Zápis ze zasedání Plenární schůze RHSD Kraje Vysočina č.2/2019 konaného
dne 11. 6. 2019.

Přítomni:
1. Ing. Novotný Vladimír

11. Ing. Hrb Jan

Hosté:

2. Ing. Fialová Jana, MBA

12. JUDr. Dvořák Rostislav

1. Mgr. Kubátová Šárka

3. Ing. Kott Josef

13. Pertl Martin

2. Mgr. Ing. Kadlec Zdeněk, dr.h.c.

4. Mgr. Mokrý Milan

14. Ing. Jaša Stanislav

3. JUDr. Švarcová Věra

5. Vejvoda Kamil

15. Ing. Slezar Pavel

4. Mgr. Bína Jiří

6. Bence Roman

16. Ing. Nutilová Ludmila

5. Bc. Sýkora Roman

7. Mgr. Svoboda Čestmír

17. Ing. Šimon Vít

6. Mgr. Kadečka David

8. Kovář Jiří

18.

9. Marešová Jiřina

19.

10. Brabec Miloš

20.

Nepřítomni:
1. MUDr. Běhounek Jiří

7. Ing. Horký Richard

13.

2. Ing. Kasal Jan

8.
StaňJková
8. Ilona
Mgr. Forman
Jiří

14.

3. RNDr. Vystrčil Miloš

9. Kratochvílová Eva, MA

15.

4. Trojanová Iva

10.

16.

5. Zdvihalová Jana

11.

17.

6. Antonů Jiří

12.

18.

Program:

1. Informace k aktuálnímu stavu Jaderné elektrárny Dukovany, Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec,
dr.h.c.
2. Informace z oblasti sociálních věcí – financování provozu v sociálních službách,
Investice: transformace a výstavba nových sociálních zařízení, kapacity.
3. JUDr. Věra Švarcová, Bc. Roman Sýkora, Mgr. Jiří Bína
4. Informace z oblasti školství – přijímací řízení na střední školy, úspěšnost maturit,
Ing. Jana Fialová, MBA
5. Informace z celostátního jednání RHSD ČR, JUDr. Rostislav Dvořák
6. Závěr.
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Pan místopředseda Roman Bence přivítal přítomné členy a hosty. Z jednání omluvil pana hejtmana
MUDr. Jiřího Běhounka z pracovních důvodů a uvedl, že po domluvě s JUDr. Rostislavem Dvořákem,
povede jednání on. Na začátek jednání seznámil přítomné s navrženým programem a po domluvě bylo
jednání zahájeno původním bodem č. 2 z pozvánky (Informace k aktuálnímu stavu Jaderné elektrárny
Dukovany) a předal slovo panu řediteli Mgr. Ing. Zdeňku Kadlecovi, dr. h. c.

