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

 

 

ZÁPIS č. 19/2023 
 

 
z jednání Výboru pro zdravotnictví ZJK, které se konalo dne 30. 1. 2023 na KÚ. 
 
Přítomni: Mgr. Ivana Stráská 

    Michal Doktor 
    MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA 
    Ing. Petr Hladík 
    Bc. Jan Hošek 
    MUDr. Michal Přibáň 
    MUDr. Ladislav Přívozník 
    Ing. Jan Smitka, MBA 
    MUDr. František Toušek    
    MUDr. Michal Turek, MBA  

                 MUDr. Libor Zdařil  
     
Omluveni: Jindřiška Pokorná DiS.   
 
Přizváni:  MUDr. Martin Kuba  
             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  
      Bc. Jan Šusta – omluven  
 
Program jednání: 
1. Aktuální epidemiologická situace  
2. Dotační program Dostupná zdravotní péče v Jihočeském kraji 2023 
3. Urgentní příjmy – připravenost jihočeských nemocnic 
4. Informace – úhrady pojišťoven, situace v lékárnách 
5. Různé 
 
Jednání zahájila a řídila předsedkyně výboru I. Stráská. Konstatovala, že je přítomno 11 členů výboru 
a výbor je usnášeníschopný. Program i materiály k jednání byly zaslány e-mailem. Na stůl je přiložen 
informační materiál, který jsme obdrželi od stomatologické komory. Uvedenému tématu se dlouhodobě 
výbor věnuje, je to pouze informace, nejedná se o zásah do programu. Návrhy na doplnění programu 
nejsou. 
 
Hlasování o programu jako celku: 11/0/0 
Program jednání byl odsouhlasen. 
 
 
1. Aktuální epidemiologická situace  
K. Kotrbová – dle grafu akutních respiračních onemocnění je vidět, že jsme nad epidemickým prahem. 
Významný nárůst onemocnění byl v 50. týdnu, vrchol o Vánocích a v prvním týdnu tohoto roku. Nyní 
mírný pokles, ale držíme se stále vysoko. Máme v kraji hlášeno 25 závažných průběhů a 10 úmrtí na 
chřipku. Máme zmapovanou proočkovanost v sociálních službách, která je kolem 65 %. Covid nám 
v tuto chvíli nedělá žádné problémy, denně 25 případů. Jsou hlášeny i výjezdy ZZS, žádné úmrtí na 
covid.  
 
Usnesení č. 1/2023/ZDV-19 
Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Jihočeského kraje  
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bere na vědomí 
informaci o aktuální epidemiologické situaci.  
 
Hlasování: 
11/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
I. Stráská – přivítala pana hejtmana, který se dostavil na jednání a předala mu slovo. 
M. Kuba – informoval o aktuálních záležitostech, které se řeší v oblasti zdravotnictví: úspěšný dotační 
program pro získání nových lékařů bude pokračovat i v letošním roce, marketingová kampaň byla 
pozastavena v období vánočních svátků. Nově se bude program vztahovat i na lékaře do jihočeských 
nemocnic. Podařilo se tím vyřešit problém s gynekologií v prachatické nemocnici. Připravujeme 
investiční akce na příští rok, klíčová je výzva na urgentní příjmy. Měla by vyběhnout letos na podzim, 
s řediteli nemocnic je odladěno, všichni souhlasí. Ministerstvo dodrželo navýšení do ZZS, kraj tím letos 
ušetří 150 mil. Kč. Toto bychom potřebovali zastabilizovat, a dále pokračovat v jednáních, cílem je 
dosáhnout financování 50 na 50 (kraj/ ministerstvo). Dále se s ministerstvem řeší LPS, nyní dle zákona 
musí zajistit kraj a také financovat, nově by tuto povinnost dostaly pojišťovny, musely by se vydefinovat 
parametry, aby bylo rovnoměrné pokrytí. V březnu bude jednání AKČR s vládou. V pracovní skupině se 
zabýváme budoucností stomatologie, není možné, aby zubaři odcházeli zcela mimo systém. To by se 
mělo legislativně vyřešit. Zubní pohotovosti jsou v kraji celkem dobře zajištěny.  
 
 
2. Dotační program Dostupná zdravotní péče v Jihočeském kraji 2023 
I. Turková – jedná se o upgrade stávajícího dotačního programu. S ohledem na jeho úspěšnost 
navrhujeme pokračování i v roce 2023. Dotační program bude opět cílit na podporu příchodu lékařů 
primární ambulantní péče i ambulantních specialistů. Z důvodu nedostatku lékařů ve vybraných oborech 
zdravotní péče a s tím související možné ohrožení poskytování některých oborů lůžkové péče v 
nemocnicích Jihočeského kraje či poskytování neodkladné péče v rámci ZZS navrhujeme rozšíření 
programu o podporu příchodu lékařů vybraných odborností i do organizací založených či zřízených 
krajem v oblasti zdravotnictví. Oprávněným příjemcem dotace je vždy lékař nově získaný pro práci v 
Jihočeském kraji.  
Celková maximální podpora jednomu příjemci 1 500 000 Kč a je tvořena motivačním bonusem v celkové 
výši 600 000 Kč a příspěvkem na úhradu nákladů spojených s bydlením příjemce v celkové výši 900 
000 Kč.  
Závazek příjemce poskytovat zdravotní služby v předem definovaném oboru zdravotní péče na předem 
definovaném místě poskytování zdravotních služeb či u předem definovaného poskytovatele 
zdravotních služeb založeného či zřízeného krajem je stanoven na dobu 5 let. Podpora bude příjemci 
postupně vyplácena dle stanoveného harmonogramu. 
Program je koncipován jako kontinuální, jednotlivé výzvy budou vyhlašovány dle potřeb zajištění 
dostupnosti konkrétního oboru zdravotní péče v konkrétním místě či u poskytovatele založeného či 
zřízeného krajem. 
Prostředky v objemu 5 000 000 Kč ročně ke krytí těchto smluv jsou již alokovány ve schváleném 
rozpočtu kraje na rok 2023. 
 
