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Z á p i s   
z 13. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 
27.08.2018, od 15.00 hod., v zasedací místnosti Karla Čapka – N2.903, RegioCentrum Nový 
pivovar, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové 

Přítomni:  dle prezenční listiny  

Nepřítomni:  MUDr. Eva Matyášová, MUDr. Jiří Veselý, prof. MUDr. Roman Prymula, CSc. 

Program jednání: 

1. Zahájení  
2. Kontrola usnesení 
3. Schválení programu, volba ověřovatele zápisu, schválení hostů 
4. Příslib profinancování projektu „Pavilon „A“ Oblastní nemocnice Jičín a. s.“ 
5. Financování akce "Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - 

Kvasiny" v rámci projektu "Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a 
zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu" 

6. Pořizování movitého majetku v režimu investic pro nemocnice ZH KHK a.s. 
7. Darování sanitního vozidla ZZS KHK na Ukrajinu 
8. Žádost Centra péče o duševní zdraví, z. s. o dotaci na projekt „Zavedení Centra duševního 

zdraví Hradec Králové“ 
9. Informace z odvětví zdravotnictví KHK  
10. Různé 
11. Závěr  
 

 
K bodu l 
Zahájení 
Jednání 13. 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 s tím, že usnesení 
VZ/12/75/2018 má plnění stanoveno na měsíc říjen 2018 a usnesení VZ/12/74/2018  bude 
plněno prezentací na tomto jednání výboru.  
 
 
K bodu 3 
Schválení programu, volba ověřovatele zápisu, schválení hostů 
Předsedkyně výboru podala návrh na: 

I. Schválení navrženého programu 13. jednání výboru zdravotního 
Předsedkyně výboru seznámila přítomné s navrženým programem 13. jednání výboru 
zdravotního a zeptala se přítomných na připomínky. 

II. Ověřovatelem zápisu byl navržen MUDr. Josef Kochan 
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. Janu Jiráňovou, vedoucí oddělení průmyslových zón – CIRI KHK 
Ing. Ivanu Urešovou, předsedkyni představenstva Oblastní nemocnice Náchod a.s. 
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Ing. Tomáše Slámu, MSc., předsedu představenstva Oblastní nemocnice Jičín a.s. 
MUDr. Marcela Maršíka, primář Anesteziologie a resuscitace Oblastní nemocnice 
Náchod, a.s. 
Ing. Josefa Kubíčka, místopředseda představenstva Oblastní nemocnice Jičín a.s. 

 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
Hlasování: 

Pro  -  9    
Proti  - 0    
Zdržel se - 0    
 
USNESENÍ 13/76/2018/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. Josefa Kochana 
III. s c h v a l u j e  
  přítomné hosty dle prezenční listiny: 

Ing. Ludmilu Bášovou, vedoucí odboru zdravotnictví KÚ KHK 
Ing. Janu Jiráňovou, vedoucí oddělení průmyslových zón – CIRI KHK 
Ing. Ivanu Urešovou, předsedkyni představenstva Oblastní nemocnice Náchod a.s. 
Ing. Tomáše Slámu, MSc., předsedu představenstva Oblastní nemocnice Jičín a.s. 
MUDr. Marcela Maršíka, primář Anesteziologie a resuscitace Oblastní nemocnice 
Náchod, a.s. 
Ing. Josefa Kubíčka, místopředseda představenstva Oblastní nemocnice Jičín a.s. 

 
K bodu 4 
Příslib profinancování projektu „Pavilon „A“ Oblastní nemocnice Jičín a.s.“ 

Všichni členové výboru zdravotního byli k připravovanému záměru výstavby Pavilonu A 
v rámci areálu Oblastní nemocnice Jičín a.s. informováni před jednáním formou podrobných 
podkladových materiálů. Předkládaný projekt je dlouhodobě plánován a připravován již od roku 
2010. Po projekční stránce je projekt připraven, stavba pravomocně povolena. Umístěny 
v objektu budou všechny laboratoře, onkologie, dialýza a MR.  
 
