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Z á p i s  
z 11. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 
14. 5. 2018, od 15.00 hod., v zasedací místnosti Albrechta z Valdštejna - P1.906, RegioCentra 
Nový pivovar, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové 

Přítomni:  dle prezenční listiny  

Omluveni:  MUDr. Plzák, MUDr. Kochan, p. Tomš, prof. MUDr. Malý CSc., MUDr. Veselý,  
                    prof. MUDr. Prymula CSc. 
 
Program jednání: 

  1.  Zahájení  
  2.  Kontrola usnesení  
  3.  Schválení programu, volba ověřovatele zápisu, schválení hostů  
  4.  Návrh na navýšení vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby – zajištění 

urgentní (neodkladné) akutní lůžkové péče a zajištění lékařské pohotovostní služby na 
rok 2018  

  5.  Informace z Oblastní nemocnice Náchod  
  6.  Informace o Koncepci zdravotnictví KHK 2020 +  
  7.  Předložení dat porovnání jednotlivých oddělení nemocnic ZH KHK společně s 

návrhem opatření k redukci ztrát  
  8.  Varianty systémových změn fungování Zdravotnického holdingu KHK  
  9.  Různé  
  10.  Závěr  
 
 
K bodu l 

Zahájení 
Jednání 11. výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje zahájila v 15.00 hod. 
předsedkyně výboru Ing. Dana Kracíková. Přivítala přítomné členy výboru a hosty a konstatovala, 
že dle počtu přítomných členů je výbor usnášeníschopný. Ing. Kracíková pak dále řídila jednání 
výboru. 
 
 
K bodu 2 

Kontrola usnesení 
Ing. Kracíková provedla kontrolu usnesení z minulých jednání výboru. Termín splnění usnesení 
VZ/9/62/2018/ v bodě II) a III)  z 9. jednání výboru, kde je požadováno předložení podkladů do 
14. 5. 2018 navrhla posunout do 4. června tj. do příštího zasedání výboru z důvodu dopracování 
relevantních podkladů a dále z důvodu stále probíhajích jednání k systémovým změnám 
ve Zdravotnickém holdingu KHK. 
 

Hlasování: 

Pro  - 8   
Proti  - 0      
Zdržel se - 0    
 
USNESENÍ 11/67/2018/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. s o u h l a s í  
  s novým termínem splnění unesením VZ/9/62/2018/ v bodě II) a III) a to do 4. 6. 

2018 
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K bodu 3 

Schválení programu, volba ověřovatele zápisu, schválení hostů 
Předsedkyně výboru podala návrh na: 

I. Schválení navrženého programu 11. jednání výboru zdravotního 
Předsedkyně výboru seznámila přítomné s navrženým programem 11. jednání výboru 
zdravotního a dle předchozího bodu navrhla vypustit body 7) a 8), dále se zeptala se 
přítomných na připomínky. 

II. Ověřovatelem zápisu byl navržen MUDr. Petr Lochman 
III. Předsedkyně výboru představila přítomné hosty a navrhla schválit jejich přítomnost na 

jednání výboru a to: 
Ing. Ludmilu Bášovou, vedoucí odboru zdravotnictví KÚ KHK 
Ing. Miroslava Procházku, předsedu představenstva ZH KHK 
Ing. Ivanu Urešovou, předsedkyni představenstva ON Náchod 

 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 

Hlasování: 

Pro  - 9   
Proti  - 0     
Zdržel se - 0   
 
 
USNESENÍ 11/68/2018/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 s úpravou - tj. vypuštění bodu 7) a 8)  
II.  s c h v a l u j e  
  ověřovatelem zápisu MUDr. Petra Lochmana  
III. s c h v a l u j e  
  přítomné hosty dle prezenční listiny 

Ing. Ludmilu Bášovou, vedoucí odboru zdravotnictví KÚ KHK 
Ing. Miroslava Procházku, předsedu představenstva ZH KHK  
Ing. Ivanu Urešovou, předsedkyni představenstva ON Náchod 
 
 

