
 
 
 

Bod 12.1 

 

Příloha č. 1 

Věc: 

Krajská zdravotní, a. s. – uzavření smlouvy o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace 

(vyrovnávací platby) na rok 2019 

 

Odůvodnění předloženého materiálu: 

 

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 a 2. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do 31. 12. 

2026.  

Krajská zdravotní, a.s. je povinna vždy nejpozději do konce února kalendářního roku, za který má 

být Vyrovnávací platba dle Smlouvy SOHZ poskytována, zpracovat předběžnou kalkulaci Základu 

pro stanovení Vyrovnávací platby pro příslušný kalendářní rok a zpracovanou Předběžnou kalkulaci 

v uvedené lhůtě předložit Ústeckému kraji. 

Krajská zdravotní, a.s. (dále KZ, a.s.) předložila 27. 2. 2019 žádost o poskytnutí investiční dotace a 

neinvestiční dotace pro Kardiochirurgii (vyrovnávací platby) na rok 2019 v souladu se Smlouvou o 

SOHZ v celkové výši 445 mil. Kč (dále jen „Žádost“), z toho 365 mil. Kč tvoří investiční část 

dotace a 80 mil. Kč tvoří provozní dotaci pro Kardiochirurgii.  

Kraj předběžnou kalkulaci posoudil a zaslal KZ, a. s. dopisem ze dne 5. 4. 2019, v souladu se 

smlouvou, předběžnou kalkulaci zpět k dopracování. Současně byla KZ, a.s. informována o 

předpokládaných disponibilních prostředcích kraje pro rok 2019 v celkové výši 165 mil. Kč 

(prostředky alokovány v rozpočtu pro rok 2019), přičemž k projednání použití výsledku 

hospodaření kraje za rok 2018 se nyní nepředpokládá uvolnění dalších 200 mil. Kč. 

Ad. B.1) SOHZ investiční dotace: 

KZ, a. s. předložila dne 12. 4. 2019 doplněnou žádost o dotaci v celkové výši 445 mil. Kč, z toho 

365 mil. Kč tvoří investiční část dotace a 80 mil. Kč tvoří provozní dotace pro Kardiochirurgii.  

Předmětem žádosti je nyní celkem 20 investičních akcí, v tom 2 akce ve výši 18 mil. Kč na 

obnovovací investice, 10 akcí ve výši 161 mil. Kč na rozvojové investice a 8 akcí ve výši 185,9 Kč 

na nové investice (+ náhradní investice v počtu 10).  Vzhledem k informaci o výši disponibilních 

prostředků v rozpočtu Ústeckého kraje je seznam investičních akcí rozdělen na dvě tabulkové části. 

První tabulková část s výčtem 8 prioritních investičních akcí dosahující finanční náročnosti ve výši 

165 mil. Kč (+ 10 náhradních investičních akcí), druhá tabulková část s výčtem 12 investičních 

akcí, označena „přebytek hospodaření ÚK 2018“, dosahuje finanční náročnosti ve výši 200 mil. Kč 

(+ 10 náhradních investičních akcí).  

• obnovovací investicí se rozumí investice do majetku Nemocnice (náklady spojené s 

pořízením majetku Nemocnice), který zcela nahrazuje účetně a funkčně zcela identický 

účetně odepsaný a již reálně nevyužitelný majetek Nemocnice, který slouží pro poskytování 

Služeb; 

• rozvojová investice je investice do majetku příjemce (náklady spojené s pořízením majetku), 

který s výjimkou stavebních investic sice funkčně nahrazuje účetně a funkčně zcela účetně 

odepsaný a již reálně nevyužitelný majetek příjemce, který slouží pro provozování Služeb, 

nicméně který nelze považovat vzhledem k jeho komplexnosti, technické vyspělosti či dalším 

vlastnostem za identický s majetkem, který je rozvojovou investicí nahrazován. Rozvojovou 

stavební investicí je investice do stávajícího nemovitého majetku, která mění či modifikuje 
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účel jeho užívání nebo mění či modifikuje jeho technické parametry nebo vybavenost. I po 

realizaci rozvojové stavební investice musí nemovitý majetek, do něhož byla rozvojová 

stavební investice realizována, sloužit k poskytování Služeb. Rozvojová investice (včetně 

rozvojové stavební investice) by zpravidla měla zlepšit standard poskytovaných Služeb; 

• novou investicí se rozumí investice do majetku Nemocnice (náklady spojené s pořízením 

majetku Nemocnice), který Nemocnice do okamžiku realizace nové investice nevlastnila a za 

pomocí něhož Nemocnice bude realizovat nové výkony (do okamžiku realizace nové 

investice nerealizované), které nicméně budou poskytovány v rámci Služeb definovaných v 

odst. 2 tohoto článku. Novou stavební investicí je investice do zhotovení či pořízení nové 

stavby (stavební objekt, budova), která před realizací investice neexistovala, nebo ji 

příjemce nevlastnil, a za pomoci níž bude příjemce poskytovat Služby.  

