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Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.
„Krajská zdravotní, a. s., největší poskytovatel zdravotní péče v Ústeckém kraji, prošla velkou zkouškou při
zvládání následků pandemie nemoci COVID-19. Proto chci všem našich zdravotníkům v čele s těmi v první linii
upřímně poděkovat za profesionalitu a nasazení při jejich práci. Zároveň děkuji vedení Ústeckého kraje za
materiální podporu v podobě ochranných pomůcek a prostředků a příspěvek zaměstnancům. Právě díky jeho
kontinuální finanční investiční podpoře a důslednému využívání dotačních titulů může Krajská zdravotní významně
investovat do obnovy a modernizace nemocnic. Také v roce 2020 chceme v tomto trendu pokračovat a navázat tak
na předchozí úspěšná léta. V dosud třináctileté historii společnosti přichází důležitý milník, převzetí nemocnice
v Litoměřicích, znamenající zvýšení počtu nemocnic spravovaných Krajskou zdravotní, a. s., na šest.

Krajská zdravotní završila dlouhodobý projekt magnetických rezonancí v každé své nemocnici vybudováním
a zprovozněním specializovaných pracovišť v Mostě a Děčíně, kde má od letoška i nový interní příjem. V Teplicích
jsme po dokončení dosud největší investiční akce otevřeli pavilon pro centrální operační sály, centrální sterilizaci
a anesteziologicko-resuscitační oddělení. Nadále rozvíjíme segment kardiochirurgie jako významné součásti
kardiocentra v ústecké Masarykově nemocnici a směřujeme k získání statutu Centra vysoce specializované
komplexní kardiovaskulární péče pro dospělé. Díky podpoře Ústeckého kraje jsme mohli zajistit financování
dostaveb operačních sálů, ARO a urgentních příjmů nemocnic v Děčíně a Chomutově a také nového pavilonu
v Ústí nad Labem, kam se celé Kardiocentrum KZ přestěhuje. Tyto nebývalé investice, které dosáhnou celkové výše
až tři miliardy korun, intenzivně připravujeme.

Přehled všech investičních akcí je ale mnohem delší, proto jejich široký záběr najdete v přílohách této
prezentace.“

Úvodní slovo
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Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.
„Krajská zdravotní, a. s., je největší zdravotnické zařízení v Ústeckém kraji a zároveň největší lůžkové zdravotnické
zařízení v České republice.

Areály nemocnic v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově se postupně daří ve slušném tempu
revitalizovat, jednotlivá oddělení rekonstruovat a modernizovat jejich přístrojové vybavení. A co víc: Krajská
zdravotní se pustila i do dostavby svých nemocnic. Prvním výsledkem je nový pavilon centrálních operačních sálů,
centrální sterilizace a anesteziologicko-resuscitačního oddělení v Teplicích. Pokračují přípravy na dobudování
nemocnic v Děčíně, Ústí nad Labem a Chomutově, kdy se podařilo zajistit jejich financování. Za to patří poděkování
jedinému akcionáři Ústeckému kraji, bez jehož významné investiční podpory by tempo změn nebylo takové, jaké se
dosud daří držet. Od vedení společnosti i všech jejích zaměstnanců vyžaduje realizace všech změn velké úsilí, za což
se sluší poděkovat.

Za nesmírně důležité považuje vedení společnosti odměňování zaměstnanců. Finanční plán zahrnuje významné
navýšení mezd pro rok 2020, které činí celkem 330 milionů Kč a přináší navýšení osobních nákladů o 7,3 %.
V návaznosti na ně získali všichni zaměstnanci od 1. 4. 2020 navýšení tarifní mzdy o 1 500 Kč měsíčně. V nelehké
době koronavirové krize vedení uvolnilo významné finanční prostředky pro zdravotníky pracující v první linii. Navíc
pro ně z Fondu Ústeckého kraje obdržela Krajská zdravotní 15 milionů korun k pokrytí mzdových nákladů a odvodu
zdravotního a sociálního pojištění, za což velmi děkujeme. Děkujeme všem zdravotníkům, kteří ve ztížených
podmínkách při boji s nemocí COVID-19, za velkého nasazení, odvedli obrovský kus práce.“

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 - v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově, spadajících v době před transformací  
coby samostatné subjekty pod kompetenci Ústeckého kraje, se z příspěvkových organizací stalo odštěpnými závody 
Krajské zdravotní, a. s.

• Dne 1. dubna 2013 byla založena Zdravotnická dopravní služba KZ, kterou Krajská zdravotní, a. s., převzala od 
Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, p. o., zajišťovány jsou převozy nemocných na základě příkazu 
k zdravotnickému transportu vystaveného ošetřujícím lékařem 

• Od 1. 9. 2015 se sloučily s Krajskou zdravotní, a. s., 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 30. 6. 2020)

Krajská zdravotní, a. s., 
má celkem 134 primariátů:

• Děčínská nemocnice - 14 primariátů

• Ústecká nemocnice - 50 primariátů

• Teplická nemocnice - 22 primariátů

• Mostecká nemocnice - 27 primariátů

• Chomutovská nemocnice - 21 primariátů
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Počty zaměstnanců v Krajské zdravotní (k 30. 6. 2020)

Krajská zdravotní, a. s., má celkem 7 249 zaměstnanců:

• Děčínská nemocnice – 717 zaměstnanců, z toho 87 lékařů, 4 farmaceuti, 256 sester a 198 ostatních zdravotnických 
pracovníků. Ostatní pracovníci patří do tzv. obslužných procesů

• Ústecká nemocnice – 2 902 zaměstnanců, z toho 439 lékařů a zubních lékařů, 19 farmaceutů, 1 033 sester a 898 
ostatních zdravotnických pracovníků. Ostatní pracovníci patří do tzv. obslužných procesů

• Teplická nemocnice – 1 084 zaměstnanců, z toho 142  lékařů, 5 farmaceutů, 404 sester a 294 ostatních 
zdravotnických pracovníků. Ostatní pracovníci patří do tzv. obslužných procesů

• Mostecká nemocnice – 1 385 zaměstnanců, z toho 165 lékařů, 7 farmaceutů, 518 sester a 369 ostatních 
zdravotnických pracovníků. Ostatní pracovníci patří do tzv. obslužných procesů

• Chomutovská nemocnice – 977 zaměstnanců, z toho 124 lékařů, 6 farmaceutů, 385 sester a 243 ostatních 
zdravotnických pracovníků. Ostatní pracovníci patří do tzv. obslužných procesů

V Krajské zdravotní, a. s., celkem pracuje 957 lékařů a zubních lékařů, 41 farmaceutů, 2 596
sester a 2 002 ostatních zdravotnických pracovníků. Další pracovníci patří do tzv. obslužných
procesů. Jinou státní příslušnost než ČR má v Krajské zdravotní, a. s., 180 lékařů, z toho
69 lékařů je občany Slovenské republiky.
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Lůžka v Krajské zdravotní (k 30. 6. 2020)

Nemocnice Krajské zdravotní, a. s., disponují celkem 3 292 lůžky,

z toho 2525 lůžky akutní péče, 318 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: 1286 lůžek, z toho 1002 lůžka akutní péče, 129 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 762 lůžek, 557 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

• Za rok 2019 byl dosažen obrat ve výši 

7 999 552 121 Kč

• Pro rok 2020 je předpokládán obrat

ve výši  8 584 002 487 Kč

Ekonomická data (k 30. 6. 2020)
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Rok 2020 - vliv COVID 19, výnosy od 

ZP na úrovni zálohových plateb, reálný 

předpoklad dosažení odpovídající 

úrovně produkce zdravotních služeb 

na takové úrovni, aby byly zahrnuté 

výnosy udrženy a bylo dosaženo 

plánovaného výsledku hospodaření.



