
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v 
platném znění. 

Ústecký kraj

Rada  Ústeckého kraje

Usnesení

z 51. schůze Rady Ústeckého kraje - V. volební období 2016 - 2020, konané dne 22.10.2018 
od 8:08 hodin do 8:46 hodin, v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 
3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 001/51R/2018
1.1 Zahájení - určení ověřovatelů zápisu a usnesení

Rada Ústeckého kraje po projednání

          schvaluje

ověřovatele zápisu a usnesení z 51. zasedání Rady Ústeckého kraje:
PhDr. Martina Kliku, MBA, DBA
RSDr. Stanislava Rybáka

Usnesení č. 002/51R/2018
2.1 Schválení programu

Rada Ústeckého kraje po projednání

          schvaluje

upravený program 51. schůze Rady Ústeckého kraje v V. volebním období 2016 - 2020.

Usnesení č. 003/51R/2018
8.1 Financování nových služeb obecného hospodářského zájmu zajišťovaných 
společností Krajská zdravotní, a.s.

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) schvaluje tiskovou opravu

usnesení č. 038/50R/2018 ze dne 3.10.2018 tak, že v části B) usnesení se mění text "ze dne 
21.9.2018" na text "ze dne 27.9.2018"

B) ruší

část C. 2 usnesení Rady Ústeckého kraje č. 038/50R/2019 ze dne 03.10.2018 v textu: „RSDr. 
Stanislavu Rybákovi, náměstku hejtmana, předložit návrh dle bodu B) Zastupitelstvu 
Ústeckého kraje k projednání“

C) navrhuje
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Zastupitelstvu Ústeckého kraje

1)rozhodnout
i.o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování veřejné služby a podmínkách 
poskytnutí Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby č. 17/SML2628/SOVS/ZD 
uzavřené dne 26. 6. 2017 se společností Krajská zdravotní, a.s., se sídlem: Sociální péče 
3316/12a, 400 11 Ústí nad Labem, IČ: 25488627, ve znění dodatku č. 1 účinném ode dne 16. 
5. 2018, dle přílohy č. 5 tohoto usnesení

ii.dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, o poskytnutí neinvestiční dotace do výše 30.000 tis. Kč, jako vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby na rok 2018 společnosti Krajská zdravotní, a.s., se sídlem: Sociální 
péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem, IČ: 25488627, a uzavření Smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace (vyrovnávací platby) na provoz Kardiochirurgie dle přílohy č. 6 tohoto 
usnesení, za předpokladu, že bude uzavřen Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování veřejné 
služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby č. 
17/SML2628/SOVS/ZD uzavřené dne 26. 6. 2017 dle odst. 1 bodu A) tohoto usnesení

2)konstatovat
že kompetence k zajištění protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby je kraji dána 
ustanovením § 89a odst. 4 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve 
znění pozdějších předpisů, a zajištění této služby je v souladu se Strategií podpory zdraví a 
rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 2015 - 2020“, kterou schválilo dne 
3. 9. 2014 Zastupitelstvo Ústeckého kraje svým usnesením č. 19/18Z/2014.

3)si vyhradit
dle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
pravomoc rozhodnout o pověření společnosti Krajská zdravotní, a.s. k výkonu služeb 
obecného hospodářského zájmu, a to Pověřovacím aktem ve znění dle přílohy č. 7 tohoto 
usnesení, učiněným v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU ve formě právního jednání 
– smlouvy.

4)pověřit
společnost Krajská zdravotní, a.s. k výkonu služby obecného hospodářského zájmu v rozsahu 
Pověřovacího aktu – Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí 
Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby (protialkoholní a protitoxikomanická 
záchytná služba) dle přílohy č. 7 tohoto usnesení, v souladu s Rozhodnutím Komise 
2012/21/EU a rozhodnout o poskytnutí investiční dotace ve výši 17.830 tis. Kč, jako 
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby společnosti Krajská zdravotní, a.s., se sídlem: 
Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem, IČ: 25488627, a uzavření Smlouvy o 
poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za plnění závazku 
veřejné služby (protialkoholní a protitoxikomanická záchytná služba) dle přílohy č. 7 tohoto 
usnesení a Smlouvy o poskytnutí investiční dotace (protialkoholní a protitoxikomanická 
záchytná služba) dle přílohy č. 8 tohoto usnesení (za předpokladu, že bude uzavřena Smlouva 
o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za plnění závazku 
veřejné služby (protialkoholní a protitoxikomanická záchytná služba) dle přílohy č. 7 tohoto 
usnesení.

5)provést
v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů rozpočtové opatření – přesun v rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 41 830 tis. Kč při 
zachování celkového objemu rozpočtu Ústeckého kraje:
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běžné výdaje:
odbor ekonomický – snížení o částku 41 830 tis. Kč – centrální rezerva,
odbor zdravotnictví – zvýšení o částku 30 000 tis. Kč – Krajská zdravotní, a. s. - vyrovnávací 
platba v rámci služeb obecného hospodářského zájmu (provoz kardiochirurgie),
kapitálové výdaje:
odbor zdravotnictví – zvýšení o částku 11 830 tis. Kč – Krajská zdravotní, a. s. - vyrovnávací 
platba (investiční dotace) v rámci služeb obecného hospodářského zájmu (protialkoholní a 
protitoxikomanická záchytná stanice)

D) ukládá

PhDr. Martin Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstku a zástupci hejtmana a RSDr. Stanislavu 
Rybákovi, náměstku hejtmana, předložit návrh dle bodu B) Zastupitelstvu Ústeckého kraje 
k projednání
Termín: 22. 10. 2018

Usnesení č. 004/51R/2018
9.1 Zadávací řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Technické vzdělávání – SOŠ 
energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov II.“

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

1.Protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem 
„Technické vzdělávání – SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov II.“ dle přílohy č. 
1 předloženého materiálu.
2.Protokol o otevírání obálek s nabídkami č. 2 na plnění veřejné zakázky na dodávky s 
názvem „Technické vzdělávání – SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov II.“ dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu.
3. Zprávu o hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem „Technické 
vzdělávání – SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov II.“ dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu.
4. Protokol o posouzení nabídek na plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem „Technické 
vzdělávání – SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov II.“ dle přílohy č. 4 
předloženého materiálu.
5. Protokol o posouzení nabídek č. 2 na plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem 
„Technické vzdělávání – SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov II.“ dle přílohy č. 
5 předloženého materiálu.
6. Zprávu o hodnocení nabídek č. 2 na plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem 
„Technické vzdělávání – SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov II.“ dle přílohy č. 
6 předloženého materiálu.
7. Protokol o posouzení nabídek č. 3 na plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem 
„Technické vzdělávání – SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov II.“ dle přílohy č. 
7 předloženého materiálu.
8. Závazný text smlouvy pro část 2. poskytnutý spolu se zadávací dokumentací veřejné 
zakázky na dodávky s názvem „Technické vzdělávání – SOŠ energetická a stavební, OA a 
SZŠ, Chomutov II.“ dle přílohy č. 8 předloženého materiálu.

B) rozhoduje

1. dle ustanovení § 122 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) o vyloučení účastníka zadávacího řízení Conrad 
Electronic Česká republika, s.r.o., Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3, IČO: 282 18 434, 
neboť nepředložil doklady dle § 122 odst. 3 zákona.
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2. dle ustanovení § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále 
jen „zákon“) o výběru následujícího dodavatele a o uzavření smlouvy s následujícím 
dodavatelem, který se umístil jako 2. v pořadí, a to za podmínek uvedených v jeho nabídce a 
za předpokladu, že předloží veškeré doklady a splní veškeré úkony, které zákon nebo 
zadavatel požadoval jako podmínku uzavření smlouvy:
2. část: Přístroje a nástroje: MICRONIX, spol. s r.o., Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha 4, 
IČO: 485 84 118
celková nabídková cena v Kč bez DPH 438.163,00
celková nabídková cena v Kč včetně DPH 530.177,23
a to za předpokladu, že nebudou v zákonné lhůtě podány námitky proti vyloučení z účasti 
v zadávacím řízení.

C) ukládá

1. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat smlouvu s vybraným 
dodavatelem v rámci 2. části zakázky.
Termín: 31. 12. 2018
2.Ing. Jaroslavě Kusznirukové, vedoucí odboru strategie přípravy a realizace projektů, 
zabezpečit veškeré další úkony zadavatele u této veřejné zakázky, zejména připravit k 
uzavření smlouvu na plnění 2. části veřejné zakázky s vybraným dodavatelem a předložit ji 
k podpisu hejtmanovi Ústeckého kraje po předložení originálů nebo úředně ověřených kopií 
dokladů a informací podle § 122 odst. 3 zákona;
Termín: 15. 12. 2018

Usnesení č. 005/51R/2018
12.1 Změna smlouvy č. 18/SML1461/SoD/RR ze dne 5. 3. 2018 na plnění veřejné zakázky 
na služby s názvem „Revitalizace zámeckých zahrad“, část 4 – Obnova historické 
zámecké zahrady Snědovice

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

1)změnový list č. 2 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
2)návrh dodatku č. 3 k původní Smlouvě o dílo č. 18/SML1461/SoD/RR ze dne 5. 3. 2018 dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu

B) rozhoduje

v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen 
„zákon“) o nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na služby s názvem 
„Revitalizace zámeckých zahrad – část 4 - Obnova historické zámecké zahrady Snědovice“ 
dodavatele Gardenline, s.r.o., Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice, IČO: 27263827, se kterým 
byla uzavřena původní smlouva o dílo a o uzavření dodatku č. 3 k původní Smlouvě o dílo č. 
18/SML1461/SoD/RR ze dne 5. 3. 2018, ve smyslu potvrzeného změnového listu č. 2 dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu:
Původní cena dle SoD bez DPH: 4 017 755,00 Kč
Původní cena dle SoD včetně DPH: 4 861 484,00 Kč
Změnový list č. 1
Dle § 222 odst. 6:
Dodatečné služby bez DPH: 50 400,00 Kč
Odpočty bez DPH: - 11 390,00 Kč
Cena dodatku celkem bez DPH: 39 010,00 Kč

Změnový list č. 2
Dle § 222 odst. 4:
Dodatečné služby bez DPH: 78 961,35 Kč
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Odpočty bez DPH: - 15 141,00 Kč
Cena dodatku celkem bez DPH: 63 820,35 Kč

Konečná cena díla dle dodatku č. 3 bez DPH: 4 120 585,35 Kč
Konečná cena díla dle dodatku č. 3 vč. DPH: 4 985 908,27 Kč

C) ukládá

1)Ing. Pavlu Hajšmanovi, vedoucímu odboru regionálního rozvoje, předložit dodatek č. 3 
k původní smlouvě o dílo k podpisu.
Termín: 31. 10. 2018
2)Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat dodatek č. 3 k původní 
smlouvě o dílo.
Termín: 31. 10. 2018

Usnesení č. 006/51R/2018
16.1 Zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Most Štětí na silnici 
III/26119 ev.č. 26119-1“

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

1. Protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky na stavební práce s 
názvem „Most Štětí na silnici III/26119 ev.č. 26119-1“ dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu.
2. Zprávu o hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Most 
Štětí na silnici III/26119 ev.č. 26119-1“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
3. Protokol o posouzení nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Most 
Štětí na silnici III/26119 ev.č. 26119-1“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.
4. Protokol o posouzení nabídek č. 2 na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„Most Štětí na silnici III/26119 ev.č. 26119-1“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu.
5. Námitku proti rozhodnutí o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení dle přílohy č. 5 
předloženého materiálu.
6. Rozhodnutí zadavatele o námitkách dle přílohy č. 6 předloženého materiálu.
8. Návrh smlouvy o dílo s Ústeckým krajem z nabídky vybraného dodavatele dle přílohy č. 8 
předloženého materiálu.
9. Návrh smlouvy o dílo s městem Štětí z nabídky vybraného dodavatele dle přílohy č. 9 
předloženého materiálu.
10. Návrh smlouvy o dílo s Mondi Štětí a.s. z nabídky vybraného dodavatele dle přílohy č. 10 
předloženého materiálu.

B) ruší

v souladu s ustanovením § 49 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
1. rozhodnutí zadavatele o vyloučení ze zadávacího řízení účastníka OHL ŽS, a.s., Burešova 
938/17, 602 00 Brno, Veveří, IČO: 463 42 796 ze dne 21. 9. 2018
2. bod B) a C) usnesení č. 190/20R/2018 ze dne 3. 10. 2018, rozhodnutí zadavatele o výběru 
dodavatele STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO: 608 38 744 a o uzavření 
smluv o dílo na stavební práce prováděné na objektech v majetku Ústeckého kraje a majetku 
třetích osob, v majetku města Štětí a v majetku Mondi Štětí a.s. v souladu se Smlouvou o 
společném postupu zadavatelů při zadávání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby 
„Most Štětí na silnici III/26119 ev.č. 26119-1“ ze dne 16. 3. 2018 a to s tímto dodavatelem, 
který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku.

C) si vyhrazuje
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provedení hodnocení nabídek namísto hodnotící komise.

