Zápis
ze 7. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne
27. 11. 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. Matyášová, MUDr. Seneta, MUDr. Plzák,
prof. MUDr. Prymula CSc.
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Zahájení
Kontrola usnesení
Schválení programu, volba ověřovatele zápisu, schválení hostů
Operační sály Městské nemocnice Dvůr Králové nad Labem – předložení studie
Návrh termínů jednání výboru zdravotního Zastupitelstva KHK na rok 2018
Poskytnutí dotací na individuální účel
Žádost Oblastní nemocnice Náchod a.s. o úhradu nákladů za plnění závazku veřejné
služby z minulých let
Žádosti o změnu smlouvy o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí
vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby - změna rozsahu poskytovaných
služeb
Vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby - zajištění urgentní (neodkladné)
akutní lůžkové a ambulantní nemocniční péče a zajištění lékařské pohotovostní
služby na rok 2018
Poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na dovybavení Horské služby
ČR, o. p. s.
Návrh na uzavření smlouvy o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí
vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby s Fakultní nemocnicí Hradec
Králové na rok 2018
Návrh na úpravu rozpočtu kapitoly 15 - zdravotnictví
Žádost Oblastní nemocnice Jičín a.s. o převzetí ručení Královéhradeckým krajem
Zpráva o plnění Koncepce péče o duševní zdraví v Královéhradeckém kraji 2016 –
2020
Různé
Závěr

K bodu l
Zahájení
Jednání 7. 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
V usnesení z minulých jednání výboru zdravotního nebylo žádné s ukládací ani termínovou částí.
Všechna usnesení jsou splněna.
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K bodu 3
Schválení programu, volba ověřovatele zápisu, schválení hostů
Předsedkyně výboru podala návrh na:
I.

Schválení navrženého programu 7. jednání výboru zdravotního
Předsedkyně výboru seznámila přítomné s navrženým programem 7. jednání výboru
zdravotního a zeptala se přítomných na připomínky k navrženému programu.

II.

Ověřovatelem zápisu byl navržen doc. MUDr. Leoš Heger, CSc.

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. Václava Nýče, vedoucího odboru investic KÚ KHK
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
10
Proti
0
Zdržel se 0
USNESENÍ 7/40/2017/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
schvaluje
návrh programu 7. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého
kraje
II.
schvaluje
ověřovatelem zápisu doc. MUDr. Leoše Hegra, CSc.
III.
schvaluje
přítomné hosty dle prezenční listiny:
Ing. Ludmilu Bášovou, vedoucí odboru zdravotnictví KÚ KHK
Ing. Miroslava Procházku, předsedu představenstva ZH KHK
Ing. Václava Nýče, vedoucího odboru investic KÚ KHK

K bodu 4
Operační sály Městské nemocnice Dvůr Králové nad Labem – předložení studie
S návrhem seznámil Ing. Nýč a Mgr. Řehoř, doplnil Ing. Cabicar
Členům výboru byla prezentována studie umístění operačních sálů v 1. nadzemním podlaží
Městské nemocnice Dvůr Králové nad Labem s podrobným výkladem.
Cílem bylo zakomponovat do stávající budovy 2 operační sály – dále podrobně popsal
předloženou studii, která je vypracována tak, aby byly splněny platné vyhlášky podléhající této
rekonstrukci.
Diskuse:
doc. MUDr. Heger CSc.
• požadavek na celkový rozklad lůžek v nemocnici
• požadavek na písemné vyjádření ředitele Městské nemocnice ke studii
Ing. Cabicar
• bude posouzen první původní projekt a bude předložena 3. varianta s možným snížením
nákladů
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Dále bylo diskutováno:
• Finanční náklady na vybudování operačních sálů
• snížení počtu lůžek z důvodu této vestavby
Ing. Outlý
• upozornil na věcnost a správnost řešení zamýšlené výstavby operačních sálů
Ing. Procházka zašle do příštího jednání VZ členům výboru:
Počet lůžek, strukturu lůžek, průměrnou ošetřovací dobu na jednotlivých odděleních,
ekonomické dopady při zavření oddělení a sálů z důvody výstavby
Diskuse se zúčastnili: MUDr. Veselý, Ing. Cabicar, Ing. Outlý, Mgr. Řehoř, doc. MUDr. Heger
CSc., Ing. Nýč, Ing. Kracíková
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se -

