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

 

 

ZÁPIS č. 2/2021 
 

 
z jednání Výboru pro zdravotnictví ZJK, které se konalo videokonferenčně dne 8. 2. 2021  
 
 
Přítomni: Mgr. Ivana Stráská 
     MUDr. Bc. Tomáš Fiala MBA 
     Bc. Jan Hošek 
     Ing. Petr Hladík 
     MUDr. Lukáš Mareš 
     MUDr. Michal Přibáň 
     MUDr. Ladislav Přívozník 
     Jindřiška Pokorná DiS. 
     MUDr. František Toušek – pozdější příchod 
     MUDr. Michal Turek MBA 
     MUDr. Libor Zdařil 

        
Omluveni: Mgr. Tomáš Beck 
       Michal Doktor 
 

 
Přizváni: MUDr. Martin Kuba, hejtman  
            Mgr. Petr Studenovský, vedoucí OZDR  
                Ing. Milan Rybák, OZDR 
     Doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová 
     MUDr. Zuzana Roithová 
     MUDr. Marek Slabý 
 doc. Ing. Lucie Kozlová Ph.D 
 
 
   
Program jednání: 
1. Aktuální epidemiologická situace v Jihočeském kraji 

2. Vakcinace obyvatel Jihočeského kraje – průběžná informace 

3. Koncepce zdravotnictví Jihočeského kraje – informace 

4. Materiály OZDR předkládané do ZK 11.2. 

5. Zdravotnická záchranná služba JK 

6. Různé 

 
Jednání zahájila a řídila předsedkyně výboru I. Stráská. Návrhy na doplnění programu nejsou, program 
jednání byl odsouhlasen. 
 
1. Aktuální epidemiologická situace v Jihočeském kraji 
K. Kotrbová – situace v JK je celkem klidná, na rozdíl od Karlovarského a Plzeňského kraje. V minulém 
týdnu přibylo denně 350 
Máme 40 pozitivních zdravotnických pracovníků, 23 nákaz ve zdravotnických zařízeních. Aktuálně je 
4951 pozitivních. Proočkováno je 62% klientů v sociálních službách, 42% má obě dávky. 50% 
zaměstnanců je proočkováno 1 dávkou. Bylo provedeno 38000 antigenních testů, z toho 1400 pozitivní 
záchyt, tj. 3,5 %. Stále platí doporučení 3 R. Důležité je vyhodnocovat rizika, malé obchody, služby, 
sjezdovky by neměly být problém, pokud se budou dodržovat pravidla. V JK je klastr hepatitidy A, máme 
hlášených 109 případů. 
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I. Stráská – poděkovala za informace, činnost KHS byla pozitivně hodnocena při pořádání MS 
v cyklokrosu v Táboře. 
L. Zdařil – v posledních dnech je politický tlak na zahájení výuky ve školách, je již známo, jak se bude 
testovat? 
M. Kuba – zatím není vydefinováno, ministr Plaga zvažuje PCR testy jednou týdně. Ideální by bylo 
použít co nejméně invazivní testy (ze slin, žvýkací testy), týden je příliš dlouhá doba. Jasno není, bude 
se o tom diskutovat.  
K. Kotrbová – také nemají žádné informace, logisticky to bude složité, neznáme četnost testování. 
Navrhuje střídání dětí dopoledne/odpoledne. 1 PCR test za týden je málo. 
I. Stráská – připomněla situaci v září minulého roku, kdy byl vysoký počet nakažených kontaktů ze škol. 
Náš odbor školství dostal za úkol připravit možnost střídavé výuky žáků. 
Z. Roithová – dostává různé nabídky testů, předává je k posouzení genetické laboratoři, antigenní testy 
jsou málo citlivé, PCR mají výsledek až 2.den. 
T. Fiala – je známo, kdo a jak bude pravidelně testovat? Hlásí se i firmy, které mají zájem testovat 
zaměstnance. 
Z Roithová – v ČR není pro samotestování vytvořená legislativa, je to záležitost ministerstva 
zdravotnictví. Nebudeme bránit firmám, aby dělali vlastní screening.  
P. Hladík – přednostně by očkoval i pedagogy. Pokud budou děti ve školách, potřebujeme i zdravé 
pedagogy, aby je měl kdo učit. 
I. Stráská – souhlasí, měl by to být 1. krok k návratu do škol. 
 