D) rozhoduje

podle ustanovení § 122 odst. 1 zákona, na základě hodnocení nabídek dle přílohy č. 7. 
předloženého materiálu, o výběru dodavatele STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 
Praha 5, IČO: 608 38 744 a o uzavření smluv o dílo na stavební práce prováděné na objektech 
v majetku Ústeckého kraje a majetku třetích osob, v majetku města Štětí a v majetku Mondi 
Štětí a.s. v souladu se Smlouvou o společném postupu zadavatelů při zadávání veřejné 
zakázky na výběr zhotovitele stavby „Most Štětí na silnici III/26119 ev.č. 26119-1“ ze dne 16. 
3. 2018 a to s tímto dodavatelem, který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku, za 
podmínek uvedených v jeho nabídce:
celková nabídková cena v Kč bez DPH: 162.895.940,89
celková nabídková cena v Kč včetně DPH: 197.104.088,48
termín realizace v týdnech od předání staveniště: 64

celková nabídková cena za podíl ÚK a třetích osob v Kč bez DPH: 150.059.457,65
celková nabídková cena za podíl ÚK a třetích osob v Kč včetně DPH: 181.571.943,76

celková nabídková cena za podíl města Štětí v Kč bez DPH: 7.477.741,32
celková nabídková cena za podíl města Štětí v Kč včetně DPH: 9.048.067,00

celková nabídková cena za podíl Mondi Štětí a.s. v Kč bez DPH: 5.358.741,92
celková nabídková cena za podíl Mondi Štětí a.s. v Kč včetně DPH: 6.484.077,72

E) ukládá

1. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat smlouvu s vybraným 
dodavatelem na stavební práce prováděné na objektech v majetku Ústeckého kraje a majetku 
třetích osob v souladu se Smlouvou o společném postupu zadavatelů při zadávání veřejné 
zakázky na výběr zhotovitele stavby „Most Štětí na silnici III/26119 ev.č. 26119-1“ ze dne 16. 
3. 2018.
Termín: 31. 12. 2018
2.Ing. Pavle Svítilové, vedoucí investičního odboru, zabezpečit veškeré další úkony 
zadavatele u této veřejné zakázky, zejména připravit k uzavření smlouvu na plnění této 
veřejné zakázky s vybraným dodavatelem na stavební práce prováděné na objektech 
v majetku Ústeckého kraje a majetku třetích osob v souladu se Smlouvou o společném 
postupu zadavatelů při zadávání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby „Most Štětí na 
silnici III/26119 ev.č. 26119-1“ ze dne 16. 3. 2018 a předložit ji k podpisu hejtmanovi 
Ústeckého kraje po předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů a informací 
podle § 122 odst. 3 zákona;
Termín: 15. 12. 2018

Seznam příloh:

bod 8.1 priloha 5.pdf k usnesení č. 003/51R/2018 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o 
poskytování veřejné služby a 
podmínkách poskytnutí 
Vyrovnávací platby za plnění 
závazku veřejné služby č. 
17/SML2628/SOVS/ZD uzavřené 
dne 26. 6. 2017 – NÁVRH

6



bod 8.1 priloha 6.pdf k usnesení č. 003/51R/2018 Smlouva o poskytnutí neinvestiční 
dotace (vyrovnávací platby) na 
provoz Kardiochirurgie (bez 
povinných příloh) – NÁVRH

bod 8.1 priloha 7.pdf k usnesení č. 003/51R/2018 Smlouva o poskytování veřejné 
služby a podmínkách poskytnutí 
Vyrovnávací platby za plnění 
závazku veřejné služby 
(protialkoholní a 
protitoxikomanická záchytná 
služba) – NÁVRH

bod 8.1 priloha 8.pdf k usnesení č. 003/51R/2018 Smlouva o poskytnutí investiční 
dotace (protialkoholní a 
protitoxikomanická záchytná 
služba) – NÁVRH
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Číslo smlouvy u poskytovatele: 17/SML2628/SOVS/ZD    JID: …/2018/KUUK 

 
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. 17/SML2628/SOVS/ZD 

uzavřené dne 26. 6. 2017 
(dále také „dodatek“) 

      

 

UZAVŘENÝ MEZI PRÁVNICKÝMI OSOBAMI: 

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

DIČ CZ 708 921 56 („Kraj") zastoupený Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje 
a 

(2) Krajská zdravotní, a.s., se sídlem Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, IČ 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 Ing. Jiřím Novákem, předsedou představenstva a.s. a Mgr. 

Radkem Scherferem, místopředsedou představenstva 

(společně též „Strany") 

PREAMBULE 

Nemocnice usiluje o získání statutu „Centra komplexní kardiovaskulární péče “.  

V České republice je v současné době 12 komplexních kardiovaskulárních center. Jejich regionální 

umístění je však naprosto disproporcionální. Celkem pět center se nachází v Praze. Naproti tomu v 

severní oblasti České republiky není žádné. Tato regionální disproporcionalita neodpovídá 

současným potřebám na dostupnost, kvalitu a efektivitu zdravotní péče. Ústecký kraj je region 

s nejvyšším výskytem akutních i chronických forem ischemické nemoci srdeční v rámci celé ČR. 

Také úmrtnost na tato onemocnění je zde nejvyšší v celé ČR. Kraj podporuje záměr Nemocnice 

v souladu s usnesením z 31. zasedání Zastupitelstva Kraje č. 9/31Z/2016 , konaného dne 5. 9. 2016, 

kterým zastupitelstvo vyjádřilo podporu aktivitám Nemocnice týkající se udělení statutu „Centra 

komplexní kardiovaskulární péče pro Krajskou zdravotní, a. s. – Masarykovu nemocnici v Ústí nad 

Labem, o. z.“. Záměr Nemocnice by měl být podpořen i s ohledem na skutečnost, že půjde spolu s 

přilehlými příhraničními regiony Karlovarského kraje a Libereckého kraje o spádovou oblast více 

než 1 milion obyvatel. 

Současné Centrum vysoce specializované kardiovaskulární péče v Masarykově nemocnici zajišťuje vysoce 

specializovanou kardiovaskulární péči pro obyvatele Ústeckého kraje (835 000 obyvatel).  Na pracovišti se 

provádí všechny typy perkutánních výkonů jak pro ischemickou chorobu srdeční, tak i výkony pro vrozené 

či získané srdeční vady (uzávěry defektu septa síní, uzávěry oušek levé síně, uzávěry PFO, léčba 

hypertrofické kardiomyopatie, TAVI či léčba mitrální insuficience pomocí systému MitraClip). Každým rokem 

je katetrizováno 2300-2500 nemocných a provedeno okolo 1000 léčebných zákroků.  

Rozhodnutí o zahájení přípravných prací na realizaci projektu „KARDIOCHIRURGIE A ROZVOJ 

OPERAČNÍCH SÁLŮ V KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, A. S. – MASARYKOVĚ NEMOCNICI V ÚSTÍ NAD 

LABEM, O. Z.“, provedlo představenstvo Nemocnice 3. 6. 2016 a dne 4. 8. 2016 byla podána iniciální žádost 

o rozšíření statutu k rukám ministra zdravotnictví ČR. Zástupci vedení Nemocnice projevili trvající zájem 
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vybudovat kardiochirurgické pracoviště a získat statut Komplexního kardiovaskulárního centra i při 

návštěvách ministrů zdravotnictví ČR a předsedy vlády ČR.  

1. 1. 2018 bylo ustaveno Kardiochirurgické oddělení, které jako nedílná součást budoucího Centra 

komplexní kardiovaskulární péče, a to společně s Kardiologickou klinikou FZS UJEP v Ústí nad Labem a 

Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., patří ke špičkovým pracovištím 

svého druhu v České republice.  Úspěšná činnost kardiochirurgického pracoviště je nezbytným 

předpokladem pro přiznání statutu Komplexního kardiovaskulárního centra Ministerstvem zdravotnictví ČR.  

Jednou z hlavních podmínek pro udělení statutu Komplexního kardiovaskulárního centra je provedení 500 

srdečních operací. Tento limit operantů nové pracoviště jistě splní. Každoročně je odesláno ke 

kardiochirurgickým operacím do Prahy v průměru 390 pacientů. K tomuto počtu lze  připočítat 50-100 

nemocných z pracoviště v Liberci a přibližně stejný počet nemocných z Karlových Varů. Kromě toho počet 

kardiochirurgických nemocných je možné navýšit tím, že bude snížen počet perkutánních výkonů – nyní 

musí být prováděny perkutánně i výkony, které by bylo vhodnější řešit chirurgicky.  

Pracoviště již v současné době provádí prakticky všechny výkony prováděné v rámci komplexního 

kardiovaskulárního centra (perkutánní léčba vrozených či získaných vad, výkony spojené s transseptální 

punkcí, radiofrekvenční ablace komplexních arytmií či krátkodobé podpory oběhu). 

Do června 2018 se uskutečnily historicky první zdařilé kardiochirurgické operace. Zahájení činnosti 

kardiochirurgie a první úspěšně zvládnuté operace jsou velkým krokem pro Nemocnici a obrovským 

skokem v péči o pacienty s onemocněním srdce a cév v Kraji a přilehlých spádových oblastech. Tým 

specialistů Nemocnice měl do konce července 2018 vyčleněn jeden operační den týdně, od září 2018 

operuje tým specialistů kardiochirurgického oddělení dva dny v týdnu. Do budoucna je předpoklad, že se 

podaří upravit provoz tak, aby vznikl prostor pro navýšení počtu kardiochirurgických výkonů. Do konce roku 

by mělo být odoperováno několik desítek pacientů. Nadále budou zařazováni do operačního programu i 

pacienti akutní a spektrum operačních zákroků se posune směrem od jednodušších k výkonům 

kombinovaným. 

Nemocnice zaslala dne 26. 9. 2018 Ministerstvu zdravotnictví ČR návrh vyhlášení výběrového řízení před 

uzavřením smlouvy o poskytování hrazených zdravotních služeb se zdravotními pojišťovnami. Do doby 

uzavření smluv se zdravotními pojišťovnami je nezbytné provoz kardiochirurgie hradit z vlastních 

prostředků mimo systém plateb z veřejného zdravotního pojištění, vlastními prostředky se v tomto 

smyslu rozumí i provozní financování od Kraje. 

  

I. 
 

Strany tohoto dodatku se dohodly na změně článku IV. odst. 1. a odst. 2 Smlouvy o poskytování veřejné 

služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 

2017, kdy se odst. 1 a 2 nahrazují následujícím zněním, a dále se doplňuje odstavec 7: 

1. S ohledem na provedenou Analýzu a s ohledem na platnou právní úpravu účetnictví, podle které 

by vyrovnávací platba určená na náklady spojené s investicemi neměla mít vliv na přímé náklady 

vynaložené při poskytování služby obecného hospodářského významu, ani na odpovídající podíl 

nákladů společných službě obecného hospodářského významu a jiným činnostem (provozní 

náklady), nebude Vyrovnávací platba poskytována na žádné přímé náklady vynaložené při Službě, 

ani na odpovídající podíl nákladů společných Službám a jiným činnostem (provozní náklady), a je 

povinností Nemocnice zajistit financování těchto nákladů z vlastních prostředků, případně z 

komerčně poskytovaných služeb. Vyrovnávací platba bude poskytována pouze na náklady spojené 

s investicemi do majetku užívaného pro poskytování Služeb, s výjimkou provozní dotace na 

Kardiochirurgii, která může být poskytována na základě žádosti samostatnou smlouvou, a to do 



 
 

doby, než bude na základě příslušných smluv uzavřených mezi Nemocnicí a zdravotními 

pojišťovnami tento provoz hrazen systémem plateb z veřejného zdravotního pojištění.   

2. Výše platby za závazek veřejné služby je omezena rozsahem nezbytným pro úhradu nákladů na 

obnovu a pořízení infrastruktury (budovy a technologie) a financování provozu Kardiochirurgie (dle 

výjimky uvedené v odst. 1 tohoto článku) nezbytných pro výkon plnění závazku veřejné služby dle 

této smlouvy. 

 

7. Vyrovnávací platba na službu Kardiochirurgie (neinvestiční náklady) se vypočítává podle vzorce: 
VP = ZN – DV + PZ, kde VP znamená výši vyrovnávací platby, ZN jsou způsobilé náklady 
související s poskytovanou službou, DV jsou veškeré výnosy dosažené v souvislosti 
s poskytovanou Službou. PZ je přiměřený zisk, který však v souvislosti s poskytovanou Službou 
nebude zahrnován a je sjednán na 0% z vynaložených nákladů. Vyrovnávací platba nesmí 
přesahovat meze toho, co je nezbytné k pokrytí všech nebo části nákladů k plnění závazku veřejné 
služby se zohledněním příslušných příjmů. Neinvestiční náklady spojené s jinými činnostmi 
Nemocnice, než je poskytování služby Kardiochirurgie, musí být hrazeny výhradně z výnosů, 
spojených s jinými činnostmi Nemocnice, než je poskytování služby Kardiochirurgie. Na tyto 
náklady se Vyrovnávací platba neposkytuje. 

 

II. 

Ostatní ujednání Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za 

plnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017 se nemění. 

 

III. 

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

schváleno usnesením Zastupitelstva Kraje č. …/15Z/2018 ze dne 22. 10. 2018.  

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

3. Tento dodatek byl uzavřen na základě pravé a svobodné vůle obou smluvních stran a jako takový jej 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. 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: SekretariatKZ@kzcr.eu. 

 

 

V Ústí nad Labem dne ... 10. 2018   V Ústí nad Labem dne ... 10. 2018  

 

___________________________   ___________________________ 

Ústecký kraj      Krajská zdravotní, a.s. 