10
0
0

USNESENÍ 7/41/2017/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
bere na vědomí
informaci a předloženou studii k operačním sálům Městské nemocnice Dvůr Králové
nad Labem
II.
požaduje
doplnit další podklady a to:
- oficiální vyjádření ředitele Městské nemocnice a.s. ke studii
- strukturu, počet lůžek, ošetřovací dobu po jednotlivých odděleních poskytované
péče a obložnost v Městské nemocnici a.s.
- předložit 3. variantu řešení operačních sálů Městské nemocnice a.s. - tj. prověření
možnosti snížení nákladů na realizaci projektu nástavby sálů nad laboratořemi

K bodu 5
Návrh termínů jednání výboru zdravotního Zastupitelstva KHK na rok 2018
Všichni členové výboru obdrželi elektronicky návrhy termínů jednání výboru zdravotního pro
rok 2018.
Ing. Kracíková navrhovala termín jednání VZ vždy na úterý od 14. hod, 14 dnů před jednáním
Zastupitelstva KHK. Vzhledem k účasti členů výboru z řad nově zvolených poslanců
Parlamentu ČR se členové výboru domluvili na pondělních termínech vždy 14 dnů před
jednáním Zastupitelstva.
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se -

10
0
0
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USNESENÍ 7/42/2017/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
schvaluje
termíny jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje na rok
2018 takto: 15. ledna , 12. března, 9. dubna, 14. května, 4. června, 27. srpna, 8. října,
19. listopadu

K bodu 6
Poskytnutí dotací na individuální účel
Předložená žádost o poskytnutí dotace na podporu Královéhradecké krajské rady a krajského
koordinátora Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky, z.s., především v
oblasti nákladů na cestovné, kancelářské potřeby a poradenství, byla již projednána a schválena
na jednání Rady KHK dne 20. 11. 2017.
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se -

10
0
0

USNESENÍ 7/43/2017/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
bere na vědomí
předloženou žádost o poskytnutí dotace na individuální účel a nemá námitek k
poskytnutí účelových neinvestičních dotací na individuální účely, které budou hrazeny
z kapitoly 18 – zastupitelstvo kraje na rok 2017.

