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

 

 

ZÁPIS č. 8/2021 
 

 
z jednání Výboru pro zdravotnictví ZJK, které se konalo dne 11. 10. 2021 na KÚ. 
 
Přítomni: Mgr. Ivana Stráská 

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

     MUDr. Lukáš Mareš 
    MUDr. Michal Přibáň 

     MUDr. Ladislav Přívozník 
     MUDr. František Toušek  

    MUDr. Michal Turek, MBA 
     MUDr. Libor Zdařil  
     
Omluveni: Jindřiška Pokorná DiS. 

      Ing. Petr Hladík 
      Mgr. Tomáš Beck 

 
Přizváni: MUDr. Martin Kuba  
            Mgr. Petr Studenovský  
                Ing. Milan Rybák 
     Doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová 
     MUDr. Zuzana Roithová, MBA 
     doc. Ing. Lucie Kozlová Ph.D 
         Ing. Michal Čarvaš, MBA 
     Ing. Hana Šímová 
 
Program jednání: 
1. Aktuální epidemiologická situace a vakcinace v Jihočeském kraji – průběžná informace 
2.Realizace projektů ZZS JčK v rámci 97. výzvy IROP (React-EU), jejich kofinancování a 
předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje 
3. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Tábor a.s., dle směrnice č. SM/115/ZK 
4. Poskytnutí daru na podporu mobilní specializované paliativní péče v Jihočeském kraji 
5. Dotační program „Dostupná zdravotní péče v Jihočeském kraji“ 
6. Koncepce zdravotnictví – materiál dodatečně 
7. Různé: Situace kolem DPN Opařany a speciální školy 
 
I. Stráská – přivítala přítomné a konstatovala, že se výbor sešel v usnášeníschopném počtu. Bez dalších 
návrhů na doplnění programu.  
 
Hlasování o programu jako celku: 
10/0/0 
 
 
1. Aktuální epidemiologická situace a vakcinace v Jihočeském kraji – průběžná informace 
K. Kotrbová – na vytištěných grafech je průměrný denní přírůstek v jednotlivých týdnech roku 2020/21 
v absolutních číslech, porovnání průměrných denních případů v týdnech 2020 a 2021 a průměrný denní 
přírůstek případů a kumulativní množství vyočkovaných dávek v OČM v jednotlivých týdnech roku 
2020/21. Nacházíme se v klidné epidemiologické situaci, nárůst je pomalý, projevuje se proočkovanost 
populace, 67,5% obyvatelstva je naočkováno 1. dávkou. Přestaly se testovat děti ve školách, projevuje 
se vliv podzimní období. 
L. Zdařil – dotázal se, zda by hygienická stanice uvítala rozhodování o případných epidemiologických 
opatřeních na místí úrovni. 
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K. Kotrbová – důležité je, aby byla rozumná opatření z centrální úrovně, musíme vyhodnocovat míru 
rizika. Aktuálně platí, že dítě, které bylo v kontaktu a neprodělalo onemocnění v posledním půl roce 
nebo není očkované, musí jít do karantény. Rodičům se to nelíbí. 
M. Kuba – nebudeme nastavovat žádný zvláštní krajský režim, jsme v situaci respiračního onemocnění. 
Lidé se mohou očkovat a tím se sami chránit. 
Z. Roithová – situace v nemocnicích je klidná, máme 35 hospitalizovaných, centralizovaná péče je v Č. 
Budějovicích a Táboře. 
M. Kuba – doplnil, že 70 % hospitalizovaných je neočkovaných. Rizikové skupiny jsou z 80% 
naočkované, neměl by nastat průlom. 
H. Šímová – ministerstvo školství aktuálně požaduje od škol informaci o zásobách testů a počtu žáků, 
pro případ, že by se opětovně testovalo. Další informace zatím nemáme. 
 
Usnesení č.34/2021/ZDV-8 
Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Jihočeského kraje  
bere na vědomí 
informace o aktuální epidemiologické situaci a očkování v Jihočeském kraji. 
 
