Zápis
z 18. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne
3. 6. 2019, od 15.00 hod., v zasedací místnosti Karla Čapka – N2.903, Regiocentrum Nový
pivovar, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové
Přítomni: dle prezenční listiny
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Zahájení
Schválení programu, volba ověřovatele zápisu, schválení hostů
Kontrola plnění usnesení
Plán investičních akcí domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem
Individuální dotace
Návrh na navýšení vyrovnávacích plateb za plnění závazku veřejné služby - zajištění
urgentní (neodkladné)akutní lůžkové péče, ambulantní nemocniční péče a zajištění
lékařské pohotovostní služby na rok 2019
Žádost Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s. o ručení ke smlouvě o
úvěru
Žádost Oblastní nemocnice Náchod a.s. - Smlouva o ručení
Optimalizace struktury řízení zdravotnických akciových společností
Královéhradeckého kraje
Různé

K bodu l
Zahájení
Jednání 18. 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
Schválení programu, volba ověřovatele zápisu, schválení hostů
Předsedkyně výboru podala návrh na:
I.

II.
III.

Schválení navrženého programu 18. jednání výboru zdravotního
Předsedkyně výboru seznámila přítomné s navrženým programem 18. jednání výboru a
vznesla dotaz na připomínky k navrženému programu.
Ověřovatelem zápisu byla navržena p. Lenka Fialová
Předsedkyně výboru představila přítomné hosty a na jednání výboru navrhla schválit
přítomnost:
Ing. Mgr. Miloše Dohnálka LLM, člena DR ZH KHK
MUDr. Jiřího Řezníčka, místopředsedu představenstva ZH KHK
Ing. Jiřího Vitvara, vedoucího odboru sociálních věcí KÚ KHK
Mgr. Jiřího Zemana, vedoucí odd. - odboru sociálních KÚ KHK
Dále přivítala Ing. Vladimíra Dernera, náměstka hejtmana KHK za gesci sociální věci

Hlasování:
Pro
Proti Zdržel se -

11
0
0
1

USNESENÍ 18/17/2019/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
schvaluje
návrh programu 18. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého
kraje
II.
schvaluje
ověřovatelem zápisu p. Lenku Fialovou
III.
schvaluje
přítomné hosty:
Ing. Mgr. Miloše Dohnálka LLM, člena DR ZH KHK,
MUDr. Jiřího Řezníčka, místopředsedu představenstva ZH KHK,
Ing. Mgr. Jiřího Vitvara, vedoucího odboru sociálních věcí KÚ KHK
Mgr. Jiřího Zemana, vedoucího oddělení plán. a fin. sociálních služeb KÚ KHK

K bodu 3
Kontrola usnesení
Žádná nesplněná usnesení nejsou evidována.
Příchod: doc. MUDr. Heger,CSc., prof. MUDr. Prymula, CSc., prof. PharmDr. Hrabálek, CSc.

K bodu 4
Plán investičních akcí domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem
S návrhem v úvodu seznámil Ing. Vladimír Derner dále prezentoval Mgr. Jiří Zeman
K navrženému plánu:
• Je zpracována strategie sociálních služeb, vycházející z demografie kraje.
• Vzrůstají nároky na zdravotní i sociální péči.
• Zdravotnická zařízení nemohou sloužit jako sociální ubytování, i proto je zpracován tento
plán a odpovídající infrastruktura sociálních služeb.
• Demografický vývoj – do roku 2026 vzroste počet občanů nad 80 let o 10 tisíc a i dále
vzrůstá počet osob s těžkou a úplnou závislostí.
• Stávající počet sociálních lůžek je 2500 a nestačí pokrýt potřebu v kraji.
• Léčebny dlouhodobě nemocných – podporuje se výrazné zkrácení pobytové doby – je nutné
nabízet další navazující lůžkovou péči.
• Do roku 2026 je třeba posílit kapacitu sociálních lůžek o 970 (do roku 2022 bude vyčerpána
stávající rezerva).
• Kraj by měl zajistit oprávněnou péči pro pacienty.
• Všem členům VZ byl předložen plán potřebných investic k zajištění sociálních lůžek.
Diskuse k tématu:
 Problém potřebných sociálních lůžek je časově náročný a je třeba začít včas a neprodleně
reagovat na zahájení investičních akcí.
 Byla předložena tabulka porovnání objemu financí poskytnutých na investiční akce
v ostatních gescích.
 Potřeba udržitelnosti této dostupné péče.
 Dotaz k programu sociální politiky - je uplatněna národní politika jednotlivých států –
finanční prostředky je třeba hledat ve státních zdrojích a po té teprve v kraji.
 Schválené finanční prostředky a příslib finančních prostředků.
 Dotaz na geriatrické centrum v Týništi nad Orlicí – v rámci zajištění sociálních služeb
přispívá i kraj.
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 Podíl péče rodin o závislé pacienty – seniory.
 Dotaz k výběrovému řízení na lůžkovou péči – pořádá MZ ČR - kraj je vyzýván k účasti a
pouze k vyjádření názoru. Nemá hlasovací právo.
Diskuse: MUDr. Kochan, doc. MUDr. Heger CSc., MUDr. Plzák, MUDr. Lochman, MUDr.
Mašek, Ing. Kracíková, Ing. Derner, prof. MUDr. Prymula CSc.
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti Zdržel se -

