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

 

 

ZÁPIS č. 13/2022 
 

 
z jednání Výboru pro zdravotnictví ZJK, které se konalo dne 9. 5. 2022 v Nemocnici Tábor, a.s. 
 
Přítomni: Mgr. Ivana Stráská 

    MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA 
    Ing. Petr Hladík 
    MUDr. Lukáš Mareš 
    MUDr. Michal Přibáň 
    MUDr. Ladislav Přívozník 
    Ing. Jan Smitka, MBA  

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

      Bc. Jan Hošek  
                  Jindřiška Pokorná DiS. 
       MUDr. František Toušek 
 
Přizváni:  MUDr. Martin Kuba – omluven 
             Mgr. Petr Studenovský  
                 Mgr. Ivana Turková 
      Ing. Milan Rybák 
      Doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová 
      doc. Ing. Lucie Kozlová Ph.D – omluvena 
          Ing. Michal Čarvaš, MBA – omluven 
      Ing. Ivo Houška, MBA 
      MUDr. Jana Chocholová 
      Bc. Jan Šusta  
 
 
Program jednání: 
1. Aktuální informace z KHS 
2. Dotační program Dostupná zdravotní péče v JčK – schválení žadatele  
3. Zvýšení základního kapitálu nemocnic  
4. Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví do ZK 16.6.2022  
5. Různé 
6. Nemocnice Tábor, a.s. – představení nemocnice a prohlídka zařízení 
 
I. Stráská – přivítala přítomné a konstatovala, že se výbor sešel v usnášeníschopném počtu. Za pozdější 
příchod se omluvili P. Hladík a M. Turek. Program jednání byl odsouhlasen. 
 
1. Aktuální informace z KHS 
K. Kotrbová – epidemiologická situace je klidná, čísla jsou v grafu. Předpokládáme, že léto bude v klidu, 
na podzim se diskutuje další očkování, Otázka je, kdo bude očkovat. V minulosti tuto službu vykonávaly 
hygienické stanice, např. očkování spalniček. Ohledně restrukturalizace hygien je situace neměnná, 
centralizace bude. Proběhlo několik jednání, k žádnému posunu nedošlo, argumenty na obou stranách 
jsou stejné.  
L. Přívozník – kdy vzniklo tzv. „neřízení hygienických služeb“? 
K. Kotrbová – je to dlouhodobá situace.  
I. Stráská – trvá to dlouho, dokud se nic nedělo, nějak to běželo. Když začal covid, některé kraje měly 
problémy. V JK byla spolupráce s hygienou výborná. Dotázala se, zda bude vakcína na nový typ viru. 
K. Kotrbová – je otázka, co se starou vakcínou. Bude neúčinná? Nevíme, jak to dopadne. 



 2 

P. Studenovský – na centrální úrovni nebylo nic řečeno, kategorie 65+ by se měla očkovat na podzim. 
Ani z pozice koordinátora očkování nemá nové informace. Expirace nynějších vakcín byla prodloužena 
na 1 rok. EMA schválila 4. dávku. V našich nemocnicích se průměrně očkuje do 100 osob za týden. 
I. Stráská – je to úkol ministerstva zdravotnictví. 
 
Usnesení č.13/2022/ZDV-13 
Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Jihočeského kraje  
bere na vědomí 
informaci o epidemiologické situaci, očkování a reformě hygienických stanic. 
 
Hlasování: 
9/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
2. Dotační program Dostupná zdravotní péče v JčK – schválení žadatele  
I. Turková – dotační program byl schválen v říjnu 2021. Poté byla vyhlášena výzva, jednou z oblastí 
byla Soběslav a zubní lékař. Přihlásila se zubní lékařka z Prahy, která má vazbu na JK. Hodnotící komisí 
bylo navrženo žádost podpořit v celkové výši 1 500 000 Kč s dobou výplaty 5 let dle pravidel dotačního 
programu. Návrh projednala rada kraje dne 04.05.2022. 
P. Studenovský, I. Turková – nyní se k dotačnímu programu rozpracovává PR kampaň, tento týden se 
uskuteční schůzka s agenturou k finalizaci plánu komunikace. Nějaký efekt by to mělo přinést, budou to 
jednotky lékařů.  
 
Usnesení č.14/2022/ZDV-13 
Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí  
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádosti v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje 
Dostupná zdravotní péče v Jihočeském kraji dle přílohy; 
II. doporučuje 
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotace v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Dostupná 
zdravotní péče v Jihočeském kraji v celkové výši 1 500 000 Kč. 
 
