Zápis ze zasedání Plenární schůze RHSD Kraje Vysočina č.3/2019
konaného dne 1. 10. 2019.

Přítomni:
1. MUDr. Jiří Běhounek

11. Ing. Jan Hrb

Hosté:

2. Ing. Vladimír Novotný

12. Jana Zdvihalová

1. Ing. Soňa Měrtlová

3. Ing. Jana Fialová, MBA

13. Jiří Antonů

2. Ing. Jindřich Petrák

4. Mgr. Milan Mokrý

14. JUDr. Rostislav Dvořák

5. Kamil Vejvoda

15. Ing. Pavel Slezar

6. Roman Bence

16. Ing. Ludmila Nutilová

7. Mgr. Čestmír Svoboda

17. Eva Kratochvílová, MA

8. Jiří Kovář

18.

9. Jiřina Marešová

19.

10. Miloš Brabec

20.

Nepřítomni:
1. RNDr. Miloš Vystrčil

7. Ing. Mgr. Jiří Forman

13.

2. Ing. Josef Kott

8.
IlonaStanislav
StaňJková
8. Ing.
Jaša

14.

3. Ing. Jan Kasal

9. Ing. Vít Šimon, Ph.D.

15.

4. Iva Trojanová

10.

16.

5. Ing. Richard Horký

11.

17.

6. Martin Pertl

12.

18.

Program:
1. Informace z oblasti zdravotnictví – úhrady a investice, zdravotnický personál, primární péče,
Ing. Vladimír Novotný, Ing. Soňa Měrtlová
2. Informace z jednání RHSD ČR: Rozpočet ČR na r. 2020, JUDr. Rostislav Dvořák
3. Různé
4. Závěr.

Pan hejtman MUDr. Jiří Běhounek přivítal všechny přítomné členy a hosty. Na začátku jednání
informoval, že bude muset v průběhu jednání odejít kvůli dalšímu pracovnímu programu a vedením
pověřil pana místopředsedu JUDr. Rostislava Dvořáka. Dále uvedl, že dochází k personální změně za
Svaz průmyslu a dopravy ČR, kdy pana Ing. Pavla Slezara nahradí paní Kateřina Budínková.Přítomné
seznámil s navrženým programem, přistoupil k prvnímu bodu jednání a předal slovo panu náměstkovi
Ing. Vladimíru Novotnému.
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1. Informace z oblasti zdravotnictví – úhrady a investice, zdravotnický personál, primární
péče, Ing. Vladimír Novotný
Pan náměstek Novotný poděkoval za slovo, představil paní vedoucí odboru zdravotnictví Ing. Soňu
Měrtlovou a vedoucího oddělení zdravotní péče Ing. Jindřicha Petráka, kteří byli na jednání přizváni
k zodpovídání odborných dotazů z oblasti zdravotnictví. Poté přistoupil k prvnímu bodu jednání, ke
kterému měl připravenou prezentaci, kterou okomentoval. Prezentace je k zápisu přiložena jako
Příloha č. 1.
Ekonomické ukazatele zdravotnických zařízení Kraje Vysočina
Zdravotnická zařízení Kraje Vysočina (příspěvkové organizace)
Nemocnice Havlíčkův Brod
Nemocnice Jihlava
Nemocnice Nové Město na Moravě
Nemocnice Pelhřimov
Nemocnice Třebíč
Zdravotnická záchranná služba
Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou (toto dětské centrum funguje i pro Jihočeský
kraj, který žádné dětské centrum nemá)
Dětské centrum Jihlava
Významné dokončené stavby zdravotnických zařízení Kraje Vysočina (2018 až současnost)
Nemocnice Třebíč – nový pavilon chirurgických oborů - výdaje 458 mil. Kč
Nemocnice Jihlava – rekonstrukce pavilonu interny - výdaje 378 mil. Kč.
Nemocnice Nové Město na Moravě – nový pavilon dětského odd. - výdaje 83,6 mil. Kč
další investice v hodnotě min. 90 mil. Kč
Významné rozestavěné, zahajované a připravované stavby zdravotnických zařízení Kraje
Vysočina
Zdravotnická záchranná služba KV – školicí a vzdělávací středisko - výdaje 66 mil. Kč
Nemocnice Jihlava – nový pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče, rekonstrukce
stravovacího provozu - výdaje cca 650 mil. Kč.
Nemocnice Pelhřimov – pavilon dětského, gynpor. a neurolog. odd. - výdaje cca 350 mil. Kč
Nemocnice Třebíč – přístavba a rekonstrukce operačních sálů - výdaje cca 210 mil. Kč.
Hospodaření zdravotnických příspěvkových organizací k červenci 2019
Organizace
Výsledek hospodaření (v tis. Kč)
Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.
- 34 862,46
Nemocnice Jihlava, p. o.
- 44 748,40
Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o.
- 23 435,40
Nemocnice Pelhřimov, p. o.
- 24 199,43
Nemocnice Třebíč, p. o.
- 17 538,85
Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, p. o.
- 1 888,38
Dětské centrum, p. o.
647,50
Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p. o.
320,50
Špatný hospodářský výsledek je způsoben navýšením osobních nákladů – mzdy lékařů a plošné
navýšení mezd zdravotním sestrám.
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Závazky po lhůtě splatnosti k 07/2019 (v tis. Kč).

