Zápis
z 20. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,
konaného dne 31. 8. 2015 od 14.00 hod., v zasedací místnosti Karla Čapka – N2.903
RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: MUDr. Fink, MUDr. Veselý, p. Fialová Dis, MUDr. Tichý, Ing. Pačesný
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zahájení
Schválení programu, volba ověřovatele zápisu, schválení hostů
Kontrola usnesení
Informace k provozu videokonferenční místnosti v Oblastní nemocnici Náchod a.s.
(dle požadavku z minulého jednání VZ)
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a podmínkách
vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby s Fakultní nemocnicí Hradec
Králové na rok 2015 a návrh na navýšení vyrovnávací platby za plnění závazku
veřejné služby na rok 2015
Návrh Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje na vyřazení a
likvidaci nepotřebného majetku
Realizace projektu Technologické vybavení Zdravotnické záchranné služby
Královéhradeckého kraje
Představení předsedy představenstva Zdravotnického holdingu Královéhradeckého
kraje a.s.
Výsledky hospodaření Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s. za
1. pololetí 2015
Různé
Závěr

K bodu 1
Zahájení
Jednání 20. výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 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
Předseda výboru podal návrh na:
I.
Schválení navrženého programu 20. jednání výboru zdravotního
Předseda výboru seznámil přítomné s navrženým programem 20. jednání výboru
zdravotního a zeptal se přítomných na připomínky k navrženému programu.
II.

Ověřovatelem zápisu byl navržen MUDr. Leoš Voborník

III.

Návrh na schválení přítomných hostů dle prezenční listiny:
Ing. Ludmila Bášová, vedoucí odboru zdravotnictví KÚ KHK
Ing. Miroslav Procházka Ph.D., předseda představenstva ZH KHK a.s.
Ing. Zbyněk Chotěborský, předseda představenstva ON Náchod
Ing. Josef Prokeš, člena představenstva ZH KHK a.s.
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Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

-8
-0
-0

USNESENÍ 20/108/2015/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
schvaluje
návrh programu 20. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého
kraje
II.
schvaluje
ověřovatelem zápisu MUDr. Leoše Voborníka
III.
schvaluje
Ing. Ludmilu Bášovou, vedoucí odboru zdravotnictví KÚ KHK
Ing. Miroslava Procházku Ph.D., předsedu představenstva ZH KHK a.s.
Ing. Zbyňka Chotěborského, předsedu představenstva ON Náchod
Ing. Josefa Prokeše, člena představenstva ZH KHK a.s.

K bodu 3
Kontrola usnesení
Předseda výboru konstatoval, že všechna usnesení z minulých zasedání jsou splněna.

K bodu 4
Informace k provozu videokonferenční místnosti v Oblastní nemocnici Náchod a.s. (dle
požadavku z minulého jednání VZ)
Informaci podal předseda představenstva Ing. Zbyněk Chotěborský
Ing. Chotěborský předal všem přítomným členům výboru písemný přehled nákladů provozu
videokonferenční místnosti. Dále podal podrobnou informaci o provozu videokonferenční
místnosti, vysvětlil jak toto zařízení šetří náklady a čas zúčastněných pracovníků a dále vyčíslil
úspory, které toto zařízení přináší.
Diskuse:
MUDr. Trpák, Ing. Kracíková, p. Řezníčková
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

