Zápis
z 5. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne
28. 8. 2017, od 15.00 hod., v zasedací místnosti Karla Čapka – N2.903, RegioCentrum Nový
pivovar, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: prof. MUDr. Malý CSc., MUDr. Libor Seneta, MUDr. Jiří Veselý
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Kontrola usnesení
Schválení programu, volba ověřovatele zápisu, schválení hostů
Schválení návrhu realizace projektu SOL Trutnov s názvem „Centrum duševního
zdraví RIAPS Trutnov“
Zvýšení odměňování vybraných nelékařských zdravotnických pracovníků ve
směnném provozu
Žádost Zdravotnického nadačního fondu Královéhradeckého kraje o poskytnutí
neinvestiční dotace na Realizaci Stipendijních programů Zdravotnického nadačního
fondu Královéhradeckého kraje pro akademické roky 2017 – 2018 a 2018 – 2019
Návrh na navýšení vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby - zajištění
urgentní (neodkladné) akutní lůžkové péče a zajištění lékařské pohotovostní služby na
rok 2017
Různé
Závěr

K bodu l
Zahájení
Jednání 5. 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 5. jednání výboru zdravotního
Předsedkyně výboru seznámila přítomné s navrženým programem 5. jednání výboru
zdravotního a zeptala se přítomných na připomínky k navrženému programu.

II.

Ověřovatelem zápisu byla navržena MUDr. Matyášová.

III.

Předsedkyně výboru představila přítomné hosty a navrhla schválit jejich přítomnost na
jednání výboru a to:
Ing. Ludmilu Bášovou, vedoucí odboru zdravotnictví KÚ KHK
Barboru Filkovou, DiS, projektovou manažerku ve zdravotnictví KÚ KHK
(zástup za tajemnici VZ)
PharmDr. Janu Třešňákovou, ředitelku SOL Trutnov
Mgr. Lucii Skalskou, ze Stacionáře RIAPS
Ing. Miroslava Procházku, předsedu představenstva ZH KHK
JUDr. Bc. Lukáše Korycha, ředitele CIRI
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

-

12
0
0

USNESENÍ 5/31/2017/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
schvaluje
návrh programu 5. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého
kraje
II.
schvaluje
ověřovatelem zápisu MUDr. Evu Matyášovou
III.
schvaluje
přítomné hosty dle prezenční listiny:
Ing. Ludmilu Bášovou, vedoucí odboru zdravotnictví KÚ KHK
Barboru Filkovou, DiS, projektovou manažerku ve zdravotnictví
PharmDr. Janu Třešňákovou, ředitelku SOL Trutnov
Mgr. Lucii Skalskou, Stacionář RIAPS Trutnov
Ing. Miroslava Procházku, předsedu představenstva ZH KHK
JUDr. Bc. Lukáše Korycha, ředitele CIRI

K bodu 3
Kontrola usnesení
V usnesení z minulých jednání výboru zdravotního nebylo žádné s ukládací ani termínovou částí.
Všechna usnesení jsou splněna.

