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

ZÁPIS č. 7/2021
z jednání Výboru pro zdravotnictví ZJK, které se konalo dne 30. 8. 2021 na KÚ.
Přítomni: Mgr. Ivana Stráská
Bc. Jan Hošek – pozdější příchod
MUDr. Lukáš Mareš
Jindřiška Pokorná DiS.
MUDr. Michal Přibáň
MUDr. Ladislav Přívozník
MUDr. František Toušek
MUDr. Libor Zdařil
Omluveni: MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA
Ing. Petr Hladík
Michal Doktor
MUDr. Michal Turek, MBA
Mgr. Tomáš Beck
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 a vakcinace v Jihočeském kraji – průběžná informace
2. Změna usnesení č. 78/2016/ZK-22 ve věci realizace projektu JčK „Posílení vybavení Zdravotnické
záchranné služby Jihočeského kraje technikou a věcnými prostředky“ a nové schválení jeho financování
z rozpočtu Jihočeského kraje
3. Realizace projektu obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s., v rámci 146. výzvy OPŽP, jeho
předfinancování a kofinancování z rozpočtu Jihočeského kraje, a zrušení usnesení č. 271/2019//ZK-23
4. Realizace projektů obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., v rámci OPŽP a OPPIK, jejich
kofinancování z rozpočtu Jihočeského kraje, a zrušení usnesení č. 11/2020//ZK-26
5. Změny stanov obchodních společností založených Jihočeským krajem v oblasti zdravotnictví
6. Různé: Situace a budoucnost DPN Opařany
Situace v plánování a budování UP v jihočeských nemocnicích
Dopis k situaci ZZS Milevsko
Jednání zahájila a řídila předsedkyně komise I. Stráská. Konstatovala, že výbor se sešel
v usnášeníschopném počtu. Návrhy na doplnění programu nejsou.
Hlasování o programu jako celku:
7/0/0

1. Aktuální epidemiologická situace a vakcinace v Jihočeském kraji – průběžná informace
K. Kotrbová – seznámila přítomné s aktuální epidemiologickou situací a proočkovaností populace v JK
za pomoci grafů. Situace není závažná, v nemocnicích není žádný pacient v těžkém stavu. Máme
určitou proočkovanost, s nástupem dětí do škol mohou nastat výkyvy v číslech, ale měla by být nízká.
Rozdíl je v tom, že je vysoká proočkovanost rizikových skupin. Na začátku se děti otestují, nákaza se
nebude zanášet do rodin, které jsou naočkované.
M. Kuba – na radě vlády proběhla debata o 3. očkování, které bude dobrovolné. Jaký o to bude zájem
nevíme. Vakcín bude dostatek, po 30 dávkách se bude Pfizer dodávat praktikům, v nemocnicích budou
očkovací místa. Denně můžeme naočkovat 1200-1400 v ambulancích nemocnic + další u praktických
lékařů. Testy jsou zavezeny do škol, školy obdržely od ministerstva školství metodické pokyny.
Koaliční vláda se dohodla na změně stanov jihočeských nemocnic, jedná se o navýšení členů
představenstva na 5, u JčN, a.s. pak na 3. Do konce roku 2021 se bude jednat o ekonomicky neutrální
situaci. Od začátku roku 2022 budou platit nová pravidla odměňování, opět je připraveno jako
ekonomicky neutrální, ale ještě bude k tomuto koaliční jednání. Jmenování nových členů proběhne na
valné hromadě 16. září s tím, že jejich mandát začne běžet od 1. října 2021.
Připravujeme dotační program, který má získat další lékaře do primární a specializované ambulantní
péče v JK. Příspěvek bude finanční, 1,2 – 1,4 mil. Kč, proplácení postupně během 5 let, na rodinné
bydlení cca 15 tisíc/měsíc. Řada praktiků je v Praze nebo i v zahraničí, chceme je získat do JK, kde
nám chybí. Program bude průběžný, máme i pozitivní odezvu od VZP. Současně dojde ke zrušení
dotačního titulu na vzdělávání lékařů, naše nemocnice jsou schopné toto zvládnout.
L. Přívozník – uvedl, že 3. dávku očkování je možné současně kombinovat s očkováním na chřipku.
F. Toušek – zdravotníci byli očkování v únoru, jak to bude s uznáváním covid pasů?
M. Kuba – zatím beze změny, stačí 2 dávky. Přeočkování 3. dávkou je dobrovolné, časový limit je 8-12
měsíců, měla by přijít zvací SMS.
K. Kotrbová – v tuto chvíli nemáme žádná data, není jasný důvod pro přeočkování 3. dávkou.
I. Stráská – poděkovala panu hejtmanovi za informace, postupně budou odhlasována usnesení,
abychom zachovali pořadí programu.
