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

 

 

ZÁPIS č. 6/2021 
 

 
z jednání Výboru pro zdravotnictví ZJK, které se konalo dne 14. 6. 2021 na KÚ. 
 
Přítomni: Mgr. Ivana Stráská 

    Mgr. Tomáš Beck 
     MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA 

    Ing. Petr Hladík 
     Bc. Jan Hošek 
     MUDr. Lukáš Mareš 

    Jindřiška Pokorná DiS. 
     MUDr. Michal Přibáň 
     MUDr. Ladislav Přívozník 
     MUDr. František Toušek  
             
Omluveni: Michal Doktor 

      MUDr. Michal Turek, MBA 
       MUDr. Libor Zdařil 
 
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. Zdravotní péče v Jihočeském kraji, personální situace v oborech praktický lékař a lékaři pro děti a 
dorost (je součástí bodu č. 3) 
5. Individuální neinvestiční dotace z rozpočtu kraje na zajištění lékařské pohotovostní služby  
6. Digitalizace jihočeského zdravotnictví  
7. Různé 
 
Jednání zahájila a řídila předsedkyně komise I. Stráská. K programu nebyly vzneseny žádné 
připomínky.  
 
Hlasování o programu jako celku: 
10/0/0 
 
 
1. Aktuální epidemiologická situace v Jihočeském kraji 
K. Kotrbová – podala aktuální informace, prezentovala graf výskytu a porovnání krajů. Mezi týdenní 
pokles o 30 %, průměrný denní počet 25, za celý týden 171. Od 10. týdne je to pokles o 97 %. Z médií 
se dovídáme, že na jihu Čech je situace nejhorší, ale jako epidemiolog s tím nesouhlasí. Za prvé je to 
chyba malých čísel a za druhé je to chování respiračního viru. V těchto malých počtech to těžko 
ovlivníme, část vnímavé populace se nakazí. Nemáme a nebudou očkovány děti do 12 let, dospělá 
populace není tak proočkovaná jako senioři. Mladší ročníky nemají velký zájem. O prázdninách 
neočekáváme dramatickou situaci, je třeba pohlídat nástup dětí do škol a případné mutace viru.  
J. Hošek – dotázal se, při jaké proočkovanosti nehrozí šíření epidemie. 
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K. Kotrbová – uvádí se 94 %. V JčK máme asi 50 %, vyšší proočkovanost je u rizikových skupin. Víme, 
kde je riziko, jsou to bary a noční kluby, místa s vysokou koncentrací lidí. Nízké riziko jsou firmy a školy 
při zachování testování žáků. 
I. Stráská – je třeba se připravit na podzim, doufá, že situace bude lepší než loni. Je třeba připravit 
testování školáků, nemocnice musí připraveny a vybaveny. 
F. Toušek – sdělil, že evropská komise přijala podobu covid pasu; bude se vydávat i u nás? 
P. Studenovský, I. Stráská – naše certifikáty platí v dohodnutých zemích, ale měla by být jednotná 
podoba. 
T. Fiala – měl by se vydávat v ČR, je nutné to schválit poslaneckou sněmovnou.  
 
Usnesení č.23/2021/ZDV-6 
Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Jihočeského kraje  
bere na vědomí 
informace o aktuální epidemiologické situaci v Jihočeském kraji. 
 
