
 1

Z á p i s 
 

ze 3. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 
10. 4. 2017, od 15.00 hod., v zasedací místnosti Karla Poláčka – P1.905, RegioCentrum 
Nový pivovar, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové  

Přítomni:  dle prezenční listiny  
 
Omluveni:   prof. MUDr. Prymula, CSc.,p. Netolická,  
 
Program jednání: 
  1.  Zahájení  
  2.  Schválení programu, volba ověřovatele zápisu, schválení hostů  
  3.  Kontrola usnesení  
  4.  Volba místopředsedy výboru zdravotního Zastupitelstva KHK  
  5.  Stanovisko výboru zdravotního k dostavbě operačních sálů v Městské nemocnici 

Dvůr Králové nad Labem  
  6.  Návrh změny stanov společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s  
  7.  Návrh na úpravu rozpočtu kapitoly 15 - zdravotnictví na rok 2017  
  8.  Investiční dotace společnosti Oblastní nemocnice Náchod a.s.  
  9.  Různé  
  10.  Závěr  
 
K bodu l 
Zahájení  
Jednání 3. výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje zahájila v 15.10 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 
Schválení programu, volba ověřovatele zápisu, schválení hostů  
Předsedkyně výboru podala návrh na: 
I. Schválení navrženého programu 3. jednání výboru zdravotního 

Předsedkyně výboru seznámila přítomné s navrženým programem 3. jednání výboru 
zdravotního a zeptala se přítomných na připomínky k navrženému programu.  

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

jednání výboru a to:  
Ing. Miroslava Procházku, předsedu představenstva ZH KHK 
Ing. Ludmilu Bášovou, vedoucí odboru zdravotnictví KÚ KHK 
MUDr. Jiřího Štětinu, poslance PČR 
Ing. Jiřího Hlavatého, senátora PČR 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
Hlasování: 
 Pro  - 13          
 Proti  -   0        
 Zdržel se -   0        
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USNESENÍ 3/14/2017/VZ 
Výbor zdravotní zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
  návrh programu 3. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje  
II.  s c h v a l u j e  
  ověřovatelem zápisu MUDr. Jiřího Maška  
III. s c h v a l u j e  
  přítomné hosty dle prezenční listiny: 

Ing. Miroslava Procházku, Ph.D. předsedu představenstva ZH KHK 
Ing. Ludmilu Bášovou, vedoucí odboru zdravotnictví KÚ KHK 
MUDr. Jiřího Štětinu, poslance PČR 
Ing. Jiřího Hlavatého, senátora PČR 
 
 

K bodu 3 
Kontrola usnesení  
V usnesení z prvních dvou jednání VZ nebylo žádné s ukládací ani termínovou částí. Usnesení 
jsou splněna. 
 
 
K bodu 4 
Volba místopředsedy výboru zdravotního Zastupitelstva KHK  
Předsedkyně výboru navrhla na místopředsedu MUDr. Libora Senetu, který s nominací souhlasí.  
 
hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
 Pro  - 13  
 Proti  -  0  
 Zdržel se -  0  
 
USNESENÍ 3/15/2017/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. v o l í  
  MUDr. Libora Senetu, bytem Sadová 1643, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

místopředsedou výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.  
 
        Prof. MUDr. Malý, CSc.- příchod 
K bodu 5 
Stanovisko výboru zdravotního k dostavbě operačních sálů v Městské nemocnici Dvůr 
Králové nad Labem  
Předsedkyně výboru uvedla, že písemné podklady k tomuto bodu, které byly slíbeny na minulém 
jednání výboru, všichni členové výboru obdrželi a dále předala slovo Ing. Cabicarovi.  
Ing. Cabicar po úvodu konstatoval, že řešení dostavby má 3 varianty, které reflektují současný 
stav a připadají v úvahu. Financování je možné pouze za předpokladu budoucí rozpočtové 
změny. Z hlediska majitele nemocnice, tedy Královéhradeckého kraje to musí být investiční 
akce, která přinese zhodnocení majetku kraje a jeho využití do budoucna.  

