
 
 
 

Bod 12.2 

 

Příloha č. 1 

Věc: 

Krajská zdravotní, a.s. – poskytnutí neinvestiční dotace (vyrovnávací platby) na provoz 

Protialkoholní a protitoxikomanické stanice 

 

Odůvodnění předloženého materiálu: 

 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 22. 10. 2018 usnesením č. 010/15Z/2018 (bod 5.6 Financování 

nových služeb obecného hospodářského zájmu zajišťovaných společností Krajská zdravotní, a.s.) 

konstatovalo, že kompetence k zajištění protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby je kraji 

dána ustanovením § 89a odst. 4 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve 

znění pozdějších předpisů, a zajištění této služby je v souladu se „Strategií podpory zdraví a rozvoje 

zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 2015 - 2020“, kterou schválilo dne 3. 9. 2014 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje svým usnesením č. 19/18Z/2014. Usnesením si zastupitelstvo 

vyhradilo právo pověřit a pověřilo společnost Krajská zdravotní, a.s. k výkonu služby obecného 

hospodářského zájmu v rozsahu Pověřovacího aktu – Smlouvy o poskytování veřejné služby a 

podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby (protialkoholní a 

protitoxikomanická záchytná služba) pověření č.18_SML4857. 

 

Ad. 1) Krajská zdravotní předložila vyúčtování neinvestiční dotace (vyrovnávací platby) na provoz 

Protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby pro rok 2019 

 

V souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 030/19Z/2019 ze dne 29. 4.2019 byla se 

společností Krajská zdravotní, a. s. (dále jen „KZ a. s. “) podepsána smlouva o poskytnutí neinvestiční 

dotace (vyrovnávací platby) na provoz Protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby v roce 

2019 (dále jen „Dotace“) až do výše 22 261 442 Kč. Protialkoholní a protitoxikomanická záchytná 

stanice (dále jen „PZS“) byla otevřena v květnu r. 2019 a společnosti Krajské zdravotní, a. s. byla 

Dotace poskytována formou měsíční fakturace za náklady skutečné a předpokládané (od 5-12/2019 

bylo poskytnuto 10 153 246,37 Kč). Na základě čl. IV odst. 8 Smlouvy o poskytování veřejné služby 

a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby (protialkoholní a 

protitoxikomanické záchytné služby) uzavřené dne 05. 11. 2018 bylo KZ, a. s. předloženo vyúčtování 

(vedené pod č.e.: KUUK/039828/2020) neinvestiční dotace (vyrovnávací platby) na provoz 

Protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby pro rok 2019 (dále jen „PZS“).  

 

Z předloženého vyúčtování je zřejmé, že společnost KZ, a. s. bude vracet částku ve výši 6 161,75 Kč, 

za rok 2019 byla tedy nákladovost PZS ve výši 10 147 084,62 Kč. Nejvyšší nákladovou položkou 

na službu PZS jsou mzdové náklady ve výši 7 827 tis. Kč a související mzdové náklady ve výši 

2 544 tis. Kč. Počet osob umístěných do PZS za rok 2019 dosahuje výše 472, z nichž zaúčtované 

příjmy činní 1 418 tis. Kč. 

 

Součástí vyúčtování je také seznam pohledávek po splatnosti, který čítá v současné době 80 lidí a na 

které byla vytvořena opravná položka ve výši 120 tis. Kč (50 % z dlužné částky).  

 

Ad. 2) Krajská zdravotní předložila žádost o poskytnutí neinvestiční dotace (vyrovnávací platby) na 

provoz Protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby pro rok 2020 

 

KZ, a. s. předložila na odbor zdravotnictví dne 28. 2.2020 vedenou pod č. e.: KUUK/039830/2020 

žádost o poskytnutí neinvestiční dotace (vyrovnávací platby) na provoz Protialkoholní a 

protitoxikomanické záchytné stanice pro rok 2020 – (předběžná kalkulace vyrovnávací platby) na 

částku 18 123 tis. Kč, přičemž dominantní část tvoří mzdové a související náklady (18 206 tis. Kč), 

druhou nejvyšší položkou rozpočtu tvoří materiálové náklady (1 045 tis. Kč).  
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Vyjádření odboru zdravotnictví: 

Odbor zdravotnictví prověřil předložené vyúčtování neinvestiční dotace (vyrovnávací platby) na 

provoz Protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby za rok 2019, které bylo předloženo dne 

28. 2.2020 pod č. e.: KUUK/039828/2020 a e-mailovou formou požádal o doplnění, opravu a 

vysvětlení některých drobných nesrovnalostí. Zejména se jednalo o způsob administrace a vymáhání 

dlužných úhrad a vysvětlení zkratek zařazení kmenových zaměstnanců.  

 

Předložená žádost o poskytnutí neinvestiční dotace (vyrovnávací platby) na provoz Protialkoholní a 

protitoxikomanické záchytné služby pro rok 2020 splňuje podmínky Smlouvy o poskytování veřejné 

služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby 

(protialkoholní a protitoxikomanická záchytná služba) plynoucí z pověření č.18_SML4857. 

 

Vyjádření ekonomického odboru: 

Po ekonomické stránce bez připomínek.  

 

Vyjádření odboru legislativně-právního: 
K materiálu do RÚK a žádosti Krajské zdravotní, a.s., nemáme z právního hlediska připomínky. 

 
 


