
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 
údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů v platném znění. 

Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 13.1

12. zasedání zastupitelstva konané dne 24. 1. 2022

Věc:
Krajská zdravotní, a. s. – změna pověření SOHZ a poskytnutí investiční dotace (vyrovnávací platby) na 
rok 2022

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
1. Financování investičních potřeb Krajské zdravotní, a.s. dle pověření SOHZ: Smlouva o poskytování 
veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 
2017 ve znění dodatků 1, 2, 3,4 a 5 (pověření pro období 2017 – 2022) smlouva o poskytování veřejné služby 
a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby ze dne 23. 6.2020 ve znění 
dodatku 1. (pověření pro období 2023 – 2032).

2. Přistoupení Řídicího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu (Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR) k Pověření k výkonu služby obecného hospodářského zájmu - Smlouva o poskytování veřejné 
služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017 a 
Smlouvě o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za plnění závazku 
veřejné služby ze dne 23. 6. 2020.

3. Zvýšení plánovaného objemu prostředků rozpočtu Ústeckého kraje v souvislosti s podporou rozvoje 
nemocnice v Rumburku.

Nárok na rozpočet:
S nárokem na rozpočet Ústeckého kraje pro rok 2022 ve výši 600 mil. Kč.

Částka ve výši 400 mil. Kč investičních prostředků je deponována na odboru zdravotnictví (usnesení ZÚK č. 
056/11Z/2021 ze dne 13. 12. 2021), částka ve výši 200 mil. Kč bude převedena z volných prostředků z 
hospodaření Ústeckého kraje z roku 2021.

Nově bude zahrnut požadavek na rozpočet Ústeckého kraje 2023 ve výši 200 mil. Kč.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 12. 1. 2022 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

13.1-1 Název: bod 13.1 priloha 1.pdf Odůvodnění předloženého materiálu U



13.1-2 Název: bod 13.1 priloha 2.pdf

Žádost Krajské zdravotní, a.s. SOHZ 
2022 (bez příloh 3. až 10, které jsou k 
nahlédnutí u zpracovatele) ze dne 21. 
12.2021, doručenou dne 27. 12.2021, 
pod JID: KUUK/176036/2021

U

13.1-3 Název: bod 13.1 priloha 3.pdf

Informace o přistoupení Řídicího 
orgánu Integrovaného regionálního 
operačního programu k Pověření k 
výkonu služby obecného 
hospodářského zájmu (9 projektů)

U

13.1-4 Název: bod 13.1 priloha 4.pdf

Posouzení vlivu přistoupení 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR na 
výpočet vyrovnávací platby s 
ohledem na maximální výše dotace u 
jednotlivých druhů investic Krajské 
zdravotní a.s. a posouzení 
financování „napřesrok“ u končícího 
pověření s počínajícím novým 
pověřením SOHZ 

U

13.1-5 Název: bod 13.1 priloha 5.pdf
Realizace strategických investic 
Krajské zdravotní, a.s. a jejich 
předpokládané finanční krytí

U

13.1-6 Název: bod 13.1 priloha 6.pdf

Realizace strategických investic 
Krajské zdravotní, a.s. a jejich 
předpokládané finanční krytí 
(tabulková část)

U

13.1-7 Název: bod 13.1 priloha 7.pdf
Smlouva o poskytnutí investiční 
dotace (vyrovnávací platby) pro rok 
2022 (bez příloh) – NÁVRH

U

13.1-8 Název: bod 13.1 priloha 8.pdf

SMLOUVA o poskytování veřejné 
služby a podmínkách poskytnutí 
Vyrovnávací platby za plnění závazku 
veřejné služby č. 
20/SML4107-SOVS/ZD ze dne 23. 6. 
2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 
7. 2021 – OPIS

U

13.1-9 Název: bod 13.1 priloha 9.pdf

Návrh dodatku č. 2 
(20/SML4107-SOVS/ZD) ke smlouvě o 
poskytování veřejné služby a 
podmínkách poskytnutí Vyrovnávací 
platby za plnění závazku veřejné 
služby ze dne 23. 6. 2020

U



13.1-10 Název: bod 13.1 priloha 10.pdf

Smlouva o poskytování veřejné 
služby a podmínkách poskytnutí 
Vyrovnávací platby za plnění závazku 
veřejné služby č. 
17/SML2628/04/SOVS/ZD ze dne 26. 6. 
2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 
5. 2018, dodatku č. 2 ze dne 6. 11. 
2018, dodatku č. 3 ze dne 23. 6. 2020, 
dodatku č. 4 ze dne 14. 5. 2021 a 
dodatku č. 5 ze dne 23. 6. 2021 – OPIS 

U

13.1-11 Název: bod 13.1 priloha 11.pdf

Návrh dodatku č. 6 
(17/SML2628/04/SOVS/ZD) ke 
smlouvě o poskytování veřejné 
služby a podmínkách poskytnutí 
Vyrovnávací platby za plnění závazku 
veřejné služby ze dne 26. 6. 2017

U

13.1-12 Název: bod 13.1 priloha 12.pdf

Prezentace významných 
stavebně-technických investičních 
zakázek Krajské zdravotní, a..s v roce 
2021 (stav 1/2022)

