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

 

 

ZÁPIS č. 3/2021 
 

 
z jednání Výboru pro zdravotnictví ZJK, které se konalo videokonferenčně dne 8. 3. 2021  
 
 
Přítomni: Mgr. Ivana Stráská 

    Mgr. Tomáš Beck 
     MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA 
     Bc. Jan Hošek 
     Ing. Petr Hladík 
     MUDr. Lukáš Marek 
     MUDr. Michal Přibáň 
     MUDr. Ladislav Přívozník 
     Jindřiška Pokorná DiS. 
     MUDr. František Toušek  
     MUDr. Michal Turek, MBA 
     MUDr. Libor Zdařil 

        
Omluveni: MUDr. Michal Doktor 

 
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 
 
 
   
Program jednání: 
1. Aktuální epidemiologická situace v Jihočeském kraji 
2. Vakcinace obyvatel Jihočeského kraje – průběžná informace 
3. Koncepce zdravotnictví Jihočeského kraje  
4. Vyrovnávací platby za závazek veřejné služby nemocnicím JčK na rok 2021 
5. Jihočeské nemocnice – organizační struktura, řízení, financování a spolupráce jihočeských nemocnic 
6. Různé 
 
Jednání zahájila a řídila předsedkyně výboru I. Stráská. Přítomno je 12 členů výboru, výbor je 
usnášeníschopný. Program jednání byl odsouhlasen. 
 
1. Aktuální epidemiologická situace v Jihočeském kraji 
K. Kotrbová – připravila si tři pohledy: mezinárodní kontext, situace v ČR a situace v JčK. 
Epidemiologická data se sledují za 14 dní, v porovnání zemí OECD je v ČR je nejvyšší výskyt 1395 na 
100 tisíc obyvatel, 2. je Estonsko 1038, 3. Slovensko 562, které má zároveň nejvyšší počet úmrtí (241 
na milion osob). V ČR se vyskytuje ve velké míře britská varianta, přináší dynamičtější křivku nových 
případů; nedokázali jsme jako epidemiologové lokalizovat ložiska, my se o to v JčK snažíme. Ložiska 
vznikla v příhraničních oblastech, nyní se mutace vyskytuje v celé ČR, postupuje od západu na východ. 
K 8.3. máme kumulativně 1 325 291 pozitivních, 21 882 úmrtí, 7779 hospitalizovaných. Aktuálně 
168 158 pozitivních. Je to významně více než v lednových dnech. Vyhasíná ohnisko v Karlovarském 
kraji, nejvíce nových případů je v kraji Královéhradeckém, Libereckém a Pardubickém. V JčK jek 7.3. 
kumulativní počet pozitivních 71 461 pozitivních případů 1136 úmrtí. Aktuálně máme 9746 pozitivních 
případů. V přepočtu na den to je 721, v minulém týdnu to bylo 566. Nemocnice jsou značně přetížené, 
ta velká vlna dorazila už k nám. Jedinou možností, jak zbrzdit vývoj, je očkování. 



 2 

I. Stráská – ke včerejšímu dni je 568 hospitalizovaných, z toho na JIP a ARO 96. Vidí situaci v Kovářově 
a Milevsku, čísla přibývají. Srovnávala čísla s Chebem nebo Karlovými Vary a my jsme významně výš 
v přepočtu na 100 tisíc obyvatel. 
K. Kotrbová – když se začne masivně testovat ve firmách, poletí čísla nahoru, ale bude zde řada 
asymptomatických. 
M. Přibáň – dotázal se na situaci v Kovářově, kde přibývaly již v minulém týdnu výjezdy ZZS, nestálo za 
to obec izolovat? V jakém případě se předpokládá, že je dobré uzavřít konkrétní území? 
L. Kotrbová – od února přibývali pozitivní, hygienu upozornil starosta. Hygiena provedla celoplošné 
testování. Co bychom získali uzavřením obce: pozitivní včetně kontaktů jsou v karanténě a negativní by 
nemohli do práce. Otázka je dodržování opatření a možnost kontroly. Všichni byli poučeni, jak se mají 
chovat.  
M. Přibáň – z médií se dozvěděl, že na testování přišlo z 1000 pozvaných pouze 500. To znamená, že 
polovině nic nevíme. 
K. Kotrbová – nemůžeme nikoho donutit, aby se nechal otestovat.  
I. Stráská – mluvila o situaci se starostou. Stát nemá nástroj, aby zasáhl. Ví se o přenosech z důvodu 
nedodržení opatření, ale narážíme na osobní svobodu 
Z. Roithová – pokud ví, hasiči obešli všechny domy s pozvánkou na testování, to že část lidí nepřišla je 
smutné. Víc ale udělat nemohli. 
L. Zdařil – po týdnu testování ve firmách vidíme již nějaké výsledky v nárůstu počtu na PCR verifikace? 
V této souvislosti by bylo účelné posílit kapacity PCR testů. 
Z. Roithová – situací se zabývala, při propočtech došla k číslu 7000 testů na kraj za týden; nemocnice 
dostaly za úkol posílit kapacity. 
T. Fiala – potvrdil, že v nemocnici Strakonice již rozšířili testování. Z antigenů vychází 4-5 % pozitivních. 
P. Hladík – není na čase usilovat o uzavření průmyslu?  
K. Kotrbová – nemyslí si, že je to třeba. Firmy mají nastavená protiepidemická opatření.  
I. Stráská – situace se zavřením firem může v budoucnu nastat. Hlasování k informativním bodům 
provedeme najednou, nyní předáme slovo panu hejtmanovi, jehož čas je omezený. 
 