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

Výsledek hospodaření leden až červen 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

501 - spotřeba materiálu 857 584 471 919 946 691 1 010 015 499 1 052 166 510 1 114 774 370 1 177 691 658 1 280 850 704

502 - spotřeba energií 86 377 090 90 648 951 87 652 075 89 962 299 87 708 085 86 446 539 95 268 349

504 - prodané zboží 139 121 562 145 670 277 157 642 695 162 517 738 165 851 519 163 866 104 157 046 197

511 - opravy 73 653 475 85 513 301 87 688 082 78 937 384 79 731 368 99 847 596 107 187 658

512 - cestovné 1 803 759 1 580 603 2 095 529 2 477 659 2 701 725 2 724 940 1 744 475

513 - náklady na reprezentaci 366 921 451 859 838 558 1 343 185 809 484 774 343 261 493

518 - služby 83 565 737 73 545 978 75 705 438 77 601 100 89 780 553 97 192 838 96 274 047

521 - mzdové náklady 1 030 777 656 1 119 535 940 1 206 070 778 1 324 089 023 1 492 023 961 1 650 351 657 1 764 242 491

523 - odměny členům org. 1 300 684 1 378 092 1 711 000 1 978 692 2 449 881 2 606 890 3 884 812

524 - zák.soc.pojištění 347 103 595 376 709 221 405 677 975 445 921 904 502 762 498 555 639 791 589 169 910

527 - zák.soc.náklady 8 152 279 7 850 739 7 741 861 7 543 603 7 348 413 7 239 426 6 993 626

528 - ost.soc.náklady 6 557 000 5 942 067 5 994 740 6 300 918 5 636 536 9 808 740 5 369 566

53x - daně a poplatky 714 894 819 259 573 522 671 544 410 134 881 096 568 963

541 - ZC z prodeje DN a HM 0 14 526 085 0 0 196 737 0 0

542 - náklady na prodej materiálu 50 920 0 0 0 0 108 489 0

543 - dary 2 729 500 2 281 000 1 538 820 5 639 300 5 050 000 5 445 000 5 217 500

544,545 - pokuty a penále 24 542 34 236 194 821 505 227 159 707 103 600 13 718

546 - pohledávky 329 308 358 436 3 531 405 24 810 9 340 443 16 320 10 163 325

548 - ostatní provozní náklady 17 121 995 18 756 471 18 797 100 19 465 577 19 634 250 21 714 440 23 157 603

549 - manka a škody 1 998 448 917 278 968 615 2 125 098 1 375 820 1 211 924 36 479

552, 554 -  rezervy 0 -40 740 244 -26 779 959 -30 038 379 0 -8 921 304 -6 641 653

558, 559 - opravné položky -83 086 0 -3 283 358 -168 066 -9 515 189 -130 719 -8 944 575

56x - finanční náklady 1 386 590 1 779 336 864 587 668 895 945 777 924 013 3 088 240

59x - Daně z příjmu 0 0 0 0 0 0 0

58x - změna stavu zásob vl.činnosti a aktivace -28 498 101 -29 687 118 -29 290 075 -29 802 421 -33 358 239 -34 323 570 -37 985 734

551, 557 - odpisy 93 743 730 93 469 947 97 030 477 86 924 831 83 314 698 85 962 685 88 131 634

náklady 2 725 882 968 2 891 288 404 3 112 980 183 3 306 856 431 3 629 132 531 3 927 182 498 4 185 098 828

601 - tržby za vl.výrobky 31 174 435 35 888 374 38 829 963 42 181 457 41 662 728 38 464 595 33 590 453

602 - tržby za služby 2 524 196 018 2 663 138 045 2 856 461 018 3 050 887 152 3 303 914 007 3 583 139 506 3 894 708 288

604 - tržby za prodané zboží 166 956 480 176 530 372 189 920 854 196 029 702 199 037 921 196 717 637 188 104 984

641- tržby z prodeje DNaHM 4 463 24 507 600 0 0 71 390 517 247 934 316

642 - tržby z prodeje materiálu 51 534 1 365 910 0 14 191 0 5 156

644 - smluvní pokuty,… 30 303 098 428 449 50 519 1 139 561 2 212 582 8 045

646 - výnosy z pohledávek 1 900 2 263 49 326 1 210 53 122 4 004 4 316

648 - ost.prov.výnosy 31 566 330 37 265 197 36 578 853 47 197 329 95 569 798 112 935 049 112 934 731

66x - finanční výnosy 234 947 706 864 29 659 70 423 34 864 488 545 225 837

649 - mimoř.prov.výnosy 0 0 10 352 830 2 891 423 2 946 907 5 404 023 6 556 757

výnosy 2 754 186 137 2 938 343 179 3 132 651 863 3 339 309 214 3 644 444 489 3 939 883 188 4 237 072 883

Celkový součet 28 303 169 47 054 774 19 671 679 32 452 783 15 311 958 12 700 691 51 974 056
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Vývoj hospodaření Krajské zdravotní, a. s.
NÁKLADY (v tis. Kč)

4 185 099
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Vývoj hospodaření Krajské zdravotní
VÝNOSY (v tis. Kč)

4 237 073
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Investiční dotace Ústeckého kraje

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 bylo v souladu se smluvními ujednáními vyčerpáno v roce 2019.
Prostředky byly určeny zejména na investice stavebního charakteru a investice do zdravotnických technologií, minoritně
pak do technologických zařízení.

Pro rok 2019 byla uzavřena Smlouva o poskytnutí investiční dotace ve výši ve výši 195 mil. Kč. Prostředky jsou určeny
zejména na investice stavebního charakteru a investice do zdravotnických technologií. V roce 2019 bylo vyčerpáno 148
mil. Kč a zbývajících 47 mil. Kč bude v souladu se smluvními ujednání vyčerpáno v roce 2020.

Pro rok 2020 byla uzavřena Smlouva o poskytnutí investiční dotace ve výši ve výši 370 mil. Kč. Prostředky jsou určeny
zejména na investice stavebního charakteru a investice do zdravotnických technologií. Vyčerpané prostředky budou
řádně a v souladu se smluvními ujednáními vyúčtovány.
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Investiční dotace Ústeckého kraje

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 stavební práce byly dokončeny v dubnu 2019 a od 13. 5. 2019 byl zahájen provoz PZS.
Poskytnutá investiční dotace byla ve stanoveném termínu řádně vyúčtována.

V roce 2020 byl s Ústeckým krajem uzavřen dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování veřejné služby a podmínkách
poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby na období let 2017 až 2026 (mimo jiné ukončení
k 31. 12. 2022) a současně podepsána Smlouva o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací
platby za plnění závazku veřejné služby na období let 2023 až 2032.
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Neinvestiční dotace Ústeckého kraje
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, přičemž v roce 2018 byl uzavřen
dodatek smlouvy, umožňující finanční podporu kardiochirurgie (neinvestiční dotace).

Pro rok 2018 pak byla uzavřena Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 30 mil. Kč, přičemž v souladu se
smluvními podmínkami bylo vyčerpáno 28 078 586,53 Kč. Nevyčerpané prostředky byly odvedeny na účet Ústeckého
kraje.

Pro rok 2019 byla uzavřena Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 60 mil. Kč, přičemž celá výše poskytnuté
dotace byla v souladu se smluvními podmínkami vyčerpána a řádně vyúčtována.

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.

Pro rok 2019 pak byla uzavřena Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace v maximální roční výši 22,26 mil. Kč na krytí
vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby v roce 2019, přičemž v souladu se smluvními podmínkami bylo
vyčerpáno 10,15 mil. Kč.

Pro rok 2020 pak byla uzavřena Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace v maximální roční výši 18,12 mil. Kč na krytí
vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby v roce 2020. Vyčerpané prostředky budou řádně a v souladu se
smluvními ujednáními vyúčtovány.
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Pokračující trend růstu mezd
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 roce 2019 realizovaná mzdová opatření představovala nárůst osobních nákladů o 443
milionů korun, což představuje navýšení o 10,9 %. Prakticky byl využit celý předpokládaný nárůst výnosů od zdravotních
pojišťoven pro rok 2019. Pro rok 2020 na základě rozhodnutí představenstva společnosti, v návaznosti na vývoj
vedeného sociálního dialogu na úrovni sociálních partnerů, byly od 1. 4. 2020 navýšeny mzdové tarify všem
zaměstnancům společnosti minimálně o 1 500 Kč.