K bodu 7
Žádost Oblastní nemocnice Náchod a.s. o úhradu nákladů za plnění závazku veřejné služby
z minulých let
S návrhem seznámila Ing. Kracíková, doplnil Ing. Procházka
Předsedkyně představenstva Oblastní nemocnice Náchod a.s. požádala Zastupitelstvo
Královéhradeckého kraje o náhradu nepokrytých nákladů za plnění závazku veřejné služby
z roku 2015, kdy výše vyrovnávací platby ze strany Královéhradeckého kraje byla nižší než rozdíl
mezi výnosy a náklady vznikajícími v souvislosti s plněním závazku veřejné služby.
Již od roku 2010 uzavírá Královéhradecký kraj s nemocnicemi Smlouvu o závazku veřejné služby
a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby. Na základě této
smlouvy poskytují nemocnice veřejnou službu spočívající v provozování ztrátových oborů, jejichž
zachování je sice neekonomické, avšak z pohledu dostupnosti zdravotní péče je v zájmu občanů
Královéhradeckého kraje. Za poskytování veřejné služby je nemocnicím poskytována vyrovnávací
platba, jejíž výši určuje zastupitelstvo kraje samostatným usnesením.
Kontrolou provedenou v roce 2016 odborem zdravotnictví Královéhradeckého kraje bylo zjištěno,
že nepokrytá ztráta za závazek veřejné služby u Oblastní nemocnice Náchod a.s. za období
2010 -2015 činila celkem 304.344.666,02 Kč (hospodářský výsledek služby po auditu). Z toho
v roce 2015 činí 65.818.651,86 Kč.
Nad rámec každoročních obvyklých vyrovnávacích plateb byla v minulosti vyplacena
Královéhradeckým krajem Oblastní nemocnici Náchod a.s. na základě Smlouvy o poskytnutí
mimořádné vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby v letech 2010 a 2011 schválené
Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 23. 6. 2014 částka ve výši 50.000.000,- Kč a dále
pak mimořádná vyrovnávací platba za plnění závazku veřejné služby v letech 2010 a 2011
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schválená Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 30. 3. 2015 ve výši 25.347.550,- Kč.
V roce 2016 byla vyplacena na základě usnesení Zastupitelstva ze dne 3. 10. 2016 částka
10.950.730,- Kč a v roce 2017 na základě usnesení Zastupitelstva ze dne 27. 3. 2017 částka
13.318.747,- Kč. K dnešnímu dni zůstává nepokrytá ztráta z činnosti závazku veřejné služby
z minulých let ve výši 204.727.639,02 Kč.
Předsedkyně představenstva žádá o úhradu nepokrytého závazku za rok 2015 ve výši
65.818.651,86 Kč. Ve své žádosti poukázala na skutečnost, že ztráty za plnění závazku veřejné
služby nejsou dlouhodobě pokrývány a tím se zvyšuje zadluženost nemocnice v nelehké době, kdy
je potřeba zejména řešit personální zajištění péče. S nedostatkem personálu je spojen na jedné
straně růst osobních nákladů, na druhé straně problém s naplněním referenčních objemů péče pro
úhradu od zdravotních pojišťoven, což tempo zadlužování ještě zvyšuje.
V rozpočtu kapitoly 15 – zdravotnictví na rok 2017 jsou zdroje alokované na úhradu plateb
za plnění závazku veřejné služby již vyčerpány, a to včetně rezervy. Proto odbor
zdravotnictví požádal ekonomický odbor o navýšení kapitoly 15 – zdravotnictví na dokrytí
ztráty z provozování závazku veřejné služby pro Oblastní nemocnici Náchod a.s., aby byla
zlepšena její nepříznivá ekonomická situace.
Úhrada mimořádné vyrovnávací platby za poskytnuté zdravotní služby v rámci závazku veřejné
služby má dopad do rozpočtu Královéhradeckého kraje. Bude z něj poskytnuto pro tento účel
30.000.000,- Kč (prostřednictvím kap. 15). Bude zapracováno do 4. změny rozpočtu
Královéhradeckého kraje roku 2017.
Diskuse k tématu:
• doc. MUDr. Heger, CSc. – materiály, které byly poskytnuty k tomuto bodu jsou nedostačující
a neúplné a členové výboru budou prakticky rozhodovat na základě ústně podaných
informací
• předané podklady jsou totožné s podklady pro finanční výbor
• navyšování ztráty a špatné hospodaření nemocnice Náchod a neakceptovatelná ztrátová
oddělení nemocnice, která jsou v jiných nemocnicích zisková
• avizovaná ztráta roku 2017
• dotaz na nedoplatky od roku 2010 v souvislostí s kontrolní činností KÚ KHK
• Smlouvy o závazku veřejné služby:
- výklad a podmínky uzavřené ve smlouvě, (dle auditu nelze takto uzavírat smlouvu dál).
- vnitřní kontrola (KÚ KHK) nákladů a výnosů jednotlivých oddělení nemocnice
• jednání s VZP ve věci nedoplatků za poskytnutou péči od r. 2015
• personální změny v ON NA v důsledku špatného hospodaření nemocnice
• dotaz na jednotné IČ a dopad na ztrátu ON NA a dopad na ostatní nemocnice
• doc. MUDr. Heger, CSc. - připomínka pro nově uzavírané smlouvy o závazku veřejné
služby - zakomponovat do smlouvy vrácení soudem vysouzené částky
Ing. Procházka - předloží na lednovém jednání výboru výsledky hospodaření jednotlivých
oddělení, která jsou pod závazkem veřejné služby, po nemocnicích a jejich vzájemné
porovnání
Diskuse se zúčastnili: Ing. Kracíková, MUDr. Veselý, doc. MUDr. Heger, MUDr. Mašek,
MUDr. Lochman, Ing. Procházka, Ing. Cabicar, MUDr. Kochan, p. Netolická
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se -

9
0
1
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USNESENÍ 7/44/2017/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
doporučuje
schválit poskytnutí mimořádné vyrovnávací platby ve výši 30 mil. Kč Oblastní
nemocnici Náchod a.s. za plnění závazku veřejné služby v roce 2015 a uzavření
smlouvy o poskytnutí mimořádné vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby
v roce 2015 s Oblastní nemocnicí Náchod a.s. dle přílohy důvodové zprávy