2. Vakcinace obyvatel Jihočeského kraje – průběžná informace 
M. Kuba – na úvod promítl graf – predikce vývoje v nemocnicích na příští týden. Stoupá počet 
hospitalizace na ARO a JIP. Poměr se zásadně změnil. Dnešní číslo je 598 a 104. Dnešní skokový 
nárůst je zásadní, budeme zasahovat na českobudějovické kardio, probíhají konzultace s MUDr. 
Pešlem. Hledáme další rezervy, situace se řeší. Za poslední týdny jsme přijali pacienty z Karlovarského 
kraje. JčK je na 3. místě v příjmu pacientů z jiných krajů a zároveň na nule převozu ven. Situace 
v nemocnicích je vážná. Co se týká testování ve firmách, není optimista. Upozornil na kvalitu testů a 
jejich chybovost, není to řešení. Situace v Kovářově je neuvěřitelná, nechápe, jak může 50 lidí chodit 
do práce přes zákaz. Stát zde zásadně selhává. 
V očkování je JčK dlouhodobě na špici. Nyní jsou na řadě senioři 70+, pokračují učitelé, terénní sociální 
pracovníci. Dále je třeba začít očkovat hasiče a policisty, kteří se pohybují na ulicích. Očkování u 
praktických lékařů: v kraji máme 350 PL, zájem očkovat jich má 220. Měli by v první fázi doočkovat 
seniory 80+, kteří jsou imobilní, nebo mají problém se vzdáleností do OČKA. Na základě zaslaných 
seznamů dochází k rozdělování vakcín do ordinací. Upozornil na mediálně vyhrocenou situaci s Dr. 
Šonkou. V krajích se situace různí. U nás je spolupráce s praktickými lékaři je nastavená, dorazí nám 
1300 dávek na týden na celý kraj a máme 220 praktiků. Není tedy reálné všechny praktiky uspokojit. 
V našich očkovacích centrech zatím neočkujeme o víkendech, všechny vakcíny stíháme vyočkovat za 
5 dní, žádné vakcíny nám ve skladech neleží. Očkujeme převážně vakcínou Pfizer, v tomto týdnu 
bychom měli naočkovat 19000 dávek.  
I. Stráská – děkuje za informaci. 
P. Hladík – děkuje za očkovací týmy do domů s pečovatelskou službou. 
L. Zdařil – chválí OČKA, má pozitivní zpětnou vazbu, je tam komfortní prostředí, kultivovaný personál. 
T. Beck – dotaz na očkování široké veřejnosti, je propojen systém centrální evidence a praktiků?  
M. Kuba – to je přesně to, že praktici říkají lidem, že je naočkují, aby se neregistrovali. Rychleji to ale 
jde u kategorie 70+ v očkovacích centrech. U praktických lékařů to bude trvat déle z důvodu malého 
počtu vakcín Astra Zeneca. Předpokládá se, že od 1. dubna bude spuštěna centrální registrace pro 
kategorii 60+ a pak postupně další.  
M. Turek – navazuje na informaci od L. Zdařila. Děkuje za OČKA, je to dobrá cesta, jak očkovat rychle. 
Musíme si uvědomit, že jsme ve válce s virem. Sami praktičtí lékaři by situaci nezvládli, mají omezené 
kapacity. Všechno to ale končí na nedostatku očkovacích látek.  
P. Studenovský – doplnil, že ne všichni praktici se do očkování zapojili. Přibývají telefonáty pacientů 
s chronickými onemocněními, jejichž praktici se do očkování nezapojí. 
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Usnesení č.8/2021/ZDV-3 
Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Jihočeského kraje  
bere na vědomí  
informaci o aktuální epidemiologické situaci, situaci v jihočeských nemocnicích a postupu očkování 
v Jihočeském kraji. 
 