14
0
0

USNESENÍ 18/18/2019/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
bere na vědomí
informace k plánu investičních akcí domovů pro seniory a domovů se zvláštním
režimem
II.
podporuje
předložený plán investičních akcí domovů pro seniory a domovů se zvláštním
režimem

K bodu 5
Individuální dotace
S návrhem seznámila Ing. Kracíková
Ing. Kracíková seznámila s jednotlivými projekty se žádostí o poskytnutí dotace a doporučila
hlasovat o každé žádosti jednotlivě.
K projektu:
Úprava NIS pro příjem elektronické dokumentace z ZZS KHK pro nemocnici Vrchlabí, s.r.o
MUDr. Seneta podal podrobnější informaci k této žádosti a důvod podání žádosti a požádal o
stanovení termínu, do kdy bude projekt realizován.
Hlasování:
Pro
Proti Zdržel se -

14
0
0

USNESENÍ 18/19/2019/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
bere na vědomí
a doporučuje schválit poskytnutí dotace na individuální účel, na které budou uvolněny
finanční prostředky v rámci II. a III. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok
2019 na jednání Zastupitelstva KHK dne 17. 6. 2019 na projekt: Úprava NIS pro
příjem elektronické dokumentace z ZZS KHK pro nemocnici Vrchlabí, s.r.o., s
podmínkou realizace a podpisu smlouvy nejpozději do 17. 12. 2019.
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K projektu:
Rozšíření pobytové sociální služby dle § 52 zák. o sociálních službách v Oblastní nemocnici
Náchod.
Ing. Kracíková požádala o vysvětlení k projektu:
‐ Jedná se o nová lůžka ?
‐ Realizace začala už v lednu 2019. Proč se žádá o dotaci až teď?
‐ Je připraven projekt ?
‐ Investuje se do objektu Jaroměře, bude investice započítána proti nájmu?
Diskuse:
‐ Zakomponování snížení nájmu od města Jaroměře (vzhledem ke zhodnocení jejího majetku)
do smlouvy,
‐ Zvažovat možnosti snižování akutních lůžek a výměna za lůžka následné péče.
Diskutující:
Ing. Kracíková, Ing. Tomášik, doc. MUDr. Heger CSc., MUDr. Mašek, Ing. Cabicar, MUDr.
Plzák,
Hlasování:
Pro
Proti Zdržel se -

14
0
0

USNESENÍ 18/20/2019/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
doporučuje
schválit poskytnutí dotace na individuální účel, na který budou uvolněny finanční
prostředky v rámci II. a III. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2019 na
jednání Zastupitelstva KHK dne 17. 6. 2019 na projekt: Rozšíření pobytové sociální
služby dle § 52 zák. o sociálních službách v Oblastní nemocnici Náchod.
K projektu:
Zajištění autobusové dopravy zdravotně postižených osob společnosti AUDIS BUS s.r.o
Ing. Kracíková navrhla projednat v Komisi Rady KHK pro zdravotně postižené. Těchto žádostí
může být víc a řešení by mělo být komplexní.
Hlasování:
Pro
Proti Zdržel se -

