
 
 
 

 
 

Příloha č. 1 

Věc: 

Dotační program „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče 

na území Ústeckého kraje – 2018“ – schválení dodatku ke smlouvě  

 

Odůvodnění předloženého materiálu: 

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 021/12Z/2018 ze dne 23. 4. 2018 byl vyhlášen dotační 

program s názvem „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče 

na území Ústeckého kraje – 2018“ (dále též „program). Z rozpočtu kraje na rok 2018 byla na program 

vyčleněna částka ve výši 70 000 000 Kč. Program je určen na nákup základního lůžkového vybavení 

vč. příslušenství (matrace, stolky), přístrojového vybavení lůžek akutní lůžkové péče, zdravotnických 

prostředků přístrojového a diagnostického charakteru, dalšího nezbytného vybavení pro využití 

v akutní lůžkové péči a obnovu dlouhodobého majetku z důvodu podpory zvýšení komfortu pacientů 

na území Ústeckého kraje. 

Z celkové částky vyčleněné pro tento program bylo Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením 

č. 023/14Z/2018 ze dne 10. 9. 2018 rozhodnuto o poskytnutí dotace společnosti Krajská zdravotní, 

a.s., ve výši 50 202 000 Kč, a to na nákup zdravotnického vybavení pro potřeby akutní lůžkové péče 

a obnovu dlouhodobého majetku v prostorách oddělení akutní lůžkové péče v souladu s podmínkami 

vyhlášeného programu.  

Dne 29. 10. 2019 odbor zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého kraje obdržel od společnosti 

Krajská zdravotní, a.s., žádost o prodloužení termínu realizace programu z důvodu časové náročnosti 

při realizaci veřejných zakázek na pořízení zdravotnické techniky a vybavení dle podané žádosti 

o poskytnutí dotace.  

U většiny zdravotnické techniky, která byla zahrnuta do žádosti o poskytnutí dotace, jsou lhůty 

dodávek minimálně 2 měsíce a jejich pořízení musí být uskutečněno v rámci veřejných zakázek 

vyhlašovaných v nejpřísnějším režimu zadávacích řízení s ohledem na pořizování obdobných 

zdravotnických přístrojů z ostatních zdrojů financování tak, aby se předešlo dělení veřejných zakázek 

a tím porušení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

Jedná se především o veřejné zakázky k projektům financovaným z prostředků Integrovaného 

regionálního operačního programu (IROP), konkrétně „Zvýšení kvality vysoce specializované péče 

v onkogynekologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.“, „Zvýšení kvality vysoce 

specializované péče v perinatologii - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.“, „Zvýšení 

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

návazné péče – Nemocnice Most, o.z.“, „Zvýšení kvality návazné péče – Nemocnice Chomutov, 

o.z.“, „Zvýšení kvality návazné péče - Nemocnice Děčín, o.z.“ a „Zvýšení kvality návazné péče – 

Nemocnice Teplice, o.z.“ a dále k projektům financovaným z vlastních zdrojů a z Investiční dotace 

poskytnuté Ústeckým krajem v souvislosti s plněním závazku veřejné služby. V souladu se zákonem 

o zadávání veřejných zakázek je nutné pořizovat obdobné druhy zdravotnické techniky v jedné 

veřejné zakázce. Z tohoto důvodu nelze celý proces realizace dodávek od vyhlášení veřejné zakázky 

přes její administraci včetně podpisu smlouvy až po fyzické dodání a následnou fakturaci a úhradu 

dokončit v kratším termínu než je 6 měsíců. V případě průtahů zadávacích řízení dochází 

i k prodloužení tohoto termínu.  

S ohledem na výše zmíněné skutečnosti tak není společnost Krajská zdravotní, a.s., schopna původní 

termín realizace programu, tj. do 31. 12. 2019, dodržet. Z výše uvedeného důvodu společnost Krajská 

zdravotní, a.s., žádá Ústecký kraj o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční 

a neinvestiční dotace 18/SML34649/01/SoPD/ZD, kdy jedinou změnou bude prodloužení termínu 

realizace programu, a to nejpozději do 30. 6. 2020. 

Účel a celková výše poskytnuté dotace ve výši 50 202 000 Kč se po změně termínu realizace 

programu nemění. 