Celkový plánovaný meziroční nárůst osobních nákladů činí 329,3 mil. Kč, což představuje navýšení o 7,3 %.

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

33

Personální situace Krajské zdravotní
Personální situace v 5 nemocnicích Krajské zdravotní, a. s., kopíruje personální situaci v českém zdravotnictví.

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, chirurgie, otorinolaryngologie,
psychiatrie, radiologie, vnitřní lékařství, patologie, pneumologie a ftizeologie, klinická onkologie, gynekologie a
porodnictví, atd.
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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 97 420 Kč 36 757 Kč 31 124 Kč 38 077 Kč

Průměrný výdělek za rok 2019 99 798 Kč 42 539 Kč 32 818 Kč 41 710 Kč

Průměrný výdělek za I. pol. 2020 101 297 Kč 44 334 Kč 32 693 Kč 42 519 Kč

% nárůst výdělku v období 2014 – 2019 44% 76% 37% 53%
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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 2019/2020 byly vyhlášeny dvě výzvy pro podávání žádostí o stipendium Nadačního
fondu Krajské zdravotní, a. s., ve výši až 70 000 Kč.

Podporováni jsou:

- studenti 4. a vyššího ročníku vysokoškolského prezenčního studia v oborech LÉKAŘ, FARMACEUT (7 000 Kč/měsíc)

- studenti 2. a vyššího ročníku vysokoškolského prezenčního studia nebo vyššího odborného prezenčního studia v oboru
RADIOLOGICKÝ ASISTENT (7 000 Kč/měsíc)

- studenti 2. a vyššího ročníku vysokoškolského prezenčního studia nebo vyššího odborného prezenčního studia v
oborech VŠEOBECNÁ SESTRA, PORODNÍ ASISTENTKA, DĚTSKÁ SESTRA, ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ,
FYZIOTERAPEUT, ZDRAVOTNÍ LABORANT (5 000 KČ/MĚSÍC)

- studenti 4. ročníku středoškolského prezenčního studia v oboru PRAKTICKÁ SESTRA (4 000 KČ/měsíc)

- studenti 3. ročníku středoškolského prezenčního studia v oboru PRAKTICKÁ SESTRA (2 000 KČ/MĚSÍC)

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 2019/2020

Akademický 
rok

Celkový počet stipendistů 
v daném akademickém roce

Z  toho počet nových 
stipendistů

Kalendářní 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 72 43 Rok 2019 / 32 stipendistů 

2019 /2020 103 71
Rok 2020 / 53 stipendistů 

(předpoklad)
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Vysvětlení pojmů

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

Realizace: zakázky, které jsou po 
zpracování zveřejněny

Dokončeno: zakázky, které byly 
zadány konkrétním dodavatelům

Plán na další období: jde 
o předběžný počet plánovaných 
zakázek do konce roku 2020

Přehled stavu veřejných zakázek spravovaných Samostatným 
oddělením veřejných zakázek KZ od 1. 1. do 30. 06. 2020
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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. 1. do 30. 06. 2020

Celková stanovená 
předpokládaná hodnota 
veřejných zakázek vstupujících 
do statistiky: 684 795 818 Kč 
bez DPH

Celková úspora veřejných 
zakázek: 

41 405 146 Kč bez DPH

Jedná se o 141 veřejných 
zakázek včetně částí, u nichž 
byla podepsána smlouva 

v období od 1. 1. 2010 do 
30. 06. 2020. 

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 30.6.2020

% dotace

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

MZČR 2012 2022 realizace 109 587 464 84 227 814 100%

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 2020 ukončeno 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 ukončeno 98 950 000 81 915 062 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 ukončeno 11 667 110

9 280 963
85 %

Protialkoholní a protitoxikomanická
záchytná stanice_investiční dotace

Ústecký 
kraj 2018 2019 realizace 17 830 000 17 830 000 100 %
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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 31.12.2019

% 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 2020 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 2020 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 2019 ukončeno 54 020 000 43 855 144 85 %

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

Ústecký 
kraj

2017 2018 ukončeno 171 000 000 171 000 000 100 %

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 %
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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 31.12.2019

% dotace

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

Ústecký 
kraj

2018 2019 realizace 465 000 000 465 000 000 100 %

Lůžka akutní lůžkové péče 2019
Ústecký 

kraj 2018 2020 realizace 39 046 000 39 046 000 100 %

Podpora kvality pracovních 
podmínek a prostředí 
zdravotnického personálu u 
poskytovatelů akutní lůžkové péče 
na území Ústeckého kraje – 2019

Ústecký 
kraj 2019 2020 ukončeno 5 597 590 5 597 590 100 %

Vyrovnávací platba za plnění 
závazku veřejné služby 
– inv. dotace (SOHZ) 2019

Ústecký 
kraj

2019 2020 realizace 195 000 000 195 000 000 100 %
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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 byla ukončena k 30. 6. 2020

• Dotace ve výši 50 202 000 Kč byla v celé výši vyčerpána

Ústecký kraj – program Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové
péče na území Ústeckého kraje – 2019
• Žádost o dotaci pro KZ v celkové finanční výši 39 046 000,00 Kč, byla podána dne 2. 8. 2019

• Smlouva o poskytnutí dotace podepsána dne 4. 10. 2019

• Projekt je ve fázi realizace s plánovaným termínem ukončení k 31. 12. 2020

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, podána dne 20. 4. 2017

• 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

• Dotace ve výši 36 403 500,00 Kč byla v celé výši vyčerpána

Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní 
lůžkové péče na území Ústeckého kraje
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Podpora kvality pracovních podmínek a prostředí zdravotnického 
personálu akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2019

• Žádost o dotaci pro KZ v celkové finanční výši  5 597 599,50 Kč, 
byla podána 28. 6. 2019

• Žádost schválena Představenstvem KZ dne 21. 6. 2019

• Smlouva o poskytnutí dotace podepsána dne 4. 10. 2019

• Projekt byl ukončen k 30. 6. 2020, dotace ve výši 5 597 599,50 Kč  
byla v celé výši vyčerpána.

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 Představenstvem KZ 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

Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování následné 
a dlouhodobé lůžkové péče na území Ústeckého kraje - 2017
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Dotace Ústeckého kraje na odměňování zdravotnických 
pracovníků při řešení mimořádných opatření 

souvisejících s COVID-19

Ústecký kraj – Fond Ústeckého kraje 2020
• Žádost o dotaci pro KZ v celkové finanční výši 15 000 000 Kč, byla podána 2. 4. 2020

• Žádost schválena Představenstvem KZ dne 24. 4. 2020

• Smlouva o poskytnutí dotace podepsána dne 27. 5. 2020

• Projekt je ve fázi realizace s plánovaným termínem ukončení k 31. 8. 2020
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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 čtyři 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. 3. 2019 byla proplacena dotace za první etapu ve výši 27 946 938 Kč. Projekt byl druhou etapou ukončen 31. 12.
2019, dne 21. 4. 2020 byla proplacena dotace za druhou etapu ve výši 15 908 205,83 Kč.

• 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. Dne 31. 3. 2020 byla ukončena realizace projektu a 30. 4. 2020 byla podána žádost o
proplacení dotace v očekávané výši 59 500 000,00 Kč.

• 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. Dne 30. 4. 2020 byla ukončena realizace projektu a 1. 6. 2020 byla podána žádost o proplacení dotace v
očekávané výši 54 955 955,00 Kč.
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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. Po vypořádání změn v projektu byl dne 14. 5. 2019
vydán právní akt. Termín ukončení realizace projektu je 9. 5. 2023.

75. výzva – Deinstitucionalizace psychiatrické péče II
• Zvýšení kvality psychiatrické péče - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. II, celkové způsobilé výdaje 36

890 000,00 Kč. Tato výzva nebyla původně určena pro psychiatrická oddělení všeobecných nemocnic, proto nebyla KZ
oprávněným žadatelem. K rozšíření okruhu oprávněných žadatelů došlo 30. 9. 2019. Žádost o dotaci byla podána dne
12. 5. 2020.

