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Z á p i s  

 
z 28. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 
19. 9. 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:  MUDr. Švábl, MUDr. Tichý, MUDr. Fink, MUDr. Veselý, Ing. Kracíková,  

        Ing.Pačesný, p. Řezníčková 
 

Program jednání: 

  1.  Zahájení  
  2.  Schválení programu, volba ověřovatele zápisu, schválení hostů  
  3.  Kontrola usnesení  
  4.  Návrh na úpravu rozpočtu kapitoly 15 - zdravotnictví a kapitoly 50 - Fond rozvoje a 

reprodukce Královéhradeckého kraje pro odvětví zdravotnictví  
  5.  Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Zdravotnickému nadačnímu fondu 

Královéhradeckého kraje  
  6.  Žádosti zdravotnických akciových společností o úhradu nákladů za plnění závazku 

veřejné služby z minulých let  
  7.  Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Zdravotnickému holdingu 

Královéhradeckého kraje a.s.  
  8.  Aktualizace Koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2016 – 2020  
  9.  Různé  
  10.  Závěr  
 
 
K bodu l 
Zahájení  
Jednání 28. výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje zahájil ve 14.10. hod 
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 28. jednání výboru zdravotního 
Předseda výboru seznámil přítomné s navrženým programem 28. 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: 
p. Libuše Hronovské, vedoucí oddělení zdravotnictví a ekonomiky KÚ KHK 

       Mgr. Veroniky Trejbalové z Dětského centra ve Dvoře Králové n. Labem 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
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Hlasování: 
 Pro  - 7        
 Proti  - 0      
 Zdržel se - 0     
 
USNESENÍ 28/148/2016/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I.  s c h v a l u j e  
  návrh programu 28. 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: 

p. Libuši Hronovskou, vedoucí oddělení zdravotnictví a ekonomiky KÚ KHK 
Mgr. Veroniku Trejbalovou z Dětského centra ve Dvoře Králové n. Labem 
 

 
K bodu 3 
Kontrola usnesení  
Všechna usnesení z minulých jednání VZ jsou splněna. 
 
 
K bodu 4 
Návrh na úpravu rozpočtu kapitoly 15 - zdravotnictví a kapitoly 50 - Fond rozvoje a 
reprodukce Královéhradeckého kraje pro odvětví zdravotnictví  

S návrhem seznámila PharmDr. Třešňáková 
 Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje 
V návaznosti na potřebu zvýšení Limitu mzdových prostředků zároveň ředitel ZZS KHK žádá o 
zvýšení závazného ukazatele – příspěvku na provoz o 3 915 tis. Kč.  Návrh na zvýšení příspěvku 
na provoz pokryje zvýšení Limitu mzdových prostředků včetně zákonných odvodů.  

Léčebna dlouhodobě nemocných Opočno 
S ohledem na vývoj hospodaření v roce 2016 ředitel příspěvkové organizace žádá o snížení 
příspěvku na provoz o 1 000 tis. Kč. Výchozími daty pro tento návrh je kladný výsledek 
hospodaření organizace k 30. 6. 2016, z kterého vyplývá, že v porovnání s předchozím rokem 
došlo k výraznému nárůstu objemu poskytnuté péče (počtu ošetřovacích dnů a nárůstu 
obložnosti), který má pozitivní dopad do hospodaření (dosavadní nárůst tržeb z prodeje služeb je 
vyšší o 2,5 mil. Kč než ve stejném období roku 2015). Organizace žádá o převedení těchto 
provozních prostředků do FRR odvětví zdravotnictví na úpravu zpevněných ploch včetně 
stavebních úprav objektu garáže a skladů (realizace v roce 2017). 

Protialkoholní záchytná stanice Královéhradeckého kraje 
Organizace žádá o snížení závazného ukazatele – příspěvku na provoz o 500 tis. Kč.  
 