K bodu 8
Žádosti o změnu smlouvy o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací
platby za plnění závazku veřejné služby - změna rozsahu poskytovaných služeb
S návrhem seznámí Ing. Bášová, doplní Ing. Procházka
Předseda představenstva Oblastní nemocnice Jičín a.s. podal prostřednictvím odboru zdravotnictví
Královéhradeckému kraji žádost o změnu spektra oddělení zahrnutých do závazku veřejné služby
na rok 2018, a to vyjmutí chirurgického oddělení. V rámci závazku veřejné služby mohou být
podporována jen oddělení ztrátová, nemocnice předpokládá, že chirurgie ztrátová nebude, žádá o
její vyjmutí ze smlouvy. Proto je navrhováno radě a zastupitelstvu kraje schválit uzavření Dodatku
č. 2 na změnu struktury podporovaných oddělení.
Předseda představenstva Městské nemocnice a.s. (Dvůr Králové) požádal prostřednictvím odboru
zdravotnictví Královéhradecký kraj o rozšíření struktury podporovaných oddělení na rok 2018 o
oddělení následné péče.
Odbor zdravotnictví požádal Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. o stanovisko
k výše uvedené žádosti. Z odpovědi vyplývá, že provozování následné péče nebylo v žádné
nemocnici ZH KHK v roce 2016 ztrátové a není proto systémové o oddělení následné péče
rozšiřovat závazek veřejné služby. (viz příloha důvodové zprávy – mail. Ing. Procházka ze dne 2.
11. 2017).
Proto je navrhováno Radě a Zastupitelstvu kraje nerozšiřovat strukturu oddělení
provozovaných v rámci závazku veřejné služby v Městské nemocnici a.s. na rok 2018
(ponechat ve stejném rozsahu, jako v roce 2017).
Bez diskuse.
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se -

10
0
0

USNESENÍ 7/45/2017/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
doporučuje
schválit uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytování veřejné služby a podmínkách
poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby uzavřeným mezi
Královéhradeckým krajem a Oblastní nemocnicí Jičín a.s. ve znění dle Přílohy č. 1
usnesení
K bodu 9
Vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby - zajištění urgentní (neodkladné) akutní
lůžkové a ambulantní nemocniční péče a zajištění lékařské pohotovostní služby na rok 2018
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S návrhem seznámila Ing.Kracíková, doplnil Ing. Procházka
Královéhradecký kraj poprvé roku 2010 uzavřel s jednotlivými zdravotnickými zařízeními v kraji
smlouvy o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku
veřejné služby. Do roku 2015 byly smlouvy o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí
vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby uzavírány s platností vždy na 1 rok. Od roku
2016 jsou smlouvy uzavřeny na období 10 let, tedy do roku 2025.
Z textu uzavřených smluv s jednotlivými zdravotnickými akciovými společnostmi nemocnicemi vyplývá, že konkrétní výši vyrovnávací platby pro příslušný rok stanoví kraj vždy
svým rozhodnutím (rozhodnutí Zastupitelstva Královéhradeckého kraje).
V rozpočtu kapitoly 15 – zdravotnictví pro rok 2018 je pro nemocnice Zdravotnického holdingu
Královéhradeckého kraje alokováno 90 000 000,- Kč.
Předsedové představenstev nemocnic žádají o poskytnutí finančního plnění ze strany KHK
v celkovém rozsahu předpokládaných nákladů spojených s provozováním definovaných oddělení
po odečtení očekávaných výnosů daných oddělení a jejich požadavky výrazně převyšují alokované
prostředky kapitoly 15 – zdravotnictví určené na zajištění veřejné služby pro rok 2018.
Při stanovení výše vyrovnávacích plateb pro jednotlivá zdravotnická zařízení na rok 2018 je
vycházeno z ekonomických dokumentů zdravotnických zařízení za předcházející období (zejm. z
výsledků hospodaření zdravotnických zařízení za rok 2016, předběžných výsledků hospodaření
zdravotnických zařízení za 1. – 3. Q. 2017, dalších dokumentů předložených kraji a ZH KHK a.s.
a též z výročních zpráv, zpráv auditora a účetní závěrky za rok 2016). Zastupitelstvu KHK je
předložen konečný návrh zpracovaný Zdravotnickým holdingem Královéhradeckého kraje a.s.,
jenž je 100 % akcionářem zdravotnických zařízení – nemocnic
Návrh na stanovení vyrovnávacích plateb Zdravotnickým holdingem vychází z částky 90 mil. Kč,
která je krajem pro účely vyrovnávacích plateb alokována pro rok 2018 v rámci kap. 15.
Zdravotnická zařízení jsou povinna vést oddělenou evidenci výnosů a nákladů, která se týká
poskytování veřejné služby. Výsledky oddělené evidence jsou zdravotnická zařízení povinna
předložit ve stanoveném termínu Královéhradeckému kraji.
Poskytnutí vyrovnávacích plateb má dopad do čerpání rozpočtu Královéhradeckého kraje, bude
kryto v rámci rozpočtu kapitoly 15 - zdravotnictví na rok 2018, ve kterém je alokováno na
poskytnutí vyrovnávacích plateb nemocnicím ZH KHK a.s. za plnění závazku veřejné služby
90 000,0 tis. Kč. Z rozdílu částek nemocnicemi požadovaných a krajem alokovaných lze
předpokládat, že nemocnice budou během roku 2018 požadovat navýšení vyrovnávacích plateb,
které by pokryly nasmlouvaný závazek veřejné služby, ev. úpravu rozsahu poskytování zdravotní
služby.
Ing. Kracíková – dotaz na změnu propočtu vyrovnávacích plateb, který je jiný než v minulých
letech a zda je tato změna propočtu odsouhlasena představenstvem ZH KHK
Ing. Procházka – závazek veřejné služby je doplatkem ztrátové činnosti konkrétních oddělení,
nemá nic společného s case mixem nemocnic.
Další diskuse
• forma žádosti o poskytnutí finančního plnění
• VZP- připravovaná změna smluvní politiky od roku 2019
• objektivní přehodnocení ztrátovosti oddělení nemocnic
• porovnání stejných typů oddělení v jednotlivých nemocnicích - BUDE ZAŘAZENO
JAKO BOD NA LEDNOVÉM JEDNÁNÍ VÝBORU
Diskuse: doc. MUDr. Heger CSc., MUDr. Veselý, Ing. Procházka, Ing. Kracíková
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení
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Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se -