Integrovaný  regionální operační program  (IROP)
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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 byla proplacena po ukončení kontroly VZ na pořízení monitorovacího systému v hodnotě 
1 199 110,00 Kč, ale byla krácena o 25% z důvodu údajného pochybení ve VZ na 764 432,00 Kč. KZ podala proti 
rozhodnutí námitku, které bylo vyhověno pouze částečně, a proto podala proti rozhodnutí správní žalobu. 

• 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. Po vypořádání změn v projektu
byl dne 13. 6. 2019 vydán právní akt. Termín ukončení realizace projektu je 2. 3. 2021.

• 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. Po vypořádání změn v projektu 
byl dne 18. 6. 2019 vydán právní akt. Termín ukončení realizace projektu je 1. 3. 2021.

• 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. Po vypořádání změn v projektu
byl dne 5. 6. 2019 vydán právní akt. Termín ukončení realizace projektu je 2. 3. 2021.

• 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. Po vypořádání změn v projektu
byl dne 5. 6. 2019 vydán právní akt. Termín ukončení realizace projektu je 2. 3. 2021.

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 projektu byla ukončena 31. 1. 2019, dotace ve výši 9 280 963 Kč byla
proplacena 3. 4. 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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Strategie rozvoje a obnovy Krajské zdravotní (2016-2020) 
a výhled na další období

Krajská zdravotní, a. s., má již od roku 2016 stanovenu velmi stabilní „Misi a vizi společnosti“ a současně
definovanou vrcholovou „Strategii rozvoje a obnovy KZ (2016-2020)“, která navazuje na nadřazené strategické
plány a dokumenty Ústeckého kraje a Ministerstva zdravotnictví ČR pro toto období (Strategie podpory zdraví
a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 2015-2020, Akční plány pro implementaci Národní
strategie Zdraví 2020)

Dokumenty „KZ01_SC0010 Mise a vize KZ“ a „KZ01_SC0011 Strategie rozvoje a obnovy KZ“ jsou schvalovány
Představenstvem KZ a jsou každoročně přezkoumávány z hlediska platnosti, aktuálnosti dostupnosti zdrojů
a také v reakci na vývoj v oblasti poskytování péče nejenom v Ústeckém kraji ale v celé ČR. (dostupné i na webu
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.

Každým rokem (vždy k 31.12.) dochází k vyhodnocení plnění navazujících funkčních strategií za jednotlivé úseky,
odbory a oddělení přímo řízené generálním ředitelem, včetně plnění dílčích iniciativ a dalších parametrů za daný
rok. Následně jsou tyto funkční strategie aktualizovány dle vývoje jak uvnitř tak vně společnosti pro rok nadcházející.
Toto detailní vyhodnocení je navíc předkládáno v pravidelné zprávě Představenstvu KZ, a to včetně potvrzení
aktuálnosti vrcholových dokumentů („KZ01_SC0010 Mise a vize KZ“ a „KZ01_SC0011 Strategie rozvoje a obnovy
KZ“): „Strategie rozvoje a obnovy Krajské zdravotní, a. s. (2016 – 2020) Vyhodnocení 2017, 2018 a 2019“.

http://www.kzcr.eu/cz/kz/o-spolecnosti/o-nas/mise-vize-a-strategie-spolecnosti
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Strategie rozvoje a obnovy Krajské zdravotní (2016-2020) 
a výhled na další období

V tomto roce proběhne významnější revize
i vrcholových strategických dokumentů
s ohledem na aktualizaci nadřazených strategií
MZ ČR (Strategický rámec rozvoje péče o zdraví
v ČR do roku 2030), Ústeckého kraje a dále
v souvislosti s očekávaným vývojem
případného rozšíření počtu nemocnic
spravovaných v rámci Krajské zdravotní, a. s.
Zcela nutné bude zohlednit i rizika vlivu
pandemie Covid-19 na proces poskytování
zdravotní péče v případě opakovaného většího
rozšíření.

Cílem procesu strategického řízení je v Krajské
zdravotní, a. s., zajistit trvalý a udržitelný
rozvoj všech bodů své vize při 100% naplnění
své mise:

Mise 
 

 Zajišťovat komplexní, kvalitní, bezpečnou a dostupnou zdravotní péči 
primárně obyvatelům Ústeckého kraje 

 

Vize 
 

 Usilujeme o dodržování jednotných standardů poskytované zdravotní 
péče a dalších služeb v celé naší společnosti a budujeme špičková 
zdravotnická centra prosazující se i v mezinárodní konkurenci. 

 Vyznáváme hodnoty jako profesionalita, vlídnost a otevřenost vůči 
klientům. 

 Chceme být moderní, stabilní a vyhledávanou zdravotnickou firmou, 
umožňující kontinuální rozšiřování znalostí a dovedností svých 
pracovníků. 

 Chceme být renomovanou zdravotnickou vzdělávací a výzkumnou 
institucí. 
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Projekt Implementace Národních akreditačních standardů (NAS) 
dle Spojené akreditační komise ČR (SAK) v KZ

Souhrnná informace k projektu (interní označení 148/IN/2015)

• 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 (postupný 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.

Projekt probíhal od roku 2015 do října 2019, kdy bylo akreditováno všech pět nemocnic Krajské zdravotní, a. s.

• Nemocnice Děčín, o. z. úspěšně akreditována, platnost akreditace do 27. 11. 2021

• Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. úspěšně akreditována, platnost akreditace do 13. 12. 2021

• Nemocnice Most, o. z. úspěšně akreditována, platnost akreditace do 23. 5. 2022

• Nemocnice Chomutov, o .z. úspěšně akreditována, platnost akreditace do 26. 6. 2022

• Nemocnice Teplice, o. z. úspěšně akreditována, platnost akreditace do 11. 9. 2022
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Projekt Implementace Národních akreditačních standardů (NAS) 
dle Spojené akreditační komise ČR (SAK) v KZ

Závěrečná zpráva o průběhu projektu byla předložena Představenstvu KZ v lednu 2020 a činnost projektových struktur
byla ukončena.

Veškeré činnosti související s pokračujícím naplňováním požadavků akreditačních standardů, zvyšováním kvality
a bezpečí poskytované péče a dále také se zajištěním pokračující reakreditace přešly v rámci Integrovaného systému
řízení KZ do existujících organizační struktur:

 Rada Integrovaného systému řízení KZ (poradní orgán generálního ředitele KZ)

 Rada pro kvalitu jednotlivých nemocnic KZ (poradní orgán ředitele zdravotní péče o. z.)

 Samostatné oddělení interního auditu a kontroly

 Manažeři kvality jednotlivých nemocnic KZ

Očekávané termíny reakreditací jsou plánovány v letech 2021 – 2022.

Vzhledem k očekávanému rozšíření Krajské zdravotní, a. s., o litoměřickou nemocnici, 
plánujeme implementaci akreditačních standardů i zde.
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Certifikát o udělení akreditace na základě splnění 
akreditačních standardů SAK ČR získala v roce 2018 děčínská 

nemocnice a ústecká Masarykova nemocnice   
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Certifikát o udělení akreditace na základě splnění 
akreditačních standardů SAK ČR získala v roce 2019 mostecká, 

chomutovská a teplická nemocnice



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

Vzdělávací institut a Vědecká rada Krajské zdravotní
- podpora vědy a odborného profesního rozvoje

Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a. s. (VIKZ):
• kvalitní odborné vzdělávání lékařů, nelékařských profesí a 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, certifikované kurzy MZČR, podpora lékařů při předatestační přípravě, zajištěním agendy
praxí pro studenty lékařských fakult

• řeší problematiku reakreditací a akreditací nových pracovišť pro postgraduální vzdělávání lékařů i nelékařů
• zajištuje technické zázemí a odbornou podporu pro audiovizuální prezentaci činnosti nemocnic KZ

Podpora vědeckovýzkumné činnosti 
– Interní granty Krajské zdravotní, a. s.  

Generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., vyhlásil k 4. 5. 2020 7. kolo grantové soutěže v rámci Interní grantové
podpory vědecké, výzkumné a inovační činnosti zaměstnanců KZ, na léta 2020 až 2023. Předpokladem soutěže je
předložení grantového projektu v souladu s aktuálními pravidly Interní grantové podpory vědecké, výzkumné
a inovační činnosti zaměstnanců KZ. Alokace této výzvy je max. 5 milionů Kč v závislosti na kvalitě předložených
projektů. V předchozích šesti kolech poskytla Krajská zdravotní, a. s., interní grantovou podporu v celkové výši
18 milionů Kč.
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Podpora vědeckovýzkumné činnosti –
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a. s.