Diskuse: MUDr. Voborník, p. Hronovské, PharmDr. Třešňáková 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  

 Hlasování: 
 Pro  - 7  
 Proti  - 0  
 Zdržel se - 0  
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USNESENÍ 28/149/2016/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I.  d o p o r u č u j e  
  schválit úpravu rozpočtu kapitoly 15 - zdravotnictví a kapitoly 50 - Fond rozvoje a 

reprodukce Královéhradeckého kraje pro odvětví zdravotnictví dle návrhu 
 

 
K bodu 5 
Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Zdravotnickému nadačnímu fondu 
Královéhradeckého kraje  

S návrhem seznámila PharmDr. Třešňáková 
Ze závěrů schválené koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje na roky 2016 – 2020 
vyplývá jako jedna z největších hrozeb pro zabezpečení poskytování zdravotních služeb 
v regionu personální nedostatečnost a to zvláště v některých specializacích. Tuto situace není 
možné řešit jednorázovým opatřením v krátkém časovém horizontu a je vhodné zformovat 
několik vzájemně propojených aktivit směřujících k odstranění nebo eliminaci této hrozby. 
Jedním z prvních navrhovaných kroků je získání nových lékařů ve vybraných specializacích pro 
působení v regionu Královéhradeckého kraje. Definované specializace byly stanoveny na 
základě aktuálního nedostatku u poskytovatelů zdravotní péče v Královéhradeckém kraji 
(Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s., Fakultní nemocnice Hradec Králové, 
praktičtí lékaři a praktičtí lékaři pro děti a dorost) a demografické skladby lékařů s akutní 
hrozbou v následujících letech (viz koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2016 - 
2020).  
Navrhované opatření se předpokládá jako forma motivace pro studenty finálního ročníku 
lékařských fakult, kdy by Zdravotnický nadační fond Královéhradeckého kraje nabídl studentům 
jednorázovou „odměnu/stipendium“ ve výši 120 tis. Kč za závazek vybrat si požadovaný 
specializační obor a setrvat u poskytovatele zdravotních služeb na území Královéhradeckého 
kraje po definovanou dobu. Vychází se z předpokladu, že specializační obor si oficiálně studenti 
vybírají po úspěšném složení státnic a je šance ovlivnit jejich finální rozhodnutí motivační 
pobídkou ještě v průběhu posledního akademického roku jejich studia s následným 
předpokládaným nástupem do specializační přípravy u poskytovatelů zdravotní péče v regionu 
Královéhradeckého kraje. Pokud by se ukázal tento předpoklad jako správný a podařilo se získat 
uchazeče v požadovaných specializacích, bude následné období uzavřeného závazku přiměřený 
časový prostor k přesvědčení lékařů k dalšímu setrvání v rámci Královéhradeckého kraje. Při 
motivační pobídce ve výši 120 tis. Kč by se při schválení žádosti v plné výši 4,8 mil. Kč jednalo 
o získání 40 lékařů v nejvíce nedostatkových specializacích. 

Definované specializace: 
1. anesteziologie a intenzivní medicína 
2. dětské lékařství 
3. neurologie 
4. praktické lékařství pro děti a dorost 
5. psychiatrie 
6. radiační onkologie 
7. radiologie a zobrazovací metody 
8. urologie 
9. vnitřní lékařství 
10. všeobecné praktické lékařství 

V rámci stipendijního programu vyhlášeného pro akademický rok 2015 – 2016 se podařilo získat 
pro region Královéhradeckého kraje 23 nových lékařů. 
Část poskytnuté dotace ve výši 100.000,- Kč bude využita k zajištění chodu a administrativních 
činností Zdravotnického nadačního fondu Královéhradeckého kraje. Nadační fond nemá žádné 
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finanční zdroje, ze kterých by bylo možné hradit náklady související s chodem a činností 
nadačního fondu. Jedná se zejména o různé poplatky, poštovné a jiné administrativní náklady. 
V případě poskytnutí dotace by žádná její část nesloužila k odměňování členů správní rady či 
revizora nadačního fondu, kteří vykonávají své funkce bez nároku na odměnu. 

