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Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

„Mohu slíbit, že vedení společnosti Krajská zdravotní, bude i letos významně investovat – jako dosud s finanční podporou Ústeckého
kraje a s důsledným využíváním dotačních titulů – do revitalizace a modernizace každé z pěti svých nemocnic. Naváže tak na
dlouhodobý pozitivní trend, který se daří v posledních letech v oblasti hospodaření držet.

Ruku v ruce s potřebami pacientů, obyvatel Ústeckého kraje, budeme dále rozvíjet v loňském roce nastartovaný segment
kardiochirurgické péče, kde navýšíme počet výkonů a rozšíříme jejich portfolio. Našim jasným cílem je získání statutu centra komplexní
vysoce specializované kardiovaskulární péče. S budoucností Kardiocentra Krajské zdravotní v ústecké Masarykově nemocnici souvisí
zcela nový pavilon, s jehož budováním chceme začít ještě v letošním roce.

V Masarykově nemocnici, v jejím areálu na Severní Terase, se připravuje stavba parkovacího domu. Pro další rozvoj teplické nemocnice
je zásadní dokončení pavilonu pro centrální operační sály a centrální sterilizaci v polovině letošního roku. Nové operační sály včetně
moderních urgentních příjmů vybudujeme v nemocnicích, kde zdravotnické pracoviště se zaměřením emergency dosud chybí.
Výstavbu těchto zcela nových objektů máme v plánu v Děčíně a Chomutově. Chceme dokončit projekt zprovoznění vysoce
specializovaných pracovišť magnetické rezonance ve všech pěti našich nemocnicích jejich vybudováním v Děčíně a Mostě. Dokončíme
výstavbu oddělení lůžkové rehabilitace v areálu Oddělení následné péče Nemocnice Most v Zahražanech a v mostecké nemocnici
vybudujeme dosud chybějící iktové centrum. V Chomutově nás čeká realizace přístavby objektu dialýzy a revitalizace obvodového
pláště na budově H. Seznam všech investičních akcí je ale mnohem delší.

To všechno nás čeká a jsem velmi rád, že zprávy pro obyvatele Ústeckého kraje a pacienty tak máme veskrze pozitivní. "

Úvodní slovo
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Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

„Společnost Krajská zdravotní, a. s., je největší zdravotnické zařízení v Ústeckém kraji a zároveň s více než sedmi tisíci
zaměstnanci největší zaměstnavatel v regionu. Důležité je, že je to společnost, která se – také díky významné finanční
investiční pomoci svého akcionáře Ústeckého kraje – dynamicky rozvíjí. Krajská zdravotní revitalizuje a modernizuje řadu
zdravotnických pracovišť, a to v každé z pěti krajských nemocnic. Někde dokonce vznikla pracoviště nová. Kromě vzniku
nových oddělení, aniž bych chtěl snižovat význam kteréhokoliv z medicínských oborů, pro obyvatele Ústeckého kraje je
zásadní vznik pracoviště kardiochirurgie v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem vedle kardiologické kliniky, což nám
umožňuje plnohodnotně usilovat o získání statutu centra komplexní vysoce specializované kardiovaskulární péče.

Krajská zdravotní, a. s., dlouhodobě spolupracuje s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, s níž má již 11 společných
klinik. Toto spojení ještě více upevní zahájení výstavby nového sídla fakulty zdravotnických studií ústecké univerzity přímo
v areálu Masarykovy nemocnice.

Velký důraz klade vedení Krajské zdravotní, a. s., na odměňování zaměstnanců. V roce 2019 došlo k nárůstu osobních
nákladů oproti předchozímu roku o 9,7 %, tedy o 392 miliony korun. Díky zvýšení stabilizačního příspěvku si polepšily
všeobecné sestry v třísměnném nepřetržitém provozu, také sanitáři a ošetřovatelé v nepřetržitém směnném provozu,
fyzioterapeuti, ergoterapeuti a sálové sestry. Příplatek získaly i sestry v jednosměnném provozu.

Věřím, že se vedení společnosti Krajská zdravotní, a. s., podaří naplnit plány a stanovené cíle pro rok 2019, tak jako tomu
bylo v letech minulých. "

Úvodní slovo
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Krajská zdravotní, a. s. –
největší poskytovatel zdravotní péče v Ústeckém kraji

Krajská zdravotní, a. s., vznikla 1. září 2007 transformací pěti nemocnic do jednoho celku:

• O vytvoření této zastřešující společnosti rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje

• Transformace přinesla významnou změnu zabezpečení zdravotní péče v Ústeckém kraji

• Ústecký kraj je jediným akcionářem Krajské zdravotní, a. s.

• Ve věcech jediného akcionáře rozhoduje v působnosti valné hromady společnosti Rada Ústeckého kraje

• Pět nemocnic, spadajících v době před transformací  coby samostatné subjekty pod kompetenci Ústeckého kraje, se z 
příspěvkových organizací stalo odštěpnými závody Krajské zdravotní, a. s.

• Jedná se o Nemocnici Děčín, Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, Nemocnici Teplice, Nemocnici Most a Nemocnici 
Chomutov

• Od 1. 9. 2015 se sloučily s Krajskou zdravotní, a. s., také bývalé Nemocnice následné péče (NNP) v Ryjicích a Mostě -
Zahražanech a stala se z nich nově oddělení následné péče

• S ohledem na geografické rozmístění v regionu tvoří nemocnice Krajské zdravotní, a. s., páteřní osu zdravotnických zařízení 
pro celý Ústecký kraj

• Krajská zdravotní, a. s., zajišťuje pro občany Ústeckého kraje komplexní, kvalitní a dostupnou péči

• Krajská zdravotní, a. s., je největším poskytovatelem zdravotní péče a největším zaměstnavatelem v Ústeckém kraji
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Počty primariátů v Krajské zdravotní (k 31. 12. 2018)

Krajská zdravotní, a. s., má celkem 127 primariátů:

• Děčínská nemocnice - 13 primariátů

• Ústecká nemocnice - 48 primariátů

• Teplická nemocnice - 20 primariátů

• Mostecká nemocnice - 26 primariátů

• Chomutovská nemocnice - 20 primariátů
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Počty zaměstnanců v Krajské zdravotní (k 31. 12. 2018)

Krajská zdravotní, a. s., má celkem 7066 zaměstnanců:

• Děčínská nemocnice - 702 zaměstnanců, z toho 98 lékařů a zubních lékařů, 3 farmaceuti, 255 sester a 188 ostatních 
zdravotnických pracovníků. Ostatní pracovníci patří do tzv. obslužných procesů

• Ústecká nemocnice - 2801 zaměstnanců, z toho 423 lékařů a zubních lékařů, 18 farmaceutů, 1063 sester a 814 ostatních 
zdravotnických pracovníků. Ostatní pracovníci patří do tzv. obslužných procesů

• Teplická nemocnice - 1041 zaměstnanců, z toho 142 lékařů a zubních lékařů, 7 farmaceutů, 398 sester a 283 ostatních 
zdravotnických pracovníků. Ostatní pracovníci patří do tzv. obslužných procesů

• Mostecká nemocnice - 1391 zaměstnanců, z toho 176 lékařů a zubních lékařů, 7 farmaceutů, 524 sester a 381 ostatních 
zdravotnických pracovníků. Ostatní pracovníci patří do tzv. obslužných procesů

• Chomutovská nemocnice - 959 zaměstnanců, z toho 125 lékařů a zubních lékařů, 6 farmaceutů, 376 sester a 247 ostatních 
zdravotnických pracovníků. Ostatní pracovníci patří do tzv. obslužných procesů

V Krajské zdravotní, a. s., celkem pracuje 966 lékařů a zubních lékařů, 42 farmaceutů, 2616 sester a 1919 ostatních 
zdravotnických pracovníků. Další pracovníci patří do tzv. obslužných procesů.
Jinou státní příslušnost než ČR má v Krajské zdravotní, a. s., 171 lékařů, z toho 58 lékařů je občany Slovenské republiky.
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Lůžka v Krajské zdravotní (k 31. 12. 2019)

Nemocnice Krajské zdravotní, a. s., disponují celkem 3 238 lůžky,

z toho 2478 lůžky akutní péče, 311 tzv. jipovými lůžky a 184 lůžky následné péče, ke kterým od 1. 9. 2015 přibylo dalších 228 lůžek 
následné péče v souvislosti se sloučením bývalých NNP v Mostě a Ryjicích, a o od roku 2017 - 27 lůžek NIP a DIOP v Mostě + 10 
lůžek následné péče DIOP Ryjice –JIP – od října 2017.