 
2. Vakcinace obyvatel Jihočeského kraje – průběžná informace 
M. Kuba – aktuálně je dokončena většina očkovacích center v kraji, buduje se Tábor. Budeme schopni 
naočkovat 6500 lidí denně, 190 000 za měsíc. V JK máme 520 000 osob nad 18 let, za předpokladu, 
že bude 70% zájem o očkování, můžeme ve 2 dávkách naočkovat během 4 měsíců. Kapacity center 
jsou připravené, nejsou vakcíny. V registru je 9500 seniorů nad 80 let, kteří čekají. Příští týden obdržíme 
Modernu ve více dávkách. Do konce února by měla být naočkována kategorie 80+ a zdravotníci. Ve 
spolupráci se starosty budeme řešit imobilní a komplikované pacienty. Zapojení praktických lékařů se 
řeší celorepublikově, předpoklad je duben, zatím nemají přístup do registru. V regionech budou rozdíly 
v rychlosti očkování. Co se týká pedagogů, je to relevantní debata. Cílem očkování je ochrana 
veřejnosti, snížení úmrtnosti, zamezení zahlcení nemocnic a ochránit zdravotníky. Většina komplikací 
je v kategorii 60+. Je třeba pustit do registru 70+ a 60+. V březnu mají přijít vakcíny ve velkých číslech, 
situace se uklidní. 
P. Hladík – děkuje za odpověď, jeho dotaz pramenil z toho, že 1. března se mají otevřít školy a zaznělo 
zde, že ve školách je potenciální nebezpečí. 
M. Kuba – je to politikum, je možné, že přijde pokyn očkovat učitele. V JK dostali učitelé respirátory. 
K. Kotrbová – upřesnila, že z epidemiologického hlediska byl přenos od žáků do rodin, pak následně do 
zaměstnání. 
I. Stráská – v rodinách pak docházelo k přenosu na prarodiče, pak do zařízení sociálních služeb. 
Dodala, že V ČR jsou kantoři ve vyšším věku; očkování nechrání před nákazou. 
 
Usnesení č.3/2021/ZDV-2 
Zdravotní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje  
bere na vědomí  
1. informaci o aktuální epidemiologické situaci v Jihočeském kraji 
2. průběžnou informaci o vakcinaci obyvatel Jihočeského kraje. 
 
 
Hlasování: 
9/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
3. Koncepce zdravotnictví Jihočeského kraje – informace 
I. Stráská – obdržela připomínku od L. Mareše. Platnost koncepce skončila v roce 2020, je třeba 
aktualizovat. Na dalším jednání zastupitelstva je třeba ji prodloužit do roku 2021 v souladu s programem 
rozvoje kraje  
P. Studenovský – blíží se výzvy nových operačních programů, je potřeba mít zaktualizovaný dokument. 
Připravují se dílčí podklady. 
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L. Mareš – zaslal své podněty, jak se k tomu postavíme jako výbor. Přednesl požadavek na stanovení 
harmonogramu, soupis subjektů, které se budou vyjadřovat, ideový základ. 
P. Studenovský – politický ideový základ musí říct politici. K připomínkování sdělil, že již předchozí 
koncepce prošla připomínkovým procesem a počítá se s tím i nyní. K různým pracovním skupinám je 
skeptický, do konce roku je dost krátký termín. 
I. Stráská – do příštího jednání výboru dáme harmonogram, aby vše vázalo na PRK. Zásadní body bude 
definovat hejtman, který má v gesci zdravotnictví. 
T. Fiala – na minulé koncepci se podílely i nemocnice, souhlasí, že je třeba odložit do konce roku. Blíží 
se evropské fondy React, IROP a musíme být v souladu s PRK.  
I. Stráská – abychom mohli podávat žádosti do projektů, musíme mít platnou koncepci. 
P. Hladík – materiál je obsáhlý, nový není otázkou pár týdnů, souhlasí s prodloužením platnosti. 
Navrhuje participaci na dílčích částech v průběhu zpracování, ještě před dokončením dokumentu. 
I. Stráská – příště budeme mít harmonogram, následně se připraví dílčí materiály po jednotlivých 
úsecích pro zdravotní výbor a po zapracování připomínek budou postoupeny dál. 
 
