Zápis ze zasedání Plenární schůze RHSD Kraje Vysočina č. 3/2013
konaného dne 20. listopadu 2013
Přítomni:
1. Běhounek Jiří, MUDr.

7. Stejskalová Marie, Ing.

13. Pertl Martin

2. Novotný Vladimír, Ing.

8. Nevoral Marek

14. Kučera Radoslav, Ing.

3. Kruţíková Marie, RNDr.

9. Svoboda Čestmír, Mgr.

15. Budínková Kateřina

4. Fialová Jana, Ing.

10. Marešová Jiřina

16. Nutilová Ludmila, Ing.

5. Krčál Petr, Mgr. et. Bc.

11. Sládková Danuše, Mgr.

17. Kratochvílová Kateřina

6. Vystrčil Miloš, RNDr.

12. Prchal Tomáš, Ing.

18.

1. Joukl Libor, Ing.

5. Trojanová Iva

9. Halásek František, Ing

2. Antonů Jiří

6.
Pavlík, Ing.
6. Vladimír
Pavlík Vladimír,

10. Šimon Vír, Ing. Phd.

3. Kovář Jiří

8. Ilona
Staňková
7.
Morávek
Miloš

4. Brabec Miloš

8. Dvořák Rostislav, JUDr.

Nepřítomni:

Program:
1)
2)

3)
4)
5)

Úvod, organizační záleţitosti, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Čestmír Svoboda
Informace z oblasti a) hospodaření Kraje Vysočina, Ing. Vladimír Novotný
b) školství Kraje Vysočina, Ing. Jana Fialová
c) zdravotnictví Kraje Vysočina, MUDr. Jiří Běhounek
d) sociálních věcí Kraje Vysočina, Mgr. et Bc. Petr Krčál
Informace o projednávání Národního programu reforem ČR, Ing. Vladimír Novotný
Informace o Hrách VI. zimní olympiády dětí a mládeţe 2014, Ing. Jana Fialová
Diskuze a Závěr