Předpokládané finanční požadavky na rozpočet Královéhradeckého kraje spojené s realizací 
projektu: 
rok 2018 – 0,7 mil. Kč na aktualizaci výkazu výměr a projektové dokumentace 
rok 2019 – 25 mil. Kč na demolice a přeložky inženýrských sítí 
rok 2020 – 200 mil. Kč na výstavbu Pavilonu A 
rok 2021 – 300 mil. Kč na výstavbu Pavilonu A. 
Aktuálně jsou na řešený projekt alokovány v rámci Fondu rozvoje a reprodukce 
Královéhradeckého kraje pro odvětví zdravotnictví finanční prostředky ve výši 21.460.900 Kč. 
 
Písemné podkladové materiály doplnili Ing. Kracíková a Ing. Sláma, MSC.  
Ing. Kracíková uvedla, že první studie s tímto záměrem se datuje již v roce 2008. Ing. Sláma, 
MSc., doplnil, že Oblastní nemocnice Jičín a.s. je zařízení, které je stabilní nejen finančně, ale i 
personálně. Nemocnice i v této nelehké době disponuje relativně dostatečným počtem 
zaměstnanců, proto je třeba těmto zaměstnancům zajistit nejen finanční stabilitu, ale i vizi 
profesního růstu a kvalitního zázemí. Hovořil o aktuálním stavu prostor biochemické laboratoře 
– tento je v havarijním stavu a prakticky se jedná o oddělení, na kterém je závislá činnost celé 
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jičínské nemocnice. Zdůraznil, že se jedná o poslední velkou investiční akci, na kterou jičínská 
nemocnice čeká, ostatní oddělení již rozsáhlými rekonstrukcemi proběhla. Předpoklad dokončení 
celého projektu je datován na roky 2021 – 2022. K předloženému se dále vyjádřil Ing. Cabicar, 
sdělil, že v dlouhodobém rozpočtovém výhledu Královéhradeckého kraje je s prostředky na tento 
projekt počítáno, materiál bude předložen na zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
v září 2018. 
 
Diskuse 
 
Doc. MUDr. Heger, CSc., vyjádřil podporu předloženému projektu; dotázal se na řešení 
formálních problémů s původním projektem, následně byl Ing. Cabicarem ubezpečen, že 
formální záležitosti projektu jsou vyřešeny a projekt lze dle stávající projektové dokumentace 
realizovat. 
 
Prof. MUDr. Malý, CSc., též vyjádřil podporu předloženému, je zakotveno v Koncepci 
zdravotnictví Královéhradeckého kraje. 
 
MUDr. Lochman se tázal k nárůstu objemu pacientů v rámci záměru vybudování stacionáře 
onkologie. K tomuto podal vyjádření Ing. Sláma, CSc., uvedl, že se jedná o koncepční změnu 
celého oboru, nemocnice v Jičíně je druhým největším onkologickým pracovištěm v kraji, hned 
po Fakultní nemocnici v Hradci Králové. K uvedenému dále vystoupil MUDr. Plzák. 
 

Hlasování: 

Pro  -  12    
Proti  -  0    
Zdržel se -  0   

 
USNESENÍ 13/77/2018/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje 

schválit zahájení realizace akce s názvem „Novostavba PAVILON "A" (Stavební 
úpravy č. p. 511 pro laboratoře a onkologii ON Jičín a.s.) Výstavba klinických 
laboratoří a onkologie“ a schválit její financování 

 
K bodu 5 
Financování akce „Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice 
– Kvasiny“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a 
zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém kraji“ 

Všichni členové výboru zdravotního byli o tomto záměru informováni již na předchozím jednání 
výboru zdravotního, následně byly ze strany investičního odboru upřesněny požadované 
informace prostřednictvím podrobných písemných materiálů, kteří všichni obdrželi před 
jednáním.   

