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

ZÁPIS č. 4/2021
z jednání Výboru pro zdravotnictví ZJK, které se konalo videokonferenčně dne 19. 4. 2021
Přítomni: Mgr. Ivana Stráská
Mgr. Tomáš Beck
Michal Doktor
MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA
Bc. Jan Hošek
Ing. Petr Hladík
MUDr. Lukáš Mareš
MUDr. Michal Přibáň
MUDr. Ladislav Přívozník
Jindřiška Pokorná DiS.
MUDr. František Toušek
MUDr. Michal Turek, MBA
MUDr. Libor Zdařil
Omluveni: -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
Hosté: Bc. Jan Šusta
Program jednání:
1. Aktuální epidemiologická situace v Jihočeském kraji
2. Vakcinace obyvatel Jihočeského kraje – průběžná informace
3. Koncepce zdravotnictví Jihočeského kraje
4. Materiály OZDR do zastupitelstva kraje
a) Dodatek č. 15 zřizovací listiny příspěvkové organizace Psychiatrická léčebna Lnáře;
b) Zvýšení základního kapitálu Nemocnice Prachatice, a.s., dle směrnice č. SM/115/ZK;
c) Investiční záměr Nemocnice Český Krumlov, a.s. - realizace projektu „Rekonstrukce Interního
pavilonu D“;
d) Investiční záměr Nemocnice Písek, a.s. – realizace projektu „Stavební úpravy budovy S – patologie“.
5. Investice v jihočeských nemocnicích, plánování, způsob financování
6. Různé
Z důvodu částečné nepřítomnosti předsedkyně výboru byl řízením schůze pověřen člen výboru T. Fiala.
V úvodu konstatoval, že je přítomno 11 členů a výbor je usnášeníschopný. Na základě žádosti regionální
rady ČMKOS byl na jednání přizván J. Šusta. V souladu s jednacím řádem členové výboru vyjádřili svůj
souhlas se zařazením J. Šusty jako stálého hosta. Program jednání jako celek byl jednomyslně
schválen. Z důvodu aktuálního zaneprázdnění některých přizvaných hostů byl bod č. 2 zařazen na
začátek programu.
1. Vakcinace obyvatel Jihočeského kraje – průběžná informace
P. Studenovský – vakcinace v kraji zrychluje, bylo naočkováno 150 tisíc Jihočechů, 52 tisíc má již obě
dávky. V kategorii 65+ je v kraji 42 tisíc osob, zatím se jich registrovalo 13 tisíc. Předpoklad do poloviny

příštího týdne by měli být naočkováni. Stále se lze hlásit. Chtěli bychom co nejdříve otevřít kategorii
60+. Pokud budou vakcíny v avizovaném počtu, do konce června by mohla být naočkovaná kategorie
40+. Praktici obdrží v 16. týdnu 2400 dávek, další týden jen 600 do celého kraje. Dle Dr. Šonky se bude
měnit systém distribuce k praktikům – budou to dávky po 100 ks. Takže např. při 600 dávkách pro kraj
obdrží vakcíny 6 ordinací praktických lékařů. Očkovací centra jsou připravená očkovat 12 hod. denně 7
dní v týdnu.
J. Hošek – v Jihomoravském kraji fungují mobilní očkovací centra, která dojedou na předem smluvené
místo a naočkují na počkání. Až nastane vhodná doba, bylo by dobré o tom uvažovat i v JčK.
P. Studenovský, T. Fiala – chápe tuto službu pro imobilní občany, ale vytvoření mobilních týmů by bylo
velmi složité; problém je s převážením a skladováním očkovací látky, může dojít k nespotřebování
určeného počtu vakcín, které by se pak musely vyhodit. U nás se mobilní týmy využívaly během února
do DPS.
J. Hošek – bylo to myšleno do budoucna, až bude nadbytek vakcín, s cílem zvýšit procento
naočkovaných.