14
0
0

USNESENÍ 18/21/2019/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
bere na vědomí
a doporučuje projednat poskytnutí dotace na individuální účel, na které budou
uvolněny finanční prostředky v rámci II. a III. změny rozpočtu Královéhradeckého
kraje na rok 2019, na projekt: Zajištění autobusové dopravy zdravotně postižených
osob společnosti AUDIS BUS s.r.o. ve Výboru pro výchovu, vzdělávání a
zaměstnanost Zastupitelstva KHK a v Komisi Rady KHK pro občany se zdravotním
postižením.
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K projektu:
Nová okna pro Domov sv. Josefa, lepší život pro lidi s roztroušenou sklerózou Oblastní charity
Červený Kostelec
Ing. Cabicar –sdělil, že zde probíhá rozsáhlá rekonstrukce celého projektu, ztížená tím, že to je
památkově chráněný objekt. Rekonstrukce je velmi potřebná a finanční spoluúčast Oblastní
charity je 60 %.
Hlasování:
Pro
Proti Zdržel se -

13
0
1

USNESENÍ 18/22/2019/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
doporučuje
schválit poskytnutí dotace na individuální účel, na které budou uvolněny finanční
prostředky v rámci II. a III. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2019 na
jednání Zastupitelstva KHK dne 9. 9. 2019 na projekt: Nová okna pro Domov sv.
Josefa, lepší život pro lidi s roztroušenou sklerózou Oblastní charity Červený
Kostelec

K bodu 6
Návrh na navýšení vyrovnávacích plateb za plnění závazku veřejné služby - zajištění
urgentní (neodkladné) akutní lůžkové péče, ambulantní nemocniční péče a zajištění
lékařské pohotovostní služby na rok 2019
S návrhem seznámila Ing. Kracíková, doplnil Ing. Tomášik a Ing. Cabicar
Nemocnice koncernu Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. mají
s Královéhradeckým krajem uzavřeny smlouvy o závazku veřejné služby a podmínkách
poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby. Nemocnice v roce 2018 podaly
žádosti o vyrovnávací platbu v souhrnné výši 385,83 mil. Kč na zajištění veřejné služby v roce
2019. Statutární ředitelé nemocnic žádali o poskytnutí finančního plnění ze strany KHK ve výši
odpovídající celkové ztrátě oddělení plnící závazek veřejné služby roku 2017, navýšený o částku
očekávané ztráty vzniklé z důvodu zvýšeného nájemného (nové podnájemní smlouvy, jejichž
předmětem jsou areály jednotlivých nemocnic, s platností od srpna 2018). Požadavky nemocnic
výrazně převyšují alokované prostředky kapitoly 15 – zdravotnictví určené na zajištění veřejné
služby pro rok 2019.
Vyrovnávací platby pro příslušný rok stanoví kraj vždy svým rozhodnutím (rozhodnutí
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje). Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje dne 3. 12.
2018 usnesením č. ZK/17/1304/2018 schválilo výši vyrovnávací platby pro rok 2019
jednotlivým nemocnicím Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s. (dále jen „ZH
KHK a. s. “), celkem rozděleno 140 000 000,- Kč (kap. 15 – zdravotnictví, objem neinvestičních
transferů určených akciovým společnostem).
Dne 13. 5. 2019 podali statutární ředitelé nemocnic ZH KHK a. s. žádosti o zvýšení schválené
vyrovnávací platby pro rok 2019 (Příloha č. 1 – 4). Ze žádostí vyplývá, že Zastupitelstvem
Královéhradeckého kraje stanovená výše vyrovnávací platby pro rok 2019 se jeví jako zcela
nedostatečná. Ekonomické výsledky prvního čtvrtletí roku 2019 jsou negativně ovlivněny mnoha
faktory. Nejvýznamnějším faktorem ovlivňujícím průběžné výsledky hospodaření oddělení
zahrnutých do závazku veřejné služby je nárůst nákladů na nájem nemovitých věcí nově
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pronajímaných od ZH KHK a. s. za tržní ceny. Orgánům kraje byl po konzultaci s ekonomickým
odborem předložen návrh na schválení navýšení vyrovnávacích plateb pro jednotlivé nemocnice
koncernu ZH KHK a.s. a v závislosti na možnostech rozpočtu KHK.
Rozdělení vyrovnávací platby mezi jednotlivá zdravotnická zařízení stanovil Zdravotnický
holding Královéhradeckého kraje a.s. a zcela koresponduje s žádostmi statutárních ředitelů
nemocnic ze dne 13. 5. 2019. Poskytnutí vyrovnávacích plateb ve výši 56,483 mil. Kč má dopad
do čerpání rozpočtu Královéhradeckého kraje. Navýšení rozpočtu kapitoly 15 – zdravotnictví o
56 482 752,13 Kč je součástí 2. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2019.
Diskuse: doc MUDr. Heger CSc., prof. MUDr. Prymula CSc., Ing. Kracíková
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti Zdržel se -