10
0
0

USNESENÍ 7/46/2017/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
doporučuje
schválit stanovení vyrovnávacích plateb za poskytování veřejné služby - zajištění
urgentní (neodkladné) akutní lůžkové a ambulantní nemocniční péče a zajištění
lékařské pohotovostní služby jednotlivým zdravotnickým zařízením v roce 2018
následovně:
a) Oblastní nemocnice Náchod a.s. - 44 364 117 Kč
b) Oblastní nemocnice Trutnov a.s. - 20 730 664 Kč
c) Oblastní nemocnice Jičín a.s. - 18 957 952 Kč
d) Městská nemocnice, a.s. - 5 947 267 Kč
MUDr. Mašek odchod
K bodu 10
Poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na dovybavení Horské služby ČR,
o. p. s.
S návrhem seznámil Ing. Cabicar
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje poprvé v roce 2013 schválilo Plán pokrytí území
Královéhradeckého kraje výjezdovými základnami Zdravotnické záchranné služby
Královéhradeckého kraje a vzalo na vědomí Dohodu o plánované pomoci na vyžádání uzavřenou
mezi Zdravotnickou záchrannou službou Královéhradeckého kraje (dále jen ZZS KHK) a Horskou
službou ČR, o.p.s. v souladu s ustanovením § 5 odst. 3) zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické
záchranné službě. Zejména v zimních obdobích Horská služba ČR, o.p.s. (dále jen HS ČR)
poskytuje součinnost ZZS KHK při zajištění poskytování první pomoci a zajišťování transportu
nemocných a raněných v horských oblastech Královéhradeckého kraje.
Od roku 2014 je z výše uvedeného důvodu HS ČR, o.p.s. ze strany Královéhradeckého kraje
podporována. Dne 2. 11. 2017 podal ředitel Horské služby ČR prostřednictvím dotačního portálu
Královéhradeckého kraje Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje
na Dovybavení středisek HS ČR pro rok 2018 – oblast Krkonoše a Orlické hory základním
zdravotnickým materiálem, obvazovým materiálem, transportními prostředky, přístroji AED,
svozovými saněmi atd. v celkové výši 1.108.489,- Kč.
Předběžná kontrola konstatovala, že ZZS KHK hodnotí spolupráci s HS ČR jako účelnou a
efektivní (např. za období leden až říjen 2017 předala ZZS KHK Horské službě k vyřešení 45
událostí, aniž by sama musela zasahovat, ve spolupráci s HS pro oblast Krkonoše zasahovala ZZS
KHK ve stejném období celkem ve 486 případech a s HS Orlické hory ve 131 případech).
Spolupráce s HS ČR nevyplývá pouze z prostého počtu zásahů, ale také ze skutečnosti, že HS ČR
disponuje vybavením pro pohyb na horách, kterým příspěvková organizace ZZS KHK
nedisponuje, např. skútry, apod.)
Radě Královéhradeckého kraje a Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje je předkládán návrh na
poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje a návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje.
Uzavření smlouvy má dopad do rozpočtu Královéhradeckého kraje. Finanční prostředky jsou
alokovány v rozpočtu kapitoly 15 – zdravotnictví na rok 2018 (schválený rozpočet
Královéhradeckého kraje na rok 2018 – kapitálové výdaje ve výši 270.000,- Kč a ostatní běžné
výdaje ve výši 838.489,- Kč).
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Bez diskuse
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se -