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

1. žádost Krajské zdravotní, a.s. o poskytnutí investiční dotace (vyrovnávací platby) pro rok 2022 (bez 
příloh 3. až 10, které jsou k nahlédnutí u zpracovatele) ze dne 21. 12.2021, doručenou dne 27. 12.2021

2. informaci o přistoupení Řídicího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu k Pověření k 
výkonu služby obecného hospodářského zájmu (Smlouva o poskytování veřejné služby a podmínkách 
poskytnutí Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby č. 17/SML2628/SOPD/ZD (dále jen 
„Smlouva“), která byla uzavřena mezi příjemcem dotace Krajskou zdravotní, a. s., IČ 25488627 a 
Pověřovatelem Ústeckým krajem dne 26. 6. 2017) v souvislosti s poskytnutím dotace projektu
- POŘÍZENÍ PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ PRO URGENTNÍ PRACOVIŠTĚ 2. TYPU RUMBURK
- Přístrojové vybavení nemocnice Most
- Nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a kardiochirurgie včetně vybavení v Masarykově 
nemocnici v Ústí nad Labem
- Nový pavilon Emergency, COS včetně JIP v Nemocnici Chomutov
- Přístrojové vybavení nemocnice Litoměřice
- Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a JIP v Nemocnici Děčín
- Rekonstrukce Porodnice a přístrojové vybavení nemocnice Teplice

3. informaci o přistoupení Řídicího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu k Pověření k 
výkonu služby obecného hospodářského zájmu (Smlouva o poskytování veřejné služby a podmínkách 
poskytnutí Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby č. 20/SML4107-SOVS/ZD (dále jen 
„Smlouva“), která byla uzavřena mezi příjemcem dotace Krajskou zdravotní, a. s., IČ 25488627 a 
Pověřovatelem Ústeckým krajem dne 26. 6. 2017) v souvislosti s poskytnutím dotace projektu
- Obnova a doplnění vybavení Komplexního onkologického centra v Masarykově nemocnici v Ústí nad 
Labem
- Obnova a doplnění přístrojového vybavení laboratoří KZ v MN Ústí nad Labem

B) konstatuje

1. že Ústecký kraj se ve smlouvách o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací 



platby za plnění závazku veřejné služby zavázal kofinancovat odůvodněné potřeby Krajské zdravotní, a.s., 
(dále KZ) a to zejména přispívat na obnovu a pořízení infrastruktury KZ nezbytné k dodržení závazku KZ 
poskytovat služby obecného hospodářského významu

2. že Ústecký kraj si je vědom nevyhovujícího technického stavu nemovitého majetku rumburské 
nemocnice, a to vč. převzatého záměru realizace novostavby „objektu urgentního příjmu“ a následné 
rekonstrukce stávajících prostor pro potřeby poskytování následné péče

3. že Ústecký kraj hodlá závazku investiční podpory dle odst. 1 i nadále dostát, a to se zohledněním 
nezbytných investičních aktivit v rumburské nemocnici, které jsou aktuálně připravovány k realizaci, s tím, 
že pro roky 2022 a 2023 je připraven uvolnit na investiční aktivity v rumburské nemocnici 400 mil. Kč

C) rozhoduje

1. o uzavření dodatku č. 6 ke Smlouvě o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí 
Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby č. 17/SML2628/SOVS/ZD uzavřené dne 26. 6. 2017 
se společností Krajská zdravotní, a.s., se sídlem: Sociální péče 3316/12a, 400 11 Ústí nad Labem, IČ: 
25488627, dle přílohy č. 11 tohoto usnesení

2. o uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí 
Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby č. 20/SML4102/SOVS/ZD uzavřené dne 23. 6. 2020 
se společností Krajská zdravotní, a.s., se sídlem: Sociální péče 3316/12a, 400 11 Ústí nad Labem, IČ: 
25488627, dle přílohy č. 9 tohoto usnesení

3. dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o 
poskytnutí investiční dotace ve výši 600.000.000 Kč společnosti Krajská zdravotní, a.s., se sídlem Sociální 
péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem, IČ: 25488627, a o uzavření veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí 
investiční dotace dle přílohy č. 7 tohoto usnesení.

Důvodová zpráva:
Předložený materiál řeší financování investičních potřeb společnosti v roce 2022 a následujících v souladu se 
smlouvami o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za plnění závazku 
veřejné služby ze dne ze dne 26. 6. 2017 ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5 a ze dne 23. 6.2020 ve znění 
dodatku č. 1.

Detailní odůvodnění předloženého materiálu je uvedeno v příloze č.1. 

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Petr Severa,
vedoucí odboru zdravotnictví

Ing. Pavla Šimáková,
pověřená vedením ekonomického 
odboru

JUDr. Simona Hejnová,
vedoucí odboru legislativně-právního

Ing. Radim Laibl (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Petr Severa (vedoucí odboru)   Ing. Petr Severa 12. 1. 2022
2 Ing. Radim Laibl (uvolněný zastupitel)   Ing. Radim Laibl 13.1.2022

Podpis zpracovatele:  Jindra Weisová 12. 1. 2022




