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

 

 

ZÁPIS č. 18/2022 
 

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

    MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA 
    Ing. Petr Hladík 
    Bc. Jan Hošek 
    Jindřiška Pokorná DiS. 
    MUDr. Ladislav Přívozník 
    MUDr. František Toušek    
    MUDr. Michal Turek, MBA  

                 MUDr. Libor Zdařil  
     
Omluveni: MUDr. Lukáš Mareš 

      MUDr. Michal Přibáň 
      Ing. Jan Smitka, MBA 
      Michal Doktor 

  
Přizváni:  MUDr. Martin Kuba – omluven 
             Mgr. Petr Studenovský  
                 Mgr. Ivana Turková  
      Ing. Milan Rybák – omluven 
      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. Organizace a zajištění pohotovostních služeb a prohlídek těl zemřelých v Jihočeském kraji 
3. Aktuální informace z nemocnic (předběžné výsledky hospodaření), Efektivní nemocnice – výsledky  
4. Plán činnosti zdravotního výboru na rok 2023 
5. Různé 
 
Jednání zahájila a řídila předsedkyně výboru I. Stráská. Konstatovala, že je přítomno 9 členů výboru a 
výbor je usnášeníschopný. Program i materiály k jednání byly zaslány e-mailem. Návrhy na doplnění 
programu nejsou. 
Hlasování o programu: 9/0/0 
Program jednání byl odsouhlasen. 
 
 
1. Aktuální epidemiologická situace  
K. Kotrbová – připravila na dnešní jednání graf a tabulku. Došlo k významnému poklesu covidových 
onemocnění, covid nasytil kolektivní imunitu, otevřelo to možnost k dalším respiračním nákazám. Došlo 
k nárůstu v průměru o 15 % u akutních respiračních onemocnění. Máme výskyt 1300 na 100 tisíc 
obyvatel, jsou zde ale rozdíly v jednotlivých věkových kategoriích a liší se situace v okresech i krajích. 
Do Vánoc epidemie chřipky nebude, vyhlašuje se při 1600 na 100 tisíc obyvatel. Během svátků se výskyt 
rozmělní. Uvidíme 2. lednový týden, zda bude výskyt na úrovni epidemie. Aktuálně cirkuluje virus chřipky 
A, významný mezi týdenní nárůst.  
P. Studenovský – informoval, že aktuálně je v jihočeských nemocnicích hospitalizováno 37 osob, 4 na 
JIP, žádné ECMO, 13 na kyslíku. V nemocnicích je situace stabilní. V JčK je 50 tisíc lidí naočkováno 
2.posilující dávkou. Zájem o očkování je 100-200 osob denně za celý kraj. 
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Usnesení č.27/2022/ZDV-18 
Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Jihočeského kraje  
bere na vědomí 
informaci o aktuální epidemiologické situaci.  
 