Usnesení č.29/2021/ZDV-7
Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Jihočeského kraje
bere na vědomí
informace o aktuální epidemiologické situaci a očkování v Jihočeském kraji.
Hlasování:
8/0/0
Usnesení bylo přijato.
M. Kuba – dále informoval o situaci v PL Lnáře. Byla dohodnuta cena na odkup nemovitosti za 27 mil.
Kč, dáváme do zastupitelstva. Areál potřebujeme, nejsme schopni přesunout psychiatrickou péči jinam.
Až bude náš, můžeme do něj investovat.
DPN Opařany – ministerstvo zařízení zavírá ke konci roku. Oddělení dětské psychiatrie se vybuduje
v nemocnici České Budějovice. Stávající budova archivu se přestaví a archiv bude nový. Ministerstvo
má zajistit personál a finančně podpořit.
L. Zdařil – dotázal se, zda se dotační program týká i zubařů. V tomto segmentu je problémem
nerovnoměrné rozprostření; zubaři se soustřeďují ve velkých městech. Šlo by to nějak koordinovat?
M. Kuba – upřesnil parametry dotačního programu, týká se i zubařů. Vyhlášení dotačního programu
bude předcházet podpis memoranda s VZP, plánuje se na září.
M. Přibáň – je známo, jak to bude se ZŠ při nemocnici v Opařanech?
M. Kuba – je to 10 dětí z lokality, pracuje na tom odbor školství.
I. Stráská – uzavření DPN v Opařanech bude mít dopad i na zaměstnanost, byl to v místě velký
zaměstnavatel. Poděkovala panu hejtmanovi za účast na jednání zdravotního výboru.
2. Změna usnesení č. 78/2016/ZK-22 ve věci realizace projektu JčK „Posílení vybavení Zdravotnické
záchranné služby Jihočeského kraje technikou a věcnými prostředky“ a nové schválení jeho
financování z rozpočtu Jihočeského kraje
P. Studenovský – všechny informace k bodům 2–4 jsou obsažené v materiálech.
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Usnesení č.30/2021/ZDV-7
Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
předložený návrh změny usnesení č. 78/2016/ZK-22 ve věci realizace projektu Jihočeského kraje
„Posílení vybavení Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje technikou a věcnými prostředky“
a nové schválení jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje změnit usnesení č. 78/2016/ZK-22 ze dne 7. 4. 2016 Zrušení usnesení
č. 324/2015/ZK-19 ve věci realizace projektu JčK „Posílení vybavení Zdravotnické záchranné služby
Jihočeského kraje technikou a věcnými prostředky“ a nové schválení jeho financování z rozpočtu
Jihočeského kraje v části II. usnesení, bodě 1. – 4. tak, že původní text se nahrazuje textem:
1. realizaci projektu Jihočeského kraje „Posílení vybavení Zdravotnické záchranné služby Jihočeského
kraje technikou a věcnými prostředky“ a podání žádosti o podporu do Integrovaného regionálního
operačního programu (dále také IROP) pro období 2014–2020, specifický cíl 1.3 „Zvýšení připravenosti
k řešení a řízení rizik a katastrof“, s celkovými výdaji projektu ve výši 49 183 184,60 Kč, z toho celkovými
způsobilými výdaji ve výši 48 513 038,20 Kč,
2. kofinancování projektu „Posílení vybavení Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje
technikou a věcnými prostředky“ Jihočeským krajem ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů
projektu, tj. 4 851 303,82 Kč, s podmínkou přidělení dotace z IROP – s čerpáním na základě Formuláře
evropského projektu dle přílohy návrhu,
3. předfinancování projektu „Posílení vybavení Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje
technikou a věcnými prostředky“ Jihočeským krajem ve výši 90 % z celkových způsobilých výdajů
projektu, tj. 43 661 734,38 Kč, s podmínkou přidělení dotace z IROP – s čerpáním na základě
Formuláře evropského projektu dle přílohy návrhu,
4. financování nezpůsobilých výdajů projektu „Posílení vybavení Zdravotnické záchranné služby
Jihočeského kraje technikou a věcnými prostředky“ ve výši 670 146,40 Kč, s podmínkou přidělení
dotace z IROP – s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy návrhu, z toho
z rozpočtu Jihočeského kraje ve výši 394 944,00 Kč a odvodem do rozpočtu zřizovatele ve výši
275 202,40 Kč.
Hlasování:
8/0/0
Usnesení bylo přijato
3. Realizace projektu obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s., v rámci 146. výzvy OPŽP, jeho
předfinancování a kofinancování z rozpočtu Jihočeského kraje, a zrušení usnesení č. 271/2019//ZK-23
P. Studenovský – jedná se o projekt OPŽP, během zpracování dokumentace byly zjištěny další věci a
tento materiál řeší peníze od kraje. Podrobnosti jsou v materiálu.