14
0
0

USNESENÍ 18/23/2019/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
doporučuje
I.
schválit návrh na úpravu vyrovnávacích plateb za plnění závazku veřejné služby na
rok 2019 u společností Oblastní nemocnice Náchod a.s,, Oblastní nemocnice Jičín
a.s., Oblastní nemocnice Trutnov a.s. a Městské nemocnice, a.s. dle důvodové zprávy
následovně:
a) Oblastní nemocnice Náchod a.s. - navýšení vyrovnávací platby o 22 381 594 Kč,
b) Oblastní nemocnice Jičín a.s. - navýšení vyrovnávací platby o 19 108 090,13 Kč,
c) Oblastní nemocnice Trutnov a.s. - navýšení vyrovnávací platby o 12 361 789 Kč,
d) Městská nemocnice, a.s. - navýšení vyrovnávací platby o 2 631 279 Kč

K bodu 7
Žádost Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s. o ručení ke smlouvě o
úvěru
S návrhem seznámil, Ing. Tomášik
Počínaje rokem 2009 uzavíral Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. (dále jen ZH
KHK a.s.) smlouvu o revolvingovém úvěru s Komerční bankou a.s. s možností čerpání úvěru až
do výše 50,0 mil. Kč. Smlouva o revolvingovém úvěru byla mezi Komerční bankou a.s. a ZH
KHK a.s. vždy uzavírána na období 1 roku
Úvěr byl používán na pokrytí závazků jednotlivých nemocnic vůči dodavatelům zdravotnického
materiálu v případech, kdy nemocnice nemohla dodávku zaplatit přímo a hrozilo by prodlení,
včetně všech souvisejících negativních důsledků (úroky z prodlení, smluvní pokuty).
Revolvingový úvěr a možnost jeho čerpání za výše uvedeným účelem pozitivně napomáhala
hospodaření jednotlivých nemocnic ZH KHK a.s.
Podmínkou pro čerpání uvedeného úvěru však bylo ručení Královéhradeckého kraje, které bylo
krajem poskytováno taktéž od roku 2009. Od té doby bylo formou usnesení Zastupitelstva
Královéhradeckého kraje ručení každoročně obnovováno, přičemž platnost posledního z nich
vypršela 19. 3. 2019. Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. požádal
Královéhradecký kraj o ručení k nové smlouvě o úvěru, neboť existuje předpoklad, že v
důsledku navýšení mezd zdravotnickým pracovníkům v oblastních nemocnicích o 10 % bude mít
pravděpodobně negativní dopad do cash flow jednotlivých nemocnic a zhoršení schopnosti
splácet včas závazky vůči dodavatelům.
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Pro následující období předpokládá ZH KHK a.s. potřebu čerpání úvěru, a to do výše 30 mil. Kč.
Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. jednal o poskytnutí úvěru z ČSOB a.s.,
pobočka Hradec Králové, která je ochotna zřídit požadovaný kontokorentní úvěr do 30 mil. Kč,
přičemž podmínkou pro poskytnutí nízkého úroku je podepsání dohody o ručení zakladatelem
akciové společnosti, tzn. Královéhradeckým krajem.
Kontokorentní úvěr je definován jako neúčelový a bude sloužit jako zdroj financí na možné
odkupy závazků jednotlivých nemocnic v případě jejich zhoršené platební schopnosti a případně
na vykrytí dalších krátkodobých závazků dceřiných společností ZH KHK a.s. nebo samotného
ZH KHK a.s.
Základní parametry ručení:
a) Závazky vyplývajících ze Smlouvy o úvěru č. 2019004625 ve znění případných dodatků,
uzavřené dne 26. 4. 2019 ve výši jistiny 30 000 000 Kč a jejich příslušenství (Finanční
dokumentace) – zajištění do 31. 3. 2022.
b) Závazky z titulu poplatků, smluvních pokut a náhrad škody, které jsou nebo budou splatné
podle podmínek uvedených ve Finanční dokumentaci – zajištění do výše 30 mil. Kč a do 26. 4.
2039.
c) Závazky splatné na základě ukončení, zrušení nebo odmítnutí jakékoliv Finanční
dokumentace – zajištění do výše 30 mil. Kč a do 26. 4. 2039.
d) Závazky z titulu bezdůvodného obohacení souvisejícího s neexistencí, neplatností a/nebo
nevymahatelností jakékoliv Finanční dokumentace – zajištění do výše 30 mil. Kč a do 26. 4.
2039.
Podpis Dohody o ručení nemá přímý dopad do rozpočtu kraje. Dopad do rozpočtu
Královéhradeckého kraje by byl pouze v případě, že by společnost Zdravotnický holding
Královéhradeckého kraje a.s. nedostála svým závazkům plynoucím ze smlouvy o úvěru a místo
ní by musel dostát závazkům Královéhradecký kraj. Úvěr je poskytován až do výše 30,0 mil. Kč.
Peněžní prostředky z úvěru nebo jejich část mohou být čerpány až do výše úvěrového limitu,
případným zlepšením hospodářského výsledku nemocnic kraje se bude výše čerpání úvěru
snižovat.
Bez diskuse
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti Zdržel se -