Hlasování: 
10/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
M. Kuba – podal informace k bodům 2–5. Sdělil, že byla ukončena činnost velkokapacitních očkovacích 
center. Očkování bylo přesunuto do nemocnic, v každé mohou zvládnou 100-150 lidí za den. Primárně 
by měli očkovat praktici, již dnes si mohou přímo od distributora objednat balení 30 dávek, které mohou 
uchovávat v ledničce. Očkování je jednou ze základních činností, které by měli praktici svým pacientům, 
ze které dostávají kapitační platbu, poskytovat. U očkování 3. posilovací dávkou byla zkrácena doba z 8 
na 6 měsíců a lidé obdrží oznámení SMS.  
P. Studenovský – sdělil, že mobilní očkovací týmy objíždí s 3. dávkou postupně dle harmonogramu 
pobytové služby. 
J. Hošek – dotázal se, zda mají praktici informaci, kdo je z jejich pacientů naočkovaný, aby mohli 
přesvědčit i nové. 
M. Kuba – informace mají a mají i bonus za každého naočkovaného. 
P. Studenovský – praktiky jsme zásobili i materiálem ze skladu SHR. 
I. Stráská – podmínky pro očkování praktici mají, ale jedná se o činnost spojenou s organizací, o kterou 
není mezi praktiky zájem. Dále navrhla přesunout bod Různé z důvodu dalších pracovních povinností 
H. Šímové, vedoucí OŠMT.  
 
2. Různé: Situace kolem DPN Opařany a speciální školy 
I. Stráská – touto problematikou, se výbor zabýval na minulém jednání. Nově hovořila s lidmi z Opařan, 
kteří zde mají své děti. Jedná se o problém zániku léčebny a s tím spojený problém školy. Navštěvuje 
ji zhruba 11 dětí a pro rodiče je to zásadní otázka.  
H. Šímová – bude to 1. otázka pro nového ministra zdravotnictví. Dosud se veřejně řešila pouze léčebna. 
Odbor školství se tomuto problému věnuje od počátku, je to otázka organizace školního roku, zatím                         
speciální škola jede. Ve hře je několik variant. Zatím nemáme definitivní informaci o tom, že DPN skončí 
k 31.12.2021. Pokud by nemocnice skončila k uvedenému datu, škola by fungovala do konce června 
2022. Je zde 12 kmenových žáků, další jsou pak z léčebny, celkem tudy projde 300 žáků za rok. Jedná 
se o celorepublikový problém, léčebnu i školu navštěvují žáci ze všech krajů. Odbor školství je v kontaktu 
s ředitelem školy. Varianty: samostatná existence školy – základní škola speciální; sloučení s jinou 
školou obdobného charakteru tzn. Ve Strakonicích, Táboře nebo Č. Budějovicích, jako elokované 
pracoviště v Opařanech; přechod práv a povinností a sloučení pod jiného zřizovatele, a to obec 
Opařany. Tzn. sloučení s běžnou školou, přičemž tyto speciální třídy by musely zůstat ve stávajících 
prostorách. Odbor školství je v kontaktu se starostkou obce i s ředitelem školy, který koná práce na 
přípravě rozpočtu pro tuto situaci. Náklady na platy jsou 10 mil., na provoz 3,5 mil. z toho činí 1,5 mil. 
nájem. V tuto chvíli je tedy otázkou, co bude s areálem, který je rozsáhlý a škola by ho samostatně 
nemohla udržovat a co bude s existencí nemocnice. Zatím není nikde v žádné nemocnici dětské 
psychiatrické oddělení a nyní v pocovidové době se počet těchto pacientů zvýšil. 
I. Stráská – je nepochopitelné, že v této situaci nemá stát zájem o zachování léčebny i školy.  
P. Studenovský – zařízení by mělo dle zákona do konce října oznámit zánik, toto se zatím nestalo. 
Ředitelka léčebny již dříve upozorňovala na vysoký věk lékařů a jejich odchod, ministerstvo tedy mohlo 
konat. Bude to mít dopad i na českobudějovickou nemocnici, připravuje se zde dětské oddělení 
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psychiatrie v souladu s reformou psychiatrické péče. Problém je fatální nedostatek lékařů i dalšího 
personálu, nemáme dostatek personálu ani v CDZ.  
  
Usnesení č. 35/2021/ZDV-8 
Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Jihočeského kraje  
bere na vědomí 
informaci o situaci speciální školy zřízené při DPN Opařany. 
 