1. Úvod
Ing. Vladimír Novotný přivítal všechny přítomné členy na 3. zasedání Plenární schůze Rady
hospodářské a sociální dohody v roce 2013. Pan náměstek z jednání omluvil pana Ing. Libora
Joukla, JUDr. Rostislava Dvořáka, dále omluvil pozdní příchod pana Mgr. et Bc. Petra Krčála a pana
hejtmana MUDr. Jiřího Běhounka, který bude muset i dříve odcházet z důvodu účasti na Zdravotní
komisi KV.
Pan náměstek představil nové členy RHSD, paní Kateřinu Budínkovou, která nahradila Ilonu
Staňkovou a paní Kateřinu Kratochvílovou, která dočasně nahradila Evu Kratochvílovou, která je
momentálně v zahraničí. Obě nové členky jsou jmenovány za Zaměstnavatelské svazy.
Poté seznámil přítomné s programem schůze RHSD. Dle počtu přítomných členů (viz prezenční
listina) konstatoval, ţe rada je usnášeníschopná.
Pan náměstek předal slovo panu místopředsedovi Mgr. Čestmíru Svobodovi, který navrhl, ţe začne
jednání a po příchodu pana hejtmana se jednání přeruší, slovo předá panu hejtmanovi pro
informace o zdravotnictví.
Pan Svoboda předal opět slovo panu Novotnému.
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2. a) Informace z oblasti hospodaření Kraje Vysočina, Ing. Vladimír Novotný
Pan náměstek začal informací, ţe v r. 2013 byly sníţeny sdílené daně fyzických osob a sdílené
DPH. Tyto daně jsou pro kraje jedním z hlavních zdrojů příjmu. Rozpočet byl nastaven tak, aby byl
stejný jako mezi lety 2007-2008, aby nenastaly v průběhu roku větší problémy.
Skutečnost daňových příjmů za leden aţ listopad v porovnání s rozpočtem je velmi dobrá. Plnění
daňových příjmů je o 229 mil vyšší neţ předpokládá rozpočet. Prosinec by neměl zaznamenat
výrazné poklesy příjmů ze sdílených daní.
Toto bylo vyuţito k tvorbě rozpočtu pro rok 2014. Navýšení pro příští rok bude 1% rozpočtovaných
sdílených daní roku 2013. Předpokládá se, ţe příští rok by mohl být podobný tomu letošnímu.
Sníţení sdílených daní je plánováno do konce r. 2015. 1. 1. 2016 podle novely zákona o
rozpočtovém určení daní se vrátíme na rok 2011.
Největší problém je hl. ve zdravotnictví, kdy zvyšování daní z přidané hodnoty a úhradová vyhláška
znamenala v letošním roce velké ztráty pro nemocnice.
Rozpočtové určení daní pro letošní rok se změnilo ve prospěch malých a středních obcí a měst.
Rozdíl mezi roky 2011/2012 a roky 2012/2013 je více jak 636mil Kč. Došlo tak ke kompenzaci za
předchozí 2 roky propadů, kdy byly sniţovány sdílené daně i u obcí.
Rozpočet na rok 2014 je projednán s jednotlivými politickými kluby a připraven na jednání
zastupitelstva o schvalování rozpočtu, které proběhne 10. 12. 2013. Podle definitivního hospodaření
KV dojde k prvnímu přerozdělování přebytku. Disponibilní přebytek by mohl být jako v loňském roce.
100mil půjde do dopravy na investice a rekonstrukce, 50mil na opravy silnic po zimě, 40-50mil do
FV, min. 10mil do GP Rozvoj podnikatelů.
15:30 přišel pan Krčál.
Pan Svoboda poděkoval panu Novotnému a předal slovo Ing. Janě Fialové
- b) Informace z oblasti školství Kraje Vysočina, Ing. Jana Fialová
Na červnovém zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina byl předloţen materiál, který pojednává o
optimalizaci středního školství v Kraji Vysočina. Materiál byl schválen zastupitelstvem a nyní se
pracuje na jeho realizaci. Změny jsou plánovány k datu 1. 7. 2014.
Materiál řeší mimo jiné situaci Gymnázia v Pacově, které bude převedeno pod správu města Pacov.
Dalším obdobným bodem je také připojení Domova mládeţe a školní jídelny Jihlava ke Střední
škole stavební v Jihlavě. Obě tyto změny budou provedeny k datu 1. 1. 2015.
Cílem optimalizace je vznik technických center, která vznikají v Jihlavě, Třebíčí a ve Ţďáře nad
