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• Krajská zdravotní, a.s. (KZ) jako největší poskytovatel lůžkové zdravotní péče v ČR reagovala na situaci
ihned po potvrzení nemoci COVID-19 u prvních nemocných v neděli 1. března 2020,

• 2. března ve své ústecké nemocnici vyčlenila jednu stanici infekčního oddělení pro izolaci pacientů
s podezřením na nákazu koronavirem a pacienty pozitivní, s probíhajícím onemocněním, jejichž stav vyžaduje
pobyt v nemocnici,

• souběžně s prvními opatřeními se začal scházet pandemický štáb: nejprve 3x denně, potom 1x týdně pro KZ
s řediteli zdravotní péče a 4x týdně pro Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o. z. (MNUL), potom 1x
týdně pro MNUL a pro KZ cca 1x za 4 týdny, resp. dle situace.

První pacienti COVID-19 pozitivní
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Okamžité reakce k zamezení šíření nákazy koronavirem
• Od 7. března 2020 proškolení zaměstnanci Krajské zdravotní, a. s., zajišťovali společně se ZZS Ústeckého kraje

odběry vzorků k laboratorním testům u osob indikovaných Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje (KHS)
s podezřením na nákazu koronavirem, a to návštěvami v místě jejich bydliště (výjezdy ukončeny po zahájení
činnosti odběrových míst v nemocnicích KZ),

• výjezdy na vyžádání Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje (KHS) pokračovaly dál – do domovů pro seniory,
léčeben a dalších zařízení poskytujících sociální služby,

• reakce KZ na opatření Vlády ČR k zamezení šíření nákazy koronavirem byla okamžitá nebo je i předcházela:
s účinností od 3. 3. vydala na doporučení KHS zákaz návštěv na lůžkových stanicích rizikových oddělení v ústecké
a mostecké nemocnici, od 4. 3. na všech lůžkových stanicích KZ, následoval zákaz přítomnosti otců u porodu, zákaz
příjmu nových pacientů následné lůžkové léčebně rehabilitační péče aj.

S ohledem na výtečné zvládnutí situace na
začátku koronavirové infekce, které předvedl
tým jediného infekčního oddělení
v Ústeckém kraji v čele s primářem MUDr.
Pavlem Dlouhým, jsem přesvědčen, že i další
prověrky zvládneme.

Ukázková profesionalita a vysoké nasazení zaměstnanců v první
linii jsou obdivuhodné. Chtěl bych jim všem poděkovat
a povzbudit je do dalších dní. Budeme to všichni bez rozdílu
potřebovat,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva
Krajské zdravotní, a. s.
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Postupné omezování plánované odkladné operativy
• Krajská zdravotní, a. s., zřídila na svých webových stránkách záložku pro sdílení důležitých informací týkající se

opatření proti nákaze způsobující onemocnění COVID-19. Informace průběžně poskytuje veřejnosti a svým
zaměstnancům i prostřednictvím Intranetu a sociálních sítí a vydáváním vlastních tiskových zpráv a sdělení,

• Krajská zdravotní, a. s., začala se zvyšujícím počtem pacientů s onemocněním COVID–19 ve všech svých
nemocnicích od poloviny března postupně omezovat plánovanou odkladnou operativu a ordinační hodiny
odborných ambulancí a poraden,

• všechna zdravotnická pracoviště KZ nepřetržitě reagovala na aktuální vývoj onemocnění COVID-19 v ČR a
připravovala se na co nejracionálnější obnovení provozu neakutních ambulancí a zahájení plánované operativy,
která byla redukována z důvodu šíření koronaviru SARS-CoV-2,