• Děčínská nemocnice - celkem: 308 lůžek, 259 lůžek akutní péče, 27 tzv. jipových lůžek a 22 lůžek následné péče

• Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem - celkem: 1261 lůžek, z toho 984 lůžek akutní péče, 122 tzv. jipových lůžek, 30 
lůžek následné péče a 115 lůžek následné péče Ryjice, 10 lůžek následné péče DIOP Ryjice - JIP

• Teplická nemocnice - celkem: 478 lůžek, 376 lůžek akutní péče, 51 tzv. jipových lůžek a 51 lůžek následné péče

• Mostecká nemocnice - celkem 733 lůžek, 528 lůžek akutní péče, 65 tzv. jipových lůžek a 113 lůžek následné péče Zahražany 
a 27 lůžek NIP, DIOP

• Chomutovská nemocnice - celkem 458 lůžek, z toho 331 lůžek akutní péče, 46 tzv. jipových lůžek a 81 lůžek následné péče
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• Základní kapitál ve výši 5 273 828 000 Kč

• V roce 2018 byl dosažen obrat ve výši 7 337 448 463 Kč 
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Výsledky hospodaření Krajské zdravotní, a. s., v letech 2014 - 2018

2014 2015 2016 2017 2018

náklady 5 580 946 547 5 953 214 102 6 336 174 985 6 753 740 320 7 328 445 037

501 - spotřeba materiálu 1 736 463 619 1 872 147 448 1 987 042 897 2 130 212 097 2 205 673 836

502 - spotřeba energií 162 274 583 170 493 953 169 218 729 169 832 735 168 045 734

504 - prodané zboží 271 787 574 285 705 269 304 927 606 314 146 074 320 970 396

511 - opravy 161 997 875 177 444 099 156 584 939 164 981 478 163 683 096

512 - cestovné 4 521 168 4 466 216 4 824 310 5 813 731 5 972 346

513 - náklady na reprezentaci 938 762 1 357 051 1 617 901 3 033 749 1 643 138

518 - služby 166 617 653 160 700 698 169 591 512 159 927 107 189 801 310

521 - mzdové náklady 2 110 032 818 2 292 270 934 2 457 144 232 2 736 097 281 3 047 428 722

523 - odměny členům org. 2 720 092 3 075 092 3 103 864 3 662 292 4 549 017

524 - zák.soc.pojištění 703 368 125 761 412 453 814 363 179 905 540 927 1 009 622 568

527 - zák.soc.náklady 16 157 731 15 912 803 15 437 708 15 007 942 14 626 669

528 - ost.soc.náklady 10 223 810 9 775 834 9 546 219 10 120 359 8 397 066

53x - daně a poplatky 1 019 440 1 209 626 991 921 1 197 602 861 747

541 - ZC z prodeje DN a HM 538 951 14 526 085 430 739 247 715 713 539

542 - náklady na prodej materiálu 51 864 0 6 007 0 0

543 - dary 2 774 682 2 281 001 1 538 820 5 639 300 5 431 898

544,545 - pokuty a penále 11 936 211 537 2 241 093 744 319 436 000

546 - pohledávky 966 972 2 405 844 16 973 864 936 538 9 397 894

548 - ostatní provozní náklady 37 134 289 39 120 919 48 069 335 39 141 988 39 959 161

549 - manka a škody 3 083 675 2 111 690 1 999 686 3 257 508 2 974 755

551, 557 - odpisy 185 235 139 188 000 023 236 455 739 170 650 407 166 934 805

552, 554 - rezervy 42 828 920 -7 539 961 -4 091 487 -36 882 997 33 411 872

558, 559 - opravné položky 10 858 645 4 176 779 -7 294 863 4 416 420 -2 129 820

56x - finanční náklady 2 646 318 5 365 599 1 396 376 1 323 092 2 018 458

58x - změna stavu zásob vl.činnosti a aktivace -53 237 702 -52 804 297 -55 172 133 -59 940 979 -66 142 626

59x - Daně z příjmu -70 392 -612 593 -773 208 4 633 634 -5 836 545

výnosy 5 602 616 883 5 968 245 492 6 342 790 564 6 760 016 525 7 337 448 463

601 - tržby za vl.výrobky 61 960 882 75 562 452 74 499 976 77 910 354 74 777 744

602 - tržby za služby 5 147 997 322 5 428 502 999 5 762 646 141 6 143 121 527 6 643 849 897

604 - tržby za prodané zboží 324 754 600 345 651 399 367 125 760 378 681 216 384 963 573

641- tržby z prodeje DNaHM 2 430 000 24 507 000 1 200 150 365 199 801 688

642 - tržby z prodeje materiálu 54 735 18 277 7 318 0 14 191

644 - smluvní pokuty,… 346 579 2 811 819 353 299 85 860 4 390 366

646 - výnosy z pohledávek 2 218 2 683 63 748 10 180 63 112

648 - ost.prov.výnosy 64 411 483 88 155 069 124 181 107 152 417 756 221 413 778

649 - mimoř.prov.výnosy 0 0 12 672 220 7 255 625 7 095 416

66x - finanční výnosy 659 065 3 033 795 40 846 168 807 78 698

Celkový součet 21 670 337 15 031 390 6 615 579 6 276 205 9 003 426
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Vývoj hospodaření Krajské zdravotní
NÁKLADY (v tis. Kč)

7 328 445

r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018
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Vývoj hospodaření Krajské zdravotní
VÝNOSY (v tis. Kč)

7 337 448

r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018
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Lékaři a zubní lékaři
12,54%

Farmaceuti
0,56%

Všeobecné sestry, 
porodní asistentky

37,37%

Ostatní zdrav. pracovníci 
nelékaři s odb. způs.

9,51%

Zdrav. pracovníci nelékaři 
s odb. a special. 

způsobilostí
2,12%

Zdrav. prac. nelék. pod 
odb. dohledem nebo 

přímým ved.
15,32%

Jiní odborní prac. nelékaři 
s odbornou způsobil. a 

dentisté
0,66%

THP
7,40%

Dělníci
14,52%

Struktura zaměstnanců KZ (k 31. 12. 2018)
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Lékaři a zubní lékaři
31,90%

Farmaceuti
0,82%

Všeobecné sestry, 
porodní asistentky

36,26%

Ostatní zdrav. pracovníci 
nelékaři s odb. způs.

8,40%

Zdrav. pracovníci nelékaři 
s odb. a special. 

způsobilostí
1,80%

Zdrav. prac. nelék. pod 
odb. dohledem nebo 

přímým ved.
8,26%

Jiní odborní prac. nelékaři 
s odbornou způsobil. a 

dentisté
0,63% THP

6,00%

Dělníci
5,94%

Podíl na osobních nákladech (k 31. 12. 2018)
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Vývoj průměrného výdělku

Vývoj průměrného výdělku v Krajské zdravotní, a. s. Lékaři Sestry THP Celkem

Průměrný výdělek za rok 2014 70 489 Kč 25 234 Kč 23 818 Kč 27 872 Kč

Průměrný výdělek za rok 2015 78 796 Kč 27 196 Kč 26 915 Kč 30 133 Kč

Průměrný výdělek za rok 2016 84 332 Kč 28 920 Kč 27 736 Kč 31 549 Kč

Průměrný výdělek za rok 2017 92 356 Kč 34 592 Kč 28 952 Kč 34 731 Kč

Průměrný výdělek za rok 2018 93 650 Kč 36 509 Kč 30 128 Kč 37 299 Kč

% nárůst výdělku v období 2014 – 2018 33 % 45 % 26 % 34 %

Navyšování mzdových tarifů Krajské zdravotní, a. s.

od 1.1.2015: + 5 %

od 1.1.2016: + 5 %

od 1.1.2017: + 10 %

od 1.1.2018: + 10 %
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Pokračující růst mezd i v roce 2019

Představenstvo a vedení společnosti opakovaně zvyšuje mzdy zaměstnanců. Všichni zaměstnanci společnosti
dostali v letech 2015 a 2016 o 5 % navýšené mzdové tarify, v roce 2017 navýšení činilo 10 % a v roce 2018 byl
realizován desetiprocentní růst tarifů. V meziročním srovnání 2018/2019 realizovaná opatření představují
nárůst osobních nákladů o téměř 392 milionů korun, což představuje navýšení o 9,7 %. Prakticky je tak využit
celý předpokládaný nárůst výnosů od zdravotních pojišťoven pro rok 2019.

Společnost Krajská zdravotní, a. s., nemá pro zlepšování odměňování zaměstnanců jiné finanční zdroje, než
jsou příjmy z veřejného zdravotního pojištění.

Celkový meziroční nárůst osobních nákladů činí téměř 392 mil. Kč, z toho přiznání a navýšení stabilizačních
příplatků zdravotnickým nelékařským pracovníkům představuje 227,4 mil. Kč. Změny v odměňování dále
zahrnují například úpravu minimální a zaručené mzdy, úpravu příplatku za práci ve ztíženém pracovním
prostředí, časové a kvalifikační postupy očekávané v roce 2019 a další mzdové úpravy u zdravotnických
a nezdravotnických pracovníků.
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Personální situace Krajské zdravotní

Personální situace v 5 nemocnicích Krajské zdravotní, a. s., kopíruje personální situaci v českém zdravotnictví.
Nemocnice poptávají více než 100 lékařů a 200 všeobecných sester a dalších zdravotnických pracovníků.

Příčinou nedostatku je především systém vzdělávání lékařů a nelékařského personálu v ČR, struktura a počet
zařízení poskytujících zdravotní péči, silná konkurence dalších oborů na trhu práce a odliv pracovní síly do
zahraničí.

Problematické je především zajištění lékařů následujících specializacích: neurologie, otorinolaryngologie a
chirurgie hlavy a krku, vnitřní lékařství, psychiatrie, rehabilitační a fyzikální medicína, patologie, lékařská
mikrobiologie, hematologie a transfuzní lékařství, pneumologie a ftizeologie, klinická onkologie atd.
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Náborové aktivity Krajské zdravotní
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Pokračování úspěšného stipendijního programu 
Nadačního fondu Krajské zdravotní

Pro školní a akademický rok 2018/2019 byly vyhlášeny výzvy pro podávání žádostí o stipendium Nadačního
fondu Krajské zdravotní, a. s., ve výši až 70 000 Kč.

Podporováni jsou:
- studenti od 4. ročníku VŠ v oboru lékař, farmaceut
- studenti od 2. ročníku VŠ nebo VOŠ v oborech všeobecná sestra, radiologický asistent, fyzioterapeut,

zdravotnický záchranář
- studenti od 2. ročníku SŠ v oboru zdravotnický asistent (praktická sestra).

Do probíhajícího stipendijního programu je celkově zařazeno 62 studentů, z toho je 37 studentů medicíny.

