
 
 
 

 

Příloha č. 1 

Věc: 

Krajská zdravotní, a. s. – uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace (vyrovnávací platby) 

na rok 2021 a schválení výsledných kalkulací investiční a neinvestiční dotace (vyrovnávací 

platby) za rok 2019 a 2020. 

 

Odůvodnění předloženého materiálu: 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 24. 4. 2017 usnesením č. 036/4Z/2017 vzalo na vědomí 

vyhodnocení systému financování investičních potřeb společnosti Krajská zdravotní, a.s. z 

prostředků Ústeckého kraje, jako jejího jediného akcionáře v souladu s principem soukromého 

investora, ve vztahu k možnosti postupu v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU a uložilo 

Radě Ústeckého kraje navrhnout změnu pověření společnosti Krajská zdravotní, a.s. k výkonu 

služby obecného hospodářského zájmu v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU ze dne 20. 

12. 2011, a to v návaznosti na Vyhodnocení systému financování investičních potřeb společnosti 

Krajská zdravotní, a.s. 

Ústecký kraj uzavřel se společností Krajská zdravotní, a.s. dne 26. 6. 2017 Smlouvu o poskytování 

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

smlouva o SOHZ), ve znění dodatků 1, 2, 3 a 4. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do 

31. 12. 2022.  

Ad. A 3.) SOHZ investiční dotace: 

Krajská zdravotní, a.s. je povinna vždy nejpozději do konce února kalendářního roku, za který má 

být Vyrovnávací platba dle Smlouvy SOHZ poskytována, zpracovat předběžnou kalkulaci Základu 

pro stanovení Vyrovnávací platby pro příslušný kalendářní rok a zpracovanou Předběžnou kalkulaci 

v uvedené lhůtě předložit Ústeckému kraji. 

Krajská zdravotní, a.s. (dále KZ, a.s.) předložila dne 26. 2. 2021 vedenou pod č. j. 

KUUK/030506/2021 žádost o poskytnutí investiční dotace (vyrovnávací platby) na rok 2021 

v souladu se Smlouvou o SOHZ v celkové výši 300 mil. Kč (dále jen „Žádost“).  

Předmětem Žádosti je 1 investiční akce. Jedná se o novou investici s názvem „Objekt Kardiocentra 

MNUL“:  

• novou investicí se rozumí investice do majetku Nemocnice (náklady spojené s pořízením 

majetku Nemocnice), který Nemocnice do okamžiku realizace nové investice nevlastnila a za 

pomocí něhož Nemocnice bude realizovat nové výkony (do okamžiku realizace nové 

investice nerealizované), které nicméně budou poskytovány v rámci Služeb definovaných v 

odst. 2 tohoto článku. Novou stavební investicí je investice do zhotovení či pořízení nové 

stavby (stavební objekt, budova), která před realizací investice neexistovala, nebo ji 

příjemce nevlastnil, a za pomoci níž bude příjemce poskytovat Služby.  

 

Předmětem Žádosti je strategická investiční akce, jejímž účelem je výstavba nového pavilonu 

s operačními sály, oddělením JIP a standardními lůžkovými odděleními. Výsledným stavem je 

rozšíření nedostatečné kapacity zdravotnických provozů z hlediska požadavků současné medicíny 

nevyhovujících prostor pro poskytování vysoce specializované péče.  

 

Zahájení stavebních prací: 10/2020, dokončení stavebních prací: 12/2023. Předpokládané náklady 

na celou investiční akci včetně vybavení zdravotnickou technikou dosahují výše 1 350 mil. Kč.  

 

Ad A. 2 a) výsledná kalkulace r. 2019 - odložené investice 

Krajská zdravotní, a.s. předložila v řádném termínu v souladu s Čl. II. odst. 4 Smlouvy o poskytnutí 

investiční dotace č. 19/SML1549 výslednou kalkulaci výše Vyrovnávací platby pro kalendářní rok 
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2019 – vyúčtování odložených investic. Výsledná kalkulace je evidována pod č. j. 

KUUK/043927/2021 ze dne 30. 03.2021. 

 

Z celkové investiční dotace pro rok 2019 ve výši 195 mil. Kč bylo v roce 2019 vyčerpáno 148 mil. 

Kč, pro dočerpání v roce 2020 zbývalo 47 mil. Kč. Prostředky byly vyčerpány v plné výši.  

 

Ad A. 2 b) výsledná kalkulace investiční dotace (vyrovnávací platby) roku 2020  

 

Z celkové investiční dotace pro rok 2020 ve výši 370 mil. Kč bylo v roce 2020 vyčerpáno 73 mil. 

Kč, pro dočerpání v roce 2021 zbývá 297 mil. Kč.  

 

Zcela bylo dokončeno 9 investičních akcí s náklady 64 mil. Kč, z nichž po finanční stránce 

nejvýznamnější jsou „Robotický systém pro NCH“ za cca 34 mil. Kč a „Dovybavení KOC KZ - 

SPECT kardio – gamakamera“ za cca 15 mil. Kč.  