Všichni, kteří se podílejí nejen na realizaci opatření
s epidemiologickou skutečností, s níž jsme se ještě
nesetkali, si zaslouží poděkování i obdiv k profesionálnímu
přístupu. Máme před sebou velmi náročné období, které
bude dál důkladně prověřovat veškerý personál.
Pandemický štáb se schází každý den a o velkém
pracovním nasazení jeho členů se denně přesvědčuji,“ řekl
Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ.
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Třídění pacientů a nová odběrová místa
• Krajská zdravotní, a. s., postupně od čtvrtka 19. března zavedla v každé ze svých nemocnic třídění do nich

přicházejících pacientů a ve spolupráci s KHS Ústeckého kraje zprovoznila místa pro odběr vzorků od osob
s indikovaným podezřením z nákazy na laboratorní testy (19. 3. v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích a Mostě,
20. 3. v Chomutově),

• hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a vedení Krajské zdravotní, a. s., se seznámili, jak přijatá opatření
fungují v jednotlivých nemocnicích – viz snímky níže.
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První vyléčení pacienti a zprovoznění operačního sálu
na infekčním oddělení ústecké Masarykovy nemocnice

• První v ČR vyléčení pacienti z onemocnění COVID-
19 byli z Infekčního oddělení Krajské zdravotní, a. s.
- Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.,

• Krajská zdravotní, a. s., reagovala na vývoj
epidemiologické situace kolem nákazy SARS-CoV-2.
Zrekonstruovaný operační sál funguje na
ústeckém Infekčním oddělení. Modernizace této
mezi infekčními odděleními v ČR výjimečné
součásti byla dokončena ve zrychleném režimu.

Poskytuje diagnostickou a léčebnou péči v celém
rozsahu oboru přenosných nemocí pacientům všeho
věku, od novorozenců po dospělé. Na jednotce
intenzivní péče hospitalizuje nemocné
i s nejzávažnějšími stavy včetně těch, kteří potřebují
náhradu životních funkcí umělou plicní ventilací.
Zrekonstruovaný sál byl připravován pro výkony
u pacientů se závažnou infekcí, kteří vyžadují operaci,
a jejich transport do jiných pavilonů nemocnice by byl
spojen s rizikem šíření nákazy,“ uvedl primář oddělení
MUDr. Pavel Dlouhý.

„Celý objekt je
do značné míry
soběstačný a oddělený
od ostatních částí
nemocnice, což je
zvláště nyní velkou
výhodou. S 75 lůžky
patří ústecké pracoviště
mezi největší infekční
oddělení v ČR.
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• Zdravotnické týmy, které zároveň vyjížděly za odběry na výzvu KHS např. do domovů pro seniory a léčeben,
do 22. dubna uskutečnily celkem na 6700 stěrů na testy na nákazu SARS-CoV-2,

• uvolněním kapacity plánované péče a výkonů lze postupně posilovat triážová místa, odběrová místa pro pacienty
s indikovaným podezřením na nákazu COVID-19, emergency a infekční oddělení,

• pandemický plán společnosti počítal v případě potřeby s postupným navyšováním akutních lůžek pro pacienty
s tímto onemocněním v každé z pěti jejích nemocnic,

• vznikla tzv. kovidcentra, určená pro pacienty, kteří do nemocnic přicházejí na nějaký zákrok či operaci, ale při
třídění vykáží některé příznaky COVID-19,

• KZ v nemocnicích v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově, proto připravila lůžka pro pacienty
s onemocněním COVID-19 nebo podezřením na něj. Bylo jich celkem 236, přičemž 195 z nich byla lůžka akutní
péče a 41 lůžka intenzivní péče,

• v MNUL byla od pátku 17. dubna v rámci kovidové jednotky poskytována i péče následné rehabilitace.