M. Kuba – nikdy nebude naočkováno 100 %, protože někdo se očkovat nechce. Je to úloha státu, aby
očkování prezentoval občanům. Máme naočkované všechny 80+. Praktici dostali vakcíny, aby dojeli za
svými imobilními pacienty. Je důležité pokračovat v systému očkování, abychom měli alespoň 70 %
naočkovaných.
L. Zdařil – jsou někde k dispozici čísla proočkovanosti a predikce?
P. Studenovský – informace jsou na webových stránkách kraje, pokud je zájem o nějaké další, může
odpovědět e-mailem.
M. Kuba – na propočtech se pracuje, nevidíme ale na další vakcíny, pouze na Pfizer Je třeba počítat
s tím, že nastane situace, kdy sportovní haly budou chtít zpět sportovci, výstaviště bude chtít pořádat
akce. Při predikci 70 % by k 30.6. mělo mít první dávku 40-44 let, za 6 týdnů pak 2.dávku. 10.8.
plánujeme zavřít Očka. Během léta by měly být vakcíny AZ a Johnson, mladší ročníky by pak naočkovali
praktici. Pfizer pracuje na změně teploty pro skladování na mínus 20-25 stupňů. Pak by se ordinace
mohly dovybavit malými mrazáky, třeba formou nějakého dotačního programu. Stát by měl do budoucna
řešit i možnou 3. dávku, o které Pfizer mluví. Příští týden bude tisková konference, výstup pošleme
všem členům výboru.
Usnesení č.10/2021/ZDV-4
Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Jihočeského kraje
bere na vědomí
průběžnou informaci o vakcinaci v Jihočeském kraji.
Hlasování:
13/0/0
Usnesení bylo přijato.
2. Aktuální epidemiologická situace v Jihočeském kraji
K. Kotrbová – dochází k významnému poklesu počtu pozitivních případů. Situaci přiblížila na grafu.
Průměrný denní pozitivní výskyt je 240. Je zde již určitá proočkovanost, masivně se testuje ve firmách
a začalo se testovat ve školách. Záchyt ve firmách je 0,2 %. V minulém týdnu bylo ve školách zachyceno
8 pozitivních případů. I takový počet záchytu je přínos – nákaza se dále nešíří. Přiklání se k testování
dětí. Na webových stránkách denně zveřejňují aktuální údaje. Prezentovaný graf členům výboru zašle.
Usnesení č.11/2021/ZDV-4
Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Jihočeského kraje
bere na vědomí
informace o aktuální epidemiologické situaci v Jihočeském kraji.
Hlasování:
13/0/0
Usnesení bylo přijato.
3. Koncepce zdravotnictví Jihočeského kraje
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M. Rybák – na základě schváleného harmonogramu, obdrželi členové výboru úvodní část v el. podobě.
Tvoří ji Související strategické dokumenty, Geografická situace, Demografická situace a Zdravotní stav
populace kraje.
M. Kuba – další materiál bude následovat, připravuje se s kolegy z jihočeských nemocnic.
L. Zdařil, T .Fiala – příště by uvítali jednání výboru v prezenční formě. Koncepční záležitosti se lépe
diskutují napřímo.
Usnesení č.12/2021/ZDV-4
Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Jihočeského kraje
bere na vědomí
návrh úvodní části Koncepce zdravotnictví JčK na roky 2022–2027.
Hlasování:
12/0/0
Usnesení bylo přijato.
4. Materiály OZDR do zastupitelstva kraje
Podklady k těmto bodům byly členům výboru zaslány elektronicky.
4 a) Dodatek č. 15 zřizovací listiny příspěvkové organizace Psychiatrická léčebna Lnáře
M. Rybák – jedná se o vydání majetku restituentům – stavby a pozemky v Sedlici u Blatné.16. 3. 2021
byl ve spolupráci s OHMS majetek předán a je potřeba uvést do souladu zřizovací listinu.
Usnesení č.13/2021/ZDV-4
Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Jihočeského kraje
bere na vědomí
dodatek č. 15 zřizovací listiny příspěvkové organizace Psychiatrická léčebna Lnáře.