1. Informace k aktuálnímu stavu Jaderné elektrárny Dukovany, Mgr. Ing. Zdeněk
Kadlec, dr.h.c.
Pan ředitel Kadlec poděkoval za slovo a přistoupil k prvnímu bodu jednání, ke kterému měl připravenou
prezentaci, kterou okomentoval. Příloha je k zápisu přiložena jako Příloha č. 1.
Výroba a bezpečnost provozu
 V roce 2018 byl provoz bloků na plný výkon.
 Bezpečnost provozu je hlavní prioritou JE Dukovany.
 Havarijní připravenost v r. 2018 – realizováno 9 naplánovaných cvičení. V roce 2019 je také
plánováno 9 cvičení.
 V roce 2018 byla dosažená šestá nejvyšší výroba za celou dobu provozu.
Zaměstnanci
 Stav zaměstnanců ČEZ, a.s. JE Dukovany k 1. 1. 2019
Elektrárna: 890 zaměstnanců;
LOKALITA (včetně zam. pro JE Temelín): 1385 zaměstnanců.
 Průměrný věk se snížil o 1,1 roků na 44,9 let.
Podpora jaderné energetice
 Komise Rady Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany byla
ustanovena Radou Kraje Vysočina de 11. 4. 2017, usnesením č. 0636/13/2017/RK.
 Poslední jednání komise bylo dne 18. 2. 2019
o Diskuse k aktuální situaci:
o Změna vládního zmocněnce pro jadernou energetiku
Ing. Ján Štuller (od 15. 6. 2016 do 31. 1. 2019)
Ing. Jaroslav Míl (s účinností od 1. února 2019) - bývalý generální ředitel ČEZ (2000
až 2003, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR (2004-2011), poradce premiéra
pro energetiku, výhledově pozvání hejtmana kraje k jednání na Kraj Vysočina.
 Jmenování senátorky paní Hany Žákové novou členkou Komise (usnesením rady kraje č.
0009/01/2019/RK)
 Nominace MUDr. Jiřího Běhounka za ČSSD do nové pracovní skupiny pro jadernou energetiku
(poradní skupina premiéra), diskuse o dalších nominacích, výhledově jednání na Kraji Vysočina
 Příprava celostátní přílohy MF DNES – prezentace firem z Třebíčska a Energoregionu 2020.
 změna ve vedení SÚRAO (odvolán RNDr. Jiří Slovák, nový ředitel JUDr. Jan Prachař od 19. 2.
2019), očekává se zintenzívnění aktivit výběru lokality trvalého uložiště RA odpadu.
Aktuální informace o projektu NJZ EDU
 Posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) - probíhá zpracování posudku.
 Příprava na výběr dodavatele NJZ - probíhá zpracování zadávací dokumentace.
 Připojení do PS ČR - v návaznosti na aktualizaci síťové studie probíhají diskuze s ČEPS o
podmínkách připojení NJZ do PS
 Průzkumy lokality - dokončeny průzkumy geologie, hydrogeologie pro novou čerpací stanici.
 Probíhá monitoring kvality vody, analýzy odvedení srážkových a odpadních vod.
 Dokumentace k územnímu řízení - probíhá zasmluvnění zpracovatele DÚŘ.
 Od 30. dubna 2019 jmenován nový ministr průmyslu a obchodu doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D.,
MBA.
Pan Roman Bence poděkoval za prezentaci prvního bodu a přikročil k druhému bodu jednání a předal
slovo paní vedoucí JUDr. Věře Švarcové, Mgr. Jiřímu Bínovi a Bc. Romanu Sýkorovi.
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2. Informace z oblasti sociálních věcí – financování provozu v sociálních službách,
Investice: transformace a výstavba nových sociálních zařízení, kapacity,
JUDr. Věra Švarcová, Bc. Roman Sýkora, Mgr. Jiří Bína
Jako první si vzal slovo Bc. Roman Sýkora, který si na jednání připravil prezentaci k investicím
v sociálních službách.
Investice v sociálních službách v Kraji Vysočina
Aktuální přehled investic dle cílových skupin (CS):
1. Osoby s mentálním a kombinovaným postižením
Transformace sociálních služeb v Kraji Vysočina: Domov Háj, p. o., Domov Kamélie Křižanov, p. o.
Domov ve Zboží, p. o.
- změna z ústavně poskytovaných služeb na služby komunitní,
- pobytové služby a ambulantní služby,
- financování z IROP, předpokládané náklady dle podaných žádostí o podporu činí cca. 577 mil. Kč
při dotaci 486 mil. Kč.
2. Osoby s chronickým duševním onemocněním
Komunitní bydlení pro Domov ve Věži
- navýšení kapacity služeb o 12 klientů,
- financování z IROP, náklady cca 38 mil. Kč při dotaci 34 mil. Kč.
3. Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
Komplexní rekonstrukce Ústavu sociální péče Nové Syrovice.
- Financováno z rozpočtu Kraje Vysočina.
- Předpokládané stěhování klientu zpět do areálu zámku ve 4. q. 2019.
4. Senioři
Domov pro seniory Havlíčkův Brod – přístavba.
Domov Ždírec – pracoviště Jihlava.
PPP projekt Humpolec.
Transformace sociálních služeb v Kraji Vysočina (2014 – 2020)
- Transformace Domov Háj, Transformace Domova Kamélie Křižanov, Transformace Domova ve
Zboží.
- V minulém programovém období 2007-2013 proběhla kompletní transformace Domova bez zámku
Náměšť nad Oslavou, p. o. a Domova Jeřabina Pelhřimov, p. o., zahájena transformace Domova
Kamélie Křižanov, p. o. a Domova Háj, p. o.
- Celkem bylo přestěhováno z ústavních zařízení do komunitních pobytových služeb 219 klientů (199
lůžek bylo pořízeno formou projektů z IOP, 14 lůžek činí pronájmy domů a bytů a 6 lůžek vytvořil
Kraj Vysočina z vlastních prostředků).
- Druhá fáze byla zahájena v roce 2016, předpoklad dokončení v roce 2022.
- Předpokládané náklady dle žádosti cca 577 mil. Kč při dotaci 486 mil. Kč.
- Vybudované pobytové služby pro 136 klientů.
- Vybudované ambulantní služby s max. okamžitou kapacitou 32 klientů.
Transformace Domova Háj, p. o.
- řešena v rámci 4 projektů podaných do IROP, Výzvy č. 7, 49 a 82
- předpokládané náklady dle podaných žádostí činí cca 266 mil. Kč, dotace 215 mil. Kč
- nový domov nalezne 64 klientů
- chráněné bydlení (CHB) pro 24 klientů
- domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) pro 40 klientů
- ambulantní služby
- sociálně terapeutická dílna (STD) s max. okamžitou kapacitou 8 klientů
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-