Poskytnutí dotace Zdravotnickému nadačnímu fondu má dopad do rozpočtu Královéhradeckého 
kraje, finanční krytí bude provedeno z kapitoly 15 – zdravotnictví na rok 2016 a to snížením 
rezervy pro PO a navýšením položky ostatní běžné výdaje. 

 
Diskuse: MUDr. Voborník, PharmDr. Třešňáková, p. Fialová, MVDr. Ing. Hejzlar,  
     MUDr. Záleský 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 
Pro  - 7  
Proti  - 0  
Zdržel se - 0  
 
USNESENÍ 28/150/2016/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I.  d o p o r u č u j e  
  schválit poskytnutí neinvestiční dotace Zdravotnickému nadačnímu fondu 

Královéhradeckého kraje dle návrhu ve výši 4.900.000,- Kč 
 

 
K bodu 6 
Žádosti zdravotnických akciových společností o úhradu nákladů za plnění závazku veřejné 
služby z minulých let  

S návrhem projednávaného bodu seznámila PharmDr. Třešňáková 
Předsedové představenstev nemocnic Oblastní nemocnice Náchod a.s. (i za Oblastní nemocnici 
Rychnov nad Kněžnou a.s., která zanikla fúzí k 1. 1. 2013), Oblastní nemocnice Jičín a. s., 
Oblastní nemocnice Trutnov a. s. a Městské nemocnice a. s. Dvůr Králové nad Labem, požádali 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje o náhradu nepokryté ztráty za plnění závazku veřejné 
služby z minulých let (2010 – 2015), kdy výše vyrovnávací platby ze strany Královéhradeckého 
kraje byla nižší, než náklady vynaložené v souvislosti s plněním závazku veřejné služby.  
Již od roku 2010 uzavírá Královéhradecký kraj s nemocnicemi Smlouvu o závazku veřejné 
služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby. Na 
základě této smlouvy poskytují nemocnice veřejnou službu spočívající v provozování ztrátových 
oborů, jejichž zachování je sice neekonomické, avšak z pohledu dostupnosti zdravotní péče je 
v zájmu občanů Královéhradeckého kraje. Za poskytování veřejné služby je nemocnicím 
poskytována vyrovnávací platba, jejíž výši určuje zastupitelstvo kraje samostatným usnesením.  

Oblastní nemocnice Náchod a.s. 
Předseda představenstva společnosti poukazuje ve své žádosti na skutečnost, že Oblastní 
nemocnice Náchod a.s. poskytovala v minulých letech v nasmlouvaných oborech zdravotní péči, 
kdy úhrada za její poskytování nepokryla nezbytné náklady vynaložené na činnost 
nasmlouvaných oborů a z tohoto důvodu požádal o náhradu nákladů nepokryté ztráty za plnění 
závazku veřejné služby z let 2010 – 2015 alespoň v minimální výši 10.950.730,- Kč. Celkové 
náklady na činnost v nasmlouvaných odděleních za toto období činily 4.758.816.765,39 (suma 
nákladů v nemocnici Náchod a nemocnici Rychnov nad Kněžnou), celková výše výnosů, včetně 
vyrovnávací platby poskytnuté na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje v 
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letech 2010 – 2015 činila 4.453.213.682,75 Kč, ztráta společnosti z činnosti závazku veřejné 
služby za toto období dosáhla výše 305.603.082,64 Kč. 
Nad rámec každoročních obvyklých vyrovnávacích plateb byla v minulosti vyplacena 
Královéhradeckým krajem Oblastní nemocnici Náchod a.s. na základě Smlouvy o poskytnutí 
mimořádné vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby v letech 2010 a 2011 schválené 
Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 23. 6. 2014 částka ve výši 50.000.000,- Kč a dále 
pak mimořádná vyrovnávací platba za plnění závazku veřejné služby v letech 2010 a 2011 
schválená Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 30. 3. 2015 ve výši 25.347.550,- Kč. 
Celkem za období, kdy Oblastní nemocnice Náchod a.s. poskytuje služby na základě závazku 
veřejné služby, činí nepokrytá ztráta z činnosti závazku veřejné služby 230.255.532,64 Kč.    