K bodu 4
Schválení návrhu realizace projektu SOL Trutnov s názvem „Centrum duševního zdraví
RIAPS Trutnov“
S návrhem seznámila v úvodu Ing. Bášová
V souladu s reformou psychiatrické péče v ČR (garant MZ ČR) schválilo Zastupitelstvo
Královéhradeckého kraje přijetí Koncepce péče o duševní zdraví v Královéhradeckém kraji. Na
základě Koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje a Koncepce péče o duševní zdraví,
požádala příspěvková organizace SOL Trutnov v rámci programu IROP o prostředky na
rekonstrukci budovy v Trutnově, v níž by mělo sídlit Centrum duševního zdraví – jeden z pilířů
Reformy psychiatrické péče. Smyslem reformy je poskytovat péči duševně nemocným v jejich
přirozeném prostředí (co nejblíže bydlišti) a ne v nemocnicích následné péče, tzn. rozptýlit
odborníky do terénu (zejména do CDZ a ambulancí s rozšířenou působností). K záměru
vybudování CDZ byla od města Trutnova zakoupena budova.
PharmDr. Třešňáková
Doplnila, že v roce 2013 byla schválena reforma psychiatrické péče duševního zdraví a jedním
z nosných bodů jsou i nově schválena Centra duševního zdraví. Zdůraznila důležitost
poskytované psychiatrické péče a propojení zdravotní a sociální služby pacientům. Dále
podrobněji vysvětlila složitost a léčbu duševního onemocnění a nutnost nabízet poskytnutí
pomoci. Podrobně informovala o průběhu podání žádosti ke zřízení CDZ a její vyřízení a o
problematice financování těchto center. Bylo podepsáno memorandum mezi MZ ČR, KHK a
zdravotními pojišťovnami o závazku spolufinancování CDZ.
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Dále uvedla, že už v současné době byly vydány značné finanční prostředky na koupi budovy, na
projektovou dokumentaci a je již vydáno i stavební povolení. Vyzdvihla i velkou iniciativu a
odhodlání pracovníků RIAPS do tohoto projektu jít.
Ing. Kracíková shrnula:
• je odsouhlasena dotace 50 mil. Kč
• spoluúčast kraje je 5 mil. Kč
• udržitelnost projektu je 5 let, kde se musí po celou tuto dobu zajistit financování
provozních nákladů ve výši 16 – 20 mil. Kč ročně, které zatím není vyjasněno (MPSV,
ZP), tudíž pro kraj to může znamenat náklady po dobu 5 let až 100 mil. Kč.
Ing. Cabicar
Zdůraznil problém zajištění personální naplněnosti a zdroje financování v souvislosti se zřízením
CDZ.
Prof. MUDr. Prymula CSc.
CDZ vznikají ve 3 vlnách. Předpoklad je dlouhodobější zastavení ve 2. variantě, kde by byla
v kraji 2 – 3 CDZ. Cílem reformy je snížit lůžka ve stávajících zařízeních a vyvést tuto péči blíže
k pacientovi, tímto by neměl vznikat velký požadavek na nová pracovní místa.
Připravují se 3 projekty, které by měly zabezpečit provozní financování ovšem cca na 18 měsíců,
další období tak úplně zabezpečeno není. Počítá se ale i s menším podílem MPSV a dále se jedná
s VZP, kde je také předjednáno, že nějakou formou bude pokryta péče psychiatrických sester.
V konečné fázi by se mělo multizdrojové financování pro tento projekt podařit.
Diskutováno bylo o:
• Požadavku na ekonomický rozbor projektu,
• požadavku výkonové analýzy v souvislosti s počtem pacientů – o schopnosti CDZ naplnit
indikátory projektu,
• nutné finanční podpoře MZ ČR,
• spádovost poskytované služby CDZ,
• zavedení nových služeb v rámci CDZ (denní stacionář, destigmatizace, práce na změně
přístupu duševně nemocných …),
• systému přechodu pacientů z psychiatrických léčeben do CDZ,
• potřebě alespoň 2 CDZ v kraji vzhledem k počtu pacientů v lůžkových zařízeních a
celkově duševně nemocných pacientů, o které by měla CDZ pečovat,
• finančním, medicinském a personálním zajištění CDZ v současné době a do budoucna,
• nutnost a velké potřebnosti psychiatrické péče z pohledu praxe lékařů,
• hospodaření RIAPS,
• návaznosti na lůžková psychiatrická oddělení nemocnic a místě zřízení CDZ,
• investičních nákladech ve vazbě na projektovou dokumentaci a spolupráce s investičním
odborem KÚ KHK a CIRI.
Diskuse se zúčastnili:
Doc. MUDr. Heger CSc., MUDr. Lochman, Ing. Kracíková, MUDr. Mašek, Mgr. Skalská,
MUDr. Plzák, JUDr. Ing. Cogan Ph.D., Mgr. Řehoř, PharmDr. Třešňáková, Ing. Bášová, Ing.
Procházka, p. Fialová
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení
USNESENÍ …………/2017/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
doporučuje
schválit realizaci projektu Centrum duševního zdraví RIAPS
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II.

doporučuje
schválit příslib profinancování SOL Trutnov s názvem Centrum duševního zdraví

Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

-

7
1
4

Návrh nebyl přijat.
Doc. MUDr. Heger, CSc. požádal o zaslání podrobných ekonomických podkladů na
základě předpokládané činnosti včetně kapacity klientů v návaznosti na indikátory
projektu, které musí být naplněny (včetně ekonomické analýzy) všem členům výboru
zdravotního.

