Zápis
z 9. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne
12. 3. 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. Seneta, p. Netolická, MUDr. Buka
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zahájení
Kontrola usnesení
Schválení programu, volba ověřovatele zápisu, schválení hostů
Realizace investičních priorit ve zdravotnictví (Ing. Cabicar, Mgr. Řehoř)
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace DS2017/03413 - ON
Náchod
Návrh na navýšení vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby - zajištění
urgentní (neodkladné) akutní lůžkové péče a zajištění lékařské pohotovostní služby na
rok 2018
Porovnání rozdílů výsledků hospodaření stejných oddělení nemocnic ZH KHK +
návrhy opatření ztrátových oddělení
Výsledky hospodaření Zdravotnického holdingu KHK a.s. za rok 2017
Žádost Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s. o uzavření Dodatku ke
smlouvě o ručení
Poskytnutí dotací na individuální účel
Různé (ON Náchod)
Závěr

K bodu l
Zahájení
Jednání 9. výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje zahájila v 15.00 hod
předsedkyně výboru Ing. Dana Kracíková. Přivítala přítomné členy výboru a hosty a konstatovala,
že dle počtu přítomných členů je výbor usnášeníschopný. Ing. Kracíková pak dále řídila jednání
výboru.

K bodu 2
Kontrola usnesení
Ing. Kracíková provedla kontrolu usnesení z 8. jednání výboru. Splnění usnesení 8/58/2018/VZ
z minulého jednání výboru bude projednáno v bodě 7) dnešního programu výboru.

K bodu 3
Schválení programu, volba ověřovatele zápisu, schválení hostů
Předsedkyně výboru podala návrh na:
I.

II.
III.

Schválení navrženého programu 9. jednání výboru zdravotního
Předsedkyně výboru seznámila přítomné s navrženým programem 9. jednání výboru
zdravotního a zeptala se přítomných na připomínky.
Ověřovatelem zápisu byla navržena p. Lenka Fialová
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
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Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

- 12
- 0
- 0

USNESENÍ 9/59/2018/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
schvaluje
návrh programu 9. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého
kraje
II.
schvaluje
ověřovatelem zápisu p. Lenku Fialovou
III.
schvaluje
přítomné hosty dle prezenční listiny
Ing. Ludmilu Bášovou, vedoucí odboru zdravotnictví KÚ KHK
Ing. Miroslava Procházku, předsedu představenstva ZH KHK

K bodu 4
Realizace investičních priorit ve zdravotnictví (Ing. Cabicar, Mgr. Řehoř)
K investicím ve zdravotnictví podal informaci Mgr. Václav Řehoř, člen Rady KHK s gescí
investic a majetku, další informace doplnil Ing. Aleš Cabicar, náměstek hejtmana
Byla podány informace ke klíčovým investicím v oblasti zdravotnictví:
• Oblastní nemocnice Náchod - 27. 3. 2018 je stanoven podpis smlouvy o dostavbě a
modernizaci ON NA.
• Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – je zajištěno financování, studie, a bude podána žádost o
dotaci.
• Oblastní nemocnice Trutnov – vysoutěžené pro BOZP a TDS, (u ÚHOS v pořádku) zakázka
na stavební práce – přihlášeni 3 účastníci, z toho 2 překročili zásadně zakázkovou cenu, třetí
účastník nedodal některé stanovené dokumenty a na výzvy o doplnění nereagoval – všichni
účastníci byli tedy vyloučeni a tendr byl zrušen.
Zakázka bude pravděpodobně upravena a přibližně za ¼ roku bude vyhlášena nová soutěž.
• Oblastní nemocnice Jičín, pavilon A – rozhodnutí Rady KHK ohledně projektové
dokumentace padne začátkem dubna.
Diskuse:
MUDr. Mašek, Ing. Kracíková, Mgr. Řehoř, Ing. Cabicar

