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

 

 

ZÁPIS č. 5/2021 
 

 
z jednání Výboru pro zdravotnictví ZJK, které se konalo dne 17. 5. 2021 na KÚ. 
 
Přítomni: Mgr. Ivana Stráská 

    Michal Doktor 
     MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA 
     Bc. Jan Hošek 
     MUDr. Lukáš Mareš 
     MUDr. Michal Přibáň 
     MUDr. Ladislav Přívozník 
     MUDr. František Toušek  
     MUDr. Michal Turek, MBA 
     MUDr. Libor Zdařil 

        
Omluveni: Jindřiška Pokorná DiS. 
       Mgr. Tomáš Beck 
       Ing. Petr Hladík 

 
Přizváni: MUDr. Martin Kuba  
            Mgr. Petr Studenovský  
                Ing. Milan Rybák 
     Doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová 
     MUDr. Zuzana Roithová, MBA 
     doc. Ing. Lucie Kozlová Ph.D 
         MUDr. Ing. Michal Šnorek Ph.D. 
 
Hosté: Bc. Jan Šusta 
 
Program jednání: 
1. Aktuální epidemiologická situace v Jihočeském kraji 
2. Vakcinace obyvatel Jihočeského kraje – průběžná informace 
3. Nemocnice České Budějovice, a.s.  
4. Koncepce zdravotnictví Jihočeského kraje  
5. Zvýšení základního kapitálu obchodním společnostem založených Jihočeským krajem v oblasti 
zdravotnictví  
6. Různé 
 
Jednání zahájila a řídila předsedkyně komise I. Stráská. Přivítala jmenovitě přítomné členy výboru a 
přizvané hosty. Návrhy na doplnění programu nejsou. 
 
Hlasování o programu: 
10/0/0 
 
 
1. Aktuální epidemiologická situace v Jihočeském kraji 
K. Kotrbová – informovala o situaci formou prezentace grafu. Od 10. týdne je pokles, za poslední týden 
bylo 650 případů. Denní průměr je 92 případů, stíhají trasovat. Vidí pozitivní přínos očkování. 
I. Stráská – poděkovala za dobře odvedenou práci. 
L. Mareš – dotázal se na situaci ohledně návštěv v nemocnicích. 
K. Kotrbová – toto nenařizuje hygienická stanice, je to kompetence ředitelů nemocnic. V tuto chvíli v tom 
není žádný problém za předpokladu dodržení epidemiologických pravidel. Lze např. upravit délku 
návštěvy, počet osob apod. 
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T. Fiala – v nemocnici Strakonice jsou návštěvy povoleny za přísných podmínek: na 1 pokoj k 1 lůžku 
na 15 min max. 2 osoby. 
M. Šnorek – nemocnice České Budějovice je na tom hůře v rámci kraje, proto jsou návštěvy zakázány. 
Existují výjimky na některých odděleních (dětské, porodnice, neonatologie), primář může umožnit 
mimořádnou návštěvu. Obnovení návštěv předpokládají od 1.6.2021.  
I. Stráská – situace je různá z důvodu rozdílné epidemiologické situace v okresech. 
M. Kuba – informace o návštěvách v ostatních nemocnicích můžeme dodat. Je rozumné, že si to řídí 
nemocnice. Je třeba být obezřetný. Důležitý je počet hospitalizovaných covidových pacientů, ne číslo 
nakažených. Situace se zlepšuje i díky očkování. V kategorii osmdesátníků je v kraji proočkováno 76% 
populace, což je nejvíc v porovnání s ostatními kraji. Podobně je na tom i kategorie sedmdesátníků. U 
mladších kategorií je zájem nižší. Uděláme podpůrnou kampaň na zvýšení zájmu o očkování. 
 
Usnesení č.18/2021/ZDV-5 
Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Jihočeského kraje  
bere na vědomí 
informace o aktuální epidemiologické situaci v Jihočeském kraji. 
 