 
Usnesení č. 2/2023/ZDV-19 
Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Jihočeského kraje  
I. bere na vědomí  
dotační program Dostupná zdravotní péče v Jihočeském kraji 2023;  
II. doporučuje  
zastupitelstvu kraje  
1. schválit dotační program Jihočeského kraje Dostupná zdravotní péče v Jihočeském kraji 2023 s 
celkovou alokací pro rok 2023 ve výši 5 000 000 Kč,  
2. pověřit radu kraje  
a) vyhlášením dotačního programu Dostupná zdravotní péče v Jihočeském kraji 2023,  
b) vyhlašováním jednotlivých výzev dotačního programu,  
c) schvalováním pravidel dotačního programu,  
d) schvalováním a jmenováním členů hodnotící komise,  
e) rozhodováním o změnách pravidel nebo o ukončení příjmu žádostí do dotačního programu,  
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3. schválit vzor Smlouvy o poskytnutí dotace – ambulantní poskytovatelé dle přílohy č. 1,  
4. schválit vzor Smlouvy o poskytnutí dotace – založené a zřízené organizace dle přílohy č. 2. 
 
Hlasování: 
11/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
3. Urgentní příjmy – připravenost jihočeských nemocnic  
P. Studenovský – informoval o připravenosti nemocnic k podání žádostí do IROP. Máme ve spolupráci 
s OZDR vypracovaný přehled žádostí do výzvy. Alokace na celou ČR je 1,5 mld. a předpokládaný počet 
urgentních příjmů 96. Žádat chtějí všechny jč. nemocnice s výjimkou Dačic, kde není akutní lůžková 
péče. Některé nemocnice urgentní příjmy mají vybudované, první byl v J. Hradci, ten už přestává 
dostačovat, je potřeba větších prostor a koncepční změna. Čekáme na upřesnění výzvy, ČK a PT by 
chtěly zapracovat magnetickou rezonanci, ČB heliport, TA, ST nové vybudování. 
 
Usnesení č.3/2023/ZDV-19 
Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Jihočeského kraje  
bere na vědomí  
informaci o stavu urgentních příjmů a připravenosti jihočeských nemocnic. 
 
Hlasování: 
11/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
4. Informace – úhrady pojišťoven, situace v lékárnách  
M. Čarvaš – aktuálně je situace taková, že se 2 pojišťovnami nemáme uzavřený rok 2021. Uzavřeno je 
s OZP, VoZP, ZPMV, s ČPZP dohoda není dotažena do konce. VZP od října kontroluje ošetřovací dny 
s covidem. Rok 2022: péče se dovykazuje do konce března, teď se bude uzavírat, většina nemocnic 
splnila produkci. Bylo zahájeno dohadovací řízení na rok 2024, bude probíhat do konce června, je tam 
automatická valorizace za státní pojištěnce.  
Situace v lékárnách: jedná se o výpadky napříč skupinami léků, antibiotika, antivirotika, protizánětlivé 
léky, inzulíny, růstové hormony, léky na snižování tlaku, proti bolesti. Výpadky jsou buď krátkodobé 
v řádu týdnů – dá se překlenout ze zásob, nebo dlouhodobé v řádu měsíců – lékárníci se snaží dojít 
k nějaké záměně. Stále jsme schopni pacienta léčit, ale je to náročné na práci lékárníků a lékařů. 
Některé léky jsme schopni vyrobit z určených látek. Příčiny výpadků jsou dány závadou v kvalitě, nejsou 
obaly, aplikátory, nedostatek účinných látek. V rámci jč. nemocnic funguje dobrá spolupráce mezi 
lékárnami, navzájem si vypomáhají.  
 
Usnesení č.4/2023/ZDV-19 
Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Jihočeského kraje  
bere na vědomí 
informaci o úhradách zdravotních pojišťoven jihočeským nemocnicím a situaci v lékárnách. 
 
Hlasování:  
11/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
5. Různé 
I. Stráská – navrhuje podívat se do dolního areálu nemocnice ČB a podívat se na záměry využití.  
Bez další diskuse. 
 
 
Po vyčerpání všech bodů programu bylo jednání ukončeno v 16:45 hod. 
 
 
Zapsala: Iveta Kůzlová  
    
Ověřovatel: Mgr. Ivana Stráská 


