Zápis z jednání
Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina č. 2/2021
konaného dne 18. 3. 2021 videokonferenčně
Přítomni:
1. Lukáš Kettner

8. Ondřej Škoda

2. Pavel Antonín

9. Vít Kaňkovský (předseda)

3. Zdeněk Faltus

10. Miloslav Vrzal

4. Jana Nagyová

11. Libor Kuchyňa

5. Tereza Mašková

12. Ivan Kuželka

6. Miroslav Vácha

13. Soňa Měrtlová (tajemnice)

7. Radek Černý (místopředseda)
Nepřítomni (omluveni):
1. Tomáš Preininger
Hosté:
1. Vladimír Novotný (náměstek hejtmana)
2. Jiřina Marešová (Odborový svaz Zdravotnictví a sociální péče ČR)
3. Vladislava Filová (Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina)
4. Ivana Ryglová (Dětské centrum Jihlava)
5. Jana Fárová (Trojlístek, centrum pro děti a rodinu)
6. Jindřich Petrák (KrÚ, odbor zdravotnictví)
Program:
1. Zahájení jednání, schválení programu, kontrola zápisu;
2. Hospodaření zřizovaných poskytovatelů zdravotních služeb za rok 2020 – setkání
s ředitelkami Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace,
Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace a Trojlístku, centra pro děti a rodinu,
příspěvkovou organizací;
3. Aktuální epidemiologická situace v Kraji Vysočina;
4. Systém LPS v Kraji Vysočina;
5. Diskuze, různé;
6. Závěr.
1. Zahájení jednání, schválení programu
Vít Kaňkovský, předseda Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina, přivítal všechny přítomné
a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je komise usnášeníschopná. Sdělil,
že z důvodu epidemiologické situace bylo jednání svoláno videokonferenčně.
Přednesl návrh programu jednání, který byl 12 hlasy schválen. Zápis č. 1/2021 byl 12 hlasy
schválen.
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2. Hospodaření zřizovaných poskytovatelů zdravotních služeb za rok 2020 – setkání
s ředitelkami Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace,
Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace a Trojlístku, centra pro děti a rodinu,
příspěvkovou organizací
Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.
Vladislava Filová, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina (dále jen „ZZS“)
uvedla, že na konci roku 2020 vykázala ZZS ztrátu ve výši 18 mil. Kč, která byla předložena
k úhradě zřizovateli. Náklady činily 482 mil. Kč, výnosy 464 mil. Kč. ZZS získala v loňském roce
dotaci od zřizovatele na provoz ve výši 235 mil. Kč. Fond zábrany škod – dotace ve výši
1 781 tis. Kč, která byla použita na nákup 3 ks defibrilátorů/monitorů. Dotace na krizovou
připravenost – dotace ze státního rozpočtu ve výši 10 Kč na obyvatele, v loňském roce činila
5 098 tis. Kč. Zdravotní výkony oproti roku 2019 klesly. Porovnání nákladů a výnosů – nejvyšší
nárůst byl u mzdových nákladů z důvodu navýšení platových tarifů a příplatků (směnných
a rizikových). Investice – zaplaceno 7 sanitních vozidel (19 189 tis. Kč), nákup 65 ks
defibrilátorů/monitorů (40 mil. Kč), vysoutěženo 8 sanitních vozidel, které budou dodány do
poloviny letošního roku, 10 ks toughbooků pro elektronickou zdravotnickou dokumentaci,
figuríny pro výcvikové a vzdělávací středisko, telefonní ústředna na záložní zdravotní operační
středisko Havlíčkův Brod (využita dotace z Fondu Vysočiny ve výši 400 tis. Kč). V letošním roce
je plánováno 10% navýšení mzdových nákladů, celkem se očekává navýšení o 30 mil. Kč. Dále
pohovořila o hospodaření s fondy. Oproti roku 2019 kles počet výjezdů o 1318, u leteckých
výjezdů je pokles o 66 vzletů oproti roku 2019. ZZS vytvořila mobilní odběrovou skupinu, která
funguje od 6. 3. 2020, náklady na provoz činí 500 tis. Kč/měsíc.
Lukáš Kettner vznesl dotaz na rozpočet ZZS na rok 2021 a dále zda má ZZS nějaké přání nebo
potřebu něco sdělit členům zdravotní komise.
Vladislava Filová sdělila, že rozpočet má být do konce března předložen zřizovateli, v letošním
roce je predikována ztráta ve výši 40 mil. Kč.
Na základě dotazů pohovořila Vladislava
a o zkušenostech s mobilní aplikací Záchranka.
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Libor Kuchyňa vznesl dotaz na vedení účetnictví ZZS.