9
0
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USNESENÍ 7/47/2017/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
doporučuje
schválit poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje Horské službě ČR, o.
p. s., v členění: investiční výdaje ve výši 270.000 Kč a neinvestiční výdaje ve výši
838.489 Kč a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého
kraje dle přílohy č. 2 důvodové zprávy

K bodu 11
Návrh na uzavření smlouvy o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí
vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby s Fakultní nemocnicí Hradec Králové
na rok 2018
S návrhem seznámí Ing. Bášová
V ustanovení § 110 odst. 1 a) zákona 372/2011 Sb., o zdravotních službách je dána povinnost kraji
zorganizovat a zajistit lékařskou pohotovostní službu.
Obecně lze konstatovat, že v každém okrese Královéhradeckého kraje je subvencováno vždy jedno
zdravotnické zařízení, které poskytuje zdravotní péči včetně lékařské pohotovostní služby
v příslušné spádové oblasti. V okrese Hradec Králové nemá Královéhradecký kraj vlastní
nemocnici, a z tohoto důvodu navrhujeme deklarovat, že zajištění poskytování lékařské
pohotovostní služby zejména pro obyvatele Královéhradeckého kraje na spádovém území okresu
Hradec Králové je závazkem veřejné služby a na základě této deklarace navrhujeme uzavřít
s Fakultní nemocnicí Hradec Králové (dále FN HK) smlouvu o závazku veřejné služby.
Na základě výše uvedeného předložila Fakultní nemocnice Hradec Králové žádost (ze dne 2. 11.
2017) o uzavření Smlouvy o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby
za plnění závazku veřejné služby. Fakultní nemocnice žádá na zajištění LPS o finanční prostředky
ve výši 7 770 000,- Kč. (Pro rok 2017 byla usnesením ZK/2/22/2016 a ZK/6/309/2017 stanovena
vyrovnávací platba ve výši 5 861 000,- Kč.) FN HK odůvodňuje výši vyrovnávací platby za
poskytování lékařské pohotovostní služby v roce 2018 takto:
- navýšením hodinové hrubé mzdy lékaře na stomatologické LPS o 100 Kč/hod. (ze 400 Kč
na 500 Kč) – zceloročnění dohodnutého navýšení z roku 2017 (od 1. 7. 2017) a dopadu
navýšení bonifikace vybraných služeb
-

navýšením osobních nákladů lékařů na dospělé a dětské LPS o 80 Kč/hod. (ze 330 Kč na 410
Kč) ve všední den a o 110 Kč/hod. (ze 440 na 550 Kč) o víkendech a svátcích v relaci na
navýšení na stomatologické LPS. O toto navýšení žádala FN HK již v roce 2017 (žádost ze
dne 5. 5. 2017), v roce 2017 této části nebylo vyhověno