Ing. Procházka doplnil další informace k současné probíhající stavbě, soutěžené ceny,  údaje o 
projektové dokumentaci, předpokládaným nákladům na dostavbu, odhadovaným ekonomickým 
dopadům, možnost  navýšení  operačních zákroků jen se souhlasem ZP. 
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Ing. Kracíková upozornila na stávající stav výstavby laboratoří, které jsou naddimenzované, 
stavba již byla zahájena v minulém období tak, že počítá s nástavbou operačních sálu, je 
připravena vzduchotechnika pro sály, prostupy, vynaložené náklady jsou tak již vyšší než kdyby 
se nástavba pro sály nepřipravovala.   
Dále bylo k tomuto bodu diskutováno: 
• Obložnost, výkonnost – počty operací , jednodenní chirurgie MN Dvůr Králové nad Labem 
• Spolupráce s FN Hradec Králové 
• Personální obsazení 
• Hospodaření MN a úroveň lékařské péče 
• Vazba na Koncepci zdravotnictví KHK na rok 2016 – 2020 
• Ekonomické dopady 
• Stav stávajících operačních sálů  
 
Diskuse se zúčastnili: 
MUDr. Lochman, Ing. Procházka, Ing. Cabicar, Ing. Hlavatý, MUDr. Matyášová, MUDr. Buka, 
MUDr. Štětina, doc. MUDr. Heger, CSc., MUDr. Mašek, MUDr. Veselý, prof. MUDr. Malý 
CSc., p. Fialová, MUDr. Plzák 
 
MUDr. Kochan podal návrh na usnesení: 
I. výbor zdravotní doporučuje  

Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje zařadit nástavbu operačních sálů v Městské 
nemocnici Dvůr Králové nad Labem do investičních akcí 2017.  

Po následném připomínkování členů výboru bylo usnesení upraveno do konečné podoby. 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
 Pro  - 11  
 Proti  -   0  
 Zdržel se -   2    (1 člen VZ mimo jednací místnost) 
 
USNESENÍ 3/16/2017/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  zařadit nástavbu operačních sálů v Městské nemocnici Dvůr Králové nad Labem do 

investičních akcí Královéhradeckého kraje v roce 2017 v souladu s Koncepcí 
zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2016 – 2020  

II.  d o p o r u č u j e  
  přijmout opatření, která povedou k zefektivnění provozu akutních lůžek v Městské 

nemocnici Dvůr Králové nad Labem. 
 

 
K bodu 6 
Návrh změny stanov společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.  
 
Uvedla Ing. Kracíková, dále s návrhem seznámil Ing. Cabicar. 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje je navrhováno, aby v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 
písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů schválilo nové znění 
stanov společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. V případě, kdy dojde ze 
strany Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ke schválení změny stanov, budou následně 
stanovy předloženy ke schválení Radě Královéhradeckého kraje, jakožto orgánu vykonávajícímu 
působnost valné hromady společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s., 
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přičemž rada kraje není oprávněna se odchýlit od textu stanov, který byl schválen 
Zastupitelstvem kraje.  
Oproti stávajícímu znění stanov ZH KHK jsou navrhovány změny v následujících oblastech: 

1. Kompetence dozorčí rady a představenstva společnosti 
2. Proces svolávání dozorčí rady 
3. Zrušení rezervního fondu 
4. Změna číslování  

Všichni členové výboru obdrželi elektronicky konkrétní návrh změny stanov i původní znění 
stanov. 
Diskuse: MUDr. Plzák, Ing. Cabicar, MUDr. Matyášová 

Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
 Pro  - 12  
 Proti  -   0  
 Zdržel se -   2  
 
USNESENÍ 3/17/2017/VZ 
Výbor zdravotní zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  schválit návrh na změnu stávajících stanov společnosti Zdravotnický holding 

Královéhradeckého kraje a.s., se sídlem Pospíšilova 365, 500 03 Hradec Králové, IČ
259 97 556, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci 
Králové pod sp. zn. B 2321, a to ve znění, které je uvedeno v důvodové zprávě a 
příloze 
 
 