Hlasování: 
9/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 

J. Smitka – k dokreslení situace dostupnosti stomatologů na Táborsku dodal, že po spuštění registrace 
začátkem března se k paní doktorce Kloučkové přihlásilo 1000 pacientů během 1 minuty a 6 vteřin, na 
dalších 2000 se nedostalo. Dotační program vítá a podporuje. 
P. Studenovský – bylo přislíbeno, že paní doktorka časem přijme ještě 500 pacientů. Problémů 
s dostupností stomatologické péče jsme si vědomi, jakmile nám to VZP umožní, vypíšeme další výzvu. 
Řada stomatologů pracuje v režimu cash platby. 
L. Zdařil – problematika stomatologie je hodně komplikovaná. Stomatologická komora se tím zabývá,  
2. května proběhlo jednání pracovní skupiny za účasti prezidenta Šmuclera k problematice zubních 
pohotovostí, sítě zubních pracovišť a změn kompetencí členů dentálního týmu a jejich vzdělávání. Cílem 
je vytvořit ideálně do léta pracovní materiál ze strany vedení ČSK a informovat vedení obcí a krajů o 
komplexitě problematiky a navrhnout možná řešení, která budou v souladu se současnou legislativou. 
Řada problémů ve stomatologii je způsobena dynamickým vývojem oboru, enormním růstem 
provozních nákladů praxí i probíhající generační výměnou a problémy při předávání praxí. Řada 
pacientů nemá absolutní problém se sehnáním registrující praxe , ale spíše jim nevyhovuje zmenšující 
se množství ze zdravotního pojištění plně hrazených výkonů. Situaci v budoucnu ovlivní také gradující 
ekonomická krize. Dlouhodobě je nezbytné se maximálně zaměřit na primární preventivní péči, zubní 
pohotovosti nemohou sanovat to, že lidé nemají svého registrujícího zubaře. Jedním z řešení 
problematiky může být i zřízení nízkoprahových regionálních spádových stomatologických ordinací pro 
pacienty bez registrací.  U dotačních programů je třeba dát pozor na tržní znevýhodnění kolegů, kteří 
již poskytují péči v oblasti, kde je dotace poskytována. 
I. Stráská – je otázka, zda na to lidé budou mít s ohledem na rostoucí ceny všeho. Uvedla příklad 
dánského systému preventivní péče o děti již z 90. let. Ve školách byly např. dvě zubní ordinace, pokud 
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si je rodiče dětí nepřáli využívat, dodali potvrzení, že mají péči jinde. Podobný systém býval i u nás, ten 
se ale zbořil. 
L. Zdařil – u skandinávského modelu je třeba říci, že většina zubařů je státních. Je zde i propracovaný 
systém sociální politiky, kdy jsou rodiče penalizováni, pokud se o děti nestarají. 
I. Stráská – budeme rádi, pokud nám na výbor přinesete krátkou rešerši. 
 
 
3. Zvýšení základního kapitálu nemocnic 

I. Turková – ve schváleném rozpočtu na rok 2022 jsou alokovány finanční prostředky ke zvýšení 
základního kapitálu obchodních společností založených Jihočeským krajem v oblasti zdravotnictví 
v celkové výši 195 600 000 Kč. Po projednání návrhu v zastupitelstvu kraje bude materiál předložen 
radě kraje vykonávající působnost valné hromady. Navýšení základního kapitálu je uvedeno v tabulce: 

Nemocnice České 
Budějovice 

Restrukturalizace a rekonstrukce horního areálu 
Nemocnice České Budějovice, a.s. 

100 000 000 

Nemocnice Český Krumlov 
Rekonstrukce Interního pavilonu D – sítě, sociální 
zařízení a celková rekonstrukce budovy 

30 000 000 

Nemocnice Dačice 
Rekonstrukce 1. NP hlavní budovy – 2. etapa 
Nákup a instalace předokenních žaluzií budovy 
rehabilitace 

3 600 000 

Nemocnice Písek 
Stavební úpravy budovy S – patologie 

20 000 000 

Nemocnice Prachatice 

Heliport, Stavební úpravy hlavního vstupu, Změna 
užívání 1. NP budovy č. 20 – požární schodiště, 
interní a gastroenterologické oddělení, Stavební 
úpravy budovy JIP 

