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

 

 

ZÁPIS č. 15/2022 
 

 
z jednání Výboru pro zdravotnictví ZJK, které se konalo dne 12. 9. 2022 na KÚ. 
 
Přítomni: Mgr. Ivana Stráská 

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

                 MUDr. Lukáš Mareš 
    Jindřiška Pokorná DiS. 
    MUDr. Michal Přibáň 
    Ing. Jan Smitka, MBA  
    MUDr. Michal Turek, MBA  

                 MUDr. Libor Zdařil  
     
Omluveni: Michal Doktor 

      Ing. Petr Hladík 
      MUDr. Ladislav Přívozník 
      MUDr. František Toušek   

 
Přizváni:  MUDr. Martin Kuba – omluven 
             Mgr. Petr Studenovský – omluven 
                 Mgr. Ivana Turková – omluvena 
      Ing. Milan Rybák 
      doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová 
      doc. Ing. Lucie Kozlová Ph.D – omluvena 
          Ing. Michal Čarvaš, MBA  
      Bc. Jan Šusta – omluven  
 
Program jednání: 
1. Aktuální epidemiologická situace  
2.Dodatek č. 26 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba 
Jihočeského kraje 
3. Dotační program Dostupná zdravotní péče v Jihočeském kraji – schválení žadatelů 
4. Organizace a zajištění pohotovostních služeb v Jihočeském kraji 
5. Východiska, návrhy a možná řešení problémů ve stomatologické péči – prezentace MUDr. Zdařil  
6. Různé 
 
I. Stráská – přivítala přítomné a konstatovala, že se výbor sešel v usnášeníschopném počtu. Program 
byl schválen. 
Hlasování o programu jako celku: 8/0/0 
 
1. Aktuální epidemiologická situace  
K. Kotrbová – situaci znázorňují grafy, je vidět, že proběhla letní covidová vlna, rezignovali jsme na 
veškerá protiepidemická opatření, letní vlna je výsledkem divokého šíření. Po přechodném zklidnění 
situace nyní vlna opět sílí, situace není optimální. Vrátili jsme se do výskytu před začátkem prázdnin. 
Další graf znázorňuje úmrtnost v letních měsících, která je v porovnání s roky 2020 a 2021 vyšší. 
Imunita po očkovaní i prodělání nemoci vydrží krátce, je doporučeno očkování, čeká nás podzimní vlna. 
I. Stráská – o očkování není velký zájem, upravená vakcína tzv. 4, by měla být k dispozici do 14 dnů, 
virus je ale opět dál. 
J. Hošek, J. Pokorná – jakou vakcínou se nyní očkuje a kde, jak je to u dětí? 
T. Fiala, M. Čarvaš – očkuje se ve všech okresních nemocnicích, zpravidla 1 den v týdnu, zájem je 
v desítkách osob. Stále platí, že očkují rovněž praktičtí lékaři. Nová vakcína je určená pro děti od 12 let, 
neočkovaní lidé musí dostat nejprve původní vakcínu, nová je určena pouze jako posilovací. 
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Usnesení č.19/2022/ZDV-15 
Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Jihočeského kraje  
bere na vědomí 
informaci o aktuální epidemiologické situaci.  
 
Hlasování: 
9/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
2. Dodatek č. 26 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba 
Jihočeského kraje  
M. Rybák – jde o bezúplatný převod nemovitosti (části pozemku) městu Český Krumlov, záměr byl 
schválen v ZK a nyní se jedná o technický materiál, který sesouhlasí zřizovací listinu s údaji uvedenými 
v katastru nemovitostí. 
 
Usnesení č. 20/2022/ZDV-15 
Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Jihočeského kraje  
I. bere na vědomí 
návrh dodatku č. 26 zřizovací listiny příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba 
Jihočeského kraje, IČO 48199931, ve znění uvedeném v příloze; 
II. doporučuje 
zastupitelstvu kraje schválit předložený návrh dodatku ke zřizovací listině příspěvkové organizace 
Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje. 
 