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVlvrwy8DJAhWBPxQKHU6VCKMQjRwIBw&url=http://www.nnpmost.cz/&bvm=bv.108538919,d.bGg&psig=AFQjCNEyheB_8lVMmygo1FvlQ8OikvKVSg&ust=1449263068901340
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Přehled stipendistů od 2013/2014 do 2018/2019

Akademický 
rok

Celkový počet stipendistů 
v daném akademickém roce

Z  toho počet nových 
stipendistů

Rok / nástupy stipendistů

2013/2014 38 15 Rok 2014 / 11 stipendistů

2014/2015 32 12 Rok 2015 / 16 stipendistů

2015/2016 61 48 Rok 2016 / 22 stipendistů

2016/2017 90 63 Rok 2017 / 20 stipendistů

2017/2018 82 29 Rok 2018 / 30 stipendistů 

2018 /2019 62 33 Rok 2019 / očekáváno 34 stipendistů 
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Vysvětlení pojmů

Příprava: zakázky, které jsou přiděleny 
na Samostatné oddělení veřejných 
zakázek KZ ke zpracování

Realizace: zakázky, které jsou po 
zpracování zveřejněny

Dokončeno: zakázky, které jsou 
zadány konkrétním dodavatelům

Plán na další období: jde o předběžný 
počet plánovaných zakázek na rok 
2019

Přehled stavu veřejných zakázek spravovaných Samostatným oddělením 
veřejných zakázek KZ od 1. 7. 2018 do 1. 2. 2019
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120
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Zdroj dat: https://zakazky.kzcr.eu/
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Statistika úspor z realizací veřejných zakázek spravovaných Samostatným 
oddělením veřejných zakázek KZ od 1. 7. 2018 do 1. 2. 2019

Celková stanovená 
předpokládaná hodnota 
veřejných zakázek vstupujících 
do statistiky: 932 602 190,00 Kč 
bez DPH

Celková úspora veřejných 
zakázek: 

102 632 693,60 Kč bez DPH

Jedná se o 111 veřejných 
zakázek včetně částí, u nichž 
byla podepsána smlouva v 
období od 1. 7. 2018 do 1. 2. 
2019. 

Zdroj dat: https://zakazky.kzcr.eu/
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Přehled realizovaných dotačních projektů (nad 5 mil. Kč)

Název projektu Číslo projektu Zdroj
Začátek 
realizace

Konec 
realizace

Stav projektu -
statut

Rozpočet
Přijatá dotace 
do 31.3.2019

% dotace

Lůžka akutní lůžkové péče 2016
Ústecký 

kraj
2016 2018 ukončeno 36 082 843 36 082 843 100%

Rezidenční místa 2012- projekt č.1, 
2, 3, 4

MZČR 2012 2022 realizace 109 587 464 57 648 147 100%

Lůžka akutní lůžkové péče 2017
Ústecký 

kraj 2017 2018 ukončeno 36 436 400 36 403 500 100 %

Lůžka následné a dlouhodobé 
lůžkové péče 2017

Ústecký 
kraj 2017 2018 ukončeno 5 356 000 5 356 000 100 %

Lůžka akutní lůžkové péče 2018
Ústecký 

kraj 2018 2019 realizace 50 202 000
50 202 000

100 %

Zvýšení kvality návazné péče –
Masarykova nemocnice v Ústí nad 
Labem, o.z.

CZ.06.2.56/0.0
./0.0/16_043/

0001437

IROP 
31. výzva

2016 2018 realizace 98 950 000 81 150 630 85%

Sdílení zdravotnické obrazové 
dokumentace a zavedení služeb 
eHealth

CZ.06.3.05/0.0
/0.0/16_034/0

005167

IROP 
28. 

výzva
2017 2018 realizace 11 667 110 0 85 %

Protialkoholní a protitoxikomanická
záchytná stanice_investiční dotace

Ústecký 
kraj 2018 2019 realizace 17 830 000 17 830 000 100 %



Krajská zdravotní, a.s. • Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem • IČ: 254 88 627
společnost vedená Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

Přehled realizovaných dotačních projektů (nad 5 mil. Kč)

Název projektu Číslo projektu Zdroj
Začátek 
realizace

Konec 
realizace

Stav projektu -
statut

Rozpočet
Přijatá dotace 
do 31.3.2019

% dotace

Zvýšení kvality vysoce 
specializované péče v perinatologii -
Masarykova nemocnice v Ústí nad 
Labem, o.z. 

CZ.06.2.56/0.0
/0.0/15_006/0

005356

IROP 5. 
výzva

2017 2019 realizace 70 000 000 0 85 %

Zvýšení kvality vysoce 
specializované péče v perinatologii -
Nemocnice Most, o.z.

CZ.06.2.56/0.0
/0.0/15_006/0

005354

IROP 5. 
výzva

2017 2019 realizace 70 000 000 0 85 %

Zvýšení kvality vysoce 
specializované péče v 
onkogynekologii Masarykova 
nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

CZ.06.2.56/0.0.
/0.0/15_006/0

002831

IROP 5. 
výzva

2017 2018 realizace 54 020 000 0 85 %

Vyrovnávací platba za plnění 
závazku veřejné služby 
– inv. dotace (SOHZ) 2017

Ústecký 
kraj

2017 2018 ukončeno 171 000 000 171 000 000 100 %

Zvýšení odměňování 
zdravotnických pracovníků bez 
dohledu pracujících ve směnném 
nebo nepřetržitém provozu

Ústecký 
kraj

2017 2018 ukončeno 21 574 944 21 574 944 100 %

Vyrovnávací platba za plnění 
závazku veřejné služby -Zajištění
provozu kardiochirurgického 
oddělení a kardiochirurugické
operativy_- provozní dotace 
(SOHZ) 2018

Ústecký 
kraj

2018 2018 ukončeno 30 000 000 30 000 000 100 %

Vyrovnávací platba za plnění 
závazku veřejné služby 
– inv. dotace (SOHZ) 2018

Ústecký 
kraj

2018 2019 realizace 465 000 000 465 000 000 100 %
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Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování lůžkové 
a akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje

Ústecký kraj - program Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové
péče na území Ústeckého kraje - 2016
• Žádost do programu podána dne 19. 5. 2016
• Účelem žádosti je pořízení přístrojového vybavení:

I. Magnetická rezonance (MR) - Nemocnice Chomutov
II. Ultrazvukový přístroj - Masarykova nemocnice v Ústí n/L.
III. Laparoskopická věž - Nemocnice Děčín
IV. Rentgenový přístroj s C-ramenem - Masarykova nemocnice v Ústí n/L.

• Žádost schválena ZÚK dne 27. 6. 2016, ve výši 36 257 000 Kč
• Smlouva byla podepsána dne 29. 7. 2016

• Dodávka všech přístrojů byla realizována na začátku roku 2017 kromě dodávky magnetické rezonance do Nemocnice
Chomutov, o. z., která byla dodána v červenci 2018. Dotace byla čerpána ve výši 36 082 843 Kč

Ústecký kraj – program Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové
péče na území Ústeckého kraje – 2017
• Žádost o dotaci pro KZ v celkové finanční výši 36 403 500,00 Kč

• Žádost schválena Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 26. 6. 2017

• Smlouva o poskytnutí dotace podepsána 29. 8. 2017

• Realizace projektu byla zahájena dne 1. 7. 2017 a ukončena k 30. 11. 2018
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Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování následné 
a dlouhodobé lůžkové péče na území Ústeckého kraje - 2017

Ústecký kraj – program Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování následné
a dlouhodobé lůžkové péče na území Ústeckého kraje - 2017
• Žádost o dotaci pro KZ, v celkové finanční výši 5 356 000,00 Kč, byla podána 20. 6. 2017

• Žádost schválena Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 11. 9. 2017

• Smlouva o poskytnutí dotace podepsána dne 9. 10. 2017

• Projekt byl ukončen k 29. 6. 2018, dotace ve výši 5 356 000 Kč byla v celé výši vyčerpána

Ústecký kraj – program Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové
péče na území Ústeckého kraje – 2018
• Žádost o dotaci pro KZ v celkové finanční výši 50 202 000,00 Kč

• Byla podána dne 29. 6. 2018

• Smlouva o poskytnutí dotace podepsána dne 24. 10. 2018

• Realizace projektu je plánována do 31. 12. 2019
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Integrovaný  regionální operační program  (IROP)

Pro programové období 2014-2020 byly vymezeny operační programy, kterých bude oproti předchozímu období méně – mimo
jiné i 8 nových tematických operačních programů, z nichž jedním je IROP, jehož garantem a řídicím orgánem je Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR. Jeho prioritní osa 2 - Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů je zaměřená i na
oblast zdravotnictví. Dosud byly vyhlášeny tři výzvy, ve kterých je Krajská zdravotní, a. s., oprávněným žadatelem.

5. výzva – Vysoce specializovaná péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie
V této výzvě podala KZ žádosti o dotaci na 3 projekty:
• Zvýšení kvality vysoce specializované péče v onkogynekologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., celkové 

výdaje 54 020 000,00 Kč, z toho způsobilé výdaje 51 610 000,00 Kč. Žádost o dotaci byla podána 28. 11. 2016. Dne 5. 5. 
2017 byla žádost o dotaci schválena, byl vydán právní akt.  Dne 31. 12. 2018 byla ukončena realizace 1. etapy projektu 
a 29. 1. 2019 byla podána žádost o proplacení dotace za první etapu. Ukončení realizace je plánováno do 30. 6. 2019.

• Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., celkové 
způsobilé výdaje 70 000 000,00 Kč. Žádost o dotaci byla podána 31. 5. 2017. Dne 30. 11. 2017 byla žádost o dotaci 
schválena, byl vydán právní akt. Ukončení realizace je plánováno do 31. 7. 2019.

• Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii - Nemocnice Most, o. z., celkové způsobilé výdaje 70 000 000,00 
Kč. Žádost o dotaci byla podána 31. 5. 2017. Dne 30. 11. 2017 byla žádost o dotaci schválena, byl vydán právní akt. 
Ukončení realizace je plánováno do 31. 7. 2019.
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31. výzva – Zvýšení kvality návazné péče
V této výzvě bylo podáno 5 žádostí o podporu na projekty:
• Zvýšení kvality návazné péče - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z. ve výši 98 950 000 Kč. Žádost o dotaci byla podána 

22. 6. 2016. Dne 2. 11. 2016 bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace. Realizace byla ukončena 31. 8. 2018. Dne 27. 9. 
2018 byla podána žádost o proplacení dotace. Dotace ve výši 81 150 629,7 Kč byla proplacena 30. 10. 2018. dotace ve výši 
1 019 243,50 Kč bude proplacena po ukončení kontroly VZ na pořízení monitorovacího systému v hodnotě 1 199 110,00 Kč.

• Zvýšení kvality návazné péče - Nemocnice Děčín, o.z. ve výši 98 630 000 Kč. Žádost o dotaci byla podána 14. 7. 2016.
Dne 22. 3. 2017 byl projekt zařazen mezi náhradní projekty. Dne 11. 3. 2019 oznámilo MMR ČR, že došlo k navýšení
finančních prostředků a Krajské zdravotní, a. s. bylo nabídnuto finanční pokrytí projektu.

• Zvýšení kvality návazné péče - Nemocnice Teplice, o.z. ve výši 98 955 000 Kč. Žádost o dotaci byla podána 14. 7. 2016. 
• Dne 22. 3. 2017 byl projekt zařazen mezi náhradní projekty. Dne 11. 3. 2019 oznámilo MMR ČR, že došlo k navýšení

finančních prostředků a Krajské zdravotní, a. s. bylo nabídnuto finanční pokrytí projektu.
• Zvýšení kvality návazné péče - Nemocnice Most, o.z. ve výši 99 000 000 Kč. Žádost o dotaci byla podána 14. 7. 2016.

Dne 22. 3. 2017 byl projekt zařazen mezi náhradní projekty. Dne 11. 3. 2019 oznámilo MMR ČR, že došlo k navýšení
finančních prostředků a Krajské zdravotní, a. s. bylo nabídnuto finanční pokrytí projektu.

• Zvýšení kvality návazné péče - Nemocnice Chomutov, o.z. ve výši 98 940 000 Kč. Žádost o dotaci byla podána 14. 7. 2016.
Dne 22. 3. 2017 byl projekt zařazen mezi náhradní projekty. Dne 11. 3. 2019 oznámilo MMR ČR, že došlo k navýšení
finančních prostředků a Krajské zdravotní, a. s. bylo nabídnuto finanční pokrytí projektu.

54. výzva – Deinstitucionalizace psychiatrické péče
V této výzvě byla podána 1 žádost o dotaci na projekt: Zvýšení kvality psychiatrické péče - Masarykova nemocnice v Ústí nad
Labem, o. z., celkové způsobilé výdaje 14 345 882,35 Kč, nezpůsobilé výdaje 404 117,65 Kč. Žádost o dotaci byla podána dne 4. 5.
2017. Dne 10. 8. 2017 byl projekt zařazen mezi náhradní projekty. Dne 11. 3. 2019 oznámilo MMR ČR, že došlo k navýšení
finančních prostředků a Krajské zdravotní, a. s. bylo nabídnuto finanční pokrytí projektu.

Integrovaný  regionální operační program  (IROP)
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Integrovaný  regionální operační program  (IROP)
Další prioritní osa 3 – Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí je zaměřená mimo jiné i na elektronizaci v oblasti
zdravotnictví. Dosud byly vyhlášeny tři výzvy, ve kterých je Krajská zdravotní, a.s., oprávněným žadatelem.

26. výzva – eGovernment I
V této výzvě byla podána 1 žádost o dotaci na projekt: Sdílení zdravotnické obrazové dokumentace a zavedení služeb eHealth,
celkové způsobilé výdaje 11 599 544,00 Kč, nezpůsobilé výdaje 337 832,00 Kč. Žádost o dotaci byla podána 4. 5. 2017. Dne 21. 9.
2017 byla žádost o dotaci schválena, byl vydán právní akt. Realizace byla ukončena 31. 1. 2019, žádost o proplacení dotace byla
podána 27. 2. 2019.

28. výzva – Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II
V této výzvě byla podána 1 žádost o dotaci na projekt: Zavedení Document Management Systému a spisové služby pro Krajskou
zdravotní, a.s., celkové způsobilé výdaje 13 500 000,00 Kč. Žádost o dotaci byla podána 28. 7. 2017. Po vypořádání dvou výzev
k doplnění nám bylo sděleno, že žádost o podporu nesplnila podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí. Dne 28. 12. 2017 byla
podána žádost o přezkum rozhodnutí, přezkumná komise 26. 2. 2018 rozhodla, že výsledek provedeného hodnocení se nemění,
a žádost byla vyřazena.

10. Výzva - Kybernetická bezpečnost
V této výzvě byla podána 1 žádost o dotaci na projekt:
Kybernetická bezpečnost - zvýšení odolnosti informační infrastruktury Krajské zdravotní, a. s., celkové způsobilé výdaje 142 220 700,00
Kč. Žádost o dotaci byla podána 21. 11. 2017. Dne 8. 1. 2018 bylo KZ doručeno oznámení o vyřazení projektu z další administrace
z důvodu vysokého převisu žádostí nad alokací výzvy. Projekt KZ se bohužel nachází pod disponibilní alokací výzvy a s ohledem na
nemožnost navýšení alokace v této výzvě nelze využít ani možnosti zařazení mezi náhradní projekty.
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Investiční dotace Ústeckého kraje (SOHZ 2017 + 2018 + 2019)

V roce 2017 byla s Ústeckým krajem podepsána Smlouva o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí
vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby na období let 2017 až 2026.
Pro rok 2017 pak byla uzavřena Smlouva o poskytnutí investiční dotace ve výši 171 mil. Kč, přičemž celá výše
poskytnuté dotace byla v souladu se smluvními podmínkami vyčerpána. Prostředky byly určeny zejména na investice
stavebního charakteru a investice do zdravotnických technologií, minoritně pak do technologických zařízení
a dopravních prostředků.

Pro rok 2018 byla uzavřena Smlouva o poskytnutí investiční dotace ve výši 465 mil. Kč, přičemž v roce 2018 bylo
vyčerpáno 200 mil. Kč a zbývajících 265 mil. Kč bude v souladu se smluvními ujednáními vyčerpáno v roce 2019.
Prostředky jsou určeny zejména na investice stavebního charakteru a investice do zdravotnických technologií, minoritně
pak do technologických zařízení.

Pro rok 2019 byla podána žádost o investiční dotaci (předběžná kalkulace) ve výši 365 mil. Kč. Prostředky jsou určeny
zejména na investice stavebního charakteru a investice do zdravotnických technologií, minoritně pak do
technologických zařízení.

V roce 2018 byla s Ústeckým krajem podepsána Smlouva o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí
vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby na období let 2018 až 2027 – protialkoholní a protitoxikomanická
záchytná stanice. Následně pak byla uzavřena Smlouva o poskytnutí investiční dotace ve výši 17,83 mil. Kč na úpravu
stávajících prostor v teplické nemocnici, přičemž dokončení prací je předpokládáno ve 2. čtvrtletí 2019.
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Strategie rozvoje a obnovy Krajské zdravotní (2016-2020)
V roce 2016 Krajská zdravotní, a. s., provedla aktualizaci své mise, vize a strategie

Hlavní důvody pro aktualizaci:

o Končící platnost dokumentu KZ01_SC0001 Mise, vize a strategie, kdy strategické cíle v tomto dokumentu byly nadefinovány pro 
roky 2011-2015

o Potřeba uvedení strategických cílů KZ do souladu s Akčními plány pro implementaci Národní strategie Zdraví 2020
o Potřeba uvedení strategických cílů KZ do souladu se Strategií podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na 

období 2015-2020
o Potřeba uvedení strategických cílů KZ do souladu s požadavky akreditačních standardů
o Potřeba KZ aktualizovat svou strategii v reakci na vývoj vnitřního a vnějšího prostředí společnosti

Aktualizovaná mise, vize a strategie je formulována v řídících dokumentech KZ schválených Představenstvem KZ
(dostupné i na webu KZ): „KZ01_SC0010 Mise a vize KZ“ a „KZ01_SC0011 Strategie rozvoje a obnovy KZ“

Strategie rozvoje a obnovy Krajské zdravotní, a.s., postavená na perspektivě finanční, zákaznické, procesní a perspektivě učení se
a růstu, je realizována v praxi z úrovně pozice generálního ředitele společnosti (GR KZ), který garantuje její naplňování koordinací
jednotlivých funkčních strategií na úrovni úseků, odborů a oddělení jím přímo řízených.

Ke konci roku 2017 proběhlo vyhodnocení plnění navazujících funkčních strategií za jednotlivé úseky, odbory a oddělení přímo řízené
generálním ředitelem, včetně plnění dílčích iniciativ a dalších parametrů za rok 2017. Detailní vyhodnocení je k dispozici ve zprávě
předložené Představenstvu KZ dne 26. 1. 2018: „Strategie rozvoje a obnovy Krajské zdravotní, a. s. (2016 – 2020) Vyhodnocení
2017“.