Hlasování: 
10/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 

 
3. Realizace projektů ZZS JčK v rámci 97. výzvy IROP (React-EU), jejich kofinancování a 
předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje 
P. Studenovský – podklady k následujícím bodům byly rozeslány elektronicky. Z důvodu stanoveného 
limitu ZZS JčK musela svůj původní projekt rozdělit na dva, a to na hlavní projekt „Pořízení sanitních 
vozidel ZZS a zdravotnických přístrojů I, a na vedlejší projekt pod názvem „Pořízení sanitních vozidel 
ZZS a zdravotnických přístrojů II.“.  

V rámci hlavního projektu bude do roku 2023 pořízeno 26 ks sanitních vozidel s hydraulickými nosítky, 
5 ks transportních defibrilátorů a 3 ks transportních ventilátorů. V rámci vedlejšího projektu bude 
v letech 2021–2023 pořízeno 14 ks sanitních vozidel se standardními nosítky, 6 ks transportních 
defibrilátorů a 6 ks transportních ventilátorů. U II. jsme pod čarou, ale i tak ušetříme v I. krajské peníze. 
Obměna sanitních vozidel musí běžet. 

 
Usnesení č.36/2021/ZDV-8 
Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
návrh na realizaci projektů Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje „Pořízení sanitních 
vozidel ZZS a zdravotnických přístrojů I.“ a „Pořízení sanitních vozidel ZZS a zdravotnických přístrojů 
II.“ v rámci 97. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (dále také „IROP“), jejich 
kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje; 
II. doporučuje 
zastupitelstvu kraje schválit předložený návrh. 
 
Hlasování: 
10/0/0 
Usnesení bylo přijato 
 
 
4. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Tábor a.s., dle směrnice č. SM/115/ZK 
P. Studenovský – jedná se o technický materiál, nemocnice Tábor dokončila realizaci projektu Centra 
akutní psychiatrické péče a v souladu se směrnicí žádá o zvýšení základního kapitálu. 
I. Stráská – jedná se o velmi zdařilý projekt, pokud by byl zájem, může se zdravotní výbor jet do zařízení 
podívat. 
 

Usnesení č.37/2021/ZDV-8 
Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
předložený návrh zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s., 
IČO 26095203, o částku 79 000 000,00 Kč, v rámci projektu „Nová psychiatrie“, dle Čl. 6 bodu 9 
Směrnice pro přípravu a realizaci evropských projektů SM/115/ZK; 
II. doporučuje 
zastupitelstvu kraje schválit zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s., 
dle části I. usnesení. 
 
Hlasování: 
10/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
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5. Poskytnutí daru na podporu mobilní specializované paliativní péče v Jihočeském kraji 
P. Studenovský – dotační program, který finančně napomáhá dotovat služby zajišťované mobilními 
paliativními týmy už letos šel, alokace činila 3,6 mil. Kč. V rámci opatření č. 1, které se touto oblastí 
zabývá, bylo podpořeno 9 mobilních paliativních týmů na území Jihočeského kraje. V rámci dotačního 
programu není uznatelným nákladem financování zdravotní části mobilního paliativního týmu. Tato část 
služby by měla být plně hrazena zdravotními pojišťovnami. Skutečnost je však taková, že úhrady z 
veřejného zdravotního pojištění nekryjí náklady na zajištění této zdravotní péče.  Vzhledem k současné 
situaci navrhujeme podpořit MSPP na území kraje poskytnutím daru poskytovatelům zdravotních 
služeb, který napomůže krýt náklady za zdravotní část spektra jejich služeb. Jedná se o podporu 6 
poskytovatelů MSPP (9 mobilních týmů) poskytujících své služby na území kraje. 
 
Usnesení č.38/2021/ZDV-8 

Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Jihočeského kraje 
bere na vědomí 
návrh poskytnutí daru na podporu mobilní specializované paliativní péče v Jihočeském kraji 
poskytovatelům zdravotních služeb v celkové výši 4 150 000,00 Kč v rozdělení dle tabulky uvedené 
v důvodové zprávě;  
doporučuje   
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí daru na podporu mobilní specializované paliativní péče  
v Jihočeském kraji dle části I. usnesení.  
 