Hlasování: 
9/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
2. Organizace a zajištění pohotovostních služeb a prohlídek těl zemřelých v Jihočeském kraji  
I. Turková – jedná se o dokument, který byl v minulosti platný na kalendářní rok. Odbor zdravotnictví 
navrhuje odstranění permanentního schvalování těchto principů a prezentuje dokument, který bude 
projednáván v orgánech kraje pouze při jeho nezbytné aktualizaci.  
Předložený dokument „Principy zabezpečení poskytování pohotovostních služeb a prohlídek těl 
zemřelých v Jihočeském kraji“ nově zpracovává základní teze, obecná ustanovení a vymezuje 
organizaci zdravotních služeb, tedy organizaci pohotovostních služeb a prohlídek těl zemřelých. 
Rozšířená verze zahrnuje také údaje, které se týkají způsobu zajištění těchto služeb, a které v obecné 
rovině informují jednotlivé poskytovatele zdravotních služeb či zájemce o provozování pohotovostních 
služeb o podmínkách zajištění pohotovostních služeb. Konkrétní údaje k síti LPS, umístění, provozní 
doba, telefonní čísla, budou zveřejněny na webových stránkách, nejsou součástí tohoto dokumentu.    
Vymahatelnost povinnosti sloužit na LPS není nikde zakotvena, takže to vypadá tak, že z 80 % slouží 
v základní síti LPS kmenoví lékaři nemocnic. Snažíme se vyburcovat ministerstvo zdravotnictví dostat 
tuto povinnost sloužit LPS a vymahatelnost ze strany krajů nejlépe do zákona o zdravotních službách 
nebo do úhradových smluv zdravotních pojišťoven. U stomatologické péče pohotovost zajišťuje oblastní 
stomatologická komora po své linii, my sloužíme v ČB a Táboře. Principy zajištění stomatologické 
pohotovostní péče.  
L. Zdařil – komora připravuje manuál k zubní LSPP, je zde snaha o nalezení organizační optimalizace. 
Až bude materiál připraven bude informovat zdravotní výbor. 
I. Stráská – poděkovala oblastní komoře za organizaci stomatologické pohotovosti, má ohlasy, že to 
funguje. 
Dále se diskutovaly kapacitní možnosti a personální obsazení stomatologických pohotovostí; pacienti si 
zvykli přejíždět i na vzdálená místa, která fungují dobře, např. z Prahy do Jihlavy. Podobně, pokud se 
otevře nová zubní ordinace ve Strakonicích, registrují se tam i z Prahy, Klatov apod. Nemusí jít vždy o 
lidi, kteří zubaře nemají, ale jsou třeba nespokojeni se svým stávajícím.  
J. Hošek – dotázal se na dotační program na LPS v objemu 5,1 mil., který nenašel v materiálech na ZK. 
I. Turková – zde došlo ke změně formy, bude se poskytovat formou individuální dotace, alokace zůstává 
zachovaná, stejně tak podmínky. Vracíme se tak k původnímu záměru, který i žadatelům více vyhovuje. 
 
Usnesení č.28/2022/ZDV-18 
Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
informace o organizaci a zajištění pohotovostních služeb a prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnické 
zařízení na území Jihočeského kraje v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách 
a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů; 
II. doporučuje 
zastupitelstvu kraje schválit Principy zabezpečení poskytování pohotovostních služeb a prohlídek těl 
zemřelých v Jihočeském kraji dle přílohy návrhu. 
 
Hlasování: 
9/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
3. Aktuální informace z nemocnic (předběžné výsledky hospodaření), Efektivní nemocnice – výsledky  
P. Studenovský – k výsledkům hospodaření uvedl, že všechny nemocnice budou s kladným 
hospodářským výsledkem,  přesná čísla obdrží zdravotní výbor po uzávěrce roku 2022. 
M. Čarvaš – informoval o Úhradové vyhlášce na rok 2023 a jejích předpokládaných dopadech na 
hospodaření v roce 2023. 
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Energie – došlo k zastropování cen elektrické energie a plynu. Dojde k navýšení nákladů za energie, 
nemocnice s tímto navýšením při přípravě svých finančních plánů počítají a pokud nedojde 
k dramatickým změnám na trhu s energiemi, měly by jej zvládnout a zajistit bezproblémový chod 
nemocnic. 
Navyšování mezd – v některých nemocnicích již došlo k podpisu kolektivní smlouvy, v některých 
nemocnicích jednání ještě probíhají. Plošně lze říci, že navýšení bude ve všech nemocnicích v rozsahu 
4-6 % oproti roku 2022, což je maximum, které nám příjmová stránka především dle úhradové vyhlášky 
dovoluje. Pokud bude v průběhu roku situace příznivá, jsou nemocnice připraveny dále jednat a mzdy 
navýšit nebo řešit například mimořádnými odměnami. 
Další stoupající náklady – nárůst cen je patrný ve všech komoditách a oblastech v rámci nemocnic. 
To má samozřejmě dopad na hospodaření nemocnic a je nutno s tím kalkulovat. 
Investice, příprava, podávání žádostí a čerpání evropských dotačních titulů – tam, kde je to nutné 
pro další rozvoj nemocnic a je možnost čerpat finanční prostředky z evropské unie, připravují nemocnice 
žádosti do vypsaných nebo připravovaných výzev. Jako příklad uvádím snižování energetické 
náročnosti s využitím fotovoltaiky, kde prakticky všechny naše nemocnice chtějí využít této možnosti. 
Stejně tak se nemocnice připravují na výzvu týkající se urgentních příjmů. Některé z investičních akcí 
roku 2023, které již probíhají nebo se v roce 2023 začnou realizovat: 

