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Název projektu Zdraví jako cesta k prosperitě uhelného regionu 

Kód projektu UK/01/19 

Nositel Krajská zdravotní, a. s. 

Klíčoví partneři 
Ústecký kraj, jednotlivá zdravotnická pracoviště, Fakulta zdravotnických 
studií UJEP (?) 

Předpokládané 
celkové náklady 

3.913.000.000 Kč 

Výchozí situace 

Ústecký kraj jako uhelný region vykazuje trvale a dlouhodobě nadprůměrně 
negativní charakteristiky zdravotního stavu populace, což se negativně 
odráží na ekonomické výkonnosti regionu. Z tohoto důvodu je dostupnost a 
vysoká úroveň kvality zdravotních služeb klíčovým faktorem rozvoje regionu 
jak v oblasti hospodářské, tak v oblasti sociální, která je další závažnou 
bariérou ekonomického rozvoje, a tudíž kvality života obyvatel. Díky vysoké 
míře urbanizace se Ústecký kraj vyznačuje velkou mírou koncentrace 
obyvatel, což je spojeno s relativně hustým vybavením infrastrukturou, jejíž 
údržba, obnova a modernizace představují velkou investiční náročnost.  
 
Zdravotnictví je dynamickým oborem, který vyžaduje neustálou adaptaci na 
nové podmínky. Ústecký kraj se také vyznačuje relativně nízkou výkonností 
v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, avšak dlouhodobá působnost odborných 
pracovišť a pracovníků ve zdravotnických zařízeních v kraji je dobrým 
předpokladem pro pokračování výzkumných a inovačních aktivit, které 
mohou přispět celkové inovační výkonnosti kraje.  
 
V neposlední řadě má Krajská zdravotní, a. s., velký význam na trhu práce 
v kraji, neboť je jedním z nejvýznamnějších regionálních zaměstnavatelů a 
jako takový přispívá ke stabilitě zaměstnanosti v regionu, k čemuž je potřeba 
zajistit udržitelnost a rozvoj vlastních pracovišť.  

Cíle projektu 

Primárním cílem strategického projektu je komplexně zlepšit podmínky pro 
poskytování zdravotní péče, komfort pacientů, dostupnost a kvalitu 
zdravotních služeb v regionu, kde jsou z objektivních důvodů vyšší nároky na 
zdravotnické služby (co do počtu pacientů i co do četnosti úkonů). Zajištěním 
vysoké úrovně zdravotní péče dojde k žádoucímu zlepšení zdraví populace, 
které je trvale horší než v ostatních regionech. Naplnění tohoto cíle bude mít 
zcela konkrétní pozitivní dopady na trh práce, což sníží nároky na veřejné 
rozpočty. 
  
Dalším cílem projektu je zlepšení výzkumné a inovační výkonnosti Ústeckého 
kraje, přičemž oblast zdravotnictví je jednou z klíčových odvětví, kde může 
kraj využít své výzkumné kapacity, ať už infrastrukturní, tak personální. Díky 
tomuto cíli bude zdravotnictví v kraji nejen pasivním následovatelem, ale 
hybatelem, což má vysoký ekonomický potenciál pro další rozvoj regionu. 
 
Dílčím cílem je také stabilizace a rozvoj trhu práce v Ústeckém kraji díky 
významnému postavení Krajské zdravotní, a. s., jako jednoho 
z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v regionu, což bude mít pozitivní vliv na 
ekonomickou výkonnost kraje. 

Očekávané dopady 
- nižší míra nemocnosti obyvatelstva Ústeckého kraje 
- delší doba ekonomické aktivity obyvatelstva Ústeckého kraje 
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- rozvoj výzkumu a vývoje v oblasti zdravotnictví v regionu 
- zvýšení zaměstnanosti v zdravotnických zařízeních (stabilizace 

zdravotnického personálu) 

Klíčové aktivity 

KA 
Rámcový 
finanční objem 
v Kč 

Předpokládaný 
zdroj 
financování 

Předpokládané 
zahájení 
realizace 

Předpokládané 
ukončení 
realizace 

1 

Modernizace, 
zkapacitnění, 
optimalizace a 
vybavení 
zdravotnických 
pracovišť  

2.114.000.000 
bude doplněno 
průběžně 

2019 2024 

Komentář 

předmětem je dostavba a modernizace specializovaných pavilonů, 
operačních sálů, lůžkových kapacit, modernizace vybavení, konkrétně: 

- centrální operační sály, JIP, kardiochirurgie, lůžkové oddělení 
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem  

- lůžkový pavilon ONP Ryjice 
- přístavba operačních sálů, emergency, centrální sterilizace 

nemocnice v Děčíně 
- nový pavilon pro 4 operační sály a centrální sterilizaci, nástavba 

