
Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Jihočeského kraje 
Tajemnice výboru: Iveta Kůzlová tel. 386720493, e-mail: kuzlova@kraj-jihocesky.cz 

 

 

ZÁPIS č. 10/2022 
 

 
z jednání Výboru pro zdravotnictví ZJK, které se konalo dne 14. 2. 2022 na KÚ. 
 
Přítomni: Mgr. Ivana Stráská 

    Michal Doktor 
    MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA 
    MUDr. Lukáš Mareš 

                Jindřiška Pokorná DiS. 
    MUDr. Michal Přibáň 

     MUDr. Ladislav Přívozník 
     MUDr. Michal Turek, MBA 
     MUDr. Libor Zdařil  
     
Omluveni: MUDr. František Toušek  

      Bc. Jan Hošek  
      Mgr. Tomáš Beck 
     Ing. Petr Hladík 

 
Přizváni: MUDr. Martin Kuba  
            Mgr. Petr Studenovský  
                Mgr. Ivana Turková 
     Doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová 
     MUDr. Zuzana Roithová, MBA – omluvena 
     doc. Ing. Lucie Kozlová Ph.D – omluvena 
         Ing. Michal Čarvaš, MBA 
     Bc. Jan Šusta  
 
Program jednání: 
1. Aktuální epidemiologická situace a vakcinace v Jihočeském kraji – informace 

2. Úspěch jihočeských nemocnic v celostátním průzkumu „Nejlepší nemocnice ČR" 

3. Představení jihočeských nemocnic – Nemocnice Prachatice, a.s. 

4. Koncepce zdravotnictví Jihočeského kraje – pracovní verze před veřejným projednáním (na stůl) 

5.Jednací řád výborů Zastupitelstva Jihočeského kraje – návrh na volbu místopředsedy Výboru pro 

zdravotnictví 

6. Plán činnosti Výboru pro zdravotnictví na rok 2022  

7. Různé 
 
I. Stráská – přivítala přítomné a konstatovala, že se výbor sešel v usnášeníschopném počtu. Návrhy na 
doplnění programu nejsou. 
 
Hlasování o programu jako celku: 
9/0/0 
 
 
1. Aktuální epidemiologická situace a vakcinace v Jihočeském kraji – informace 
K. Kotrbová – situaci znázorňují grafy průměrný denní výskyt a porovnání týdnu s předchozím rokem. 
Za minulý týden jsme zaznamenali první pokles,  incidence je ale stále vysoká. Virus se pohybuje 
v prostředí, které je promořené. Počty úmrtí jsou 1-2 za den, převážně neočkovaní a vysoké věkové 
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skupiny. Nastává období, kdy se bude rozvolňovat, nebude se testovat, budeme se řídit počtem 
hospitalizací. S teplejším obdobím se virus šíří méně. Uvidíme, co bude na podzim. 
M. Kuba – k situaci je optimističtější, společnost nemůže nést následky ekonomické, sociální a jiné za 
to, že skončí v nemocnici někdo, kdo se za rok a půl nenechal naočkovat. Sledujeme hospitalizace 
každý den a v této vlně jsme nepřekročili 200. Jediný problém v nemocnicích byl, že bylo více sestřiček 
v karanténě s dětmi, ale ani to zásadně neovlivnilo chod nemocnic. Predikovat podzim je ještě brzo. 
Postupně budeme omezovat očkovací centra, nyní se očkuje 1-2 dny v týdnu, v ČB nejsme schopni 
zaplnit ani jeden den; stáhneme testovací centrum z výstaviště.  Poděkoval všem nemocnicím, byli jsme 
připraveni na navýšení, po celou dobu jsme měli testovací kapacity do druhého dne. 
Dále poděkoval odboru zdravotnictví a kolegům z nemocnic za vznik Koncepce zdravotnictví JK 2022-
27. Je to materiál, kde popisujeme současný stav jihočeského zdravotnictví, ukazuje možnosti a vývoj 
do dalších let, dokument musíme mít i z důvodu možnosti čerpat dotace. Velká část se týká personální 
politiky. Nebude možné udržet vysokou odbornost na všech místech, možnost určité centralizace péče. 
Nedostatek lékařů je velký problém. Je to vidět u dětských lékařů, zubařů a u praktiků. Museli jsme 
udělat opatření, která se týkají dětské pohotovosti, jedná se o celostátní problém. Přes AKČR se 
podařilo vyjednat navýšení podílu příspěvku pojišťoven na fungování ZZS. Na radě kraje jsme vyhlásili 
1. vlnu dotačního programu pro lékaře. Máme odladěno 11-12 míst, kam budeme podporu směrovat, 
dokončuje se příprava marketingové podpory.   
I. Stráská – bylo by užitečné se podívat do našich nemocnic, můžeme udělat výjezdní zasedání 
zdravotního výboru.  
 