denní stacionář (DS) s max. okamžitou kapacitou 12 klientů
zázemí pro management ve Světlé nad Sázavou
lokality: Světlá nad Sázavou (DOZP, STD), Golčův Jeníkov (DOZP, CHB, DS), Ledeč nad
Sázavou (DOZP, CHB), Chotěboř (DOZP, CHB), Havlíčkův Brod (DOZP, CHB)

Transformace Domova Kamélie Křižanov, p. o.
- řešena v rámci 5 projektů podaných do IROP, Výzvy č. 49, 81 a 82
- 2 projekty v realizaci (Výzva č. 49), 3 projekty v procesu hodnocení
- předpokládané náklady dle podaných žádostí činí cca 291 mil. Kč, dotace 253,5 mil. Kč
- nový domov nalezne 66 klientů
- chráněné bydlení (CHB)18 klientů
- domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) 48 klientů
- ambulantní služby
- denní stacionář (DS) s max. okamžitou kapacitou 20 klientů
- lokality: Třešť (DOZP, DS), Jihlava (DOZP, CHB, DS), Nové Město na Moravě (DOZP, CHB),
Jihlava – Pávov (DOZP, CHB, DS), Žďár nad Sázavou (DOZP, CHB), Měřín (DOZP, DS)
Transformace Domova ve Zboží, p. o.
- řešena v rámci 1 společného projektu Domova Kamélie Křižanov, p. o., podaného do IROP,
Výzvy č. 82 (projekt v procesu hodnocení)
- předpokládané náklady cca 17 mil. Kč, dotace 14,5 mil. Kč
- nový domov nalezne 6 klientů, služba chráněné bydlení
- lokalita Jihlava – Pávov
- transformace Domova ve Zboží, p. o. je plánována jako částečná, cílem je postupné zřízení
komunitního bydlení celkem pro 15 klientů
Komunitní bydlení pro Domov ve Věži
- řešeno v rámci 1 projektu podaného do IROP, Výzvy 82
- projekt v procesu hodnocení
- předpokládané náklady cca 38 mil. Kč, dotace 34 mil. Kč
- zahájení 2018 dokončení v roce 2022
- navýšení kapacity o 12 klientů, služba domov pro osoby se zdravotním postižením
- lokalita - zástavba rodinných domů v obci Věž
- rozšíření služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním je na pomezí sociálních služeb
a transformace psychiatrické péče
Rekonstrukce Ústavu sociální péče Nové Syrovice
- rekonstrukce zařízení využívající objekt zámku, pouze z prostředků Kraje Vysočina
- přestěhování klientů z náhradních prostor v průběhu 4. Q. 2019
- rekonstrukce památkově chráněné budovy, požadavky NPÚ na zachování původních konstrukcí,
postupů, atp.
Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba
- projekt řešen v rámci programu MPSV „Rozvoj a obnova materiálně technické základny
sociálních služeb“
- projekt před dokončením (vybavení objektu)
- náklady cca 172 mil. Kč, dotace MPSV ve výši 100 mil. Kč
- navýšení kapacity zařízení na ul. Husova v Havlíčkově Brodě o 109 lůžek
- domov pro seniory
- domov se zvláštním režimem
- součástí objektu je třída mateřské školy
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Domov Ždírec – pracoviště Jihlava
- projekt řešen v rámci programu MPSV „Rozvoj a obnova materiálně technické základny
sociálních služeb“
- projekt zaregistrován, projektová dokumentace pro SP a ÚR
- dokončení realizace v roce 2021
- poskytnutá dotace MPSV ve výši 50,9 mil. Kč
- nové zařízení pro seniory v Jihlavě
- domov pro seniory 40 lůžek
- domov se zvláštním režimem 80 lůžek
- odlehčovací služba 6 lůžek
- denní stacionář s max. okamžitou kapacitou 16 klientů
- odborné sociální poradenství
- lokalita – areál Nemocnice Jihlava
- součástí zařízení bude prostor pro dětskou skupinu
PPP Humpolec
- nové zařízení pro 203 klientů na ulici Lužická v Humpolci
- financování výstavby nového objektu do vlastní Kraje Vysočina a následný provoz po dobu 25 let
zajišťuje soukromý investor (koncesionář)
- Předpokládaný termín zahájení provozu v novém objektu v roce 2022
Druhou část bodu Financování provozu v soc. službách okomentovala paní vedoucí JUDr. Věra
Švarcová a pan vedoucí Mgr. Jiří Bína.
Financování provozu v sociálních službách
