Zápis
z 8. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne
15. 1. 2018, od 15.00 hod., v zasedací místnosti Karla Čapka – N2.903, RegioCentrum Nový
pivovar, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: MUDr. Veselý, MUDr. Plzák, prof. MUDr. Prymula CSc.
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahájení
Kontrola usnesení
Schválení programu, volba ověřovatele zápisu, schválení hostů
Návrh na zapojení výsledku hospodaření kapitoly 15 - zdravotnictví za rok 2017 do
rozpočtu kraje na rok 2018
Zpráva o činnosti Zdravotnického nadačního fondu Královéhradeckého kraje
Městská nemocnice a.s.- operační sály
Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov - hospodaření středisek
Porovnání stejných typů oddělení nemocnic Zdravotnického holdingu
Královéhradeckého kraje a.s.
Různé
Závěr

K bodu l
Zahájení
Jednání 8. 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 a úkolů z minulého jednání výboru. Usnesení
7/41/2017/VZ bylo splněno a požadované podklady budou projednány v bodě 6) navrženého
programu pro 8. jednání výboru.
Ostatní úkoly, kterými byl pověřen Ing. Procházka, předseda představenstva ZH KHK a odbor
zdravotnictví KÚ KHK jsou splněny a požadované materiály byly členům výboru zaslány
elektronicky.
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

-

12
0
0

USNESENÍ 8/52/2018/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
bere na vědomí
kontrolu usnesení a úkolů ze 7. jednání výboru zdravotního
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K bodu 3
Schválení programu, volba ověřovatele zápisu, schválení hostů
Předsedkyně výboru podala návrh na:
I.

Schválení navrženého programu 8. jednání výboru zdravotního
Předsedkyně výboru seznámila přítomné s navrženým programem 8. jednání výboru
zdravotního a zeptala se přítomných na připomínky k navrženému programu.

II.