K bodu 5
Zvýšení odměňování vybraných nelékařských zdravotnických pracovníků ve směnném
provozu
S návrhem seznámila Ing. Bášová
Ministerstvo zdravotnictví ČR (dále též „MZ ČR“) dne 16. 6. 2017 zveřejnilo na svých
webových stránkách dotační program ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských
pracovníků ve směnném provozu (dále též „DP“). Účelem DP je podpora a stabilizace
personálního zabezpečení zdravotních služeb poskytovaných střídavě ve třísměnném nebo
nepřetržitém provozním režimu, a to zvýšením zvláštního příplatku k platu (dle § 8 nařízení
vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve
znění pozdějších předpisů) nebo analogickým zvýšením mezd zaměstnanců odměňovaných
mzdou splňujících definici (tj. zdravotnický nelékařský pracovník ve směnném provozu). Cílem
vyhlášeného DP je tak zajištění udržitelnosti kvality a bezpečí zdravotních služeb poskytovaných
střídavě ve třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu u poskytovatelů zdravotních služeb
lůžkové péče prostřednictvím podpory personálního zabezpečení těchto služeb nelékařskými
zdravotnickými pracovníky pracujícími bez odborného dohledu.
Jediným oprávněným žadatelem ve výše uvedeném dotačním programu je kraj nebo hlavní
město Praha. Dne 31. 7. 2017 schválila Rada Královéhradeckého kraje usnesením č.
RK/21/1136/2017 podání žádosti do dotačního programu a postup Královéhradeckého kraje
formou poskytování individuálních dotací.
Po přijetí rozhodnutí MZ ČR uzavře Královéhradecký kraj s příslušným poskytovatelem
zdravotních služeb veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace. Příspěvkovým organizacím (dále
též „PO“) zřizovaným Královéhradeckým krajem budou finanční prostředky poskytnuty za
obdobných podmínek formou účelového příspěvku na provoz.
V souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/21/1136/20017 podal dne 16. 8.
2017 odbor zdravotnictví KÚ KHK na Ministerstvo zdravotnictví ČR Žádost o poskytnutí dotace
ve výši 16 935 670,40 Kč.
Dne 21. 8. 2017 obdržel Královéhradecký kraj Rozhodnutí č. 11/2017/OPR/SES
o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2017 z dotačního programu ke
stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu ve výši
16 871 350,40 Kč. Oproti Žádosti poskytlo MZ ČR dotaci nižší o 64 320 Kč (snížení se týká
žádosti Protialkoholní záchytné stanice KHK) s tím, že zdravotní služby vykonávané
Protialkoholní záchytnou stanicí KHK spadají do specifických zdravotních služeb a nejedná se o
lůžkovou péči dle dikce zákona č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách. Dotace
ze státního rozpočtu se poskytuje ve výši 100 % požadovaných uznatelných nákladů.
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Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje je předkládán návrh na schválení uzavření
veřejnoprávních smluv s poskytovateli zdravotních služeb a zvýšení účelově vázaného příspěvku
na provoz dotčeným příspěvkovým organizacím Královéhradeckého kraje.
Diskuse: Ing. Kracíková, Ing. Cabicar, prof. MUDr. Prymula CSc.,
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

-

12
0
0

USNESENÍ 5/32/2017/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
doporučuje
schválit uzavření veřejnoprávních smluv s poskytovateli zdravotních služeb a zvýšení
účelově vázaného příspěvku na provoz dotčeným příspěvkovým organizacím
Královéhradeckého kraje dle důvodové zprávy