Tato investiční akce byla zařazena do projektu na základě Usnesení vlády České republiky č. 97 
ze dne 9. 2. 2015 a Usnesení vlády České republiky č. 469 ze dne 21. 6. 2017, jejichž cílem je 
podpořit mimo jiné vybudování nezbytné dopravní a technické infrastruktury, akce v oblasti 
školství, volnočasových aktivit a zdravotnictví v Královéhradeckém kraji. Celkové náklady akce 
dle Usnesení vlády ČR činí 380 mil. Kč, z toho 300 mil. Kč státní dotace. Vytvoření 
optimalizované kapacity nemocnice Rychnov nad Kněžnou bude naplňovat potřeby strategické 
průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a rychle se rozrůstajícího regionu tak, aby došlo ke zlepšení 
dostupnosti a rozsahu péče a tím ke zvýšení bezpečnosti poskytované zdravotní péče jak z 
pohledu pacienta tak zdravotního personálu. V rámci této investiční akce je řešena potřeba 
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zajištění urgentní a akutní zdravotní péče v regionu dotčeném dynamickým rozvojem závodu 
Škoda Auto, a.s. v průmyslové zóně Solnice – Kvasiny s vazbou na operační zákroky. Stávající 
prostory akutní péče jsou morálně a fyzicky zastaralé. Je zde nutná potřeba rekonstrukce spojená 
s optimalizací kapacit a vytvořením nových přímých vazeb s minimalizací vzdáleností mezi 
jednotlivými provozy. Rekonstrukce je nezbytná u nejdůležitějších kapacit jako jsou centrální 
operační sály, ARO, a jednotky JIP. Růst počtu zaměstnanců v průmyslové zóně klade zvýšené 
nároky na poskytovanou péči. Vzhledem ke struktuře zaměstnanců narůstá podíl akutní a 
urgentní medicíny s vazbou na operační zákroky. Dle schválené Koncepce zdravotnictví 
Královéhradeckého kraje pro období 2016-2020 je třeba optimalizovat a modernizovat stávající 
kapacity akutní péče a dále zajistit dostatečnou kapacitu následné péče umožňující včasný 
překlad. Vybudování sjednocené kapacity akutní péče s přímými vazbami je nutnou podmínkou 
pro zachování rozsahu a navýšení objemu poskytované péče. 

Cílem je modernizace akutní zdravotní péče a jejího umístnění do jednoho funkčního celku. 
Tímto vznikne homogenní celek akutní medicíny optimálně využívající personální kapacity. 
Vybudováním urgentního příjmu dojde ke sjednocení příjmu a nutného ambulantního ošetření 
pacientů v jednom místě. Tím dojde ke zrychlení stanovení diagnózy a následně i k optimálnímu 
poskytnutí odpovídající zdravotní péče. Za účelem dosažení cíle bude nově vybudován urgentní 
příjem a blok akutních ambulancí rozšířením stávajícího víceúčelového pavilonu nemocnice 
Rychnov nad Kněžnou, ve kterém bude soustředěna urgentní a akutní péče a tím bude současně 
dosaženo restrukturalizace a optimalizace lůžkové péče. Centralizací operačních sálů ve stavebně 
rozšířených prostorech víceúčelového pavilonu vzroste produktivita poskytované péče. Cílem 
realizace této investiční akce jsou stavební úpravy ve stávajícím objektu DIGP Nemocnice v 
Rychnově nad Kněžnou a jeho přístavba, které zajistí naplnění potřeb a požadavků kladených na 
zdravotnickou péči na úrovni požadovaného standardu pro současné zdravotnictví. Zároveň bude 
v areálu nemocnice nově vybudováno minimálně 100 parkovacích míst, což nahradí stávající 
parkovací místa v prostoru nově umístěné přístavby. Přínosem úprav stávajícího objektu a 
vybudování přístavby je jednotná lokalizace akutních ambulancí, vybudování urgentního příjmu, 
vybudování nových moderních kapacit centrálních operačních sálů, nové ARO a 
multidisciplinární JIP v rámci jednoho bloku včetně potřebných obslužných kapacit, vybudování 
přímých vazeb mezi nejdůležitějšími provozy akutní medicíny a pokrytí rychle se rozšiřujících 
potřeb regionu. 
 