Hlasování:
12/0/0
Usnesení bylo přijato.
4 b) Zvýšení základního kapitálu Nemocnice Prachatice, a.s., dle směrnice č. SM/115/ZK;
M. Rybák – jedná se o materiál technického charakteru, který upravuje formu poskytnutí finančních
prostředků na projekt zvýšením základního kapitálu v souladu se směrnicí SM/115/ZK.
M. Čarvaš – tento projekt navazuje na předchozí v oblasti IT. Cílem projektu byla modernizace
Nemocničního informačního systému v nemocnici Prachatice spočívající v zavedení nových modulů a
nové infrastruktury pro ukládání a zpracování elektronické zdravotnické dokumentace.
Usnesení č.14/2021/ZDV-4
Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Jihočeského kraje
souhlasí
se zvýšením základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., IČO 26095165,
o částku 800 000,00 Kč, v rámci projektu „Modernizace NIS v Nemocnici Prachatice, a.s.“, dle Čl. 6
bodu 9 Směrnice pro přípravu a realizaci evropských projektů SM/115/ZK.
Hlasování:
12/0/0
Usnesení bylo přijato.

4c) Investiční záměr Nemocnice Český Krumlov, a.s. - realizace projektu „Rekonstrukce Interního
pavilonu D“
M. Rybák – významná stavba s tříletým financováním, proto předkládáno ZK. Rekonstruovány 4 podlaží
pavilonu D. Předpokládaný rozpočet akce 100 mil. Kč, z toho z rozpočtu kraje 90 mil. Kč (2021-10 mil.,
2022-30 mil. a 2023-50 mil. Kč). V případě úspěšné žádosti React-EU by se snížil požadovaný podíl
kraje o prostředky získané z evropských fondů. Zároveň vznikne 18 lůžek následné rehabilitace, včetně
kompletního zázemí. Jedná se o chybějící segment zdravotní péče. Je v souladu s krajskou koncepcí.
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F. Toušek – podporuje a souhlasí s rehabilitační lůžkovou péčí. Bude jí potřeba, nemocní budou starší,
křehčí, polymorbidní. Rád by se tomu věnoval i v koncepci zdravotní péče.
Usnesení č.15/2021/ZDV-4
Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Jihočeského kraje
souhlasí
se záměrem realizace projektu Nemocnice Český Krumlov, a.s., „Rekonstrukce Interního pavilonu D“
s předpokladem financování z rozpočtu Jihočeského kraje dle důvodové zprávy tohoto materiálu.
Hlasování:
12/0/0
Usnesení bylo přijato.
4 d) Investiční záměr Nemocnice Písek, a.s. – realizace projektu „Stavební úpravy budovy S –
patologie“.
M. Rybák – významná stavba s dvouletým financováním, proto předkládáno ZK. Jedná se o kompletní
rekonstrukci pavilonu S. Písecká patologie je spádová pro Prachatice a Strakonice. Předpokládaný
rozpočet je 46,8 mil. Kč, z toho z rozpočtu kraje 30 mil. Kč (2021-10 mil. a 2022-20 mil. Kč).
M. Přibáň – souhlasí s potřebností, je to asi nejstarší budova v písecké nemocnici a rekonstrukci si
zaslouží.
Usnesení č.16/2021/ZDV-4
Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Jihočeského kraje
souhlasí
se záměrem realizace projektu Nemocnice Písek, a.s. „Stavební úpravy budovy S – patologie“
s předpokladem financování z rozpočtu Jihočeského kraje dle důvodové zprávy tohoto materiálu.
Hlasování:
12/0/0
Usnesení bylo přijato.
5. Investice v jihočeských nemocnicích, plánování, způsob financování
M. Rybák – v rozpočtu JčK ORJ 09 – Zdravotnictví máme pro rok 2021 celkem na investice nemocnic
174 mil. Kč.
Nemocnice České Budějovice má schválený nový harmonogram poskytování prostředků na projekt
rekonstrukce Horního areálu. Letos 130 mil., v letech 2022 a 23 po 100 mil., v roce 2024 pak 50 mil. Kč.
