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TISKOVÁ ZPRÁVA ZE DNE 10.08.2017/10:30 HODIN 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Krajská zdravotní drží pozitivní trend hospodaření a díky motivačnímu systému rozdělí za pololetí mezi 
zdravotnická oddělení přes čtrnáct milionů korun 
 
Pozitivní trend ekonomického vývoje Krajské zdravotní, a. s., potvrdily výsledky hospodaření společnosti za 
první pololetí roku 2017. Krajská zdravotní, a. s., je největším poskytovatelem zdravotní péče v Ústeckém 
kraji a patří mezi největší zdravotnická zařízení v České republice.  
 
„Jsem velmi rád, že můžeme přijít s tak pozitivní zprávou, jako je dosažení zisku ve výši 32,45 milionu korun 
v období do 30. 6. 2017. Plánovaný výsledek hospodaření byl přitom o 1,15 milionu korun nižší. Po dosažení 
zlepšených hospodářských výsledků v minulých letech a loňském zisku 6,62 milionu korun pokračuje pozitivní 
trend v hospodaření Krajské zdravotní i po letošním pololetním hodnocení. Můžeme tedy konstatovat, že 
Krajská zdravotní se v posledních letech řadí mezi úspěšně se rozvíjející firmy v České republice,“ uvedl k 
příznivému hospodaření Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.  
 
„Aktuálně v návaznosti na stanovený motivační systém pro zdravotnická oddělení probíhá jeho vyhodnocení 
a administrativní zpracování za první pololetí 2017, přičemž dle stanovených kritérií a v souladu s finančním 
plánem společnosti na letošní rok jsou připraveny prostředky ve výši více než 14 milionů korun, které budou 
vyplaceny v srpnové výplatě, tedy v září,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák. 
 
Příznivý trend hospodaření, dokladovaný i výsledkem za první půlrok 2017, je podle předsedy představenstva 
navíc dobrým předpokladem pro tvorbu prostředků, určených ještě v letošním druhém pololetí mimo jiné 
pro akce velké údržby a oprav, ale také na odměny u všech kategorií zaměstnanců, zejména však v rámci 
zmíněného vyhodnocení motivačního systému pro zdravotní úseky, uplatňovaného od roku 2014. 
 
Nedílnou součástí strategie Krajské zdravotní, a. s., je postupná obnova nemocnic a modernizace jejich 
vybavení. Aktualizovaný celkový objem investičních aktivit v roce 2017 činí 852 milionů korun. 
 
„Významné investice byly naplánovány do všech pěti nemocnic, které společnost spravuje. V děčínské 
nemocnici je to například rekonstrukce pavilonu s interními obory za 27 milionů korun, v ústecké Masarykově 
nemocnici za 51 milionů korun rekonstrukce dětského pavilonu, kdy bude rozšířen o nové jedno podlaží. 
V nemocnici v Teplicích začala výstavba pavilonu se čtyřmi operačními sály a sterilizací, kde cena vzešlá 
z veřejné zakázky je 185 milionů korun. Mostecká nemocnice již získala nové oddělení pro následnou 
intenzivní péči a dlouhodobou intenzivní ošetřovatelskou péči, kde cena z veřejné zakázky přesáhla 16 
milionů korun a v nemocnici v Chomutově bude vybudován zcela nový stravovací provoz včetně nového 
technologického vybavení, který přijde na zhruba 60 milionů korun,“ vyjmenoval ze seznamu 
významných akcí pro letošní rok Ing. Jiří Novák.   
 
„Krajská zdravotní provádí investiční akce cíleně se zásadou důsledného využívání dotačních titulů a díky 
finanční investiční podpoře od Ústeckého kraje, který tímto umožňuje naplňovat dlouhodobou strategii 
postupné obnovy nemocnic a jejich přístrojového vybavení. Krajská zdravotní bude nadále usilovat o plynulé 
zajišťování dostupné a kvalitní zdravotní péče pro obyvatele Ústeckého kraje,“ ujistil Ing. Jiří Novák, předseda 
představenstva společnosti.  
 
Zdroj: info@kzcr.eu 
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