Principy zabezpečení poskytování pohotovostních služeb a prohlídek
těl zemřelých v Jihočeském kraji od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
Tyto principy byly schváleny usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 356/2018/ZK-18
ze dne 13. 12. 2018, na období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, při respektování ustanovení zákona
č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních
službách), ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o ZS“).

A/ Organizace zdravotních služeb
1. Pohotovostní služby
a) Lékařská pohotovostní služba
LPS je nevýjezdová, poskytovaná jako sloučená, někdy v členění na dospělou a pro děti a dorost. Služba je
zajištěna prostřednictvím:

 základní sítě v nemocnicích Jihočeského kraje:
Nemocnice České Budějovice, a.s. (stanoviště České Budějovice)
Nemocnice Český Krumlov, a.s. (stanoviště Český Krumlov, Kaplice, Horní Planá)
Nemocnice Dačice, a.s. - s časovým omezením (stanoviště Dačice)
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. (stanoviště Jindřichův Hradec)
Nemocnice Písek, a.s. (stanoviště Písek)
Nemocnice Prachatice, a.s. (stanoviště Prachatice)
Nemocnice Strakonice, a.s. (stanoviště Strakonice)
Nemocnice Tábor, a.s. (stanoviště Tábor)
Územní jednotkou základní sítě provozovatelů ordinací LPS je okres.
 poskytovatelů zdravotních služeb v místě obcí:
Bechyně, Milevsko, Soběslav, Trhové Sviny, Třeboň, Týn nad Vltavou, Veselí nad Lužnicí.
 lékařem Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, pokud nemá výjezd:
na výjezdové základně Blatná.
b) Pohotovostní služba v oboru zubní lékařství
Služba je zajištěna prostřednictvím:

 Nemocnice České Budějovice, a.s. (stanoviště České Budějovice)
 Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje (stanoviště Tábor)
c) Lékárenská pohotovostní služba
Služba je zajištěna nepřetržitě prostřednictvím:

 Nemocnice České Budějovice, a.s. (stanoviště České Budějovice)
Účast lékařů je dána zákonem o ZS v § 45 odst. 2 písm. l), kdy poskytovatel je povinen podílet se
na žádost kraje, jehož krajský úřad mu udělil oprávnění, na zajištění lékařské pohotovostní služby,
lékárenské pohotovostní služby a pohotovostní služby zubních lékařů.
Jihočeský kraj žádá všechny lékaře, kteří mají platné rozhodnutí o registraci NZZ nebo oprávnění
k poskytování zdravotních služeb, aby se podíleli na zajištění lékařské pohotovostní služby,
lékárenské pohotovostní služby a pohotovostní služby zubních lékařů v ordinacích poskytovatelů
zdravotních služeb pověřených organizací pohotovostních služeb.

2. Prohlídky těl zemřelých
Prohlídky těl zemřelých jsou na území kraje zajišťovány dle zákona o ZS. Poskytovatel zdravotních
služeb, s nímž má kraj uzavřenu smlouvu v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona o ZS, byl vybrán
na základě vyhlášené veřejné zakázky „Zajištění prohlídek těl zemřelých na území Jihočeského kraje
mimo zdravotnické zařízení“ pro období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2021.
Smluvní poskytovatel provádí prohlídky těl nepřetržitě, tj. 7 dní v týdnu a 24 hodin denně, mimo případy
podle § 84 odst. 2 písm. a), c) a d) zákona o ZS, kdy provádí prohlídky poskytovatelé v oboru všeobecné
praktické lékařství a v oboru praktické lékařství pro děti a dorost u svých registrovaných pacientů v rámci
provozní doby a v rozsahu provádění návštěvních služeb, poskytovatel, v jehož zdravotnickém zařízení
došlo k úmrtí, nebo poskytovatel zdravotnické záchranné služby v případě, kdy k úmrtí došlo
při poskytování přednemocniční neodkladné péče.
Název smluvního poskytovatele a telefonní číslo, dostupné v době pro zajištění prohlídek těl zemřelých
tímto poskytovatelem, jsou v souladu se zákonem o ZS zveřejněny na internetových stránkách
Jihočeského kraje a byly předány subjektu, který provozuje pracoviště pro příjem volání na jednotné
evropské číslo tísňového volání 112.
Zákonná povinnost zajišťování prohlídky těl zemřelých je pro jednotlivé subjekty stanovená v § 84 odst. 2
zákona o ZS.
Jihočeský kraj žádá všechny lékaře o součinnost s poskytovatelem, se kterým má v souladu
s § 84 odst. 2 písm. b) zákona o ZS uzavřenou smlouvu za účelem zajištění prohlídek těl
zemřelých, pokud se na ně obrátí s žádostí o spolupráci.
Krajský úřad Jihočeského kraje vyzývá profesní sdružení lékařů (Českou lékařskou komoru, Českou
stomatologickou komoru, Sdružení praktických lékařů, Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost)
k účinné spolupráci při organizaci poskytování pohotovostních služeb a prohlídek těl zemřelých.

B/ Financování zdravotních služeb
Financování pohotovostních služeb a prohlídek těl zemřelých je zajištěno prostřednictvím:
 zdravotního pojištění dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších
předpisů;
 rozpočtu Jihočeského kraje;
 rozpočtu obecních samospráv;
 vlastních zdrojů poskytovatelů zdravotních služeb.

