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

 

 

ZÁPIS č. 17/2022 
 

 
z jednání Výboru pro zdravotnictví ZJK, které se konalo dne 7. 11. 2022 na KÚ. 
 
Přítomni: MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA 

    Ing. Petr Hladík 
    Bc. Jan Hošek 

                 MUDr. Lukáš Mareš 
    Jindřiška Pokorná DiS. 
    MUDr. Michal Přibáň 
    MUDr. Ladislav Přívozník 
    Ing. Jan Smitka, MBA 
    MUDr. František Toušek    
    MUDr. Michal Turek, MBA  

                 MUDr. Libor Zdařil  
     
Omluveni: Mgr. Ivana Stráská 

      Michal Doktor  
  
Přizváni:  MUDr. Martin Kuba – omluven 
             Mgr. Petr Studenovský  
                 Mgr. Ivana Turková  
      Ing. Milan Rybák – omluven 
      doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová 
      doc. Ing. Lucie Kozlová Ph.D – omluvena 
          Ing. Michal Čarvaš, MBA – omluven 
      Bc. Jan Šusta  
 
Program jednání: 
1. Aktuální epidemiologická situace  
2. Návrh změny stanov obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.  
3. Dotační program Dostupná zdravotní péče v Jihočeském kraji – schválení žadatelů  
4. Různé 
 
Jednání řídil místopředseda výboru L. Přívozník. Na úvod konstatoval, že je přítomno 11 členů výboru, 
takže je výbor usnášeníschopný. Do programu bude dodatečně doplněn bod Zpráva o činnosti 
zdravotního výboru, kterou všechny výbory pravidelně předkládají zastupitelstvu, tentokrát v termínu 
15.12.2022. Upravený program byl odsouhlasen. 
 
 
1. Aktuální epidemiologická situace  
K. Kotrbová – okomentovala situaci opětovně za pomoci promítnutých grafů. Konstatovala, že situace 
se zlepšila díky teplejšímu počasí, stejná situace je i u ostatních akutních respiračních nákaz. Na území 
JčK jsme zachytili kmen chřipky A, výskyt je minimální. Zúčastnila se jako host jednání zdravotního 
výboru PS, kde se prezentovaly prognózy. Je třeba si uvědomit, že čísla incidence nejsou skutečná, 
protože lidé na testy nechodí. Se změnou počasí, kdy budeme víc v uzavřených prostorách a bude se 
méně větrat, lze očekávat navýšení případů onemocnění. Mělo by se vice propagovat očkování a 
stanovit strategie. 
Proběhla diskuse k významu očkování, statistikám úmrtí s covidem a na covid, způsobu sběru dat, 
možnostech očkování ze strany PL, očkování v pobytových zařízeních.  
P. Studenovský – informoval, že aktuálně je v jihočeských nemocnicích hospitalizováno 21 osob, žádná 
na JIP, žádné ECMO, 10 na kyslíku. Stav je setrvale nižší, v nemocnicích není žádný větší problém. 
V JčK je 40 tisíc lidí s 2.posilující dávkou, což je v porovnání s ostatními kraji dobré číslo. Ve všech 
nemocnicích se očkuje, máme očkovací látku na omikron, termínů je dostatek. Pobytovým zařízením 
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bylo nabídnuto očkování mobilními očkovacími týmy. PL mají možnost si objednávat potřebné vakcíny 
od distributora v malých baleních, které lze uchovávat v chladničkách. 
 
Usnesení č.23/2022/ZDV-17 
Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Jihočeského kraje  
bere na vědomí 
informaci o aktuální epidemiologické situaci.  
 
Hlasování: 
11/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
2. Návrh změny stanov obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.  
L. Přívozník – materiál jsme obdrželi, požádal I. Turkovou o komentář. 
I. Turková – předkládaná změna se týká rozšíření článku IV. Předmět podnikání a činnost společnosti, 
bod 1., o novou odrážku „podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady“. Z důvodu udržení 
příjmů za výkony vykazované zdravotním pojišťovnám má Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., zájem 
na rozšíření služeb poskytovaných nájemcům (poskytovatelům zdravotních služeb) v objektu polikliniky 
o služby v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady.  
P. Studenovský – dodal, že je třeba formálně upravit živnost. 
T. Fiala – je to známá praxe i v ostatních nemocnicích. 
 
Usnesení č.24/2022/ZDV-17 
Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
návrh změny stanov obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., IČO 26095157, která 
spočívá v rozšíření článku IV. Předmět podnikání a činnost společnosti, bod 1., o novou odrážku 
„podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady“; 
II. doporučuje 
zastupitelstvu kraje schválit změnu stanov obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., 
dle předloženého návrhu. 
 
Hlasování: 
11/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
3. Dotační program Dostupná zdravotní péče v Jihočeském kraji – schválení žadatelů 
L. Přívozník – konstatoval, že vše je uvedeno v důvodové zprávě. 
J. Smitka – oceňuje výsledky programu, do JčK přišlo 7-8 lékařů. Dotázal se, jakým způsobem kraj 
komunikuje s municipalitami, ví o tomto programu? Např. v Táboře bude za půl roku asi 1500-2000 lidí 
bez zubaře.  
I. Turková – sdělila, že už když se připravovala pravidla dotačního programu byla města a obce osloveny 
a pak opakovaně formou oznamovacího dopisu. S Táborem je komunikace velmi dobrá. Marketingová 
kampaň probíhá převážně mimo území JčK-billboardy, některá média a sociální sítě. Minimálně 
polovina lékařů se o programu dozvěděla přes marketingovou kampaň. 
L. Zdařil – dotázal se, zda se sledují názory oblastních stomatologických komor a nabídl případnou 
spolupráci.  
 
Usnesení č.25/2022/ZDV-17 
Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Jihočeského kraje  
I. bere na vědomí  
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádosti v rámci dotačního programu Jihočeského kraje 
Dostupná zdravotní péče v Jihočeském kraji dle přílohy; 
II. doporučuje 
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Dostupná 
zdravotní péče v Jihočeském kraji v celkové výši 4 029 000 Kč a uzavření smluv o poskytnutí dotace. 
 
 



 3 

Hlasování: 
11/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
4. Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví za období od 10.5. do 7.11.2022 
L. Přívozník – jedná se o pravidelně předkládanou zprávu o činnosti výboru zastupitelstvu kraje, kde je 
souhrnně uvedena činnost za dané období včetně přijatých usnesení. Bude předloženo na ZK 
15.12.2022. 
Bez další diskuse. 
 
Usnesení č.26/2022/ZDV-17 
Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Jihočeského kraje  
bere na vědomí  
Zprávu o činnosti Výboru pro zdravotnictví za období od 10.5. do 7.11.2022. 
 
Hlasování: 
11/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
5. Různé 
L. Přívozník – termíny jednání na další rok si stanovíme příště, až bude znám harmonogram 
zastupitelstva kraje.  
 
 
Jednání výboru bylo ukončeno v 16:00 hod., další termín je 12.12.2022. 
 
 
Zapsala: Iveta Kůzlová  
    
Ověřovatel: MUDr. Ladislav Přívozník 