Hlasování: 
10/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
2. Vakcinace obyvatel Jihočeského kraje – průběžná informace 
I. Stráská – předala slovo panu hejtmanovi, ocenila práci personálu v očkovacích centrech. 
M. Kuba – vakcín chodí stejné množství, ale je třeba udělat 2. dávky, takže dojde k prodloužení čekání 
pro nově registrované. Očkujeme kategorii 45+, někde i 40+. V českobudějovickém Očku jsme přidali 2 
boxy, kapacita se navýšila z 1000 na 1500. Nerovnoměrné rozložení zájemců o očkování (v ČB 
10násobek). Je zde možnost využít volnější Očka, ale většina lidí si raději počká, není již takový tlak na 
rychlost očkování Očkuje se vakcínou Pfizer, Moderna jde praktikům. Zájem praktiků opadá, blíží se 
doba dovolených. Další puštěnou kategorií by mělo být 16+. Výhledově by se do očkování mohly zapojit 
i firmy, pokud budou vakcíny. V kategorii 40+ se od dnešní půlnoci zaregistrovalo celkem 100 tisíc lidí, 
jedná se silné populační ročníky. Zatím nejsou informace, jak se bude očkovat v létě, mluví se o dětech. 
Původně se Očka měly zavřít v červnu a další mělo být na praktických lékařích. 
P. Studenovský – doplnil, že před závorou čekají lidé z kategorie 45+ a 40+, zájem seniorů v JčK je 
v jednotkách. 65 tisíc Jihočechů má obě dávky, 200 tisíc 1. dávku. Se zlepšující situací se objevují 
případy, kdy lidé chtějí zkrátit čas mezi 1.a 2. dávkou. Bohužel toto není možné, je nutné zachovat 
stávající nastavený systém. Jinak bychom se mohli dostat do situace, že nám najednou budou chybět 
vakcíny pro řádně objednané. 
M. Šnorek – zdůraznil, že je třeba poděkovat zdravotníkům. Péče o covidové pacienty je personálně 
náročnější. Situaci zvládli za cenu přesčasů a nevybraných dovolených. 
I. Stráská – navrhla usnesení, že zdravotní výbor děkuje zaměstnancům nemocnic za obětavost při péči 
o covidové pacienty. Patří k tomu i odměny, na které stále čekají. 
L. Mareš – zaznamenal problémy u programu ReactEU, jak se bude dál řešit? 
M. Kuba – jde o 98. výzvu, hodnotící kritérium bylo podle času přihlášení. Jihočeské nemocnice uspěly 
ve 3 případech, neuspěly ve 4. Nemocnice České Budějovice je pod čarou. Kraj Vysočina a Liberecký 
nedostali nic. Proběhlo jednání AKČR s MMR a ministrem zdravotnictví. Dohoda je taková, že MMR 
zpracuje prvotní posouzení a seřadí žádosti. Dále MMR předloží na vládu, aby částka 5,5 mld., která 
měla jít na dofinancování celého Reactu, byla alokována do této výzvy. Kraje nebo ministerstva jako 
zřizovatelé by se podíleli na kofinancování 10 %. Tím by se podařilo uspokojit více žádostí. Další jednání 
bude na konci týdne. 99. výzva je pozastavena. 
I. Stráská – je třeba, aby ministerstvo tento způsob rozhodování opustilo, bohužel se to nestalo poprvé. 
 
Usnesení č.19/2021/ZDV-5  
Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Jihočeského kraje  
I. bere na vědomí  
průběžnou informaci o vakcinaci obyvatel Jihočeského kraje; 
II. členové výboru děkují 
zaměstnancům nemocnic za obětavost při péči o covidové pacienty. 
 
Hlasování: 
10/0/0 
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Usnesení bylo přijato. 
 