K bodu 5
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace DS2017/03413 - ON
Náchod
S návrhem bodu seznámila Ing. Kracíková, doplnil Ing. Cabicar
V rámci akce „Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod“ bylo mj. plánováno pořízení
nové magnetické rezonance, nemocnice tuto službu dosud neposkytovala. Vzhledem ke
skutečnosti, že došlo k časovému posunu akce „Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice
Náchod“, uložila Rada Královéhradeckého kraje Ing. Alešovi Cabicarovi předložit do 30. 6. 2017
varianty realizace záměru pořízení magnetické rezonance pro Oblastní nemocnici Náchod, a.s.
S ohledem na výše uvedené se obrátil na Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje jménem Oblastní
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nemocnice Náchod a.s. tehdejší předseda představenstva společnosti Ing. Zbyněk Chotěborský
s žádostí o poskytnutí investiční dotace ve výši 46 mil. Kč na pořízení magnetické rezonance pro
Oblastní nemocnici Náchod a.s. a vybudování provozu magnetické rezonance, včetně investic
vyvolaných v souvislosti s přesunem stávajících provozů, realizace nezbytných stavebních úprav a
zajištění technologických částí nutných pro provoz magnetické rezonance v areálu Oblastní
nemocnice Náchod a.s. na adrese Purkyňova 446, 547 01 Náchod. V souladu s usnesením
Zastupitelstva číslo ZK/5/250/2017 ze dne 24. 4. 2017 byla s Oblastní nemocnicí Náchod uzavřena
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. DS2017/03413. Termín
realizace projektu smlouvou stanoven do 31. 3. 2018.
Dne 21. 12. 2017 byla na Krajský úřad Královéhradeckého kraje doručena žádost o schválení
dodatku ke smlouvě, ve které nemocnice žádá orgány kraje o změnu článku III., bod 1 a to o
posunutí doby, v níž má být dosaženo účelu. Nemocnice žádá o prodloužení termínu realizace do
30. 9. 2018. Žádost s důvody pro posun termínu obdrželi všichni členové výboru jako přílohu č.
1 pro tento bod jednání.
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

- 14
- 0
- 0

Bez diskuse
USNESENÍ 9/60/2018/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
doporučuje
schválit uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
Královéhradeckého kraje na rok 2018 dle příloh – důvodové zprávy a Dodatku č. 1

K bodu 6
Návrh na navýšení vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby - zajištění urgentní
(neodkladné) akutní lůžkové péče a zajištění lékařské pohotovostní služby na rok 2018
S návrhem bodu seznámila Ing. Kracíková , doplnil a upřesnil Ing. Cabicar
Na základě usnesení č. ZK/9/658/2017 Zastupitelstva KHK ze dne 4. 12. 2017 byla nemocnicím
Zdravotnického holdingu rozdělena částka 90 mil. Kč jako vyrovnávací platba za poskytování
veřejné služby. Poskytnutí uvedené vyrovnávací platby bylo reakcí na žádosti nemocnic koncernu
Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. o vyrovnávací platby za poskytování veřejné
služby v roce 2018 v celkové výši 296,3 mil. Kč, když tato částka představuje předpokládanou
ztrátu těch oddělení, která jsou provozována v režimu veřejné služby.
Na základě žádostí předsedů představenstev jednotlivých nemocnic o navýšení vyrovnávacích
plateb byl Radě Královéhradeckého kraje dne 5. 2. 2018 předložen návrh na zapojení rezervy
určené pro akciové společnosti z rozpočtu kapitoly 15 – zdravotnictví ve výši 40 mil. Kč a její
rozdělení pro jednotlivá zdravotnická zařízení v důsledku dojednaného navýšení mzdových
prostředků o 6 %. Návrh byl Radou KHK projednán a doporučen ke schválení Zastupitelstvu
Královéhradeckého kraje na jednání dne 26. 3. 2018.
Z jednání, kterého se následně účastnili předkladatelé tohoto materiálu, vyplynula skutečnost, že
mzdy v nemocnicích nebudou navyšovány o 6%, avšak dojde k jejich navýšení o 10 %, přičemž
toto navýšení bylo vyčísleno Zdravotnickým holdingem na 146 mil. Kč oproti původně
rozděleným 90 mil. Kč (viz příloha).
Na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 5. 3. 2018 je tak Zastupitelstvu
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Královéhradeckého kraje předkládán návrh na další poskytnutí a rozdělení částky 50 mil. Kč
jednotlivým nemocnicím v režimu navýšení vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby.
Výše plateb jednotlivým zdravotnickým zařízením a způsob použití zpracoval Zdravotnický
holding Královéhradeckého kraje a.s. a je přílohou důvodové zprávy.
Poskytnutí vyrovnávacích plateb ve výši 90 mil. Kč má dopad do čerpání rozpočtu
Královéhradeckého kraje. Kryto za předpokladu schválení 1. a 2. rozpočtové změny krajského
rozpočtu v rámci kapitoly 15 (rezerva pro a.s.).
Ing. Cabicar informoval o jednání s odbory ke zvýšení mezd. V rámci druhé rozpočtové změny
by mělo být přiděleno na navýšení mezd ještě 56 mil. Kč. Celkově by mělo být rozděleno 236
mil. Kč pro rok 2018.
Diskuse k tématu:
• Navýšení mezd pro zdravotníky v příštím roce v závislosti na úhradové vyhlášce a
z pozice ministerstva zdravotnictví.
• Rozdíly platů zdravotních sester v porovnání fakultní nemocnice a krajské nemocnice.
• Rozdíly platů sester v nemocnicích a v sociálních zařízeních.
• Nedostatek zdravotních sester ve všech zdravotnických zařízeních.
Diskuse se zúčastnili: prof. MUDr. Prymula, CSc., doc. MUDr. Heger CSc., Ing. Kracíková,
Ing. Procházka, MUDr. Plzák, MUDr. Mašek, prof. MUDr. Malý CSc., MUDr. Lochman, MUDr.
Veselý
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