Sázavou. Centra vzniknou spojením průmyslových škol a technických učilišť. Budou zde
poskytovány maturitní i učňovské obory. Studenti mohou v rámci jedné školy dle studijních úspěchů
či neúspěchů snáze přecházet mezi jednotlivými obory. Cílem je i zefektivnění investic do
strojového vybavení tak, aby nebylo třeba nakupovat do všech technických škol stejné vybavení.
Rozvíjí se spolupráce s firmami Bosch Diesel Jihlava, Automotiv Lighting, Man Humell,Swoboda CZ
a Fränkische CZ.
Mezi dětmi je bohuţel nízký zájem o učební obory, proto byla spuštěna i mediální kampaň na Rádiu
Vysočina, která má za cíl zatraktivnit učební obory. Další aktivita, která stojí za zmínku, je „Merkury
do škol“. Tento projekt nastartovala firma Bosch Diesel Jihlava ve svých partnerských školách tak,
aby se oţivilo pracovní vyučování. KV do tohoto projektu vstoupil jako partner a vybrané školy jsou
oslovovány ke spolupráci při vytváření metodiky. Byli osloveni všichni starostové, zda by jako
zřizovatelé základních škol, byli ochotni zakoupit stavebnice Merkury ze svého rozpočtu, případně
zda by oslovili firmy ve svém regionu, aby nakoupily ty samé Merkury tak, aby v r. 2014/2015 mohly
být jiţ strukturovaně pouţívané ve vyučování.
15:05 přišel na jednání pan hejtman. Pan Svoboda přivítal pana hejtmana a předal mu slovo.
Pan hejtman poděkoval za vstřícnost.
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- c) Informace z oblasti zdravotnictví Kraje Vysočina, MUDr. Jiří Běhounek
Nemocnice v KV nejsou v dobré kondici, protoţe úhradová vyhláška která byla v r. 2013 nastavena
je připravila o 5% plateb a zároveň se promítlo zvýšení DPH a nemocnice toto nejsou schopny
během 1roku vstřebat. Současný dluh nemocnic, kromě starého dluhu, který za sebou nese
Nemocnice Jihlava, HB a Třebíč, je asi 100mil Kč. Ke konci září na tom byly nejhůře Nemocnice
Nové Město na Moravě a Nemocnice Třebíč, kde je dluh přes 30mil. Nemocnice Jihlava má dluh
cca. 7mil, Nemocnice HB 15mil, jediná nemocnice, která měla ve 3. čtvrtletí kladné saldo 300tis, je
Nemocnice Pelhřimov. Úhradová vyhláška na r. 2014, která se vyjednává, a která je v současné
době připomínkována, by měla nemocnicím pomoci, ovšem ze současných dluhů je to nedostane.
Zdravotnická záchranná služba se potýká s nedostatkem lékařů, tento problém je bohuţel
celorepublikový. V současné době není moţné sehnat personál, proto se toto řeší restrukturalizací
z lékařských posádek na záchranářské posádky a systémem rande-vous. Takto to bylo řešeno
v Telči, pravděpodobně to čeká Pelhřimov a další výjezdová stanoviště. Celé to bude dokončené
příští rok otevřením střediska v Habrech. Pravděpodobně to budou v této oblasti záchranářské týmy
a lékařské posádky zůstanou v hlavních centrech.
V Ambulantní sféře ţádný větší problém není. Rýsuje se do budoucna sloţitá situace u praktických
lékařů pro dospělé i praktických lékařů pro děti a dorost. Bude potřeba přijmout centrální rozhodnutí
o vzdělávání a o moţnosti rekvalifikace.
Všem nemocnicím, kromě Jihlavy, byl jiţ schválen kontokorent, aby při zpoţděných platbách,
především od VZP, byly nemocnice schopné zaplatit, to co je potřeba, protoţe v současné době je
zpoţdění plateb 11 dní. Byl podán pozměňovací návrh, který prošel Senátem, aby byly nemocnice
vyňaty z platnosti novely obchodního zákoníku, kdy je od 1. července 2013 povinnost platit platby
v obchodním styku do 60dnů. Senát toto schválil, ale Poslanecká sněmovna to poté přehlasovala a
tím se stává, ţe některé finanční skupiny skupují pohledávky od dodavatelů. Zde hrozí v případě
nesplnění platby penalizace zdravotnických zařízení. Probíhá jednání s ministrem zdravotnictví