 

Ad. B.2) SOHZ neinvestiční část 

Předmětem neinvestiční části žádosti byl výčet několika položek s plánovaným čerpáním pro rok 

2019 v celkové výši 80 mil. Kč. Nejnákladnější položky pro zajištění služby Kardiochirurgie jsou 

jejich objemem mzdové a související náklady v celkové výši 39 877 tis. Kč, dále pak spotřeba 

materiálu ve výši 37 926 tis. Kč. V únoru t. r. se na Ministerstvu zdravotnictví ČR uskutečnilo 

výběrové řízení, ve kterém bylo poskytování těchto zdravotních služeb KZ, a. s. schváleno. 

V současné době KZ, a. s. podala žádosti o kontrakci se zdravotními pojišťovnami, s ohledem na 

standardní procesy v řízení smluvních vztahů jednotlivých zdravotních pojišťoven lze předpokládat 

kontrakce přibližně od poloviny r. 2019.  

S ohledem na předpokládaný závěr procesních řízení o smluvních vztazích s jednotlivými 

zdravotními pojišťovnami a v souladu se závěrem jednání zástupců společnosti Krajské zdravotní, 

a. s. se zástupci Ústeckého kraje dne 09.05.2019 je požadována částka neinvestiční dotace určená 

pro provoz Kardiochirurgie sjednána na výši 40 000 tis. Kč. 

Pokud výše uvedená teze nabude skutečnosti, pak by neinvestiční dotace pro provoz 

Kardiochirurgie KZ, a. s. (s ohledem na termín konání ZÚK) byla poskytnuta ex post na skutečně 

vynaložené náklady, přičemž se smluvně sjednává poskytnout dotaci ve splátkách, kdy první 

splátka ve výši 50 % sjednané výše bude zaslána do 30. 06. 2019. Zbývající dotace ze základu 

sjednané výše, po odečtení první splátky, bude poskytnuta na základě dílčích žádostí příjemce (viz 

čl. II. odst. 3 přílohy č. 4. tohoto materiálu). 

 

 

Vyjádření odboru ZD: 

Aktualizovaná žádost splňuje podmínky Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách 

poskytnutí Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby. Každá investiční akce obsahuje 

zdůvodnění potřebnosti pro výkon SOHZ. Výslovně je vždy konstatována souvislost se 

zdravotnickými službami, které jsou předmětem Smlouvy. Stejně tak Žádost  SOHZ 2019 obsahuje 

zdůvodnění výše neinvestiční dotace na provoz kardiochirurgie, kdy KZ deklarovala soulad výpočtu 

se Smlouvou. V Žádosti SOHZ 2019 je navíc uvedeno, že v návaznosti na úhrady od zdravotních 

pojišťoven již nebudou čerpány dotační prostředky na krytí provozu kardiochirurgie. 

Investiční akce položka č. 1 je doplněna o částečné zohlednění podílu společnosti u pořízení Žehlící 

linky (náklady týkající se jiných činností (zde služby čistírny a prádelny pro veřejnost) podle čl. 5 

odst. 3 písm. c) Rozhodnutí mohou být zahrnuty pouze částečně ve výši odpovídající nákladům 

spojeným s SOHZ). Dle informací o zpracovaném množství prádla v roce 2018 KZ, a. s. stanovila 

podíl ve výši 3 % u doplňkové činnosti. Předpokládané investiční náklady na žehlící linku činí výši 

11 mil. Kč, tzn., že 330 tis. Kč bude 3% podíl z prostředků KZ, a. s.  

 

Zastupitelstvu Ústeckého kraje se doporučuje poskytnout investiční dotaci ve výši 165 mil. Kč 

vzhledem ke skutečnosti, že tato částka je deponována v rozpočtu odboru zdravotnictví a dále 

k možnostem rozpočtu Ústeckého kraje.  
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Zastupitelstvu Ústeckého kraje se doporučuje poskytnout neinvestiční dotaci ve výši 40 mil. Kč na 

provoz Kardiochirurgie, vzhledem ke skutečnosti, že příslušné smlouvy ke krytí zdravotních služeb 

souvisejících s kardiochirurgií, by měly být uzavřeny od poloviny roku 2019. 

 

Vyjádření odboru EK: 

Vzhledem k tomu, že se uzavření smluv se zdravotními pojišťovnami ohledně kardiochirurgie 

předpokládá od poloviny roku, je neinvestiční dotace na krytí provozu kardiochirurgie v současné 

chvíli navrhována ve výši poloviny ročních nákladů tj. 40 mil. Kč. Prostředky jsou nárokovány 

z centrální rezervy, současně bude zapojen příjem z vrácených prostředků od Krajské zdravotní, a.s. 

na základě vyúčtování provozu kardiochirurgie za rok 2018 ve výši 1,9 mil. Kč – rozpočtové 

opatření je součástí materiálu „Rozpočtová opatření Ústeckého kraje 9/2019/ZÚK“. 

 

Vyjádření odboru LP: 

Předložený materiál jsme posoudili zejména z hlediska obligatorních náležitostí, ve smyslu ust. § 

10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů. Aktualizovaná žádost i smlouvy (po vypořádání našich připomínek) předepsané 

náležitosti splňují. Vyjádření k věcnému obsahu materiálu je natolik z jiné odbornosti, než právo, že 

není z naší strany jakkoliv odborné toto posuzovat; z právního hlediska nemáme po zapracování 

našich revizí k materiálu další připomínky. 

 

 

Vyjádření odboru INV: 

Bez připomínek. 