Přizpůsobení se vývoji pandemie COVID-19
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Zásobování osobními ochrannými prostředky 

• Krajská zdravotní, a. s., v oblasti zásobování osobními ochrannými prostředky a pomůckami postupně eliminovala
problém nedostatku pomocí dodávek přerozdělovaných Ústeckým krajem,

• plicní ventilátory, respirátory, roušky včetně těch ručně šitých, ochranné štíty, brýle, dezinfekci, kosmetiku a další
ochranné pomůcky získávala Krajská zdravotní, a. s., i prostřednictvím mnoha dárců,

• poděkování patří všem dárcům, kteří v průběhu pandemie COVID-19 nabízeli a poskytovali dary a pomoc
zdravotníkům Krajské zdravotní, a.s.
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SVAZ VIETNAMCŮ VĚNOVAL 800 TISÍC KČ NA PLICNÍ VENTILÁTORY
KRAJSKÝ VÝBOR KSČM VĚNOVAL 150 TISÍC KČ NA LŮŽKA

• Svaz Vietnamců v Ústeckém kraji předal hejtmanovi Oldřichu Bubeníčkovi
pro Krajskou zdravotní, a. s., finanční dar ve výši 800 tisíc Kč na nákup
plicních ventilátorů a dalších přístrojů potřebných v boji proti pandemii
COVID-19,

• kromě finančního daru věnovala vietnamská komunita Ústeckému kraji
950 kusů osobních ochranných pomůcek,

• šek na 150 tisíc Kč převzali zástupci KZ od Ústeckého krajského výboru
KSČM a krajských zastupitelů za KSČM, finance jsou určeny na nákup
pediatrických lůžek na Infekčním oddělení MNUL,

• Svazu Vietnamců v Ústeckém kraji i jednotlivým okresním svazům, které
se na sbírce podílely, a Ústeckému krajskému výboru KSČM a krajským
zastupitelům za KSČM, patří velké poděkování za jejich solidaritu.
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Vlastní provádění testů na nákazu SARS-CoV-2
• Neustále se zvyšující požadavky na počet laboratorních vyšetření a na zkrácení času od odebrání vzorku po jeho

vyhodnocení přivedly největšího poskytovatele zdravotní péče v Ústeckém kraji velmi rychle k vlastnímu provádění
testů,

• Státní zdravotní ústav schválil žádost KZ o povolení provádět testy a od 1. dubna v ní funguje v pořadí 76. laboratoř
v České republice, oficiálně vyhodnocující testy na nákazu SARS-CoV-2,

• realizaci vyšetřování zajišťují společnými silami ústecké oddělení klinické mikrobiologie, které vede primář MUDr.
Jan Špička, MBA a oddělení klinické biochemie ústecké nemocnice v čele s primářkou MUDr. Lenkou Dvořákovou,

• na začátku 140 zpracovaných a vyhodnocených vzorků denně, snahou je kvůli stále se zvyšující poptávce tento počet
dál navyšovat.
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Vlastní provádění testů na nákazu SARS-CoV-2
• KZ požádala dne 20. dubna Státní zdravotní ústav (SZÚ) o povolení provádět a vyhodnocovat testy na nákazu

SARS-CoV-2 v laboratoři Oddělení klinické mikrobiologie Nemocnice Most, o. z. SZÚ žádost schválil 28. dubna,
• MUDr. Roman Záruba, primář Oddělení klinické mikrobiologie Nemocnice Most, o. z., uvedl, že všechny vzorky

se daří zpracovat v ten samý den.

V laboratořích Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnici Most, o. z., a Masarykově nemocnici v Ústí nad

Labem, o. z., se aktuálně (v letních měsících) zpracovává 220 vzorků denně.
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• KZ reagovala na doporučení MZ ČR a aktuální příznivý vývoj epidemiologické situace v ČR a v Ústeckém kraji a
v závěru dubna připravila opatření, která umožnila zdravotníkům ve všech pěti nemocnicích navrátit se k dosud
omezené plánované operativě a přiblížit se poskytování veškeré ambulantní péče v běžném rozsahu,

• s platností od 1. května z důvodu zajištění lékařské péče a zlepšení průchodu pacientů do zdravotnických zařízení se
změnila organizace třídění pacientů přicházejících do nemocnic KZ,

