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

ZÁPIS č. 9/2021
z jednání Výboru pro zdravotnictví ZJK, které se konalo dne 6. 12. 2021 videokonferenčně.
Přítomni: Mgr. Ivana Stráská
Mgr. Tomáš Beck
Michal Doktor
MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA
Ing. Petr Hladík
MUDr. Lukáš Mareš
Jindřiška Pokorná DiS.
MUDr. Michal Přibáň
MUDr. Ladislav Přívozník
MUDr. František Toušek
MUDr. Michal Turek, MBA
MUDr. Libor Zdařil
Omluveni: Bc. Jan Hošek
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
Bc. Jan Šusta
Program jednání:
1. Aktuální epidemiologická situace a vakcinace v Jihočeském kraji – informace
2. Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem v oblasti
zdravotnictví
3. Organizace a zajištění pohotovostních služeb a prohlídek těl zemřelých v Jihočeském kraji v roce
2022
4. Změna stanov obchodních společností založených Jihočeským krajem v oblasti zdravotnictví
5. Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví předkládaná na ZK 16.12.2021
6. Plán činnosti Výboru pro zdravotnictví na rok 2022
7. Různé
I. Stráská – přivítala přítomné a konstatovala, že se výbor sešel v usnášeníschopném počtu. Žádné
návrhy na doplnění programu nejsou.
Hlasování o programu jako celku:
10/0/0
1. Aktuální epidemiologická situace a vakcinace v Jihočeském kraji – průběžná informace
K. Kotrbová – v uplynulém týdnu bylo průměrně 1200 případů za den. Konkrétní čísla jsou v grafech, je
zde i orovnání incidence s loňským rokem. Testuje se ve školách, ve firmách, pracovníci KHS jsou
maximálně vytíženi, nyní vypomáhají celníci, armáda, KÚ a další. Hygiena vystavuje e-neschopenky,
žádanky na PCR testy, trasuje se, vzrostl počet telefonátů od rodičů, ze škol a e-mailových dotazů.
Z. Roithová – dosud stoupaly počty pacientů v nemocnicích, aktuálně je tam 427 lidí. 98 % na JIP je
neočkovaných. Situace v nemocnicích je vážná, zátěž personálu je enormní. Nemocnice Č. Krumlov
požádala o výpomoc armádu. V Prachaticích a J. Hradci vypomáhá mobilní tým AČR. Dochází

k navyšování kapacit u PCR testování, podařilo se zkrátit čekací dobu na 2-3 dny. Provádí se 18-19
tisíc odběrů týdně, což je o 25 % více než na jaře.
M. Kuba – mutace delta je jiná než původní alfa; částečně se dalo brzdit testováním ve školách, toto
MŠMT zanedbalo. Na současný stav má vliv i podzimní počasí, je třeba rychle doočkovat 3. dávky.
Zatím toho moc nevíme o vlastnostech omikronu, v JAR je jiná věková skladba a jiný zdravotní systém.
Chceme skokově navýšit kapacity PCR, pomocí odběrů slinných testů a dovybavením laboratoří
bychom se mohli dostat na 11 tisíc denně. Dochází k navyšování kapacit pro očkování na 8-12 hod.
denně, v ČB na 16 hod. Aktuálně před závorou nečeká téměř nikdo, průběžně jsou uvolňovány termíny.
Aplikace 3. dávky je jediné řešení. 80-85 % pacientů je ve věku 55+, na JIP je 70-80 % neočkovaných.
Dále informoval, že rozpočty organizací jsou připraveny k projednání na zastupitelstvu, financování ZZS
se stává pro kraje neúnosné. Je třeba přes AKČR dojednat s VZP navýšení úhrad. Na radě kraje byly
schváleny změny úvěrů nemocnic, jedná se o technické záležitosti, žádná nemocnice není v ohrožení.
Jihočeské nemocnice se opětovně umístily na předních místech v hodnocení HealthCare Institutu. Je
to vynikající výsledek, absolutním vítězem projektu „Nejlepší nemocnice ČR 2021“ je Nemocnice České
Budějovice.
K. Kotrbová dále zodpověděla konkrétní dotazy týkající se současných opatření. Proběhla diskuse
k incidenci a možnosti screeningu covidu v odpadních vodách.
Usnesení č.41/2021/ZDV-9
Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Jihočeského kraje
bere na vědomí
informace o aktuální epidemiologické situaci a vakcinaci v Jihočeském kraji.
Hlasování:
12/0/0
Usnesení bylo přijato.
2.Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem v oblasti
zdravotnictví
P. Studenovský – podařilo se vyjednat s Konventem odprodej dosud pronajímaných nemovitostí PL
Lnáře. Lůžková část léčebny se nachází v objektu kláštera, který vlastnil Konvent Řádu bosých
augustiniánů a příspěvkové organizaci byl pronajímán vč. užívaných pozemků. Zastupitelstvo kraje
schválilo 9.9. 2021 koupi nemovitostí v k. ú. Lnáře z vlastnictví Konventu do vlastnictví Jihočeského
kraje za sjednanou cenu. Dále schválilo předání uvedeného majetku k hospodaření se svěřeným
majetkem Psychiatrické léčebna Lnáře. Dále se jedná se o získání pozemků určených ke stavbám
výjezdových základen ZZS v lokalitách, kde se nachází zázemí v neuspokojivém stavu. Mezi
nevyhovující patří základny v obcích Volary, Blatná a Suchdol nad Lužnicí.
Schválením dodatků budou údaje uvedené v příslušné příloze zřizovacích listin souhlasit s údaji
uvedenými v katastru nemovitost
Usnesení č. 42/2021/ZDV-9
Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
návrh dodatku č. 16 zřizovací listiny příspěvkové organizace Psychiatrická léčebna Lnáře,
IČO 00668168, a návrh dodatku č. 25 zřizovací listiny příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná
služba Jihočeského kraje, IČO 48199931;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit předložené návrhy dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových
organizací zřízených Jihočeském krajem v oblasti zdravotnictví.
Hlasování:
12/0/0
Usnesení bylo přijato.

