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

 

 

ZÁPIS č. 20/2023 
 

 
z jednání Výboru pro zdravotnictví ZJK, které se konalo dne 13. 3. 2023 v Nemocnici České 
Budějovice, a.s. a na KÚ. 
 
Přítomni: Mgr. Ivana Stráská 

    MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA 
    Bc. Jan Hošek 
    Ing. František Konečný Ph.D. 
    Jindřiška Pokorná DiS.   
    Bc. Jan Novák 
    Ing. Jan Smitka, MBA 
    MUDr. František Toušek    
    MUDr. Libor Zdařil  
   

Omluveni: Michal Doktor 
      Ing. Petr Hladík 
      MUDr. Ladislav Přívozník 
      MUDr. Michal Turek, MBA  

 
Přizváni:  MUDr. Martin Kuba – omluven 
             MUDr. Ing. Michal Šnorek Ph.D. 
             Mgr. Petr Studenovský  
                 Mgr. Ivana Turková  
      Ing. Milan Rybák  
      doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová 
      doc. Ing. Lucie Kozlová Ph.D 
          Ing. Michal Čarvaš, MBA – omluven 
      Ing. arch Petr Hornát 
      JUDr. Lukáš Glaser 
      Mgr. Petr Podhola 
      Bc. Jan Šusta – omluven  
 
Program jednání: 
1. Prohlídka dolního areálu Nemocnice České Budějovice, a.s.  
2. Vyčlenění nemovitých věcí obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a. s., tvořících tzv. 
dolní areál do nově vzniklé společnosti s ručením omezeným 
3. Vyrovnávací platby za závazek veřejné služby nemocnicím JčK na rok 2023 
4. Zajištění lékařských pohotovostních služeb v Jihočeském kraji v roce 2023 v lokalitách s horší 
dostupností zdravotní péče 
5. Změna č. 1 v realizaci projektu obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., „Rekonstrukce 
Interního pavilonu D“ 
6. Aktuální epidemiologická situace 
7. Různé 
 
Jednání výboru zahájila paní předsedkyně I. Stráská. Konstatovala, že výbor se sešel 
v usnášeníschopném počtu. Na úvod proběhla exkurze do dolního areálu nemocnice České Budějovice. 
  
1. Prohlídka dolního areálu Nemocnice České Budějovice, a.s.  
M. Šnorek – nemocnice České Budějovice realizuje projekt „Restrukturalizace a rekonstrukce horního 
areálu Nemocnice České Budějovice, a.s.“, jehož cílem je vytvořit moderní a logicky uspořádanou 
nemocnici, opustit tento dolní areál a veškeré provozy přesunout pouze do horního areálu nemocnice a 
vytvořit v něm podmínky pro fungování oborů akutní péče v podobě monobloku. Nyní se chystáme na 
opuštění dolního areálu, které proběhne ve 2 etapách.  



Následovala prohlídka areálu a objektu bývalé budovy psychiatrie. Poté se zdravotní výbor přesunul do 
zasedací místnosti OZDR. 
 
I. Stráská – konstatovala, že v souladu s programem jsme absolvovali prohlídku dolního areálu a 
zahájila další část jednání výboru. Přivítala přítomné hosty a členy výboru. Návrhy na doplnění programu 
nejsou. 
Hlasování o programu jako celku: 9/0/0 
Program jednání byl odsouhlasen. 
 
2. Vyčlenění nemovitých věcí obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a. s., tvořících tzv. 
dolní areál do nově vzniklé společnosti s ručením omezeným 
I. Stráská – uvedla, že projekt vznikl v roce 2013, kvůli covidu došlo k posunutí konečného termínu. 
Nemocnice čerpala od kraje prostředky na přestavbu formou navýšení základního jmění, nyní dochází 
k převodu majetku do nově vzniklé společnosti, která bude plně pod kontrolou Jihočeského kraje.  
P. Studenovský – předložený materiál obsahuje výčet pozemků i budov, přílohou je výpis z katastru 
nemovitostí. Bylo projednáno v představenstvu nemocnice i v dozorčí radě, jednomyslně schváleno. 
L. Glaser – seznámil s celým procesem po technicko – legislativní stránce. 
L. Kozlová – informovala o záměru využití areálu pro potřeby sociálních služeb, v kombinaci se 
zdravotně-sociální oblastí, část lůžek bude DPS a DZR. Bude zde neurodegenerativní centrum pro 
osoby s Parkinsonovou nemocí, roztroušenou sklerózou a Huntingtonovou chorobou. Celý sociální 
koncept je komunikován s odbornými společnostmi, tak aby vyhovoval specifickým potřebám klientů. 
Mimo jiné se počítá i s hospicovými lůžky, které v krajském městě chybí. Je to nadčasová vize, která 
bude ku prospěchu města i Jihočeského kraje, budeme tím saturovat nedostatek lůžek v této oblasti.  
I. Stráská – se stárnutím obyvatelstva bude potřeba sociálních lůžek narůstat. 
P. Hornát – seznámil přítomné formou prezentace s celkovou vizí projektu „Nová linecká čtvrť“ – 
revitalizace dolního areálu nemocnice Č. Budějovice.  
L. Kozlová – doplnila, že na výstavbu sociální části máme šanci získat dotaci z národního plánu obnovy 
MPSV. 
Po diskusi a zodpovězení dotazů bylo přistoupeno k hlasování. 
 