K bodu 4 

Návrh na navýšení vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby – zajištění urgentní 
(neodkladné) akutní lůžkové péče a zajištění lékařské pohotovostní služby na rok 2018  
 
S návrhem bodu seznámil Ing. Procházka, dále doplnil Ing. Cabicar 
Na základě usnesení č. ZK/9/658/2017 Zastupitelstva KHK ze dne 4. 12. 2017 byla nemocnicím 
Zdravotnického holdingu rozdělena částka 90 mil. Kč jako vyrovnávací platba za poskytování 
veřejné služby. Poskytnutí uvedené vyrovnávací platby bylo reakcí na žádosti nemocnic koncernu 
Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. o vyrovnávací platby za poskytování veřejné 
služby v roce 2018 v celkové výši 296,3 mil. Kč, když tato částka představuje předpokládanou 
ztrátu těch oddělení, která jsou provozována v režimu veřejné služby. 
Na základě žádostí předsedů představenstev jednotlivých nemocnic o navýšení vyrovnávacích 
plateb byl Radě Královéhradeckého kraje dne 5. 2. 2018 předložen návrh na zapojení rezervy 
určené pro akciové společnosti z rozpočtu kapitoly 15 – zdravotnictví ve výši 40 mil. Kč a její 
rozdělení pro jednotlivá zdravotnická zařízení v důsledku dojednaného navýšení mzdových 
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prostředků o 6 %. Návrh byl Radou KHK projednán a schválen Zastupitelstvem 
Královéhradeckého kraje dne 26. 3. 2018.  
Z jednání představitelů Královéhradeckého kraje a zástupců ZH KHK a.s. vyplynula skutečnost, 
že mzdy v nemocnicích nebudou navyšovány o 6%, avšak dojde k jejich navýšení o 10 %, 
přičemž toto navýšení bylo vyčísleno Zdravotnickým holdingem na 146 mil. Kč oproti původně 
rozděleným 90 mil. Kč. Na základě výše uvedeného bylo dne 26. 3. 2018 usnesením 
ZK/11/808/2018 schváleno rozdělení 50 mil. Kč jednotlivým nemocnicím koncernu ZH KHK 
a.s., primárně určené na navýšení mzdových prostředků. V souladu s usnesením RK/6/338/2018 
ze dne 5. 3. 2018 se hledaly varianty dalších finančních zdrojů, které by bylo možné poskytnout 
nemocnicím na pokrytí mzdového navýšení.  
Nyní je Radě a Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje předkládán materiál k rozdělení 56 mil. 
Kč, jež budou nemocnicím poskytnuty na vrub daňových příjmů kraje. Výše plateb jednotlivým 
zdravotnickým zařízením a způsob použití zpracoval Zdravotnický holding Královéhradeckého 
kraje a.s. a. Poskytnutí vyrovnávacích plateb ve výši 56 mil. Kč má dopad do čerpání rozpočtu 
Královéhradeckého kraje – na vrub navýšení daňových příjmů kraje. Návrh na rozdělení ZVS pro 
nemocnice ZH KHK zpracovaný Zdravotnickým holdingem dne 27. 4. 2018 obdrželi členové 
výboru elektronicky. 

 
Bez diskuse 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
Hlasování: 

Pro  - 8 (jeden člen VZ mimo jednací místnost)   
Proti  - 0     
Zdržel se - 0  
 
USNESENÍ 11/69/2018/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  schválit návrh na úpravu vyrovnávacích plateb za plnění závazku veřejné služby na 

rok 2018 u společností Oblastní nemocnice Náchod a.s., Oblastní nemocnice Trutnov 
a.s., Oblastní nemocnice Jičín a.s. a Městská nemocnice, a.s. dle důvodové zprávy a  
1. úpravu vyrovnávacích plateb za plnění závazku veřejné služby na rok 2018 
následovně: 
a) Oblastní nemocnice Náchod a.s. - navýšení vyrovnávací platby o 25 465 468,- Kč 
b) Oblastní nemocnice Trutnov a.s. - navýšení vyrovnávací platby o 11 896 233,- Kč 
c) Oblastní nemocnice Jičín a.s. - navýšení vyrovnávací platby o 15 169 774,- Kč 
d) Městská nemocnice, a.s. - navýšení vyrovnávací platby o 3 468 525,- Kč,  
a to primárně na navýšení mzdových prostředků.  
2. zároveň s navýšením daňových příjmů kraje o 56 000 000,- Kč navýšit neinvestiční 
transfery akciovým společnostem v rámci běžných výdajů kapitoly 15 - zdravotnictví. 
 