Písemné podkladové materiály doplnili Ing. Kracíková, Ing. Urešová, MUDr. Maršík, Ing. 
Jiráňová a Mgr. Řehoř. V rámci jejich vystoupení byla řešena i ta část projektu, dotýkající se 
výstavby heliportu v areálu nemocnice v Rychnově nad Kněžnou, bylo vysvětleno, že tato část je 
nedílnou součástí celého projektu.  

Diskuse 
Ing. Kracíková uvedla, že nezpochybňuje potřebnost nové multifunkční budovy, pozastavila se 
však nad plánovaným počtem operačních sálů a jeho následným efektivním využitím v porovnání 
s počty operačních sálů a jejich efektivností v Oblastní nemocnici Jičín a.s. 

MUDr. Mašek hovořil o využitelnosti heliportu v nemocnici v Rychnově nad Kněžnou, ze 
statistických údajů vyplývá, že frekvence přistání vrtulníku záchranné služby za účelem předání 
pacienta do péče rychnovské nemocnice je velmi výjimečná a domnívá se, že z toho důvodu není 
nutná výstavba heliportu – finanční prostředky na tento účel vyčleněné (12 mil. Kč) by mohly být 
efektivněji využitelné. Vyjádřil myšlenku možnosti jednání se státem, kdy by uvedené finanční 
prostředky vyčleněné na výstavbu heliportu bylo možné tzv. revizí memoranda posunout na jiný 
účel. Současně se dotázal, zda by kraj realizoval takto velkou investici v rychnovské nemocnici, 
pokud by stát s nabídkou na financování nepřišel. V tomto ho Ing. Cabicar ubezpečil, že 
v souvislosti s dynamickým rozvojem závodu Škoda Auto Kvasiny je přesvědčen, že pokud by stát 
neposkytl finanční prostředky, musel by Královéhradecký kraj i tak přistoupit k investici do 
rychnovské nemocnice, tato nemocnice má v Královéhradeckém kraji své nezastupitelné místo a 
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bude vždy muset poskytovat určité obory lékařské péče. Slova Ing. Cabicara potvrdila též p. 
Netolická.  

Prof. MUDr. Malý, CSc. potvrdil, že výše citované memorandum vzniklo na základě 
demografického vývoje oblasti Rychnovska. Rozvoj zdravotnictví v tomto regionu je deklarován 
krajskou koncepcí zdravotnictví; upozornil, že pokud by tomu tak nebylo a k rozvoji nemělo dojít, 
musela by značně změnit svůj vývoj Fakultní nemocnice v Hradci Králové, která by byla nucena 
řešit většinu případů z oblasti Rychnovska. 

MUDr. Plzák hovořil o využitelnosti operačních sálů. 

MUDr. Seneta sdělil, že investice do vybudování heliportu v Rychnově nad Kněžnou by měla být 
adekvátní výhledu do budoucna; nyní je skutečná statistika přistání vrtulníku záchranné služby 
v této oblasti 2 – 4x ročně; domnívá se, že vyčleněné finanční prostředky by mohly být v rámci 
krajského zdravotnictví lépe využity. 

MUDr. Plzák poukázal na plány nové bytové výstavby v Rychnově nad Kněžnou, kdy může městu 
přibýt až 5 tis. nových obyvatel. 

Ing. Jiráňová vysvětlila, že záměrem memoranda a finanční výpomoci státu, je jak vybudování 
kvalitní dopravní infrastruktury, která v tomto regionu kolabuje, tak i vybudování bydlení 
s cílem, aby se zaměstnanci Škoda Auto usídlili, přinesli do rozpočtu města výnosy z pohledu 
rozpočtového ručení daní. Sdělila, že postup přidělování finančních prostředků v návaznosti na 
toto memorandum byl velmi náročný a věří, že bude i nadále existovat možnost dalšího získání 
finančních prostředků z dalších dostupných cizích zdrojů, např. na přístrojové vybavení do 
rychnovské nemocnice. 