 
3. Nemocnice České Budějovice, a.s.  
M. Šnorek – uvedl, že rok 2020 byl pro nemocnici úspěšný, dosáhlo se větší výkonosti, podařilo se 
navýšit počty zaměstnanců, pokračují v personální politice. Čistý obrat nemocnice překročil 6 mld. Kč. 
Zisk po zdanění je ve výši 222 mil. Kč. Vše se zpátky investuje do nemocnice. Byly vyplaceny odměny 
ve formě 13. platu, od ledna došlo k navýšení tarifu u všech zaměstnanců o 10 %, u nízkopříjmových 
profesí to bylo i více v závislosti na délce praxe. K dnešnímu dni neevidují žádného covid pozitivního 
zaměstnance. Aktuálně je hospitalizováno mezi 30-40 covidovými pacienty, 10 na intenzivní péči. 
Postupně opouští reprofilizované stanice a od 1.6. by se měli vrátit do běžného režimu. Osvědčila se 
spolupráce nemocnic při zvládání epidemie, žádný pacient nebyl poslán mimo kraj. Nemocnice má 3100 
zaměstnanců, ročně kolem 6 000 hospitalizací, 3000 operací. Kromě vysoce specializovaných úkonů, 
typu transplantace, nebo vzácná onemocnění, dělá vše. Je zde kardiocentrum, traumacentrum, centrum 
péče cerebrovaskulární, centrum léčby roztroušené sklerózy, onkologické centrum. Dále poskytují 
základní a specializovanou péči pro okres České Budějovice. 
I. Stráská – připomněla, že jihočeské nemocnice přijímaly pacienty z jiných krajů.   
M. Doktor – dodal, že 222 mil. Kč zisku je třeba vnímat v kontextu regionálního hospodářského výsledku 
322 mil. Kč. Ostatní nemocnice mají velké starosti z pohledu covidových dopadů. Vícenáklady zatím 
systém neřeší, je potřeba další kompenzační vyhlášky, která musí tuto situaci vyřešit. Pokud by se 
hospodářský výsledek ubíral tempem 1. Q., budeme brzy čerpat rezervy z minulých období. 
M. Šnorek – výsledek loňského roku je ovlivněn 2 faktory: dovypořádáním některých starých závazků 
pojišťoven a covidovými kompenzacemi. To se už nebude opakovat, plátce je již mnohem opatrnější.  
Z. Roithová – hospodářský výsledek ostatních nemocnic je v součtu 93 mil. Kč. Tento výsledek máme i 
díky M. Čarvašovi, kterému se podařilo vyvolat včas jednání s ministerstvem zdravotnictví o zahájení 
řešení. Výsledkem byla první kompenzační vyhláška. Podařilo se i vyjednat zálohy, takže nebyl problém 
s cashflow.  
F. Toušek – dotázal se, zda nemáme signály, že se začíná objevovat např. více infarktů, nádorů, z 
důvodu odkládání návštěv u lékaře a nechození do nemocnic v době epidemie covid. 
M. Šnorek – projevilo se na neurochirurgii. Nyní je odložených cca 2000 operací, jeli jsme na 50 % 
sálového výkonu. Uvidíme v následujícím půlroce až roce. 
T. Fiala – projevilo se v ostatní plicní medicíně. 
L. Přívozník – v oblasti onkologické je skokový nárůst nádorů především u mladších ročníků. V číslech 
to bude možno říci až za rok, ale nepochybně se to na populaci projeví. 
 
Usnesení č.20/2021/ZDV-5 
Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Jihočeského kraje 
bere na vědomí  
informaci o Nemocnici České Budějovice, a.s. 
 
Hlasování: 
10/0/0 
Usnesení bylo přijato 
 
4. Koncepce zdravotnictví Jihočeského kraje  
I. Stráská – obdrželi jsme první část, která obsahuje i řadu grafů. Požádala P. Studenovského, aby 
seznámil se změnami. 
P. Studenovský – tato část se věnuje přednemocniční neodkladné péči, pohotovostním službám, 
prohlídkám těl zemřelých. Byla zpracována v součinnosti se Zdravotnickou záchrannou službou JčK. 
Z původních 13 základen ZZS jsme nyní na počtu 33. Tím je v kraji rovnoměrné pokrytí a další místa již 
neplánujeme. Budeme se věnovat zkvalitnění vybavení základen. Minulý týden byla otevřena 
zrekonstruovaná základna v nemocnici Český Krumlov. Je třeba se zaměřit na obměnu vozidel a 
techniky, budeme se snažit získat na to evropské peníze. ZZS JčK v roce 2020 uskutečnila cca 85 000 
výjezdů, toto číslo se příliš navyšovat nebude, je za poslední cca 3 roky stabilní. Problém je personální 
zajištění ZZS, kmenoví lékaři stárnou. Provozní příspěvek raketově stoupá, podrobnosti jsou 
v tabulkách. 2/3 provozních nákladů nese kraj.  
L. Mareš – zaznamenal, že se uvažuje o převedení ZZS pod ministerstvo. Jsou k tomu nějaké další 
informace? 
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P. Studenovský – slyšel o tom, měla by to být jedna organizace řízená státem, podobně jako hasiči. Je 
třeba si uvědomit, že kraje od doby, kdy převzali ZZS do nich masivně investovaly. Stát by to musel 
nějak kompenzovat. 
I. Stráská – návrh logiku má, ale podmínky převzetí nejsou vyjasněné. Stát by do toho peníze nedal, 
nechce ani slyšet, že 2/3 nákladů nesou kraje. Problém je personální obsazení. 
M. Přibáň – připomněl jako příklad zásahu státu situaci s leteckou záchrannou službou. 
P. Studenovský – pokračoval informacemi k pohotovostním službám a prohlídkám těl zemřelých. 
M. Doktor – poděkoval za pěkně zpracovanou úvodní část koncepce. Je třeba vzít v úvahu 1. přesun 
obyvatel z malých míst do větších, 2. přesun příjmů z malých míst do větších.  
 