Hlasování: 
9/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
3. Dotační program Dostupná zdravotní péče v Jihočeském kraji – schválení žadatelů 
M. Rybák – zastupitelstvo schválilo dotační program v říjnu 2021, proběhlo 5 výzev. Do 4. výzvy byly 
doručeny 2 žádosti v celkové výši požadovaných prostředků 3 000 000 Kč se závazkem poskytování 
zdravotních služeb v kraji na 5 let. 
Jedná se o žadatele, kteří do současné doby neměli oprávnění k poskytování zdravotních služeb  
na území Jihočeského kraje a tyto služby v kraji nezajišťovali. Ve snaze zahájit poskytování zdravotních 
služeb v co nejkratším termínu činili žadatelé kroky, které poskytování služeb umožní. Z tohoto důvodu 
byla vydána oprávnění k poskytování zdravotních služeb dříve, než byly podány žádosti o dotaci a tím 
došlo k rozporu s pravidly dotačního programu. Hodnotící komise však neshledala v tomto postupu 
zásadní porušení programu, když stěžejní je v tomto případě zájem a potřeba zajištění zdravotních 
služeb v místech, kde jsou služby v oboru zubní lékařství výrazně omezeny.  
 
Zdravotní výbor byl seznámen s problémem uděleného oprávnění k poskytování zdravotních služeb 
dříve než podání žádosti o dotaci, i přesto doporučuje poskytnutí dotace schválit. Doporučuje také 
upravit pravidla DP. 
 
Usnesení č.21/2022/ZDV-15 
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; 
II. doporučuje 
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Dostupná 
zdravotní péče v Jihočeském kraji v celkové výši 3 000 000 Kč a uzavření smluv o poskytnutí dotace. 
 
Hlasování: 
9/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
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4. Organizace a zajištění pohotovostních služeb v Jihočeském kraji 
M. Rybák – materiál obsahuje data od provozovatelů LPS. Od roku 2012 až dosud se na chodu 12 
stanovišť pohotovostních služeb (lékařské, lékárenské i zubní pohotovostní služby) podílí všech 8 
nemocnic a tvoří tak "základní síť pohotovostí". ZZS JčK se v současné době podílí na zajištění pouze 
2 stanovišť. Přestože jsou nemocnice na území kraje velmi dobře rozmístěny, je snahou kraje zajišťovat 
navíc lékařské pohotovostní služby, a to v rámci tzv. „doplňkové sítě pohotovostí“ v lokalitách s horší 
dostupností či na frekventovaných a turisticky navštěvovaných místech kraje.  
 

Lékařská pohotovostní služba, pohotovostní služba lékárenská a zubních lékařů 
statistika za období 2021 

  Provozovatel pohotovostí  

  
nemocnice JčK 

obecní p.o. / 
subj.soukr.práva 

ZZS JčK Celkem 

2021         

počet stanovišť 12 6 2 20 

počet ošetření 41 022 13 310 2 170 56 502 

náklady 67 530 346 13 164 900 916 418 81 611 664 

výnosy 54 588 672 5 506 061 1 192 741 61 287 474 

Cena služby = VH -12 941 674 -7 658 839 276 323 -20 324 190 

Ztráta hrazena:         

