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TISKOVÁ ZPRÁVA ZE DNE 17. 5. 2019/14:00 HODIN  
----------------------------------------------------------------------- 
Krajskou zdravotní navštívili při své pracovní cestě po Ústeckém kraji zástupci Evropské komise  
 
Ústeckou Masarykovu nemocnici, největší a nejvýznamnější z pěti nemocnic, které sdružuje společnost 
Krajská zdravotní, a. s. (KZ), navštívili ve čtvrtek 16. května 2019 v rámci pracovní cesty po Ústeckém kraji 
zástupci Evropské komise (EK) a zástupci resortů včetně manažerů programu RE:START. Doprovodili je 
představitelé Ústeckého kraje v čele s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem. Akce se zúčastnil také náměstek 
primátora statutárního města Ústí nad Labem Ing. Pavel Tošovský a prorektor pro vědu Univerzity J. E. 
Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) doc. Ing. Martin Novák, Ph.D. Hosty přivítali za vedení KZ předseda 
představenstva Ing. Jiří Novák, generální ředitel Ing. Petr Fiala a ředitel zdravotní péče Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Josef Liehne.   
 
Návštěva zástupců EK v Ústeckém kraji se konala v souvislosti s iniciativou „Uhelné regiony v transformaci”. 
Představitelé krajské samosprávy během ní představili projekty, které by chtěli realizovat pomocí finančních 
prostředků z Evropské unie. V Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., prezentoval projekty zaměřené 
na rozvoj zdravotnické infrastruktury realizované díky realokacím KZ generální ředitel společnosti Ing. Petr 
Fiala. Projekt UJEP - stavbu Fakulty zdravotnických studií v areálu nemocnice – představil prorektor pro vědu 
UJEP doc. Ing. Martin Novák, Ph.D.  
 
„Více než deset procent území Ústeckého kraje bylo v minulosti postiženo těžbou uhlí. Občané, kteří v drtivé 
většině dávali teplo a elektrickou energii republice, si proto zaslouží, aby se jim dostávalo kvalitní zdravotní 
péče, kterou se snažíme pro ně - hlavně prostřednictvím Krajské zdravotní, a. s. - zajistit. Masarykova 
nemocnice, v níž se nyní nacházíme, je výkladní skříní zdravotnictví Ústeckého kraje, což dokládá i moderní 
přístrojové vybavení, které jste viděli. Na další zlepšování jsou potřeba finanční prostředky a oblast 
zdravotnictví je pro nás jednou z priorit," zdůraznil Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje. 
 
Předseda představenstva KZ Ing. Jiří Novák představil akciovou společnost s plánovaným obratem  
7 750 000 000 Kč a s více než 7000 pracovníky jako největšího zaměstnavatele v Ústeckém kraji. „Velmi si 
vážíme pomoci Evropských fondů, z nichž jsme od roku 2013 vyčerpali více než jednu miliardu korun. Bez této 
podpory bychom nedosáhli současné úrovně revitalizace nemocnic a modernizace zdravotnické techniky. Na 
případnou pomoc z programu RE:START jsme připraveni, máme zpracované projekty. Budeme rádi, když je 
podpoříte,“ uvedl Ing. Jiří Novák. 
 
 
Návrh financování projektů pro následující programové období 2021 – 2027 z programu RE:START 
 

• Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, 

Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., ve výši cca 720 mil. Kč 

• Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem G, 

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o. z., ve výši cca 400 mil. Kč 

• Revitalizace Lužické nemocnice 

• Nový léčebný pavilon, Oddělení následné péče Krajské zdravotní,  

a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. (ONP Ryjice) 
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Čerpání finančních prostředků ESIF (ERDF) v programovém období 2007 - 2013 - IOP 
V programovém období 2007 – 2013 čerpala Krajská zdravotní, a. s., finanční prostředky prostřednictvím 
Integrovaného operačního programu Ministerstva zdravotnictví (IOP) ve výši více než 521 mil. Kč. V rámci IOP 
bylo realizováno 10 projektů na modernizaci přístrojového vybavení specializovaných center (kardiologické, 
onkologické, traumatologické, iktové a cerebrovaskulární). Mezi nejvýznamnější realizované položky patří  2 
lineární urychlovače (134 mil. Kč), PET/CT (68,5 mil. Kč), angiografická linka s flat detektorem  (18 mil. Kč), 
multidetektorový CT přístroj (14 mil. Kč). 
 
Čerpání finančních prostředků ESIF (ERDF) v programovém období 2007 - 2013 – ROP SZ 
V programovém období 2007 – 2013 čerpala Krajská zdravotní, a. s., finanční prostředky prostřednictvím 
Regionálního operačního programu Severozápad (ROP SZ) ve výši téměř 485 mil. Kč. V rámci ROP SZ bylo 
realizováno 16 projektů na doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů, modernizaci zdravotnických 
technologií i na rekonstrukce budov a zařízení. Mezi nejvýznamnější realizované položky patří  rekonstrukce 
pavilónů Nemocnice Most (150 mil. Kč), rekonstrukce dětské kliniky Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem 
(22 mil. Kč), robotický systém da Vinci (78 mil. Kč), NMR 3 Tesla (40 mil. Kč), lineární urychlovač (86 mil. Kč), 
endoskopické věže (22 mil. Kč), 2 hybridní systémy SPECT/CT (28 mil. Kč). 
 
Čerpání finančních prostředků ESIF (ESF) v programovém období 2007 – 2013 
V programovém období 2007 – 2013 čerpala Krajská zdravotní, a. s., finanční prostředky prostřednictvím 
Evropského sociálního fondu (ESF) ve výši téměř 12 mil. Kč. V rámci ESF bylo realizováno 5 projektů z 
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost zaměřených na vzdělávací a výzkumné aktivity 
lékařů, zdravotních sester a dalších odborných pracovníků ve zdravotnictví a 1 projekt z Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost na podporu znevýhodněných skupin zaměstnanců ve zdravotnictví 
(rodičů s dětmi předškolního věku). 
 
Čerpání finančních prostředků ESIF (ERDF) v programovém období 2014 – 2020 – IROP 
V programovém období 2014 – 2020 čerpá Krajská zdravotní, a. s., finanční prostředky prostřednictvím 
Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Dosud byla poskytnuta dotace a 2 dokončené 
projekty ve výši více než 90 mil. Kč. V současné době jsou realizovány 3 projekty v předpokládané výši  
200 mil. Kč v rámci 5. výzvy IROP na zvýšení kvality specializované péče v onkogynekologii a perinatologii. Po 
doplnění finanční alokace IROP v rámci programu RESTART bude realizováno dalších 5 projektů  
v předpokládané výši přesahující 410 mil. Kč.  Jedná se převážně o zvýšení kvality návazné péče v rámci  
31. výzvy IROP. 
 
Fotografie z akce naleznete na http://www.kzcr.eu/  
     
 

                  
 
 
Zdroj: info@kzcr.eu 
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