2 000 000 

Nemocnice Tábor 
Přístavba a rekonstrukce infekce 

40 000 000 

 
L. Mareš – zdražují se vstupy stavebních prací, bude se to nějak týkat tohoto plánu? 
P. Studenovský – u nových projektů jsou tlaky na navýšení, příprava akcí je v různých fázích. Investiční 
plány a finanční plány nemocnic se budou dávat na valné hromady v červnu. 
M. Rybák – jedná se o plány, průběžně se schvalují změny financování u dlouhodobých projektů, např. 
nemocnice Č. Budějovice by měla být ukončena v roce 2024. 
P. Studenovský – u některých komodit se mění ceny ze dne na den, těžko lze připravit nějakou analýzu. 
Meziroční zdražení energií přinese další náklady na provoz nemocnic, propočet je za všechny 
nemocnice 85 mil. Kč. 
I. Houška – doplnil, že 40 mil. u nemocnice Tábor je pouze na část stavby, nikoliv celá částka. Část 
bude financována z projektů, část z vlastních zdrojů a není vyloučeno, že na část bude nutno čerpat 
úvěr. 
 
Usnesení č.15/2022/ZDV-13 
Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Jihočeského kraje 
souhlasí 
se zvýšením základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s., IČO 
26068877, Nemocnice Český Krumlov, a.s., IČO 26095149, Nemocnice Dačice, a.s., IČO 28113195, 
Nemocnice Písek, a.s., IČO 26095190, Nemocnice Prachatice, a.s., IČO 26095165, Nemocnice Tábor, 
a.s., IČO 26095203 v celkové výši 195 600 000 Kč. 
 
Hlasování: 
9/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
4. Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví do ZK 16.6.2022 
I. Stráská – jedná se o informační materiál, který výbor předkládá pravidelně zastupitelstvu.  
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Usnesení č.16/2022/ZDV-13 
Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Jihočeského kraje 
bere na vědomí 
Zprávu o činnosti Výboru pro zdravotnictví za období od 7.12.2021 do 9.5.2022. 
 
Hlasování: 
9/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
5. Různé 
P. Hladík – dotázal se na možnost krajské podpory mobilního hospice, konkrétně v Písku. Služba je 
potřebná, samo město nemůže financovat vše. 
I. Stráská – kraj podporuje činnost hospiců, jejich financování je vícezdrojové. 
I. Turková – mobilní hospicová péče se podporuje v rámci dotačního programu. V JK je jich 8. Pro rok 
2022 byla navýšena alokace na 6,2 mil. Kč. Na jeden projekt to bylo 450 tisíc. V závěru minulého roku 
každý obdržel 400 tisíc od kraje jako mimořádný dar. Po jednání pana hejtmana s ředitelem Kabátkem 
se podařilo navýšit úhrady od VZP. Je důležité, aby hospice měly uzavřené smlouvy se ZP. 
P. Studenovský – podpora JK je v rámci republiky druhá nejvyšší po Kraji Vysočina. Je třeba detailně 
prostudovat žádost píseckého hospice. 
 
 
6. Nemocnice Tábor, a.s. – představení nemocnice a prohlídka zařízení 
I. Houška – v úvodu představil přítomnou J. Chocholovou, primářku dětského oddělení a členku 
představenstva Nemocnice Tábor, a.s. Nemocnice Tábor má 486 lůžek, 24 primariátů a 1037 
zaměstnanců. Obrat za rok 2021 je 1 560 000 tis., zisk 68 mil. Kč. Loňský rok a část letošního roku byly 
mimořádně příznivé, v budoucnu nás čekají horší časy. Dále přiblížil politiku zaměstnanosti, při 
kolektivním vyjednávání bylo dohodnuto navýšení nízkopříjmových profesí. Potýkají se s nedostatkem 
lékařů a sester, konktrétně zmínil neurologii. Peníze jako motivace nefungují, ani náborové příspěvky 
nehrají roli. Je třeba se zaměřit na nové mladé lékaře. Ze strany nemocnice je nabízeno velké množství 
stáží, možnost bydlení apod. Mladá generace uvažuje totálně odlišně, chtějí peníze a chtějí mít více 
času na osobní život. 31 lékařů je v seniorském věku, do 5 let odejdou; ze 14 pediatrů jich může skončit 
10. Zmínil vysoký počet ambulantních návštěv, nemocnice saturuje polikliniky. 
Následovala prohlídka dětského oddělení a nového psychiatrického pavilonu nemocnice. Výbor 
doprovázeli I. Houška a J. Chocholová, kteří poskytli odborný výklad. 
I. Stráská – poděkovala I. Houškovi za možnost navštívit nemocnici a prohlédnout si unikátní pavilon 
psychiatrie. Po závěrečné krátké diskusi bylo jednání výboru ukončeno v 17:30 hod. Příště se výbor 
sejde dne 13.6.2022. 
 
 
 
Zapsala: Iveta Kůzlová  
    
Ověřovatel: Mgr. Ivana Stráská 