Usnesení č.1/2022/ZDV-10 
Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Jihočeského kraje  
bere na vědomí 
informaci o aktuální epidemiologické situaci a vakcinaci v Jihočeském kraji. 
 
Hlasování: 
9/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
2. Úspěch jihočeských nemocnic v celostátním průzkumu „Nejlepší nemocnice ČR" 
I. Stráská – konkrétní výsledky jsou obsažené v materiálu, který jsme si vyžádali. 
M. Čarvaš – jihočeské nemocnice se v poslední době umísťují na medailových příčkách, pravidelně 
vyhráváme v ekonomické zdraví díky stabilní ekonomické situaci v našich nemocnicích. 
Celostátní průzkum „Nejlepší nemocnice ČR“ je unikátní hodnocení českých nemocnic, které probíhá 
již 16. rokem.  V rámci tohoto porovnávání je osloveno celkem 150 nemocnic z celé České republiky s 
akutními lůžky. Tento průzkum realizuje HealthCare Institute, o.p.s. 
Cílem ankety je sestavit žebříček nemocnic dle jejich finanční kondice, míry bezpečnosti a také 
spokojenosti ambulantních, hospitalizovaných pacientů a zaměstnanců nemocnic. Vyhodnocení 
projektu probíhá za pomoci strukturovaných postupů vycházejících z metodiky strategického nástroje 
pro měření výkonnosti organizací – Balanced Scorecard. Podrobnější informace o způsobu hodnocení 
jsou k dispozici na http://www.hc-institute.org  
Jihočeské nemocnice se v hodnocení HealthCare Institute dlouhodobě umisťují na nejvyšších příčkách.  
T. Fiala – umístění v žebříčcích je důležité jako zpětná vazba a využívá se i při akreditacích. 
 
Usnesení č. 2/2022/ZDV-10 
Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Jihočeského kraje  
bere na vědomí 
informaci o úspěchu jihočeských nemocnic v celostátním průzkumu „Nejlepší nemocnice ČR". 
 
Hlasování: 
9/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 

3. Koncepce zdravotnictví Jihočeského kraje – pracovní verze před veřejným projednáním 

P. Studenovský – odbor zdravotnictví v souladu se schváleným harmonogramem předkládá 
k připomínkám návrh Koncepce zdravotnictví Jihočeského kraje 2022–2027 včetně Přílohy č. 1.  
Vzhledem ke skutečnosti, že materiál nebyl zaslán v rámci řádné pozvánky na jednání výboru,  
a vzhledem k jeho obsažnosti je možno mimo připomínky při jednání výboru nadále připomínky 

http://www.hc-institute.org/
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uplatňovat i nadále v rámci veřejného projednání. Veřejné projednání proběhne v termínu 15.02.-
23.02.2027. Odkaz na dokument: Koncepce zdravotnictví JK 2022-27  
Po vypořádání připomínek bude dokument předložen dne 17. 3. 2022 k projednání radě kraje a dne  
31. 3. 2022 zastupitelstvu kraje. P. Studenovský dále seznámil se strukturou a obsahem dokumentu.   
I. Stráská – zásadní připomínky bychom měli být schopni říci. 
L. Mareš – děkuje za zpracování materiálu v souladu s účelem, kterému slouží. Postrádá tam zmínku o 
právech pacientů. Je to čím dál významnější aspekt zdravotnictví, deklarativně by mohlo být zmíněno i 
v koncepci.  
I. Stráská – navrhuje přidat do části, kde se zmiňuje kvalita péče. 
P. Studenovský – děkuje za připomínku, bude zapracováno. Budeme mít ještě jedno jednání výboru 
před ZK, tam bude k dispozici finální forma.  
Žádné zásadní připomínky nebyly vzneseny, bylo přistoupeno k hlasování. 
 
Usnesení č.3/2022/ZDV-10 
Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí  
návrh Koncepce zdravotnictví Jihočeského kraje 2022–2027; 
II. doporučuje 
po vypořádání připomínek v rámci veřejného projednání předložit Koncepci zdravotnictví Jihočeského 
kraje 2022–2027 k projednání zastupitelstvu kraje. 
 