• triáž dále probíhá podle platného „Algoritmu péče o nemocné s podezřením/průkazem onemocnění COVID-19
v Ústeckém kraji“, jehož účinnost schválila KHS od 27. dubna 2020,

• pacienti ale již nepřicházejí na jednotlivá oddělení respektive ambulance přes centrální triážové body (stany)
a vyplňují na místě čestné prohlášení formou dotazníku,

• na základě jeho vyhodnocení příslušný zdravotnický pracovník rozhoduje, zda pacient může pokračovat
s obdrženým potvrzením – kartou k lékaři, či vykazuje známky podezření na COVID-19 (viz platný Algoritmus),

• Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (MZ ČR) ze dne 15. 4. 2020, které nabylo platnosti dnem 16. 4.
2020, umožňuje za splnění vyjmenovaných podmínek účast třetí osoby u porodu; kvůli tomu všechny nemocnice
KZ provedly úpravy dispozic porodnických oddělení tak, aby byla splněna podmínka, že „porod bude probíhat
v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením“ a nejpozději od pondělí 20. dubna se
mohly třetí osoby účastnit porodů.

Změny v třídění pacientů přicházejících do nemocnic KZ 

3. 8. 2020
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• V průběhu třetí dubnové dekády, vzhledem k dosavadnímu minimálnímu obsazení vyčleněných lůžek v rámci
tzv. kovidových stanic a zároveň vázání značného počtu zdravotnického personálu, bylo rozhodnuto
o zakonzervování respektive přerušení činnosti těchto stanic v nemocnicích v Děčíně, Teplicích, Mostě
a Chomutově,

• dále bylo rozhodnuto, že pacienti s onemocněním COVID-19 nebo podezřením na něj, vyžadující podstoupení
operace nebo mají jiný důvod hospitalizace, budou převáženi do ústecké nemocnice, kde bude nadále k dispozici
jedna kovidstanice (CH1) a že pacienti s respiračním infektem charakteru COVID-19 a pacienti s potřebou intenzivní
péče budou jako dosud hospitalizováni na Infekčním oddělení a Klinice anesteziologie, perioperační a intenzivní
medicíny v MNUL,

• s ohledem na vývoj nákazy v ČR a v Ústeckém kraji bylo na začátku května rozhodnuto o zakonzervování
kovidstanice CH1 v ústecké nemocnici.

Kovidové stanice 
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Odběrová místa ze stanů a buněk do budov 

• S platností od 27. dubna KZ sjednotila provozní dobu odběrových míst ve svých nemocnicích na čas 8.00 – 12.00
hodin a bylo stanoveno, že odběry se budou uskutečňovat každodenně,

• do 30. dubna se odběrová místa přestěhovala ze stanů a buněk v areálech nemocnic KZ do budov.
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Zavedení odběrů pro samoplátce 

• Na odběrových místech v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově KZ zavedla od května možnost
odběrů na přítomnost nákazy způsobující onemocnění COVID-19 pro samoplátce – test na pozitivitu za cenu 2500
Kč, test na protilátky za cenu 490 Kč,

• Nemocnice Děčín, o. z., kvůli zvýšenému zájmu zejména občanů ČR, kteří potřebovali negativní testy, aby mohli
pravidelně překračovat hranice a vyhnuli se při příjezdu do ČR 14denní karanténě posléze, prodloužila provoz na
8:00 – 14:00 hodin,

• v návaznosti na stanovení regulované ceny MZ ČR s účinností od 15. května KZ snížila na všech pěti odběrových
místech cenu za vyšetření SARS-CoV-2 (PCR) - za zpracování vzorku pro samoplátce na hodnotu 1 674 Kč za jedno
vyšetření,