-

dopad navýšení tarifu zdravotnickým pracovníkům o 10% od 1. 1. 2018 a navýšení
hodinových sazeb NLP na dětské a stomatologické LPS z titulu vyrovnání na úroveň LPS
dospělé (viz žádost).
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V rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2018 v kapitole 15 - zdravotnictví byly na organizaci
a zajištění lékařské pohotovostní služby v okrese Hradec Králové alokovány finanční prostředky
ve výši 7 330 000,- Kč. V rozpočtu roku 2017 zůstane nevyčerpána část vyrovnávací platby za rok
2016 ve výši 690 000,- Kč (doplatek za 4.čtvrteltí roku 2016, alokováno pro tento účel bylo
2 495 000,- Kč, skutečně vyplaceno bylo 1 805 000,- Kč). Odbor zdravotnictví požádá o zapojení
tohoto nevyčerpaného zůstatku na úhradu vyrovnávací platby na rok 2018.
Předkládáme Radě Královéhradeckého kraje a Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje
k projednání návrh na uzavření Smlouvy o závazku veřejné služby a poskytnutí vyrovnávací
platby za plnění závazku veřejné služby na zajištění poskytování lékařských pohotovostních
služeb na rok 2018 s Fakultní nemocnici Hradec Králové a poskytnutí vyrovnávací platby ve
výši 7 770 000,- Kč. (Částka podléhá vyúčtování.)
Nemocnice předložila veškeré relevantní podklady, které odůvodňují uzavření smlouvy a výši
vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby. V provedených kontrolách čerpání
finančních prostředků poskytnutých Královéhradeckým krajem v minulosti Fakultní nemocnici
HK na základě Smlouvy o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby
za plnění závazku veřejné služby nebyla zjištěna žádná pochybení.
Tento návrh je v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích a zákonem č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Diskuse:
Ing. Kracíková – dotaz zda zvýšení hodinové mzdy bude stejné i v krajských nemocnicích, které
poskytují LPS
Ing. Procházka – vysvětlil jiné posouzení na LPS v našich nemocnicích
MUDr. Veselý – platy v různých nemocnicích jsou taky rozdílné, liší se i práce
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se -
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USNESENÍ 7/48/2017/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
doporučuje
schválit pověřovací akt k plnění závazku veřejné služby pro Fakultní nemocnici
Hradec Králové a uzavření smlouvy o závazku veřejné služby a podmínkách
poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby mezi
Královéhradeckým krajem a Fakultní nemocnicí Hradec Králové, Sokolská 581, 500
05 Hradec Králové, včetně stanovení vyrovnávací platby za poskytování veřejné
služby na zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby v roce 2018 ve výši 7.770
tis. Kč dle přílohy důvodové zprávy.
p. Fialová odchod
K bodu 12
Návrh na úpravu rozpočtu kapitoly 15 - zdravotnictví
S návrhem seznámila Ing. Bášová
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem
č. 129/2000 Sb., o krajích, Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schvaluje závazný finanční
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vztah rozpočtu kraje k finančním plánům příspěvkových organizací, který je stanoven konkrétní
výší příspěvku na provoz.
Ředitelé příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví žádají o úpravu závazných ukazatelů
(příspěvku na provoz) roku 2017:
Léčebna pro dlouhodobě nemocné Hradec Králové
S ohledem na vývoj hospodaření v roce 2017 ředitel příspěvkové organizace žádá o snížení
příspěvku na provoz o 300 tis. Kč. Výchozími daty pro tento návrh je kladný výsledek
hospodaření organizace k 30. 9. 2017, který vykazuje zisk ve výši 730 tis. Kč.
Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje
Rada Královéhradeckého kraje pro rok 2017 schválila příspěvkové organizaci Zdravotnické
záchranné službě Královéhradeckého kraje hospodaření s cílovou ztrátou 10 mil. Kč. S ohledem
na vývoj hospodaření do konce roku 2017 příspěvková organizace nedosáhne tak hluboké ztráty,
aby se však nedostala do platební neschopnosti a především vyplatila mzdy pracovníkům, je
navrhováno orgánům kraje navýšení provozního příspěvku ve výši 3 800 tis. Kč.
Bez diskuse
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se -
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USNESENÍ 7/49/2017/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
doporučuje
schválit návrh na úpravy závazných ukazatelů příspěvkových organizací v odvětví
zdravotnictví a úpravu rozpočtu kapitoly 15 - zdravotnictví dle důvodové zprávy