Oldřich Bubeníček, hejtman kraje   Ing. Jiří Novák, předseda představenstva 

 

       ___________________________ 



 
 

Krajská zdravotní, a.s. 

Mgr. Radek Scherfer, místopředseda 

představenstva 
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Krajský úřad 

Číslo smlouvy u poskytovatele:../……./…../ZD JID: ……/2018/KUUK  
Číslo smlouvy u příjemce:  
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE 
(vyrovnávací platby) na provoz Kardiochirurgie 

uzavřená v souladu s ust. §10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon č. 250/2000 Sb.“) 

Smluvní strany 

Poskytovatel 
Ústecký kraj 
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje 
Kontaktní osoba: Ing. Petr Severa 
E-mail/telefon: severa.p@kr-ustecky.cz / 475657435 
IČ: 70892156 
DIČ: CZ70892156 
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. 
 číslo účtu: 882733379/0800 
 
(dále jen „poskytovatel“) 
 
a 
 
Příjemce  
Krajská zdravotní, a.s. 
Sídlo: Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Ing. Jiří Novákem, předsedou představenstva a Mgr. Radkem 

Scherferem, místopředsedou představenstva 
Kontaktní osoba: Ing. Luděk Rückl 
E-mail/telefon: ludek.ruckl@kzcr.eu / 477114111 
IČ: 25488627 
DIČ: CZ25488627 
Bank. spojení: ČSOB, pobočka Ústí nad Labem 
 číslo účtu: 216686400/0300  
 číslo účtu pro dotaci: 280078178/0300 
 

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem dne 5. 5. 2004, 
oddíl B, vložka 1550 (kopie výpisu z obchodního rejstříku příjemce tvoří přílohu č. 1 k této 
smlouvě) 
 
(dále též „příjemce“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE 
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(vyrovnávací platby) na provoz Kardiochirurgie 
(dále jen „smlouva“) 

 
Preambule 

1. Mezi poskytovatelem a příjemcem byla dne 26. 6. 2017 uzavřena Smlouva o 
poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za plnění 
závazku veřejné služby (dále jen „Smlouva o SOHZ“), a to v souladu s usnesením 
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 030/6Z/2017 ze dne 26. 6. 2017, kterým 
Zastupitelstvo Ústeckého kraje pověřilo společnost Krajská zdravotní, a.s. k výkonu 
služby obecného hospodářského zájmu v rozsahu Smlouvy o SOHZ, a to v souladu 
s Rozhodnutím Komise 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 
(2012/21/EU) ze dne 20. prosince 2011 (dále též „Rozhodnutí EK“), ve znění dodatku 
č. 1 účinném ode dne 16. 5. 2018. 

2. Vyrovnávací platba dle Smlouvy o SOHZ je dotací ve smyslu § 10a odst. 1 písm. b) 
zákona, č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

3. Příjemce se Smlouvou o SOHZ zavázal po dobu jejího trvání a za podmínek v ní 
stanovených provozovat vymezené zdravotní služby mj. službu Kardiochirurgie jako 
službu obecného hospodářského zájmu (dále též „Služba“), přičemž poskytovatel se 
naproti tomu zavázal poskytovat příjemci na provozování této Služby vyrovnávací 
platbu za závazek veřejné služby, přičemž platí, že platba za závazek veřejné Služby 
je omezena rozsahem nezbytným pro úhradu nákladů na financování provozu 
služby Kardiochirurgie nezbytných pro výkon plnění závazku veřejné služby, a 
to do doby, než bude na základě příslušných smluv uzavřených mezi Krajskou 
zdravotní, a.s. a zdravotními pojišťovnami tento provoz hrazen systémem 
plateb z veřejného zdravotního pojištění. 

 

Článek I. 

Předmět smlouvy, účel a výše dotace 
 

1. Poskytovatel v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 
22. 10. 2018 poskytuje příjemci ze svého rozpočtu neinvestiční dotaci (vyrovnávací 
platbu) na provoz Kardiochirurgie (dále jen „Dotace“) ve výši 30.000.000,- Kč (slovy: 
třicet milionů korun českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce 
uvedený v záhlaví této smlouvy, za podmínky, že ji příjemce stanoveným 
způsobem použije na úhradu nákladů vzniklých do 31. 12. 2018  

2. Dotace je poskytnuta na základě Žádosti o poskytnutí provozní dotace (vyrovnávací 
platby) Kardiochirurgie doručené dne 27. 9. 2018 (dále jen „Žádost“) v souladu se 
Smlouvou o SOHZ (zejména pak čl. IV odst. 1 a 2 Smlouvy o SOHZ). Žádost je 
přílohou č. 2 této smlouvy a obsahuje Odůvodnění žádosti o poskytnutí provozní 
dotace (vyrovnávací platby) Kardiochirurgie a Rozpočet předpokládaných nákladů 
Kardiochirurgie 2018. Příjemce prohlašuje, že veškeré náklady uvedené v Žádosti 
jsou účelné, hospodárné a nezbytné pro výkon Služby dle této smlouvy a Smlouvy o 
SOHZ. 

3. Dotace je poskytnuta k pokrytí v Žádosti specifikovaných nákladů na financování 
provozu Kardiochirurgie pro rok 2018, nezbytných pro výkon plnění závazku veřejné 
služby, a to do doby, než bude na základě příslušných smluv uzavřených mezi 
Krajskou zdravotní a zdravotními pojišťovnami tento provoz hrazen systémem plateb 
z veřejného zdravotního pojištění. Pokud bude třeba pokrýt náklady přesahující rok 
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2018, nelze tak učinit na základě této smlouvy, ale strany mohou případně uzavřít 
dodatek k této smlouvě případně uzavřít samostatnou dotační smlouvu pro další 
období.  

4. Dotace je veřejnou podporou slučitelnou s vnitřním trhem, neboť je vyrovnávací 
platbou dle Smlouvy o SOHZ v souladu s Rozhodnutím EK.  

5. Dotace je slučitelná s dotací poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných 
celků, státního rozpočtu nebo fondů EU, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto 
podpor nevylučují. 

 

Článek II. 

Podmínky použití Dotace,  
doba, v níž má být dosaženo účelu, 

způsob poskytnutí Dotace, stanovení vyrovnávací platby  
 

1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem úhrady 
provozních nákladů Služby za rok 2018. 

2. Dotace je poskytnuta účelově a lze ji použít pouze na úhradu uznatelných provozních 
nákladů Služby přímo souvisejících s úhradou provozních nákladů Služby dle odst. 1. 
tohoto článku.  

Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky: 

a) vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti, 

b) vznikl příjemci v přímé souvislosti s úhradou provozních nákladů pro 
provozování Služby, 

c) byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce na jeho účetních 
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými 
doklady. 

3. Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem nejpozději do 
15. 11. 2018 na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy. 

4. Pokud příjemce nevynaloží vůbec či pouze z části jakékoliv náklady předvídané 
v Žádosti není příjemce oprávněn nevyčerpanou část finančních prostředků z Dotace 
použít na financování jakýchkoliv jiných nákladů. Důvody jejich (částečného) 
nevynaložení a výše tomu odpovídajících nevyčerpaných finančních prostředků 
z Dotace, budou řádně specifikovány ve vyúčtování Dotace podle této smlouvy, viz 
náležitosti vyúčtování Dotace dle této smlouvy (čl. III odst. 6 smlouvy).  

5. Stanovení vyrovnávací platby: 

Vyrovnávací platba se vypočítává podle vzorce: VP = ZN – DV + PZ, kde VP znamená 
výši vyrovnávací platby, ZN jsou způsobilé náklady související s poskytovanou 
službou, DV jsou veškeré výnosy dosažené v souvislosti s poskytovanou Službou. PZ 
je přiměřený zisk, který však v souvislosti s poskytovanou Službou nebude zahrnován 
a je sjednán na 0% z vynaložených nákladů. Vyrovnávací platba nesmí přesahovat 
meze toho, co je nezbytné k pokrytí všech nebo části nákladů k plnění závazku 
veřejné služby se zohledněním příslušných příjmů.  

Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu 
k úhradě peněžnímu ústavu poskytovatele, pokud bude dle tohoto příkazu 
proplacena. 

Maximální výše vyrovnávací platby pro rok 2018 činí 30.000.000 ,- Kč.  
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Za uznatelné provozní náklady jsou považovány prostředky, vynaložené  
na úhradu nákladů uvedených v příloze č. 3 této smlouvy, tj. zejména prostředky 
vynaložené na osobní náklady zdravotnického personálu, na energie, nájemné 
v místě obvyklé, nezbytné materiální vybavení a ostatní přímé náklady vzniklé 
v aktuálním kalendářním roce v přímé souvislosti s poskytováním Služby. V případě 
osobních nákladů jsou za způsobilé považovány i osobní náklady, vztahující se 
k aktuálnímu kalendářnímu roku, které budou hrazeny do 31. ledna roku 
následujícího. 

 

Za uznatelné náklady bude dále uznán takový náklad, který zohledňuje skutečné 
výnosy, dosažené v souvislosti s poskytováním služby (zejména opravné položky 
k pohledávkám, tvořené dle platné legislativy a které jsou uznatelným nákladem 
v období jejich účtování, a to bez ohledu na datum vzniku pohledávky). 

Za neuznatelné náklady jsou považovány finanční prostředky vynaložené zejména:  

 pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku; 

 úroky, penále, pokuty a jiné sankce; 

 opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy; 

 nákupy pozemků a budov; 

 ztráty z devizových kurzů; 

 reprezentativní pohoštění; 

 nájemné s následnou koupí (leasing); 

 cestovné nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů, pro zaměstnavatele, který je uveden v ustanovení § 109 
odst. 3 tohoto právního předpisu; 

 

 

Článek III. 

Práva a povinnosti příjemce 
 

Příjemce prohlašuje, že Dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje: 

1. Použít Dotaci za účelem úhrady provozních nákladů pro provozování Služby, pro 
kterou byla Dotace poskytnuta, a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě 
a ve Smlouvě o SOHZ.  

2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.  

3. Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění 
odpočtu této daně. 

4. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu s předloženou 
Žádostí, a jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví, vedeném v souladu se 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to jak 
z hlediska poskytnuté výše Dotace, tak i s ohledem na v Žádosti specifikované 
provozní náklady s jednoznačnou identifikací (specifický objekt účtování), která je 
uváděna v účetních dokladech a v kartách majetku. 
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5. Označovat originály hlavních resp. souhrnných účetních dokladů informací o tom, že 
je náklad spolufinancován Ústeckým krajem. 

6. Do 31. 3. 2018 předložit vyúčtování Dotace, které bude součástí Výsledné kalkulace 
dle čl. V odst. 9 Smlouvy o SOHZ s tím, že minimální náležitosti Výsledné kalkulace 
týkající se investičních nákladů se nepoužijí a jehož součástí bude:  

a) údaj o skutečných nákladech (výdajích) spojených s provozováním Služby, které 
měly být a skutečně byly financovány z Dotace;  

b) odůvodnění účelnosti a hospodárnosti provozních nákladů tj. zejména informaci 
o systémových opatřeních pro zajištění minimalizace nákladů spojených 
s provozními náklady Služby (výběrové řízení, srovnání cen možných substitutů 
apod.);  

7. Poskytovatel je oprávněn svým písemným pokynem během účinnosti této smlouvy, 
nejpozději však do 31. 1. 2019, detailněji specifikovat výše uvedené náležitosti 
vyúčtování Dotace tak, aby na jeho základě mohla být efektivně provedena kontrola 
řádného nakládání s prostředky Dotace v souladu s touto smlouvou a Smlouvou o 
SOHZ. Splnění toho pokynu poskytovatele je pro příjemce závazné. 

8. Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití 
prostředků Dotace v návaznosti na vynaložení provozních nákladů Služby a v této 
souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní evidence. Umožnit provádět kontrolu jak 
v průběhu, tak i po ukončení období ve kterém má být Dotace čerpána. 

9. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor zdravotnictví 
Krajského úřadu Ústeckého kraje o všech změnách týkajících se tohoto smluvního 
vztahu, včetně identifikace příjemce nebo účelu Dotace.  

10. Vrátit nevyčerpanou část Dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla 
poskytnuta v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než plánované 
náklady uvedené v Žádosti, současně s předložením vyúčtování Dotace.  

11. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem, přičemž platí, že: 

 poskytnutí a čerpání Dotace podléhá kontrole podle následujících právních 
předpisů: zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a 
o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění 
pozdějších předpisů, a zákona č 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, 

 kontrola probíhá v těchto stupních: 

I. předběžná (před poskytnutím Dotace), 

II. průběžná (faktické vynakládání finančních prostředků z Dotace), 

III. následná včetně účetní, 

 kontrolu provádí pověření zaměstnanci Krajského úřadu Ústeckého kraje, 

 Zastupitelstvo Ústeckého kraje v souladu se zněním § 78 odst. 4 a odst. 5 
zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, může prostřednictvím Finančního výboru a Kontrolního výboru 
provádět kontroly využití Dotací poskytnutých z prostředků kraje. Postup 
výborů při provádění kontroly upravuje Kontrolní řád výborů Zastupitelstva 
Ústeckého kraje,  

 zjistí-li se neplnění rozhodnutí orgánů kraje (Zastupitelstvo a Rada 

Ústeckého kraje) a podmínek této smlouvy, příslušný odbor Krajského 

úřadu Ústeckého kraje, výbor Zastupitelstva Ústeckého kraje nebo 
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příslušný orgán kraje zajistí realizaci nezbytných opatření v souladu s touto 

smlouvou a platnými právními předpisy. 

12. Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jestliže se příjemce stal dotovaným 
zadavatelem ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 tohoto zákona a dodržovat 
v souvislosti s čerpáním Dotace veškeré další obecně závazné právní předpisy. 

13. Příjemce je povinen s poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči 
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi. 
 

14. Poskytovatel je povinen zabezpečit poskytování Služby minimálně v rozsahu: 

a) Akutní lůžková péče na standardním lůžku - nepřetržitý provoz 24 hod. denně 

b) Akutní lůžková péče na lůžku intenzivní a resuscitační péče - nepřetržitý 
provoz 24 hod. denně 

c) Zabezpečení konsiliární služby kardiochirurgem - nepřetržitý provoz 24 hod. 
denně 

d) Provoz ambulance kardiochirurgie pro indikace a pooperační kontroly – 
pondělí až pátek ve vymezených ordinačních hodinách 

 

Článek IV. 

Porušení rozpočtové kázně 
 

1. Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních 
prostředků poskytnutých jako Dotace (§ 22 odst. 1 až 3 zákona č. 250/2000 Sb.). 
V případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně tím, že neoprávněně 
použije nebo zadrží poskytnutou Dotaci, bude poskytovatel postupovat dle § 22 
zákona č. 250/2000 Sb. a bude příjemci uložen odvod včetně penále za prodlení 
s odvodem ve výši stanovené platnými právními předpisy a touto smlouvou. 

2. Pokud příjemce předloží vyúčtování Dotace v termínu stanoveném ve smlouvě, které 
nebude obsahovat všechny náležitosti stanovené ve smlouvě, popřípadě pokud údaje 
v něm budou nedostatečné pro posouzení účelnosti a hospodárnosti provozních 
nákladů financovaných z Dotace na základě této smlouvy, dopustí se příjemce 
porušení rozpočtové kázně až v případě, že nedoplní neúplné vyúčtování Dotace ani 
po marném uplynutí náhradní lhůty 10 dnů ode dne doručení výzvy poskytovatele k 
nápravě. 

3. V případě porušení rozpočtové kázně, které poskytovatel považuje za méně závažné, 
bude vždy uložen odvod za tato porušení procentem z celkové částky poskytnuté 
Dotace následovně: 

a) předložení vyúčtování Dotace do 15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené 
smlouvou – výše odvodu činí 0,05 %. 

b) předložení vyúčtování Dotace do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené 
smlouvou – výše odvodu činí 0,5 %. 

c) předložení doplněného vyúčtování Dotace do 15 kalendářních dnů od uplynutí 
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše 
odvodu činí 0,1 %. 
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d) předložení doplněného vyúčtování Dotace do 30 kalendářních dnů od uplynutí 
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše 
odvodu činí 0,2 %. 

e) nedodržení povinnosti vést Dotaci v odděleném účetnictví – výše odvodu činí 3 
%. 

f) nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom, že 
náklad je spolufinancován Ústeckým krajem – výše odvodu činí 0,1 %. 

g) nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků – 
výše odvodu činí 0,1 %. 

h) nedodržení povinnosti publicity neoznačením publikací, internetových stránek či 
jiných nosičů „sponzorským vzkazem“ – výše odvodu činí 0,1 %. 

4. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže Dotace se sčítají, s výjimkou 
odvodů za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných 
zakázek. Za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod ve výši 
nejzávažnějšího porušení těchto pravidel u stejné zakázky. Při neoprávněném použití 
peněžních prostředků dle § 22 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona č. 250/2000 Sb. 
odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků, mimo 
případů, kdy se podle této smlouvy (odst. 3 tohoto čl.) za porušení méně závažné 
povinnosti uloží odvod nižší. Při porušení několika méně závažných povinností se 
odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají.  

Článek V.  

Výpověď a zrušení smlouvy 

1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní 
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá 
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 30 dnů. Ve výpovědní lhůtě bude 
pozastaveno vyplácení Dotace. 

2. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy, a to zejména 
z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Pokud strana smlouvy, které byl 
návrh doručen, s ním vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas 
dojde smluvní straně, která návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh 
doručen, s ním nevysloví souhlas, smlouva nezaniká. 

3. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran. 

4. Spory z právních poměrů při poskytnutí Dotace rozhoduje podle správního řádu 
Ministerstvo financí ČR. 

 
Článek VI. 

Publicita 
 
1. Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o financování 

provozu Služby uvést fakt, že toto financování je podpořeno Ústeckým krajem 
(poskytovatelem). 

2. Na výstupech o financování provozu Služby typu publikací, internetových stránek či 
jiných nosičů uvede příjemce skutečnost, že toto financování podpořil poskytovatel 
(dále jen „Sponzorský vzkaz“) v provedení respektující logomanuál poskytovatele. 
Příjemce podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že se s daným logomanuálem 
seznámil. 
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3. Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění Sponzorského vzkazu 
ke schválení poskytovateli, případně upravit návrh podle námitek poskytovatele 
a předložit ho poskytovateli ke konečnému schválení. Za poskytovatele rozhoduje 
kontaktní osoba uvedená v označení smluvních stran.  

4. Příjemce je povinen prezentovat poskytovatele v následujícím rozsahu, a to nejméně 
po dobu 3 let:  

a) logo poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na – pozvánkách, 
programech a dalších tištěných materiálech souvisejících s financováním 
provozu Služby, 

b) verbální prezentace poskytovatele v médiích a na tiskových konferencích 
pořádaných u příležitosti financování provozu Služby, 

c) umístění reklamních panelů poskytovatele v místě konání prezentační akce u 
příležitosti financování provozu Služby a prezentace poskytovatele moderátorem 
takové akce, 

d) v případě videoprojekce odvysílání videospotu poskytovatele na (celoplošné) 
obrazovce (videospot si příjemce po domluvě vyzvedne u poskytovatele), 

e) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách 
souvisejících s financováním provozu Služby. 

5. Logo Ústeckého kraje (poskytovatele) je ochrannou známkou, která požívá ochrany 
podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 
Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých 
dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon 
o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů.  

 
Článek VII. 

Ostatní ujednání 

1. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna 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. Příjemce souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů 
obsažených v této smlouvě 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 poskytovatel, který 
zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána příjemci do 
datové schránky ID 5gueuef / na e-mail: SekretariatKZ@kzcr.eu. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.  

3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou 
písemných a číslovaných dodatků. 

4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy 
z ní vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, případně 
příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, s výjimkou uvedenou v § 170 správního řádu.  

5. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá 
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení. 

http://www.kr-ustecky.cz/
mailto:SekretariatKZ@kzcr.eu
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6. O poskytnutí Dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem 
Ústeckého kraje usnesením č.:…/15Z/2018 ze dne 22. 10. 2018. 

 

V Ústí nad Labem dne ... ... 2018 

 

 

V Ústí nad Labem dne ... ... 2018 

 

……………………………………………. ……………………………………………… 

poskytovatel: 
Ústecký kraj 
Oldřich Bubeníček, hejtman kraje 
 

příjemce: 
Krajská zdravotní, a.s. 
Ing. Jiří Novák, předseda představenstva 
Mgr. Radek Scherfer, místopředseda 
představenstva 

 

Přílohy: 
Příloha č. 1 - Kopie výpisu z obchodního rejstříku příjemce  
Příloha č. 2 - Kopie žádosti o poskytnutí neinvestiční Dotace (vyrovnávací platby) 
Příloha č. 3 – tabulka uznatelných nákladů  
 

 



Příloha č. 3 smlouvy

skup.ND SKUPINA ND NÁKLADOVÝ DRUH

0_501 DDHM 50108001 DDHM do 40000,- zdrav. a lab.technika-oper.evid.

50108002 DDHM do 40000,- stroje a přístr. prov.-oper.eviden

50108004 DDHM do 40000,- výpočetní technika-operativní evid

50108005 DDHM do 40000,- inventář-operativní evidence

50108006 DDHM do 40000,- ostatní sam.movité věci-oper.evide

KREV 50103001 Krev a krevní výrobky

LÉKY 50101001 Biologický materiál

50102001 Spotřeba léčivých přípravků

50102002 Léky na výrobu infuzních roztoků

50102003  Spotřeba léčivých přípravků-antibiotika

50102004 Spotřeba léčivých přípravků-cytostatika

50102010 Krevní deriváty hromadně vyráběné

50102030 Spotřeba léčivých výrobků

50102032 ZULP dle vyhlášky 368/06 - centra

50102033 Erytropoetin

50102040 Medicinální plyny

50102041 Medicinální plyny-registrovaná léčiva

50102042 Materiál pro  léčivé přípravky-převody

OSTATNÍ 50107001 Kancelářský materiál

50107002 Prací a čistící prostředky

50107003 Dezinfekční prostředky

50107005 Materiál a ND pro údržbu - stavební

50107006 Materiál a ND pro výpočetní techniku

50107007 Ostatní nezdravotní DDHM do 1000,- Kč

50107008 Materiál a ND pro zdravotnické přítstroje

50107009 Materiál pro sterilizaci

50107011 Materiál a ND ostatní-provozní přítstroje a invent

50107013 všeobecný materiál

50109001 Prádlo pro pacienty(vč.netkaného textilu)

50109002 Osobní ochranné pracovní pomůcky - zaměstnanci

50109004 Prádlo ostatní

50110001 Knihy, učebnice, pomůcky, hračky

SZM 50104001 SZM - RDG materiál

50104002 SZM - Laboratorní materiál - bez diagnostiky

50104003 SZM - diagnostika - materiál

50104004 SZM - implantáty (endoprotézy,kardiostimul,chlopně

50104005 SZM - angio

50104008 SZM - obvazový materiál

50104009 SZM - katetry

50104010 SZM - drenážní systémy

50104011 SZM - pomůcky k odběru a aplikaci

50104012 SZM - pomůcky ke snímkování biopotencionálů a fyzV

50104013 SZM - ostatní

50104014 Nástroje

50104015 Šicí materiály

50104016 Pomůcky pro diabetiky

50104018 Jednorázové sterilní rouškování

50109003 Rouškování prádla

0_502 ELEKTRICKÁ ENERGIE 50201000 Spotřeba elektrické energie

PLYN 50204000 Spotřeba plynu

TEPLO A PÁRA 50203000 Spotřeba páry a tepla

VODA 50202000 Spotřeba vody

0_511 OSTATNÍ 51102002 Údržba strojů a přístrojů provozních

51102004 Údržba výpočetní techniky

51102005 Údržba inventáře

51102006 Údržba ostatních samostatných věcí a souborů

STAVEBNÍ 51101000 Údržba stavební

51101001 Údržba - malování

51101002 Údržba stavební - revers charge §92e zák

51101003 Údržba stavební revers charge §92e DPH 

ZDRAVOTNÍ TECHNIKY 51102001 Údržba zdravotní techniky

0_512 CESTOVNÉ 51201000 Cestovné tuzemské

51201001 Cestovné tuzemské - vlastním vozidlem

51202000 Cestovné zahraniční

51202001 Cestovné zahraniční - vlastním vozidlem

KCHuznatelnéN / strana 1



Příloha č. 3 smlouvy

skup.ND SKUPINA ND NÁKLADOVÝ DRUH

0_518 LIVIDACE ODPADŮ 51808001 Likvidace odpadu

NÁJEMNÉ 51803001 Pronájem DNM

51803003 Nájemné movité věci

OSTATNÍ 51802000 Dopravné dodavatelsky - přeprava osob a materiálu

51805003 Ostraha majetku

51809001 DDNM  do 60 000,- Kč

51809002 Údržba software

51809003 Tech.zhodnocení DNM do 60 000,- Kč

51810001 Inzerce, prezentace, publicita

51810003 Rozhlasové a televizní poplatky

51810006 Služby externích lékařů

51810007 Služby zdravotní

51810008 Služby zdravotní - diagnostické metody

51811000 Služby ostatní

51811002 Služby ostatní-hygienické

51811003 Služby ostatní-zprostředkovatelské

51811004 Služby ostatní-kancelářské

POŠTOVNÉ 51801002 Poštovné - známky, paušální poplatky

PRANÍ PRÁDLA 51805002 Služby prádelny dodavatelsky

STOČNÉ 51808002 Stočné

STRAVOVÁNÍ 51807001 Stravování pacientů

ŠKOLENÍ 51810004 Školení, sjezdové poplatky

TELEFON+ INTERNET 51801001 Telefonní poplatky

51801004 Přenos dat (internet apod.)

ÚKLID 51805001 Úklid dodavatelsky

0_521 MZDOVÉ NÁKLADY 52101000 Mzdové náklady

52102000 Mzdové náklady - OON

0_524 ZÁKONNÉ SOC.POJIŠTĚNÍ 52401000 Zákonné sociální pojištění - sociální pojištění

52402000 Zákonné sociální pojištění - zdravotní pojištění

0_525 ZÁKONNÉ SOC.POJIŠTĚNÍ 52501000 Ostatní sociální pojištění

0_548 OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 54802005 Ostatní provozní náklady - techn.zhodn. do 40 tis. Kč