Oblastní nemocnice Jičín a. s. 
Předseda představenstva žádá o doplacení poskytnutých zdravotních služeb v rámci závazku 
veřejné služby za minulá období let 2010 -2015 v minimální výši 6.944.750,00 Kč na zajištění 
provozu nemocnice a stabilizaci personálního vybavení. V letech 2010 – 2015 Oblastní 
nemocnice Jičín a. s. činily náklady na činnosti smluvních oddělení 1.380.506.342,86 Kč, 
výnosy včetně poskytnutých vyrovnávacích plateb byly ve výši 1.301.049.083,62 Kč, z čehož 
vyplývá ztráta ve výši 79.457.259,24 Kč.  

Oblastní nemocnice Trutnov a. s.  
Oblastní nemocnice Trutnov a. s. žádá o náhradu nákladů za plnění závazku veřejné služby 
z minulých let, kdy výše poskytnuté vyrovnávací platby ze strany Královéhradeckého kraje plně 
nepokryla náklady vynaložené v souvislosti s plněním závazku veřejné služby. Za období let 
2010 – 2015 Oblastní nemocnice vyprodukovala v nasmlouvaných oborech ztrátu ve výši 
119.634.964,58 Kč, celkové náklady za toto období činily 1.198.315.923,63 Kč a celková výše 
výnosů, včetně vyrovnávací platby poskytnuté na základě usnesení Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje v letech 2010 – 2015, z činnosti nasmlouvaných oddělení činila 
1.078.680.959,05 Kč. Oblastní nemocnice Trutnov a.s. žádá o úhradu nákladů nepokryté ztráty 
za plnění závazku veřejné služby za období 2010 – 2015 ve výši minimálně 5.505.400,00 Kč 
s odůvodněním, že finanční prostředky budou použity na zajištění provozu nemocnice a 
personálního zabezpečení.  

Městská nemocnice, a.s., Dvůr Králové nad Labem 
Předseda představenstva požádal jménem společnosti o náhradu nákladů za plnění závazku 
veřejné služby z minulých let, kdy výše poskytnuté vyrovnávací platby v letech 2010 – 2015 
nepokryla náklady skutečně vynaložené na plnění závazku veřejné služby. 
Náklady na činnost v nasmlouvaných odděleních za období let 2010 – 2015 činily dohromady 
minimálně 589.516.832,46 Kč, celková výše výnosů, včetně vyrovnávací platby poskytnuté na 
základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje v letech 2010 – 2015 činila 
573.090.333,41 Kč. Vyprodukovaná ztráta z činnosti v nasmlouvaných odděleních za období let 
2010 – 2015 dosáhla výše 16.426.499,05 Kč. Z  uvedených důvodů Městská nemocnice, a.s., 
požádala o náhradu nákladů nepokryté ztráty za plnění závazku veřejné služby alespoň 
v minimální výši 1.599.120,- Kč. 

Rekapitulace požadavků na minimální náhrady nepokrytých ztrát z minulých let: 
Oblastní nemocnice Náchod a.s.   10.950.730,- Kč 
Oblastní nemocnice Jičín a.s.         6.944.750,- Kč 
Oblastní nemocnice Trutnov a.s.        5.505.400,- Kč 
Městská nemocnice, a.s. Dvůr Králové nad Labem    1.599.120,- Kč 
Celkem       25.000.000,- Kč 

Výše uvedené skutečnosti byly potvrzeny předloženými vyúčtováními ze strany Nemocnic a 
následně kontrolou předloženého vyúčtování provedenou Krajským úřadem Královéhradeckého 
kraje a nebyly zjištěny žádné důvody, které by bránily ze strany Královéhradeckého kraje 
částečnému vyrovnání rozdílu mezi náklady a výnosy za plnění závazku veřejné služby 
nemocnicím, tj. částečnému vyrovnání ztráty z let 2010 a 2015 ve výši 25.000.000,- Kč. 
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Poskytnutí mimořádné vyrovnávací platby za poskytnuté zdravotní služby v rámci závazku 
veřejné služby mají dopad do rozpočtu Královéhradeckého kraje, finanční prostředky jsou 
alokovány v kapitole 15 – zdravotnictví na položce rezerva pro a.s. ve výši 23.686,5 tis. Kč a 
1.313,5 tis. Kč bude použito z ostatních běžných výdajů kapitoly 15 – zdravotnictví změnou 
rozpočtu ve 3. úpravě rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2016. 
 