MUDr. Martinem Holcátem a s VZP, aby stát peníze přidal, aby se alespoň zmenšila doba skluzu
plateb od zdrav. pojišťovny. Zvýší-li se platba za státního pojištěnce, umoţní to VZP platit
zdravotnickým zařízením v lepších termínech. Lhůta by se měla zkrátit na 3-4dny po lhůtě
splatnosti. Bohuţel to není řešením, protoţe nyní by bylo potřeba tak 5mld., aby bylo moţné systém
stabilizovat. Bylo by dobré, kdyby se podařilo nějaké připomínky do vyhlášky zapracovat tak, jak jí
ministr Holcát a jeho tým připravil. Není reálné, aby to udělal někdo z nové vlády, protoţe vyhláška
musí platit od 1. 1. 2014.
Paní Marešová vznesla 2 dotazy:
Jak vypadá posádka rande-vous a kolik jich v kraji máme?
- V posádce rande-vous je záchranář, řidič a lékař. Na základě rozhodnutí dispečinku vyjíţdí
v okamţiku, kdy poţádá zasahující posádka o výpomoc. V současné době jich je asi 5. Funguje
v nočních hodinách na Telečsku, v Jihlavě a Pelhřimově. V HB začne fungovat, aţ začne
fungovat posádka v Habrech, kdy se jedna posádka přesune tam, aby nebyl nárůst z financí.
Je snaha v našem kraji odkupovat pohledávky nemocnic?
- Nemocnice mají zakázáno prodávat pohledávky. Ale bohuţel se nedá zabránit tomu, aby se
firma nedomluvila s dodavatelem, pokud je tam delší doba splatnosti. V nemocnici Třebíč jsou
jiţ odprodány pohledávky za 30mil. Nemocnice Třebíč je na tom z hlediska financí velmi špatně.
Paní Sládková vznesla dotaz, zda nehrozí Třebíčské nemocnici, v souvislosti s odkupem
pohledávek, že nový pavilon padne do soukromých rukou?
- Stavba není primárně ohroţena, protoţe v okamţiku, kdyby se tak stalo, v nemocnici Třebíč by
skončila zdrav. péče jako ortopedie, chirurgie a další obory, které v té budově jsou. Budova je
města, které se rozhodlo do toho investovat a je zájmem města, aby tam zdravotnický provoz
zůstal. Projekt, který byl z let 2008/2009 se musí přepracovat, protoţe jsou tam velké nevyuţité
prostory. Vedou se velká jednání s MPSV, aby se ujasnila otázka budoucnosti v řádu 5 - 10let
z hlediska stárnutí populace a demografického vývoje, aby se části nemocnic vyuţily pro
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sociální lůţka. V KV se nebude podporovat další výstavba domovů důchodců, pouze se budou
rekonstruovat současné domovy.
Doplňující informace:
- současný ředitel Třebíčské nemocnice chce k 31. 3. 2013 skončit, takţe se nyní řeší příprava
výběrového řízení a hledá se nový ředitel, který by byl stabilnější neţ krizový manager.
- V současné době přibývá stíţností na nevhodné chování lékařů vůči pacientům.
Pan hejtman poděkoval a popřál všem hezký zbytek roku. Slovo opět předal radní Janě Fialové.
Pan Svoboda také poděkoval za účast. Pan hejtman odešel v 16:00.
- Ing. Jana Fialová navázala na fungování středních škol.
Na podporu technického vyučování se vynakládají nemalé finanční prostředky, jednak jsou to
peníze z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, individuální projekty, kde se bude podporovat
technické vyučování a hl. se bude podporovat spolupráce základních a středních škol.
Na víceletá gymnázia se povedlo prosadit standardizované přijímací řízení. Ministerstvo školství
chystá plošné zavedení přijímacích zkoušek, ale budou pouze doporučené. Do pěti bývalých
okresních gymnázií, která mají nejvíce dětí, půjdou peníze na podporu badatelských center.
- Doplnění za zaměstnavatelskou oblast.
Firmy projevují velkou vůli spolupracovat se školami. Tam kde spolupráce jiţ probíhá, jsou velmi
dobré výsledky.
Do zákonného opatření v legislativní oblasti se podařilo dostat tři formy podpory:
- Zvýšení limitu pro daňovou uznatelnost motivačního příspěvku (stipendia).