K bodu 6
Žádost Zdravotnického nadačního fondu Královéhradeckého kraje o poskytnutí
neinvestiční dotace na Realizaci Stipendijních programů Zdravotnického nadačního fondu
Královéhradeckého kraje pro akademické roky 2017 – 2018 a 2018 – 2019
S návrhem seznámila Ing. Bášová
Ze závěrů schválené koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje na roky 2016 – 2020
vyplynulo jako jedna z největších hrozeb pro zabezpečení poskytování zdravotních služeb
v regionu personální nedostatečnost a to zvláště v některých specializacích. Tuto situaci není ze
strany kraje možné řešit jednorázovým opatřením v krátkém časovém horizontu a vhodným
řešením se tak jevilo zformovat několik vzájemně propojených aktivit směřujících k odstranění
nebo eliminaci této hrozby.
S ohledem na výše uvedené zaměřil nadační fond svoji činnost na realizaci stipendijních
programů, jejichž cílem je získání nových lékařů ve vybraných specializacích pro působení
v regionu Královéhradeckého kraje. Specializace pro jednotlivá kola stipendijních programů
byly stanoveny na základě aktuálního nedostatku u poskytovatelů zdravotní péče a demografické
skladby lékařů s akutní hrozbou v následujících letech. Stipendijní programy jsou určeny
studentům finálních ročníků lékařských fakult, kdy těmto studentům nabídl Zdravotnický
nadační fond Královéhradeckého kraje jednorázové stipendium ve výši 120 tis. Kč za závazek
vybrat si požadovaný specializační obor a setrvat u poskytovatele zdravotních služeb na území
Královéhradeckého kraje po dobu 36 měsíců.
Zdravotnický nadační fond Královéhradeckého kraje už vypsal stipendijní programy pro
akademický rok 2015/2016 a pro akademický rok 2016/2017 (1. a 2. kolo)
Záměrem nadačního fondu je realizace dalších stipendijních programů, jejichž cílem bude
zajištění lékařského personálu na území Královéhradeckého kraje. Zvažuje se rovněž vyhlášení
stipendijního programu, jehož cílovými subjekty by měly být budoucí zdravotní sestry.
Ing. Cabicar
Informoval o vybraných oborech, které byly vypsány v jednotlivých stipendijních programech a
potřebě dalších medicinských oborů, pro které bude stipendijní program vyhlášen. V rámci
rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2017 je v rámci kapitoly 15 (zdravotnictví) alokováno
5,5 mil. Kč, určených na realizaci stipendijních programů.
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Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

-

12
0
0

USNESENÍ 5/33/2017/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
doporučuje
schválit poskytnutí účelové neinvestiční dotace Zdravotnickému nadačnímu fondu
Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, PSČ 500 03, IČ
28813651 ve výši 5.500.000,- Kč z ostatních běžných výdajů kapitoly 15 –
zdravotnictví na rok 2017 a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Královéhradeckého kraje se Zdravotnickým nadačním fondem Královéhradeckého
kraje, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, PSČ 500 03, IČ 28813651 dle
přílohy důvodové zprávy