Mzdové náklady nemocnic KV (vč. OON a odvodů) v období 2014 až 2018 (v tis. Kč).

Nemocnice Jihlava
Nemocnice Havlíčkův Brod
Nemocnice Třebíč
Nemocnice Pelhřimov
Nemocnice Nové Město na Moravě

r. 2014
600 tis Kč
490 tis Kč
410 tis Kč
300 tis Kč
400 tis Kč

r. 2016
700 tis Kč
540 tis Kč
470 tis Kč
320 tis Kč
450 tis Kč

r. 2018
910 tis Kč
700tis Kč
600tis Kč
410 tis Kč
600tis Kč

Průměrný plat lékařů a sester v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina včetně ostatních
osobních nákladů v r. 2019.

Nemocnice Jihlava
Nemocnice Havlíčkův Brod
Nemocnice Třebíč
Nemocnice Pelhřimov
Nemocnice Nové Město na Moravě

lékaři (za 1,5 úvazku)
85 tis Kč
90 tis Kč
90tis Kč
85tis Kč
90tis Kč

zdravotní sestry
42 tis Kč
40 tis Kč
41 tis Kč
39 tis Kč
38 tis Kč

Vývoj poměru mzdových nákladů k úhradám od zdravotních pojišťoven

Nemocnice Jihlava:
Nemocnice Havlíčkův Brod:
Nemocnice Třebíč
Nemocnice Pelhřimov
Nemocnice Nové Město na Moravě