54803000 Ostatní náklady-krácený režim DPH

POJIŠTĚNÍ 54801001 Zákonné pojištění zaměstnanců

0_551 ODPISY 55101010 Odpisy DNM

55101011 Odpisy DNM <60 tis

55103010 Odpisy DHM - zdravotnická technika

55103011 Odpisy DHM - zdravotnická technika <40 tis

55103020 Odpisy DHM - ostatní DHM

55103021 Odpisy DHM - ostatní DHM <40 tis

0_558 TVORBA A ZÚČTOVÁNÍ OPRAVNÝCH POLOŽEK 55801000 Tvorba a zúčtování zákonných OP

0_559 TVORBA A ZÚČTOVÁNÍ OPRAVNÝCH POLOŽEK 55901000 Tvorba a zúčtování účetních OP k pohledávkám

0_602 ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 60201100 Tržby od ZP (111) - paušál,výkony

60201102 Tržby od ZP (111) - cizinci EU

60201109 Tržby od ZP (111) - DP - aktuální období

60201200 Tržby od ZP (201) - paušál,výkony

60201202 Tržby od ZP (201) - cizinci EU

60201209 Tržby od ZP (201) - DP - aktuální období

60201300 Tržby od ZP (205) - paušál,výkony

60201302 Tržby od ZP (205) - cizinci EU

60201309 Tržby od ZP (205) - DP - aktuální období

60201400 Tržby od ZP (207) - paušál,výkony

60201402 Tržby od ZP (207) - cizinci EU

60201409 Tržby od ZP (207) - DP - aktuální období

60201500 Tržby od ZP (209) - paušál,výkony

60201502 Tržby od ZP (209) - cizinci EU

60201509 Tržby od ZP (209) - DP - aktuální období

60201600 Tržby od ZP (211) - paušál,výkony

60201602 Tržby od ZP (211) - cizinci EU

60201609 Tržby od ZP (211) - DP - aktuální období

60201700 Tržby od ZP (213) - paušál,výkony

60201702 Tržby od ZP (213) - cizinci EU

60201709 Tržby od ZP (213) - DP - aktuální období

60201800 Tržby od ZP (217) - paušál,výkony

60201802 Tržby od ZP (217) - cizinci EU

60201809 Tržby od ZP (217) - DP - aktuální období

KCHuznatelnéN / strana 2



Příloha č. 3 smlouvy

skup.ND SKUPINA ND NÁKLADOVÝ DRUH

0_602 ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 60201900 Tržby od ZP (228) - paušál,výkony

60201902 Tržby od ZP (228) - cizinci EU

60201909 Tržby od ZP (228) - DP - aktuální období

60203001 Tržby za zdravotní péči mimo ZP a ost.zdr.služby -

60203002 Tržby za zdr. péči mimo ZP  - cizinci

60203007 Tržby za placené služby - nezdravotnické

60203011 Tržby za placené služby - nadstandard

60203015 Tržby  - cizinci - komerční smluvní pojištěnci 

60204001 Tržby za regulační poplatky

0_648 DOTACE 64803000 Ostatní provozní výnosy - provozní dotace

64803001 Ostatní provozní výnosy - provozní dotace ze SR

OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY 64803002 Ostatní provozní výnosy - provozní dotace z EU

64890000 Ostatní provozní výnosy

0_82 VNITROPODNIKOVÉ NÁKLADY 82000050  Praní prádla

82000060  Doprava

82000070  Údržba

82000080  Stravovací provoz

82000110  Ostatní služby 

82000120  Transfúzní oddělení - služby

82000130  klinická biochemie

82000140  centr. op. Sály

82000150  Všeobecné lékařství - závodní lékař

82000180  KLINICKÁ HEMATOLOGIE

82000200  Reprografie

82000210  CVDV

82000250  Toxikologická laboratoř

82000310  Agregované výkony_ARO

82000320  Agregované výkony_Odd.dětské chirurgie

82000330  Agregované výkony_Odd.lékařské genetik

82000340  Agregované výkony_Chirugické oddělení/

82000380  Agregované výkony_Kardiologická klinik

82000390  Agregované výkony_Interní oddělení

82000400  Agregované výkony_Kožní oddělení

82000420  Agregované výkony_Neurochirurgic.klini

82000430  Agregované výkony_Neurologické oddělen

82000460  Agregované výkony_Otorinolaryngolo. od

82000490  Agregované výkony_Dětské odd./klinika-

82000500  Agregované výkony_Psychiatrické odděle

82000510  Agregované výkony_Onkologické oddělení

82000560  Agregované výkony_Urologické oddělení

82000600  Agregované výkony_Gastroenterologic.od

82000610  Agregované výkony_Odd.klinické hematol

82000620  Agregované výkony_Odd.klinické biochem

82000630  Agregované výkony_Odd.funkč.vyšetřován

82000650  Agregované výkony_Odd.klinic.mikrobiol 

82000660  Agregované výkony_Radiodiagnostické od

82000670  Agregované výkony_Transfúzní oddělení

82000690  Agregované výkony_ LTS

82000700  Agregované výkony_Oddělení hlavní sest

82000760  Agregované výkony_APP

82000770  PATOLOGICKÁ ANATOMIE

82000780  Agregované výkony_Odd.dětské kardiolog

82000800  Agregované výkony_Emergency

Celkový součet
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Krajský úřad 
Číslo smlouvy u poskytovatele:../……./…../ZD JID: ……/2018/KUUK  
Číslo smlouvy u příjemce:  

 
SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ SLUŽBY A 

PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ VYROVNÁVACÍ PLATBY ZA 
PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY 

(protialkoholní a protitoxikomanická záchytná služba) 

uzavřená v souladu s rozhodnutím 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 (2012/21/EU) (dále jen „Rozhodnutí“) 

 

Smluvní strany 
Ústecký kraj 
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 

Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje 

Kontaktní osoba: Ing. Petr Severa 

E-mail/telefon: severa.p@kr-ustecky.cz / 475657435 

IČ: 70892156 

DIČ: CZ70892156 

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. 
 číslo účtu: 882733379/0800 
 

(dále jen „Kraj“) 
 

a 
 

Krajská zdravotní, a.s. 

Sídlo: Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem  

Zastoupený: Ing. Jiří Novákem, předsedou představenstva a 

 Mgr. Radkem Scherferem, místopředsedou představenstva 

Kontaktní osoba: Ing. Luděk Rückl 

E-mail/telefon: ludek.ruckl@kzcr.eu / 477114111 

IČ: 25488627 

DIČ: CZ25488627 

Bank. spojení: ČSOB, pobočka Ústí nad Labem 
 číslo účtu: 216686400/0300 
 

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem dne 5. 5. 2004, 
oddíl B, vložka 1550  

 

(dále jen „Nemocnice“) 

bod 8.1 priloha 7.pdf k usnesení č. 003/51R/2018
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Preambule 

1. Smlouva je uzavřena v souladu s rozhodnutím 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 (2012/21/EU)  

2. Kraj je jediným akcionářem Nemocnice a dbá a dohlíží v souladu se svými zákonnými 
povinnostmi na řádné a efektivní hospodaření Nemocnice. 

3. Kraj i Nemocnice jsou si plně vědomy skutečnosti, že zajištění protialkoholní 
a protitoxikomanické záchytné služby je v samostatné působnosti Kraje podle ust. § 
89a odst. 4 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném 
znění, kde je stanoveno, že „Záchytnou službu zajišťuje na svém území kraj v 
samostatné působnosti“. Podle odstavce 2 téhož paragrafu pak platí, že „Záchytná 
služba se poskytuje v protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanici (dále jen 
„záchytná stanice“). Záchytná stanice je zdravotnické zařízení.“ 

4. Ústecký kraj má zájem vybudovat protialkoholní a protitoxikomanickou záchytnou 
stanici (dále jen „PZS“) a provozovat tuto službu v kraji. Záchytná služba není v 
Ústeckém kraji provozována od roku 2001, tedy již 17 let. Z dostupných dat pro 
Ústecký kraj vyplývá, že ze zjištěných údajů o počtu řešených případů akutně 
intoxikovaných osob a s ohledem na přiměřenou dojezdovou vzdálenost byla již dříve 
definována pravděpodobná potřebná kapacita PZS v kraji: 
a. spádové území okresů Ústí nad Labem, Litoměřice a Teplice - PZS s kapacitou 

8 lůžek 
b. spádové území okresů Most, Chomutov a Louny - PZS s kapacitou 7 lůžek 
c. spádové území okresu Děčín - PZS s kapacitou 3 lůžek 

5. Návrh rozložení spádových oblastí reagoval na skutečnost, že ne vždy je možné 
osobu s indikací na pobyt v PZS převážet přes celý kraj, obvyklá vzdálenost pro 
převoz klienta k vyšetření na PZS by neměla omezovat služby PČR a městské policie 
v místě. 

6. V návaznosti na změnu legislativy, týkající se této služby byla opakovaně vyhlášena 
výběrová řízení na poskytovatele této služby, přičemž do těchto výběrových řízení se 
nikdo nepřihlásil. Vedení Kraje tedy dohodlo řešení spolu s Nemocnicí, která je 
největším poskytovatelem zdravotní péče v Ústeckém kraji, řešení spočívající 
v zajištění služby PZS  v areálu teplické nemocnice s kapacitou 10 lůžek. PZS v 
současné době musí nahrazovat různá zdravotnická oddělení v jednotlivých 
nemocnicích na celém území kraje, která nejsou na tuto službu odpovídajícím 
způsobem vybavena, která primárně zabezpečují jiné zdravotní služby a jejichž 
provoz je péčí o intoxikované osoby značně zatěžován. 

7. Nemocnice po posouzení všech aspektů jednoznačně preferuje 24 hodinový provoz 
PZS z níže uvedených provozních důvodů: 
a. plnohodnotná PZS s 24 hodinovým provozem nezatěžuje další zdravotnické 

úseky Nemocnice, z důvodu nároků na personální obsazení či zajištění péče o 
intoxikované osoby; 

b. absence lůžkového psychiatrického oddělení v teplické nemocnici, přičemž 
mnohdy bývá provoz PZS na takováto oddělení navázán; 

c. výskyt osob pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek je obvyklý během 
celých 24 hodin, nikoliv pouze ve večerních a nočních hodinách. K transportu 
těchto osob do zdravotnického zařízení dochází tudíž během celého dne; 

d. při zkrácení doby provozu tohoto zařízení, bude problematické zajištění 
personálu na nepravidelné směny; 

e. při zkráceném provozu nelze zajistit, že osoba, jež byla přijata do tohoto zařízení, 
splňuje veškerá kritéria propuštění a vyvstane nutnost a komplikace ji přemístit 
směrem do akutní lůžkové péče se všemi důsledky; 

f. při nezajištění nepřetržitého provozu tohoto zařízení, dojde k vzniku časového 
okna, kdy budou zadržené osoby transportovány, přestože to jejich zdravotní 
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stav nevyžaduje, na akutní příjmové ambulance nebo urgentní příjem nemocnice. 
Tam bude následně docházet k dalšímu přetěžování personálu těchto oddělení 
a mnohdy k možnému oddálení poskytování zdravotní péče u pacientů, kde je 
jednoznačně indikována; 

g. Bezpečnostní rada Ústeckého kraje na svém jednání dne 23. 2. 2018 usnesením 
č. 07/5BR/2018 doporučila Radě Ústeckého kraje zajistit nepřetržitý provoz 
protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby v souladu s novelou zákona 
o specifických zdravotních službách – 365 dní v roce, 7 dní v týdnu, 24 hodin 
denně. 

8. V souvislosti se shora uvedeným vedení Kraje přislíbilo zajistit investiční podporu 
nezbytných stavebních úprav prostor v teplické nemocnici vč. potřebného vybavení a 
formou vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby se podílet na financování 
provozu služby PZS. 

9. Tato smlouva upravuje poskytování specifické služby obecného hospodářského 
zájmu v podobě zřízení a provozu služby PZS nad rámec, resp. mimo oblast 
poskytování čtyřiadvacetihodinové nepřetržité urgentní (neodkladné) akutní lůžkové 
a ambulantní nemocniční péče Nemocnicí na území Ústeckého kraje, která je řešena 
vlastní smluvní úpravou mezi Krajem a Nemocnicí především pro obnovu a pořízení 
infrastruktury, nutné k dodržení závazku poskytování služeb obecného 
hospodářského významu v oblasti zdravotní péče. 

Článek I. 

Předmět a účel smlouvy o poskytování veřejné služby 

1. Nemocnice se touto smlouvou zavazuje po dobu trvání této smlouvy a za podmínek 
dále v této smlouvě stanovených vybudovat a provozovat službu PZS, přičemž Kraj 
se naproti tomu zavazuje poskytnout Nemocnici prostředky pro zřízení služby PZS a 
dále poskytovat prostředky na její provoz formou vyrovnávací platby za závazek 
veřejné služby (dále jen „Vyrovnávací platba“) způsobem níže v této smlouvě 
dohodnutým. 

2. Investiční dotací se rozumí vyrovnávací platba určená na náklady spojené 
s  investicemi do majetku užívaného pro poskytování služby PZS. 

3. Neinvestiční dotací se rozumí neinvestiční dotace (vyrovnávací platba) na provoz 
služby PZS, která má přímý vliv na náklady vynaložené při poskytování služby PZS, 
případně na odpovídající podíl nákladů společných službě PZS a jiným činnostem 
(provozní náklady). 