Diskuse: MVDr. Ing. Hejzlar, MUDr. Trpák, PharmDr. Třešňáková, 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
 Pro  - 7  
 Proti  - 0  
 Zdržel se - 0  
 
USNESENÍ 28/151/2016/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I.  d o p o r u č u j e  
  schválit poskytnutí mimořádných vyrovnávacích plateb za plnění závazku veřejné 

služby v letech 2010 – 2015 nemocnicím Zdravotnického holdingu KHK a.s. dle 
návrhu uvedeného v důvodové zprávě a návrhu usnesení pro jednání Zastupitelstva 
dne 3. 10. 2016 
 

 
K bodu 7 
Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Zdravotnickému holdingu Královéhradeckého 
kraje a.s.  
 
S návrhem seznámila PharmDr. Třešňáková 
Za účelem přípravy projektu „Nemocniční informační systém Královéhradeckého kraje byla 
uzavřena Partnerská smlouva mezi Královéhradeckým krajem, CIRI, ZH Královéhradeckého 
kraje a.s. a jednotlivými nemocnicemi koncernu ZH Královéhradeckého kraje a.s., jejímž účelem 
je upravit principy partnerství a vzájemné povinnosti smluvních stran za účelem zajištění 
spolupráce při přípravě Projektu, zejména v souvislosti se zpracováním žádosti o podporu na 
realizaci uvedeného projektu a zpracování Studie proveditelnosti. 
Na základě uvedené smlouvy se ZH Královéhradeckého kraje a.s. v rámci přípravy projektu 
zavázal k zajištění následujících činností a z nich vyplývajících povinností - provést aktualizaci 
Koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2016 – 2020 ve vazbě na podmínky projektu a 
poskytovat Královéhradeckému kraji a CIRI součinnost nezbytnou při zpracování Studie 
proveditelnosti, když tato součinnost bude spočívat zejména ve zpracování kapitoly č. 8 (Řešení 
projektu) Studie proveditelnosti dle pokynů uvedených v kapitole č. 8 Závazné osnovy Studie 
proveditelnosti a zpracování kapitoly č. 5 (Podrobný popis projektu) Studie proveditelnosti dle 
pokynů uvedených v kapitole č. 5 Závazné osnovy Studie proveditelnosti, zpracování kapitoly č. 
9 (Dlouhodobý a oběžný majetek) Studie proveditelnosti dle pokynů uvedených v kapitole č. 9 
Závazné osnovy Studie proveditelnosti. Popis dlouhodobého investičního majetku, vlastnické 
právo k majetku, vstupujícího do projektu. Zpracování kapitoly č. 10 (Výstupy projektu) Studie 
proveditelnosti dle pokynů uvedených v kapitole č. 10 Závazné osnovy Studie proveditelnosti. 
Zpracování kapitoly č. 12 (Finanční analýza) Studie proveditelnosti dle pokynů uvedených 
v kapitole č. 12 Závazné osnovy Studie proveditelnosti. Zpracování kapitoly č. 16 (způsob 
stanovení rozpočtových cen – průzkum trhu) Studie proveditelnosti dle pokynů uvedených 
v kapitole č. 16 Závazné osnovy Studie proveditelnosti.  
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Písemné či elektronické komunikace s oslovenými dodavateli ohledně kalkulace cen, ceníky 
dodavatelů, výtisk internetových stránek dodavatelů nebo srovnávače cen, smlouvy na obdobné 
zakázky apod.). Součástí této přílohy bude popis mechanismu odvození jednotlivých  cenových 
položek v rozpočtu Projektu ve vztahu k provedenému průzkumu trhu.  