Mezi roky 2017 a 2018 došlo k vysokému nárůstu mzdových nákladů, který byl u organizací kraje
částečně kompenzován zvýšením objemu prostředků kraje a u nezřizovaných zařízení byl obdobným
způsobem kompenzován z prostředků MPSV.
Kraj Vysočina prozatím v roce 2019 rozdělil finanční prostředky na sociální služby ve výši 940 mil. Kč,
přičemž je kalkulován propad na zajištění fungování sociálních služeb v plném rozsahu a pokrytí dopadů
vzniklých navýšením platových tarifů a zvláštních příplatků, ke kterým došlo s účinností od 1. 1. 2019, ve
výši 110 mil. Kč
Vývoj průměrných mzdových nákladů (hrubých mezd) pracovníků vykonávajících činnost v sociálních
službách: r. 2016 - 21 000 Kč, r. 2017- 23 000 Kč, r. 2018 - 26 000 Kč.
Jedná se o průměrnou hodnotu za všechny profese – pracovníky vykonávající přímou péči o klienty
(sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, zdravotničtí pracovníci, pedagogičtí pracovníci,
další odborní pracovníci) a péči nepřímou (vedoucí pracovníci, administrativní pracovníci a obslužný
personál).
Pro rok 2019 vláda při přípravě státního rozpočtu kalkulovala s navýšením platů a mezd cca o 5 %, které
bylo pro Kraj Vysočina zhruba pokryto navýšením souhrnné dotace o 42 mil. Kč. Oproti tomuto
předpokladu bylo schváleno navýšení platových tarifů 7 % a došlo ke změně právní úpravy zvláštních
příplatků. V níže uvedené tabulce jsou uvedeny finanční dopady těchto rozhodnutí.
Rozšíření krajské sítě sociálních služeb v letošním roce a předpokládaný finanční dopad
Zastupitelstvo kraje schválilo pro rok 2019 rozšíření Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina (o
nové služby či navýšení stávajících kapacit) s předpokládaným maximálním možným finančním
dopadem ve výši 38 940 600 Kč. Důvodem navyšování kapacit je demografický vývoj.
Na území Kraje Vysočina žilo ke konci roku 2017 celkem 508 916 obyvatel. Od roku 2012 se na
Vysočině projevuje neustálý pokles počtu obyvatel především v důsledku záporného migračního salda.
K 31. prosinci 2018 však byl zjištěn nárůst obyvatel na 509 274 obyvatel, což však mezi kraji České
republiky představuje stále třetí nejnižší lidnatost.
Podíl obyvatel ve věkové kategorii 0 až 14 let se v posledních letech mírně zvýšil až na 15,3 % v roce
2017. Neustále klesá podíl obyvatel v produktivním věku, který se z 68,1 % v roce 2012 snížil na 65,0 %
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v roce 2017. Naproti tomu podíl obyvatel v poproduktivním věku vytrvale roste, mezi roky 2012 a 2017
se zvýšil o 2,5 procentního bodu na 19,7 %.
V roce 2017 počet osob ve věku 65 a více převýšil dětskou složku o 22 370 osob. V tomto roce též počet
obyvatel pětašedesátiletých a starších na Vysočině poprvé překročil hranici 100 000.
Stárnutí populace dokládá i další ukazatel, index stáří, který vyjadřuje kolik osob ve věku 65 a více let
připadá na 100 dětí ve věku 0 – 14 let. Už v roce 2012 výrazně překračoval hodnotu 115 a nadále se
zvyšoval. Koncem roku 2017 již na 100 dětí připadalo více než 128 osob ve věku 65 a více let (v celé
ČR 122). Nejnižší průměrný věk má na Vysočině okres Jihlava (42,0), který se vyznačuje též nejnižším
indexem stáří.
Vzhledem k obsáhlosti bodu nebyly vzneseny žádné dotazy, a proto pan Bence přikročil k bodu č. 3 a
předal slovo paní radní Ing. Janě Fialové, MBA.
3. Informace z oblasti školství – přijímací řízení na střední školy, úspěšnost maturit, Ing. Jana
Fialová, MBA
- Paní radní Ing. Jana Fialová, MBA uvedla, že výsledky z maturitních zkoušek z r. 2019 nejsou ještě
k dispozici, proto všichni obdržely materiály s výsledky z roku 2017 a z r. 2018 (Příloha č. 2).
V úspěšnosti maturit byli studenti z Kraje Vysočina nad celorepublikovým průměrem a stejný výsledek
se očekává i v tomto roce.
JARO