Nemocnice Český Krumlov 10 mil. – pavilon D,
Nemocnice Dačice – 4 mil. vstupní prostor prvního nadzemního podlaží a rozšíření ambulance, osobní
výtah v hlavní budově,
Nemocnice Jindřichův Hradec – 4 mil. – 5. etapa rekonstrukce rehabilitace,
Nemocnice Písek – patologie 10 mil.,
Nemocnice Prachatice – 10 mil. – CT přístroj (výměna po 12 letech, nyní se instaluje), v případě úspěchu
žádosti na CT do React-EU, bude kapitál v této výši použit především na Dofinancování přestavby
lékárny,
Nemocnice Strakonice – 2 mil. – odpadové hospodářství,
Nemocnice Tábor – 4 mil. - realizace protipožárních opatření v pavilonu interních oborů.
M. Čarvaš – doplnil informace, promítl tabulku SRV – kde jsou plánované projekty nemocnic na 3 roky
dopředu. Jedná se o projekty, kde se chystají projektové dokumentace, vyřizují stavební povolení nebo
se čeká na vypsání dotačního titulu. Plán investic na rok 2021 je ve výši 2 mld. Kč. Záleží, jak nemocnice
uspějí v programu React-EU. Je třeba počítat, že ne všichni budou úspěšní v podání žádosti. SRV
aktualizujeme každý rok. Výsledek hospodaření za celou skupinu nemocnic za loňský rok je 316 mil. Kč
po zdanění, je to nejlepší výsledek v historii.
Usnesení č.17/2021/ZDV-4
Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Jihočeského kraje
bere na vědomí
informace o investicích, jejich plánování a způsobu financování v jihočeských nemocnicích.
Hlasování:
12/0/0
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Usnesení bylo přijato.
6. Různé
P. Hladík – dotázal se, jak je to se sportováním veřejnosti a ve sportovních klubech v současné situaci.
K. Kotrbová – platí to, co je v mimořádném opatření – nemohou sportovat. Je to celostátní opatření,
terénní epidemiologové nemají možnost do toho vstoupit.
T. Fiala – parlamentní podvýbor pro sport přijal usnesení otevření sportovišť především pro děti. Je zde
obava, že děti ztratí o sport zájem.
L. Zdařil – apeluje, aby chystaná novelizace a centralizace hygien byla přepracována. Situace s covidem
jasně ukázala, že to není správná cesta. Rozhodování hygienické služby by mělo být ponecháno na
regionální krajské úrovni.
M. Přibáň – dává ke zvážení, zda by nebylo dobré iniciovat vznik krajského centra pro kybernetickou
bezpečnost. Uvedl příklad z JMK, kde má krajské centrum na starosti všechny zřizované krajské
organizace.
T. Fiala, M. Čarvaš – nemocnice kybernetickou bezpečnost řeší, pro GDPR mají společného pověřence.
Můžeme toto téma ještě probrat na osobním jednání.
P. Studenovský – mimo nemocnice máme v oblasti zdravotnictví ještě ZZS a PL Lnáře, kde je
kyberbezpečnost rovněž řešena. Význam pro ostatní krajem zřizované organizace neumí posoudit
(kultura, sociál, školy).
T. Fiala – informoval, že budou opět další dotace na kybernetickou bezpečnost pro nemocnice.
J. Hošek – o toto téma se rovněž zajímá.
M. Čarvaš – doplnil další informace. Situaci neustále sledují, např. zrealizovali zabezpečení koncových
stanic. SW vyhodnocuje aktivity koncových stanic a v případě podezřelé aktivity se odřízne ze systému.
Na závěr T. Fiala poděkoval za spolupráci a účast všech členů i hostů výboru a ukončil jednání v 16:50
hod. Další termín je 17.5. 2021.

Zapsala: Iveta Kůzlová
Ověřovatel: MUDr. Tomáš Fiala
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