3. Organizace a zajištění pohotovostních služeb a prohlídek těl zemřelých v Jihočeském kraji v roce
2022
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P. Studenovský – zákon o zdravotních službách ukládá krajům povinnost zajistit lékařskou pohotovostní
službu, lékárenskou pohotovostní službu, pohotovostní službu v oboru zubní lékařství a prohlídky těl
zemřelých. Podrobnosti jsou uvedené v přílohách materiálu.
Usnesení č.43/2021/ZDV-9
Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
informace o organizaci a zajištění lékařské pohotovostní služby, lékárenské pohotovostní služby,
pohotovostní služby v oboru zubní lékařství 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 od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.
Hlasování:
12/0/0
Usnesení bylo přijato
4. Změna stanov obchodních společností založených Jihočeským krajem v oblasti zdravotnictví
P. Studenovský – jedná se formální úpravu z důvodu novely zákona o obchodních korporacích. Stávající
stanovy obchodních společnosti založených Jihočeským krajem v oblasti zdravotnictví je třeba uvést do
souladu s aktuální právní úpravou.
Usnesení č.44/2021/ZDV-9
Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
informaci o změně stanov obchodních společností založených Jihočeským krajem v oblasti
zdravotnictví;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit změnu stanov obchodních společností založených Jihočeským krajem
v oblasti zdravotnictví.
Hlasování:
12/0/0
Usnesení bylo přijato.
5. Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví předkládaná na ZK 16.12.2021
I. Stráská – jedná se o zprávu, kterou pravidelně zdravotní výbor předkládá zastupitelstvu kraje.
Obsahuje výčet projednávaných bodů a přijatých usnesení. Za uplynulé období se výbor sešel třikrát a
vždy byl v usnášeníschopném počtu. Pochválila členy výboru za aktivní účast na jednáních.
Usnesení č.45/2021/ZDV-9
Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Jihočeského kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti Výboru pro zdravotnictví za období od 15.6. do 6.12.2021.
Hlasování:
12/0/0
Usnesení bylo přijato.
6. Plán činnosti Výboru pro zdravotnictví na rok 2022
I. Stráská – připravila plán činnosti, který je členěn na stálá a aktuální témata. Výčet není konečný,
členové výboru mohou zasílat další náměty. Na dalším jednání plán doladíme a poté předložíme
zastupitelstvu kraje ke schválení. Jednacím dnem zůstává pondělí, konkrétní termíny budou stanoveny
po schválení harmonogramu jednání zastupitelstva kraje. V lednu bychom se zabývali personálními
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záležitostmi v nemocnicích, někde dojde ke změnám. Požádala M. Čarvaše o rešerši úspěchů
jihočeských nemocnic a pogratulovala k letošním vynikajícím výsledkům. Nemocnice ČB obhájila
prvenství.
L. Mareš – navrhuje zařadit statistiku stížností v nemocnicích a na další jednání informaci o plánech
s areálem Hrudkov.
T. Fiala – na stížnosti existuje unifikovaný postup na řešení. Vzhledem ke covidové situaci se může
statistika lišit.
I. Stráská – využití Hrudkova bude na rozhodnutí zastupitelstva kraje, můžeme se tomu věnovat.
L. Zdařil – navrhuje do plánu zařadit využití dolního areálu nemocnice ČB.
I. Stráská – v roce 2024 přejde do rukou kraje, využití se věnovala Z. Roithová.
Z. Roithová – z bývalé LDN by se mohl vybudovat odborný léčebný ústav, který v kraji chybí. Buď jako
samostatná nemocnice nebo jako součást českobudějovické. Bylo to projednáváno na představenstvu
nemocnice ČB. Proběhlo i jednání s rektorkou zdravotně sociální fakulty o možném rozšíření výuky –
obor fyzioterapie a rehabilitace. Je to věc koncepčního záměru Jihočeského kraje.
7. Různé
Bez diskuse.
V závěru jednání I. Stráská poděkovala přítomným za aktivní účast a popřála všem krásné svátky. Další
jednání výboru bude v roce 2022, termín bude upřesněn. Jednání bylo ukončeno v 16:30 hod.

Zapsala: Iveta Kůzlová
Ověřovatel: Mgr. Ivana Stráská
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