
Přehled výdajů kraje vynaložených v souvislosti s pandemií COVID-19

rok 2020

druh výdaje částka popis

drobný hmotný dlouhodobý majetek 92 331,00
např. generátory ozonu, dezinfekční stojany, dávkovače 

na dezinfekci

nákup materiálu 23 056 430,65 zejména osobní ochranné prostředky a dezinfekce

služby elektronických komunikací 6 427,77 služby operátora - SMS zprávy

nájemné 182 309,55 zejména pronájmy kontejnerů, mobilních toalet

konzultační, poradenské a právní 

služby
48 000,00 analýza modelových dopadů na odvětví lázeňství

nákup ostatních služeb 479 747,58
zejména ubytování a strava příslušníků armády ČR, 

náhrady výdajů za poskytnutí věcné a osobní pomoci

cestovné 13 464,00

neinvestiční transfery vysokým 

školám
5 000,00

Západočeská univerzita v Plzni - podpora výroby 

ochranných štítů

stroje, přístroje, zařízení 232 501,50 nákup 2 ks kontajnerů

osobní výdaje 483 018,00

odměny zaměstnancům KÚKK (vč.odvodů) za činnosti 

vykonávané s řešením úkolů spojených s pandemií 

(např. provoz call centra, spolupráce s KHS na trasování, 

provoz asistenční linky) 

CELKEM 2020 24 599 230,05

rok 2021

druh výdaje částka popis

léky a zdravotnický materiál 421 493,00 antigenní testy

drobný hmotný dlouhodobý majetek 64 192,92 zejména kompresorové chladnice a teploměry

nákup materiálu 1 327 544,63 zejména osobní ochranné pomůcky a dezinfekce

služby elektronických komunikací 403 397,60 služby operátorů - COVID-19 linky, SMS služby

nájemné 1 460 883,13 nájem očkovacích center, kontejnerů, mobilních toalet

zpracování dat a služby informačních 

a komunikačních technologií
610 860,69

zejména nákup služby s využitím SW pro podporu 

informačního centra IZS KK (IS Hromada) - rezervační 

systém odběrů, operátorské licence ke call centru, 

spotové kampaně na podporu očkování

nákup ostatních služeb 1 035 427,93
zejména přesuny a montáže očkovacích center, 

opláštění kremačního kontejneru

dary obyvatelstvu 132 548,52
příspěvky vypravitelům pohřbů na úhradu nákladů 

převozu zemřelého

budovy, haly, stavby 714 444,50 dodávka a montáž chladících boxů pro zemřelé (KKN)

stroje, přístroje, zařízení 509 773,00 dodávka a montáž chladících boxů pro zemřelé (KKN)



osobní výdaje 2 293 152,00

vyplacené náhrady zdravotním sestrám v rámci 

nařízené pracovní povinnosti a odměny zaměstnancům 

KÚKK (vč.odvodů) za činnosti vykonávané s řešením 

úkolů spojených s pandemií (např. provoz call centra, 

spolupráce s KHS na trasování, provoz asistenční linky) 

CELKEM 2021 8 973 717,92

rok 2022

druh výdaje částka popis

léky a zdravotnický materiál 231 000,00 antigenní testy

služby elektronických komunikací 41 151,95 služby operátorů

nájemné 259 953,98
nájem očkovacích center, kontejnerů, mobilních toalet, 

přechodného dopravního značení

zpracování dat a služby informačních 

a komunikačních technologií
143 748,00 operátorské licence call centra

nákup ostatních služeb 11 010,00
zejména servis mobilních WC, montáž přechodného 

dopravního značení

CELKEM 2022 686 863,93

CELKEM 2020-2022 34 259 811,90

Zdravotnická záchranná služba, p.o. 4 904 000,00

zvýšení příspěvku na provoz v roce 2020 (na zvýšené 

náklady z důvodu navýšení výjezdového příplatku, na 

směnný příplatek a dále na navýšení hodinové sazby 

zaměstnanců protialkoholní záchytné stanice)

Zařízení následné rehabilitační a 

hospicové péče, p.o. 
3 283 116,54

účelový provozní příspěvek na zvýšené náklady 

související s provozem Covid-19-centra (usnesení č. RK 

1257/11/20 ze dne 30.11.2020), organizace obdržela v 

roce 2020 příspěvek 4,5 mil. Kč, při vyúčtování v roce 

2021 vrátila částku 1 216 883,46 Kč

Karlovarská krajská nemocnice, a.s. 46 313 700,00

poskytnutí příspěvku mimo základní kapitál z důvodu 

nákladů COVID a na náklady zajištění Covid centra v 

Mariánských lázních (usnesení č. ZK 358/12/20 ze dne 

21.12.2020), finanční prostředky byly zaslány v 1/2021

Karlovarská krajská nemocnice, a.s. 150 000 000,00

NEMOS SOKOLOV, s.r.o 13 000 000,00

NEMOS PLUS, s.r.o. 6 500 000,00

dopravci veřejné linkové dopravy 9 285 711,00

kompenzace vyšších ztrát dopravcům veřejné linkové 

dopravy za rok 2020 v důsledku poklesu tržeb (usnesení 

č. ZK 320/12/20 ze dne 21.12.2020)

mimořádné navýšení vyrovnávací platby na služby 

obecného hospodářského významu na dofinancování 

provozu ztrátových oddělení nemocnic v roce 2020 

(usnesení č. ZK 127/06/20, 129/06/20 a 130/06/20 ze 

dne 15.6.2020)

další výdaje  vynaložené v souvislosti s COVID-19 na postižené oblasti zdravotnictví, dopravy a cestovního ruchu



dary fyzickým osobám ubytovaným 

na území KK
6 589 570,00

podpora cestovního ruchu - podpora ubytování v 

ubytovacích zařízeních na území Karlovarského kraje v 

roce 2020 a 2021

odvětví cestovního ruchu a lázeňství 10 000 000,00

posílení odvětví cestovního ruchu a lázeňství po 

pandemii COVID-19 (finanční prostředky z přebytku 

hospodaření kraje za rok 2021 - schváleno usnesením č. 

ZK 14/01/22 dne 31.1.2022)

Letiště Karlovy Vary, s.r.o. 10 000 000,00 příspěvek mimo základní kapitál (rok 2020)

Letiště Karlovy Vary, s.r.o. 14 000 000,00 navýšení příspěvku mimo základní kapitál (rok 2021)

CELKEM další výdaje 273 876 097,54