Ověřovatelem zápisu byl navržen MUDr. Libor Seneta

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
Proti
Zdržel se

-

12
0
0

USNESENÍ 8/53/2018/VZ
Výbor zdravotní zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
schvaluje
návrh programu 8. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého
kraje
II.
schvaluje
ověřovatelem zápisu MUDr. Libora Senetu
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
Návrh na zapojení výsledku hospodaření kapitoly 15 - zdravotnictví za rok 2017 do
rozpočtu kraje na rok 2018
S návrhem bodu seznámila Ing. Bášová
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje se předkládá návrh na zapojení výsledku hospodaření za
rok 2017 kapitoly 15 - zdravotnictví do rozpočtu kraje na rok 2018. Jedná se o položky:
1) Rezerva neinvestiční příspěvek pro PO - 16.015,50 tis. Kč
V roce 2017 byla v rozpočtu kap. 15 vytvořena rezerva na provozní příspěvek pro PO z důvodu
očekávaného opětovného navýšení tarifních platů zaměstnanců ve zdravotnictví. Účinnost
příslušné nařízení vlády č. 341/2017 Sb., kterým se navyšují platové tarify zdravotnických
pracovníků o 10 %, nabylo k 1. 1. 2018.
V rozpočtu na rok 2018 je v rezervě pro PO alokováno 29 670 tis. Kč, což nepokryje potřebu
navýšení mzdových nákladů PO, která je vyčíslena (na základě výpočtu úhrad za poskytování
zdravotních služeb dle úhradové vyhlášky pro rok 2018) minimálně na cca 38 mil. Kč. Žádáme
proto o převod nečerpané částky této položky z roku 2017.
Na základě výše uvedeného žádáme o zapojení nečerpaného zůstatku rezervy pro PO z rozpočtu
roku 2017 ve výši 16.015,50 tis. Kč do rozpočtu kap. 15 – zdravotnictví na rok 2018 na případná
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použití na navýšení příspěvku na provoz na pokrytí z legislativy vyplývajících zvýšených nákladů
na platy zaměstnanců příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví.
2) Ostatní běžné výdaje - závazek veřejné služby pro FN Hradec Králové -690 tis. Kč
Na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/9/660/2017 ze dne 4. 12. 2017
uzavřel Královéhradecký kraj s Fakultní nemocnicí Hradec Králové Smlouvu o závazku veřejné
služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby na zajištění
lékařské pohotovostní služby pro obyvatele Královéhradeckého kraje. Současně byla schválena
výše vyrovnávací platby za rok 2018 v maximální výši 7 770,0 tis. Kč. 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 V souladu s výše uvedeným usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého
kraje žádáme zapojit nečerpaný zůstatek vyrovnávací platby za rok 2017 do kap. 15 – zdravotnictví
na rok 2018 na úhradu vyrovnávací platby za závazek veřejné služby pro Fakultní nemocnici
Hradec Králové tak, aby bylo plně zajištěno financování závazku.
3) Ostatní běžné výdaje - Konzultační, poradenské a právní služby - 300 tis. Kč
V roce 2017 byla uzavřena objednávka DO2017/01137 na analýzu místní dostupnosti akutní
lůžkové péče chirurgických oborů v KHK včetně dopadu stárnutí obyvatelstva a trendů
poskytování zdravotních služeb v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatelem pro
Královéhradecký kraj je Zdravotnický holding KHK, cena analýzy je max. do 80 tis. Kč vč. DPH.
V roce 2017 nedošlo k plnění a termín dodání byl prodloužen do 30. 4. 2018.
Dále pro kraj v přenesené působnosti vyplývají ze zákona č. 258/2000 Sb., § 81d, § 81e/a
a §81 e/b nové povinnosti, a to např. schválení pandemického plánu kraje, příprava programů
podpory veřejného zdraví včetně prevence nemocí a zdravotních rizik, hodnocení zdravotního
stavu obyvatelstva a jeho vývoje, na jejichž plnění bude muset odbor zdravotnictví spolupracovat
s externími odbornými poradci.
Žádáme o zapojení nečerpaného zůstatku položky na konzultační, poradenské a právní služby z
rozpočtu roku 2017 ve výši 300 tis. Kč do rozpočtu kap. 15 – zdravotnictví na rok 2018, aby mohla
být jednak zaplacena objednaná analýza dostupnosti chirurgických oborů, a jednak abychom
splnili nové povinnosti dané zákonem č. 258/2000 Sb.
4) Ostatní běžné výdaje – zajištění LPS - 500 tis. Kč
Žádáme o převedení nečerpané částky 500 tis. Kč na zajištění stomatologické lékařské
pohotovostní služby v roce 2018. Vzhledem k nutnosti stabilizace personálu a povinnosti kraje
zajistit LPS na svém území lze předpokládat růst požadavků na navýšení mzdových nákladů
poskytovatelů zdravotních služeb i v této oblasti.
Z výše uvedeného žádáme o zapojení nečerpaného zůstatku položky na zajištění LPS z rozpočtu
roku 2017 ve výši 500 tis. Kč do rozpočtu kap. 15 – zdravotnictví na rok 2018.
5) Ostatní běžné výdaje – OOV – expertní činnost konzultantů - 100 tis. Kč
Zaznamenali jsme rostoucí počet odborných posudků v souvislosti s vypracováváním odborných
posudků ke stížnostem na poskytování lékařské péče. Žádáme o převod nečerpaných prostředků
z položky ostatní běžné výdaje – expertní činnost konzultantů z roku 2017 do roku 2018, aby mohl
být finančně pokryt zvyšující se počet oslovených odborných konzultantů. Z výše uvedených
důvodů žádáme o zapojení nečerpaného zůstatku položky ostatní běžné výdaje – OOV – expertní
činnost konzultantů z rozpočtu roku 2017 ve výši 100 tis. Kč do rozpočtu kap. 15 – zdravotnictví
na rok 2018.
6) Ostatní běžné výdaje – nákup ostatních služeb – převod na rezervu pro PO - (neinvestiční
příspěvek) - 1 661 tis. Kč
V roce 2017 nebyly zcela vyčerpány finanční prostředky alokované na položce nákup ostatních
služeb – konzultační činnost ve zdravotnictví. Žádáme o převod nečerpaných prostředků ve výši
1 661 tis. Kč na rezervu provozního příspěvku pro PO z důvodu popsaných již v bodě 1), a to
pokrytí navýšení tarifních platů pracovníků ve zdravotnictví o 10 %. Žádáme o zapojení
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nečerpaného zůstatku položky ostatní běžné výdaje – nákup ostatních služeb z rozpočtu roku 2017
ve výši 1 661 tis. Kč a převod na rezervu pro PO (neinvestiční příspěvek) do rozpočtu kap. 15 –
zdravotnictví na rok 2018 na případné pokrytí z legislativy vyplývajících zvýšených nákladů na
platy zaměstnanců příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví.
7) Ostatní běžné výdaje – rezerva odboru - 289 tis. Kč
Žádáme o zapojení nečerpaného zůstatku položky ostatní běžné výdaje – rezerva odboru
z rozpočtu roku 2017 ve výši 289 tis. Kč do rozpočtu kap. 15 – zdravotnictví na rok 2018.
8) Neinvestiční transfer – jazykový kurz ZH KHK a.s - 600 tis. Kč
V roce 2017 byl ze strany ZH KHK a.s. realizován pilotní jazykový kurz pro zahraniční
zdravotnické pracovníky. Po pozitivních zkušenostech s prvním jazykovým kurzem a s ohledem
na trvající nedostatečnou personální kapacitu ve zdravotnických zařízeních ZH KHK a.s. bude i
v roce 2018 pokračovat nábor z řad zahraničních zdravotnických pracovníků a bude potřeba
zajistit jejich jazykového vzdělávání.
Žádáme o zapojení nečerpaného zůstatku neinvestičního transferu – pro jazykový kurz ZH KHK
a.s. ve výši 600 tis. Kč z rozpočtu roku 2017 do rozpočtu kap. 15 – zdravotnictví na rok 2018, aby
bylo možno pokračovat v jazykovém vzdělávání zahraničních zdravotnických pracovníků, kteří
budou pracovně působit v rámci nemocnic ZK KHK a.s..
Přesun výsledku hospodaření z roku 2017 v celkové výši 20 155,50 tis. Kč do roku 2018 de
facto nemá dopad do rozpočtu kraje (o nečerpané schválené finanční prostředky v roce 2017
se navýší rozpočet roku 2018).
Bez diskuse
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