Hlasování: 
10/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
6. Dotační program „Dostupná zdravotní péče v Jihočeském kraji“ 
P. Studenovský – o přípravě programu byl výbor informován na minulém jednání, podrobnosti jsou 
v materiálu. Proběhne ještě jednání s VZP, pravidla programu budou schválena na RK v listopadu. Nyní 
projednáváme, jak budeme program propagovat. Někteří lékaři již nyní kontaktují odbor zdravotnictví, 
informace mají z tisku. Harmonogram: 1. zmapování míst, 2. vyhlášení programu, 3. vyhodnocení, 4. 
smlouva na poskytování zdravotnických služeb. Smlouva bude na konkrétního člověka ne na právnickou 
osobu.  
L. Zdařil – dotázal se, zda se jedná o pilotní program a pouze ve spolupráci s VZP? 
P. Studenovský – ještě se pracuje na kritériích, někde se nemusí jednat o celý úvazek. Začínáme s VZP, 
která je největší. Do budoucna je pravděpodobné, že budou mít zájem i ostatní ZP. 
I. Stráská – je to pilot, bude se vyvíjet v čase. Je možné získat až 1,5 mil. dle podmínek. 
P. Studenovský – jedná se o kontinuální program, zatím s alokací 5 mil. Kč na rok 2022. 
 
Usnesení č.39/2021/ZDV-8 

Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
dotační program „Dostupná zdravotní péče v Jihočeském kraji“ s alokací v celkové výši 5 000 000,00 
Kč; 
II. doporučuje 
zastupitelstvu kraje schválit Dotační program „Dostupná zdravotní péče v Jihočeském kraji“, dle části  
I. usnesení. 
 
Hlasování: 
10/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
7. Koncepce zdravotnictví 
P. Studenovský – po dohodě s vedením kraje i nemocnicemi, žádáme o prodloužení splatnosti stávající 
koncepce do 31.3.2022. Zbývá dokončit část „nemocnice“, což nelze bez jejich spolupráce, navíc 
budeme mít k dispozici i předběžné výsledky roku. 
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M. Čarvaš – tento rok bude poměrně stabilní, na konci roku budeme i v zisku. Na příští rok se podařilo 
navýšit úhrady, výhled na 2022 se jeví jako stabilní rok pro nemocnice. 
 
Usnesení č.40/2021/ZDV-8 
Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Jihočeského kraje  
I. bere na vědomí  
změnu harmonogramu tvorby Koncepce zdravotnictví JčK na roky 2022–2027;  
II. souhlasí  
s prodloužením platnosti Koncepce zdravotnictví na období 2015–2020 do 31. 3. 2022;  
III. doporučuje  
1. předložit návrh na prodloužení platnosti Koncepce zdravotnictví na období 2015–2020 do 31. 3. 
2022 k projednání zastupitelstvu kraje, T: 16. 12. 2021,  
2. předložit aktualizaci Koncepce zdravotnictví JčK na roky 2022–2027 k projednání zastupitelstvu kraje 
do 31. 3. 2022. 
 
Hlasování: 
10/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
P. Studenovský na závěr informoval o problému se zajištěním dětské pohotovosti v nemocnici Č. 
Budějovice. Zatím je rozpis na říjen, ale končí řada lékařů, především z důvodu vysokého věku. Služby 
pokrýváme lékaři z dětského oddělení, ale ani to nestačí. Budeme opětovně oslovovat lékaře, snažíme 
se je motivovat, ale bez výsledku. Kdyby sloužili všichni lékaři na okrese Č. Budějovice 1 službu 
v měsíci, nebyl by problém. Nemáme žádné možnosti a nástroje, jak je přinutit. Rýsuje se problém i u 
dospělých v Č. Budějovicích a bude se to týkat postupně i dalších nemocnic. 
M. Čarvaš – v Prachaticích řeší pohotovost lékaři z interny a dětského oddělení. Získat lékaře je velmi 
složité, lékaři na trhu práce nejsou. Není zájem o obor interna. 
I. Stráská – je třeba apelovat na zákonodárný sbor, vrátíme se k tomu příště. Členy výboru vyzvala k 
zasílání námětů na další jednání. 
Po vyčerpání všech bodů programu bylo zasedání ukončeno v 16:45 hod. Další termín je 6.12. 2021.  
 
 
 
Zapsala: Iveta Kůzlová  
    
Ověřovatel: Mgr. Ivana Stráská 