- 14
- 0
- 0

USNESENÍ 9/61/2018/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I. d o p o r u č u j e
1. schválit úpravu vyrovnávacích plateb za plnění závazku veřejné služby na rok 2018
následovně:
a) Oblastní nemocnice Náchod a.s. - navýšení vyrovnávací platby o 18 477 415,- Kč
b) Oblastní nemocnice Trutnov a.s. - navýšení vyrovnávací platby o 8 239 542,- Kč
c) Oblastní nemocnice Jičín a.s. - navýšení vyrovnávací platby o 10 963 258,- Kč
d) Městská nemocnice, a.s. - navýšení vyrovnávací platby o 2 319 785,- Kč,
a to primárně na navýšení mzdových prostředků.
2. v rámci běžných výdajů kapitoly 15 - zdravotnictví na rok 2018 navýšit neinvestiční
transfery akciovým společnostem celkem ve výši 40.000.000,- Kč a ve stejné výši
snížit rezervu pro a.s. dle přílohy důvodové zprávy a zapracovat do 1. změny
rozpočtu
II. d o p o r u č u j e
1. schválit úpravu vyrovnávacích plateb za plnění závazku veřejné služby na rok 2018
následovně:
a) Oblastní nemocnice Náchod a.s. - navýšení vyrovnávací platby o 22 449 230 Kč
b) Oblastní nemocnice Trutnov a.s. - navýšení vyrovnávací platby o 10 879 404,- Kč
c) Oblastní nemocnice Jičín a.s. - navýšení vyrovnávací platby o 13 416 736,- Kč
d) Městská nemocnice a.s. - navýšení vyrovnávací platby o 3 254 630,- Kč, a to
primárně na navýšení mzdových prostředků.
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2.

v rámci běžných výdajů kapitoly 15 - zdravotnictví na rok 2018 navýšit neinvestiční
transfery akciovým společnostem celkem ve výši 50 000 000,- Kč a ve stejné výši
snížit rezervu pro a.s. dle důvodové zprávy a zapracovat do 2. změny rozpočtu

