
 
 
 

Bod 12.1  
 

 

Příloha č. 1 

Věc: 

Krajská zdravotní, a. s. – investiční a neinvestiční dotace (vyrovnávací platby) na rok 2019 – 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě  

 

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. (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 tvořilo investiční část 

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

Vzhledem k informaci o výši disponibilních prostředků v rozpočtu Ústeckého kraje byla Žádost 

upravená dne 12. 4.2019 a 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“, dosahovala finanční náročnosti ve výši 200 mil. 

Kč (+ 10 náhradních investičních akcí). Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 24. 6.2019 usnesením č. 

029/20Z/2019 rozhodlo o poskytnutí investiční dotace ve výši 165 mil. Kč.  

Předmětem neinvestiční části žádosti pro Kardiochirurgii byl výčet několika položek 

s plánovaným čerpáním pro rok 2019 v celkové výši 80 mil. Kč. Nejnákladnější položky pro 

zajištění služby Kardiochirurgie byly svým 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 dubnu t. r. KZ, a. s. podala žádosti o kontrakci se zdravotními 

pojišťovnami, s ohledem na standardní procesy v řízení smluvních vztahů jednotlivých zdravotních 

pojišťoven se předpokládalo uzavření kontrakce přibližně od poloviny r. 2019. Tato skutečnost se 

promítla také do návrhu Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na provoz Kardiochirurgie a 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 24. 6.2019 usnesením č. 029/20Z/2019 rozhodlo o poskytnutí 

neinvestiční dotace ve výši 40 mil. Kč.  

 

Ad. B. 1.) SOHZ investiční dotace: 

KZ, a. s. podala na odbor zdravotnictví dne 6. 11.2019, vedená pod JID:181672/2019/KUUK 

Aktualizovanou Žádost o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace pro Kardiochirurgii. S ohledem 

na aktuální investiční potřeby KZ, a. s. a prakticky vyčerpané disponibilní zdroje společnosti (i se 

zahrnutím investiční podpory Ústeckého kraje) předložila společnost žádost o navýšení poskytnuté 

investiční dotace o 30 mil. Kč. Navýšení investiční dotace (veřejné podpory) pokryje akutní 

investiční akce uvedené v příloze č. 2 tohoto materiálu, uvedenými pod položkami č. 9-14.  

 

Ad. B. 2.) SOHZ neinvestiční část 

Aktualizovaná žádost ze dne 6. 11.2019 uvádí, že zdravotní služby v oboru kardiochirurgie byly 

skutečně kontrahovány se všemi zdravotními pojišťovnami s účinností od 1. 7.2019. Počet 

prováděných kardiochirurgických výkonů je však značně limitován stále probíhajícími stavebními 

úpravami prostor, které budou oproti původním předpokladům dokončeny až na přelomu roku 2019 
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a 2020. Současně, v rámci kontrakčních jednání, bylo pro jejich úspěšný průběh ze strany 

zdravotních pojišťoven vyžadováno naplnění personálních a technických požadavků, stanovených 

pro „Komplexní kardiovaskulární centra“, což pro KZ, a. s. znamenalo navýšení počtu zaměstnanců 

zajišťujících kardiochirurgické zdravotní služby. Požadované se v obtížné personální situaci 

českého zdravotnictví podařilo naplnit, avšak současně vygenerovalo vyšší, než původně 

předpokládané hodnoty osobních nákladů. Vzhledem k výše uvedenému, nejsou momentálně 

náklady na poskytování zdravotních služeb v oboru kardiochirurgie dostatečně kryty výnosy od 

zdravotních pojišťoven, což negativně zatěžuje hospodaření společnosti. Vzhledem k uvedenému 

žádá KZ, a. s. o navýšení poskytnuté neinvestiční dotace na provoz Kardiochirurgie o částku 20 mil. 

Kč.  

 

Čl. II. odst. 3 Smlouvy č.  19/SML1550/SoPD/ZD vypovídá o povinnosti KZ, a. s. ve smyslu: 

 

„Dotace bude poskytnuta ve splátkách, přičemž první splátka ve výši 20 000 000 Kč bude 

poskytnuta do 30. 06.2019. Zbývající část/části ze základu Dotace, po odečtení první splátky, bude 

poskytnuta na základě dílčích žádostí příjemce o uvolnění části prostředků dotace a dle možností 

rozpočtu poskytovatele, bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy.“ 

 

Společnost KZ, a. s. podala tak dne 6. 11.2019 Žádost o uvolnění splátky neinvestiční dotace pro 

kardiochirurgii pro rok 2019 a doplnila ji také o předběžný výsledek hospodaření k 30. 9.2019, 

který vypovídá o záporném hospodářském výsledku ve výši - 47 803 tis. Kč.  

 

 