3. nadzemního podlaží operačních sálů pro ARO a JIP 
nemocnice v Teplicích 

- modernizace dětského a dorostového oddělení nemocnice v 
Mostě 

- obměna sanitních vozidel zdravotní dopravní služby 

2 

Rekonstrukce a 
revitalizace 
zdravotnických 
objektů 

1.372.000.000 
bude doplněno 
průběžně 

2019 2025 

Komentář 

předmětem je revitalizace objektů, budov, interiérů, zateplení 
obvodových plášťů, střech, technických rozvodů, konkrétně: 

- revitalizace objektu T a rekonstrukce interiérů budovy D, 
rekonstrukce energocentra (vč. umístění nového DAG) 
v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem z důvodu 
havarijního stavu 

- revitalizace emergentního příjmu, vč. vybudování koridorové 
spojovací chodby a rekonstrukce původní budovy (chirurgie, 
ortopedie, operační sály) v nemocnici v Chomutově 

- postupná rekonstrukce objektů vč. technických rozvodů 
v nemocnici v Mostě 

- rekonstrukce nemocnice v Teplicích 

3 
Doprovodná 
infrastruktura, vč. 
ICT 

402.000.000 
bude doplněno 
průběžně 

2019, resp. 
2024 

2021, resp. 
2025 

Komentář 
předmětem je nezbytná doprovodná infrastruktura, která je 
předpokladem pro komfortní využívání zdravotnických služeb, 
konkrétně: 
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- vybavení nových HW a SW, jejich vnitřní konektivita pro 
zajištění kvalitního servisu především pro pacienty 

- výstavba parkovacího domu v areálu Masarykovy nemocnice 
Ústí nad Labem 

- rekonstrukce stravovacího provozu vč. gastrotechnologie 
v nemocnici v Teplicích 

4 Vzdělávací centrum 25.000.000 
bude doplněno 
průběžně 

2019 2023 

Komentář 

předmětem je vznik vzdělávacího centra Krajské zdravotní, a. s., 
součástí je i samotné vzdělávání v oblasti nových zdravotnických 
technologií, kdy cílovou skupinou jsou jak lékaři, tak další zdravotnický 
personál 

5 
Rozvoj výzkumu a 
inovací 

44.000.000 
bude doplněno 
průběžně 

2019 2021 

Komentář vybudování infrastruktury vědy a výzkumu 

Vazba na PRÚK 
1.2 – Význam a efektivita výzkumu a vývoje 
1.3 – Efektivita regionálního trhu práce 
2.3 – Sociální a zdravotnické služby 

Vazba na SRÚK 
Cíl ÚK 5 – Zlepšit a modernizovat infrastrukturu 
Cíl J.3 – Zajistit ekonomický růst regionu 
Cíl P.3 – Zvýšit hospodářskou konkurenceschopnost 

Vazba na RIS 3 ÚK 
A.3 – Získávání talentovaných lidí 
C.1 – Kapacity a kompetence výzkumných organizací 
D.1 – Smart cities / smart region / smart veřejné služby 

Vazba na Restart 

E2.1 – Podpora zdravotnictví ve strukturálně postižených regionech 
E2.2 – Systémové změny směřující k zajištění kvalifikovaného zdravotnického 
personálu 
C2.1 – Kvalitní VaV experti 
C2.2 – Posílení tematického zaměření VaV 
C2.3 – Kapacita a atraktivnost fyzické infrastruktury a zázemí 
D1 – Více lepších pracovních příležitostí 
D2 – Více obyvatel lépe připravených k práci 

Stav připravenosti bude doplněno postupně (KZ) 

Předpoklady, rizika 

Předpokladem je dostatečná technická připravenost všech dílčích projektů. 
Nutné bude provedení příslušných výběrových řízení, čemuž musí 
předcházet pečlivá projektová příprava, příprava zadávací dokumentace, 
zmapování trhu. Rizikem je v této souvislost nedostatečná nabídka 
stavebních firem a dodavatelů.  
 
Klíčovým předpokladem úspěchu je komplexní řešení, tj. vzájemná 
provázanost a doplňkovost dílčích projektů, bez jejichž komplexní realizace 
by nedošlo k plnému dosažení všech stanovených cílů a výsledkem by bylo 
jen dílčí dočasné řešení. 
 
Nezbytným předpokladem je spolupráce Krajské zdravotní, a. s., s Ústeckým 
krajem a jednotlivými pracovišti, a to zejména v oblasti směřující k rozvoji 
výzkumu a vzdělávání, které by mělo směřovat k trvalému rozvoji inovací 
s cílem akvizice nových kvalifikovaných pracovníků a jejich zakořenění 
v regionu. 