K bodu 7 
Návrh na úpravu rozpočtu kapitoly 15 - zdravotnictví na rok 2017  
 
Seznámí Ing. Bášová 
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje je předkládán návrh na navýšení příspěvku na provoz 
Protialkoholní záchytné stanice Královéhradeckého kraje o 250,0 tis. Kč. 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje usnesením č. ZK/31/2129/2016 dne 12. 9. 2016 
schválilo příspěvek na provoz Protialkoholní záchytné stanici Královéhradeckého kraje ve výši 
5 950,0 tis. Kč, a to ve stejné výši jako v roce 2016.  
Při projednávání výsledků hospodaření za rok 2016 a finančních plánů na rok 2017 byla 
nastolena problematika zajištění lékařských služeb na Protialkoholní záchytné stanici KHK. 
Ředitel příspěvkové organizace upozornil na nepříjemnou situaci ve službách lékařů, neboť 
lékaři odmítají sloužit a potencionální zájemci se po zjištění hodinové sazby již neozývají.  
Hodinová sazba lékaře ve všední den činí 130,- Kč a o víkendech a svátcích 150,- Kč. 
Pro porovnání uvádíme sazby na Protialkoholní záchytné stanici v Pardubicích, kde hodinová 
odměna lékaře ve všední den činí 250,- Kč a o víkendech a svátcích 300,- Kč. 
Ředitel příspěvkové organizace navrhuje navýšení hodinových sazeb lékařům od 1. 7. 2017 
následovně: ve všední den na 200,- Kč so, ne a svátek na 250,- Kč. 
Navýšení hodinových sazeb lékařům od 1. 7. 2017 by znamenalo navýšení příspěvku na provoz 
o 250,0 tis. Kč. 
Odbor zdravotnictví z důvodů stabilizace personálního obsazení v příspěvkové organizaci 
navrhuje navýšení hodinových sazeb lékařům zapracovat do rozpočtu Protialkoholní záchytné 
stanice KHK a v souvislosti s tím i navýšení příspěvku na provoz na rok 2017 o 250,0 tis. Kč.  
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Navýšení příspěvku na provoz Protialkoholní záchytné stanici KHK má dopad do rozpočtu 
Královéhradeckého kraje, navrhujeme úpravu rozpočtu kapitoly 15 – zdravotnictví dle důvodové 
zprávy. 
 
Diskuse: Ing. Kracíková, MUDr. Plzák, MUDr. Mašek 
 
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
 Pro  - 14  
 Proti  -   0  
 Zdržel se -   0  
 
USNESENÍ 3/18/2017/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  schválit návrh na navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Protialkoholní 

záchytná stanice Královéhradeckého v rámci běžných výdajů kapitoly 15 -
zdravotnictví na rok 2017 o 250,0 tis. Kč a ve stejné výši snížit rezervu pro PO dle 
důvodové zprávy 
 

 
K bodu 8 
Investiční dotace společnosti Oblastní nemocnice Náchod a.s.  
 
S návrhem seznámila Ing. Bášová 
V rámci akce „Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod“ bylo mj. plánováno 
pořízení magnetické rezonance, když doposud uvedené zařízení nebylo v této nemocnici 
provozováno. Vzhledem ke skutečnosti, že došlo k časovému posunu akce „Modernizace a 
dostavba Oblastní nemocnice Náchod“, uložila Rada Královéhradeckého kraje svým usnesením 
č. RK/2/58/2017 ze dne 23. 1. 2017 Ing. Alešovi Cabicarovi předložit do 30. 6. 2017 varianty 
realizace záměru pořízení magnetické rezonance pro Oblastní nemocnici Náchod, a.s.  
První diskutovanou variantou bylo pořízení magnetické rezonance (dále jen „MR“) 
Královéhradeckým krajem s tím, že by následně byla MR předána na základě smluvního 
ujednání. Realizace tohoto záměru však naráží na výklad nejasných ustanovení zákona č. 
268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, která definují kdo a 
za jakých podmínek je oprávněn pořizovat zdravotnické prostředky (mezi které patří i MR) a 
jakým způsobem je možné s nimi nakládat. V této souvislosti se obrátil Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje na Ministerstvo zdravotnictví a Státní ústav pro kontrolu léčiv (orgán 
kontrolující dodržování zákona o zdravotních prostředcích) s žádostí o stanovisko k příslušným 
ustanovením zákona, avšak ze strany zmíněných orgánů se krajskému úřadu nedostalo jakékoli 
reakce. Z toho důvodu byl přímo řediteli Státního ústavu pro kontrolu léčiv odeslán dopis 
hejtmana Královéhradeckého kraje s obdobnou žádostí, přičemž do dnešního dne neobdržel 
Královéhradecký kraj odpověď.  
Druhou diskutovanou variantou bylo pořízení MR přímo Oblastní nemocnicí Náchod a.s. 
Realizace této varianty nenaráží na zákonná ustanovení. Jediným limitem je dostatek 
disponibilních finančních prostředků Oblastní nemocnice Náchod a.s. na realizaci uvedeného 
záměru.  
S ohledem na výše uvedené se obrátil na Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje jménem 
Oblastní nemocnice Náchod a.s. předseda představenstva této společnosti, Ing. Zbyněk 
Chotěborský, s žádostí o poskytnutí investiční dotace ve výši 46 mil. Kč na pořízení magnetické 
rezonance pro Oblastní nemocnici Náchod a.s. a vybudování provozu magnetické rezonance, 
včetně investic vyvolaných v souvislosti s přesunem stávajících provozů, realizace nezbytných 
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stavebních úprav a zajištění technologických částí nutných pro provoz magnetické rezonance 
v areálu Oblastní nemocnice Náchod a.s. na adrese Purkyňova 446, 547 01 Náchod (viz Příloha 
č. 1 důvodové zprávy). Tato žádost byla následně doplněna o předběžný rozpočet a čestné 
prohlášení (Viz Příloha č. 2 důvodové zprávy). 
Orgánům Královéhradeckého kraje je tak předkládán návrh na schválení:  