MŠMT ČR rozhodlo dne 9. 7. 2020 na základě žádosti a dodaných
podkladů zapsat Krajskou zdravotní, a. s., do seznamu výzkumných
organizací. KZ se tak řadí po bok velkých fakultních nemocnic.
Zapsáním společnosti do seznamu výzkumných organizací dosáhla
společnost významného strategického cíle.

Pro Krajskou zdravotní, a. s., je to nejen prestižní záležitost, ale i přínos
pro vědeckou, výzkumnou a vzdělávací činnost. Získáním tohoto statutu
se nejen zvýší odbornost mladých lékařů v jednotlivých oborech, což je
velkým přínosem pro samotnou organizaci. Možnosti profesního růstu
také přilákají do KZ další odborníky, kteří se kromě samotné léčby
věnují i výzkumu. A na tom budou profitovat pacienti z celého
Ústeckého kraje.

Výzkumná organizace zapsaná v seznamu výzkumných organizací
nemusí opakovaně různým orgánům státní správy prokazovat, že
splňuje definiční znaky organizace pro výzkum a šíření
znalostí stanovené předpisy EU a orgány státní správy nemusí
u subjektů zapsaných v seznamu zkoumat, zda splňují definici
organizace pro výzkum a šíření znalostí stanovenou předpisy Evropské
unie.
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Výroční vědecké konference

Zdravotníci z ústecké Masarykovy nemocnice
převzali ocenění za výsledky v oblasti vědy
a výzkumu za rok 2018. Devátý ročník konverence,
spojený s oslavou 125. výročí nemocnice, proběhl
v Severočeském divadle dne 22. května 2019, pod
záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha
Bubeníčka a předsedy představenstva Krajské
zdravotní, a. s., Ing. Jiřího Nováka.

Dne 15. 10. 2019 se v zámečku Větruše v Ústí nad Labem
uskutečnil šestý ročník Výroční vědecké konference Krajské
zdravotní, a. s., udílení cen Vědecké rady KZ za nejlepší
výsledky v oblasti vědy a výzkumu v roce 2018.
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KZ patří mezi stovku českých firem s největšími tržbami
Krajská zdravotní, a. s., si v českém ekonomickém prostředí drží vysoký kredit. Po umístění v roce 2018 mezi
stovkou nejstabilnějších firem v ČR v rámci samostatné kategorie žebříčku CZECH TOP 100 (11. příčku v Česku ovládla
KZ dle počtu zaměstnanců), dle CZECH Stability Rating figuruje největší poskytovatel zdravotní péče v Ústeckém kraji
v deváté desítce TOP 100 dle tržeb 2018. A to s tržbami ve výši 7 103 592 tisíc Kč - jako druhé ze tří ve stovce
umístěných zdravotnických zařízení.

Krajská zdravotní, a. s., navázala na úspěch v roce
2018, kdy společnost získala Národní cenu České
republiky za společenskou odpovědnost. V programu
Start plus Národní ceny ČR v kategorii „Podnikatelský
sektor – velká organizace“ získala prestižní ocenění
„Organizace způsobilá pro program Excelence“
a mezinárodní certifikát Committed to Excellence
2 Star, který je oprávněna využívat tři roky.

Krajská zdravotní, a. s., byla letos zařazena mezi
uchazeče o účast v Národní ceně kvality České
republiky, v programu EXCELENCE.

Krajská zdravotní, a. s., se tradičně účastní Cen hejtmana Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost
v kategorii „Podnikatelský subjekt“, 5. ročník této soutěže byl vyhlášen v roce 2019 Ústeckým krajem a Hospodářskou
a sociální radou Ústeckého kraje spolu s Radou kvality ČR. Krajská zdravotní, a. s., se dále každoročně účastní
celostátní soutěže „BEZPEČNÁ NEMOCNICE“, kterou vyhlašuje Kraj Vysočina pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina.
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Osobnosti Ústeckého kraje 

Osobností Ústeckého kraje prestižní čtenářské ankety Osobnost roku 2019 Ústeckého kraje v kategorii Podnikání
a management se stal Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s. Ocenění si zasloužil za úspěšný rozvoj
všech pěti krajských nemocnic, jejich postupnou revitalizací a vznikem nových pracovišť. Významně se podílel na
záchraně statutu komplexního onkologického centra, na zajištění podmínek pro vznik a rozvoj kardiochirurgie a na
realizaci projektu dostupnosti magnetické rezonance pro pacienty ve všech nemocnicích KZ. Umístění v CZECH TOP
100, akreditace nemocnic a Národní ceny kvality ČR jsou vzkazem pro veřejnost, že může očekávat velmi kvalitní
úroveň poskytovaných služeb. Cenu převzal z rukou předsedy představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiřího
Nováka. Výsledky 9. ročníku byly slavnostně vyhlášeny 19. února 2020 v Zahradním domě v Teplicích. Nad akcí
převzal osobní záštitu hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

V kategorii Dobrý skutek se stala
osobností Ústeckého kraje Kateřina
Vaníčková, sestra z Neurologického
oddělení Nemocnice Chomutov, o.
z. Ocenění získala za záchranu
lidského života po autonehodě.
Spolu se sanitářkou Lenkou
Řeháčkovou, ačkoliv samy otřesené,
okamžitě vyprostily a kvalitně
zresuscitovaly téměř do plného
vědomí zkolabovaného řidiče.
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Krajská zdravotní vše směřuje k jasnému cíli - získání statutu 
Centra komplexní vysoce specializované kardiovaskulární péče

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. Šlo o další krok na cestě k získání statutu Centra
komplexní vysoce specializované kardiovaskulární péče. V návaznosti na výsledek tohoto výběrového řízení byla
uzavřena kontraktační jednání se zdravotními pojišťovnami. Smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování
a úhradě akutní lůžkové péče v oboru kardiochirurgie byly úspěšně uzavřeny a od 1. 7. 2019 tuto péči pojišťovny
hradí.

Krajská zdravotní, a. s., vytvořila příznivé podmínky
pro vznik oddělení kardiochirurgie ve spolupráci
s kardiologickou klinikou a oddělením
kardioanesteziologie. Všechna tato pracoviště tvoří
kardiocentrum. S budoucností kardiocentra v ústecké
Masarykově nemocnici souvisí zcela nový nemocniční
pavilon pro kardiocentrum - kardiologickou kliniku
a kardiochirurgii včetně operačních sálů, intenzivní
péče, intermediární péče, standardních lůžek
a ambulancí. Na přípravě této významné investiční
akce představenstvo a management společnosti
usilovně pracuje. Nová jednotka intenzivní péče
kardiochirurgického oddělení byla pro pacienty
dokončena v závěru roku 2019.
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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 



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

Kardiocentrum ústecké Masarykovy nemocnice Krajské zdravotní, a.s., navázalo po Nemocnici Na Homolce spolupráci
s dalším špičkovým pražským pracovištěm. Memorandum o spolupráci podepsali zástupci Institutu klinické
a experimentální medicíny (IKEM) a Krajské zdravotní, a. s. Spolupráce je zaměřena na oblast kardiovaskulární
chirurgie pro Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem. Podle memoranda bude v dohodnutých případech IKEM
poskytovat pacientům KZ specializovanou akutní a elektivní péči v oboru kardiovaskulární chirurgie. Obě zdravotnická
zařízení si přejí spolupracovat také v kardiovaskulárním výzkumu.