-

10 (2 členové VZ mimo jednací místnost)
0
0

USNESENÍ 8/54/2018/VZ
Výbor zdravotní zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
doporučuje
schválit zapojení výsledku hospodaření Královéhradeckého kraje za rok 2017 ve výši
20 155,50 tis. Kč do rozpočtu Královéhradeckého kraje kapitoly 15 - zdravotnictví na
rok 2018 dle důvodové zprávy a zapracovat přijaté usnesení do 1. změny rozpočtu
Královéhradeckého kraje na rok 2018.

K bodu 5
Zpráva o činnosti Zdravotnického nadačního fondu Královéhradeckého kraje
Ing. Cabicar
Podal zprávu o činnosti Zdravotnického nadačního fondu a to :
• Obecné informace ke struktuře, aktivitám a činnosti ZNF
• K jednotlivým stipendijním programům, které byly vyhlášeny pro studenty 6. ročníků
lékařských fakult a celkové shrnutí, kolik mladých lékařů – příjemců stipendií
v Královéhradeckém kraji pracuje, v kterých zdravotnických zařízeních a v jakých
oborech.
• K další činnosti Zdravotnického nadačního fondu KHK
Všichni členové výboru obdrželi k výše uvedeným bodům podrobnou zprávu elektronicky
před zasedáním výboru.
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Diskuse: Ing. Procházka, doc. MUDr. Heger, MUDr. Seneta, Ing. Cabicar
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

-

11 (1 člen VZ mimo jednací místnost)
0
0

USNESENÍ 8/55/2018/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
bere na vědomí
zprávu o činnosti Zdravotnického nadačního fondu Královéhradeckého kraje

K bodu 6
Městská nemocnice a.s. - operační sály
S návrhem bodu seznámila Ing. Kracíková
K tomuto bodu byly předloženy požadované podklady z minulého jednání výboru a to vyjádření
předsedy představenstva MN Dvůr Králové nad Labem. Dále struktura, počet lůžek, ošetřovací
doba a obložnost v MN a odbor investic zpracoval 3. variantu řešení operačních sálů – tj.
prověření možnosti snížení nákladů na realizaci projektu. Všechny tyto materiály obdrželi opět
členové výboru elektronicky před jednáním výboru.
Mgr. Řehoř a Ing. Nýč
Seznámili všechny přítomné podrobně s 3. variantou řešení operačních sálů MN Dvůr Králové
nad Labem včetně komentáře k jednotlivým položkám rozpočtu.
K tomuto bodu bylo dále diskutováno:
• Jak a zda je tento záměr uveden v Koncepci zdravotnictví Královéhradeckého kraje.
Ing. Cabicar - uvedl, že v Koncepci zdravotnictví je záměr zrekonstruovat 2 sály ale jsou tu
další plánované investice do všech krajských nemocnic, takž e záleží na rozpočtu kraje.
Ing. Kracíková – navrhuje doporučit 3. variantu výstavby operačních sálů s významným
snížením nákladů, (zrušení 3. poschodí), tato varianta by byla nejefektivnější a nenarušila by
chod operačních sálů a lůžkových oddělení, nedošlo by k poklesu výkonnosti, což by naopak
nastalo při rekonstrukci stávajících sálů. Realizace záleží na rozpočtových možnostech kraje a
investičních prioritách, jak je prezentoval ing. Cabicar.
Mgr. Řehoř – ohradil se proti výtkám k možné rekonstrukci, v dopise předsedy představenstva
MN Dvůr Králové n. L, které neodpovídají skutečnosti, studie byla řádně zpracována.
Dále bylo diskutováno:
• Vyjádření předsedy představenstva MN Dvůr Králové nad Labem.
• Náklady na nové sály a omezení provozu v nemocnici.
• Časový horizont výstavby operačních sálů.
• Otázka stability zaměstnání zdravotnického personálu při výstavbě.
• Zadání a cena studie přestavby operačních sálů
Diskuse se zúčastnili: Ing. Kracíková, Ing. Cabicar., doc. MUDr. Heger, Ing. Procházka, MUDr.
Kochan, prof. MUDr. Malý, Mgr. Řehoř, MUDr. Seneta, MUDr. Lochman, MUDr. Mašek,
MUDr. Matyášová, Ing. Nýč.
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení
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Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