Článek II. 

Doba trváni smlouvy 

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2028. 

Článek III. 

Způsob vypočtu výše Vyrovnávací platby 

1. Výše platby za službu PZS je omezena rozsahem nezbytným pro úhradu nákladů na 
pořízení a obnovu infrastruktury (budovy a technologie) nezbytné pro výkon plnění 
služby PZS a nezbytným rozsahem nákladů na provozování služby PZS dle této 
smlouvy. 

2. Základem pro stanovení výše vyrovnávací platby za Službu PZS je: 
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a. Zdůvodnění a popis investičních akcí Nemocnice v souvislosti s investicemi do 
majetku užívaného pro poskytování služby PZS 

b. Zdůvodnění a popis provozních nákladů záchytné protialkoholní 
a protitoxikomanické stanice. 

3. Vyrovnávací platba na provozování služby PZS se vypočítává podle vzorce: VP = ZN 
– DV + PZ, kde VP znamená výši vyrovnávací platby, ZN jsou způsobilé náklady 
související s poskytovanou službou, DV jsou veškeré výnosy dosažené v souvislosti 
s poskytovanou Službou. PZ je přiměřený zisk, který však v souvislosti s 
poskytovanou Službou nebude zahrnován a je sjednán na 0% z vynaložených 
nákladů. Vyrovnávací platba nesmí přesahovat meze toho, co je nezbytné k pokrytí 
všech nebo části nákladů k plnění závazku veřejné služby se zohledněním 
příslušných příjmů. 

4. Investiční i neinvestiční náklady spojené s jinými činnostmi Nemocnice, než je 
poskytování služby PZS, musí být hrazeny výhradně z výnosů, spojených s jinými 
činnostmi Nemocnice, než je poskytování služby PZS. Na tyto náklady se 
Vyrovnávací platba neposkytuje. 

Článek IV. 

Splatnost Vyrovnávací platby a skutečná výše  

1. Nemocnice je povinna vždy nejpozději do konce února kalendářního roku, za který 

bude Vyrovnávací platba dle této smlouvy Krajem poskytována, zpracovat 

Předběžnou kalkulaci Vyrovnávací platby pro příslušný kalendářní rok a takto 

zpracovanou Předběžnou kalkulaci v uvedené lhůtě předložit Kraji. Za Předběžnou 

kalkulaci pro rok 2018 se pokládá žádost předložená dne 27. 9. 2018. 

2. Nebude-li Předběžná kalkulace Nemocnicí zpracována v souladu s touto smlouvou, 

popřípadě pokud údaje v ní budou nedostatečné pro posouzení účelnosti a 

hospodárnosti investic financovaných na základě této smlouvy, je Kraj oprávněn 

Předběžnou kalkulaci vrátit Nemocnici k opravě či doplnění. Nemocnice je v takovém 

případě povinna nejpozději do 14 dnů Předběžnou kalkulaci v souladu s požadavky 

Kraje opravit a takto opravenou Předběžnou kalkulaci v této lhůtě předložit Kraji. 

Stejným způsobem bude postupováno i v případě, bude-li i po opravě provedené dle 

předchozí věty tohoto odstavce Předběžná kalkulace stále vykazovat jiné formální či 

obsahové nedostatky. 

3. Pokud nebude ze strany Kraje postupováno dle odst. 2 tohoto článku, případně bude-

li Předběžná kalkulace postupem dle odst. 2 tohoto článku Nemocnicí řádně 

opravena, Kraj Předběžnou kalkulaci schválí a o této skutečnosti Nemocnici písemně 

vyrozumí. Předběžná kalkulace schválená ze strany Kraje bude podkladem pro 

uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace. 

4. Smluvní strany se dohodly, že Kraj bude poskytovat Nemocnici zálohy na 

Vyrovnávací platbu. Výše zálohy Vyrovnávací platby vyplývající z Předběžné 

kalkulace schválené Krajem dle odst. 3. tohoto článku bude splatná jednorázově nebo 

ve splátkách dle možností rozpočtu Kraje, přičemž však první splátka zálohy bude 

Nemocnici na účet Nemocnice uvedený v záhlaví této smlouvy poskytnuta nejpozději 

do 30. 6. příslušného kalendářního roku. V roce 2018 bude celá záloha na 

Vyrovnávací platbu Nemocnici poskytnuta do 15. 11. 2018. 

5. Vyrovnávací platba bude poskytnuta na základě Smlouvy o poskytnutí dotace pro 

příslušný kalendářní rok („Smlouva o dotaci“), která bude uzavřena v souladu 

s příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů („Zákon“). Smlouva o dotaci bude 
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uzavřena nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku a bude kromě 

zákonných náležitostí obsahovat zejména:  

a. výši poskytované Vyrovnávací platby, 

b. případnou detailnější úpravu způsobu a termínů uvolňování záloh na 

Vyrovnávací platbu a samotné Vyrovnávací platby, 

c. specifikaci investičních a neinvestičních nákladů spojených s poskytováním 

služby PZS 

d. detailnější podmínky a náležitosti Výsledného vyúčtování, 

e. podmínky vrácení neoprávněně využité nebo nadměrné Vyrovnávací platby, 

f. výši odvodu za porušení rozpočtové kázně ukládaného za jednotlivá porušení 

povinností Nemocnice vyplývající z této smlouvy a ze Smlouvy o poskytnutí 

dotace – uvedení nepravdivých či jakkoliv zavádějících či neúplných informací 

v Předběžné kalkulaci, ve Výsledné kalkulaci (viz odst. 6 tohoto článku) jakékoliv 

porušení povinností Nemocnice poskytnout součinnost Kraji při kontrole plnění 

povinností Nemocnice vyplývající z této smlouvy nebo ze Smlouvy o poskytnutí 

dotace, 

g. další detailnější úpravu práv a povinností vyplývajících z této smlouvy. 

V roce 2018 bude smlouva o dotaci uzavřena do 14 dnů ode dne schválení 

Předběžné kalkulace dle odst. 3 tohoto článku. 

6. Nemocnice se zavazuje vždy nejpozději do konce února kalendářního roku 

následujícího po kalendářním roce, za který Vyrovnávací platba přísluší, zpracovat 

Výslednou kalkulaci výše Vyrovnávací platby pro uplynulý kalendářní rok (dále jen 

„Výsledná kalkulace“), přičemž Výsledná kalkulace bude obsahovat, pokud Smlouva 

o dotaci nestanoví další nutné náležitosti, minimálně 

a. údaje o skutečných nákladech spojených s poskytováním služby PZS; 

b. odůvodnění účelnosti a hospodárnosti realizovaných investic, tj. zejména 

informaci o systémových opatřeních pro zajištění minimalizace nákladů 

spojených s investicí (výběrové řízení, srovnání cen možných substitutů apod.); 

c. specifikaci neinvestičních nákladů spojených se službou PZS, které byly 

vynaloženy, a to včetně odůvodnění jejich účelnosti a hospodárnosti. 

7. Nebude-li Výsledná kalkulace Nemocnicí zpracována v souladu s touto smlouvou, 

případně Smlouvou o dotaci, je Kraj oprávněn Výslednou kalkulaci vrátit Nemocnici 

k opravě či doplnění. Nemocnice je v takovém případě povinna nejpozději do 14 dnů 

Výslednou kalkulaci v souladu s požadavky Kraje opravit a takto opravenou 

Výslednou kalkulaci v této lhůtě předložit Kraji. Shodně bude postupováno i v případě, 

bude-li i po opravě provedené dle předchozí věty tohoto odstavce Výsledná kalkulace 

stále vykazovat jiné formální či obsahové nedostatky. 

8. Pokud nebude ze strany Kraje postupováno dle odst. 7 tohoto článku, případně bude-

li Výsledná kalkulace postupem dle odst. 7 tohoto článku Nemocnicí řádně opravena, 

Kraj Výslednou kalkulaci schválí a o této skutečnosti Nemocnici písemně vyrozumí, a 

to nejpozději do 30. 6., resp. do 14 dnů ode dne předložení řádně opravené Výsledné 

kalkulace podle odst. 6 tohoto článku.  

9. V případě, že bude souhrn záloh na Vyrovnávací platbu poskytnutých Krajem 

Nemocnici vyšší než výše Vyrovnávací platby vyplývající z Výsledné kalkulace 

schválené Krajem dle odst. 8 tohoto článku, bude takto vzniklý rozdíl představovat 

nadměrnou Vyrovnávací platbu, kterou je Nemocnice povinna vrátit na účet Kraje 

uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 14 dnů ode dne schválení Výsledné 

kalkulace.  
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10. V případě předčasného ukončení této smlouvy se Nemocnice zavazuje nejpozději do 

jednoho měsíce ode dne předčasného ukončení této smlouvy zpracovat Výslednou 

kalkulaci výše Vyrovnávací platby za období od 1. ledna kalendářního roku, v němž 

k předčasnému ukončení této smlouvy dojde, do dne předčasného ukončení této 

smlouvy, a v uvedené lhůtě takto zpracovanou Výslednou kalkulaci předložit Kraji. Ve 

vztahu k výši a způsobu výpočtu Vyrovnávací platby za období uvedené v předchozí 

větě tohoto odstavce a ve vztahu ke kontrole a případným opravám Výsledné 

kalkulace platí přiměřeně předchozí ustanovení tohoto článku této smlouvy. 

Podrobnosti může upravit Smlouva o dotaci. 

11. Kraj je oprávněn pozastavit placení záloh na Vyrovnávací platbu v případě, že 

Nemocnice nebude provozovat Službu PZS v souladu s touto smlouvou či obecně 

závaznými právními předpisy, a to až do doby, kdy dojde ze strany Nemocnice 

k odstranění veškerých zjištěných nedostatků. Podrobnosti může upravit Smlouva 

o dotaci. 

 

Článek V.  

Kontrola výše Vyrovnávací platby  

1. Nemocnice je povinna umožnit Kraji nebo jím určenému subjektu kdykoliv na 

vyžádání Kraje provedení kontroly veškerých dat, účetních dokladů a dalších 

dokumentů potřebných pro posouzení správnosti výpočtu Vyrovnávací platby v rámci 

Předběžné kalkulace a v rámci Výsledné kalkulace. Při těchto kontrolách je 

Nemocnice povinna poskytnout Kraji veškerou nezbytnou součinnost.  

2. Kraj je dále oprávněn provést srovnání, zda náklady na provozování Služby PZS 

Nemocnicí vykázané v rámci Předběžné kalkulace nebo v rámci Výsledné kalkulace 

odpovídají nákladům obvykle vynakládaným na provozování shodných služeb 

subjekty srovnatelnými s Nemocnicí, a to se zohledněním specifik regionu a místních 

technicko-provozních aspektů.  

3. Dospěje-li Kraj na základě srovnání nákladů provedeného podle odst. 2 tohoto článku 

k závěru, že náklady vykázané Nemocnicí v rámci Předběžné kalkulace nebo v rámci 

Výsledné kalkulace převyšují náklady obvykle vynakládané na provozování shodných 

služeb subjekty srovnatelnými s Nemocnicí, je oprávněn Vyrovnávací platbu za 

příslušný kalendářní rok způsobem odpovídajícím zjištěnému rozdílu snížit. Bude-li 

Vyrovnávací platba v době zjištění rozdílu dle předchozí věty tohoto odstavce již 

Nemocnici vyplacena, bude takto zjištěný rozdíl představovat nadměrnou 

Vyrovnávací platbu, kterou je Nemocnice povinna vrátit na účet Kraje uvedený v 

záhlaví této smlouvy nejpozději do jednoho měsíce ode dne, v němž bude k vrácení 

této nadměrné Vyrovnávací platby Krajem vyzvána, pokud Smlouva o dotaci 

nestanoví jinak.   

4. Nemocnice je povinna nejpozději do jednoho měsíce ode dne doručení výzvy Kraje 

vrátit na účet Kraje uvedený v záhlaví této smlouvy rovněž vyplacenou vyrovnávací 

platbu, která byla ve skutečnosti Nemocnicí použita za jiným účelem, než je úhrada 

nákladů, které mohou být ve smyslu této smlouvy zohledněny při stanovení výše 

Vyrovnávací platby, a to vždy v rozsahu, v jakém byla Vyrovnávací platba takto 

nesprávně Nemocnicí použita. 
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Článek VI.  