• na základě nařízení ve věstníku MZ ČR stanovujícím maximální možnou cenu (1 674 korun je platba laboratoři,
dalších 82 korun si může nemocnice účtovat za samotný odběr) bylo rozhodnuto, že v rámci vyšetření pro
samoplátce bude v každé z nemocnic KZ s platností od 19. května 2020 spolu s 1 674 Kč za vyšetření účtováno
82,- Kč za vlastní odběr.
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Postupné uvolňování mimořádných opatření

• Vzhledem k dlouhodobému poklesu zájmu samoplátců o odběry vzorků na testy nákazy novým koronavirem KZ od
30. května zrušila prodloužení provozní doby odběrového místa v Nemocnici Děčín, o. z., do 14.00 hodin a upravila
dobu určenou k provádění odběrů na každodenní čas 8.00 - 12.00 hodin tak, jak tomu je v každé nemocnici KZ,

• dne 1. června se prozatím naposled sešel pandemický štáb a na jednání, kterého se zúčastnila ředitelka
protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje MUDr. Olga Štorkánová, rozhodl k tomuto
datu o povolení návštěv na lůžkových stanicích včetně JIP ve všech svých nemocnicích, s výjimkou JIP ústeckého
infekčního oddělení a lůžkových stanic onkologických oddělení a oddělení následné péče,

• Infekční oddělení v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem 1. června evidovalo 6 hospitalizovaných pacientů
s onemocněním COVID-19, z nich 5 na standardním lůžku a 1 na JIP s připojením na umělou plicní ventilaci.
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Hudba Hradní stráže a Policie ČR poděkovala zdravotníkům

• Koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR se uskutečnil 23. 6. 2020 v atriu MNUL,
• soubor vystoupením poděkoval všem zúčastněným za zvládnutý boj proti novému koronaviru,
• projekt „Policie děkuje“ proběhl za účasti Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje a zástupců Krajské

zdravotní, a. s.
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Krajská zdravotní, a. s., epidemiologickou situaci v ČR neustále 
sleduje a je připravena na ni okamžitě reagovat

Znovurozšíření provozu testovacích míst v KZ

• Krajská zdravotní, a. s., na testovacích místech v každé z pěti svých nemocnic - v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích,
Mostě a Chomutově rozšířila od 27. července 2020 provoz u odběrů na přítomnost nákazy způsobující
onemocnění COVID-19. Největší poskytovatel zdravotní péče v Ústeckém kraji tak reaguje na vývoj epidemiologické
situace v České republice související s šířením viru SARS-Cov-2.
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Zaměstnanci společnosti v předchozích měsících v boji proti 
pandemii onemocnění COVID-19 účinně využívali či nadále 

využívají protiepidemická opatření

Vedení Krajské zdravotní, a. s., a zdravotnických úseků nemocnic k ochraně zaměstnanců a pacientů přijalo a plánuje, 
na základě vývoje epidemiologické situace, následující opatření:

• Zakrytí dýchacích cest ústenkami u personálu, pacientů a návštěv v jednotlivých nemocnicích KZ,
• zajištění dostatečných rozestupů pacientů a dostupnost dezinfekce na jednotlivých zdravotnických pracovištích,
• zajištění dostatečných zásob ochranných pomůcek v rámci KZ.

Při zhoršení epidemiologické situace:
• Omezení návštěv na vybraných rizikových odděleních či zrušení návštěv v nemocnicích KZ, 
• vyšší stupeň užití ochranných pomůcek (obličejové štíty, respirátory, ochranné obleky) u ošetřujícího personálu,
• rozšíření činnosti odběrových míst na COVID-19, 
• monitorace teploty u vstupu do jednotlivých nemocnic KZ + screeningové dotazníky,
• triážní místa na vstupech do nemocnic,
• obnovení činnosti tzv. kovidcenter se speciálním režimem k diagnostice a léčbě respiračních onemocnění.
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Součet z Hodn/MěVýk