V únoru 2018 byla dokončena aktualizace funkčních strategií na rok 2018

o V září 2018 byla v rámci Zprávy z přezkoumání Integrovaného systému řízení KZ potvrzena aktuálnost vrcholových 
dokumentů „KZ01_SC0010 Mise a vize KZ“ a „KZ01_SC0011 Strategie rozvoje a  obnovy KZ“.

o V březnu 2019 bylo zahájeno vyhodnocení plnění cílů z funkčních strategií za rok 2018 a aktualizace cílů pro rok 2019
o Pravidelná detailní informace o vyhodnocení funkčních strategií bude v dubnu předložena na jednání Představenstva KZ.

http://www.kzcr.eu/cz/kz/o-spolecnosti/o-nas/vize-spolecnosti/
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Projekt Implementace Národních akreditačních standardů (NAS) 
dle Spojené akreditační komise ČR (SAK) v KZ

Průběžná informace – duben 2019 (1. část)

• Strategické rozhodnutí Krajské zdravotní, a. s., zvýšit kvalitu zdravotní péče a bezpečnost pacientů 
a zaměstnanců 

• Připravit se na možnost zvýšení úhrad zdravotní péče

• Rozhodnutí o zavedení národních akreditačních standardů dle Spojené akreditační komise ČR 
(důvody - dobré jméno a dlouhá historie, nejpropracovanější systém, nejlepší reference)

• ISO 9001 - trvání certifikace do roku 2018 (přechod na ISO 13485 u centrálních sterilizací, které poskytují 
služby externím subjektům mimo Krajskou zdravotní, a. s.)

• ISO 15189 v laboratořích – zachování certifikace z důvodu vyšších úhrad

• Dosavadní průběh Projektu Implementace NAS dle SAK v KZ (interní označení 148/IN/2015):

a. I.  Fáze - dokončena v termínu 3/2015, plnění akreditačních standardů na 62,5 %

b. II.  Fáze - dokončena v termínu 9/2016, plnění akreditačních standardů na 73,3%
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Projekt Implementace Národních akreditačních standardů (NAS) 
dle Spojené akreditační komise ČR (SAK) v KZ

Průběžná informace – duben 2019 (2.část)

c. III. Fáze – pro UL a DC ukončena, pro TP, MO a CV v trvání.
Detailní informace o vývoji u všech nemocnic byla prezentována Představenstvu KZ dne 22. 6. 2018
v rámci dokumentu: Zpráva o průběhu projektu „Implementace NAS dle SAK v KZ“ – Červen 2018 –
verze 1 (20180612) a dne 31. 1. 2019 v rámci dokumentu: Zpráva
o průběhu projektu „Implementace NAS dle SAK v KZ“ – Leden 2019 – verze 1 (20190114).

d. IV. Fáze - zahájena, první akreditační šetření úspěšně proběhla v Nemocnici Děčín, o. z.
(26. – 28.11.2018) a Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z. (10. – 14. 12. 2018). Akreditace
pro obě nemocnice je platná do roku 2021, kdy proběhne reakreditační šetření.

Nemocnice Teplice, o. z., Nemocnice Most, o. z. a Nemocnice Chomutov, o. z. jsou nyní ve fázi
vyhodnocení připravenosti a probíhá vyjednávání o termínu akreditačních šetření se Spojenou
akreditační komisí, o.p.s. (další plánovaná akreditační šetření by měla proběhnout od května 2019
dle časových možností Spojené akreditační komise, o.p.s. a připravenosti zbývajících nemocnic).
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Certifikát o udělení akreditace na základě splnění 
akreditačních standardů SAK ČR získala děčínská nemocnice 

a ústecká Masarykova nemocnice 
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Vzdělávací institut a Vědecká rada Krajské zdravotní
podpora vědy a odborného profesního rozvoje

Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a. s. (VIKZ):
• kvalitní odborné vzdělávání lékařů, zdravotníků i dalších zaměstnanců
• vzdělávací aktivity včetně organizace konferencí a činnosti lékařské knihovny
• zajištění audiovizuální a organizační podpory při přípravě a realizaci odborných konferencí a vzdělávacích

akcí
• činnost VIKZ reaguje na aktuální personální potřeby, např. navýšením počtu akreditovaných kvalifikačních

kurzů pro budoucí sanitáře, podporou lékařů při předatestační přípravě nebo zajištěním agendy praxí pro
studenty lékařských fakult

• řeší problematiku reakreditací pracovišť pro postgraduální vzdělávání lékařů i nelékařů v souvislosti se
schvalováním nových vzdělávacích programů

• zajištuje technické zázemí a odbornou podporu pro audiovizuální prezentaci činnosti nemocnic KZ

Vědecká rada Krajské zdravotní, a. s., byla ustavena v roce 2008 a navázala svou činností na Vědeckou radu
Masarykovy nemocnice, působící již od roku 2001. Předsedá jí prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., přednosta
Neurochirurgické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské
zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. a průběžně je doplňována o další oborníky,
například přednosty nově ustavených klinik.
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Vzdělávací institut Krajské zdravotní

V spolupráci s odbornými garanty z řad zdravotnických pracovníků realizoval v uplynulém období Vzdělávací institut
Krajské zdravotní, a. s. (VIKZ) řadu odborných vzdělávacích akcí a konferencí. Šlo například o Den kardiocentra,
29. Ústecký oftalmologický den, konferenci Ošetřovatelská péče v geriatrii, 58. Otologický den, Konferenci hrudní
chirurgie a 10. Mostecké Oftalmologické Setkání tradiční – MOSt 2018.

Úspěšný je přednáškový cyklus s názvem „Osobnosti české medicíny“ pokračuje, KZ měla možnost hostit kapacity
v oborech jako např. primářku MUDr. Václavu Adámkovou z Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky
1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Praha, která pohovořila na téma „Klinická
mikrobiologie 21. století“
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Výroční vědecká konference Krajské zdravotní

Udílení cen Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s., za nejlepší výsledky v oblasti vědy a výzkumu v roce 2017
proběhlo 11. října 2018, pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka a předsedy představenstva
Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiřího Nováka, byli oceněni nejúspěšnější jednotlivci a kolektivy z řad lékařů
a nelékařských zdravotnických pracovníků ze spolupracujících profesí a slavnostně převzali ceny Vědecké rady Krajské
zdravotní, a. s.
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Výroční vědecká konference 
Masarykovy nemocnice 

v Ústí nad Labem

Devátý ročník výroční vědecké konference Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.,
s připomenutím 125. výročí otevření první moderní nemocnice v Ústí nad Labem, v areálu pozdější
Pasteurovy ulice, se uskuteční 22. května 2019 v Severočeském divadle opery a baletu Ústí nad Labem.

Výroční vědecká konference Krajské zdravotní

Šestý ročník udílení cen Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s., za nejlepší výsledky v oblasti vědy a výzkumu
v roce 2018 se uskuteční 26. září 2019 v zámečku Větruše v Ústí nad Labem.
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Krajská zdravotní patří mezi sto nejstabilnějších firem v ČR

Představitelé vedení Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák, předseda představenstva a Ing. Petr Fiala, generální ředitel,

převzali v říjnu 2018 v Praze certifikát od významné společnosti Bisnode. Společnost Bisnode zveřejnila v červnu
v rámci samostatné kategorie žebříčku CZECH TOP 100 přehled TOP 100 nejstabilnějších firem v ČR za rok 2018 dle
CZECH Stability Rating, v němž Krajská zdravotní, a. s., figuruje jako jeden ze tří takto oceněných poskytovatelů
zdravotní péče.

V žebříčku Czech Top 100 ovládla Krajská zdravotní, a. s., 11. příčku v Česku dle počtu zaměstnanců. 
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Ocenění KZ v programu Národní ceny ČR

Krajská zdravotní, a. s., získala ocenění „společensky odpovědná organizace II. stupně“ v kategorii Velká organizace
v programu Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost a mezinárodní certifikát European
Foundation for Quality Management (EFQM) Leading Excellence, který je oprávněna využívat tři roky. Významné
ocenění v úterý 27. listopadu 2018 převzal v prostorách Španělského sálu Pražského hradu předseda
představenstva Ing. Jiří Novák. Národní cenu České republiky za společenskou odpovědnost ministerstvo průmyslu
a obchodu v České republice nepřetržitě uděluje od roku 2009. V rámci své strategie Národní politika kvality přijímá
nové programy, kterými rozšiřuje své aktivity v oceňování organizací. V roce 2016 Rada kvality České republiky
převzala mezinárodně uznávaný model od Evropské nadace pro management kvality (EFQM) ve spolupráci s UN
Global Compact „Committed to Sustainability“ – závazek k udržitelnosti.
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Komplexní onkologické centrum (KOC) 

Rekonstrukcí parkoviště v ústeckém Centru komplexní onkologické péče (CKOC) V Podhájí došlo k završení čtyřleté revitalizace.
Náklady dosáhly téměř 290 milionů korun vč. DPH a výsledek oceňují jak pacienti, tak zaměstnanci. Od roku 2014 proběhly rozsáhlé
rekonstrukce, modernizována byla ambulantní i lůžková část včetně pořízení přístrojové techniky, otevřena byla nová, již šestá
Nemocniční lékárna KZ. „Vlajkovou lodí“ nukleární medicíny je unikátní přístroj PET/CT. Revitalizace byla dokončena
v prosinci 2018 vč. zřízení terapeutické části a příjmu a skladování radiofarmak.

Chomutovské pracoviště prošlo rovněž celkovou revitalizací vnitřních prostor včetně kompletní obměny přístrojové techniky,
laboratoře pro přípravu radiofarmak aj. Na onkologii byl vybudován rozsáhlý stacionář s několika vyšetřovnami, sanitárními prostory
pro pacienty a personál, archivními a skladovými prostory, s bezbariérovým přístupem. Do pracoviště v Chomutově bylo
investováno včetně pořízení přístrojů bezmála 230 milionů korun.

Krajská zdravotní, a. s., do svých obou pracovišť investovala s důsledným využíváním dotačních titulů a za finanční investiční
podpory Ústeckého kraje dosud 520 mil. Kč, tedy více než půl miliardy korun.