Usnesení č. 5/2023/ZDV-20 
Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Jihočeského kraje  
doporučuje  
zastupitelstvu kraje schválit  
1. návrh záměru realizace „Projektu rozdělení společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s., 
odštěpením se vznikem nové obchodní společnosti“, na základě kterého dojde k vyčlenění nemovitostí 
(pozemků a na nich stojících staveb) tvořících tzv. dolní areál do nově vzniklé společnosti s ručením 
omezeným, kterou bude zcela ovládat Jihočeský kraj, když variantu odštěpení do nové společnosti 
shledává jako nejvhodnější způsob;  
2. aby v rámci „Projektu rozdělení společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s., odštěpením se 
vznikem nové obchodní společnosti“ přešly v důsledku odštěpení na nástupnickou společnost 
následující nemovité věci ve výlučném vlastnictví Nemocnice České Budějovice, a.s.:  
a) pozemek parc. č. 492 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 803 m2, jehož součástí je stavba 
občanské vybavenosti bez č.p.,  
b) pozemek parc. č. 493 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 684 m2, jehož součástí je stavba 
občanské vybavenosti bez č.p.,  
c) pozemek parc. č. 494 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 741 m2, jehož součástí je stavba 
občanské vybavenosti bez č.p.,  
d) pozemek parc. č. 495/7 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 111 m2, jehož součástí je stavba 
technické vybavenosti bez č.p.,  
e) pozemek parc. č. 496 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1562 m2, jehož součástí je stavba 
občanské vybavenosti č.p. 252,  
f) pozemek parc. č. 937 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1789 m2, jehož součástí je stavba 
občanské vybavenosti bez č.p.,  
g) pozemek parc. č. 938/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1115 m2, jehož součástí je stavba 
občanské vybavenosti bez č.p.,  
h) pozemek parc. č. 495/1 - ostatní plocha, zeleň o výměře 9520 m2,  
i) pozemek parc. č. 495/8 - ostatní plocha, komunikace o výměře 830 m2,  
j) pozemek parc. č. 495/9 - ostatní plocha, zeleň o výměře 146 m2,  
k) pozemek parc. č. 935/2 - ostatní plocha o výměře 925 m2,  



l) pozemek parc. č. 938/1 - ostatní plocha o výměře 3212 m2,  
m) pozemek parc. č. 938/3 - ostatní plocha o výměře 482 m2,  
n) pozemek parc. č. 3956 - ostatní plocha o výměře 277 m2,  
to vše v k. ú. České Budějovice 7, obec České Budějovice, zapsáno v katastru nemovitostí vedeném 
Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice, na LV č. 4947 pro k. 
ú. České Budějovice 7. 
 
Hlasování: 
9/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
3. Vyrovnávací platby za závazek veřejné služby nemocnicím JčK na rok 2023 
I. Turková – je to každoroční materiál, přílohu s konkrétní výší pro jednotlivé společnosti jste obdrželi na 
stůl. Alokace činí 30 mil. Kč. Jedná se o činnosti, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, 
popř. jsou z tohoto pojištění hrazeny jen částečně. Konkrétně se jedná o zajištění:  

− lékařské pohotovostní služby (všechny nemocnice, vyjma společnosti Jihočeské nemocnice, a.s.), 

− pohotovostní služby zubních lékařů (pouze Nemocnice České Budějovice, a.s.), 

− lékárenské pohotovostní služby (pouze Nemocnice České Budějovice, a.s.),  

− pohotovostních služeb na ambulancích (dále též ÚPS) (vyjma Nemocnice Dačice, a.s., a Jihočeské 
nemocnice, a.s., všechny obchodní společnosti v oblasti zdravotnictví), 

− pracovního lékařství (pouze Nemocnice České Budějovice, a.s.),  

− soudního lékařství (pouze Nemocnice České Budějovice, a.s.), 

− ambulantní a lůžkové péče v Nemocnici Dačice, a.s.,  

− servisních a koordinačních činností realizovaných společností Jihočeské nemocnice, a.s., 
pro Jihočeský kraj a jím založené společnosti v oblasti zdravotnictví. 
 