13 (1 člen mimo jednací místnost)
0
0

USNESENÍ 18/24/2019/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
doporučuje
schválit převzetí ručení Královéhradeckým krajem a uzavření dohody o ručení mezi
Královéhradeckým krajem a společností Československá obchodní banka, a.s.,
týkající se smlouvy o kontokorentním úvěru Zdravotnického holdingu
Královéhradeckého kraje a.s. do výše 30,0 mil. Kč dle příloh a důvodové zprávy

K bodu 8
Žádost Oblastní nemocnice Náchod a.s. - Smlouva o ručení
S návrhem seznámil Ing. Tomášik
Na Královéhradecký kraj se obrátila společnost Oblastní nemocnice Náchod a.s. se žádostí o
uzavření smlouvy o ručení mezi krajem a společností Komerční banka a.s. na předfinancování a
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financování projektů Oblastní nemocnice Náchod a.s. z Integrovaného operačního programu
(dále jen IROP). Oblastní nemocnice Náchod a.s. dosud úspěšně realizovala dva projekty z IROP
v celkové výši 34,21 mil. Kč (projekt Pořízení ultrazvukových přístrojů a Pořízení
rehabilitačních přístrojů a zařízení). Díky projektům IROP, realizovaných nemocnicí, získala
nemocnice moderní vybavení, které přispěje ke zlepšení diagnostiky. Uvedená modernizace
rovněž významně zlepší léčebné výsledky a rozšíří terapeutické možnosti. Na základě usnesení
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/14/1002/2018 ze dne 18. 6. 2018 převzal
Královéhradecký kraj ručení za závazky společnosti Oblastní nemocnice Náchod a.s. vyplývající
ze Smlouvy o úvěru uzavřené mezi uvedenou nemocnicí a společností Komerční banka a.s.
určených právě na předfinancování a financování projektů nemocnice. Z potvrzení Komerční
banky, a.s. ze dne 9. 5. 2019 vyplývá, že nemocnice splatila revolvingový úvěr a ručitelský
závazek Královéhradeckého kraje zanikl. Oblastní nemocnice Náchod a.s. ve své žádosti uvádí,
že v současné době probíhá kontrola projektu Pořízení endoskopických přístrojů s očekávanou
dotací ve výši 53,8 mil. Kč. Nemocnice dále obdržela informace ze strany MMR ČR o navýšení
finančních prostředků, z kterých by bylo možné realizovat další projekty nemocnice: projekt
Pořízení zdravotnického přístrojového vybavení a projekt Pořízení zdravotnického vybavení
Rychnov nad Kněžnou. Oba projekty skončily v roce 2016 „pod čarou“ z důvodu nedostatečné
alokace finančních prostředků. Oblastní nemocnice Náchod a.s. uzavřela se společností
Komerční banka a.s. dne 30. 4. 2019 Dodatek ke smlouvě o revolvingovém úvěru, ve kterém se
banka zavazuje poskytnout klientovi úvěr do výše 86 mil. Kč na předfinancování a
spolufinancování investičních nákladů na pořízení zdravotnických prostředků v rámci dotačních
projektů IROP. Dluhy nemocnice vůči bance mají být zajištěny v rozsahu a způsobem
