důležité aby se příštího jednání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje zúčastnil 

předseda představenstva Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s. 
MUDr. Jiří Skřivánek, MBA a představil fungování a financování Zdravotnického 
holdingu Královéhradeckého kraje a.s. 

IV.  p o ž a d u j e  
  od radní pro zdravotnictví Královéhradeckého kraje a předsedy představenstva 

Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s. vysvětlení, proč jsou po 
jednotlivých nemocnicích nově požadovány vysoké platby pro Zdravotnický holding 
KHK a.s., za účast jejich zástupce v představenstvu nemocnic. Tento paušál, odhadem 
1,5 mil Kč ročně, je dalším zvyšováním nákladů nemocnice a odčerpáváním 
prostředků na zdravotní péči 

V. ž á d á  
  aby na příštím jednání výboru zdravotního byla přednesena zpráva o vývoji příprav 

obnovy NIS v jednotlivých nemocnicích a zároveň žádá o účast IT experta 
Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s. na jednání výboru zdravotního 

 
 
 K bodu 7 
Zadávací řízení projektu „Přístrojové vybavení nemocnic KHK – Terapeutický RTG 
pro ozařovny a pole ionizačních komor včetně software pro radioterapii“  
 
 S bodem seznámil  p. Hrádek 
Usnesením RK/24/885/2013 schválila Rada KHK přípravu projektu na přístrojové vybavení 
nemocnic Královéhradeckého kraje v rámci ROP Severovýchod pro nové výzvy 2013 – 2014. 
Předpokládaná hodnota zakázky „Přístrojové vybavení nemocnic“ překračuje hranici pro 
významnou veřejnou zakázku (50 mil. Kč bez DPH). 

Dále usnesením RK/33/1354/2013 ze dne 14. 10. 2013 Rada KHK doporučila Zastupitelstvu 
KHK schválit odůvodnění významné veřejné zakázky. Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje 
schválilo usnesením ZK/10/568/2013 ze dne 4. 11. 2013, v souladu s § 156 Zákona č. 137/2006 
Sb. o veřejných zakázkách a s vyhláškou č. 232/2012 Sb., odůvodnění veřejné zakázky 
„Přístrojové vybavení nemocnic Královéhradeckého kraje II.“ Následně Rada 
Královéhradeckého kraje schválila usnesením RK/9/510/2014 ze dne 14. 4. 2014 vyhlášení 
veřejné zakázky s názvem „Přístrojové vybavení nemocnic Královéhradeckého kraje II“. 

Výsledek této zakázky bude Radě KHK předložen pro ukončení hodnocení dílčích částí B a C. 
Již nyní je však zřejmé, že uchazeči nesplnili podmínky zadání pro dílčí část A Terapeutický 
RTG pro ozařovny a pole ionizačních komor včetně software pro radioterapii (obě nabídky 
překročili předpokládanou hodnotu).  
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Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje je předložen, dle Zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných 
zakázkách a vyhlášky č. 232/2012 Sb., návrh na schválení odůvodnění veřejné zakázky 
s názvem: „Přístrojové vybavení nemocnic Královéhradeckého kraje – Terapeutický RTG pro 
ozařovny a pole ionizačních komor včetně software pro radioterapii“ 
Předmětem veřejné zakázky je pořízení přístroje - terapeutický RTG pro ozařovny a pole 
ionizačních komor včetně software pro radioterapii pro Oblastní nemocnici Jičín a.s. 
Předpokládané náklady jsou oproti původní zakázce (7 025 000, Kč bez DPH) navýšeny o 
1 975 000 Kč bez DPH, tj. na 9 000 000 Kč bez DPH. K navýšení došlo z důvodu nepředvídané 
změny – nárůstu cen poptávaného vybavení na trhu. Navýšení hodnoty zakázky oproti minulé 
soutěži bude zajištěno z rezervy na kap. 21 (rezerva max. do výše 5 mil. Kč pro celý projekt 
„Přístrojové vybavení nemocnic KHK“).  

Veřejná zakázka na vybavení nemocnice Jičín terapeutickým RTG pro ozařovny a pole 
ionizačních komor včetně software pro radioterapii bude zadána v otevřeném nadlimitním řízení 
jako významná veřejná zakázka a bude organizována v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách a Směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého kraje. Informace o veřejné 
zakázce bude uveřejněna na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek 
(www.isvzus.cz). 

