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

 

 

ZÁPIS č. 12/2022 
 

 
z jednání Výboru pro zdravotnictví ZJK, které se konalo dne 11. 4. 2022 na KÚ. 
 
Přítomni: Mgr. Ivana Stráská 

    MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA 
    Ing. Petr Hladík 
    Bc. Jan Hošek 

                 MUDr. Lukáš Mareš 
    MUDr. Ladislav Přívozník 
    Ing. Jan Smitka, MBA  

                 MUDr. František Toušek  
     MUDr. Michal Turek, MBA 
     MUDr. Libor Zdařil  
     
Omluveni: Michal Doktor 

      Jindřiška Pokorná DiS. 
      MUDr. Michal Přibáň 

 
Přizváni: MUDr. Martin Kuba  
            Mgr. Petr Studenovský  
                Mgr. Ivana Turková 
     Ing. Milan Rybák 
     Doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová 
     MUDr. Zuzana Roithová, MBA – omluvena 
     doc. Ing. Lucie Kozlová Ph.D – omluvena 
         Ing. Michal Čarvaš, MBA 
     Ing. Ivo Houška MBA     
     MUDr. Jiří Holan MBA   
     MUDr. Vít Lorenc     
     MUDr. Vojtěch Remeň MBA    
     Ing. Marta Krechlerová    
     MUDr. Ing. Michal Šnorek Ph.D.  
     Bc. Jan Šusta  
 
Program jednání: 
1. Informace o aktuální situaci v regionu – KHS 
2. Nové pohledy na jihočeské zdravotnictví – prezentace 
3. Kompenzace nákladů spojených s poskytnutím humanitární pomoci státu Ukrajina nemocnicemi JčK 
4. Různé 
 
I. Stráská – přivítala přítomné a konstatovala, že se výbor sešel v usnášeníschopném počtu. 
K programu nebyly žádné připomínky.  
Hlasování o programu jako celku: 10/0/0 
 
1. Informace o aktuální situaci v regionu – KHS 
K. Kotrbová – po omikronové vlně covidu jsme se dostali na nižší optimistický výskyt. Průměrně denně 
je hlášeno 330 případů v minulém týdnu. S blížícím se teplým počasím bude docházet k poklesu. 
Spousta pacientů na testy nechodí, dělají si doma antigenní testy a po komunikaci s PL jsou pak hlášeni 
jako akutní respirační infekce. Na podzim poklesne imunita, vrátí se děti do škol, s tím se musí počítat. 
Diskutuje se nastavení očkování a jak se uchopí riziko přenosu ve školách. Ohledně hygienické služby 
probíhají další debaty. Rozdělí se novela 258 na 2 části, záležitost ohledně centralizace hygienické 
služby se odsouvá na podzim. Zůstane 14 sekcí, ale v krajích nebude ředitel, nebude služební orgán.  
I. Stráská – je vidět, že proces pokračuje s minimálními kosmetickými změnami. 
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T. Fiala – na základě prvotní informace od doc. Kotrbové, proběhlo setkání v senátu na toto téma. 
Účastnili se senátoři nejen ze zdravotního výboru, hlavní hygienička Svrčinová a náměstek Pavlovic. 
Bylo řečeno, že některé hygienické stanice jsou ve zdevastovaném stavu, proto je restrukturalizace 
nutná. Někteří hejtmani změnu podporují, někteří ne a argumentují místní znalostí. 
K. Kotrbová – odmítá kolektivní vinu, je třeba přes vedení řešit konkrétní nefunkčnosti. Požádala 
hejtmana o podporu. 
 
Usnesení č.10/2022/ZDV-12 
Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Jihočeského kraje  
bere na vědomí 
informaci o průběhu covidu a aktuální situaci v krajské hygienické službě.  
 