K bodu 13
Žádost Oblastní nemocnice Jičín a.s. o převzetí ručení Královéhradeckým krajem
S návrhem seznámila Ing. Kracíková
V návaznosti na zveřejněné výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)
podala Oblastní nemocnice Jičín a.s. žádost o finanční podporu, na jejímž základě získá
nemocnice moderní vybavení, které přispěje ke zlepšení diagnostiky a obnoví zastaralé přístroje
za moderní. Uvedená modernizace rovněž významně zlepší léčebné výsledky a rozšíří
terapeutické možnosti. Zároveň dojde k významnému rozšíření vybavení nemocnice tak, aby
v tomto ohledu dosáhla odpovídající technické úrovně.
K dnešnímu dni byly žádosti nemocnice o finanční podporu z IROP schváleny a probíhá příprava
zadávacích řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek.
Vzhledem ke skutečnosti, že financování projektů ze strany IROP probíhá ex-post, je pro
nemocnici nutné zajistit si předfinancování jednotlivých projektů. Za tímto účelem oslovila
nemocnice spolupracující bankovní ústavy s žádostí o podání nabídky na poskytnutí účelového
úvěru. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka Komerční banky a.s., přičemž v případě
ručení Královéhradeckého kraje za poskytnutý úvěr je úroková sazba nižší a oproti variantě bez
ručení kraje a dochází tak k významné úspoře.
S ohledem na výše uváděné skutečnosti se na Královéhradecký kraj obrátila Oblastní nemocnice
Jičín a.s. s žádostí o převzetí ručení Královéhradeckým krajem a podpis Prohlášení/Letter of
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Comfort ke smlouvě o revolvingovém úvěru této společnosti do výše 80,0 mil. Kč, který je
účelově vázán na financování způsobilých investičních výdajů při nákupu zdravotnického
zařízení a vybavení v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, 31. Výzva IROP Zvýšení kvality návazné péče.
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
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se -
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USNESENÍ 7/50/2017/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
doporučuje
schválit převzetí ručení Královéhradeckým krajem ke smlouvě o revolvingovém úvěru
společnosti Oblastní nemocnice Jičín a.s. do výše 80,0 mil. Kč, který je účelově vázán
na financování způsobilých investičních výdajů při nákupu zdravotnického zařízení a
vybavení v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a podepsání
Prohlášení/Letter of Comfort dle příloh a důvodové zprávy.
MUDr. Mašek příchod
K bodu 14
Zpráva o plnění Koncepce péče o duševní zdraví v Královéhradeckém kraji 2016 – 2020
S návrhem seznámila Ing. Kracíková
Doplnila, že tato problematika byla hojně diskutována na minulém zasedání v souvislosti se
vznikem Center duševního zdraví a práce RIAPS v Trutnově.
Diskuse:
doc. MUDr. Heger CSc.
Komentoval nedostatečně připravený materiál – důvodovou zprávu
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Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se -

9
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USNESENÍ 7/51/2017/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
bere na vědomí
informaci o plnění Koncepce péče o duševní zdraví v Královéhradeckém kraji 2016 2020

K bodu 15
Různé
Ing. Kracíková
Před jednáním výboru požádala o předložení rozpočtu kapitoly 15 na rok 2018 - zdravotnictví,
který byl fyzicky v přehledných tabulkách předán všem členům výboru na jednání.
Dále požádala odbor zdravotnictví vzhledem k vysoké provozní dotaci KHK o předložení
přehledu hospodaření jednotlivých středisek Sdružení ozdravoven a léčeben okresu
Trutnov na příští jednání VZ.
Ing. Cabicar
V nedávné době byla na SOL Trutnov ukončena kontrola, výstupy a materiál k SOL bude
připraven na příští jednání výboru. V této souvislosti dále informoval o jednání s Pardubickým
krajem o případném spojení klientů kojeneckého ústavu.
MUDr. Mašek
Dotaz na problematiku parkovného v nemocnici Rychnov nad Kněžnou (odpověděl Ing.
Procházka).

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 15. ledna 2018

………………………………………..
předseda výboru

………………………………………….
ověřovatel zápisu
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