Usnesení č.31/2021/ZDV-7
Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
předložený návrh na zrušení usnesení č. č. 271/2019/ZK-23 ze dne 19. 9. 2019 původně schvalující
realizaci projektu obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s., „Ekologizace energetického zdroje
a modernizace osvětlovací soustavy Nemocnice Dačice, a.s.“ v rámci 121. výzvy OPŽP, a návrh
na schválení nového projektu dle části II. tohoto usnesení;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
1. realizaci projektu obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s., IČO 28113195, „Snížení
energetické náročnosti Nemocnice Dačice, a.s.“ a podání žádosti o podporu do 146. výzvy Operačního
programu Životní prostředí 2014–2020 (dále také „OPŽP“) s celkovými výdaji projektu ve výši
15 100 000,00 Kč, z toho celkovými způsobilými výdaji ve výši 15 100 000,00 Kč,
2. kofinancování projektu obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s., IČO 28113195, „Snížení
energetické náročnosti Nemocnice Dačice, a.s.“ Jihočeským krajem ve výši 65 % z celkových
způsobilých výdajů projektu, tj. 9 815 000,00 Kč, s podmínkou přidělení dotace z OPŽP s čerpáním
na základě formuláře evropského projektu dle přílohy návrhu, formou návratné finanční výpomoci dle
Čl. 6 bodu 9) směrnice č. SM/115/ZK,
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3. předfinancování projektu obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s., IČO 28113195, „Snížení
energetické náročnosti Nemocnice Dačice, a.s.“ Jihočeským krajem ve výši 35 % z celkových
způsobilých výdajů projektu, tj. 5 285 000,00 Kč, s podmínkou přidělení dotace z OPŽP s čerpáním
na základě formuláře evropského projektu dle přílohy návrhu, formou návratné finanční výpomoci dle
Čl. 6 bodu 9) směrnice č. SM/115/ZK.
Hlasování:
8/0/0
Usnesení bylo přijato.
4. Realizace projektů obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., v rámci OPŽP a OPPIK, jejich
kofinancování z rozpočtu Jihočeského kraje, a zrušení usnesení č. 11/2020//ZK-26
P. Studenovský – jde o 2 projekty, vzduchotechnika a snižování energetické náročnosti prádelny.
Rozdělení a úprava projektů je v tabulkách a formuláři projektu.
I. Stráská – jedná se o změny ve financování projektu, kofinancování, předfinancování a financování
neuznatelných nákladů.
Usnesení č.32/2021/ZDV-7
Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
předložený návrh na zrušení usnesení č. 11/2020/ZK-26 ze dne 20. 2. 2020 původně schvalující
realizaci projektu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., „Zabezpečení krizového řízení
a úspor provozních nákladů“ v rámci 146. výzvy OPŽP, a návrhy na schválení dvou nových projektů
dle části II. tohoto usnesení;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
1.
a) realizaci projektu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., IČO 26095181, „Modernizace
systému VZT a chlazení včetně instalace FV v Nemocnici Strakonice, a.s.“ a podání žádosti
o podporu do 146. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 (dále také „OPŽP“)
s celkovými výdaji projektu ve výši 52 946 234,00 Kč, z toho celkovými způsobilými výdaji ve výši
43 802 136,00 Kč,
b) kofinancování projektu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., IČO 26095181,
„Modernizace systému VZT a chlazení včetně instalace FV v Nemocnici Strakonice, a.s.“
Jihočeským krajem ve výši 20,14 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 8 823 060,00 Kč,
s podmínkou přidělení dotace z OPŽP s čerpáním na základě formuláře evropského projektu
dle přílohy návrhu, formou návratné finanční výpomoci dle Čl. 6 bodu 9) směrnice č. SM/115/ZK,
2.
a) realizaci projektu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., IČO 26095181, „Snížení
energetické náročnosti a modernizace prádelny Nemocnice Strakonice“ a podání žádosti o podporu
do výzvy V. programu podpory Úspory energie Operačního programu Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost 2014–2020 (dále také „OPPIK“) s celkovými výdaji projektu ve výši
21 217 350,00 Kč, z toho celkovými způsobilými výdaji ve výši 18 797 350,00 Kč,
b) kofinancování projektu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., IČO 26095181, „Snížení
energetické náročnosti a modernizace prádelny Nemocnice Strakonice“ Jihočeským krajem ve výši
40 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 7 518 940,00 Kč, s podmínkou přidělení dotace
z OPPIK s čerpáním na základě formuláře evropského projektu dle přílohy návrhu 1, formou
návratné finanční výpomoci dle Čl. 6 bodu 9) směrnice č. SM/115/ZK.
Hlasování:
8/0/0
Usnesení bylo přijato.