 
Usnesení č.4/2021/ZDV-2 
Zdravotní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje  
I. bere na vědomí  
informaci o stavu Koncepce zdravotnictví Jihočeského kraje; 
II. doporučuje  
zastupitelstvu kraje 
1. prodloužit platnost stávající Koncepce zdravotnictví dokonce roku 2021, 
2. uložit odboru zdravotnictví zahájit přípravu aktualizace Koncepce zdravotnictví Jihočeského kraje 
na roky 2022–2027 v souladu s Programem rozvoje kraje. 
 
Hlasování: 
9/0/0 
 
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Materiály OZDR předkládané do ZK 11 .2. 2021 
Poskytnutí individuální účelové dotace nemocnicím založeným Jihočeským krajem ke krytí 
mimořádných odměn zaměstnanců nemocnic v souvislosti s pandemií Covid-19 
 
I. Stráská – materiál jsme obdrželi. 
P. Studenovský – v předvánoční době byl velký tlak na to, aby rodiny mohly navštívit své blízké 
v domovech pro seniory, a proto bylo rozhodnuto o prodloužení provozní doby testovacích míst ve všech 
nemocnicích. Finance byly vyčleněny z prostředků krajského úřadu (krácení odměn zaměstnanců KÚ). 
Materiál obsahuje konkrétní informace. Celková částka je 1 320 606 Kč. 
P. Hladík – vznesené dotazy směřovaly k tomu, že na Písecku testovali i praktičtí lékaři mimo svoji 
povinnost nad rámec pracovní doby, je to jednostranně postavené. 
I. Stráská – před Vánocemi spustit masové testování nebylo úplně šťastné, kraj chtěl ocenit pracovníky, 
kteří věnovali své další úsilí, aby mohly být navýšeny testovací kapacity.  
Z. Roithová – doplnila, že jihočeské nemocnice byly v této době maximálně vytíženy PCR testy, nad to 
se testovali učitelé a dále lidé, kteří chtěli navštívit své blízké v domovech pro seniory. Otestovalo se 
navíc několik tisíc lidí, bylo otevřeno od 6 do 22 hodin. Další nápor byl pak mezi svátky. Pro zajímavost, 
nasazení vojáci neměli na rozdíl od zdravotníků povinnost sloužit svátky. 
K. Kotrbová – bylo to velmi těžké období, denně kolem 1000 případů, projevilo se zde otevření škol 
krátce před Vánocemi. 
M. Slabý – odměny za podzimní vlnu pandemie Covid -19 slíbilo i ministerstvo zdravotnictví. Asociace 
krajů by mohla vyvinout tlak na dodržení slibu. 
L. Zdařil – nesedí výše odměny, při propočtu nesedí hodinové sazby. 
P. Studenovský – měla to být čistá tisícovka pro pracovníky, částka je navýšená o odvody. 
P. Hladík – chtěl poukázat na to, že se to netýká pouze zdravotníků v nemocnicích, mělo by se týkat i 
ostatních zdravotníků a také pracovníků v sociálních zařízeních. 
I. Stráská – souhlasí, v tomto duchu se může vyjádřit sociální komise. 
 
 



 4 

Usnesení č.5/2021/ZDV-2 
Zdravotní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje  
doporučuje  
zastupitelstvu kraje schválit mimořádné odměny pro zdravotníky za práci v boji proti podzimní vlně 
pandemie Covid-19 a testování během Vánoc. 
 
Hlasování: 
9/0/0 
 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
Usnesení č.6/2021/ZDV-2 
Zdravotní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje  
žádá 
Asociaci krajů ČR, aby vyvinula tlak na vládu na dodržení slibu odměnit zdravotníky za práci během 
podzimní vlny pandemie Covid-19. 
 
Hlasování: 
8/0/1 
 
Usnesení bylo přijato. 
 