O výsledku zadávacího řízení bude pořízena zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, která bude 
po ukončení činnosti hodnotící komise předložena Radě Královéhradeckého kraje k rozhodnutí o 
výběru nejvhodnější nabídky.  
Veřejná zakázka bude mít dopad do rozpočtu kraje. Předpokládané náklady činí 9 mil. Kč bez 
DPH. Realizace zakázky bude částečně spolufinancována z Regionálního operačního programu 
Severovýchod. Lze předpokládat, že bude vysoutěžena nižší částka a případné nezpůsobilé 
výdaje (navýšení hodnoty zakázky oproti minulé soutěži) budou zajištěny z rezervy na kap. 21 
(rezerva max. do výše 5 mil. Kč pro celý projekt „Přístrojové vybavení nemocnic KHK“).  

Předpokládané náklady budou v zadávací dokumentaci uvedeny jako maximální. Přesná výše 
nabídkové ceny bude známa po vyhodnocení předložených nabídek. 
 
Bez diskuse 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
Pro  -  7 
Proti  -  0 
Zdržel se - 0  
 
USNESENÍ 13/70/2014/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  schválit přípravu významné veřejné zakázky na dodávku Přístrojové vybavení 

nemocnic KHK   Terapeutický RTG pro ozařovny a pole ionizačních komor včetně 
software pro radioterapii 

 
 
K bodu 8 
Oblastní nemocnice Náchod a.s. – informace k výstavbě  
 
Informaci podal Ing. Zachoval  
 

http://www.isvzus.cz
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Ing. Zachoval podal informace: 
• K projektu rekonstrukce Oblastní nemocnice Náchod včetně podrobné názorné 

prezentace jednotlivých častí tohoto projektu, kde pak následně seznámil s konkrétními 
změnami po jednání se zástupci ON Náchod, ZH KHK a investičním odborem KÚ KHK 
a dále po schůzce s primáři ON Náchod 

• O podepsání smlouvy s firmou JIKA, která s bude realizovat projektovou dokumentaci  - 
termín na zpracování projektových prací činí 28 týdnů.  

• V současné době probíhá „O“ etapa, předmětem 1. etapy je budova K a budova J.  
• O jednáních řídícího týmu a realizačních týmů pro ON Náchod  

 
Diskuse proběhla ke konkrétním budoucím prostorám a jejich využití v ON Náchod dle 
prezentovaného projektu, diskuse se zúčastnili:  
p. Fialová, MUDr. Veselý, MUDr. Plzák, MUDr. Trpák, MUDr. Voborník, p. Řezníčková 
MVDr. Ing. Hejzlar,  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
Pro  - 7  
Proti  - 0  
Zdržel se -  0 
 
USNESENÍ 13/71/2014/VZ 
Výbor zdravotní  Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci k výstavbě Oblastní nemocnice Náchod a.s. 
 
 
 K bodu 9 
Různé  
• Ing. Bášová z pověření PharmDr. Jany Třešňákové podala informaci k potřebě zpracování 

nové „Koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2016 – 2020“ 
 
Současná koncepce je sepsána do roku 2016, je potřeba aby vznikl nový dokument i z hlediska 
přidělování evropských dotací. Mělo by být definováno, co by měl dokument obsahovat a proto 
ing. Bášová požádala členy výboru o náměty, poznatky, požadavky, které by k nové koncepci 
mohli doplnit. Koncepce by měla být připravena ke schválení nejpozději na posledním zasedání 
Zastupitelstva KHK v roce 2015. Určitá finanční částka je na zpracování tohoto dokumentu 
vyhrazena v rozpočtu odboru zdravotnictví. 
 
Členové výboru se dohodli, že se budou tímto tématem zabývat na příštím jednání výboru. 
 
Diskuse: 
MUDr. Veselý, MUDr. Trpák, Ing. Bášová, p. Fialová, MUDr. Plzák, MVDr. Ing. Hejzlar 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
Pro  - 7  
Proti  -  0 
Zdržel se - 0  
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USNESENÍ 13/72/2014/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci o potřebě zpracování nové Koncepce zdravotnictví Královéhradeckého 

kraje 2016 - 2020 a dále se tímto bodem bude zabývat příštím jednání výboru 
zdravotního 

 
 
K bodu 10 
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 18.00 hodin bylo jednání ukončeno.  

 
Příští jednání výboru se koná 13. 10. 2014 

 
 

  
 
 

 

 
 
 
Zapsala: Nováková Soňa 
 

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