-8
-0
-0

USNESENÍ 20/109/2015/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
bere na vědomí
informaci předsedy představenstva Oblastní nemocnice Náchod a.s. k provozu
videokonferenční místnosti v Oblastní nemocnici Náchod a.s.
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K bodu 5
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a podmínkách
vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby s Fakultní nemocnicí Hradec Králové
na rok 2015 a návrh na navýšení vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby na
rok 2015
Informaci podala PharmDr. Třešňáková
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje se předkládá k projednání žádost Fakultní nemocnice
Hradec Králové na navýšení limitu vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby – LPS
ze dne 20. 7. 2015.
Dle zákona 372/2011 Sb., je kraj povinen zajistit na svém území pohotovostní službu. Pro
spádové území Královéhradecka tyto zdravotní služby zajišťuje Fakultní nemocnice Hradec
Králové v souladu se Smlouvou o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací
platby za plnění závazku veřejné služby ze dne 4. 5. 2015. Usnesením ZK/20/1334/2015 byla
stanovena vyrovnávací platba za poskytování veřejné služby na zajištění poskytování lékařské
pohotovostní služby v roce 2015 maximálně do výše 5.200,0 tis. Kč.
S ohledem na opakující se problémy s personálním zajištěním obsazení pohotovosti bylo
vyvoláno ze strany Fakultní nemocnice Hradec Králové jednání s radní pro oblast zdravotnictví
PharmDr. J. Třešňákovou a zástupci odboru, kde došlo k vzájemné shodě a potřebě řešení
stabilizování zajištění LPS. S účinností od 1. 7. 2015 byl navýšen plat lékaře v pohotovosti pro
dospělé a v pohotovosti pro děti o + 100 Kč. Dle kalkulace toto navýšení v období 7-9/2015
vyvolá nárůst mzdových nákladů o 360 tis. Kč (viz přiložená tabulka).
Na jednání dne 5. 6. 2015 Královéhradecký kraj vznesl požadavek na úpravu stávající Smlouvy
o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku
veřejné služby ze dne 4. 5. 2015, která se týká rozsahu poskytování služby. Fakultní nemocnice
Hradec Králové akceptuje návrh KHK na redukci ordinačních hodin LPS pro dospělé ve všední
dny s účinností od 1. 10. 2015.
Původní rozsah poskytování pohotovostní služby:
Děti:
ve všední den: od 15,30 – 22,00 hod
ve dnech pracovního klidu a o svátcích: od 8,00 – 22,00 hod.
Dospělí:
ve všední den: od 16,00 – 7,00 hod
ve dnech pracovního klidu a o svátcích: od 8,00 – 7,00 hod.
Stomatologie:
ve všední den: od 16,00 – 22,00 hod.
ve dnech pracovního klidu a o svátcích: 8,00 - 22,00 hod.
Lékárna:
ve všední den: 15,30 – 7,00 hod.
ve dnech pracovního klidu a o svátcích: po celých 24 hodin
Od 1. 10. 2015 rozsah pohotovostní služby bude zajišťován následovně:
Děti:
ve všední den: od 15,30 – 22,00 hod
ve dnech pracovního klidu a o svátcích: od 8,00 – 22,00 hod.
Dospělí:
ve všední den: od 16,00 – 22,00 hod (s výjimkou stavu epidemie, jehož vyhlášení je
v kompetenci vedoucího OUM dle aktuálního stavu pacientů na LPS)
ve dnech pracovního klidu a o svátcích: od 8,00 – 7,00 hod.
Stomatologie:
ve všední den: od 16,00 – 22,00 hod.
ve dnech pracovního klidu a o svátcích: 8,00 - 22,00 hod.
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Lékárna:
ve všední den: 15,30 – 7,00 hod.
ve dnech pracovního klidu a o svátcích: po celých 24 hodin
Z analýzy vyplývá, že v roce 2014 bylo v rozmezí 22,00 – 7,00 hod. ošetřeno 1080 pacientů,
tedy 0,5 pacienta za hodinu. Touto úpravou dochází ke sjednocení rozsahu poskytování
jednotlivých lékařských pohotovostních služeb a to do 22,00 hod. Úprava je přijata s výjimkou
stavu epidemie (vyhlášení stavu epidemie je v kompetenci vedoucího OUM dle aktuálního
stavu pacientů na LPS). Úprava nepovede k narušení poskytování zdravotnických služeb, neboť
v době od 22,00 – 7,00 hod. fakultní nemocnice zajišťuje zdravotní služby formou tzv. „ústavní
pohotovostní služby“ a dále na oddělení Emergency jsou zdravotní služby zajišťovány po celých
24 hodin.
Fakultní nemocnice provedla analýzu nákladů na navýšení platů lékařů a redukce ordinační doby
poskytování LPS (viz tabulka). Pokud dojde ke schválení redukce ordinačních hodin ve všední
dny, nebude Fakultní nemocnice Hradec Králové požadovat pokrytí nákladů na navýšení platů
lékařů v plné výši.
V letošním roce proběhla u Fakultní nemocnice HK veřejnosprávní kontrola čerpání vyrovnávací
platby za rok 2014 a nebyly shledány nedostatky, proto odbor zdravotnictví navrhuje Radě
Královéhradeckého kraje doporučit Zastupitelstvu KHK uzavření Dodatku ke Smlouvě o
závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné
služby ze dne 4. 5. 2015 a zároveň navýšit maximální vyrovnávací platbu za plnění závazku
veřejné služby o 360 tis. Kč, celkem tedy na 5 560 tis. Kč.
Navýšení vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby má dopad do rozpočtu
Královéhradeckého kraje, navýšení bude pokryto z ostatních běžných výdajů kapitoly 15 –
zdravotnictví na rok 2015.
Diskuse: Ing. Kracíková, MUDr. Voborník, Ing. Bášová, PharmDr. Třešňáková, Ing. Procházka,
p. Řezníčková, MUDr. Švábl
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