CKOC V Podhájí před                 Nový stacionář v chomutovské nemocnici
a po revitalizaci
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Krajská zdravotní je opět o krok blíže k získání statutu 
komplexního kardiovaskulárního centra

Krajská zdravotní, a. s., uspěla v tendru na poskytování akutní lůžkové péče v oboru kardiochirurgie. Výběrové řízení se
uskutečnilo na Ministerstvu zdravotnictví ČR 19. února 2019. Pro vedení společnosti jde o další krok na cestě k získání statutu
Centra komplexní vysoce specializované kardiovaskulární péče. V návaznosti na výsledek tohoto výběrového řízení lze
zahájit kontraktační jednání se zdravotními pojišťovnami (uzavírání smluv o poskytování a úhradě akutní lůžkové péče v oboru
kardiochirurgie), přičemž právě zdravotní pojišťovny v hlasování při výběrovém řízení vyjádřily ústecké kardiochirurgii
podporu. Vznik zdejšího kardiochirurgického pracoviště podpořil opakovaně během návštěvy do Ústeckého kraje předseda
vlády ČR Ing. Andrej Babiš a ministr zdravotnictví ČR Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch.

Krajská zdravotní, a. s. je připravena
personálně i materiálně na provozování
kardiocentra, vytvořeny byly příznivé
podmínky pro vznik oddělení kardiochirurgie
ve spolupráci s kardiologickou klinikou a
oddělením kardioanesteziologie. Všechna tato
pracoviště tvoří v současné době právě
kardiocentrum, jehož tým již provedl více než
50 zdařilých operací. Byly zahájeny projektové
práce na novém objektu pro kardiocentrum -
kardiologickou kliniku a kardiochirurgii včetně
operačních sálů, intenzivní péče, intermediární
péče, standardních lůžek a ambulancí.
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Krajská zdravotní stále usiluje o získání statutu
Centra komplexní kardiovaskulární péče 

V České republice je v současné
době 12 komplexních center
kardiovaskulární péče. Regionální
umístění center je však naprosto
disproporcionální a neodpovídá
současným potřebám na
dostupnost, kvalitu a efektivitu
zdravotní péče, což se týká
i Ústeckého kraje.

Zastupitelstvo Ústeckého kraje
opakovaně podpořilo aktivity
Krajské zdravotní, a. s., týkající
se udělení statutu „Centra
komplexní kardiovaskulární
péče“ pro ústeckou Masarykovu
nemocnici.

Zdroj: Věstník ministerstva zdravotnictví ČR, ročník 2016, částka č. 4, str. 9 – 10 Zdroj: Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR, ročník 2016, částka č. 4, str. 9 - 10 
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Nová budova FZS UJEP v ústecké Masarykově nemocnici

Představitelé Krajská zdravotní, a. s., dlouhodobě úzce spolupracují se zástupci Fakulty zdravotnických studií (FZS)
Univerzity J. E. Purkyně (UJEP) v Ústí nad Labem, a společně intenzivně komunikují o svých záměrech, což vedlo
i k tomu, že společně připravili projekt výstavby objektu pro Fakultu zdravotnických studií UJEP přímo v areálu
Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Stavební povolení na výstavbu budovy bylo
vydáno 12. 3. 2019.
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Výročí založení neurochirurgie a centra robotické chirurgie

Neurochirurgická klinika FZS UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad
Labem, o. z., hostila ve dnech 25. - 27. září 2018 Výroční kongres České neurochirurgické společnosti a Slovenské
neurochirurgické společnosti. V rámci kongresu si připomněla 50. výročí od založení neurochirurgie v Ústí nad Labem
primářem MUDr. Zdeňkem Malým v roce 1968. Medicínské úspěchy, tradice s padesátiletou historií, výchova dalších
generací lékařů a vědecko-výzkumná činnost, to je charakteristika, která dává renomé současné kliniky.

U příležitosti 10. výročí založení Centra robotické chirurgie byla pozvána dne 26. září 2018 veřejnost do atria
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Návštěvníci se zde mohli seznámit s robotickým systémem da Vinci X,
který právě zde byl poprvé v České republice veřejnosti představen. Krajská zdravotní, a. s., také vydala ke kulatému
výročí svého špičkového pracoviště publikaci mapující uplynulé období jeho činnosti a představující obory, které pro své
chirurgické výkony robotickou asistenci využívají. Od roku 2008 do 26. 9. 2018 operatéři provedli 2901 roboticky
asistovaných operací.
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Krajská zdravotní – nemocnice Ústeckého kraje
Základní, specializovaná a superspecializovaná péče

NOVÁ ODDĚLENÍ:
Zdravotnická oddělení:

• Kardiochirurgické oddělení MNUL

• Kardioanesteziologické oddělení MNUL

• Oddělení klinické imunologie a alergologie MNUL

• Ambulance pohotovostní péče NEMMO

• Rehabilitační oddělení II NEMMO

• Oddělení centrálních operačních sálů NEMTP

• Nefrologicko-dialyzační oddělení NEMTP

• Protialkoholní a protitoxikomanická záchytná stanice 
NEMTP

• Nefrologicko-dialyzační oddělení NEMDC

Nezdravotnická oddělení:

• Oddělení zdravotnických služeb KZ

• Oddělení kybernetické bezpečnosti KZ

• Oddělení operačního střediska a ostrahy MNUL

VYSOCE SPECIALIZOVANÁ CENTRA:
Nové Centrum vysoce specializované pneumoonkochirurgické
péče MNUL

Prodloužení statutů center v roce 2018:

• Centrum vysoce specializované zdravotní péče v oblasti 
onkogynekologie MNUL

• Oddělení centrální endoskopie – provádění screeningu nádorů 
kolorekta NEMMO

• Oddělení centrální endoskopie – provádění screeningu nádorů 
kolorekta MNUL

Prodloužení statutů center v roce 2019:

• Centrum vysoce specializované hematoonkologické péče pro 
děti, které nedisponuje transplantační jednotkou MNUL

• Centrum vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii
MNUL a NEMMO

• Centrum vysoce specializované onkologické péče pro dospělé -
KOC – Statut do 31. 12. 2019

• Mamodiagnostické centrum – provádění mamárního
screeningu NEMCV – Statut do 31. 12. 2019
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Pokračování v zajišťování činností důležitých pro provoz KZ

Po nástupu nového představenstva společnosti Krajská zdravotní, a. s., v dubnu 2014 se vedení KZ zaměřilo na
postupné přebírání veškerých služeb a činností důležitých pro provoz svých pěti nemocnic od externích firem,
pokud je do té doby pro KZ zajišťovaly. V této činnosti nadále pokračuje, po ukončení obchodních vztahů,
které byly uzavřeny na základě veřejných zakázek. V současnosti KZ zajišťuje tyto služby a činnosti vlastními
zaměstnanci: stravovací provozy, prádelny, ostrahu, úklid a provozní údržbu majetku. Právní oddělení KZ
zajišťuje běžnou agendu. Sporovou a vysoce specializovanou agendu zajišťují externí advokátní kanceláře.
Obdobné platí i pro poskytování daňového poradenství. Vedení společnosti – jak představenstvo, tak
management – se snaží pracovat takovým stylem, aby na jedné straně chránili oprávněné zájmy KZ a na
druhé, a to především, aby zajistili poskytování zdravotní péče pro naše pacienty na kvalitativně vysoké
odborné úrovni.
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Přehled stavebních a strojních investičních akcí dokončených, realizovaných a připravovaných 
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Výběr z investičních akcí v každé z nemocnic KZ
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Výběr dokončených investičních zakázek: 

• Modernizace a zateplení objektu INTERNY – budovy „I“ - Celková cena díla: 25,3 mil. Kč vč. DPH

Výběr investičních zakázek v realizaci:

• Rekonstrukce budovy O - gynekologická vila – náklady rekonstrukce: 10 mil. Kč vč. DPH

• Přístavba pro umístění nového pracoviště magnetické rezonance vč. rekonstrukce 1.PP pavilonu Interny – pracoviště
gastroenterologie - předpokládaná celkové náklady: 58,5 mil. Kč vč. DPH

Výběr stavebních zakázek ve fázi přípravy či realizace zpracování projektové dokumentace:

• Nový pavilon centrálních operačních sálů a Emergency - předpokládaná cena realizace: 600 mil. Kč 

před a po rekonstrukci

realizace a studie
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Výběr dokončených investičních zakázek:

• Rekonstrukce parkoviště V Podhájí, kterou byla završena čtyřletá revitalizace areálu ústeckého Centra komplexní onkologické
péče v hodnotě celkem za téměř 290 milionů Kč vč. DPH

• Celková vnější rekonstrukce dětského pavilonu „D“ včetně jeho nové nástavby - Celková cena díla: 53 967 977,03 Kč vč. DPH

• Zřízení oddělení následné rehabilitace v pavilonu „T“ - Aktuální cena: 35 664 740,32 Kč vč. DPH

Výběr investičních zakázek v realizaci:

• Realizace požárně bezpečnostních opatření budovy T – Cena díla: 6,4 mil. Kč vč. DPH

Výběr stavebních zakázek ve fázi přípravy či realizace zpracování projektové dokumentace:

• Nový pavilon centrálních operačních sálů vč. JIP a standardních lůžek - Předpokládaná cena za realizaci: 850 mil. Kč vč. DPH

• Rekonstrukce stanice větších dětí v budově D - Předpokládaná cena 13,3 mil. Kč vč. DPH

• Zřízení IMP kardiologie (kardiocentra) a budoucí metabolické jednotky – Předpokládaná cena 14,6 mil. Kč vč. DPH

• Zřízení oddělení klinické imunologie a alergologie a centra léčby chronické bolesti – Předpl. cena – 17,3 mil. Kč vč. DPH 

• Záměr výstavby nové budovy pro Fakultu zdravotnických studií UJEP - Odhad nákladů ze studie: 305 mil. Kč vč. DPH (investorem 
bude UJEP v Ústí nad Labem)