K bodu 7
Návrh na navýšení vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby - zajištění urgentní
(neodkladné) akutní lůžkové péče a zajištění lékařské pohotovostní služby na rok 2017
S návrhem seznámil Ing. Procházka
Informoval o způsobu rozdělení vyrovnávacích plateb a na požádání předsedkyně výboru krátce
informoval o výsledcích hospodaření jednotlivých nemocnic, největší ztrátu má Oblastní
nemocnice Náchod, došlo již k výměně předsedy představenstva.
Rada Královéhradeckého kraje na zasedání konaném dne 21. 8. 2017 projednala návrh na úpravu
vyrovnávacích plateb za plnění závazku veřejné služby na rok 2017 zpracovanou Zdravotnickým
holdingem Královéhradeckého kraje a.s. a navrhuje materiál schválit Zastupitelstvu KHK.
Na základě smluv o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za
plnění závazku veřejné služby se jednotlivá zdravotnická zařízení zavazují k provozování těch
oborů, které jsou v rámci jejich činnosti ztrátové (veřejná služba).
Rozdělení částky 100 mil. Kč (usnesení č. ZK/2/24/2016 Zastupitelstva KHK ze dne 5. 12. 2016)
vycházelo z výsledků hospodaření nemocnic ZH KHK v roce 2015. K udržení kvalitní a stabilní
péče je navrhováno použít rezervu rozpočtu kapitoly 15 - zdravotnictví ve výši 30 mil. Kč na
navýšení plateb pro jednotlivá zdravotnická zařízení (dle návrhu ZH KHK a.s.) takto:
Oblastní nemocnice Náchod a.s.- navýšení vyrovnávací platby o 12.261.862,-Kč
Oblastní nemocnice Jičín a.s.- navýšení vyrovnávací platby o 9.630.950,- Kč
Oblastní nemocnice Trutnov a.s.- navýšení vyrovnávací platby o 6.173.079,- Kč
Městská nemocnice, a.s.- navýšení vyrovnávací platby o 1.934.109,- Kč
Návrh rozdělení vychází z rozdílu plánovaných osobních nákladů roku 2017 a skutečných
osobních nákladů roku 2016. Ve všech nemocnicích by mělo dojít k celkovému navýšení o
162,472 mil. Kč. Rozdělení vychází z procentuálního poměru nárůstu v jednotlivých
nemocnicích. Požadavky na navýšení vyrovnávací platby předsedů představenstev jsou vyšší než
je alokováno v rezervě rozpočtu kapitoly 15 – zdravotnictví na rok 2017. Poskytnutí
vyrovnávacích plateb má dopad do čerpání rozpočtu Královéhradeckého kraje. Kryto v rámci
kapitoly 15
p. Fialová
Upozornila na formálně nevhodný způsob podání žádosti ON Trutnov.
Další krátká diskuse probíhala k personálnímu obsazení ON Trutnov a ON Náchod.
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Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

-

12
0
0

USNESENÍ 5/34/2017/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
doporučuje
1. schválit úpravu vyrovnávacích plateb za plnění závazku veřejné služby na rok 2017
následovně:
a) Oblastní nemocnice Náchod a.s.- navýšení vyrovnávací platby o 12.261.862,-Kč
b) Oblastní nemocnice Jičín a.s.- navýšení vyrovnávací platby o 9.630.950,- Kč
c) Oblastní nemocnice Trutnov a.s.- navýšení vyrovnávací platby o 6.173.079,- Kč
d) Městská nemocnice, a.s.- navýšení vyrovnávací platby o 1.934.109,- Kč
2. v rámci běžných výdajů kapitoly 15 - zdravotnictví na rok 2017 navýšit neinvestiční
transfery akciovým společnostem celkem ve výši 30.000.000,- Kč a ve stejné výši
snížit rezervu pro a.s. dle důvodové zprávy
K bodu 8
Různé
•
•

•
•

•

MUDr. Lochman – v LDN Jaroměř neteče pitná voda – prověří Ing. Procházka
Dotaz k rekonstrukci jičínské nemocnice – odpověděla Ing. Kracíková
Dále doplnil Ing. Cabicar – je zpracován přehled strategických investic ve zdravotnictví,
jehož součástí je i pavilon „A“ ON Jičín. Rada KHK tento materiál odsouhlasila, ale další
jednání proběhnou k projektové dokumentaci a požadovaným investicím, dále informoval ve
stručnosti o investicích do ostatních nemocnic.
Městská nemocnice Dvůr Králové nad Labem – informace a diskuse k provozu nemocnice
v současnosti a v dalším období a k problematice operačních sálů
Prof. MUDr. Prymula CSc. – informace o podpisu vzdělávání záchranářů ve vrtulníkové
službě mezi ČR a Čínou k ZZS KHK. Možnost vracení bonusů ve vztahu k uzavření
hospodaření za r. 2016
MUDr. Mašek – informace o problémech v traumatologické péči o seniory – informace
MUDr. Dědka.

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 5. jednání výboru a v 17.20 hodin jednání ukončila.
Příští jednání výboru se koná dne 16. října 2017

………………………………………..
předseda výboru

………………………………………….
ověřovatel zápisu

Zapsala: Nováková Soňa
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