-8
-0
-0

USNESENÍ 20/110/2015/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
doporučuje
schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a podmínkách
vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby s Fakultní nemocnicí Hradec
Králové na rok 2015 a návrh na navýšení vyrovnávací platby za plnění závazku
veřejné služby na rok 2015 dle návrhu

K bodu 6
Návrh Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje na vyřazení a likvidaci
nepotřebného majetku
Informaci podala PharmDr. Třešňáková
Rada Královéhradeckého kraje dne 24. 8. 2015 projednala žádost ředitele Zdravotnické
záchranné služby Královéhradeckého kraje ze dne 14. 6. 2015 na likvidaci nepotřebného majetku
ve správě svěřeného majetku k hospodaření Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého
kraje. Předmětem žádosti byly sanitní vozidla, která již nesplňují požadavky sanitních vozů RLP,
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RZP pro ZZS KHK a stala se tak pro ZZS KHK nepotřebnými. Rada kraje u 5 sanitních vozidel
schválila prodej, u zbývajících odsouhlasila jejich bezúplatný převod. Rozhodnutí o případném
poskytnutí věcného daru na základě darovací smlouvy zájemcům je ze zákona č. 129/2000 Sb.
vyhrazeno zastupitelstvu kraje.
Rada Královéhradeckého kraje doporučila zastupitelstvu schválit bezúplatné převody sanitních
vozidel formou darovacích smluv následovně:
1. VW T5 2,5 TDI 4Motion RZ: 3H5 0331 - Fakultní nemocnici Hradec Králové
k zajištění vnitronemocničního převozu pacientů,
2. VW T5 2,5 TDI 4Motion RZ: 3H8 6017 - Obci Suchovršice pro plnění úkolů obce na
úseku požární ochrany (JSDH).
3. VW T5 2,5 TDI 4Motion RZ: 3H1 9144 - Obci Česká Čermná formou darovací
smlouvy pro plnění úkolů obce na úseku požární ochrany (JSDH).
4. VW T5 2,5 TDI 4Motion RZ: 3H9 5934 - Oblastní nemocnici Náchod a.s. k zajištění
sekundárního převozu pacientů.
5. VW T5 2,5 TDI 4Motion RZ: 3H9 5936 - Městu Úpici, pro plnění úkolů obce na úseku
požární ochrany (JSDH)
6. VW T5 2,5 TDI 4Motion RZ: 4H2 3420 - Oblastní nemocnici Náchod a.s. k zajištění
sekundárního převozu pacientů.
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.
Bez diskuse
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