Dětský pavilon –
před a po 

rekonstrukci



Krajská zdravotní, a.s. • Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem • IČ: 254 88 627
společnost vedená Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

Výběr dokončených investičních zakázek:

• Stavební úpravy neurologické ambulance (MS Centrum) - Celková cena díla: 3 726 431 Kč vč. DPH

• Nízkoprahový urgentní příjem vč. obratiště vozů ZZS u budovy „F“ - Celková cena díla: 15 304 820,64 Kč vč. DPH

• Rekonstrukce oddělení chirurgie I a gynekologie 9 - Celková hodnota: 5,6 mil Kč vč. DPH

Výběr investičních zakázek v realizaci:

• Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace vč. zřízení dvou parkovišť o celkové kapacitě 89 parkovacích míst vč. míst pro osoby 
tělesně postižené - Celková cena díla: 181 700 470 Kč vč. DPH

• Nástavba 3. NP na objekt operačních sálů pro umístění ARO a JIP - Předpokládané investiční náklady: 137,5 mil. Kč vč. DPH

• Zřízení protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice - Předpokládané investiční náklady: 17,6 mil. Kč vč. DPH

Výběr stavebních zakázek ve fázi přípravy či realizace zpracování projektové dokumentace:

• Modernizace hemodialyzačního střediska – Předpokládané náklady: 12 mil. Kč vč. DPH

• Modernizace energosoustavy - Předpokládané investiční náklady:  34,5 mil. Kč vč. DPH

Urgentní příjem 
po rekonstrukci
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Výběr dokončených investičních zakázek:

• Revitalizace pavilonu „E“ – plicní oddělení - Celková cena díla: 13 793 103,40 Kč vč. DPH

• Nové komunikační řešení vstupu na dětskou pohotovost a nové venkovní schodiště mezi budovami „A“ a „B“ - Cena dle veřejné 
zakázky: 3 810 764,88 Kč vč. DPH

• Zřízení ambulantní části a administrativního zázemí dětského a dorostového oddělení - Celková cena dle veřejné zakázky: 
4 718 359,74 Kč vč. DPH

Výběr investičních zakázek v realizaci:

• Zřízení nového oddělení lůžkové rehabilitace v areálu ONP Zahražany - Nabídková cena: 20,5 mil. Kč vč. DPH

• Rekonstrukce chirurgických ambulancí v budova A – Nabídková cena: 11,4 mil. Kč vč. DPH

• Zřízení nových parkovacích ploch mezi objekty F a C - Nabídková cena: 7,2 mil. Kč vč. DPH

• Rekonstrukce a přemístění oddělení neurologie – Nabídková cena: 9,6 mil. Kč vč. DPH

Výběr z připravovaných investičních stavebních zakázek:

• Zřízení pracoviště nové magnetické rezonance - Předpokládané náklady stavby: 12 mil. Kč vč. DPH

• Rekonstrukce a sloučení stanic oddělení ortopedie - Předpokládané náklady stavby: 9,6 mil. Kč vč. DPH

Plicní pavilon -
před a po 

rekonstrukci
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Výběr dokončených investičních zakázek:

• Vybudování nového stravovacího provozu v pavilonu C - Cena stavební části: 35,7 mil. Kč vč. DPH, cena technologické části:
16,9 mil. Kč vč. DPH

• Vybudování pracoviště magnetické rezonance - Cena díla dle veřejné zakázky: 10,5 mil. Kč vč. DPH, cena MR 1,5 T: 
32 851 956 Kč vč. DPH

• Dodávka sanitních vozidel v roce 2018 - Cena celkem: 11 355 050 Kč vč. DPH

• Rekonstrukce oddělení nukleární medicíny – II. etapa - Celkové investiční náklady: 6,8 mil. Kč vč. DPH

• Vybudování onkologického stacionáře - Cena díla dle veřejné zakázky: 9 357 107,87 Kč vč. DPH

Výběr investičních zakázek v realizaci:

• Nový závorový systém v areálu nemocnice – Cena za dodávku systému: 1,2 mil Kč vč. DPH, stavební práce: 2 mil. Kč vč. DPH

Výběr z připravovaných investičních stavebních zakázek:

• Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP - Předpokládaná hodnota investičních nákladů: 215 mil. Kč vč. DPH – stavební část, 
82 mil. Kč vč. DPH – lékařská technologie

• Přístavba objektu dialýzy a revitalizace obvodového pláště na budově „H“ - Předpokládané investiční náklady: 63 mil. Kč vč. DPH 
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Dodávka dalších 10 sanitních vozidel pro KZ

Krajská zdravotní, a. s., představila v listopadu 2018 v areálu Nemocnice Chomutov, o. z., dalších deset nově
pořízených sanitních vozidel v rámci postupné obnovy autoparku své vlastní zdravotnické dopravní služby. Sanitky
nahradí vozy, které již přestávají vyhovovat současným potřebám pro přepravu nemocných osob a provozu na
pozemních komunikacích. Krajská zdravotní, a. s., uzavřela rámcovou smlouvu na dodávku celkem 40 sanitních vozů
za období čtyř let. V období od června 2016 do listopadu 2018 bylo vyměněno celkem 29 sanitních vozidel.
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Plnění zavedených zákonných povinností
Úsek ekonomického řízení a controllingu

Kontrolní hlášení
Krajská zdravotní, a. s., je plátcem DPH a s účinností od 1. 1. 2016 jí vznikla zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení.
Kontrolní hlášení je speciální daňové tvrzení, které je podáváno elektronicky. Funkcionalita kontrolní hlášení byla v ekonomickém
systému KZ implementována současně se vznikem zákonné povinnosti.

Elektronická evidence tržeb (EET)
Krajská zdravotní, a. s., je poplatníkem, který podléhá zákonu č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Funkcionalita EET byla
v ekonomickém systému KZ implementována současně se zapojením KZ do systému elektronické evidence tržeb od
1. 12. 2016, kdy byla zahájena 1 fáze EET– ubytovací a stravovací služby, od 1. 3. 2017 se Krajská zdravotní, a. s., zapojila do
2 fáze EET – maloobchod a velkoobchod.

Konsolidovaná účetní závěrka státu (vyhláška 312/2014 Sb.)

Krajská zdravotní, a. s., je obchodní korporací, která tvoří dílčí konsolidační celek státu a má povinnost od účetního období 2016
předávat v elektronické formě pomocný konsolidační přehled do centrálního systému účetních informací státu. Funkcionalita PKP
byla v ekonomickém systému KZ implementována současně se vznikem zákonné povinnosti v průběhu.

Sběr vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí (z. č. 25/2017 Sb.)

Krajská zdravotní, a. s., je ekonomický subjekt, který splňuje zákonnou podmínku instituce sektoru vládních institucí
a s účinností od 1.1.2018 jí vznikla povinnost poskytovat vybrané údaje z oblasti příjmů a výdajů. Výkaz příjmů a výdajů je
zpracováván a podáván elektronicky. Funkcionalita výkazu PaV byla v ekonomickém systému KZ implementována současně se
vznikem zákonné povinnosti.
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Plnění zavedených zákonných povinností
Úsek řízení lidských zdrojů
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GDPR

Krajská zdravotní, a. s., aktivně od října 2017 přizpůsobuje nastavení ochrany osobních údajů v souladu
s podmínkami Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – GDPR.

Lze shrnout, že byla realizována základní opatření k dosažení souladu s tímto nařízením a byly zavedeny
procesy a nástroje, jejichž prostřednictvím jsou nyní řešeny jednotlivé dílčí záležitosti. Za konkrétní aktuální
činnosti lze uvést např.:

- pokračuje uzavírání zpracovatelských smluv se zpracovateli osobních údajů

- pokračuje řešení opatření na úseku kybernetické, administrativní i fyzické bezpečnosti

- operativní průběžné zlepšování a řešení vznikajících otázek a problémů

- monitoring dodržování právních předpisů, vnitřních předpisů a koncepcí KZ
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Plnění zavedených zákonných povinností
Právní oddělení

Uveřejňování smluv v registru smluv
Dne 1. 7. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), dále 18. 8. 2017 nabyl účinnosti zákon č. 249/2017 Sb., kterým byl novelizován
zákon o registru smluv, jednalo se významnou novelu zákona o registru smluv i z pohledu Krajské zdravotní, a. s., která reagovala
na potřeby praxe.

V podmínkách Krajské zdravotní, a. s., odesílá k uveřejnění v registru smluv smlouvy Samostatné oddělení veřejných zakázek,
Právní oddělení a objednávkové místo, které danou objednávku vystavilo. Část smluv/objednávek je odesílána do registru smluv
automaticky, všechny ostatní smlouvy/objednávky jsou do registru smluv odesílány manuálně pověřenými zaměstnanci.

Za období roku 2018 bylo platně v registru smluv uveřejněno celkem 12 425 smluv, kde jednou ze smluvních stran je Krajská
zdravotní, a. s., přičemž z uvedeného počtu uveřejněných smluv odeslala Krajská zdravotní, a. s., k uveřejnění 10 492 smluv, ve
zbývajících 1 933 případech byla publikujícím subjektem (subjektem, který odeslal smlouvu k uveřejnění v registru smluv) druhá
smluvní strana. Od počátku účinnosti zákona o registru smluv do 28. 2. 2019 bylo uveřejněno 20 575 smluv uzavřených Krajskou
zdravotní, a. s.
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Kybernetická bezpečnost
Úsek řízení informačních systémů

Dne 20. 8. 2018 obdržela Krajská zdravotní, a. s., od Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (dále jen
„NÚKIB“) oznámení o zahájení správního řízení a výzvu k poskytnutí součinnosti ve věci určení Krajské zdravotní, a. s., jakožto
účastníka řízení podle § 27 odst. 1 písm. b) správního řádu, provozovatelem základní služby a určení informačního systému, na
kterém je tato základní služba závislá podle § 22a odst. 1 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně
souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů.