5. Zdravotnická záchranná služba JK 
M. Slabý – formou prezentace podal informace o ZZS JK od vzniku po současnost. organizační 
Podrobnější informace: struktura, financování, typy výjezdových skupin, dostupnost ZZS – plán pokrytí, 
vybavení vozového parku, struktura a počty zaměstnanců, struktura výnosů, náklady, letecká záchranná 
služba. Seznámil s problémy i výhledy do budoucna. Plánuje se vybudování nové základny ve Volarech, 
v Blatné , Kaplici a Vyšším Brodě. 
L. Zdařil – požádal o zaslání prezentace, vznesl dotaz, zda jsou kvantifikovány náklady s Covidem 
(ochranné pomůcky…) 
M. Slabý – prezentaci pošle, stejně tak kontakty na sebe. Pokud je zájem, náklady může vyčíslit a zaslat. 
L. Mareš – děkuje za Piráty i osobně za velmi dobré fungování ZZS. Zmínil first respondery a dotázal 
se, zda se plánuje využití proškolených laiků např. v odlehlých oblastech podobně jako je to v zahraničí. 
M. Slabý – je škoda, že zanikl červený kříž v původní podobě. Dříve měli materiální vybavení, byla to 
síť dobrovolných zdravotníků. K first responderům dodal, že chceme, aby byli k dispozici na svolání, 
proto jsou tvořeni z jednotek IZS. V zahraničí není nutné, aby byly navázáni na ZZS, v tom je rozdíl.  
AED – automatický externí defibrilátor – přístroj vyrobený pro použití laikem, umístěný na veřejném 
místě (úřady, firmy), měl by být volně přístupný. 
I. Stráská – je zde ještě mnoho dalších témat k projednání, např. záchytka. Vyžádáme si pana ředitele 
na některé z dalších jednání. 
Z jednání se omluvil T. Fiala, v průběhu prezentace se připojil F. Toušek 
 
Usnesení č.7/2021/ZDV-2 
Zdravotní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje  
bere na vědomí 
informace o ZZS JK. 
Hlasování: 
9/0/0 
 
Usnesení bylo přijato. 
 
6. Různé 
I. Stráská – L. Mareš se písemně dotazoval na možnosti zvát hosty a veřejnost na jednání výboru. 
Z jednacího řádu vyplývá, že jednání je neveřejné, nově se zveřejňují zápisy z jednání. Hosté se zvou 
v závislosti na projednávaných tématech. Pokud by někdo chtěl přizvat hosta, je nutné to odhlasovat 
před jednáním.  
L. Mareš – v jednacím řádu je obecná informace, nic konkrétního zatím neřeší. Zaznamenal informaci 
o rezignaci ředitele českokrumlovské nemocnice. Jakým způsobem bude probíhat výběrové řízení? 
I. Stráská – není rozhodnuto, vzhledem k situaci povede nemocnici náměstek. 
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P. Studenovský – dle stanov po rezignaci musí být do 2 měsíců zvolen nový člen představenstva. 
J. Hošek – zaznamenal problém s webem nemocnice Český Krumlov, není zabezpečen protokolem 
HTTPS a jsou zde využívány formuláře s osobními údaji. Dalo by se to s někým řešit? Upozornil na 
hrozbu kyberútoku. 
P. Studenovský – u všech nemocnic proběhl IT audit již po útoku na benešovskou nemocnici. 
Podrobnosti k tomu nemá, nemocnice by měly být zabezpečeny.  
Z. Roithová – bylo svoláno jednání všech IT nemocnic, pořídilo se zařízení pro monitoring hackerských 
útoků, vše systémy zachycují. Doporučuje konkrétní podnět zaslat e-mailem přímo nemocnici a také jí, 
záležitost prošetří.  
J. Hošek – jedná se o web nemocnice, registrace na očkování je v pořádku. Zajímaly by ho výsledky IT 
auditu, pokud jsou dostupné. 
 
Po vyčerpání všech bodů programu bylo jednání výboru ukončeno v 17:25 hod. Další jednání bude 
8.3.2021. 
 
 
 
Zapsala: Iveta Kůzlová  
    
Ověřovatel: Mgr. Ivana Stráská 