K bodu 7
Porovnání rozdílů výsledků hospodaření stejných oddělení nemocnic ZH KHK + návrhy
opatření ztrátových oddělení
Všem členům výboru byly elektronicky zaslány tabulky hospodaření nemocnic a jejich oddělení
za rok 2017 a 2016 včetně podrobného porovnání odd. ARO - vypracoval Ing. Procházka
Ing. Kracíková – konstatovala, že v tabulkách byly určité nesrovnalosti a upozornila na konkrétní
chyby s tím, že požádala o zasílání relevantní podkladů, bez kterých nelze prosadit a doporučit
potřebné věci ve prospěch zdravotnictví Královéhradeckého kraje.
Dále byly diskutovány:
• Jednotlivé výsledky hospodaření s porovnáváním mezi jednotlivými nemocnicemi a
jednotlivými oddělení nemocnic, s konstatování, že data jsou neúplná a nepřehledná
• Způsoby počítání výsledků hospodaření v jednotlivých nemocnicích a důvody velkých
rozdílů v hospodaření
• Potřebnost srovnat metodiku vykazování nákladů a výnosů
• Porovnání kladných výsledků nemocnice Jičín a ostatních nemocnic, které jsou v záporných
výsledcích
• Průběh zavedení jednotného účetního systému v nemocnicích ZH KHK, jeho aplikace a
vykazování
• Další směřování činnosti ZH KHK, možnost vytvoření jednoho IČ
• Úloha kraje v činnosti a hospodaření krajských nemocnic
• Zásady pro poskytování dotací nemocnicím, zvážit poskytování dotací pouze oddělením,
která jsou ztrátová všechna, v rámci ZH KHK
Diskuse se zúčastnili: doc. MUDr. Heger CSc., prof. MUDr. Prymula CSc., Ing. Procházka
CSc., MUDr. Lochman, MUDr. Matyášová, MUDr. Mašek, MUDr. Veselý, MUDr. Kochan,
Prof. MUDr. Malý CSc., Ing. Kracíková, MUDr. Plzák, Ing. Cabicar
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

- 13
- 0
- 1

USNESENÍ 9/62/2018/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I. b e r e n a v ě d o m í
předložené výsledky hospodaření stejných oddělení nemocnic ZH KHK s porovnáním
rozdílů
II. p o ž a d u j e
od předsedy představenstva ZH KHK a.s. do květnového zasedání výboru, tj. do 14. 5.
2018, nové předložení dat porovnání jednotlivých oddělení nemocnic ZH KHK společně
s návrhem opatření k redukci ztrát
III. ž á d á
Ing. Aleše Cabicara, náměstka hejtmana KHK, aby na květnovém zasedání výboru, tj. 14.
5. 2018, předložil varianty systémových změn fungování Zdravotnického holdingu KHK
a.s
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K bodu 8
Výsledky hospodaření Zdravotnického holdingu KHK a.s. za rok 2017
Ing. Procházka
Seznámil členy výboru s předběžnými výsledky hospodaření ZH KHK s konstatováním, že
finální výsledky budou koncem března až začátkem dubna a poopravil posuny výsledků
nemocnic k dnešnímu dni. Dále informoval o dorovnání úhrady zdravotní pojišťovnou za rok
2015.
Ing. Cabicar
Informoval o návštěvě ředitele VZP Ing. Kabátka, kde po jednání za účasti zástupců vedení kraje
došlo k „nedohodě“, připravuje se soud za rok 2015, 2016, 2017.
Další diskuse se odvíjela k jednotlivým položkám výsledků hospodaření, k úhradové vyhlášce,
ke spolupráci s jednotlivými zdravotními pojišťovnami a řešení sporů s VZP.
Diskuse se zúčastnili:
Ing. Procházka CSc., doc. MUDr. Heger CSc., Ing. Cabicar, Ing. Kracíková, MUDr. Plzák,
MUDr. Veselý, prof. MUDr. Prymula, CSc.

K bodu 9
Žádost Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s. o uzavření Dodatku ke
smlouvě o ručení
Ing. Procházka seznámil s návrhem žádosti ZH KHK
Na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/4/183/2017 převzal kraj ručení
za kontokorentní úvěr společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s., a to do výše
30,0 mil. Kč.
Uvedený úvěr je 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).
Úvěr a možnost jeho čerpání za výše uvedeným účelem pozitivně napomáhala hospodaření
jednotlivých nemocnic ZH Královéhradeckého kraje a.s.
Vzhledem ke skutečnosti, že úvěrová smlouva byla mezi ZH Královéhradeckého kraje a.s. a
Československou obchodní bankou a.s. sjednána na období 1 roku, je připravováno uzavření
dodatku k úvěrové smlouvě, který její platnost o rok prodlouží.
Aby bylo možné zachovat stávající úrokové sazby při čerpání úvěru, je třeba, aby Královéhradecký
kraj jako ručitel prodloužil své ručitelské prohlášení o 1 rok a vyjádřil souhlas s obsahem dodatku,
který bude uzavírán mezi ZH Královéhradeckého kraje a.s. a Československou obchodní bankou
a.s.
Podpis Dodatku k úvěrové smlouvě 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
6

Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

- 14
- 0
- 0

USNESENÍ 9/63/2018/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
doporučuje
schválit prodloužení ručitelského prohlášení Královéhradeckého kraje o jeden rok za
kontokorentní úvěr Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s. a vyjádření
souhlasu s obsahem Dodatku č. 2 ke smlouvě o úvěru č. 0009/17/5648 dle důvodové
zprávy a přílohy č. 1

K bodu 10
Poskytnutí dotací na individuální účel
Ing. Kracíková seznámila s návrhy poskytnutí dotací
V souladu se Zásadami pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje
předkládáme k projednání žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje na
individuální účel. Jedná se o projekty, které se týkají oblasti zdravotnictví a na které byla podána
žádost o podporu do 31. 1. 2018.
Finanční prostředky na podporu vybraných projektů budou hrazeny z kapitoly 18 – zastupitelstvo
kraje a v rámci I. změny rozpočtu kraje na rok 2018 (kapitola 48 dotační fond, odvětví individuální
dotace)
Bez diskuse.
Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

- 14
- 0
- 0

USNESENÍ 9/64/2018/VZ
Výbor zdravotní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I.
bere na vědomí
předložené žádosti Centra Orion, z.s. a NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. 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 2018
II.
doporučuje
schválit poskytnutí dotací na individuální účely Českého červeného kříže, Dělnické
tělovýchovné jednoty Hradec Králové z.s., a Skalní záchranné služby z.s., na které
budou uvolněny finanční prostředky v rámci I. změny rozpočtu Královéhradeckého
kraje na rok 2018 a to na účel uvedený v příloze důvodové zprávě a žádostech včetně
rozpočtu

K bodu 11
Různé
•

Ing. Cabicar – krátce informoval o situaci v Oblastní nemocnici Náchod, kde se Ing. Urešová
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snaží nastavit nové standardní mechanizmy, které za působnosti minulého předsedy
představenstva nefungovaly vůbec. Zdůraznil, že plně stojí za vedením náchodské
nemocnice. Na vznesený dotaz k dřívějšímu vedení nemocnice uvedl, že jsou podána 2
trestní oznámení.
Doporučil pozvat Ing. Urešovou na příští jednání výboru zdravotního.
Dále podal krátkou informaci k Oblastní nemocnici Trutnov vedení nemocnice, kdy k 31. 3.
2018 končí MUDr. Limburský a proběhne řádné výběrové řízení na člena představenstva ON
Trutnov.
•

Ing. Kracíková – informovala o jednání se starosty z různých obcí KHK, kde se řešil
nedostatek stomatologů v kraji a vznesla dotaz na náměstka ministra zdravotnictví prof.
MUDr. Prymulu, CSc., zda je v této věci nějaký návrh řešení i v návaznosti na studium na
vysokých školách.

•

Prof. MUDr. Prymula, CSc. – informoval, o jednání s prezidenty všech tří lékařských komor,
kde je návrh na zrušení „projektu Ukrajina“ pro lékaře, farmaceuty, stomatology. Z důvodů,
kdy vzdělání těchto lékařů neodpovídá základním požadovaným parametrům a už vůbec ne
specializovaným. Dále informoval o praktických zkušenost se zaměstnáváním ukrajinských
zubních lékařů, odlišném pohledu MZ na potřebu stomatologů, než je pohled stomatologické
komory, o problémech v počtu absolventů oboru stomatologie, nákladech na studium,
úhradách - cizinci, studenti ze Slovenska.
Doporučil zaslat ministerstvu za Královéhradecký kraj dopis k problematice
stomatologické péče v kraji.

•

Ing. Bášová – doplnila konkrétní čísla ukončení poskytovatelů a vyhlášených VŘ
pojišťovnou VZP

K bodu 12
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 9. jednání výboru a v 17. 20. hodin jednání ukončila.
Příští jednání výboru se koná dne 9. dubna 2018

………………………………………….
předseda výboru

….………………………………………
ověřovatel zápisu

Zapsala: Nováková Soňa
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