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Číslo smlouvy: 20/SML4107-SOVS/ZD      čj.:  

 
D O D AT E K  Č .  2  

ke Smlouvě o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí 
Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby č. 20/SML4107-SOVS/ZD 

uzavřené dne 23. 6. 2020 

     (dále také „dodatek“) 

 

UZAVŘENÝ MEZI PRÁVNICKÝMI OSOBAMI: 

(1) Ústecký kraj, se sídlem Ústí nad Labem, Velká Hradební 311/48, PSČ 400 02, IČO 708 921 56, 

DIČ CZ 708 921 56 („Kraj"), zastoupený Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje 
a 

(2) Krajská zdravotní, a.s., se sídlem Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, IČO 254 88 627, 

DIČ CZ 254 88 627, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Ústí nad Labem, 

oddíl B, vložka 1550 („Nemocnice“), zastoupená MUDr. Ondřejem Štěrbou, předsedou 

představenstva a MUDr. Leošem Vysoudilem, MBA, místopředsedou představenstva 

 

(společně též „Strany") 

 

PREAMBULE 

Nemocnice ke dni 1. 4. 2021 převzala pod svou správu litoměřickou nemocnici, která byla do organizace 

Nemocnice začleněna jako samostatný odštěpný závod, tedy pod celým názvem Krajská zdravotní, a.s. 

– Nemocnice Litoměřice, o. z. (dále jen „Nemocnice Litoměřice“). 

Nemocnice dále ke dni 1. 7. 2021, v souladu se zájmem Kraje zabezpečit odpovídající dostupnost 

poskytovaných zdravotních služeb v oblasti šluknovského výběžku, převzala pod svou správu rumburskou 

nemocnici, která byla do organizace Nemocnice začleněna jako pracoviště Masarykovy nemocnice v Ústí 

nad Labem, o. z., tedy pod celým názvem Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad 

Labem, o. z. – pracoviště Rumburk (dále jen „pracoviště Rumburk“). 

S převzetím dalších zařízení pod svou správu se Nemocnici zvyšují náklady na obnovu majetku nezbytného 

pro poskytování služeb obecného hospodářského významu dle Smlouvy o poskytování veřejné služby a 

podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby č. 20/SML4107-SOVS/ZD 

uzavřené dne 23. 6. 2020 (dále též „Smlouva“), neboť nadále platí, že velká část majetku Nemocnice, a to 

včetně majetku v nově převzaté Nemocnici Litoměřice a v nově převzatém pracovišti Rumburk, je na hranici 

či za hranicí životnosti jak účetní, tak reálné. Vedle toho se Nemocnici samozřejmě zvyšují i ostatní provozní 

a další náklady. 

Kraj jako jediný akcionář Nemocnice se ve Smlouvě zavázal kofinancovat odůvodněné potřeby Nemocnice, 

a to zejména přispívat na obnovu a pořízení infrastruktury Nemocnice nezbytné k dodržení závazku 

Nemocnice poskytovat služby obecného hospodářského významu dle Smlouvy. Strany jsou si vědomy 

nevyhovujícího technického stavu nemovitého majetku rumburské nemocnice, a to vč. převzatého záměru 

realizace novostavby „objektu urgentního příjmu“ a následné rekonstrukce stávajících prostor pro potřeby 

poskytování následné péče. Shora uvedenému závazku investiční podpory Kraj hodlá i nadále dostát, a to 

se zohledněním nezbytných investičních aktivit v rumburské nemocnici, které jsou aktuálně připravovány k 

realizaci. Vzhledem k výše uvedenému uzavírají Kraj a Nemocnice tento dodatek ke Smlouvě, kterým dále 
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prohloubí a zdůrazní své partnerství a spolupráci při zajišťování a poskytování služby obecného 

hospodářského významu na území Ústeckého kraje. 

Podle Rozhodnutí Komise (EU) ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování 

Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým 

podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu č. 2012/21/EU (dále jen 

„Rozhodnutí“) čl. 4 platí, že k výkonu služby obecného hospodářského zájmu musí být příslušný podnik 

pověřen, a to jedním nebo několika akty, přičemž jejich forma závisí na platné právní úpravě daného 

členského státu. Pověření však musí obsahovat minimální náležitosti stanovené Rozhodnutím. Z bodu 53 

Příručky k uplatňování pravidel Evropské unie pro státní podporu, veřejné zakázky a vnitřní trh v oblasti 

služeb obecného hospodářského zájmu, zejména sociálních služeb obecného zájmu (dále jen „Příručka“) 

vyplývá, že je-li příslušná SOHZ spolufinancována několika orgány veřejné moci (veřejné správy), není 

nutné, aby každá z financujících institucí přijala vlastní pověřovací akt, ale lze použít pověření „zastřešující“. 