Krajská zdravotní spolupracuje se špičkovými pracovišti

Další spolupráce Krajské zdravotní, a. s., probíhá s transplantačním
centrem IKEM. Umožňuje, aby byly transplantovány orgány
každoročně desítkám pacientů. Díky specialistům Kliniky
anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny ústecké
nemocnice se mohl uskutečnit i transport bijícího srdce do
pražského IKEM, jehož týmy na začátku října loňského roku použily
poprvé v Česku novou metodu odběru orgánu – srdce – umožňující
jeho přesun ve fyziologických podmínkách od zemřelého dárce
k příjemci.
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Dalším z nevýznamnějších projektů vedení Krajské zdravotní, a.s., je zachování péče o onkologické pacienty v Ústeckém
kraji, a to v plném rozsahu, tedy včetně zachování plnohodnotné onkologické péče v chomutovské nemocnici. Podařilo se
získat statut Centra vysoce specializované onkologické péče pro dospělé Krajské zdravotní, a.s. – s místem v Ústí nad
Labem V Podhájí a v Chomutově, na dobu do 31. 12. 2025. Významnou realizací byl projekt modernizace a dovybavení
obou onkologických pracovišť v Ústí nad Labem i Chomutově. Onkologičtí pacienti z celého Ústeckého kraje jsou tak
léčeni na nejmodernějších špičkových zdravotnických přístrojích a prostory nabízí důstojnější zázemí pro léčbu.

V ústeckém Centru komplexní onkologické péče (CKOC) V Podhájí bylo během čtyřleté revitalizace vynaloženo
vč. pořízení přístrojové techniky téměř 290 milionů korun vč. DPH. Do chomutovského pracoviště 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 520 mil. Kč, tedy více než půl miliardy korun.

Komplexní onkologické centrum KZ (KOC) 
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Představenstvu a managementu společnosti se podařilo naplnit projekt dostupnosti pro obyvatele Ústeckého kraje
vysoce specializovaných pracovišť magnetické rezonance (MR), která slouží pacientům v každé z pěti nemocnic KZ.
Pracoviště MR vzniklo v roce 2018 v chomutovské nemocnici, nový provoz představila KZ letos v únoru v mostecké
nemocnici. V případě této vysoce specializované zdravotnické techniky investovala do špičkového, nejmodernějšího
přístroje. Magnetická rezonance Ingenia Ambition je prvním ve střední a východní Evropě instalovaným přístrojem nové
generace společnosti Philips. V březnu KZ zahájila provoz MR v děčínské nemocnici, v dostavbě pavilonu „I“, kde navíc
vznikl nový interní příjem a rekonstruováno bylo pracoviště gastroenterologie. Spolu s pracovišti v Masarykově
nemocnici, kde jsou MR dvě (1,5 T a 3 T) a s nemocnicí v Teplicích, disponuje KZ celkem šesti magnetickými
rezonancemi.

Nové modality magnetické rezonance 
v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s.
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Zcela nový urgentní příjem v teplické nemocnici funguje již od listopadu 2018. V měsíci květnu 2020 představilo vedení
Krajské zdravotní, a. s., dokončený nový objekt operačních sálů, sterilizace a ARO Nemocnice Teplice, o. z. Jedná se
o největší investiční akci v dosud třináctileté historii Krajské zdravotní, a. s., za bezmála 400 mil. Kč. Zdravotníci dostali
ke své práci prostředí odpovídající standardům třetího tisíciletí a v něm nejmodernější vybavení a zdravotnickou
techniku. V nových operačních sálech bude realizováno veškeré současné spektrum operačních výkonů, které jsou
v teplické nemocnici prováděny. Operovat zde budou cévy, klouby, břišní dutiny a provádět laparoskopické zákroky. Na
základě rozhodnutí představenstva Krajské zdravotní, a. s., došlo oproti původnímu záměru k dostavbě ještě jednoho
nadzemního podlaží pro umístění ARO a JIP.

Urgentní příjmy a nové operační sály
v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s.
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Krajská zdravotní, a. s., má v plánu v letech 2020 – 2023 realizovat investiční záměry, které umožní dostavbu tří jejích
nemocnic. Poté, co v Teplicích dobudovala nový pavilon pro centrální operační sály, centrální sterilizaci a ARO, postaví
moderní pavilony se stejnou náplní a navíc s dosud chybějícími urgentními příjmy v Děčíně a Chomutově,
s předpokládanými náklady asi 850 milionů Kč respektive 535 milionů Kč. V Ústí nad Labem, vyroste nový pavilon
s operačními sály, JIP a standardními lůžkovými odděleními, kam přestěhuje i celé ústecké Kardiocentrum včetně
kardiochirurgie. Zde předpokládá náklady přibližně 1 350 mil. Kč. Uvedené částky zahrnují i vybavení zdravotnickou
technikou. Strategické investiční akce získaly podporu Ústeckého kraje formou investiční dotace. V úterý 23. června
2020 představitelé Ústeckého kraje a Krajské zdravotní podepsali smluvní dokumenty, na jejichž základě ÚK poskytne KZ
na období let 2020 – 2032 investiční dotaci 3 miliardy korun. Zastupitelstvo ÚK o investiční dotaci největšímu
poskytovateli lůžkové zdravotní péče v České republice rozhodlo na svém jednání v pondělí 22. června.

Strategické investice Krajské zdravotní, a. s.

Ústecký kraj podpoří Krajskou zdravotní, a. s.,
rovněž při obnově a doplnění vybavení
Komplexního onkologického centra. Plánované
náklady na pořízení a instalaci zdravotnické
techniky, mezi níž je i přístroj PET/CT pro
Oddělení nukleární medicíny v Nemocnici
Chomutov, o. z., a lineární urychlovač včetně
příslušenství pro Onkologické oddělení
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem,
o. z., dosahují částky celkem 245 milionů Kč.
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Strategické investice Krajské zdravotní, a. s. – dostavby 
nemocnic v Ústí nad Labem, Chomutově a Děčíně
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Dalším z významných dlouhodobých projektů vedení Krajské zdravotní, a. s., je mít iktové centrum v každé své
nemocnici. Centrum vysoce specializované cerebrovaskulární péče Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem je jedním ze 13 center v ČR poskytujících nejvýše specializovanou péči u pacientů s cévním
onemocněním mozku, a to jak v oblasti primární, tak v oblasti sekundárně preventivní. Provoz centra zajišťuje velmi
dobře fungující spolupráce neurologického oddělení, radiologické kliniky, neurochirurgické kliniky, kliniky anesteziologie,
perioperační a intenzivní medicíny, rehabilitačního oddělení a v neposlední řadě Emergency. Ústecké Komplexní
cerebrovaskulární centrum v rámci celé ČR patří dlouhodobě mezi tři nejvýkonnější. Krajská zdravotní, a. s., má iktová
centra v děčínské, teplické a chomutovské nemocnici. Dalším krokem k získání statutu iktového centra v mostecké
nemocnici, kde iktové centrum připravuje, bylo vybudování lůžkové rehabilitace v Zahražanech.

Iktová centra Krajské zdravotní
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Krajská zdravotní, a. s., počátkem září 2019 uvedla v teplické nemocnici do provozu nové nefrologicko-dialyzační
oddělení disponující nejmodernější technologií odstraňující z krve nemocného odpadní látky metabolismu
a nadbytečnou vodu. Vedle poraden je základem oddělení dialyzační středisko se 14 dialyzačními přístroji pro
zajištění akutní a intermitentní dialýzy. Provoz střediska byl plně zahájen 1. října.

Komfortní dialyzační středisko KZ v teplické nemocnici 

Nefrologicko-dialyzační oddělení v teplické nemocnici je ambulantní zařízení, které zajišťuje péči o klienty
s onemocněním ledvin a nemocné se selháním ledvin, kteří potřebují náhradu jejich funkce. Primářkou oddělení je
od 1. 3. 2020 MUDr. Kateřina Kotherová, vrchní sestrou od 1. 6. 2020 je Bc. Zuzana Křehlová. Dalším lékařem
pracujícím na oddělení je mj. MUDr. Josef Půta.
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Nová budova FZS UJEP v ústecké Masarykově nemocnici

Představitelé Krajské zdravotní, a. s., dlouhodobě úzce spolupracují se
zástupci Fakulty zdravotnických studií (FZS) Univerzity J. E. Purkyně (UJEP)
v Ústí nad Labem.