Hlasování: 
10/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
2. Digitalizace jihočeského zdravotnictví 
I. Stráská – z důvodu dalšího pracovního programu M. Čarvaše požádala přítomné o souhlas 
s přesunem bodu č. 6 a předala slovo M. Čarvašovi. 
M. Čarvaš – informoval, že základní milníky a plány digitalizace jsou shrnuty ve zprávě, podrobněji 
zmínil následující: 
- elektronizace zdravotnické dokumentace – v řadě nemocnic běží na části oddělení či v testovacím 
provozu, 6 z 8 nemocnic mají stejný NIS Stapro FONS AKORD, další 2 nemocnice NIS Medicalc (ST, 
Dač);  
- elektronizace laboratorních výsledkových listin a žádanek – realizováno a běží;  
- postupná digitalizace papírové dokumentace – jedná se o dlouhodobý cíl, v NČB je skenovací zařízení 
pro digitalizaci papírových chorobopisů;  
- výměna emergency informací se ZZS Jčk a ostatními poskytovateli zdrav. služeb s využitím systému 
eMedocs; komunikace od ZZS Jčk do NEM na úrovni předávání avíza, výjezdové protokoly; 
- výměna textové zdravotnické dokumentace mezi Jihnem – zrealizováno v nedávné době; 
- výměna obrazové dokumentace mezi Jihnem – připravuje se ke spuštění ve 2. pololetí 2021. 
Existuje pracovní skupina JN a.s. pro IT a kybernetickou bezpečnost, která se schází za účasti 
vedoucích IT jednotlivých jihočeských nemocnic.  
M. Přibáň – uvedl, že v Písku na ZZS nefunguje spojení s nemocnicemi, nefunguje systém avíza. 
M. Čarvaš – propojení Prachatic na ZZS funguje, zavádělo se v IROP projektech. Požádá o informace 
Ing. Majera a bude kontaktovat M. Slabého. 
P. Studenovský – pokud ví, technicky je to připraveno, 23.6. bude jednání, prověří a sdělí odpověď. 
T. Fiala – má informaci, že ve Strakonicích funguje. 
Z. Roithová – prověří, zřejmě se jedná o lokální problém v Písku. 
I. Stráská – do příště je tedy potřeba prověřit, zda systém funguje a používá se. 
J. Hošek – zmínil, že je třeba i vyškolit lidi, aby využívali všechny benefity systému. 
P. Hladík – dotázal se, zda se do budoucna počítá s propojením ambulancí. 
M. Čarvaš – zde je problém různých systémů v jednotlivých ordinacích, kterých je velký počet. 
Jednotnost nelze zajistit ani přes pojišťovny, někteří lékaři o to nemají zájem. Je nereálné nastavit 
plošně v rámci kraje. 
L. Mareš – toto vnímá jako úlohu státu nebo pojišťoven, v Německu to funguje. 
Z. Roithová – byl by to ideální stav v rámci kraje i celostátně, je to důležitá myšlenka. Je tady třeba 
nastavit zákon a pak to bude vyžadovat investice, je to i požadavek EU. Máme legislativní problém s tím, 
„čí je obsah informací“. 
I. Stráská – shrnula postup digitalizace od počátků, již v minulosti se řešilo centrální úložiště. Jdeme 
tedy správným směrem, dnes se toto téma otevírá znovu. Není zde síla, která by mohla prosadit 
jednotný systém, je to i otázka zabezpečení dat. 
J. Hošek – v koncepci je k tomuto pouze stručný odstavec, doporučuje doplnit a zabývat se tím 
podrobněji. 
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Usnesení č.24/2021/ZDV-6 
Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Jihočeského kraje 
bere na vědomí  
informaci o digitalizaci jihočeského zdravotnictví. 
 
Hlasování: 
10/0/0 
Usnesení bylo přijato 
 
 
3. Vakcinace obyvatel Jihočeského kraje – průběžná informace 
P. Studenovský – informoval, že bylo podáno 415 tisíc dávek. Nyní je před závorou 7720 lidí, nejvíce 
v ČB. Do konce června bude drtivá většina zájemců naočkovaná 1. dávkou. Celková proočkovanost 
v kraji je 50 %, u vyšších věkových kategorií je to až 85 %. Informace jsou průběžně zveřejňovány na 
webu. Samoplátci a cizinci se očkují pouze v ČB. Zatím není jasno o dětech a o případné 3. dávce. 
Úloha státu a EU je zajistit vhodné balení vakcín pro ordinace praktiků, kteří budou očkovat po uzavření 
očkovacích center. Uvažuje se, že by v Jčk kromě praktiků byla k tomu určená i jedna ambulance 
v každé nemocnici. 
P. Hladík – dotázal se na cizince a očkování ve firmách, jestli je zde nějaký posun. 
P. Studenovský – všichni cizinci se mohou registrovat, systém má ale problémy, posílá je i mimo ČB, 
což přináší zmatky. Naše zelená linka jim pomáhá s registrací a rovněž i zaměstnavatelům. Očkování 
ve firmách by mělo význam za předpokladu dostatku vakcín a při očkování napříč věkovými skupinami. 
Toto nebylo v danou dobu možné. V současnosti je většina lidí, kteří měli zájem, naočkovaná. Nevidí 
problém cizince očkovat ve všech očkovacích centrech, bude to opětovně komunikovat s národní 
koordinátorkou. 
 
Usnesení č.25/2021/ZDV-6  
Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Jihočeského kraje  
bere na vědomí  
průběžnou informaci o vakcinaci obyvatel Jihočeského kraje. 
 