Syntetický účet 1 Syntetický účet 4 Celkový součet

0_82X 0_82 vnitro výkony nezdravotní 372 674 Kč 

501 - spotřeba materiálu antibiotika 268 339 Kč 

501 - spotřeba materiálu cytostatika 268 Kč 

501 - spotřeba materiálu Čistící, prací a dezinfekční prostředky - úklidové 337 089 Kč 

501 - spotřeba materiálu DDHM - prov. přístroje, inventář 380 324 Kč 

501 - spotřeba materiálu DDHM - zdrav.technika 926 812 Kč 

501 - spotřeba materiálu Kancelářský materiál 25 415 Kč 

501 - spotřeba materiálu krevní deriváty hromadně vyráběné 8 647 Kč 

501 - spotřeba materiálu léky centra 1 Kč 

501 - spotřeba materiálu léky ostatní j.n. 2 458 941 Kč 

501 - spotřeba materiálu Materiál a ND pro zdravotní přístroje 198 439 Kč 

501 - spotřeba materiálu medicinální plyny 29 951 Kč 

501 - spotřeba materiálu potraviny zaměstnanci 86 518 Kč 

501 - spotřeba materiálu prádlo 718 256 Kč 

501 - spotřeba materiálu SZM diagnostika 5 461 415 Kč 

501 - spotřeba materiálu SZM šicí materiály 3 083 Kč 

501 - spotřeba materiálu SZM obvazový materiál 410 975 Kč 

501 - spotřeba materiálu SZM ostatní 42 731 224 Kč 

501 - spotřeba materiálu SZM rouškování 464 371 Kč 

501 - spotřeba materiálu Všeobecný materiál a ND ostatní 813 526 Kč 

501 - spotřeba materiálu DDHM - výpočetní technika 8 857 Kč 

501 - spotřeba materiálu PHM 18 899 Kč 

501 - spotřeba materiálu knihy, učebnice 3 003 Kč 

501 - spotřeba materiálu SZM angio 21 210 Kč 

NÁKLADY ZAKÁZKY COVID 19
Mimořádná nařízení Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR generuje dle skutečnosti ke dni 20. 5., 

a predikce k 30. 6. 2020 pro KZ náklady:
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NÁKLADY ZAKÁZKY COVID 19
Mimořádná nařízení Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR generuje dle skutečnosti ke dni 20. 5., 

a predikce k 30. 6. 2020 pro KZ náklady:

511 - opravy malování 182 055 Kč 

511 - opravy opravy ostatní 2 900 Kč 

511 - opravy opravy stavební 348 384 Kč 

511 - opravy opravy výpočetní techniky 9 719 Kč 

511 - opravy opravy zdrav.techniky 8 678 Kč 

511 - opravy revers charge DPH 15 103 Kč 

511 - opravy revers charge zak 71 918 Kč 

518 - služby inzerce, prezentace, publikace 14 294 Kč 

518 - služby služby ostatní - hygienické 31 915 Kč 

518 - služby služby ostatní j.n. 293 438 Kč 

518 - služby telefony, internet 2 761 Kč 

518 - služby nájemné movité věci 22 656 Kč 

518 - služby služby ostatní - kancelářské 1 641 Kč 

521 - mzdové náklady mzdové náklady 28 141 654 Kč 

524 - zák. soc./zdrav. pojištění zák. soc./zdrav. pojištění 9 414 907 Kč 
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NÁKLADY ZAKÁZKY COVID 19

Mimořádná nařízení Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR generuje dle skutečnosti ke dni 20. 5., 
a predikce k 30. 6. 2020 pro KZ náklady:

Celkový součet 94 310 260 Kč 

Poskytnutá dotace od ÚK na krytí zvýšených osobních 
nákladů

- 15 000 000 Kč 

Mimořádné náklady "COVID" po odpočtu dotace ÚK k 
20. 5. 2020

79 310 260 Kč 

Investice-zdr. technika 2 737 070 Kč

Mimořádné náklady "COVID" vč. investičních po 
odpočtu dotace ÚK k 20. 5. 2020

82 047 330 Kč 

Vedle shora uvedených nákladů je nutné zdůraznit, že v souvislosti s opatřeními přijatými v rámci pandemie koronaviru,
zejména pak pozastavením elektivní péče, dochází rovněž k významnému propadu rozsahu poskytovaných zdravotních
služeb, což dle současných úhradových mechanizmů významně snižuje výnosy společnosti - úhrady od zdravotních
pojišťoven. Vzhledem ke skutečnosti, že uvedené se týká prakticky všech nemocnic v ČR a avizované zohlednění této
mimořádné situace do úhradových mechanizmů je řešeno na celostátní úrovni, nelze tento propad produkce
zdravotních služeb v konečné podobě vyčíslit. Dle současného znění úhradové vyhlášky pak tento propad za období
01-04/2020 činí cca 200 mil. Kč, přičemž v dalších měsících lze reálně očekávat jeho další růst až k 500 mil. Kč.
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Vzhledem k tomu, že Česká republika je oprávněna podat žádost o příspěvek z Fondu solidarity EU v souvislosti
s pandemií COVID-19, na žádost Krajského úřadu Ústeckého kraje, který byl dopisem ze dne 29. 5. 2020 osloven
Ministerstvem financí ČR, předložila Krajská zdravotní, a. s., dne 19. 6. 2020, vyčíslení uznatelných výdajů společnosti za
období způsobilosti: 12. 3. 2020 - 11. 7. 2020.

Žádost o příspěvek z Fondu solidarity EU v souvislosti s pandemií COVID-19
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Vyčíslení uznatelných 
výdajů územních 
samosprávných celků
Období způsobilosti: 
12. 3. 2020 - 11. 7. 
2020

Komentář MF Částka

Bylo uhrazeno ano - ne, 
pokud doposud nebylo 

uhrazeno, uveďte 
předpokládaný datum úhrady 
(pro kontrolu, zda výdaj spadá 

do období způsobilosti)

Bylo/bude následně uhrazeno 
z  jiných  finančních nástrojů -

EU, ČR, darů, sbírek, půjček 
apod., upřesněte zdroj 

financování
Přesnější specifikace výdaje, poznámky (pro kontrolu 

věcné způsobilosti výdaje)

a1) Lékařská pomoc, 
včetně léčiv, vybavení a 
zdravotnických prostředků, 
náklady na zdravotní péči 
laboratorní analýzy

31 517 330,25 Ano + do 11.7.2020 vlastní zdroje společnosti pořízení vybavení a zdravotnických prostředků v 
souvislosti s poskytováním zdravotních služeb pacientů s 
COVID - zřízení COVID jednotky, pořízení zařízení na 
dezinfekci prostor NOCOSPRAY, plicních ventilátorů. 
Zvlhčovačů a odsávaček, mobilní vybacení pro 
hemodialýzu, spotřebovaná léčiva, zdravotnický a ostatní 
materiál v souvislosti s péčí o pacienty COVID

a2) Náklady na 
infrastrukturu civilní 
ochrany

b) Osobní ochranné 
prostředky

roušky, respirátory, 
rukavice, ochranné 
obleky, desinfekce atd.

34 823 789,44 Ano + do 11.7.2020 vlastní zdroje organizace pořízení osobních ochranných prostředků pro zdravotnické 
i nezdravotnické pracovníky, popř. pacienty v souvislosti s 
opatřeními v rámci COVID, zejména pak ochranné roušky, 
respirátory, ochranné obleky, dezinfekce apod.

c) Zvláštní pomoc 
obyvatelstvu a zranitelným 
skupinám

zajištění nákupů a 
jiných nutných služeb 
pro ohrožené skupiny, 
zajištění ubytování pro 
bezdomovce atd.

d) Podpora na udržení 
lékařského a jiného 
pohotovostního personálu 
v provozu

mimořádné finanční 
příspěvky 
zdravotnickým 
zařízením, zajištění 
potřebných služeb 
(např. stravování, 
doprava zaměstnanců), 
dodatečné výdaje na 
zajištění péče o děti 
lékařského a jiného 
pohotovostního 
personálu atd.