5. Změny stanov obchodních společností založených Jihočeským krajem v oblasti zdravotnictví
Materiál členové výboru obdrželi, další informace podal pan hejtman v bodě 1.
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Návrh usnesení:
Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
změny stanov obchodních společností Nemocnice České Budějovice, a.s., IČO 26068877, Nemocnice
Český Krumlov, a.s., IČO 26095149, Nemocnice Dačice, a.s., IČO 28113195, Nemocnice Jindřichův
Hradec, a.s., IČO 26095157, Nemocnice Písek, a.s., IČO 26095190, Nemocnice Prachatice, a.s.,
IČO 26095165, Nemocnice Strakonice, a.s., IČO 26095181, Nemocnice Tábor, a.s., IČO 26095203,
a Jihočeské nemocnice, a.s., IČO 26093804;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit navrhované změny stanov.
Hlasování:
6/0/2
Usnesení nebylo přijato.
6. Různé:
Situace a budoucnost DPN Opařany
Informace a diskuse byla součástí bodu 1.
Usnesení č. 33/2021/ZDV-7
Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Jihočeského kraje
bere na vědomí
informaci o připravovaném dotačním programu a situaci v DPN Opařany.
Hlasování:
8/0/0
Usnesení bylo přijato.
Situace v plánování a budování UP v jihočeských nemocnicích
M. Čarvaš – koncepce počítá se vznikem 15 velkých urgentních příjmů na úrovni krajů a na úrovni
okresů se vznikem cca 80 urgentních příjmů druhého typu.
Síť urgentních příjmů je rozdělena do čtyř skupin. Mapka sítě urgentních příjmů je v příloze tohoto
materiálu. Urgentní příjem I. typu zřizují poskytovatelé zdravotních služeb, kteří mají statut
traumatologického centra. Urgentní příjem II. typu jsou jihočeské nemocnice kromě Dačic. Součástí
nového modelu urgentní péče bude také lékařská pohotovostní služba, která bude nově organizována
při urgentních příjmech nemocnic. Bude fungovat od 16:00 do 22:00 a o víkendu od 9:00 do 16:00
respektive 22:00 hodin. Ordinační hodiny budou jednotné v celé ČR. První oddělení urgentního příjmu
v Jihočeském kraji vybudovala Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s. již v roce 2014. Následovala
Nemocnice České Budějovice, a. s., která samostatné oddělení urgentního příjmu otevřela v říjnu roku
2018. Další urgentní příjem otevřela počátkem roku 2020 Nemocnice Prachatice, a. s.
Ostatní nemocnice se na vytvoření UP připravují:
Nemocnice Český Krumlov, a. s. – letos bude zpracována projektová dokumentace, realizace stavby je
plánována na roky 2023 a 2024 za předpokladu finanční podpory z fondů EU.
Nemocnice Písek, a. s. - probíhá zpracování projektové dokumentace na UP. V plánu je využití
financování z fondů EU, realizace stavby 2023.
Nemocnice Strakonice, a. s. - v plánu je využití financování z fondů EU, realizace stavby 2022–2024
s předpokladem kofinancování JčK ve výši 20 %. Nejprve se vybuduje spojovací koridor (propojení
pavilonů do monobloku).
Nemocnice Tábor, a. s. - projektová dokumentace je připravena, realizace stavby je plánována v roce
2023 za předpokladu vypsání výzvy k čerpání financí z fondů EU.
M. Přibáň – poděkoval za vyčerpávající informace. Pro ZZS je UP kontaktní místo, bude možnost pro
lékaře ze ZZS stáž na UP? Vidí to jako přínosné pro obě strany.
M. Čarvaš – pokud bude zájem, je to možné, např. i jako sdílené služby. Potřeba součinnosti UP a
přednemocniční akutní péče poroste.
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ZZS v Milevsku
I. Stráská – výbor obdržel dopis místostarosty města Milevsko, který se týká zajištění služby lékaře na
stanovišti ZZS v Milevsku. Máme i vyjádření ředitele ZZS. Situace je tam dlouhodobá, odešel 1 kmenový
lékař a nedaří se zajistit náhradu. ZZS lékaře nemá, i když se je snaží získávat i pomocí vlastního
motivačního programu. Odráží se zde rovněž malý počet studentů urgentní medicíny.
F. Toušek – UP a ZZS jsou spojité nádoby. Pokud bude vybudovaná síť UP, je otázka, zda musí na
ZZS jezdit lékař. Mohli by zde sloužit paramedici, tyto systémy ve světě fungují.
I. Stráská – k situaci ZZS v Milevsku můžeme konstatovat, že výbor vzal na vědomí text dopisu od pana
Horka.
Po vyčerpání všech bodů programu bylo ukončeno jednání v 16:40 hod. Další termín je 11.10. 2021.

Zapsala: Iveta Kůzlová
Ověřovatel: Mgr. Ivana Stráská
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