Hlasování: 
11/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
3. Koncepce zdravotnictví Jihočeského kraje  
P. Studenovský – v souladu se zadáním předkládá OZDR harmonogram tvorby koncepce na roky 2022-
2027, který je členěn po jednotlivých oblastech. Na jednotlivých krocích se snaží pracovat, na OZDR se 
tomu věnuje M. Rybák. Pracovní verze za každou oblast bude předložena k projednání zdravotnímu 
výboru. 
I. Stráská – platí tedy uvedené termíny v materiálu? Příště bychom tedy mohli projednat oblast 
demografie a zdraví obyvatel. 
P. Studenovský – ano, harmonogram byl vytvořen i s ohledem na termíny jednání zdravotního výboru. 
L. Mareš – na zastupitelstvu kraje zazněl požadavek, aby se vyhodnotila stávající koncepce. 
P. Studenovský – první část bude vyhodnocení, co se udělalo, co bylo, jaký je současný stav a návrhy 
co dál. 
I. Stráská – bude to jako výchozí kapitola pro další opatření. 
 
Usnesení č.9/2021/ZDV-3 
Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Jihočeského kraje 
bere na vědomí  
harmonogram tvorby Koncepce zdravotnictví JčK na roky 2022–2027. 
 
Hlasování: 
11/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Vyrovnávací platby za závazek veřejné služby nemocnicím JčK na rok 2021 
P. Studenovský – jedná se o činnosti, které nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění nebo jsou 
hrazeny jen částečně. Celkově se jedná o dotace ve výši 75 680 000 Kč. Největší podíl je na ústavní 
pohotovostní služby. Podrobné údaje jsou obsaženy v materiálu, který členové výboru obdrželi. 
I. Stráská – dotazy k materiálu nejsou, bez další rozpravy, bereme na vědomí. 
 
P. Studenovský dále zmínil podněty z bodu Různé, které zaslal L. Zdařil.  
I. Stráská – probereme tedy bod Různé, aby mohl P. Studenovský odejít a řešit akutní záležitosti 
v nemocnicích. 
P. Studenovský – jedná se o dotaz Vodní záchranné služby Lipno, týkající se testování ve firmách a 
dále vyjádření stomatologů k pracovní povinnosti. K testování uvedl, že testovat může poskytovatel 
zdravotních služeb, podle §11a může dostat k tomuto povolení.  
K pracovní povinnosti uvedl, že lékaři začali zasílat seznamy, někteří zároveň sdělují, že nemohou. 
Zatím to zkoušíme dělat dobrovolnou formou, aktuálně chybí 75 zdravotnických pracovníků. Pracovní 
povinnost studentů také řešíme dobrovolnou cestou, někteří již pomáhají. 
Z. Roithová – doplnila, že testování sebou nese i další kroky, např. vydání materiálu, platby apod. Firmy 
si testy pořizují na své náklady, zapojují se firemní lékaři, případně lékaři smluvní. Pokud je někde 
potřeba z důvodu veřejného zájmu, mohou pomoci mobilní týmy. 
I. Stráská – pokud má vodní záchranná služba zájem, může se obrátit přímo na P. Studenovského. 
L. Zdařil – ze strany vodní záchranné služby je to reakce – nabídka na současnou situaci. K testování 
ve firmách je ze strany státu nedořešeno více věcí, např. zdravotní odpad a nakládání s ním. Možná by 
kraj mohl udělat metodický pokyn jako pomoc firmám. 
P. Studenovský – souhlasí, že stát zde řadu věcí nedomyslel. 
Z. Roithová – způsob organizace v této zemi je nedostatečný. Na krizovém štábu se řešil infekční odpad 
u škol. V domácnosti je to běžný komunální odpad, u firem je to problém, měli by si zajistit firmu na svoz 
tohoto odpadu. Ale máme nouzový stav, tak je zřejmě možné vše. Kraj toto řešit nemůže. 
L. Zdařil – jde i skladování infekčního materiálu, u svozových firem nejsou kapacity. 