73 102,96 Ano + do 11.7.2020 vlastní zdroje společnosti náklady na zajištění stravování v souvislosti se 
zajišťováním zdravotních služeb COVID
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e) Vývoj vakcín 
nebo léčiv

f) Posílení 
kapacity pro 
plánování 
připravenosti a 
související 
komunikace

výdaje související s 
komunikací s veřejností 
ohledně opatření k 
ochraně veřejného 
zdraví, výdaje na posílení 
relevantních služeb 
zapojených do krizového 
řízení apod.

498 488,08 Ano + do 11.7.2020 vlastní zdroje společnosti náklady související s výrobou informačních tabulí, 
orientačního značení, inzerce a dalšími obdobnými 
službami v souvislosti s COVID, zejména pak 
odběrovými místy a triáží pacientů

g) Sanitace budov 
a zařízení

438 647,86 Ano + do 11.7.2020 vlastní zdroje společnosti náklady na zajištění úklidu a dezinfekce prostor v 
souvislosti s COVID, zejména pak odběrových míst a 
triážních stanů

h) Zdravotní 
kontroly

výdaje související s 
kontrolami nakažemých 
doma, kontroly z důvodu 
speciálních opatření 
zavedených krajem/obcí 
(např. na hranicích 
katastru) apod.

i) Analýza a 
řízení rizik

výdaje související s 
řízením krizového stavu

j) Související 
dodatečné osobní 
náklady

mzdy na uzavřené 
DPP/DPČ, proplacené 
přesčasy a odměny 

14 999 592,28 Ano z prostředků Ústeckého kraje na 
základě ZÚK Usnesení č. 

024/29Z/2020 ze dne 20.4.2020

dotace ÚK ve výši 15 mil. Kč na odměňování 
zdravotnických pracovníků při řešení mimořádných 
opatření souvisejících s COVID-19

j) Související 
dodatečné osobní 
náklady

mzdy na uzavřené 
DPP/DPČ, proplacené 
přesčasy a odměny 

21 014 616,86 Ano + do 11.7.2020 vlastní zdroje společnosti odměňování zdravotnických pracovníků při řešení 
mimořádných opatření souvisejících s COVID-19

k) jiné 
(upřesněte)

úpravy prostor, opravy a 
udržování

775 123,70 Ano + do 11.7.2020 vlastní zdroje společnosti náklady související se zřízením či úpravami 
vyčleněných prostor pro poskytování zdravotních 
služeb pacientům s COVID - opravy a udržování, dále 
pak náklady jna opravy a servis zdravotnícké popř. 
další techniky

k) jiné 
(upřesněte) terénní odběry

147 000,00 Ano z prostředků Ústeckého kraje na 
základě Smlouvy o zajištění 

terénních odběrů pro testování 
COVID ze dne 27.3.2020

zajištění výjezdové sanity vč. zdrav. pracovníků + řidiče 
k terénním odběrům 

k) jiné 
(upřesněte) terénní odběry

98 000,00 Ano + do 11.7.2020 vlastní zdroje společnosti zajištění výjezdové sanity vč. zdrav. pracovníků + řidiče 
k terénním odběrům 

k) jiné 
(upřesněte)

externí služby 
laboratorní diagnostiky 
nehrazené ze ZP

514 664,91 Ano + do 11.7.2020 vlastní zdroje společnosti zajištění paralelních vyšetření ZÚ - validace výsledků

k) jiné 
(upřesněte) logistické náklady

584 197,03 Ano + do 11.7.2020 vlastní zdroje společnosti zajištění vnitropodnikové dopravy, zejména na 
distribuci materiálu a OOPP
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