Příloha č. 1
Věc:
Krajská zdravotní, a. s. – schválení výsledných kalkulací investiční dotace (vyrovnávací platby)
za rok 2020 a 2021.
Odůvodnění předloženého materiálu:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 24. 4. 2017 usnesením č. 036/4Z/2017 vzalo na vědomí
vyhodnocení systému financování investičních potřeb společnosti Krajská zdravotní, a.s. z prostředků
Ústeckého kraje, jako jejího jediného akcionáře v souladu s principem soukromého investora, ve
vztahu k možnosti postupu v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU a uložilo Radě Ústeckého
kraje navrhnout změnu pověření společnosti Krajská zdravotní, a.s. k výkonu služby obecného
hospodářského zájmu v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU ze dne 20. 12. 2011, a to v
návaznosti na Vyhodnocení systému financování investičních potřeb společnosti Krajská zdravotní,
a.s.
Ústecký kraj uzavřel se společností Krajská zdravotní, a.s. dne 26. 6. 2017 Smlouvu o poskytování
veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby (dále
smlouva o SOHZ), ve znění dodatků 1 - 6. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do 31. 12. 2022.
Ad a.) SOHZ investiční dotace (odložené z roku 2020):
Krajská zdravotní, a.s. předložila v řádném termínu v souladu s Čl. II. odst. 4 Smlouvy o poskytnutí
investiční dotace č. 20/SML4052 výslednou kalkulaci výše Vyrovnávací platby pro kalendářní rok
2020 – vyúčtování odložených investic. Výsledná kalkulace je evidována pod č. j.
KUUK/051115/2021 ze dne 31. 03.2022.
Z celkové investiční dotace pro rok 2020 ve výši 370 mil. Kč bylo v roce 2020 vyčerpáno 73 mil. Kč,
pro dočerpání v roce 2021 zbývalo 297 mil. Kč. Prostředky byly vyčerpány v plné výši.
Ad b.) výsledná kalkulace investiční dotace (vyrovnávací platby) roku 2021
Z celkové investiční dotace pro rok 2021 ve výši 311 mil. Kč bylo v roce 2021 vyčerpáno cca
186 mil. Kč, pro dočerpání v roce 2022 zbývá 125 mil. Kč. Výsledná kalkulace je evidována pod č.
j. KUUK/051117/2022 ze dne 31. 3.2022.
Financovány byly dvě investiční akce, z nichž žádná nebyla úplně dokončena a přechází její realizace
i do roku 2022. Předmětem byla strategická investiční akce s názvem „Objekt Kardiocentra MNUL“,
jejímž účelem je výstavba nového pavilonu s operačními sály, oddělením JIP a standardními
lůžkovými odděleními. Výsledným stavem je rozšíření nedostatečné kapacity zdravotnických
provozů z hlediska požadavků současné medicíny nevyhovujících prostor pro poskytování vysoce
specializované péče. Zahájení stavebních prací: 10/2020, dokončení stavebních prací: 12/2023.
Předpokládané náklady na celou investiční akci včetně vybavení zdravotnickou technikou dosahují
výše 1 397 mil. Kč.
Druhou investiční akcí byla investice do infrastruktury ICT nemocnice Rumburk, kdy dojde k řešení
kybernetické bezpečnosti zabezpečení serveroven a datových rozvaděčů a dalších prostor proti
neoprávněnému vniknutí, realizace optických propojení budov, bezdrátových sítí aj. K odložení došlo
z důvodu prodloužení průběhu veřejné zakázky vzhledem k vývoji epidemie COVID 19.

Vyjádření odboru zdravotnictví:
Odbor zdravotnictví doporučuje výše navržené usnesení ke schválení. Vyúčtování je v obou
případech předloženo v souladu se smlouvou a odbor zdravotnictví nenalezl nesrovnalosti.
Výsledná kalkulace 2020 – odložené investice a výsledná kalkulace 2021 obsahuje mimo podkladů
uvedených v příloze č. 2 a 3 tohoto materiálu, také dokumenty k jednotlivým výběrovým řízením a
rozhodnutí o výběru dodavatelů, které jsou k dispozici k nahlédnutí u zpracovatele.
Dotace pro rok 2022 byla schválena samostatným usnesením č. 012/12Z/2022 ze dne 24. 1.2022 ve
výši 600 mil. Kč.
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