Univerzita začala v areálu ústecké nemocnice se stavbou objektu pro
Fakultu zdravotnických studií UJEP. Náklady činí 450 mil. Kč. Předávat
dílo akademikům budou stavaři za 26 měsíců. Budova fakulty přímo
v nemocničním areálu vedle zefektivnění výuky a užšího kontaktu
studentů se zdravotnickými pracovišti může zvýšit i zájem absolventů
o práci v krajských nemocnicích.
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Příprava na začlenění Nemocnice Litoměřice, a.s., 
do Krajské zdravotní, a. s.

Ve věci připravovaného začlenění litoměřické nemocnice do Krajské zdravotní, a. s., proběhla řada jednání mezi
zúčastněnými stranami: Ústeckým krajem, Krajskou zdravotní, a. s., Městem Litoměřice a Nemocnicí Litoměřice, a.s.,
včetně videokonferencí v období pandemie COVID-19. Zaměstnanci pracovní skupiny KZ odvedli mnoho práce a všechny
přípravy proběhly v předem stanoveném plánu dle „Harmonogramu činností směřujících k převodu obchodního závodu
Nemocnice Litoměřice, a.s., na Krajskou zdravotní, a.s., a zajištění jejího následného provozu“, a „Přehledu činností
a úkolů členů pracovního týmu k převodu nemocnice Litoměřice v souvislosti se zamýšleným převodem obchodního
závodu Nemocnice Litoměřice, a.s., na Krajskou zdravotní, a.s., v odpovědnosti jednotlivých útvarů KZ, podílejících se
na uskutečnění převodu obchodního závodu.“
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Krajská zdravotní – nemocnice Ústeckého kraje
Základní, specializovaná a superspecializovaná péče

VYSOCE SPECIALIZOVANÁ CENTRA – aktuální prodloužení statutů center

• Centrum vysoce specializované hematoonkologické péče pro děti, které nedisponuje transplantační 
jednotkou MNUL – Statut do 31. 12 2023

• Centrum vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii MNUL – Statut do 31. 12 2024

• Centrum vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii NEMMO - Statut do 31. 12 2024

• Centrum vysoce specializované onkologické péče pro dospělé - KOC – Statut do 31. 12. 2025

• Mamodiagnostické centrum – provádění mamárního screeningu NEMCV – Statut do 31. 12. 2022

• Centrum vysoce specializované pneumoonkochirurgické péče MNUL – Statut do 31. 12. 2022

• Centrum vysoce specializované zdravotní péče v oblasti onkogynekologie MNUL – Statut do 31. 12. 2023

• Centrum vysoce specializované onkourologické péče – Statut do 31. 12. 2025

• Centrum vysoce specializované komplexní péče pro léčbu dětského diabetu - Statut do 31. 12. 2022

• Centrum vysoce specializované péče pro roztroušenou sklerózu a neuromyelitis optica NEMTP –
Statut do 31. 12. 2025
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Krajská zdravotní – nemocnice Ústeckého kraje
Základní, specializovaná a superspecializovaná péče

VYSOCE SPECIALIZOVANÁ CENTRA

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 

• Centrum vysoce specializované traumatologické péče pro dospělé

• Centrum vysoce specializované traumatologické péče pro děti

• Centrum vysoce specializované cerebrovaskulární péče

• Centrum vysoce specializované kardiovaskulární péče 

• Oddělení centrální endoskopie – provádění screeningu nádorů kolorekta

Nemocnice Děčín, o. z.

• Centrum vysoce specializované péče o pacienty s iktem

Nemocnice Teplice, o. z.

• Centrum vysoce specializované péče o pacienty s iktem

Nemocnice Chomutov, o. z.

• Centrum vysoce specializované péče o pacienty s iktem

Nemocnice Most, o. z. 

• Oddělení centrální endoskopie - provádění screeningu nádorů kolorekta

• Centrum vysoce specializované péče o pacienty s iktem
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Krajská zdravotní – nemocnice Ústeckého kraje
nová pracoviště v organizační struktuře v roce 2020

Vznik nových zdravotnických pracovišť

• Oddělení klinické psychologie MNUL (od 1. 1. 2020)

• Centrum biologické léčby pro obor revmatologie při 
Interním oddělení II. v NMO (od 1. 1. 2020)

• Ortopedická klinika MNUL (od 1. 3. 2020)

• Nefrologická ambulance NCV (od 1. 3. 2020)

• Oddělení nemocniční hygieny KZ (od 1. 5. 2020)

Vznik nezdravotnických pracovišť

• Středisko pro vzdělávání a přípravu cizinců 

(od 1. 1. 2020)
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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. S účinností od 1. 1. 2021 bude KZ, a.s. zapojena do 3. fáze EET.

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.

80



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

Plnění zavedených zákonných povinností
Úsek řízení lidských zdrojů

81

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. Činnosti v oblasti ochrany osobních
údajů se přesunuly do fáze operativního průběžného zlepšování a řešení otázek a záležitostí, které se postupně
objevují a budou objevovat i v budoucnu, jelikož ochrana osobních údajů je nekončící organický proces postupného
vývoje a zlepšování. Oblasti GDPR je proto věnována kontinuální pozornost.

Dosud nebyl zaznamenán žádný bezpečnostní incident porušení zabezpečení osobních údajů.
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Plnění zavedených zákonných povinností
Právní oddělení

Uveřejňování smluv v registru smluv

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 prvního pololetí roku 2020 bylo platně v registru smluv uveřejněno celkem 6 613 smluv, kde jednou ze
smluvních stran je Krajská zdravotní, a.s., přičemž z uvedeného počtu uveřejněných smluv odeslala Krajská zdravotní,
a.s., k uveřejnění 5 783 smluv, ve zbývajících 830 případech byla publikujícím subjektem (subjektem, který odeslal
smlouvu k uveřejnění v registru smluv) druhá smluvní strana. Ode dne účinnosti zákona o registru smluv do 30. 6. 2020
bylo uveřejněno 37 677 smluv uzavřených Krajskou zdravotní, a.s.
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Soulad s pravidly
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Compliance program pro Krajskou zdravotní, a.s.

I compliance aktivity společnosti byly ovlivněny šířením nového typu koronaviru. V prvním polovině roku 2020 tak
byla největší pozornost věnována pravidelnému dennímu informování o aktuálním znění mimořádných opatření
Ministerstva zdravotnictví, příp. usnesení vlády. Vedoucím pracovníkům byly bez zbytečného odkladu (i o víkendech)
zasílány přehledy ukládaných povinností tak, aby Krajská zdravotní, a.s., neporušovala povinnosti ani tehdy, když
byly ukládány s okamžitou účinností (např. v pozdních pátečních hodinách).

I nadále jsou vykonávány systematické činnosti týkající se aktuálnosti revizi řízené dokumentace. Krajská zdravotní,
a.s., má více než 9 000 dokument a většina z nich již byla během posledního roku zrevidována. Nyní je revize řízené
dokumentace prováděna i se zaměřením na provázanost řízené dokumentace s nemocničním informačním
systémem.

I nadále jsou dílčí činnosti vykonávány v oblasti vzdělávání zaměstnanců (včetně vypracování koncepčních dokumentů
k systematickému využívání aplikace na e-learning), obchodního procesu či oblasti plnění povinností na úseku BOZP a
PO.
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Interní a externí audity
Úsek interního auditu a kontroly

84

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 2019 bylo provedeno 354 interních auditů, z nich bylo 9 mimořádných. Mimořádné audity byly zařazeny během
roku dodatečně na základě požadavků vedoucích oddělení, klinik nebo úseků. V mimořádných auditech byla stanovena
prověřovaná kritéria dle požadavků žadatelů v návaznosti na platnou legislativu. Z auditů bylo 394 doporučení a 11 neshod, které
byly neprodleně řešeny.

K 30. 6. 2020 bylo provedeno celkem 18 interních auditů, z celkem plánovaného počtu 71 pro rok 2020. Z auditů bylo 12
doporučení a žádná neshoda. Od března do poloviny června roku 2020 se z důvodů pandemie COVID-19 interní audity nekonaly.