Hlasování: 
9/0/0 
Usnesení bylo přijato 
 
 
4. Jednací řád výborů Zastupitelstva Jihočeského kraje – návrh na volbu místopředsedy Výboru pro 
zdravotnictví 
I. Stráská – v souvislosti s novým jednacím řádem platným od 1.1.2022 je nutné ustanovit 
místopředsedu, volba je v kompetenci zastupitelstva kraje.  
 
Usnesení č. 4/2022/ZDV-10 
Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Jihočeského kraje 
navrhuje 
zastupitelstvu kraje zvolit za místopředsedu MUDr. Ladislava Přívozníka. 
 
Hlasování: 
8/0/1 
Usnesení bylo přijato. 
  
 
5. Plán činnosti Výboru pro zdravotnictví na rok 2022  
I. Stráská – plán činnosti budeme předkládat ke schválení zastupitelstvu kraje. Obsahuje termíny do 
června letošního roku, stálá a aktuální témata na celý rok. Bylo by dobré v rámci výjezdních zasedání 
navštívit jednotlivé jihočeské nemocnice. Na dnešním jednání se seznámíme formou prezentace 
s Nemocnicí Prachatice, a.s., příště bychom se tam mohli podívat. 
 
Usnesení č. 5/2022/ZDV-10 
Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Jihočeského kraje 
souhlasí 
s plánem činnosti na rok 2022. 
 
Hlasování: 
9/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
6. Představení jihočeských nemocnic – Nemocnice Prachatice, a.s. 

M. Čarvaš – nemocnice vznikla v roce 1905, od roku 2005 je součástí holdingu jihočeských nemocnic. 
S počtem 400 zaměstnanců se řadí mezi největší zaměstnavatele regionu. Formou prezentace pak 

https://www.kraj-jihocesky.cz/node/5175
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seznámil s druhy poskytované péče, vybavením nemocnice, počty výkonů, personálním obsazením,  
ekonomickými výsledky atd. 
 
Usnesení č. 51/2022/ZDV-10 
Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Jihočeského kraje 
bere na vědomí  
informace o Nemocnici Prachatice, a.s. 
 
Hlasování: 
9/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
7. Různé 
T. Fiala – vrátil se ke covidu, měli bychom být opatrní, ještě to není za námi. V minulém týdnu museli 
uzavřít jednu stanici, měli tam 5 sester v izolaci. Za víkend přišlo 8 covid pozitivních k hospitalizaci a 
současně měli 6 úmrtí. Jednalo se o starší ročníky, nikdo z nich nebyl očkovaný.  
M. Čarvaš – podpořil T. Fialu; v Prachaticích mají od pátku nárůst z 12 na 22 hospitalizací. V Praze je 
situace fajn, zachytila omikronovou epidemii na začátku, tady to bude ještě doznívat. 
I. Stráská – je to varování, ale musíme se s tím naučit žít. Je třeba dohodnout rozumná opatření, musíme 
být připraveni rychle reagovat. Plošná opatření se budou dělat těžko. 
K. Kotrbová – informace od ředitelů nemocnic je důležitá. Je nutné se připravit na podzim, abychom 
zamezili případnému nekontrolovanému šíření ve školní populaci. 
P. Studenovský – doplnil, že máme naočkovaných 65 %. V kategorii 60+ je to 90 %, přibližně 14 až 15 
tisíc osob v této věkové skupině je neočkovaných. Posilující dávku má 40 % lidí . Od února má o první 
dávku zájem 20 lidí za den, očkování je na mrtvém bodě. Situaci nezmění ani vakcína Novavax, možnost 
předregistrace využilo v JK 520 osob.  
L. Zdařil – bavíme se o podzimu, ale teď se přestane testovat ve školách, a to může situaci změnit. 
Nákaza ze škol se může přesunout do seniorní kategorie, což by mohlo zatížit nemocnice. Jako kraj 
bychom mohli přijmout autonomní opatření např. na podchycení symptomatických jedinců třeba 
měřením teploty. Bylo by možné toto doporučit ředitelům škol a školek formou nějakého metodického 
poučení. Dává ke zvážení tento podnět. 
K. Kotrbová – v některých firmách se podobný screening provádí, asi by se to dalo pro školy pořídit, byl 
by to první filtr. Sdělila, že sami ředitelé hodnotili testování jako potřebný krok.  
Na závěr poděkovala zaměstnancům krajského úřadu i dalším ze státní správy za pomoc v uplynulém 
období. 
 
Po vyčerpání všech bodů programu bylo jednání výboru ukončeno v 16:40 hod. 
 
 
Zapsala: Iveta Kůzlová  
    
Ověřovatel: Mgr. Ivana Stráská 