 

K bodu 5 

Informace z Oblastní nemocnice Náchod  
 
Ing. Urešová podala podrobné informace k Oblastní nemocnici Náchod a změnám po dobu její 
působnosti ve funkci předsedy představenstva: 
• Stav hospodaření nemocnice, zadluženost, finanční úspory (výpovědi zbytných smluv) 
• Restrukturalizace lůžkového odd. ORL 
• Příjmy (zřízení alergologicko-imunologické laboratoře, registrace DIOP) 
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• Zřízení sociálních lůžek v nemocnici Jaroměř 
• Aktuální personální situace a možnosti řešení 
• Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – pediatrie a porodnice 
• Spolupráce a pozitivní zkušenosti se zahraničními lékaři  
• Návrhy optimalizace poskytované zdravotní péče  
• Spolupráce a problémy se zdravotními pojišťovnami 
• Zahájení rekonstrukce ON Náchod, dopad na provoz nemocnice, spolupráce s městem Náchod 
 
Diskuse: 
Ing. Cabicar - doplnil další zamýšlené investiční akce 
 
Doc. MUDr. Heger, CSc. 
• dotaz na privátní lékařku před atestací, 
• odbornost primářů nemocnice v ekonomické oblasti, 
• dotaz na magnetickou rezonanci – je příslib VZP a MZ ČR, 
• kapacita nemocnice po realizaci výstavby 

Ing. Cabicar -  doplnil, že projekt byl konzultován s jednotlivými primáři 
 
MUDr. Mašek 
• urgentní příjmy, výstavba heliportu – nedostatečná informovanost o potřebnosti a nynějším 

provozu v souvislosti s rekonstrukcí  
 
Další diskuse: 
MUDr. Mašek, Ing. Mottl, Ing. Kracíková, Ing. Cabicar, Ing. Procházka, MUDr. Seneta, doc. 
MUDr. Heger CSc., MUDr. Lochman, Ing. Urešová 
 
  
K bodu 6 

Informace o Koncepci zdravotnictví KHK 2020 +  
 
Ing. Kracíková  
uvedla, že je nezbytné na koncepci zdravotnictví pracovat, neboť stávající koncepce je pouze 
popisného charakteru. 
 
Další informaci podala Ing. Bášová 
Současně se naskytla možnost získání evropské podpory na činnost při tvorbě koncepce, proto byl 
rychle vytvořen tento podkladový materiál tj. projektový záměr. 
Není to finální podoba, ale pouze stručný návrh, který vyzývá k dalším námětům a připomínkám. 
Samotná tvorba nové koncepce zdravotnictví je samozřejmě dlouhodobější záležitost, kde je třeba 
získávat další relevantní podklady a spolupráci s odborníky. 
Pokud se získá evropská koncepce – zastřešení bude mít CIRI. 
 
Diskuse: 
doc. MUDr. Heger  
Upozornil, že by kromě demografie měla být zmapována i dopravní situace v kraji a aby byla 
řádně provedena analytika vzniku koncepce. 
 
  
K bodu  7 

Různé  
Žádné návrhy nebyly vzneseny 
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K bodu 9 

Závěr  
Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu a nebyly ani další příspěvky do 
diskuse, předsedkyně výboru poděkovala členům výboru zdravotního a přítomným hostům za 
účast na 11. jednání výboru a v 16. 30. hodin jednání ukončila. 

 
Příští jednání výboru se koná dne 4. června 2018 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zapsala: Nováková Soňa 

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