sjednaným v samostatné smlouvě. Z návrhu Smlouvy o ručení reg. č. 10000723468 vyplývá, že
celková výše jistiny dluhu je 86 mil. Kč s řádnou konečnou splatností do 30. 4. 2020.
Orgánům Královéhradeckého kraje je tak předkládán k projednání návrh na převzetí ručení a
uzavření smlouvy o ručení mezi Královéhradeckým krajem a společností Komerční banka a.s.
Dle informací Oblastní nemocnice Náchod a.s. je předpoklad, že ke splacení úvěru ze strany
nemocnice (a v souvislosti s tím i k zániku ručení) by mělo dojít nejpozději do 30. 4. 2020.
Na základě ust. § 17 odst. 3 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, ve znění pozdějších
předpisů, platí, že kraj nesmí ručit za závazky fyzických a právnických osob vyjma závazků
vyplývajících ze smlouvy o úvěru, jsou-li peněžní prostředky určeny pro investici
uskutečňovanou s finanční podporou ze státního rozpočtu, státních fondů, nebo národního fondu.
Ustanovení § 17 odst. 4 téhož zákona pak zakotvuje pravidlo, na jehož základě jsou
právní jednání učiněná v rozporu s ustanovením odstavce 3 neplatná.
Zákon o krajích tak stanovuje základní podmínku ručení kraje, kterou je účel použití peněžních
prostředků. Peněžní prostředky z úvěru, za který kraj převzal ručení, musí být určeny pro
investici (nikoli tedy neinvestiční výdaje), na které se svými prostředky podílí také stát
(prostřednictvím státního rozpočtu), státní fond nebo národní fond (prostředky EU). Zákon tak
nestanovuje žádný limit pro výši finanční podpory, ale stanovuje zdroje této finanční podpory.
Finanční podporou ze státního rozpočtu se tak rozumí zejména poskytnuté dotace ze státního
rozpočtu, ale také návratné finanční výpomoci poskytnuté ze státního rozpočtu. Finanční
podporou ze státního fondu rozumíme opět zejména dotaci nebo návratnou finanční výpomoc
některého ze státních fondů. Národní fond je souhrn peněžních prostředků, které svěřují
Evropská společenství České republice k realizaci programů nebo projektů spolufinancovaných z
rozpočtu Evropské unie, s výjimkou podpory Společenství pro rozvoj venkova, a peněžních
prostředků finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru, Norska a Švýcarska,
které jsou České republice svěřeny na základě mezinárodních smluv.
Bez diskuse
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení
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Hlasování:
Pro
Proti Zdržel se -

14
0
0

USNESENÍ 18/25/2019/VZ
Výbor zdravotní zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
doporučuje
schválit převzetí ručení a uzavření smlouvy o ručení mezi Královéhradeckým krajem
a společností Komerční banka a.s. na základě žádosti společnosti Oblastní nemocnice
Náchod a.s., dle přílohy důvodové zprávy