Další povinnosti Nemocnice 

Nemocnice je nad rámec ostatních svých povinností vyplývajících z této smlouvy zejména 

povinna:  

a. používat prostředky z vyplacených Vyrovnávacích plateb výlučně na úhradu 

nákladů, které mohou být ve smyslu článku V. této smlouvy zohledněny při 

stanovení výše Vyrovnávací platby;  

b. poskytovat službu PZS v souladu s dostupnými poznatky lékařské vědy a 

veškerými obecně závaznými právními předpisy na náležité odborné úrovni; v tom 

zajistit mj. následující činnosti: 

i. vyšetření, ošetření a pobyt v PZS po dobu nezbytně nutnou k odeznění 
akutní intoxikace u osob, pokud je odborným lékařským vyšetřením 
zjištěno, že ošetřené osoby nejsou ohroženy na životě selháním 
základních životních funkcí, ale pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové 
látky nekontrolují své chování, a tím bezprostředně ohrožují sebe nebo 
jiné osoby, veřejný pořádek nebo majetek, nebo jsou ve stavu vzbuzujícím 
veřejné pohoršení,  

ii. vedení evidence ošetřených osob, které se podrobily ošetření a vedení 
příslušné zdravotnické dokumentace,  

iii. výběr úhrady za vyšetření, ošetření a následný pobyt v PZS, případně 
vymáhání dlužných úhrad,  

iv. oznamování ošetření osoby přijaté na PZS jejímu registrujícímu 
poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství. Jde-li o osobu mladší 
18 let, oznamování této skutečnosti také jejímu zákonnému zástupci, 
popřípadě jiné osobě odpovědné za její výchovu a též orgánu sociálně-
právní ochrany dětí. Jde-Ii o osobu s omezenou způsobilostí k právním 
úkonům nebo zbavenou způsobilosti k právním úkonům, oznamování této 
skutečnost opatrovníkovi určenému soudem, 

v. v rámci odborného lékařského vyšetření vždy provést kromě cíleného 

klinického vyšetření lékařem také vyšetření zjišťující přítomnost alkoholu 

u ošetřovaných osob, a to buď pomocí dechové zkoušky alkohol testerem 

umožňujícím provedené zkoušky zaznamenávat a archivovat, buď v 

počítači nebo přímo tiskem na papír, nebo odběrem vzorků biologického 

materiálu, přičemž naměřená hodnota, čas a způsob zjištění přítomnosti 

alkoholu musí být vždy řádně zaznamenány do zdravotnické dokumentace. 

c. zajistit dostatečné personální zabezpečení, technické a věcné vybavení nezbytné 

pro provozování služby PZS; 

d. zajistit, aby po celou dobu trvání této smlouvy byla Nemocnice ve smyslu 

příslušných právních předpisů řádně oprávněna provozovat službu PZS v souladu 

s touto smlouvou; 

e. vykazovat výnosy a náklady spojené s poskytováním služby PZS na straně jedné 

a s jinými činnostmi Nemocnice na straně druhé ve svém účetnictví odděleně;  

f. vést účetnictví v souladu s příslušnými právními předpisy, tedy zejména tak, aby 

bylo správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a aby zaručovalo trvalost 

účetních záznamů;  

g. uchovávat veškeré účetní doklady prokazující správnost výpočtu výše 

Vyrovnávací platby po dobu deseti let od konce kalendářního roku, za který byla 

Vyrovnávací platba Krajem Nemocnici poskytnuta;  
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h. postupovat při provozování služby PZS, jakož i v rámci své veškeré další činnosti, 

s péčí řádného hospodáře, to je zejména řádně vymáhat pohledávky, nezvyšovat 

náklady na svoji činnost nad míru obvyklou a nesnižovat bezdůvodně výnosy ze 

své činnosti. V tomto směru je Nemocnice především povinna při nákupu 

zdravotnického materiálu, zařízení jakož i dalšího zboží a služeb dbát důsledně na 

to, aby náklady s tím spojené byly při zachování nezbytné kvality pořizovaného 

zboží a služeb minimalizovány, a postupovat v souladu s obecně závaznými 

právními předpisy o zadávání veřejných zakázek v rozsahu těmito právními 

předpisy vyžadovaném;  

i. na vyžádání Kraje prokázat, že jakékoliv náklady na činnost Nemocnice byly 

vynaloženy účelně, a že odpovídají obvyklé tržní ceně zboží či služeb 

srovnatelných se zbožím či službami, které byly za tyto náklady Nemocnicí 

pořízeny; 

j. bez předchozího písemného souhlasu Kraje neprovozovat službu PZS 

prostřednictvím třetího subjektu;  

k. nepřevést žádná práva ani povinnosti z této smlouvy na jiný subjekt bez souhlasu 

Kraje. 

 

 

Článek VII. 

Kontrola plnění povinností Nemocnice 

1. Kraj má právo kontrolovat plnění povinností Nemocnice při provozování služby PZS 

sjednané v této smlouvě nebo vyplývajících z příslušných právních předpisů, a to sám 

nebo prostřednictvím pověřeného subjektu. Pověří-li Kraj prováděním kontroly jiný 

subjekt, má tento subjekt všechna práva Kraje uvedená v tomto článku a Nemocnice 

má vůči němu tytéž povinnosti, jako vůči Kraji, nebude-li Krajem určeno jinak.  

2. Za účelem provádění kontroly má Kraj právo přístupu do všech prostor, v nichž 

Nemocnice provozuje své činnosti, pokud to nevylučují právní předpisy. 

3. Nemocnice je povinna poskytnout Kraji součinnost při provádění všech kontrol a 

zejména poskytnout Kraji veškeré nezbytné doklady, elektronicky i v listinné podobě. 

4. Nemocnice je povinna poskytnout na výzvu Kraje dle jeho požadavku ústní nebo 

písemné vysvětlení k dotazům Kraje.  

5. V případě, že Kraj zjistí, že Nemocnice službu PZS neposkytuje, nebo že služba PZS 

není dostupná ve sjednaném rozsahu, anebo že služba PZS není poskytována řádně, 

oznámí Kraj tato svá zjištění neprodleně Nemocnici („Oznámení“). Oznámení musí 

obsahovat popis zjištění Kraje, důvody, z nichž Kraj vyvozuje porušení povinností 

Nemocnice, návrhy opatření k nápravě a lhůtu pro provedení nápravy. Lhůta pro 

nápravu nedostatků v poskytování služby PZS Nemocnicí musí být přiměřená 

finanční a časové náročnosti implementace nápravných opatření, přičemž nesmí být 

kratší než 14 dní. 

6. Nemocnice je oprávněna se k Oznámení vyjádřit a navrhnout nápravná opatření 

odlišná od těch, která navrhuje Kraj v Oznámení. Kraj je povinen nápravná opatření 

navržená Nemocnicí akceptovat místo nápravných opatření uvedených v Oznámení, 

pokud nápravná opatření navržená Nemocnicí vedou k nápravě závadného stavu ve 

lhůtě uvedené v Oznámení. 

7. V případě, že Nemocnice neimplementuje nápravná opatření navržená Krajem 

v Oznámení nebo nápravná opatření navržená Nemocnicí a akceptovaná Krajem ve 

lhůtě uvedené v Oznámení, je Kraj oprávněn tuto smlouvu vypovědět dle článku 

VIII. písm. a) této smlouvy. 
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8. Další práva Kraje týkající se kontroly výše Vyrovnávací platby jsou sjednána v článku 

VI. této smlouvy. 
 

Článek VIII. 

Předčasné ukončení smlouvy 

Tato smlouva může být před uplynutím doby trvání této smlouvy sjednané v článku II. této 

smlouvy ukončena písemnou dohodou smluvních stran, písemnou výpovědí ze strany 

Kraje bez udání důvodu doručenou Nemocnici nejpozději 6 měsíců před koncem 

kalendářního roku, přičemž v případě této výpovědi skončí tato smlouva dnem 

31. prosince kalendářního roku, v němž byla výpověď Nemocnici doručena, nebo 

písemnou výpovědí ze strany Kraje v případě, že: 

a) Nemocnice podstatným způsobem nebo opakovaně poruší kteroukoliv 

z povinností vyplývajících jí z této smlouvy či obecně závazných právních 

předpisů; přičemž v takových případech výpovědní lhůta činí 2 měsíce a počítá se 

od prvého dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi 

Nemocnici.  

b) Nemocnice pozbude oprávnění k poskytování Služby PZS; přičemž v takových 

případech výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počítá se od prvého dne kalendářního 

měsíce následujícího po doručení výpovědi Nemocnici.  

 

Článek IX. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, 

přičemž uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Kraje č. 

…/15Z/2018 ze dne 22. 10. 2018. 

2. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze na základě dohody smluvních 

stran, a to formou písemných změn či dodatků. 

3. Stane-li se po uzavření této smlouvy v důsledku přijetí nového zákona, jiného obecně 

závazného právního předpisu nebo jiné normy či předpisu vztahujícího se k této 

smlouvě plnění jakéhokoliv závazku z této smlouvy vyplývajícího zakázaným, 

zavazují se smluvní strany ve vzájemné součinnosti neprodleně zahájit jednání 

o uzavření dodatku k této smlouvě, kterým bude tato smlouva s takovým předpisem 

či normou uvedena do souladu.  

4. Nemocnice bere podpisem této smlouvy na vědomí, že Kraj je jakožto územní 

samosprávný celek povinen poskytovat informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Nemocnice bere dále podpisem této smlouvy na vědomí, že poskytování peněžních 

prostředků Nemocnici ze strany Kraje dle této smlouvy podléhá finanční kontrole ve 

smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a že se 

tedy na každé případné neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků 

Kraje poskytnutých Nemocnici dle této smlouvy vztahuje ustanovení § 22 Zákona.  

6. Pro vyloučení pochybností je Vyrovnávací platba dle této smlouvy dotací ve smyslu 

§ 10a odst. 1 písm. b) Zákona, přičemž na právní vztahy vzniklé na základě této 

smlouvy budou přiměřeně aplikována ustanovení Zákona.  
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7. Tato smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Kraj a jeden 

Nemocnice. 

8. Tato smlouva byla uzavřena na základě pravé a svobodné vůle obou smluvních stran 

a jako takovou ji obě smluvní strany stvrzují svými vlastnoručními podpisy.  

9. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna 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 této smlouvě 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 této smlouvy byla zaslána Nemocnici do datové 

schránky ID: 5gueuef/na e-mail: SekretariatKZ@kzcr.eu. 

 

V Ústí nad Labem dne ………… 

 

 

 

 

 

 

V Ústí nad Labem dne ………… 

 

……………………………………………. ……………………………………………… 
Ústecký kraj 

Oldřich Bubeníček, hejtman kraje 

 

Krajská zdravotní, a.s. 

Ing. Jiří Novák, předseda představenstva 
Mgr. Radek Scherfer, místopředseda 
představenstva 
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Krajský úřad 

Číslo smlouvy u Poskytovatele:../……./…../ZD JID: ……/2018/KUUK  
Číslo smlouvy u Příjemce:  
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE 
(protialkoholní a protitoxikomanická záchytná služba) 

 
uzavřená v souladu s ust. §10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“) 
 

Smluvní strany 

Ústecký kraj 
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje 
Kontaktní osoba: Ing. Petr Severa 
E-mail/telefon: severa.p@kr-ustecky.cz / 475657435 
IČ: 70892156 
DIČ: CZ70892156 
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. 
 číslo účtu: 882733379/0800 
 

(dále jen „Kraj“ nebo „poskytovatel“) 
 
a 
 
Krajská zdravotní, a.s. 
Sídlo: Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Ing. Jiří Novákem, předsedou představenstva a 
 Mgr. Radkem Scherferem, místopředsedou představenstva 
Kontaktní osoba: Ing. Luděk Rückl 
E-mail/telefon: ludek.ruckl@kzcr.eu / 477114111 
IČ: 25488627 
DIČ: CZ25488627 
Bank. spojení: ČSOB, pobočka Ústí nad Labem 
 číslo účtu: 216686400/0300  
 číslo účtu pro dotaci: 280078178/0300 
 

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem dne 5. 5. 2004, 
oddíl B, vložka 1550 (kopie výpisu z obchodního rejstříku Příjemce tvoří přílohu č. 1 k této 
smlouvě) 
 
(dále jen „příjemce“) 
 
 
 
 
 

bod 8.1 priloha 8.pdf k usnesení č. 003/51R/2018
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Preambule 
 
1. Mezi poskytovatelem a příjemcem byla dne … 2018 uzavřena Smlouva o poskytování 

veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za plnění závazku 
veřejné služby (dále jen „Smlouva o SOHZ“), a to v souladu s usnesením 
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/15Z/2018 ze dne 22. 10. 2018, kterým 
Zastupitelstvo Ústeckého kraje pověřilo společnost Krajská zdravotní, a.s. k výkonu 
služby obecného hospodářského zájmu v rozsahu Smlouvy o SOHZ, a to v souladu 
s Rozhodnutím Komise 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 
(2012/21/EU) ze dne 20. prosince 2011 (dále též „Rozhodnutí EK“), ve znění dodatku 
č. 1 účinném ode dne 16. 5. 2018. 

2. Vyrovnávací platba dle Smlouvy o SOHZ je dotací ve smyslu § 10a odst. 1 písm. b) 
zákona, č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

3. Pro zajištění provozu služby obecného hospodářského zájmu v rozsahu Smlouvy o 
SOHZ, tedy pro zajištění provozu služby protialkoholní a protitoxikomanické záchytné 
stanice (dále „PZS“), je nezbytné vytvořit podmínky v podobě pořízení infrastruktury, 
nutné k dodržení závazku poskytování služby PSZ. Tato vyrovnávací platba je 
koncipována jako investiční dotace určená na pořízení této infrastruktury a má svá 
specifika oproti běžnému poskytnutí vyrovnávací platby za službu PZS. 

 

Článek I. 
Předmět smlouvy, účel a výše dotace 

1. Poskytovatel v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 
22. 10. 2018 poskytuje příjemci ze svého rozpočtu investiční dotaci (vyrovnávací 
platbu) na službu PZS (dále jen „Dotace“) ve výši 17.830.000,- Kč (slovy: sedmnáct 
milionů osmset třicet tisíc korun českých), která bude převedena bezhotovostně na 
účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, za podmínky, že ji Příjemce 
stanoveným způsobem použije nejpozději do 30. 6. 2019.  