MUDr. Lochman ubezpečil přítomné, že společnost Škoda Auto Kvasiny má vize vysoké 
prosperity i v následujících letech, plánuje další investice v řádech miliard korun. Pokud by 
koncern neměl jistotu do dalších 10 – 15 let, stát by toto zcela jistě nepodpořil. 

MUDr. Mašek se tázal na frekvenci zdravotnických výkonů v rychnovské nemocnici před 
zahájením provozu Škoda Auto Kvasiny a nyní. Na toto reagoval MUDr. Maršík, uvedl, že nárůst 
výkonů je o cca 60 %.  

Doc. MUDr. Heger, CSc., vyjádřil myšlenku, že v návrhu usnesení předkládaném Zastupitelstvu 
Královéhradeckého kraje by měla zaznít jednoznačná deklarace, že Královéhradecký kraj spustí 
realizaci uvedeného záměru pouze v případě přidělení přislíbených finančních prostředků od 
státu. Na toto odpověděla Ing. Jiráňová, uvedla, že toto ustanovení je v podkladech i memorandu 
zakotveno. 

 
Hlasování: 

Pro  -  11    
Proti  -  0    
Zdržel se -  1  

 
USNESENÍ 13/78/2018/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit 

náklady a zdroje financování akce „Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření 
průmyslové zóny Solnice – Kvasiny“ v rámci projektu „Rozšíření strategické 
průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury 
v Královéhradeckém regionu“  
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K bodu 6 
Pořizování movitého majetku v režimu investic pro nemocnice ZH KHK a.s. 

Možnými variantami způsobu financování investic (movitého majetku) do nemocnic 
Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s. se v průběhu roku 2017 na společném 
jednání zabývali gestoři oblasti zdravotnictví, financí a investic za účasti daňového poradce, 
vedoucích a právníků odvětvově příslušných odborů krajského úřadu. Od té doby došlo 
k rozpracování kladů a záparů možných variant. Možné varianty a jejich dílčí klady, resp. rizika 
obdrželi všichni členové výboru v písemných podkladech. Na výběr konkrétní varianty však 
vždy bude mít zásadní vliv ekonomická situace nemocnice, pro kterou bude daná investice 
(movitý majetek) pořizována, stejně jako povaha finančních prostředků, za které budou investice 
(movitý majetek) pořizovány (rozdílná pravidla pro nakládání s finančními prostředky z rozpočtu 
kraje, z dotace ze státního rozpočtu, z úvěru, aj.). S ohledem na skutečnost, že ekonomická 
situace jednotlivých nemocnic je rozdílná a současně se mění v čase, přičemž i zdroje 
financování mohou být různé, není patrně možné vybrat jednu variantu univerzálně použitelnou 
do budoucna pro všechny nemocnice. S nejvyšší pravděpodobností tak bude nutné vždy případ 
od případu posoudit konkrétní situaci a zvolit nejvhodnější řešení. 
 
Diskuse 
K nejvhodnějšímu řešení pořizování movitého majetku v režimu investic pro nemocnice 
Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje diskutovali Ing. Kracíková, Mgr. Řehoř, 
MUDr. Plzák, doc. MUDr. Heger, CSc., MUDr. Mašek, p. Netolická. 
 

Hlasování: 

Pro  -  12    
Proti  -  0    
Zdržel se -  0   
 
USNESENÍ 13/79/2018/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  prezentované informace o možných variantách pořizování movitého majetku v režimu 

investic pro nemocnice ZH Královéhradeckého kraje a.s. 
 
K bodu 7 
Darování sanitního vozidla ZZS KHK na Ukrajinu 

Informaci podala Ing. Kracíková, podrobněji doplnila Ing. Bášová a Ing. Cabicar. 
Na základě Smlouvy o spolupráci mezi Zakarpatskou oblastní radou a Královehradeckým krajem 
ze dne 14.11.2017 bylo Radou Královéhradeckého kraje darováno tomuto partnerskému regionu 
vyřazené sanitní vozidlo Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraj. Jedná se o 
sanitní vozidlo, o jejichž převod žádná příspěvková organizace zřízená Královéhradeckým 
krajem ani jiný subjekt neprojevily zájem.  
 