-

10 (1 člen VZ mimo jednací místnost)
0
1

USNESENÍ 8/56/2018/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
doporučuje
realizaci 3. varianty výstavby operačních sálů, tj. revize stávajícího projektu (nástavba
nad laboratořemi) s cílem snížení rozpočtových nákladů, a to se zřetelem na investiční
priority Královéhradeckého kraje ve zdravotnictví a podle možností rozpočtu kraje

K bodu 7
Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov - hospodaření středisek
Seznámila Ing. Kracíková
Na Dětské centrum – kojenecký ústav - ve Dvoře Králové je ročně poskytována dotace
zřizovatele cca 14. mil Kč při pobytu 5 dětí (ve věku 0- 3) v průměru, což je neefektivní.
Navrhuje projednat možnost převedení dětí do zařízení v Pardubickém kraji a dohodnout se na
poskytování finančního příspěvku.
Všem členům výboru bylo elektronicky zasláno hospodaření jednotlivých středisek Sdružení
ozdravoven a léčeben okresu Trutnov.
Diskuse: MUDr. Buka, Ing. Bášová, doc. MUDr. Heger
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

-

11 (1 člen VZ mimo jednací místnost)
0
0

USNESENÍ 8/57/2018/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
doporučuje
náměstkovi hejtmana ing. Cabicarovi ve spolupráci s odborem sociálních věcí
Královéhradeckého kraje, jednat s Pardubickým krajem, který stejnou péči poskytuje
ve svém zařízení DC Veská - Sezemice, o možnosti převzetí péče o děti od 0 do 3 let
věku z Dětského centra a zajistit tak racionální a efektivní poskytování tohoto druhu
péče pro oba kraje.

K bodu 8
Porovnání stejných typů oddělení nemocnic Zdravotnického holdingu Královéhradeckého
kraje
Uvedla Ing. Kracíková
Na základě požadavku z minulého jednání VZ byly předloženy údaje o hospodaření oddělení
pod závazkem veřejné služby, z nichž vyplývá, že mezi odděleními jsou významné rozdíly ve
výsledku hospodaření.
•

Dále bylo diskutován systém, skladba a jednotnost vykazování jednotlivých položek ve
všech zdravotnických zařízeních - nemocnicích.
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•

Byl vznesen dotaz na existenci jednotné metodiky v systému vykazování

Diskuse: MUDr. Kochan, Ing. Kracíková, prof. MUDr. Malý, MUDr. Lochman, doc. MUDr.
Heger, Ing. Procházka
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

-

11 (1 člen VZ mimo jednací místnost)
0
0

USNESENÍ 8/58/2018/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
požaduje
předložit od ZH KHK a.s. vysvětlení rozdílů ve výsledku hospodaření u jednotlivých
nemocnic zejména u odd. interního, chirurgického, ARO, dialýzy, gynekologie porodnice a navrhnout opatření k zlepšení hospodářského výsledku ztrátových
oddělení. Do příštího zasedání výboru tj. do 12. března 2018 předložit alespoň 1 obor
s porovnáním roků 2016 a 2017.

K bodu 9
Různé
•
•

p. Fialová – dotaz na rozsoutěžené zakázky ZH KHK
Odpověděl Ing. Procházka s přesným výčtem výběrových řízení a plánem na rok 2018.
p. Fialová – dotaz k NIS
Odpověděla Ing. Bášová – soutěží se do 22. ledna 2018, Rada KHK rozhodla o nepřijetí
jedné námitky. Dotace je i z evropských prostředků.

K bodu 10
Závěr
Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu a nebyly ani další příspěvky do
diskuse, předsedkyně výboru poděkovala členům výboru zdravotního a přítomným hostům za
účast na 8. jednání výboru a v 16. 50. hodin jednání ukončila.
Příští jednání výboru se koná dne 12. března 2018

………………………………………….
ověřovatel zápisu

………………………………………..
předseda výboru

Zapsala: Nováková Soňa
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