-8
-0
-0

USNESENÍ 20/111/2015/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
doporučuje
schválit bezúplatné převody sanitních vozidel formou darovacích smluv dle
předloženého návrhu

K bodu 7
Realizace projektu Technologické vybavení Zdravotnické záchranné služby
Královéhradeckého kraje
Informaci podala PharmDr. Třešňáková
Předmětem návrhu usnesení je schválení poskytnutí návratné finančních výpomoci příspěvkové
organizaci Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje na předfinancování projektu
„Technologické vybavení Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje“.
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo 23. kontinuální výzvu k předkládání žádostí o
finanční podporu v Integrovaném operačním programu (IOP), a to pro oblast intervence 3.4
Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik.
Rada KHK schválila dne 24. 3. 2014 přípravu projektu „Technologické vybavení Zdravotnické
záchranné služby Královéhradeckého kraje“. Projekt byl doporučen k financování a byla
podepsána smlouva o poskytnutí dotace.
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V rámci projektu Technologické vybavení Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého
kraje, bude pořízena technika (vozidla), technologie a vybavení sloužící k efektivnějšímu
zpracování informací, jejich lepšímu sdílení a přenosu v rámci ZZS KHK a mezi ZZS KHK a
zdravotnickými zařízeními (ZZ) a to především:
1. Zlepšením mobilního vybavení výjezdových posádek ZZS - tablety, tiskárny a SW pro
posádky
2. Nákupem moderních dopravních prostředků umožňujících instalaci a provoz nových
technologických celků (vozidla typu B i C)
3. Zavedením eHealth služeb pro výměnu dat mezi ZZS a ZZ.
Projekt zajistí zvýšení kvality a efektivity při zajišťování přednemocniční neodkladné péče, při
řešení mimořádných událostí na území Královéhradeckého kraje, potažmo na celém území
České republiky. Cílem projektu Technologické vybavení ZZS KHK, p. o. je standardizace,
sjednocení procesů a postupů, lepší komunikace, integrace a výměny dat a modernizace a
standardizace vybavení ZZS KHK.
Členům výboru byla elektronicky zaslána k tomuto bodu tabulka se seznamem dílčích částí
projektu, aktuální stav zadávacích řízení s uvedením celkových nákladů projektů
(vysoutěžených či předpokládaných) a z toho plynoucí požadavek na předfinancování.
Kofinancování ve výši 15% bude zajištěno z FRR.
Profinancování projektů proběhne v souladu se směrnicí č. 16 v platném znění. Návratná
finanční výpomoc (NFV) bude příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba
Královéhradeckého kraje poskytnuta za účelem realizace projektu „Technologické vybavení
Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje“, schváleného k poskytnutí dotace
v rámci 23. výzvy IOP. Je stanovena ve výši 85% celkových nákladů projektu
Termín vrácení NFV je nejpozději 30. 6. 2016.
Návratná finanční výpomoc bude poskytnuta za následujících podmínek:
- Zastupitelstvo kraje svým usnesením schválí poskytnutí návratné finanční výpomoci [§ 10a
odst. 1 písm. c) a § 34 citovaného zákona] konkrétní příspěvkové organizaci.
- Na základě takto přijatého usnesení bude rada kraje uvolňovat potřebné částky návratné
finanční výpomoci v souladu s opodstatněnými požadavky příspěvkové organizace, přičemž
zdroje pro financování budou určovány postupem podle Směrnice č. 16, (zdroj kap. 21).
- Příjemce je povinen průběžně vracet na účet poskytovatele konkrétní částku NFV, kterou
použil na předfinancování realizace projektu, nebo ve výši obdržených dotačních prostředků
(v případě krácení způsobilých nákladů ze strany IOP), v návaznosti na realizaci projektu a
příjmu plateb, které příjemce obdrží v rámci jeho finančního vypořádání z prostředků IOP.
- Příjemce vrátí příslušnou část NFV podle předchozího odstavce do 14 dnů ode dne, kdy
obdrží platbu od příslušného řídícího orgánu na daný projekt s výjimkou prostředků
poskytnutých na základě poslední žádosti o platbu. Prostředky z poslední žádosti o platbu,
resp. poslední prostředky poskytnuté dle rozhodnutí Rady Královéhradeckého kraje vrátí
nejpozději s vyúčtováním poskytnutých prostředků.
- Statutární zástupce organizace předloží vyúčtování poskytnuté NFV Zastupitelstvu
Královéhradeckého kraje po proplacení poslední žádosti o platbu. Vyúčtování bude
obsahovat rozdělení finančních prostředků na způsobilé a nezpůsobilé, výši poskytnuté
dotace a vyčíslení prostředků, které byly použity na kofinancování a financování
nezpůsobilých nákladů projektu. Organizace požádá o snížení částky, kterou by měla z titulu
udělené NFV vracet, a to formou udělení investičního příspěvku, ve výši kofinancování a
financování nezpůsobilých nákladů projektu.
Diskuse: p. Řezníčková, Ing. Bášová
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Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