 4 

I. Stráská – na to jsme upozorňovali již loni na jaře, ale marně. 
l. Mareš – opětovně se dotázal na situaci v nemocnici Český Krumlov po rezignaci ředitele. Nový dotaz 
se týkal formuláře pro dobrovolníky, který je uveřejněn na stránkách KÚ a jestli je využíváme. 
I. Stráská, P. Studenovský – v ČK zatím platí co minule, jednání probíhají, vedení kraje má termín do 
25.března.  
P. Studenovský – k seznamu dobrovolníků nemá informace, toto řeší M. Spálenková z krizového řízení. 
I. Stráská – seznam dobrovolníků existuje, zatím jsme jej nevyužili. 
L. Mareš – kdy jindy aktivovat dobrovolníky než teď? 
P. Studenovský – je třeba si říci, že dobrovolníci mají omezené časové možnosti, počítáme s nimi např. 
do OČEK na administrativu. Byl by nutný koordinátor na činnost dobrovolníků, aby se pokryly celé 
směny. 
L. Mareš – mohli bychom je využít u praktických lékařů pro administrativu spojenou s očkováním. 
P. Studenovský – požadavek od praktiků nemá, děkuje za nápad. Pokud ví, v ordinacích to řeší 
zdravotní sestry. 
T. Fiala – existují různé kategorie dobrovolníků, na organizační věci, zdravotnickou činnost. Ve 
strakonické nemocnici dobrovolníci fungují, nemají nedostatek. 
L. Zdařil – vrátil se k pracovní povinnosti, mají dělat seznamy? Jsou tam i recepční, laborantky atd. 
P. Studenovský – splnit usnesení vlády je povinnost, využití je věc další. V případě potřeby bychom se 
obraceli cíleně. 
L. Zdařil – komentoval vytíženost stomatologických ordinací, ale bude informovat, že povinnost zaslat 
seznam je třeba splnit. 
P. Studenovský – seznamy stačí zaslat e-mailem na kolegyni Turkovou: turkova@kraj-jihocesky.cz 
Z. Roithová – minule v bodě různé zazněl podnět ohledně zabezpečení webových stránek nemocnice 
ČK. Situaci prověřila, je zde plánovaná celková úprava, která se z finančních důvodů pozdržela. 
Zabezpečení je provedeno, bylo funkční již v době dotazu. 
J. Hošek – nejedná se o kritickou věc, pokud je v plánu aktualizace webu je to v pořádku.  
L. Kozlová – informovala o aktuální situaci a očkování v zařízeních sociálních služeb. Tento týden budou 
naočkováni pracovníci odlehčovacích služeb a terénní pracovníci.  
I. Stráská – děkuje za informaci, příště toto zařadíme na začátek – k epidemiologické situaci. 
 
 
6. Jihočeské nemocnice – organizační struktura, řízení, financování a spolupráce jihočeských nemocnic 
M. Čarvaš, člen představenstva Jihočeské nemocnice a.s. – formou prezentace seznámil členy výboru 
s fungováním holdingu jihočeských nemocnic a jednotlivými činnostmi. Původní aktivity společný nákup 
komodit, služeb, od roku 2012, společné vyjednávání se zdravotními pojišťovnami. Vybudovali vlastní 
interní benchmarking. Funguje jednotný objednávkový systém, jednání s dodavateli jako celek – lepší 
obchodní podmínky. Zadávání organizace veřejných zakázek; zajištění OOP a materiálů v rámci Covid, 
včetně rezervního stavu. Centrální oddělení vykazování zdravotní péče. Jednotný postup při uzavírání 
smluv se zdravotními pojišťovnami. PR aktivity Medik roku, Jihočeská sestřička. Stáže 6. ročníků, před 
atestační kurzy. Vydávají časopis Jihočeské zdraví. Ekonomika – společný účtový rozvrh, společné 
DPH. Dále seznámil s personálním obsazením, představenstvo je dvoučlenné.  
I. Stráská – Jihočeské nemocnice prokázaly svou životaschopnost v roce 2012, kdy se uzavíraly nové 
rámcové smlouvy. Díky společné strategii se podařilo zachovat silné nemocnice. Společný účetní rozvrh 
přinesl 7 mil. Kč. Děkuje nemocnicím za vzájemnou spolupráci. 
Z. Roithová – když přišla do holdingu, byla zde nastavená fungující komunikace, to se pozitivně projevilo 
při nynější covidové krizi. Děkuje za podporu vedení kraje, spolupráci s oborem zdravotnictví. 
T. Fiala – holding hodně pomáhá z pohledu okresních nemocnic, společně dosáhneme na lepší ceny 
v nákladech a v příjmové části je plusem vykazování péče zdravotním pojišťovnám. Ostatní kraje nám 
fungování závidí. 
Z. Roithová – dodala, že díky ekonomické stabilitě nemocnic se v porovnání s jinými kraji daří udržet 
personál. Díky proočkování zdravotníků nejsme v takové personální tísni oproti jiným nemocnicím. 
I. Stráská – ukončila diskusi, informaci bereme na vědomí.  
 
Jednání výboru bylo ukončeno v 17:05 hod. Další termín je 19.4. 2021. 
 
 
 
Zapsala: Iveta Kůzlová  
    
Ověřovatel: Mgr. Ivana Stráská 