Diskuse 
Z diskuse k této informaci vyplynulo doporučení, aby Rada Královéhradeckého kraje 
prostřednictvím zdravotnických zařízení (příspěvkových organizací i jednotlivých akciových 
společností – nemocnic) prověřila, zda nedisponují dalším vyřazenými zdravotnickými potřebami 
– přístroji, které i nadále mohou posloužit ke svému účelu a mohly by být charitativní organizaci 
či nemocnicím v zemích, kde chybí základní zdravotnické vybavení, též předány. Kraj je již 
z různých důvodů nevyužije a z pohledu financování by musel ještě uhradit jejich likvidaci. Ing. 
Cabicar přislíbil, že prověří stav vyřazeného zdravotnického materiálu a přístrojů. 
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Hlasování: 

Pro  -  11    
Proti  -  0    
Zdržel se -  0 
 
USNESENÍ 13/80/2018/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  poskytnutí věcného daru – sanitního vozidla Zdravotnické záchranné služby 

Královéhradeckého kraje p.o. charitativní organizaci Blagodijnij Fond Rozvitku 
Tjachewa, se sídlem v ul. Pionerska, bud. 1, UA-90500 Ťačiv, Zakarpatská oblast, 
Ukrajina. 

 
K bodu 8 
Žádost Centra péče o duševní zdraví, z. s. o dotaci na projekt „Zavedení Centra duševního 
zdraví Hradec Králové“ 
 
Zavádění Center duševního zdraví (dále jen CDZ) je krokem reformy psychiatrické péče, pro 
kterou Ministerstvo zdravotnictví (dále jen MZ ČR) společně s Psychiatrickou společností J. E. 
Purkyně vydalo v dokumentu Strategie reformy psychiatrické péče v roce 2013. Jejím cílem je 
zkvalitnit péči o psychiatricky nemocné, především z hlediska jejich práv a dostupnosti péče. Její 
stěžejní aktivitou je přesun těžiště péče do přirozeného prostředí pacientů. Tomu by měl nejvíce 
dopomoci nový prvek v systému péče - Centrum duševního zdraví. Jde o zařízení slučující 
zdravotní (psychiatrické, klinickou psychologické a ošetřovatelské) služby a sociální služby 
(sociální rehabilitace). Centra duševního zdraví by měla v průběhu let 2018 – 2020 vznikat ve 
všech krajích České Republiky (dále jen ČR). Jejích zavádění by mělo probíhat pod hlavičkou 
MZ ČR prostřednictvím pilotních projektů, jejichž provoz bude financován z prostředků EU 
(konkrétně OP Z výzva 39.). Projekt se bude odvíjet po dvou liniích. Investiční část se bude týkat 
přípravy provozního zázemí pro služby CDZ. Neinvestiční pak především na nábor a školení 
personálu, zavádění služeb CDZ a jejich hodnocení. Královéhradecký kraj je aktuálně žádán o 
dotaci ve výši 738.700 Kč. Finanční prostředky budou sloužit k pokrytí nákladů na stavební 
úpravy prostor na adrese Kavčí plácek 121 v Hradci Králové. Jde o objekt, kde má centrum 
aktuálně registrovanou službu sociální rehabilitace dle §70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách a zázemí pro zdravotní péči poskytovanou ve vlastním sociálním prostředí pacientů, 
obor všeobecná sestra se specializovanou působností - sestra pro péči v psychiatrii a druhem 
ošetřovatelská péče. Tyto služby budou základními druhy služeb pro budoucí provoz CDZ.  
Aby mohli doplnit zbývající služby - ambulance psychiatra a klinického psychologa, musíme 
provést úpravy tak, aby tyto prostory splňovaly kritéria pro registraci zmíněných zdravotních 
služeb. Z aktuálních pravidel pro vstup do pilotních projektů vyplývá nutnost registrace všech 
zdravotních služeb na adresu shodnou s místem provozovny CDZ a to v objektu, který není v 
areálu zařízení lůžkové péče. Je tedy nutné, aby zázemí CDZ bylo součástí běžné občanské 
zástavby, což tento objekt splňuje.  
 