Poskytovat CIRI spolupráci resp. poskytovat CIRI podklady pro zpracování dalších částí Studie 
proveditelnosti (výše neuvedených) dle Závazné osnovy Studie proveditelnosti. 

Na základě požadavku Královéhradeckého kraje, předaného prostřednictvím CIRI, 
shromažďovat od jednotlivých nemocnic koncernu ZH Královéhradeckého kraje a.s. informace 
či podkladové materiály nezbytné pro podání žádosti o podporu na realizaci projektu a tyto 
předat CIRI ve sjednaném termínu. 

Na základě požadavku Královéhradeckého kraje, předaného prostřednictvím CIRI, zajistit účast 
svého zástupce na jednání Projektového týmu. 

V době uzavření partnerské smlouvy existoval předpoklad, že společnost Zdravotnický holding 
Královéhradeckého kraje a.s. dokáže zpracovat jednotlivé kapitoly Studie proveditelnosti 
vlastními silami, tzn. prostřednictvím vlastního personálu a členů představenstva společnosti. 
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, dle kterých Studie proveditelnosti projektu 
připravována, však požadují zpracování dílčích kapitol, které není společnost Zdravotnický 
holding Královéhradeckého kraje a.s. schopna samostatně zpracovat, a to z důvodu kvalifikace 
vlastních zaměstnanců, resp. členů představenstva společnosti.  
Z tohoto důvodu tak došlo k uzavření dohody o provedení práce s Ing. Jiřím Haasem, jejímž 
předmětem je zpracování kapitoly č. 5 Studie proveditelnosti s názvem „Podrobný popis 
projektu“. Pro zpracování kapitol č. 8 Studie proveditelnosti s názvem „Řešení projektu“, č. 16 
Studie proveditelnosti s názvem „Způsob stanovení rozpočtových cen – průzkum trhu uzavřena 
rámcová smlouva se společností SOFO Group a.s., IČ 27243389, se sídlem Ovocný trh 572/11, 
Praha 1, 110 00. Společnost SOFO Group a.s. byla vybrána na základě poptávkového řízení, 
které proběhlo v období 21. 8. – 26. 8. 2016. Společnost SOFO Group a.s. ze tří oslovených 
subjektů podala nabídku s nejnižší nabídkovou cenou. 
Celkové předpokládané náklady na externí zpracování jednotlivých kapitol Studie 
proveditelnosti tak činí 565.062,- Kč, přičemž požadovaná dotace bude použita pouze na úhradu 
nákladů spojených s externím zpracováním jednotlivých kapitol Studie proveditelnosti. 
Prostředky, které z poskytnuté dotace nebudou k uvedenému účelu případně vyčerpány, budou 
vráceny do rozpočtu Královéhradeckého kraje.  
V možnostech kapitoly 15 – odvětví zdravotnictví rozpočtu Královéhradeckého kraje je 
poskytnutí částky max. 500.000,- Kč na uvedený účel. O této skutečnosti byly orgány ZH 
Královéhradeckého kraje a.s. informovány, přičemž byl z jejich strany vysloven souhlas 
s poskytnutím dotace i v této snížené výši.  
Poskytnutí dotace má dopad do rozpočtu Královéhradeckého kraje a s., finanční prostředky 
budou poskytnuty z kapitoly 15 – zdravotnictví z ostatních běžných výdajů. 
 