Podle bodu 126 Příručky zahrnuje výše vyrovnávací platby veškeré výhody poskytnuté státem nebo ze 

státních prostředků v jakékoli formě.  

Strany se dohodly následující změnou Smlouvy, která je zároveň pověřovacím aktem, ošetřit skutečnost, 

že by došlo k přistoupení k pověřovacímu aktu Kraje třetím subjektem, jehož vyrovnávací platba by se tak 

mohla stát součástí poskytnuté vyrovnávací platby. 

 

Strany tohoto dodatku se dohodly na změně Smlouvy, kdy se  

 

I. 

do preambule Smlouvy za písm. Q nově vkládá písmeno R, které zní: 

R. Vzhledem k tomu, že pravidla EU pro oblast veřejné podpory připouští vícezdrojové financování služeb 

obecného hospodářského zájmu, není vyloučeno, že k pověření Kraje přistoupí další veřejné instituce 

(ministerstva, kraje, obce apod.), a to na základě jakéhokoliv aktu. Přistoupení další veřejné instituce bude 

mít v zásadě vliv na výši Vyrovnávací platby, přičemž další ustanovení smlouvy zůstanou nedotčena. 

 

II. 

V článku II. odst. 1 Smlouvy, se odst. 1. nahrazuje následujícím zněním: 

1. Nemocnice poskytuje Služby prostřednictvím svých odštěpných závodů – Nemocnice Děčín, o. z., 

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Nemocnice Teplice, o. z., Nemocnice Most, o. z., 

Nemocnice Chomutov, o. z., Nemocnice Litoměřice, o. z., a to na území Ústeckého kraje. 

 

III. 

V článku IV. Smlouvy, se stávající odst. 8 nově označuje jako odst. 9 a doplňuje nový odst. 8, který 

zní:  

8. S ohledem na usnesení ZUK č. … ze dne 24. 1. 2022 se určuje minimální výše zálohy na vyrovnávací 

platbu pro rok 2023 v souladu s předchozím odstavcem ve výši 550 mil. Kč. 
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IV. 

Do článku V. Smlouvy se za text uvedený v odst. 1 nově vkládá text, který zní: 

Nemocnice v Písemné žádosti o Vyrovnávací platbu uvede, zda na služby obecného hospodářského zájmu 

vymezené touto smlouvou čerpá či bude čerpat vyrovnávací platby od jiných veřejných institucí než od 

Kraje. Nemocnice bere na vědomí, že o vyrovnávací platby poskytnuté jinými veřejnými institucemi může 

být Vyrovnávací platba Kraje snížena. V případě, že Nemocnici v souvislosti se službami obecného 

hospodářského zájmu vymezenými touto smlouvou již byly vyplaceny vyrovnávací platby týkající se 

stejných nákladů, bude tato skutečnost zohledněna v předběžné kalkulaci Základu pro stanovení 

Vyrovnávací platby pro příslušný kalendářní rok a požadované financování ze strany Kraje bude o 

vyplacenou částku sníženo. 

 

V. 

Do článku V. odst. 9 Smlouvy se za bod vi. nově vkládá bod vii., který zní: 

vii. specifikaci všech vyrovnávacích plateb poskytnutých jinými veřejnými institucemi na služby obecného 

hospodářského zájmu podle této smlouvy.  

 

VI. 

Do článku VII Smlouvy se za písm. k) nově vkládá písm. l), které zní: 

l) předložit Kraji veškeré dokumenty a podklady vztahující se k vyrovnávacím platbám jiných veřejných 

institucí poskytnutým na služby obecného hospodářského zájmu podle této smlouvy. 

 

VII.   

Ostatní ujednání Smlouvy se nemění. 

 

VIII. 

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran, přičemž uzavření tohoto dodatku 

bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Kraje č. … ze dne 24. 1. 2022 

2. Tento dodatek byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Kraj a jeden Nemocnice. 

3. Tento dodatek byl uzavřen na základě pravé a svobodné vůle obou smluvních stran a jako takovou 

ji obě smluvní strany stvrzují svými vlastnoručními podpisy.  

4. Tento dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 

o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Nemocnice souhlasí 

s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto dodatku v registru smluv, resp. disponuje 

souhlasem osob uvedených na své straně s uveřejněním osobních údajů v registru smluv. Smluvní 

strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede Kraj, který zároveň zajistí, aby 

informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána Nemocnici do datové schránky ID 5gueuef/na 

e-mail: pravni@kzcr.eu Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

 

V Ústí nad Labem dne     V Ústí nad Labem dne  
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___________________________   ___________________________ 

Ústecký kraj      Krajská zdravotní, a.s. 

Ing. Jan Schiller, hejtman kraje    MUDr. Ondřej Štěrba 

                                                                                         předseda představenstva 

 

 

 

 

___________________________ 

Krajská zdravotní, a.s. 

MUDr. Leoš Vysoudil, MBA 

Místopředseda představenstva 