PODZIM

JAP

ČR CELKEM 2017

74,8%

55,8%

87,2%

KRAJ VYSOČINA 2017
KRAJ VYSOČINA 2018

80,5%

55,1%

90,1%

78,2%

56,6%

89,7%

- Zvýšil se zájem o maturitní technické obory a elektrotechniku, ale snížil se zájem o učební obory.
- Kraj Vysočina podepsal Memorandum s firmou IBM. Do projektu je zapojená firma BOSCH Diesel, s.r.o.,
Vysoká škola polytechnická Jihlava a Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava. Jedná
se o úplně první projekt v rámci střední a východní Evropy. Postupně budou oslovovány další školy a
do projektu se budou zapojovat i další firmy. Projekt bude startovat ve školním roce 2019/2020.
- Technické fórum 2019
- Společnosti Bosch Diesel s.r.o, ŽĎAS, a.s. a PKS holding a.s. prezentovaly, jakým způsobem se
snaží cílit na základní školy, a co vše pro ně již dělají.
- Přednáška bývalé ministryně školství paní Miroslavy Kopicové, která byla zajímavá hlavně pro
firmy.
- Technické fórum 2020 se bude konat 11. června 2020.
Pan Roman Bence poděkoval za uvedení třetího bodu, ke kterému nebyly vzneseny žádné dotazy, a
proto přistoupil k bodu č. 4 a předal slovo panu JUDr. Rostislavu Dvořákovi.

4. Informace z celostátního jednání RHSD ČR, JUDr. Rostislav Dvořák
Pan předseda JUDr. Rostislav Dvořák uvedl, že RHSD ČR zasedala v pondělí dne 10. 6. 2019 za účasti
pana premiéra Babiše, paní ministryně Schillerové a Maláčové, pana ministra Brabce, Tomana, Havlíčka
Kremlíka a Vojtěcha. Veškeré materiály předložené na celostátní tripartitě jsou přiložené k zápisu.