Diskuse: PharmDr. Třešňáková, MUDr. Trpák, p. Fialová 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
 Pro  - 7  
 Proti  - 0  
 Zdržel se - 0  
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USNESENÍ 28/152/2016/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I.  d o p o r u č u j e  
  schválit poskytnutí neinvestiční dotace Zdravotnickému holdingu Královéhradeckého 

dle návrhu 
 

 
K bodu 8 
Aktualizace Koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2016 – 2020  
 
S aktualizací seznámila PharmDr. Třešňáková 

Usnesením ZK/25/1722/2015 ze dne 7. 12. 2015 byla schválena Koncepce zdravotnictví 
Královéhradeckého kraje 2016 - 2020. Existence Koncepce zdravotnictví je dána jak potřebou 
samotného Královéhradeckého kraje, stejně jako je i jednou z podmínek pro úspěšné čerpání 
finančních prostředků z fondů Evropské unie pro oblast zdravotnictví. 
Ze závěru Koncepce vyplývá, že v průběhu roku 2016 bude pokračovat intenzivní příprava na 
následující verzi, která bude dále upřesňovat vybrané údaje, rozpracovávat další možnosti 
směrování zdravotnictví v regionu a stanoví konkrétní cíle a opatření směřující k jejich dosažení. 
Kultivace předloženého materiálu probíhala obdobným způsobem tak jako probíhal způsob 
zpracování Koncepce schválené v roce 2015 a to formou pracovních setkání zástupců 
jednotlivých oborů zdravotní péče. 
Tvorba Koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje pro období let 2016 – 2020, tak i její 
aktualizace byla zastřešena společností Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. (dále 
jen „ZHKHK“), přičemž se předpokládá, že prostřednictvím ZHKHK bude Koncepce 
zdravotnictví Královéhradeckého kraje pro období let 2016 – 2020 i nadále průběžně 
aktualizována a naplňována.  
Koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje pro období let 2016 – 2020 je členěna do 
následujících základních kapitol: 

1. Demografická situace v KHK 
2. Síť zdravotnických zařízení Královéhradeckého kraje 
3. Analýza SWOT zdravotnictví v KHK 
4. Analýza předpokládaných zdravotních potřeb v KHK 
5. Návrhy činností a rozvoje ve vybraných segmentech 
6. Lidské zdroje ve zdravotních službách 
7. Programy prevence a podpory zdraví 
8. Činnost a odpovědnost státní správy a samosprávy 
9. Identifikované problémy a úkoly na nejbližší období 

 
Aktualizací Koncepce zdravotnictví pro období let 2016 -2020 dochází k doplnění koncepce o 
kapitolu Rozvoj „eHealth“ v Královehradeckém kraji 
Návrh aktualizace Koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje pro období let 2016 – 2020 
byl projednán Radou Královéhradeckého kraje a předkládá se výborům zdravotním a sociálním 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, po té bude předložena Zastupitelstvu 
Královéhradeckého kraje. 

Bez diskuse. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  

 Hlasování: 
         Pro  -  
         Proti  -  
         Zdržel se -  
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USNESENÍ 28/153/2016/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I.  p r o j e d n a l  
  předloženou Aktualizaci Koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2016 –

2020  
II.  d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit Aktualizaci Koncepce zdravotnictví 

Královéhradeckého kraje 2016 – 2020 
 

 
K bodu 9 
Různé  
 
• MVDr. Ing. Hejzlar  
      Dotaz na činnost firem NEMLOG a CZZ a dění kolem nich 
      PharmDr. Třešňáková 
      Je vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele logistiky a je zde konkurenční boj 

• p. Fialová 
Žádost o přijetí usnesení k výstavbě laboratoří v Oblastní nemocnici Trutnov  
 

• MUDr. Záleský 
      Dotaz k emergency v Rychnově nad Kněžnou 
      
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
 Pro  - 7  
 Proti  - 0  
 Zdržel se - 0  
 
 
USNESENÍ 28/154/2016/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I.  d o p o r u č u j e  
  urychlit realizaci výstavby centrálních laboratoří v Oblastní nemocnici Trutnov 

 
  
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 28. 
jednání výboru a současně poděkoval i za práci ve výboru zdravotním za celé volební období 
2012 – 2016, všem popřál mnoho osobních i pracovních úspěchů do dalších let a v 16.00 hodin 
jednání ukončil.  

 
 
 

 
 
Zapsala: Nováková Soňa  

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