Hlasování: 
10/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
4. Koncepce zdravotnictví Jihočeského kraje 
5. Zdravotní péče v Jihočeském kraji, personální situace v oborech praktický lékař a lékař pro děti a 
dorost 
Výše uvedené 2 body byly sloučeny, tato část koncepce se zabývá ambulantní péčí, do které spadají i 
PL pro dospělé a PL pro děti a dorost. 
P. Studenovský – stručně okomentoval materiály, které všichni obdrželi. Jedná se o přípravnou fázi 
koncepce, je to živý dokument, průběžně se doplňuje. Podrobněji se věnoval pohotovostním službám, 
veškeré údaje jsou v přehledných tabulkách. Další část tvoří primární a specializovaná péče. Zde je 
problém věk lékařů, tato situace se nebude lepšit. Potýkáme se s nedostatkem lékařů. Všechny kraje 
dělají pobídky s cílem zajistit si dostatek lékařů.  
Proběhla diskuse nad touto částí koncepce. V závěru bylo navrženo pozvat na další jednání krajskou 
ředitelku VZP. 
I. Stráská – k pohotovostním službám uvedla, že máme potřebná data o ztrátovosti, je to ale politicky 
citlivé téma. Někde navštíví pohotovost 3 lidé za víkend. Kraj dotuje službu částkou 850 tisíc Kč.  
L. Mareš – okomentoval statistická data, pohotovostní služby jsou ve Veselí nad Lužnicí i Soběslavi, 
což nesplňuje podmínku 1 místa v rámci ORP. Služby dofinancovává obec, jde i o jejich politické 
rozhodnutí. 
I. Stráská – největší ztrátovost vykazuje Horní Planá a Veselí nad Lužnicí. 
Z dalšího jednání se ve 13:00 hod. omluvil J. Hošek a dále Z. Roithová a P. Studenovský. 
 
Usnesení č.26/2021/ZDV-6 
Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Jihočeského kraje  
bere na vědomí  
návrh části Koncepce zdravotnictví JčK na roky 2022–2027 – Ambulantní péče. 
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Hlasování: 
9/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
6. Individuální neinvestiční dotace z rozpočtu kraje na zajištění lékařské pohotovostní služby 
I. Stráská – další materiál se věnuje již zmíněnému Veselí nad Lužnicí. 
M. Rybák – seznámil se situací, dotační komise poskytnutí podpořila. Žádost nebyla hodnocena pro 
formální nesprávnost. Žadateli bylo doporučeno podat individuální žádost o dotaci, budou použity 
nevyčerpané prostředky z dotačního programu. Dotace bude poskytnuta v režimu de minimis a na 
základě smluvního vztahu z ní budou hrazeny pouze uznatelné náklady spojené se zajištěním činnosti 
lékařské pohotovostní služby, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění.  
 
Usnesení č.27/2021/ZDV-6  
Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. souhlasí 
1. s poskytnutím individuální neinvestiční dotace ve výši 850 000,- Kč z rozpočtu Jihočeského kraje 
organizaci TEP, centrum sociálních služeb Veselí nad Lužnicí, IČO 75080265, se sídlem K Zastávce 
647, Veselí nad Lužnicí, na zajištění lékařské pohotovostní služby v roce 2021 na území města Veselí 
nad Lužnicí, 
2. s předložením uvedeného návrhu zastupitelstvu kraje k projednání; 
II. doporučuje 
vedení Jihočeského kraje zabývat se pro příští rok systémovým řešením tohoto dotačního programu. 
 
Hlasování: 
9/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
7. Různé 
I. Stráská – okomentovala zprávu, která se předkládá zastupitelstvu kraje. Jedná se o pravidelné podání 
informace v ustálené podobě, obsahuje výčet projednávaných bodů, přehled přijatých usnesení a účast 
jednotlivých členů na jednáních. Odsouhlaseno bez dalších připomínek. 
 
Usnesení č.28/2021/ZDV-6 
Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Jihočeského kraje  
bere na vědomí  
zprávu o činnosti Výboru pro zdravotnictví za období od 3.12. 2020 do 14.6. 2021.  
 
Hlasování: 
9/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
Termíny jednání výboru v 2. pololetí jsou stanoveny opět tak, aby předcházely jednání zastupitelstva 
kraje, tedy 30.8., 11.10., 6.12. 2021. Většina přítomných členů se shodla na změně času na 13:00 hod. 
Pokud by tento nový čas nevyhovoval, můžeme se vrátit k 15. hodině. 
L. Mareš – v diskusi ke koncepci bylo zmíněno přibližování porodů domácímu prostředí, vidí to jako 
zajímavé téma, kterému by se mohl zdravotní výbor věnovat.   
 
Jednání bylo ukončeno ve 13:20 hod. Další termín je 30.8. 2021.  
 
 
 
Zapsala: Iveta Kůzlová  
    
Ověřovatel: Mgr. Ivana Stráská 