-8
-0
-0

USNESENÍ 20/112/2015/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
doporučuje
schválit realizaci projektu „Technologické vybavení Zdravotnické záchranné služby
Královéhradeckého kraje“ a poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové
organizaci Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje ve výši
63 291 699,58 Kč.

K bodu 8
Představení předsedy představenstva Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje
a.s.
Ing. Miroslav Procházka Ph.D. informoval o:
• prvních 3 měsících své činnosti ve Zdravotnickém holdingu KHK a.s.,
• cílech variabilních odměn na 2. pololetí 2015,
• posunu v kvalitativním řízení nemocnic,
• ekonomických ukazatelích,
• závazcích po splatnosti, které by do konce roku 2015 měly být ve všech nemocnicích
uhrazeny a zůstat by měly pouze závazky do doby splatnosti,
• investicích v nemocnicích ZH KHK,
• Koncepci zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2016 – 2020, která se v současné době
zpracovává, probíhají pracovní schůzky napříč krajem a po jednotlivých oborech. Na konci
října 2015 by měl být předložen ucelený materiál, který by se v příštím roce „kultivoval“.
Dále byla diskutována témata:
- Fúze nemocnic ZH KHK – v současné době se nepřipravuje
- Certifikace ISO, termíny a cena
- Personální politika ZH KHK a související personální situace v nemocnicích včetně
mzdových podmínek zdravotnického personálu a lékařů
Diskuse se zúčastnili: MUDr. Záleský, Ing. Procházka, Ing. Kracíková, MVDr. Ing. Hejzlar,
p. Řezníčková, MUDr. Švábl, Ing. Chotěborský, MUDr. Trpák
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

- 7 (1 člen výboru mimo jednací místnost)
-0
-0

USNESENÍ 20/113/2015/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
bere na vědomí
informaci předsedy představenstva Zdravotnického holdingu Královéhradeckého
kraje a.s.
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K bodu 9
Výsledky hospodaření Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s. za 1.
pololetí 2015
Informaci podal Ing. Prokeš, dále doplnil Ing. Miroslav Procházka Ph.D.
Ing. Prokeš seznámil podrobně přítomné členy výboru s výsledky hospodaření nemocnic a
Zdravotnického holdingu KHK a.s. za 1 pololetí roku 2015. Výsledky obdrželi všichni členové
výboru před zasedáním elektronicky.
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

-8
-0
-0

USNESENÍ 20/114/2015/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
bere na vědomí
informaci o výsledku hospodaření Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje
a.s. za 1. pololetí 2015
K bodu 10
Různé
• p. Řezníčková – ke Koncepci zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2016 - 2020
K bodu 11
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 15.25 hodin bylo jednání ukončeno.
Příští jednání výboru se koná dne 12. 10. 2015.

………………………………………..
předseda výboru

………………………………………….
ověřovatel zápisu

Zapsala: Nováková Soňa
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