KUJI 53972/2019

6

Program jednání:
1) Situace ve zdravotnictví.
2) Příprava návrhu státního rozpočtu na rok 2020.
3) Zpráva o plnění opatření v boji proti suchu a k zadržování vody v krajině.
Změna systému financování státních podniků Povodí.
4) Realizace opatření k řešení kůrovcové kalamity.
5) Další postup v digitální agendě.
6) Zajištění výstavby prioritních staveb dopravní infrastruktury.
7) Odvolání a jmenování vedoucích pracovníků týmů RHSD ČR.
Pan Dvořák dále okomentoval některé bod programu a začal čtvrtým bodem jednání.
4)
Realizace opatření k řešení kůrovcové kalamity.
V roce 2018 bylo kůrovcem napadeno celkem 18 mil. m3 dřeva, z toho bylo 12 mil. m3 dřeva vytěženo.
V roce 2019 se předpokládá napadení dalších 20 mil. m3 s tím, že vytěženo by mělo být 10 - 15 mil. m3
dřeva. Důsledkem současné situace i probíhající změny klimatu bude totální přestavba české krajiny.
Nynější snaha má za cíl zpomalit probíhající kalamitu, ale při pokračování klimatických změn budou
dopady na jehličnaté porosty nezastavitelné.
Kraj Vysočina: smrk je v KV zastoupen 70% v rámci všech lesů Kraje Vysočina (lesy pokrývají cca 31%
kraje). V roce 2014 se vytěžilo 6mil kubíků dřeva, v r. 2015 - 30mil., v r. 2016 - 76mil, v r. 2017 - 216mil,
v r. 2018 - 1330mil. kubíků dřeva.
Ministr zemědělství p. Toman informoval o nárůstu možností samovýroby a přípravě kompenzačních
opatření, jež budou účinná od podzimu 2019. Přislíbil rovněž začlenění zástupce ASO ČR do příslušné
pracovní skupiny. Dále připomněl nezastupitelnou roli smrku v průmyslové výrobě, proto se nadále
počítá s výsadbou této dřeviny, ovšem ve vhodných klimatických podmínkách. Opatření přijímaná v
souvislosti se změnou druhové skladby lesa neřeší situaci absolutně, neboť všechny dřeviny mají své
škůdce.
Aktuálně je nezbytné nalézt využití pro kalamitní dřevo a odpovídajícím způsobem podpořit
vlastníky lesů
Zpráva o plnění opatření v boji proti suchu a k zadržování vody v krajině,
Změna systému financování státních podniků Povodí.
Ministerstvo průmyslu ČR a Ministerstvo životního prostředí ČR předkládají návrh, který by měl pro
zpracovatele zlevnit povrchovou vodu a zdražit podzemní vodu.
Připravuje se řada opatření:
- Budou se vytvářet nové vodní nádrže a Novomlýnské nádrže se zdvihnou o 30cm.
- Významně se sníží povolovací řízení pro tvorbu malých vodních děl a rybníky do 2ha se budou
moci budovat bez povolení.
3)

1)
Situace ve zdravotnictví
Pan ministr Vojtěch předložil materiál s výsledky posledních let, jak se vyvíjela situace ve zdravotnictví
z hlediska jeho financování v oblasti mezd a v oblasti investic s tím, že diskuse se stáhla převážně na
oblast mezd. Hlavním opatřením MZ ČR je navýšení mezd oproti současnému stavu. Navýšeny by měly
být tarifní platy mladým lékařům, sestrám a sanitářům o 7% a tarifní platy zkušených lékařů o 2%.
Strana odborů mimo jiné požaduje:
• pokračovat v navyšování mezd a platů tak, aby do konce funkčního období vlády dosahovaly 1,5 až
trojnásobku průměrné mzdy,
• využití části finančních prostředků ve formě zůstatků na účtech zdravotních pojišťoven na posílení
všech segmentů zdravotnictví v zájmu zajištění jeho dalšího rozvoje.
Strana zaměstnavatelů mimo jiné požaduje:
• zahájit debatu o zvýšení spoluúčasti pacientů a o možnostech většího příspěvku na péči z jejich strany,
• pečlivě zvážit případné využití zůstatků na účtech zdravotních pojišťoven vzhledem k tomu, že tyto
prostředky by měly především představovat rezervy pro případ zhoršené hospodářské situace.
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Pan Dvořák na závěr doplnil čísla, o kolik se meziročně zvyšovaly platy ve zdravotnictví:
- Lékaři: r. 2015/2016 o 4,73%, r. 2016/2017 o 8,13%, r. 2017/2018 o 7,37%, r. 2018/2019 o 9,6%.
- Zdravotní všeobecné sestry a asistentky: r. 2015/2016 o 5,75%, r. 2016/2017 o 13,68%,
r. 2017/2018 o 11,77%, r. 2018/2019 o 10,7%.
Dále se vedla obsáhlá diskuze ke zdravotnictví: úhrady, investice do nemocnic, lékařský zdravotnický
personál ze zahraničí. Roman Bence diskuzi ukončil s tím, že navrhuje zařadit bod Zdravotnictví na
příští jednání tripartity.
5)
Další postup v digitální agendě
Zmocněnec vlády pro IT a digitalizaci Ing. Vladimír Dzurilla představil materiál popisující aktivity
v digitální agendě. Aktuálně se činnosti koordinované Radou vlády pro informační společnost zaměřují
především na další rozvoj Portálu občana, přípravu komplexního pozměňovacího návrhu k návrhu
zákona o právu na digitální službu, přípravu informačních koncepcí jednotlivých resortů, otázku bankovní
identity, digitalizace stavebního řízení a vytvoření eGovernment cloudu.
5. Závěr
Pan Roman Bence informoval, že příští jednání bude naplánované na září 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 11. 6. 2019
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