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ZÁPIS č. 16/2022 
 

 
z jednání Výboru pro zdravotnictví ZJK, které se konalo dne 10. 10. 2022 v Nemocnici Český 
Krumlov, a.s. 
 
Přítomni: Mgr. Ivana Stráská 

    MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA 
    Bc. Jan Hošek 

                 MUDr. Ladislav Přívozník 
    MUDr. František Toušek  

                 MUDr. Libor Zdařil  
     
Omluveni: Michal Doktor 

      Ing. Petr Hladík 
      MUDr. Lukáš Mareš 
     Jindřiška Pokorná DiS. 
      MUDr. Michal Přibáň 
      Ing. Jan Smitka, MBA  
      MUDr. Michal Turek, MBA  

 
Přizváni: MUDr. Martin Kuba – omluven 
            Mgr. Petr Studenovský – omluven 
                Mgr. Ivana Turková – omluvena 
     Ing. Milan Rybák – omluven 
     Doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová 
     Mgr. Vojtěch Remeň, MBA 
     doc. Ing. Lucie Kozlová Ph.D – omluvena 
         Ing. Michal Čarvaš, MBA – omluven 
     Bc. Jan Šusta – omluven 
 
Program jednání: 
1. Aktuální epidemiologická situace  
2. Tisková zpráva ČSK a rozprava k předchozímu materiálu týkající se reformy stomatologické péče 
3. Nemocnice Český Krumlov, a.s. - představení nemocnice a prohlídka areálu 
 
 
I. Stráská – na úvod poděkovala panu řediteli za možnost uspořádat jednání v nemocnici Český 
Krumlov. Přivítala přítomné a konstatovala, že se výbor nesešel v usnášeníschopném počtu, jednání 
bude bez usnesení. J. Hošek navrhl doplnění programu o bod Různé, který zařadíme před prohlídku 
nemocnice. S takto navrženým programem všichni souhlasili. 
 
1. Aktuální epidemiologická situace  
K. Kotrbová – situaci znázorňují grafy, situace je jiná než loni, ve stejném období bylo 30 případů za 
den, letos je to 300. Tato čísla je třeba brát s rezervou, skutečnost bude 2x vyšší, tedy 600 případů 
denně. Nyní se neaplikují žádná protiepidemická opatření. Druhý graf znázorňuje úmrtnost za letní 
měsíce v letech 2020–2022, letos je situace horší než v loňském roce. Podzimní vlna teprve začne, 
nastartovali jsme z nebezpečných čísel. Je třeba naočkovat seniory a chronicky nemocné novou 
vakcínou.  
Následně proběhla diskuse k očkování, druhům a účinnosti nových vakcín a vakcinační strategii, ze 
které vyplynulo doporučení vhodně načasovat očkování v domovech pro seniory, apelovat na praktické 
lékaře, aby naočkovali rizikové skupiny, posílit informační kampaň, obnovit centrální odesílání SMS s 
nabídkou očkování. 
I. Stráská – můžeme požádat paní ředitelku Kotrbovou, zda by předala naše doporučení. 
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2. Tisková zpráva ČSK a rozprava k předchozímu materiálu týkající se reformy stomatologické péče 
 
I. Stráská – na minulém jednání jsme si řekli, že se vrátíme k diskusi k reformě stomatologické péče, 
MUDr. Zdařil nám k tomuto poskytl stanovisko ČSK. 
L. Zdařil – informoval, že jsou v kontaktu s ministerstvem zdravotnictví, je ustanovena komise k reformě 
stomatologické péče pod vedením náměstkyně Rögnerové. Jsou zde rovněž zástupci zdravotních 
pojišťoven, UZIS, právní aparát ministerstva, ČSK. Potřebujeme zjistit a objektivizovat počet lidí, kteří 
nemohou sehnat registraci. Diskutovala se možnost obnovit půlroční prevence, což nyní není vhodné, 
je třeba dokončit minimálně tento rok a pak vyhodnotit. Na stole je návrh vzdělávacího oboru 
diplomovaná asistentka zubního lékaře a některých nutrologických záležitostí. Jedná se o spolupráci 
s paní Košťálovou(SZÚ), která zpracovává problematiku stravování ve veřejných stravovacích 
zařízeních školského typu a nemocnic. Jsou zde zajímavé podněty, které by se daly využít v našich 
zařízeních.  
I. Stráská – spolupráce s krajem při sbírání dat je možná, je až s podivem, že stát data nemá. 
Propojením UZIS a ZP by bylo možno základní potřebná data získat, to ale dosud nefungovalo. 
L. Zdařil – některá data může dodat UZIS, bylo konzultováno jejich poskytnutí. Potřebujeme data na 
regionální úrovni, regionální odlišnost je veliká. Díky zavedení agregovaných plateb bychom mohli mít 
k dispozici data o registracích. Je třeba zmapovat nesmluvní ordinace.  
 
3. Různé 
J. Hošek – dotázal se, zda MUDr. Slabý, který uspěl v senátních volbách, bude nadále vykonávat funkci 
ředitele ZZS JčK. 
I. Stráská – nemá žádnou informaci, zjistí.  
L. Zdařil – informoval o možnosti vzniku lokálního pilotního projektu v nemocničním stravování, vidí 
možnost zapojit jihočeské nemocnice. 
I. Stráská – můžeme projednat na poradě ředitelů nemocnic a JčN, a.s. Jihočeské nemocnice se nebrání 
inovativním postupům. 
 
4. Nemocnice Český Krumlov, a.s. - představení nemocnice a prohlídka areálu  
V. Remeň – představil nemocnici, která má cca 450 zaměstnanců a poskytuje péči v objemu okresní 
nemocnice. Zajišťuje základní péči, následnou péči, ambulantní segment. Třetinu lůžkového fondu tvoří 
následná lůžková péče, což je v souladu s krajskou koncepcí.  V současné době probíhá obnova budov 
areálu, jsme zhruba v polovině. Prohlédneme si internu, kde se schyluje k rekonstrukci, prostory již jsou 
nevyhovující.  Následná péče je opravená, porodnice a dětské zcela nové. Posledním krokem by pak 
měla být rekonstrukce chirurgie.  
Následovala prohlídka prostor za doprovodu předsedy představenstva Mgr. Vojtěcha Remeně a členky 
představenstva MUDr. Dany Kopřivové, kteří poskytli odborný výklad. 
 
Po absolvování exkurze bylo jednání výboru ukončeno v 17:15 hod. Další jednání je naplánováno na 
7.11.2022. 
 
 
 
Zapsala: Iveta Kůzlová  
    
Ověřovatel: Mgr. Ivana Stráská 