- Zavedení odčitatelné poloţky ve výši 200,- na ţáka nebo studenta a hodinu odborného výcviku.
- Dodatečný odpočet 50 nebo 110% vstupní ceny majetku pořízeného nebo částečně uţívaného
pro účely odborného vzdělávání.
Pan Svoboda poděkoval a předal slovo panu Mgr. et Bc. Petru Krčálovi
- d) Informace z oblasti sociálních věcí Kraje Vysočina, Mgr. et Bc. Petr Krčál
Mezi kraji a MPSV se intenzivně řeší přechod financování na kraje. Prozatím se z 16 opatření, které
k tomuto procesu směřují, strany shodli pouze na 3.
Jsou obrovské rozdíly mezi jednotlivými sluţbami lůţkového typu na Vysočině, v Praze a např. ve
Zlíně – na Vysočině je na lůţko 30 – 35tis Kč, ve Zlíně 98tis Kč a v Praze mají aţ 150tis Kč. Proto
v ţádostech na rok 2014, které se jiţ uzavřely, měly všechny organizace v rámci ČR dána 3 jasná
pravidla – jaké by měly být příjmy, výdaje a jak by se na tom měly podílet další veřejné a soukromé
prostředky. Od 1.1. 2015 budou všechny organizace, které se podílí na sociální péči ţádat o finance
přes kraje, ale vliv MPSV tam bude uplatněn v tzv. národním plánu rozvoje soc. sluţeb, který se
v současné době tvoří a který nastaví určité standardy.
Co je nedodiskutováno je, ţe v KV zabírají aţ 1/3 kapacity klienti z ostatních krajů a otázkou je, jak
se toto bude účtovat. Buď si to budou kraje účtovat mezi sebou, nebo budeme dostávat podstatně
méně fin. prostředků, které na tuto péči máme.
Bývalá vláda 2x rozhodla o navýšení příspěvku na soc. péči, tedy i na provoz soc. sluţeb.
V letošním roce nebyly váţné finanční problémy, spíše to bylo u sluţeb sociální prevence - u
nízkoprahových center a azylových domů, které jsou ale hrazeny z prostředků EU. Dnes se hodně
diskutuje o dalším typu sociálního o zařízení, které ale nespadá do sociální péče – jedná se o
sociální ubytovny. Velmi se daří zdolávat problémy, jako jsou vyloučené lokality. Např. v Jihlavě v
oblasti Havaje je uţ poslední rodina, ostatní rodiny se podařilo umístit do náhradních bytů. Bohuţel
problém nyní zase nastává na Březinových sadech, kde se zřídila nová ubytovna a spousta
nepřizpůsobivých obyvatel se přestěhovalo právě tam. Pokud provozovatelé ubytoven budou
dostávat dotace takové, jako dostávají nyní, bude tento problém přetrvávat.
Ve Ţdírci byl dokončen celý komplex a nyní je zájem v nové části komplexu vybudovat
odborné centrum pro lidi s Alzheimerovou chorobou, nejen lůţkovou část, protoţe lidí
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s Alzheimerovou chorobou rapidně přibývá. Centrum by mělo pomáhat i rodinám, aby se dozvěděli,
jak s těmito seniory pracovat, ale i poradit starostům obcí, jak tyto seniory zvládat.
Byl novelizován zákon o sociálně-právní ochraně dětí, coţ se dotklo i pěstounů. O
pěstounství je zájem, ale řeší se to se školstvím tak, aby nedocházelo k ţádné animozitě mezi
dětskými domovy, dětskými centry a pěstounstvím. V rámci krátkodobé pěstounské péče máme
vytvořeny 3 rodiny.
V KV je plně zabezpečena hospicová péče i paliativní péče, v Jihlavské nemocnici je 23 plně
vytíţených lůţek. V kaţdém okrese je terénní a ambulantní hospicová péče, kterou zabezpečují
vysoutěţené organizace. KV do toho dává zhruba 7.5mil Kč, takţe péče je plně zabezpečená.
Pan Tomáš Prchal vznesl k této problematice dva dotazy:
Přispává se z krajského rozpočtu na sociálně slabé?
- Veškerá dávková činnost jde pouze přes úřady práce.
Dotaz, zda je možné, že se v Jihlavě zvyšuje počet nepřizpůsobivých obyvatel?
- V KV je přihlášených 2300 Romů a určitě se s nimi vyplatí pracovat. Na všech místech v KV
působí Romští poradci, kteří s nimi pracují.
RNDr. Miloš Vystrčil se vyjádřil k jednotlivým bodům:
- Kraj hospodaří dobře, z hlediska příjmu a výdajů se daří příjmy nastavit tak, aby převyšovali
výdaje.
- Je důleţité vyvarovat se chyb ve školství, které se dělaly dříve. Neměly by se opět zavádět
zkoušky tak, ţe všechno půjde přes počítač a udělá se předraţené výběrové řízení. Pokud se
chce zjistit úroveň studentů, stačí něco udělat na konci základní školy.
- Řídící lidé, zejména ve školství, ale i v ostatních příspěvkových organizacích v KV jsou příliš
administrativně přetíţeni.
- Dotaz: Jak se zajistilo, aby nedocházelo k dalšímu odkupování pohledávek nemocnic? Pokud
by pokračoval odkup pohledávek, nemůţe dojít k postupné privatizaci?
- V senátu budou předloţeny dvě iniciativy, které by měly zamezit vydělávání majitelů ubytoven
na těch sociálních případech, které ubytovávají. Jiţ je připraven návrh zákona, který by měl být
projednán. Existuje i směrnice ministerstva, která se tímto návrhem řídí.
Paní Sládková diskutovala s panem Vystrčilem o výši minimální mzdy, sociálních dávkách o
špatném nastavení systému placení za ubytování majitelům ubytoven.
Pan Novotný uvedl, k dotazu pana Vystrčila, ţe k privatizaci nemocnic určitě docházet nebude,
protoţe nemocnice mají miliardové majetky. Zabránit odkupu pohledávek se dá tak, ţe kraj bude
pohledávky sanovat. Přesto se k odkupu pohledávek v nějaké výši zabránit nedá. Ztráty nemocnic
jsou dohromady přes 100 mil korun a nemocnice si táhnou kumulovanou ztrátu z let před r. 2008.
Dokonce v r. 2012 hospodařily všechny nemocnice s kladným hospodářským výsledkem, ale
bohuţel úhradová vyhláška, tak jak byla postavena v letošním roce, dostala nemocnice do velkých
problémů. Zálohy nemocnic, ze kterých nemocnice fungují, jsou měsíčně o 5-8% niţší neţ tomu
bylo v loňském roce.
Paní Marešová doplnila, ţe by bylo potřeba, aby se domluvilo MZ a MPSV na tom, které výkony
jsou zdravotní a které sociální.
V 16:35 se z jednání omluvil pan Krčál.
Pan Svoboda předal slovo opět panu náměstkovi Novotnému.
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3) Informace o projednávání Národního programu reforem ČR, Ing. Vladimír Novotný
Pan náměstek donesl členům RHSD k nahlédnutím zprávu Národního programu reforem (dále jen
NPR). Pro příslušný rok se zpracovává zpráva, jakým způsobem se plnila a jakým způsobem
probíhala implementace. Rada dala vládě několik doporučení, podle kterých se vláda řídila v rámci
NPR. NPR je povinností připravovat a zpracovávat i pro čerpání evropských prostředků. Je to
dokument, se kterým by měly být seznámeni, a ke kterému by se měli vyjadřovat zástupci
zaměstnavatelů i zástupci odborů.
Z jednání se v 16:45 omluvila paní Sládková.
4) Informace o Hrách VI. zimní olympiády dětí a mládeže 2014, Ing. Jana Fialová
Paní radní Jana Fialová podala informace k Zimní olympiádě dětí a mládeţe 2014, která se
uskuteční v lednu příštího roku na Vysočině.
Veškeré informace k Zimní olympiádě dětí a mládeţe 2014 jsou součástí prezentace, která je v
příloze.
Od prázdnin se objevují upoutávky na olympiádu v tisku i rádiu. Akce se rozpočtově pohybuje kolem
10 milionů Kč, KV do toho projektu vstupuje částkou 4 milionů, MŠMT 1 milionem. Ostatní kraje
okolo 3 milionů, Česká olympijská nadace 2 miliony, podařilo se také dohodnout sponzory, kteří
nakoupí odměny pro vítěze.
Paní radní poděkovala za pozornost a všechny přítomné na zimní olympiádu pozvala.
5) Závěr
Pan Svoboda poděkoval za aktivní účast a těm, kteří se aktivně zúčastnili, poděkoval za příspěvky.
Všem popřál hezké proţití nadcházejících vánočních svátků.

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

Zpracovala a zapsala: Eliška Váchová dne 20. 11. 2013
Číslo jednací:
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