rok 2017
81%,
76%
80%
78%
82%

rok 2018
85%,
79%
86%
84%
87%

rok 2019
89%
83%
88%
84%
90%

Kraj Vysočina má druhý nejvyšší podíl osobních nákladů na úhradách v celé ČR. Úhrady v Kraji
Vysočina se pohybují od 82% až do 90% osobních nákladů.
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Dotazy:
Jaký je stav zdravotnického personálu v krajských nemocnicích?:
Pan náměstek Novotný uvedl, že situace je v každé nemocnici a každém oboru odlišná. Za poslední
roky ale lékařského personálu spíše přibývá, nebo jeho stav stagnuje. Největší problémy se středním
zdravotnickým personálem má Nemocnice Jihlava a nejlepší situace je v Nemocnici Nové Město na
Moravě. Kritická situace není v žádné krajské nemocnici.
Plánuje se u krajských nemocnic využívat metoda EPC ? („Energy Performance Contracting„ efektivní
nástroj realizace úsporných opatření).
Pan náměstek Novotný uvedl, že plnohodnotný systém EPC funguje již 6 let v Nemocnici Jihlava, p. o.
díky projektu společnosti ENESA a stál cca 90 mil. Kč. Každý rok se díky modernizaci metodou EPC
podaří uspořit více než 13 milionů Kč. Částečný EPC projekt byl od r. 2011 realizován v Nemocnici
Nové Město na Moravě, p. o. a podobným způsobem se pokračuje i v Nemocnici Pelhřimov, p. o.
Pan náměstek zároveň uvedl, že všechny nové stavby jsou projektovány jako pasivní, na které je
možné získat dotace.
Další dotazy ke zdravotnictví nebyly vzneseny, proto pan Dvořák přikročil k druhému bodu jednání.
2. Informace z celostátního jednání RHSD ČR, JUDr. Rostislav Dvořák
Pan předseda JUDr. Rostislav Dvořák uvedl, že RHSD ČR zasedala dne 16. 9. 2019 a témata jednání
byla: Návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2020 a Stav čerpání prostředků z fondů EU a
příprava nového programového období.
Pan Dvořák uvedl, že jednání o Státním rozpočtu ČR na rok na 2020 předcházelo jednání o mzdách
lékařů s panem ministrem Mgr. et Mgr. Adamem Vojtěchem, MHA. Zaměstnavatelé, ale i odboráři
podpořili záměr přidat ve státním rozpočtu 15% do zdravotnictví. Pan ministr Vojtěch garantuje, že
zdravotnictví ČR je ve stavu, kdy je schopno bezezbytku zajistit potřeby občanů ve vztahu ke svému
zdraví a je na nejvyšší úrovni za uplynulých 25 let. V rozpočtu roku 2020 se očekává nejvyšší částka,
jakou kdy zdravotnictví ČR dostalo.
Mzdové náklady: průměrná mzda lékařů je 78tis Kč, průměrná mzda zdravotních sester je 46tis Kč. Za
poslední 4 roky se jedná o nárůst o 45%, což je nejvyšší mzdový nárůst při srovnání všech resortů ČR.
Na druhé místo se ve mzdovém nárůstu dostává školství.
Nedostatek lékařů: Dle stanoviska Ministerstva zdravotnictví ČR se odliv lékařů z ČR zastavil. Je to
způsobeno i tím, že lékařské univerzity dostaly o 300mil. Kč více na přijímání studentů, kteří složili
zkoušky, ale zůstali pod čarou.
Návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2020.
Ministryně financí JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. uvedla, že by výkon ekonomiky měl v roce 2020
mírně zpomalit na 2,2 %, přičemž růst by měl být tažen především domácí poptávkou. Příjmy
meziročně vzrostou o bezmála 113 mld. Kč, deficit je navržen na 40 mld. Kč a je tak ve stejné výši, jako
v roce 2019.
K 31. 8. 2019 byla v ČR průměrná mzda 34 105 Kč. Oproti roku 2018 se jedná o nárůst o 7%. Z toho
veřejná správa má průměrnou mzdu 38 783 Kč, Průmysl a výroba 34 636 Kč, Zdravotní péče 36 076
Kč, Vzdělávání 33 639 Kč.
Stav čerpání prostředků z fondů EU a příprava nového programového období.
Čerpání probíhá bez problémů, ze srovnání zemí V4 + 4, které mají obdobný objem prostředků k
čerpání, vychází ČR jako jedna z nejúspěšnějších zemí. V rámci přípravy na nové programové období
došlo ze strany Senátu Parlamentu ČR ke změně pozice ČR spočívající ve změně klasifikace regionů a
vytvoření kategorie přechodových regionů, mezi něž jsou nově řazeny kraje Jihočeský a Vysočina.
ČR poskytla již 60 mld. Kč na předfinancování projektů a tyto prostředky prozatím nebyly ze strany
jednotlivých ministerstev nárokovány na Evropské komisi. To se projevuje i na hospodaření státního
rozpočtu.
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Pan Dvořák uvedl, že podrobnější informace k Návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2020 a ke
Stavu čerpání prostředků z fondů EU jsou v zápise z jednání RHSD ČR, který bude přiložen k tomuto
zápisu jako Příloha č. 2.
Dále se vedla obsáhlá diskuze k navyšování mezd, nedostatku zaměstnanců, stavu a financování
zdravotnictví a školství.
3. Různé
Paní Ing. Ludmila Nutilová přednesla novinky z poslední schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR, kde se projednávaly vládní návrhy zákonů, např.
- zákon o elektronické evidenci tržeb (EET),
- zákon o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí
státu,
- zákon o prodejní době v maloobchodě (tento zákon nebyl dokončen),
- zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů,
- zákon, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti se zvyšováním příjmů, veřejných
rozpočtů,
- zákon o zaměstnanosti (navýšení příspěvku podnikatelům, kteří zaměstnávají osoby se
sníženou pracovní schopností),
- zákon o drahách.
Pan Jiří Antonů zmínil vytvoření Národního rozvojového fondu, který vznikl jako náhrada za sektorovou
daň. Fond má sloužit k financování investičních projektů na podporu sociálního a ekonomického
rozvoje, a mohl by začít fungovat od poloviny příštího roku.
4. Závěr
Pan Dvořák ukončil jednání, uvedl, že poslední jednání tohoto roku bude naplánované na prosinec
2019. Na závěr jednání všem přítomným poděkoval za účast a se všemi se rozloučil.

MUDr. Jiří Běhounek, v. r
hejtman Kraje Vysočina
předseda RHSD Kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala: Eliška Váchová dne 1. 10. 2019
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