Diskuse 
doc. MUDr. Heger, CSc., poukázal na již jedno obdobné existující středisko ve Věkoších při 
Centru pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, o.p.s.  
 
K psychologické a psychiatrické péči dále hovořil prof. MUDr. Malý, CSc. 
 
MUDr. Mašek hovořil o další etapě financování tohoto projektu – garance financování tohoto 
projektu do budoucna je nejistá. Hovořil o dostupnosti této péče pro klienty s myšlenkou, zda by 
takové péče neměla vzniknout jinde v Královéhradeckém regionu, není přesvědčen, že město 
Hradec Králové takovou péči potřebuje.  
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K zavádění Center duševního zdraví dále diskutovali p. Fialová, DiS., MUDr. Plzák, Ing. 
Kracíková a Ing. Bášová. Ing. Bášová podrobně informovala o postupu prací souvisejících 
s reformou psychiatrické péče, hovořila o plánech financování těchto center, kdy existuje vize, že 
2/3 služeb by byly sociálního charakteru a 1/3 služba zdravotní – u této bylo v minulosti 
přislíbeno zdravotními pojišťovnami, že budou jednat o možnosti úhrad těchto služeb, dosud však 
nebyla schválena žádná legislativa, která by tuto situaci řešila.  
 
doc. MUDr. Heger, CSc. požádal, aby v rámci usnesení výboru zdravotního bylo požadováno 
vyjádření komise pro péči o duševní zdraví, která pracuje v Královéhradeckém kraji v rámci 
reformy psychiatrické péče.  
 

Hlasování: 

Pro  -  10    
Proti  -  0    
Zdržel se -  0 
 
USNESENÍ 13/81/2018/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. p r o j e d n a l  
  projektový záměr „Zavedení Centra duševního zdraví Hradec Králové“ 
II. p o ž a d u j e 
  vyjádření koordinátorky reformy péče o duševní zdraví Mgr. Králíkové k tomuto 

záměru 
 
K bodu 9 
Informace z odvětví zdravotnictví KHK 

Ing. Bášová informovala přítomné o aktuálních výstupech z činnosti odboru zdravotnictví 
krajského úřadu. Jednalo se především o: 

• finanční ukončení projektu „Výcviková a školící základna pro ZZS KHK – Věž 

vzdělávacího a výcvikového střediska Hradec Králové“; 

• projekt CDZ RIAPS Trutnov; 

• aktuální stav projektu „Nemocniční informační systém KHK“; 

• problematiku vzniku nadačních fondů – zdravotní sestry. 
 

Informace byly všem členům poskytnuty též písemnou formou.  
 
 
Hlasování: 

Pro  -         10    
Proti  -  0    
Zdržel se -  0 
 
USNESENÍ 13/81/2018/VZ 
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  aktuální informace z odvětví zdravotnictví Královéhradeckého kraje 
 
 
 
 
 



 9 

 
K bodu 10 
Různé 
 
Doc. MUDr. Heger, CSc., informoval přítomné o skutečnosti, že byl pověřen technickou 
spoluprací nad přípravou Koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje; navrhuje, aby 
jednou z oponentních institucí byl Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. 
 
Dále doc. MUDr. Heger, CSc., vznesl dotaz na zabezpečení sociálních pracovníků v krajských 
nemocnicích, kteří mají být nápomocni zdravotně postiženým občanům, v případě, že takový 
pacient přechází z nemocniční péče do péče následné. Ing. Kracíková přislíbila, že bude 
prověřeno, kolik takových sociálních pracovníků  v krajských nemocnicích pracuje. 
 
K bodu 11 
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 13. jednání výboru a v 16:50 hodin jednání ukončila.  

 
Příští jednání výboru se koná dne 8. října 2018 

 
 
 
 
 
………………………………………….            ….……………………………………… 
               předseda výboru                  ověřovatel zápisu 
 
 
Zapsala: Ivana Nesvačilová 
 