Zdravotní výbor upozorňuje, že pro příští rok nebude tato částka postačovat a bude nutné ji navýšit. 
 
Usnesení č. 6/2023/ZDV-20 
Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Jihočeského kraje 
doporučuje  
zastupitelstvu kraje 
schválit poskytnutí dotace jako vyrovnávací platby za závazek veřejné služby na rok 2023 obchodním 
společnostem 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 v celkové výši 30 000 000,- Kč. 
 
Hlasování: 
9/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Zajištění lékařských pohotovostních služeb v Jihočeském kraji v roce 2023 v lokalitách s horší 
dostupností zdravotní péče 
I. Turková – jedná se o doplňkovou síť, vše je součástí materiálu. Výše dotace je maximálně 850 000,- 
Kč a LPS jsou poskytovány ve stanoveném rozsahu. 

Usnesení č. 7/2023/ZDV-20 
Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
potřebu financování lékařských pohotovostních služeb v lokalitách Jihočeského kraje s horší 
dostupností zdravotní péče, tzv. doplňkovou síť; 
II. doporučuje  
zastupitelstvu kraje  
schválit poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje na zajištění doplňkové sítě lékařských 
pohotovostních služeb v Jihočeském kraji v roce 2023 pro poskytovatele zdravotních služeb uvedené 
v příloze. 
 
Hlasování: 
9/0/0 



Usnesení bylo přijato. 
 
5. Změna č. 1 v realizaci projektu obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., „Rekonstrukce 
Interního pavilonu D“ 
I. Turková – jedná se o změnu v realizaci, bylo znovu vyhodnoceno, budou se rekonstruovat pouze 3 
patra. Prostory 4. NP budou využity jako zázemí interního oddělení a také tam vznikne zasedací 
místnost pro potřeby celé nemocnice. V 5. a 6 NP budou zachovány 2 stanice interního oddělení s 
dvoulůžkovými pokoji s vlastním sociálním zařízením, přičemž nedochází ke snížení lůžkové kapacity a 
počet lůžek na jedné stanici bude 32. Prostor 7. NP zůstane v původním stavu, budou tam připraveny 
rozvody do stoupaček. Důvodem je, že v současné době nenachází využití v rámci poskytované 
zdravotní péče a případné navýšení lůžek není možné zejména z důvodu nezajištění personálního 
obsazení této stanice. 
 
Usnesení č. 8/2023/ZDV-20 
Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
nové podmínky pro realizaci projektu obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., 
„Rekonstrukce Interního pavilonu D“; 
II. doporučuje 
zastupitelstvu kraje 
změnit část I. usnesení 96/2021/ZK-6 ze dne 29. 4. 2021, přijatého ve věci Realizace projektu obchodní 
společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., „Rekonstrukce Interního pavilonu D“, a to tak, že schvaluje 
realizaci projektu Nemocnice Český Krumlov, a.s. „Rekonstrukce Interního pavilonu D“ s předpokladem 
rozložení finančních prostředků na léta 2023 až 2025 dle důvodové zprávy tohoto návrhu. 
 
Hlasování: 
9/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
6. Aktuální epidemiologická situace 
K. Kotrbová – v grafu jsou znázorněny průměrné denní výskyty covidu a také akutních respiračních 
onemocnění. Prošli jsme druhou vlnou respiračních onemocnění, byla to chřipka typu B. Dá se říci , že 
přecházíme z jedné epidemie do druhé, situace není nijak dramatická, nemocnice nejsou zatíženy. 
Nevíme, jak se covid bude vyvíjet dál, imunitu budeme ztrácet v čase. Zatím se držíme na vysokých 
číslech; máme za sebou jarní prázdniny a bude se oteplovat, což zákonitě přinese pokles nemocnosti. 
 
Usnesení č. 9/2023/ZDV-20 
Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Jihočeského kraje  
bere na vědomí 
informaci o aktuální epidemiologické situaci.  
 
Hlasování: 
9/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
7. Různé 
I. Stráská – zmínila další termín jednání zdravotního výboru 2.5.2023, což je výjimečně úterý. Většina 
přítomných s termínem nemá problém.  
Další podněty nebyly. 
 
 
Po vyčerpání všech bodů programu bylo jednání ukončeno v 17:15 hod. 
 
 
Zapsala: Iveta Kůzlová  
    
Ověřovatel: Mgr. Ivana Stráská 