Dne 23. 10. 2018 obdržela Krajská zdravotní, a. s., rozhodnutí, kterým NÚKIB rozhodl, že Krajská zdravotní, a. s., se sídlem Sociální
péče 3312/12a, 401 13 Ústí nad Labem, IČO: 25488627, je provozovatelem základní služby ve smyslu zákona o kybernetické
bezpečnosti, a to v odvětví zdravotnictví, resp. poskytování zdravotních služeb. Informační ́ systém, na kterém je tato služba závislá́,
je současně informačním systémem základní služby ve smyslu zákona o kybernetické bezpečnosti.

S touto skutečností je spojena povinnost realizovat v Krajské zdravotní, a. s., bezpečnostní opatření (technická a organizační)
k zajištění souladu se zákonem o kybernetické bezpečnosti a jeho prováděcími předpisy, a to zejména s vyhláškou č. 82/2018 Sb.,
o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti
kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (dále také jen „vyhláška o kybernetické bezpečnosti“ nebo „VoKB“). Lhůta pro realizaci
bezpečnostních opatření činí 1 rok ode dne informování o určení provozovatelem základní služby (čl. II odst. 2 písm. b) zákona
č. 205/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona
č. 104/2017 Sb., a některé další zákony).

S ohledem na skutečnost, že Krajská zdravotní, a. s., nebyla úspěšná s žádostí podanou v rámci výzvy IROP 10 předpokládá
financování z vlastních zdrojů, které bude rozloženo průběžně do let 2019 – 2024.
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Soulad s pravidly
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Compliance program pro Krajskou zdravotní, a. s.

Krajská zdravotní, a. s., v rámci realizace projektu „Compliance program pro Krajskou zdravotní, a.s.“ zakotvila
ve své organizační struktuře roli Compliance officera, jako osoby koordinující činnost pracovní skupiny projektu
a dotčených útvarů v rámci organizace.

V rámci dalšího pokračování projektu byly stanoveny prioritní oblasti činnosti společnosti, kde bude probíhat
hloubková prověrka procesu s ohledem na soulad prováděných činností s legislativními požadavky a vnitřními
předpisy Krajské zdravotní, a. s.
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Povinnost vystavování receptu elektronicky (eRecept)
Úsek řízení informačních systémů

Od 1.1.2019 je eRecept v Krajské zdravotní, a. s., vystavován pro všechny zákonem předepsané léky. Informační systém
společnosti byl upraven tak, aby vydávání listinného receptu bylo možné pouze v případě technického problému v komunikaci
s centrálním úložištěm SUKL. Pro výjimky definované ve vyhlášce č. 415/2017 Sb. § 11 (například omamné nebo psychotropní
látky a další) je nadále recept vystavován v listinné formě.

ERecept je v Krajské zdravotní, a. s., funkční, pokud nastane technický problém na různé úrovni systému, ať už uvnitř prostředí KZ
nebo v prostředí zevním (internetové komunikační kanály, servery centrálního úložiště), pacient dostane svůj lék na vystaveném
listinném receptu, což umožňuje v prosinci 2017 nově vydaná legislativa.
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Interní a externí audity
Úsek interního auditu a kontroly
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Interní audity

Interní audity jsou uskutečňovány dle schváleného programu interních auditů pro jednotlivý rok a jsou prováděny na klinických
i neklinických odděleních společnosti Krajská zdravotní, a. s.

Interní audity jsou zaměřeny na plnění povinností plynoucích z interní dokumentace s cílem ověřit funkčnost zavedeného
systému, soulad prováděných činností s platnou legislativou, soulad s ČSN ISO 15189, HACCP (Systém analýzy rizika a stanovení
kritických kontrolních bodů v potravinářství), akreditačními standardy dle Spojené akreditační komise ČR (SAK o.p.s.) a vedení
zdravotnické dokumentace na klinických odděleních.

Během roku 2018 bylo provedeno 307 interních auditů, z nich bylo 19 mimořádných. Mimořádné audity byly zařazeny během
roku dodatečně na základě požadavků vedoucích oddělení, klinik nebo úseků. V mimořádných auditech byly stanoveny
prověřované kritéria dle požadavků žadatelů v návaznosti na platnou legislativu. Z auditů bylo 427 doporučení a 15 neshod, které
byly neprodleně řešeny. Počet interních auditů byl navýšen o 231 auditů, které se uskutečnily z důvodu hloubkového prověřování
nastavení zavedeného systému v přípravě pro místní šetření zahrnující hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče
v souladu s ustanovením §105 zákona č.372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování .

Externí audity

Krajská zdravotní, a. s., je pravidelně prověřována externími audity státními dozorujícími orgány.

V roce 2018 bylo celkem 169 externích auditů. V 62 případech dozorové orgány konstatovaly neshody. Hodnota poměru neshod
a auditů je 36,68%, tento ukazatel má v dlouhodobém sledování klesající tendenci, což potvrzuje, že nastavený proces přípravy na
ohlášené externí audity je správný.

Úspěchem bylo bezproblémové absolvování 13 dozorových auditů v první polovině roku 2018 od ČIA, o.p.s. (Český institut pro
akreditaci), ve zdravotnických laboratořích, během kterých nebyla identifikována žádná neshoda.

Za velký úspěch lze považovat i udělení „Certifikátu o udělení akreditace“ v Nemocnici Děčín, o.z. a v Masarykově nemocnici v Ústí
nad Labem, o.z od Spojené akreditační komise, o.p.s na konci roku 2018 s účinností do konce roku 2021
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Nemocniční ombudsman KZ

Nemocniční ombudsman se v Krajské zdravotní, a. s., zabývá vyřizováním podání směřujících do všech pěti nemocnic Krajské
zdravotní, a.s., ať to jsou stížnosti, žádosti, podněty či návrhy nebo upozornění apod., včetně žádostí o náhradu újem souvisejících
s poskytováním zdravotních služeb, jako jsou náhrady škod na zdraví, bolestného, ztížení společenského uplatnění, osobnostních
újem atp. a od června 2018 i podáními uplatňujícími a řešícími práva fyzických osob dle GDPR. A to samozřejmě včetně vedení
příslušné evidence a statistiky.

Kancelář ombudsmana KZ, a.s. kromě uvedených podání vede evidenci všech soudních sporů vedených proti KZ, a.s. týkajících se
poskytování zdravotní péče a pro tyto spory zajišťuje příslušné podklady, vyjádření či důkazní prostředky.

Kancelář nemocničního ombudsmana se ve spolupráci se smluvní pojišťovnou podílí na řešení a likvidaci všech nároků
souvisejících s poskytováním zdravotní péče, a to včetně nároků vyplývajících ze soudních sporů.

Kancelář nemocničního ombudsmana rovněž eviduje a dále vyřizuje a zprostředkovává všechna pochvalná podání a poděkování
směřujících do nemocnic Krajské zdravotní, a. s.

V roce 2018 bylo na všech pět nemocnic Krajské zdravotní, a. s., podáno celkem:

• 180 stížností (z tohoto počtu bylo vyhodnoceno jako důvodných 13 stížností, což je cca 7 % ze všech podaných stížností) 

• 816 poděkování

• řešeno a vyřízeno bylo  dalších 27 podání nespadajících pod stížnosti či poděkování – šlo o žádosti o rady, o pomoc, 
o vysvětlení či o názor nebo posouzení
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Nemocniční ombudsman KZ
Přehled podání dle jednotlivých nemocnic KZ v roce 2018

• Nemocnice Děčín, o. z. - 18 stížností (z toho 1 oprávněná) a 115 pochval.

• Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. - 66 stížností (z toho 4 oprávněné) a 219 pochvalných podání

• Nemocnice Teplice, o. z. - 28 stížností (z toho 4 oprávněná) a 169 pochval

• Nemocnice Most, o. z. - 39 stížností (z toho 2 oprávněné) a 156 pochval   

• Nemocnice Chomutov, o. z. - 29 stížností (z toho 2 oprávněné) a 157 pochval
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Jaké máme cíle…
• plynule zajišťovat dostupnou a kvalitní zdravotní péči zejména pro obyvatele Ústeckého kraje

• profesionalitu a empatický přístup zdravotníků k pacientům, což vypovídá o kultivovanosti personálu a je významným 
faktorem v péči o pacienta

• systémovou obnovu zdravotnické techniky

• pravidelnou obnovu sanitních vozidel a efektivní poskytování zdravotnické dopravní služby 

• pokračovat v realizaci úspěšného stipendijního programu a náboru personálu

• spolupracovat s lékařskými a zdravotnickými fakultami univerzit

• dále usilovat o získání statutu Centra komplexní kardiovaskulární péče v ústecké Masarykově nemocnici

• pokračovat v realizaci stavebních projektů - centrální operační sály (kardiocentrum) v Ústí nad Labem, operační sály a nové 
ARO v Teplicích, urgentní příjmy a nové pavilony intenzivní péče a chirurgie v Děčíně a Chomutově, dobudování lůžkové 
rehabilitace v Mostě z důvodu potřeby pro získání statutu iktového centra, které v mostecké nemocnici, jediné z nemocnic 
KZ, chybí… a další realizace v každé z nemocnic KZ

• zavést nové kapacity (modality) magnetické rezonance v nemocnicích v Děčíně a  Mostě 

• realizovat zajištění dialyzačních provozů v režii Krajské zdravotní

• získat akreditaci Spojené akreditační komise, o.p.s., pro všech pět nemocnic do konce roku 2019

Co je nadále ohrožením…
• přetrvávající nedostatek nejen lékařů, sester, ale i nižšího zdravotnického personálu, limitující provoz oddělení
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