dotací JčK 3 100 000 4 348 029 0 7 448 029 

místní samosprávou 0 2 771 694 0 2 771 694 

provozovatelem PS 9 841 674 539 116 -276 323 10 104 467 

 
Největším problémem v zajištění pohotovostí, jak uvádějí někteří provozovatelé, je personální obsazení 
služeb. Ve svých závěrečných zprávách k ročnímu vyúčtování poukazují na neochotu praktických lékařů 
sloužit pohotovostní služby, které pak provozovatelé musí obsadit kmenovými lékaři nemocnic 
či poliklinik, případně zůstanou služby nezajištěné. 
Praktičtí lékaři (poskytovatelé zdravotních služeb s platným oprávněním k poskytování zdravotních 
služeb) mají zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon 
o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů danou povinnost podílet se na žádost kraje 
na zajištění pohotovostních služeb. Zajistit a organizovat pohotovostní služby na svém území pak mají 
kraje, které však nemají legitimní nástroj, jak po lékařích povinnost vymáhat.  
Dne 23. 8. 2022 se na MZ ČR uskutečnila schůzka předsedy AKČR Martina Kuby s ministrem 
zdravotnictví, na které byla mj. projednána také otázka lékařské pohotovostní služby. Všichni zúčastnění 
se shodli na tom, že je třeba okamžitě řešit novelu zákona o zdravotních službách v části týkající se 
LPS. Změna by se měla týkat jasné a přímé vymahatelnosti účasti lékařů/poskytovatelů zdravotních 
služeb. Problematiku je třeba řešit systémově a stanovit zákonem pro praktické lékaře přímou povinnost 
zajišťovat LPS. Bylo přislíbeno, že ministerstvo bezodkladně připraví návrh novely, který by měl být 
předložen jako poslanecký návrh k technické novele již v září letošního roku. 
I. Stráská – jedná se o dlouhodobý problém, politicky je zrušení LPS neprůchodné. 
T. Fiala – je otázka, zda by se neměl počet míst redukovat, medicína se za posledních 30 let významně 
změnila. 
I. Stráská – o redukci se bude muset uvažovat. 
M. Čarvaš – i pro nemocnice je již problém zajistit LPS, upozornil na permanentně přetížené interny. 
T. Fiala – potvrzuje, že ani mezi mediky není o internu zájem. 
 
Usnesení č.22/2022/ZDV-15 
Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Jihočeského kraje  
bere na vědomí  
informace o organizaci a zajištění pohotovostních služeb v Jihočeském kraji. 
 
Hlasování: 
9/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
5. Východiska, návrhy a možná řešení problémů ve stomatologické péči – prezentace MUDr. Zdařil 
I. Stráská – této problematiky jsme se dotkli na dřívějších jednáních. MUDr. Zdařil připravil prezentaci 
jako podklad pro možné řešení nedostatku zubařů. 
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L. Zdařil – materiál vznikal za součinnosti stomatologické komory, problematika je velmi košatá, pokusí 
se nastínit situaci. Prezentace se zabývá např. strukturou a počtem stomatologů, množstvím 
odcházejících stomatologů, novou fragmentací oboru – specializace, financováním, úhradami od 
pojišťoven, vybavením ordinací, možnostmi nových léčebných postupů, růstem cen, vzděláváním, 
složením dentálních týmů, důvody nedostatku stomatologických služeb, možností vzniku 
nízkoprahových center, významem zubní prevence pro redukci poptávky po zubních výkonech, možnou 
součinností s krajem, pojišťovnami atd. Jedná se o novou koncepci přístupu ke stomatologické péči.  
I. Stráská – poděkovala za detailní analýzu i z jiného úhlu, než na který jsme zvyklí, zachytila několik 
momentů, kterým bychom se mohli věnovat. Navrhuje, že k debatě nad tímto materiálem se vrátíme i 
příště. 
L. Zdařil – pro konkrétní dotazy je členům výboru kdykoli k dispozici. 
 
6. Různé 
Bez dalších námětů. 
 
I. Stráská – poděkovala přítomným za účast a L. Zdařilovi za prezentaci. Vrátíme se k ní, bylo to určitě 
zajímavé a třeba to pomůže kraji i komoře v nalezení v dílčích řešení. 
 
Jednání výboru bylo ukončeno v 17:20 hod.  
Další jednání se koná 10.10.2022. 
 
 
Zapsala: Iveta Kůzlová  
    
Ověřovatel: Mgr. Ivana Stráská 