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

V roce 2019 bylo celkem 216 externích auditů. V 77 případech dozorové orgány konstatovaly neshody. Hodnota poměru neshod
a auditů je 35,65%, tento ukazatel má v dlouhodobém sledování klesající tendenci, což potvrzuje, že nastavený proces přípravy na
ohlášené externí audity je správný. Za velký úspěch lze považovat udělení „Certifikátu o udělení akreditace“ v Nemocnici Most,
o.z., v Nemocnici Chomutov, o.z a v Nemocnici Teplice, o.z. od Spojené akreditační komise, o.p.s v měsících květen, červen a září
v roce 2019 s účinností do roku 2022. Úspěchem bylo bezproblémové absolvování 13 dozorových auditů v průběhu roku
(v měsících květen až září) 2019 od ČIA, o.p.s. (Český institut pro akreditaci), ve zdravotnických laboratořích, během kterých byly
identifikovány dvě neshody.

V roce 2020 ke dni 30.6.2019 bylo provedeno 79 externích auditů. Ve 29 případech byla dozorovými orgány konstatována
neshoda. Hodnota poměru neshod a auditů je 36,70%.
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Nemocniční ombudsman KZ
Nemocniční ombudsman KZ se zabývá vyřizováním podání směřujících do všech pěti nemocnic Krajské zdravotní, a. s.,
kdy se jedná o:

• stížnosti

• žádosti

• podněty či návrhy nebo upozornění apod.

• žádosti o náhradu újem souvisejících s poskytováním zdravotních služeb, jako např.

- bolestné

- ztížení společenského uplatnění

- osobnostní újmy atp.

• podání uplatňující a řešící práva fyzických osob dle GDPR.

Nemocniční ombudsman KZ kromě uvedených podání vede evidenci všech soudních sporů vedených proti KZ
týkajících se poskytování zdravotní péče a pro tyto spory zajišťuje příslušné podklady, vyjádření či důkazní prostředky
pro potřeby smluvní advokátní kanceláře.

Kancelář Nemocničního ombudsmana KZ 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 KZ rovněž eviduje a dále vyřizuje a zprostředkovává všechna pochvalná podání
a poděkování směřujících do nemocnic Krajské zdravotní, a. s. a odpovídá na ně.
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Nemocniční ombudsman KZ
Za období leden až červen 2020 bylo na všech pět nemocnic Krajské zdravotní, a. s., podáno celkem 58 stížností

Z toho : 

• 18 stížností se týkalo poskytování zdravotní péče

• 40 stížností směřovalo na jednání s pacientem

Z uvedeného počtu stížností byly vyhodnoceny jako důvodné 3 stížnosti a  všechny se týkaly jednání s 
pacientem.

Dále bylo Kanceláří ombudsmana KZ, a.s. řešeno a vyřízeno dalších 30 ostatních podání, nespadajících 
pod předem uvedené, kdy šlo o žádosti o pomoc, o rady či vysvětlení nebo o názor nebo posouzení 
nějakého problému žadatele.

Za období leden až červen roku 2020 podáno nemocnicím Krajské zdravotní, a.s. zasláno 319 poděkování za 
poskytnutou péči.
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Nemocniční ombudsman KZ
Přehled podání dle jednotlivých nemocnic KZ v roce 2019

Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o. z.: 19 stížností (z toho 1 důvodná - na jednání s pacientem) 

85 pochvalných podání

Nemocnice Děčín, o. z.: 11 stížností

57 pochvalných podání

Nemocnice Teplice, o. z.: 9 stížností (z toho 1 důvodná - na jednání s pacientem)

66 pochvalných podání

Nemocnice Most, o. z.: 13 stížností

38 pochvalných podání 

Nemocnice Chomutov, o. z.: 6 stížností (z toho 1 důvodná – na jednání s pacientem

73 pochvalných podání
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Kybernetická bezpečnost
Úsek řízení informačních systémů

Krajská zdravotní, a. s., již druhým rokem naplňuje požadavky zákona o kybernetické bezpečnosti kladené na správce systémů
základní služby ve zdravotnictví. Za toto období se podařilo zavést většinu zákonem požadovaných organizačních opatření, které jsou
nyní zaváděny do provozu celé společnosti. V souladu s organizačními opatřeními byli realizovány i kroky, které vedou k zavádění
technických opatření vyžadujících zákonem. Testujeme několik bezpečnostních technologií, které nám pomohou přesněji stanovit
priority pro dobudování ochranného perimetru nejenom podle požadavků zákona, ale i s ohledem na vývoj hrozeb v kybernetické
prostoru. Bohužel vektory útoků se neustále zdokonalují a proto musíme pořád držet krok s tímto trendem. I přes všechna opatření,
které zavedeme jak na základě požadavků zákona, tak bezpečnostní praxe nebude možné říct, že budeme 100% chráněni. Našim
primárním cílem je snížit možná rizika útoku na takovou úroveň aby škody, které možný útok způsobí byli minimální a v ideálním
případě je naši uživatelé ani nezaznamenali.

Ve spolupráci s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (dále jen „NÚKIB“) jsme provedli scan zranitelností
našeho perimetru a následně jsme naplnili požadavky, které byli definovány reaktivním opatřením vydaným úřadem, v době kdy
společnost čelila pandemii COVID-19. I díky nasazení celého týmu ICT se podařilo úspěšně odolat masívním útokům, kterým čelili
všechny české nemocnice.

V roce 2020 je předpokládaná výše investičních výdajů do oblasti kybernetické bezpečnosti v objemu 20 000 000 Kč
včetně DPH.
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Poskytování lékárenské péče
Odbor nemocničních lékáren a zdravotnického zásobování

Krajská zdravotní, a. s., v první polovině roku 2020 v oblasti poskytování lékárenské péče:

• operativně zajišťovala veškeré služby veřejné lékárny po dobu vyhlášeného nouzového stavu bez významnějších
omezení;

• pružně reagovala a implementovala veškeré legislativní změny při výdeji léčiv, včetně přípravy využívání lékového
záznamu pacienta pro zvýšení bezpečnosti při užívání léčivých přípravků;

• zavedla možnost vydat léčivé přípravky na e-Recept na základě předloženého občanského průkazu pacienta.
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Odbor nemocničních lékáren a zdravotnického
zásobování současně zajišťoval přebírání a následnou
distribuci osobních ochranných pomůcek získaných z darů
poskytnutých Ústeckým krajem, MZČR a MVČZ.
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Vývoj obchodní marže lékáren KZ v roce 2020

V důsledku vyhlášeného nouzového stavu v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19 došlo k poklesu obchodní
marže veřejných lékáren provozovaných KZ, po jeho skončení se situace rychle stabilizovala.
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Krajská zdravotní, a. s., nemocnice Ústeckého kraje
představení prostřednictvím příloh - přehledů investičních akcí
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Přehled stavebních a strojních investičních akcí dokončených, realizovaných a připravovaných 
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Plnění cílů…
• plynule zajišťujeme dostupnou a kvalitní zdravotní péči zejména pro obyvatele Ústeckého kraje

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

• průběžně zajišťujeme systémovou obnovu zdravotnické techniky

• pravidelně zajišťujeme obnovu sanitních vozidel a efektivní poskytování zdravotnické dopravní služby 

• pokračujeme v realizaci úspěšného stipendijního programu a náboru personálu

• spolupracujeme s lékařskými a zdravotnickými fakultami univerzit

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

• vybudovali jsme mj. lůžkovou rehabilitaci v Mostě z důvodu potřeby pro získání statutu iktového centra, které 
v mostecké nemocnici, jediné z nemocnic KZ, chybí

• dokončili jsme výstavbu operačních sálů a nového ARO v Teplicích

• pokračujeme v realizaci stavebních projektů - centrální operační sály (kardiocentrum) v Ústí nad Labem, urgentní 
příjmy a nové pavilony intenzivní péče a chirurgie v Děčíně a Chomutově … a další realizace v každé z nemocnic KZ

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

• realizujeme zajištění dialyzačních provozů v režii Krajské zdravotní

• získali jsme akreditaci Spojené akreditační komise, o.p.s., pro všech pět nemocnic s platností do 2021 a 2022

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

• šíření nákazy způsobující onemocnění COVID-19 v České republice
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