 

Robotický systém pro spinální operace kombinuje benefit robotické a navigační technologie 

v jednom systému. Přináší rychlost, přesnost a bezpečnost při zavádění implantátu do úzkého 

pediklu obratle. Nespornou výhodou pořízení komplexního robotického systému pro 

neurochirurgické spinální operace je i minimalizace peroperačních rizik spojených se všemi typy 

instrumentovaných výkonů na páteři.  

 

SPECT kardio – gamakamera je přístroj určen pro kardiologická vyšetření v oboru nukleární 

medicína a nahrazuje tak přístroj NUCLINE pořízený v roce 2003, kdy vzhledem k datu pořízení již 

kvalita neodpovídá současným požadavkům a standardům pro neinvazivní srdeční zobrazování.  

 

Odložených investic do roku 2021 je 9* (z toho 8 prioritních a 1 náhradní) v celkové nečerpané výši 

dotace 297 mil. Kč. 

 

*pozn.: do celkového počtu odložených investic jsou zahrnuty také investice, které v roce 2020 byly započaty  a 

dokončení je plánováno na rok 2021. 

 

 

Vyjádření odboru zdravotnictví: 

Žádost splňuje podmínky Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí 

Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby. Investiční akce obsahuje zdůvodnění 

potřebnosti pro výkon SOHZ a výslovně je konstatována souvislost se zdravotní službou, která je 

předmětem Smlouvy. Celková výše předpokládaných nákladů na realizaci investice s názvem 

„Objekt Kardiocentra MNUL“ se liší od nákladů uvedených v předloženém materiálu do jednání 

RÚK dne 7. 4.2021 s názvem Financování investičních potřeb společnosti Krajská zdravotní, a. s. a 

následně do ZÚK dne 26. 4.2021, neboť předmětem Žádosti je financování pouze stavební části. 

Součástí předpokládaných nákladů tedy není zdravotnická technika ani vyvolané investice.   

 

Odboru zdravotnictví se takto zpracované podklady jeví jako dostatečné. Odbor zdravotnictví 

kontaktoval KZ, a. s. ohledně drobných nuancí, které byly záhy vysvětleny a případné drobné 

nesrovnalosti odstraněny.  

Výsledná kalkulace 2019 – odložené investice a výsledná kalkulace 2020 obsahuje mimo podkladů 

uvedených v příloze č. 4 a 5 tohoto materiálu, také dokumenty k jednotlivým výběrovým řízením a 

rozhodnutí o výběru dodavatelů, které jsou k dispozici k nahlédnutí u zpracovatele.  
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Vyjádření odboru ekonomického: 

Ekonomický odbor bere na základě předložených podkladů na vědomí vyúčtování investiční dotace 

za roky 2019 a 2020 poskytnuté Krajské zdravotní, a.s.  

Nepředkládá připomínky k návrhu smlouvy o poskytnutí investiční dotace Krajské zdravotní, a.s. na 

rok 2021 dle přílohy č. 3. 

Obecně doporučuje vzhledem k jednoznačnosti a průkaznosti uváděných informací u strategické 

akce „Objekt Kardiocentra MNUL“ vždy uvádět celkovou částku za akci včetně stavby a vybavení 

zdravotnickou technikou a dále částku akce financovanou krajem v rámci služby obecného 

hospodářského zájmu. Doporučuje také sjednotit harmonogram akce. Jde o to, že v podkladech pro 

jednání dubnového zastupitelstva se částky i harmonogram s tímto materiálem neshodují. 

 

Vyjádření odboru zdravotnictví k připomínkám EK: 

V žádosti o investiční podporu SOHZ pro rok 2021 je zahrnuta pouze stavební část akce „Objekt 

Kardiocentra“, hodnota vychází z uzavřené smlouvy o dílo. V rámci realizace této strategické 

investiční akce pak v žádosti pro rok 2021 nejsou zahrnuty vyvolané investice a ani vybavení 

zdravotnickou technikou.  

 

Vyjádření odboru legislativně-právního: 

Odbor legislativně-právní posuzoval materiál z pohledu souladnosti s právními předpisy 

(neprováděl posouzení výsledných kalkulací vyrovnávací platby SOHZ a vyúčtování dotací, neboť 

toto je mimo jeho odbornost). Návrh smlouvy o poskytnutí investiční dotace vychází ze stávající 

smlouvy, která byla mezi stranami již dříve prokonzultována, odsouhlasena a uzavřena. K nyní 

předloženému návrhu smlouvy odbor LP navrhl pouze drobné nebo technické připomínky, přičemž 

po jejich vypořádání, jsou všechna smluvní ujednání v souladu s příslušnými právními předpisy. 

Žádost obsahuje obligatorní náležitosti požadované zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 