Vladislava Filová odpověděla, že je vedeno vnitropodnikové účetnictví na jednotlivé výjezdové
základny, podrobné členění na typy posádek a na jednotlivé oblasti.
Následovala diskuse o zajištění dostatečného počtu lékařů ZZS, mzdových nákladech na lékaře,
motivaci lékařů a „superzáchranářích“.
Lukáš Kettner sdělil, že situace ohledně počtu lékařů ZZS není dobrá a je třeba ji řešit. Motivace
není dostatečná, je zajímavá pouze pro mladé lékaře. Kraj Vysočina by měl provést průzkum
a zjistit, co by bylo skutečnou motivací pro lékaře.
Ivana Ryglová ředitelka Dětského centra Jihlava informovala, že minulý rok byl specifický v tom,
že přestaly fungovat služby, které se starají o rizikové děti. Za loňský rok přijalo dětské centrum
26 dětí. Přijímány jsou děti do 5 – 6 let, poskytována je péče zdravotní, rehabilitační,
psychosociální. Hlavní náplní je najít dětem vhodnou formu náhradní rodinné péče, či účinně
pomoci revitalizovat původní, biologickou rodinu.
Na základě dotazu Terezy Maškové pohovořila o poskytování hospicové péče.
Jana Fárová, ředitelka Trojlístku, centra pro děti a rodinu, představila zařízení, které poskytuje tři
služby: dětský domov pro děti do 3 let, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (krizová
lůžka) a doprovázení pěstounských rodin. 60 – 70 % dětí je přijímáno z Jihočeského kraje,
z toho důvodu na činnost (ústavní výchovu) přispívá od roku 2020 Jihočeský kraj, se kterým Kraj
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Vysočina uzavřel smlouvu do výše 6 mil. Kč za rok. V současné době probíhá transformace
zařízení.
Usnesení 002/02/2021/ZdK
Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
výsledky hospodaření a činnosti zdravotnických příspěvkových organizací dle materiálu
ZdK-02-2021-02, př. 1 a komentáře k výsledkům hospodaření dle materiálu
ZdK-02-2021-02, př. 2, vše za rok 2020.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
3. Aktuální epidemiologická situace v Kraji Vysočina
Vladimír Novotný uvedl, že epidemiologická situace není dobrá. Největší problém byl minulý
pátek (12. 3. 2021), kdy byla řešena možnost vyhlášení stavu ohrožení osob, nejhorší situace
byla v Nemocnici Havlíčkův Brod. Pohovořil o současné kapacitě lůžek intenzivní péče
v jednotlivých nemocnicích. V současné době je v Kraji Vysočina hospitalizováno 91 pacientů na
jednotkách intenzivní péče a 329 pacientů na standardních covidových lůžkách. Minulý týden byl
nárůst pacientů o 15 % na 100 tis. obyvatel, nyní 3% nárůst oproti minulému týdnu. Ve 100 % se
jedná o britskou mutaci. Neměnný je počet covid pozitivních zaměstnanců nemocnic (60 – 70).
Ze zasedání se omluvila členka komise Jana Nagyová.
V následné diskusi řešili členové komise především očkování a reprofilizaci lůžek.
4. Systém LPS v Kraji Vysočina
Vít Kaňkovský informoval, že tento bod byl na program komise zařazen na podnět
místopředsedy Radka Černého a měl by se týkat fungování LPS ve městě Žďár nad Sázavou.
V mezidobí došlo k jednání mezi zástupci vedení kraje a města a došlo k předběžné dohodě na
řešení dalšího fungování LPS ve Žďáru nad Sázavou.
Vít Kaňkovský doplnil, že Kraj Vysočina zřizuje 5 stanovišť LPS, v každé krajské nemocnici
jedno. Nemocnice Jihlava zajišťuje navíc víkendovou stomatologickou službu. Nemocnice
získávají na výkon LPS paušální částku. Zájem lékařů je malý, zajištění služby není pro
nemocnice snadné.
Tereza Mašková požádala o zaslání statistiky, jak je LPS využívána. Statistika bude zaslána
společně se zápisem.
V průběhu jednání se omluvili členové komise Zdeněk Faltus a Vít Kaňkovský.
5. Diskuze, různé
Termín příštího zasedání byl stanoven na čtvrtek 15. 4. 2021 od 15:30.
6. Závěr
Radek Černý poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání.
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MUDr. Vít Kaňkovský
předseda Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina

Ing. Soňa Měrtlová
tajemnice Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina
Zpracovala Dana Vrábelová dne 19. 3. 2021.
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