Příchod: MUDr. Veselý
K bodu 9
Optimalizace struktury řízení zdravotnických akciových společností Královéhradeckého
kraje
Návrh uvedl Ing. Cabicar, dále seznámil a prezentoval Ing. Mgr. Dohnálek
Ing. Cabicar uvedl stručně důvod „optimalizace“ a to, že cílem je maximalizace zdravotnických
výnosů. Tímto krokem se nezasahuje do zdravotnické péče, je to manažerský pohled na řízení
nemocnic.
Ing. Mgr. Dohnálek představil prezentaci „optimalizace“, s tím že to není prezentace všech
materiálů, ale její zkrácená verze. Kompletní materiál všichni členové výboru a stálí hosté
obdrželi elektronicky.
Ing. Cabicar dodal, že Rada KHK odsouhlasila záměr fúze a uložila před projednáním
v Zastupitelstvu, projednat fúzi s dominantní zdravotní pojišťovnou, což je VZP. Vyjádření od
VZP již máme a lze jej poskytnout
MUDr. Řezníček doplnil, jak by proces probíhal ze strany zdravotních pojišťoven, dále
z pohledu legislativy, přeregistrace, provozních řádů aj.
Diskuse k tématu:
Ing. Kracíková
Poděkovala Ing. Dohnálkovi za prezentaci a dále sdělila, že předložený rozsáhlý materiál
k optimalizaci podrobně prostudovala a má k němu následující poznámky:
V roce 2018 byla schválena a od 1. 1. 2019 zavedena změna struktury řízení – přechod na
monistický systém řízení v nemocnicích se společnou správní radou , která má mít výrazný
integrační charakter. Již po 4 měsících už se navrhuje zavést nový systém, kdy se ten původní
ještě nestačil vyzkoušet a ověřit. Dle prezentace by se měly po fúzi významně zvýšit výnosy ZP.
Předsedkyně výboru se proto obrátila na ředitele VZP , který sdělil dopisem, že při vytvoření 1
IČ se zachováním jednotlivých IČZ nedojde ke zvýšení úhrad , jednotlivá IČZ budou podle
smlouvy financována stejně jako před fúzí do jednoho 1 IČ.
Ke zvýšení výnosů tedy nedojde, dojde naopak ke zvýšení nákladů vlivem vybudováním
generálního ředitelství a dalších nákladů vzniklých kvůli fúzi.
Nejlépe hospodaří Jihočeské nemocnice, které mají holdingovou strukturu a každá nemocnice
má právní subjektivitu.
Fúze je nepřipravená a může destabilizovat krajské zdravotnictví.
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Ing. Cabicar
Uvedl, že předkládaná „Optimalizace“ je pokračující proces uspořádání 4 krajských nemocnic a
zohledňuje vývoj na zdravotnickém trhu. Je to týmová práce, na které pracuje skupina lidí, která
stála za přechodem na monistický systém krajských zdravotnických akciových společností
s platností od 1. 1. 2019.
Je to jedna z možných cest, s tím, že je naší povinností hledat variantní řešení pro stávající stav
zdravotnictví. V případě, že by se schválila a realizovala, tak vznikne pod krajem stoprocentně
vlastněný subjekt.
S tímto návrhem předloženého procesu souhlasí všichni ředitelé krajských nemocnic. Dále uvedl,
že to není dogma, ale návrh jedné z možných cest.
Další připomínky k:
• Úspoře personálu,
• určení kompetencí, odpovědnosti,
• výběrová řízení,
• změna rozsahu péče,
• náklady (zákon o kybernetické bezpečnosti),
• nové registrace, reakreditace, provozní řády …,
• (ne)informovanost zaměstnanců nemocnic,
• možná destabilizace nemocnic.
p. Smolová
Přečetla písemné stanovisko za odborové organizace nemocnic, odbory LOK a zdravotnické
odbory, z kterého vyplývá, že návrh fúze je obecně nepřijatelný a přinese spíše negativní dopady.
Další diskuse k tématu:
• Porovnání s jinými fúzemi – přínosy a negativa,
• materiál k fúzi není dostatečný, musel by se dopracovat
• v první fázi by bylo třeba provést restrukturalizaci péče a po té fúzi,
• způsoby řízení, posouzení kvality péče, ekonomický a personální dopad
• sjednocení procesů, parametrů, dat, sdílení služeb,
• přínos současné centralizace dat v krajských nemocnicích,
• současný stav zdravotní péče v kraji, příprava koncepce
• výhody sloučení ZZS KHK
Diskutující:
MUDr. Mašek, prof. MUDr. Malý CSc., MUDr. Plzák, MUDr. Řezníček, Ing. Kracíková, Ing.
Cabicar, p. Fialová, MUDr. Lochman, prof. MUDr. Prymula CSc. Ing. Mottl, MUDr. Seneta
Odchod: 5 členů VZ
Návrh - Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
doporučuje
schválit realizaci "Optimalizace struktury řízení zdravotnických akciových
společností Královéhradeckého kraje" dle příloh a důvodové zprávy
Hlasování:
Pro
Proti Zdržel se -

3
7
0

USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO.
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K bodu 10
Různé
• Na žádost ředitelky ON Náchod se příští jednání VZ dne 26. 8. 2019 uskuteční v ON
Náchod
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 18. jednání výboru a v 17:30hodin jednání ukončila.
Příští jednání výboru se bude konat 26. srpna 2019

………………………………………….
předseda výboru

….………………………………………
ověřovatel zápisu

Zapsala: Nováková Soňa
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