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Představenstvo Krajské zdravotní jednalo ve čtvrtek v sídle společnosti  
 
Jednání Představenstva Krajské zdravotní, a. s., (KZ) se konalo v sídle společnosti v Ústí nad Labem ve 
čtvrtek 3. 12. 2020. 
 
Představenstvo projednalo přípravu finančního plánu na rok 2021 a stanovilo jako hlavní ukazatel plánu zisk 
ve výši 100 milionů korun, který bude využit jako rezerva na investiční záměry. Představenstvo vzalo na vědomí, 
že předpoklad výsledku hospodaření pro rok 2020 je zisk v řádu statisíců. 
 
Představenstvo se seznámilo s plánem financování strategických investic, s jejich základními technickými 
parametry a se stavem veřejných zakázek vztahujících se k těmto akcím, a rozhodlo o zrušení veřejných zakázek 
na stavby v nemocnicích v Děčíně a Chomutově a o ukončení příkazní smlouvy na zajištění inženýringu 
v nemocnicích Ústí nad Labem, Děčín a Chomutov. 
 
Hlavním důvodem k uvedeným rozhodnutím je nezajištění finančních prostředků na tyto záměry ve výši 
nejméně 1,3 miliardy korun, což představenstvu prokazatelným způsobem doložilo vedení společnosti.  
 
Realizace všech tří staveb v původně navrženém rozsahu a termínech by nejen zcela zastavila jiné investice, 
které je nutné provádět s ohledem na udržení rozsahu a kvality zdravotních služeb, ale ohrozila by existenčně 
celou ekonomiku Krajské zdravotní, a. s. 
 
Dalším důvodem je fakty podložená pochybnost o způsobu zadání veřejných zakázek k těmto akcím. Část 
strategických investic je bez vysvětlení zadána jako holé stavby bez vnitřního vybavení, dodávky zdravotnických 
technologií jsou založeny na využití kompletátora, kvalifikační parametry pro uchazeče jsou formálně detailní. 
V součtu mohly tyto skutečnosti ovlivnit cenu prací a dodávek o stovky milionů korun. K plánovaným investicím 
nebyly provedeny ani základní úkony investičního rozhodování a v plánu financování nejsou zahrnuty vyvolané 
investiční výdaje. Zakázky byly připraveny externí právní kanceláří, jejíž činnost byla z pokynu představenstva 
zastavena. 
 
Představenstvo zajistí důkladnou revizi problematických investic a po závěrech revize rozhodne o dalším 
postupu včetně přípravy nových veřejných zakázek. Do té doby je nutné považovat investice v nemocnicích 
Děčín a Chomutov za odložené. 
 
Ve věci investice v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem byla již podepsána smlouva s generálním 
dodavatelem stavby. Představenstvo pověřilo předsedu představenstva k jednání s dodavatelem o možné 
úpravě některých parametrů tak, aby byla investice pro nemocnici efektivnější. 
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