Proběhla diskuse o potřebnosti, efektivitě a kvalitě pohotovostních služeb pro děti a dospělé a k zubní    
pohotovosti. OZDR má za úkol na červnové jednání dodat statistická data k LPS. 
 
Usnesení č.21/2021/ZDV-5 
Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Jihočeského kraje 
bere na vědomí 
návrh části Koncepce zdravotnictví JčK na roky 2022–2027 – přednemocniční neodkladná péče, 
pohotovostní služby, prohlídky těl zemřelých.  
 
Hlasování: 
10/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
5. Zvýšení základního kapitálu obchodním společnostem založených Jihočeským krajem v oblasti 
zdravotnictví  
M. Rybák – ve schváleném rozpočtu máme 174 mil. Kč. Návrh prošel schválením v RK 6.5.2021. Je to 
materiál technického charakteru, který definuje formu poskytnutí finančních prostředků, podrobnosti 
jsou v přiložené tabulce. 
L. Mareš – zajímal se o budoucnost dolního areálu nemocnice České Budějovice. 
M. Šnorek – projekt horního areálu běží dle plánu, zmíněný dolní areál opustí v 1.pololetí roku 2024. 
Poté bude vrácen zřizovateli, což je kraj.  
I. Stráská, Z. Roithová, P. Studenovský – definitivně není o využití rozhodnuto, povede se o tom diskuse. 
Jedná se o atraktivní lokalitu s dobrou dopravní dostupností. Návrhů je více, např. následná rehabilitační 
péče, školící středisko ZSF, dlouhodobá rehabilitace, sociální lůžka, intenzivní následná rehabilitační 
péče, výuka sester a rehabilitačních pracovníků apod. 
 
Usnesení č.22/2021/ZDV-5 
Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Jihočeského kraje 
bere na vědomí 
informaci o zvýšení základního kapitálu obchodním společnostem Nemocnice České Budějovice, a.s., 
IČO 26068877, Nemocnice Český Krumlov, a.s., IČO 26095149, Nemocnice Dačice, a.s., IČO 
28113195, Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., IČO 26095157, Nemocnice Písek, a.s., IČO 26095190, 
Nemocnice Prachatice, a.s., IČO 26095165, Nemocnice Strakonice, a.s., IČO 26095181, Nemocnice 
Tábor, a.s., IČO 26095203 a Jihočeské nemocnice, a.s., IČO 26093804 v celkové výši 174 000 000,- 
Kč. 
 
Hlasování: 
10/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
6. Různé 
I. Stráská – konstatovala, že do bodu jsou zařazeny podněty od členů výboru L. Mareše a M. Turka. 
L. Mareš – navrhl zabývat se těmito tématy: 1.Digitalizace jihočeského zdravotnictví, 2. Dodržování práv 
jihočeských pacientů, 3. Personální situace v jihočeských nemocnicích. Dle jeho mínění je digitalizace 
budoucnost zdravotnictví. 
Z. Roithová – souhlasí, nemocnice se tím zabývají 3 roky. V první fázi se jedná o sdílení obrazové 
dokumentace včetně popisu snímku. Bude se vypisovat výběrové řízení, pilot by mohl být spuštěn 
v závěru roku. V další fázi pak sdílení s lékaři v ordinacích. 
I. Stráská – na další jednání přizveme zástupce jihočeských nemocnic, který se tomu věnuje. 



 5 

M. Turek – zaslal podnět týkající se systému vzdělávání sester. Ty dnes studují 7-9 let. Lékaři studují 6 
let a mohou začít pracovat. Potřebujeme sestry do praxe, ne vysokoškolsky vzdělané teoretičky. 
V nemocnici aktuálně čekají na 2 porodní asistentky, které končí studium.  
M. Šnorek – mohl by s k tomu vyjádřit i ředitel SZŠ Štix. Letos mají 4násobný převis zájemců o studium, 
škola úzce spolupracuje s nemocnicí. 
T. Fiala – ve Strakonicích zaznamenali 3x větší zájem o studium. Pozoruje i návrat sester do nemocnic. 
I. Stráská – navrhla přizvat na některé další jednání rektorku ZSF. Na příště připraví termíny jednání 
výboru pro 2. pololetí letošního roku. 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 18:00 hod. Další termín je 14.6. 2021.  
 
 
 
Zapsala: Iveta Kůzlová  
    
Ověřovatel: Mgr. Ivana Stráská 