Hlasování: 
10/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
2. Nové pohledy na jihočeské zdravotnictví – prezentace  
M. Kuba – materiál, který prezentuje, navazuje na schválenou koncepci zdravotnictví. Jedná se o 
témata, která považujeme za důležitá. V řadě nemocnic probíhají investice, a je třeba vidět do 
budoucna, uvažovat v horizontu 5-10 let. Bude nás čekat řada strukturálních změn, mění se řada 
aspektů, něco se bude muset dělat jinak, než jsme zvyklí. JčK má výhodné rozložení nemocnic s dobrou 
skladbou a kompetentním managementem i personálem. Jihočeské nemocnice patří k nejlépe 
hodnoceným v republice. Potýkáme se s nedostatkem lékařů, mění se jejich věková struktura. Nová 
generace nebude odvádět stejný počet služeb, a tak jednoho nyní odcházejícího lékaře budeme muset 
nahradit 2-2,5 novými. Na situaci do budoucna je třeba se dívat komplexně, z pozice zřizovatele, 
managementu, zaměstnanců a pacientů. Je důležité, jak situaci vnímá pacient, tedy ten, kdo služby 
čerpá. Kroky, které nás čekají: audity, průzkum, komunikace s Jihočechy. Je třeba dívat se na trendy. 
M. Šnorek – seznámil s konkrétními strategickými a silovými odděleními jednotlivých nemocnic, zmínil i 
objemová kritéria. Materiál je třeba brát jako východisko, jako začátek další práce. 
Následovala diskuse k prezentovaným pohledům, byla zmíněna důležitost vzdělávání mladých lékařů i 
zdravotnického personálu, demografický vývoj – stárnutí populace a jeho dopad i na sociální služby. 
M. Kuba – dodal, že se s řediteli nemocnic pravidelně setkávají a řeší spolu události v krátkodobém 
horizontu i kritické situace. Dále informoval o zajištění péče pro ukrajinské uprchlíky. Nebudeme zřizovat 
speciální UK pointy, budou čerpat stejné zdravotní pojištění jako naši občané. Je tady potřeba pro ně 
zajistit péči v oblasti gynekologie a praktické lékaře pro dospělé a děti. Stát by měl praktiky motivovat, 
bude třeba vyšetřit děti, než půjdou do škol. Ministerstvo zdravotnictví poslalo informace o možnostech 
zapojení ukrajinských lékařů do praxe a práce v nemocnicích. 
I. Stráská – poděkovala za vypracování potřebného materiálu. Je to reakce na dlouhodobý problém, 
který se stupňuje. Nestačí mít v nemocnicích špičkové vybavení, musíme mít i lékaře. Naše nemocnice 
mají dobrou pozici, jedná se o správný trend, musíme se snažit být o krok před ostatními. Budeme rádi, 
pokud se k tématu vrátíme a seznámíme se s dalším postupem.  
 
Usnesení č. 11/2022/ZDV-12 
Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Jihočeského kraje  
bere na vědomí  
informaci – materiál „nové pohledy na jihočeské zdravotnictví“. 
 
Hlasování: 
10/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 

3. Kompenzace nákladů spojených s poskytnutím humanitární pomoci státu Ukrajina nemocnicemi JčK 

P. Studenovský – po vypuknutí krize na Ukrajině se pan hejtman obrátil na nemocnice s žádostí, aby 
ze svých zásob poskytly humanitární pomoc státu Ukrajina a hned 28. února byly vypraveny kamiony 
na místo určení. Náklady obchodních společností na poskytnutí humanitární materiální pomoci jim 
budou kompenzovány finančním příspěvkem Jihočeského kraje formou příplatku mimo základní kapitál. 
Tyto náklady a odpovídající výše kompenzace příplatkem mimo základní kapitál jsou uvedeny v příloze 
návrhu.  
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Usnesení č.12/2022/ZDV-12 
Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Jihočeského kraje 
souhlasí 
s poskytnutím příplatku mimo základní kapitál obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s., 
IČO 26068877, Nemocnice Český Krumlov, a.s., IČO 26095149, 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 a Nemocnice Tábor, a.s., IČO 26095203, dle přílohy návrhu 
v celkové výši 6 730 000,00 Kč, ke kompenzaci nákladů spojených s pořízením předmětu humanitární 
pomoci poskytnutého obchodními společnostmi státu Ukrajina. 
 
Hlasování: 
10/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Různé 
L. Mareš – dotaz na řešení situace po odstoupení MUDr. Roithové. 
I. Stráská – její funkční období končí k 30.4.2022 a rada kraje projednala nástupce. Od 1.5. se stává 
členem představenstva v jihočeských nemocnicích Mgr. Petr Studenovský, který končí k 30.4. jako 
zaměstnanec KÚ. Poděkovala mu za dlouholetou práci na KÚ a poblahopřála k nové pozici. Je třeba 
poděkovat i MUDr. Roithové za práci, kterou odvedla v jihočeských nemocnicích a její přínos ke 
stabilizaci nemocnic. 
 
Další jednání zdravotního výboru bude výjezdní, uskuteční se 9.5.2022 od 15:00 hod. v Nemocnici 
Tábor, a.s. 
 
Po vyčerpání všech bodů programu bylo jednání výboru ukončeno v 16:45 hod. 
 
 
 
Zapsala: Iveta Kůzlová  
    
Ověřovatel: Mgr. Ivana Stráská 