• NCB – probíhá postupné opouštění dolního areálu nemocnice, v roce 2023 bude v horním 
areálu realizována především 2. etapa pavilonu CH s vysoutěženou cenou přes 800 mil. Kč 

• NCK – probíhá příprava na realizaci přestavby interního oddělení  

• NJH – probíhá příprava na realizaci pavilonu následné a paliativní péče 

• NPI – realizuje se přestavba prádelenského provozu, která by mimo jiné měla vést ke snížení 
energetické náročnosti provozu 

• NPT – bude se realizovat 2. etapa parkování v areálu nemocnice (rozšíření parkovacích míst) 

• NST – stejně jako v NPI jde o přestavbu prádelenského provozu a například realizace 
molekulární biologické laboratoře 

• NTA – rekonstrukce a přístavba infekčního pavilonu 
Veřejné zakázky – JN a.s. ve spolupráci s nemocnicemi nyní připravuje plán VZ na rok 2023. Bude se 
jednat jak o léčivé přípravky, tak o zdravotnické prostředky a přístroje, ale například i o oblast IT 
(problematika kyberbezpečnosti, NIS). Je nutné říci, že nyní již prakticky nelze dosahovat úspor oproti 
v minulosti uzavřeným smlouvám, náklady rostou a výrobci nebo distributoři navyšují ceny dle současné 
situace. Přesto má společné zadávání VZ i nadále velký význam 
Personální situace a personální politika nemocnic – spolupráce s vlastníkem – dotační titul na příchod 
lékařů do nemocnic. Problémy jsou jak v lékařském, tak u středního zdravotnického personálu. Situaci 
komplikují především nečekané, neplánované odchody, které mohou narušit provoz celého oddělení. 
Každá nemocnice řeší individuálně, dále spoluprací se sousedními nemocnicemi a rovněž se připravuje 
pomoc ze strany zakladatele nemocnic. 
M. Čarvaš – seznámil s výsledky soutěže Efektivní nemocnice. NCB získala již potřetí 1. místo 
v celkovém hodnocení a titul Nejlepší nemocnice roku – absolutní vítěz. 2. místo získala NST. NCB se 
dále umístila na 1. místě v kategorii Finanční zdraví (na dalších místech byla NCK a NST) a Bezpečnost 
a spokojenost zaměstnanců. 
I. Stráská – gratuluje, naše nemocnice jsou dlouhodobě úspěšné, je to velký úspěch jihočeského 
zdravotnictví. 
 
Usnesení č.29/2022/ZDV-18 
Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Jihočeského kraje  
bere na vědomí  
aktuální informace z nemocnic, předběžné výsledky hospodaření a výsledky soutěže Efektivní 
nemocnice. 
 
Hlasování: 
9/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
4. Plán činnosti zdravotního výboru na rok 2023 
I. Stráská – seznámila s návrhem činnosti na další rok, materiál byl rozeslán e-mailem. Je to základ, 
průběžně můžeme doplňovat aktuální záležitosti. Kromě projednávání materiálů OZDR navštívíme 
nemocnice, které nám ještě zbývají.  
Další návrhy na doplnění plánu činnosti nebyly.  
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Usnesení č.30/2022/ZDV-18 
Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Jihočeského kraje  
souhlasí  
s plánem činnosti na rok 2023 a jeho předložením zastupitelstvu kraje ke schválení. 
 
Hlasování:  
9/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
I. Stráská – termíny jednání ZDV vychází na 1. pololetí s ohledem na harmonogram ZK takto: 30.1., 
13.3., 2.5. a 5.6. 2023. Jedná se opět o pondělky, pouze 2.5. je úterý.  
 
 
5. Různé 
Bez další diskuse. 
 
 
Po vyčerpání všech bodů programu bylo jednání ukončeno v 16:30 hod. 
 
 
Zapsala: Iveta Kůzlová  
    
Ověřovatel: Mgr. Ivana Stráská 