• poskytnutí investiční dotace společnosti Oblastní nemocnice Náchod a.s. ve výši 
46.000.000,- Kč na pořízení magnetické rezonance pro Oblastní nemocnici Náchod a.s. a 
vybudování provozu magnetické rezonance, včetně investic vyvolaných v souvislosti s 
přesunem stávajících provozů, realizace nezbytných stavebních úprav a zajištění 
technologických částí nutných pro provoz magnetické rezonance v areálu Oblastní 
nemocnice Náchod a.s. na adrese Purkyňova 446, 547 01  

• uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace mezi Královéhradeckým krajem a 
Oblastní nemocnicí Náchod a.s. ve znění dle Přílohy č. 3 důvodové zprávy. 

Bližší podmínky realizace projektu a podmínky využití dotace jsou obsaženy v žádosti Oblastní 
nemocnice Náchod a.s. a jejích doplnění a ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje. Poskytnutí dotace má dopad do rozpočtu Královéhradeckého kraje, 1. 
změnou rozpočtu dne 27. 3. 2017 schválilo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje navýšení 
kapitálových výdajů kapitoly 15 – zdravotnictví s účelovým určením pro ON Náchod a.s. na 
pořízení magnetické rezonance (investiční transfer) ve výši 46 000,0 tis. Kč. 
 
Ing. Cabicar uvedl, že na dnešním jednání Rady byl návrh schválen, veškerou stavební 
dokumentaci ON NA schválili primáři ON Náchod. Přestavba se zredukovala do jedné etapy, 
součástí projektu bude magnetická rezonance, která by se z projektu vytrhla a předřadila se. 

Ing. Kracíková - magnetická rezonance byla schválena MZ, dále by měla být schválena 
přístrojovou komisí zdravotní pojišťovny, zatím není příslib uzavření smlouvy se ZP.  

Ing. Cabicar - VZP by se měla ke smlouvě vyjádřit předběžně v červnu.  
Další diskuse k tématu se zúčastnili: 
doc. MUDr. Heger, CSc, MUDr. Veselý, MUDr. Plzák, MUDr. Matyášová, Ing. Procházka 
 
MUDr. Veselý podal protinávrh k navrženému usnesení (bez podmínky souhlasu ZP 
s uzavřením budoucí smlouvy): 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  

schválit poskytnutí investiční dotace Oblastní nemocnici Náchod a.s. ve výši 
46.000.000,- Kč na pořízení magnetické rezonance pro Oblastní nemocnici Náchod 
a.s. a vybudování provozu magnetické rezonance včetně předpokládaných investic 
spojených s přesunem stávajících provozů, realizace nezbytných stavebních úprav a 
zajištění technologických částí nutných pro provoz  

II. d o p o r u č u j e  
uzavřít smlouvu o poskytnutí investiční dotace mezi Královéhradeckým krajem a 
Oblastní nemocnicí Náchod a.s. dle důvodové zprávy a přílohy č. 3 – návrhu smlouvy  

 
Hlasování: 
 Pro  -   3  
 Proti  -   6  
 Zdržel se -   5  
 
Návrh nebyl přijat. 
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Návrh s úpravou podmínky:  
 
 Hlasování: 
 Pro  - 13  
 Proti  -   0  
 Zdržel se -   1  
 
USNESENÍ 3/19/2017/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  schválit poskytnutí investiční dotace Oblastní nemocnici Náchod a.s. ve výši 

46.000.000,- Kč na pořízení magnetické rezonance pro Oblastní nemocnici Náchod 
a.s. a vybudování provozu magnetické rezonance včetně předpokládaných investic 
spojených s přesunem stávajících provozů, realizace nezbytných stavebních úprav a 
zajištění technologických částí nutných pro provoz za podmínky souhlasu zdravotních 
pojišťoven s uzavřením budoucí smlouvy. 

II.  d o p o r u č u j e  
  uzavřít smlouvu o poskytnutí investiční dotace mezi Královéhradeckým krajem a 

Oblastní nemocnicí Náchod a.s. dle důvodové zprávy a přílohy č. 3 – návrhu smlouvy 
 

 
K bodu 9 
Různé  
Žádné další návrhy k projednání nebyly vzneseny. 
 
 
K bodu 10 
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 3. jednání výboru a v 17. 20 hodin jednání ukončila.  

 
 

Příští jednání výboru se koná dne 5. června 2017 
 
 
 
 

 
 
Zapsala: Nováková Soňa  
 

  

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