2. Dotace je poskytnuta na základě Žádosti o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) ze 
dne 27. 9. 2018 (dále jen „Žádost“) v souladu se Smlouvou o SOHZ. Žádost je 
přílohou č. 2 této smlouvy a obsahuje odůvodnění žádosti o poskytnutí investiční 
dotace (vyrovnávací platby). Příjemce prohlašuje, že veškeré náklady uvedené v 
Žádosti jsou účelné, hospodárné a nezbytné pro výkon služby protialkoholní a 
protitoxikomanické záchytné stanice (dále „PZS“) dle této smlouvy a Smlouvy o 
SOHZ. 

3. Dotace je poskytnuta k pokrytí v Žádosti specifikovaných investičních nákladů. 

4. Dotace je veřejnou podporou slučitelnou s vnitřním trhem, neboť je vyrovnávací 
platbou dle Smlouvy SOHZ.  

5. Dotace je slučitelná s dotací poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných 
celků, státního rozpočtu nebo fondů EU, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto 
podpor nevylučují. 
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Článek II. 

Podmínky použití Dotace,  
doba, v níž má být dosaženo účelu, 

způsob poskytnutí Dotace, stanovení vyrovnávací platby 
 

1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem úhrady 
investičních nákladů spojených se zřízením služby PZS v roce 2018 a v roce 2019. 

2. Dotace je poskytnuta účelově a lze ji použít pouze na úhradu uznatelných nákladů 
přímo souvisejících s úhradou nákladů dle odst. 1. tohoto článku.  

Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky: 

a. vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti, 

b. vznikl Příjemci v přímé souvislosti s úhradou investičních nákladů služby PZS ve 
schváleném období realizace, 

c. byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce na jeho účetních 
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými 
doklady 

d. zohledňuje skutečné výnosy, dosažené v souvislosti s poskytováním služby 
(zejména opravné položky k pohledávkám, tvořené dle platné legislativy a které 
jsou uznatelným nákladem v období jejich účtování). 

3. Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem do 15. 11. 2018 na účet 
příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy. 

4. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu 
k úhradě peněžnímu ústavu Kraje, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena. 

5. Na uhrazenou platbu se vztahují příslušná ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Dále pak ustanovení zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, kdy 
se za porušení rozpočtové kázně považuje každé neoprávněné použití peněžních 
prostředků poskytnutých z rozpočtu Kraje v souvislosti s plněním závazků 
vyplývajících z této smlouvy. 

 

Článek III. 

Práva a povinnosti příjemce 
 

Příjemce prohlašuje, že Dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje: 

1. Použít Dotaci za účelem úhrady investičních nákladů spojených s investicemi do 
majetku nezbytného pro zahájení provozování služby PZS, pro který byla Dotace 
poskytnuta, a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.  

2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.  

3. Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li Příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění 
odpočtu této daně. 

4. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu s předloženou 
Žádostí, a jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví, vedeném v souladu se 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to jak 
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z hlediska poskytnuté výše Dotace, tak i z hlediska nákladů na v Žádosti 
specifikované investice, a to formou zakázek s jednoznačnou identifikací (specifický 
objekt účtování), která je uváděna v účetních dokladech a v kartách majetku. 

5. Označovat originály účetních dokladů informací o tom, že investice je 
spolufinancována Ústeckým krajem.  

6. Do 31. 7. 2019 předložit vyúčtování Dotace, jehož součástí bude:  

a) údaje o skutečných nákladech spojených s investicemi, jejichž realizace měla být 
a skutečně byla financována z Dotace; 

b) odůvodnění účelnosti a hospodárnosti realizovaných investic, tj. zejména informaci 
o systémových opatřeních pro zajištění minimalizace nákladů spojených s investicí 
(výběrové řízení, srovnání cen možných substitutů apod.). 

7. Na dobu minimálně 10 let ode dne účinnosti této smlouvy zajistit udržitelnost investic 
uvedených v čl. II. odst. 1 smlouvy. Po tuto dobu je Příjemce povinen zachovat 
veškeré originální dokumenty související s investicemi (tj. především dokumentaci 
zadávacích a výběrových řízení na dodavatele, smlouvy s dodavateli, účetní 
písemnosti a doklady, inventurní soupisy, veškerá související potvrzení a průvodní 
materiály) v písemné nebo elektronické podobě.  

8. Poskytovatel je oprávněn svým písemným pokynem během účinnosti této smlouvy, 
nejpozději však do 15. 5. 2019, detailněji specifikovat výše uvedené náležitosti 
vyúčtování Dotace tak, aby na jeho základě mohla být efektivně provedena kontrola 
řádného nakládání s prostředky Dotace v souladu s touto smlouvou a Smlouvou o 
SOHZ. Splnění toho pokynu Poskytovatele je pro Příjemce závazné. 

9. Umožnit pověřeným pracovníkům Poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití 
prostředků Dotace v návaznosti na realizaci investic a v této souvislosti jim umožnit 
nahlížet do účetní evidence. Umožnit provádět kontrolu jak v průběhu, tak i po 
ukončení realizace investic. 

10. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor zdravotnictví 
krajského úřadu o všech změnách týkajících se tohoto smluvního vztahu, včetně 
identifikace příjemce nebo účelu Dotace.  

11. Vrátit nevyčerpanou část Dotace zpět na účet Poskytovatele, z něhož mu byla 
poskytnuta v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než plánované 
náklady uvedené v Žádosti, současně s předložením vyúčtováním Dotace.  

12. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem, přičemž platí, že: 

 poskytnutí a čerpání Dotace podléhá kontrole podle následujících právních 
předpisů: zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, 
a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

 kontrola probíhá v těchto stupních: 

I. předběžná (před poskytnutím Dotace), 

II. průběžná (faktické nakládání s poskytnutou Dotací), 

III. následná včetně účetní, 

 kontrolu provádí pověření zaměstnanci Krajského úřadu Ústeckého kraje, 

 Zastupitelstvo Ústeckého kraje v souladu se zněním § 78 odst. 4 a odst. 5 zákona 
č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, může 
prostřednictvím Finančního výboru a Kontrolního výboru provádět kontroly využití 
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Dotací poskytnutých z prostředků kraje. Postup výborů při provádění kontroly 
upravuje Kontrolní řád výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje,  

 zjistí-li se neplnění rozhodnutí orgánů kraje (Zastupitelstvo a Rada Ústeckého 
kraje) a podmínek této smlouvy, příslušný odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje, 
výbor Zastupitelstva Ústeckého kraje nebo příslušný orgán kraje zajistí realizaci 
nezbytných opatření v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy. 

13. Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jestliže se Příjemce stal dotovaným 
zadavatelem ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 tohoto zákona a dodržovat 
v souvislosti s čerpáním Dotace veškeré další obecně závazné právní předpisy. 

14. Příjemce je povinen s poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči 
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi. 
 

15. Nakládat s veškerým majetkem získaným byť i jen částečně z dotace s péčí řádného 
hospodáře. Příjemce nesmí tento majetek ani jeho části prodat, vypůjčit, zatěžovat 
žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva a nesmí jej pronajmout 
či převést na jinou osobu po dobu udržitelnosti dle čl. III. odst. 7. smlouvy, bez 
předchozího písemného souhlasu Poskytovatele. 

 

Článek IV. 

Porušení rozpočtové kázně 
 

1. Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních 
prostředků poskytnutých jako Dotace (§ 22 odst. 1 až 3 zákona č. 250/2000 Sb.). 
V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně tím, že neoprávněně 
použije nebo zadrží poskytnutou Dotaci, bude Poskytovatel postupovat dle § 22 
zákona č. 250/2000 Sb. a bude Příjemci uložen odvod včetně penále za prodlení 
s odvodem ve výši stanovené platnými právními předpisy a touto smlouvou. 

2. Pokud Příjemce předloží vyúčtování Dotace v termínu stanoveném ve smlouvě, které 
nebude obsahovat všechny náležitosti stanovené ve smlouvě, popřípadě pokud údaje 
v něm budou nedostatečné pro posouzení účelnosti a hospodárnosti investic 
financovaných na základě této smlouvy, dopustí se Příjemce porušení rozpočtové 
kázně až v případě, že nedoplní neúplné vyúčtování Dotace ani po marném uplynutí 
náhradní lhůty 10 dnů ode dne doručení výzvy Poskytovatele k nápravě. 

3. V případě porušení rozpočtové kázně, které Poskytovatel považuje za méně 
závažné, bude vždy uložen odvod za tato porušení procentem z celkové částky 
poskytnuté Dotace následovně: 

a) předložení vyúčtování Dotace, případně Vyúčtování odložené investice, do 15 
kalendářních dnů po lhůtě stanovené smlouvou – výše odvodu činí 0,05 %. 

b) předložení vyúčtování Dotace, případně Vyúčtování odložené investice, do 30 
kalendářních dnů po lhůtě stanovené smlouvou – výše odvodu činí 0,5 %. 

c) předložení doplněného vyúčtování Dotace, případně Vyúčtování odložené 
investice, do 15 kalendářních dnů od uplynutí náhradní lhůty uvedené ve výzvě 
poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše odvodu činí 0,1 %. 

d) předložení doplněného vyúčtování Dotace, případně Vyúčtování odložené 
investice, do 30 kalendářních dnů od uplynutí náhradní lhůty uvedené ve výzvě 
poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše odvodu činí 0,2 %. 
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e) nedodržení povinnosti vést Dotaci v odděleném účetnictví – výše odvodu činí 
3 %. 

f) nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom, že 
investice je spolufinancována Ústeckým krajem – výše odvodu činí 0,1 %. 

g) nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků – 
výše odvodu činí 0,1 %. 

h) nedodržení povinnosti publicity neoznačením publikací, internetových stránek či 
jiných nosičů „sponzorským vzkazem“ – výše odvodu činí 0,1 %. 

i) nedodržení povinnosti publicity neumístěním tabulky se „sponzorským vzkazem“ 
na pořízeném majetku nebo v jeho bezprostřední blízkosti – výše odvodu činí 
0,5 % z výše Dotace použité na pořízení tohoto majetku. 

4. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže Dotace se sčítají, s výjimkou 
odvodů za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných 
zakázek. Za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod ve výši 
nejzávažnějšího porušení těchto pravidel u stejné zakázky. Při neoprávněném použití 
peněžních prostředků dle § 22 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona č. 250/2000 Sb. 
odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků, mimo 
případů, kdy se podle této smlouvy (odst. 3 tohoto čl.) za porušení méně závažné 
povinnosti uloží odvod nižší. Při porušení několika méně závažných povinností se 
odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají.  

Článek V.  

Výpověď a zrušení smlouvy 

1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že Příjemce porušil smluvní 
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá 
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 30 dnů. Ve výpovědní lhůtě bude 
pozastaveno vyplácení Dotace. 

2. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy, a to zejména 
z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Pokud strana smlouvy, které byl 
návrh doručen, s ním vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas 
dojde smluvní straně, která návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh 
doručen, s ním nevysloví souhlas, smlouva nezaniká. 

3. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran. 

4. Spory z právních poměrů při poskytnutí Dotace rozhoduje podle správního řádu 
Ministerstvo financí ČR. 

 
Článek VI. 

Publicita 
 
1. Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o realizaci investic 

uvést fakt, že tyto investice byly podpořeny Ústeckým krajem (poskytovatelem). 

2. Na výstupech o realizaci investic typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů 
uvede příjemce skutečnost, že tyto investice podpořil Poskytovatel (dále jen 
„Sponzorský vzkaz“) v provedení respektující logomanuál Poskytovatele. Příjemce 
podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že se s daným logomanuálem seznámil. 
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3. U investiční akce bude na ní nebo v její bezprostřední blízkosti umístěna tabulka se 
Sponzorským vzkazem v provedení respektující logomanuál Poskytovatele.  

4. Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění Sponzorského vzkazu 
ke schválení Poskytovateli, případně upravit návrh podle námitek Poskytovatele 
a předložit ho Poskytovateli ke konečnému schválení. Za Poskytovatele rozhoduje 
kontaktní osoba uvedená v označení smluvních stran.  

5. Příjemce je povinen prezentovat Poskytovatele v následujícím rozsahu, a to nejméně 
po dobu 10 let:  

a) logo Poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na – pozvánkách, 
programech a dalších tištěných materiálech souvisejících s realizací investic, 

b) verbální prezentace Poskytovatele v médiích a na tiskových konferencích 
pořádaných u příležitosti realizace investic, 

c) umístění reklamních panelů Poskytovatele v místě konání prezentační akce u 
příležitosti realizace investice a prezentace Poskytovatele moderátorem takové 
akce, 

d) v případě videoprojekce odvysílání videospotu Poskytovatele na (celoplošné) 
obrazovce (videospot si příjemce po domluvě vyzvedne u Poskytovatele), 

e) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách 
souvisejících s realizací investice. 

6. Logo Ústeckého kraje (Poskytovatele) je ochrannou známkou, která požívá ochrany 
podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 
Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých 
dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon 
o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů.  

 
Článek VII. 

Ostatní ujednání 

1. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna 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. Příjemce souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů 
obsažených v této smlouvě 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 této smlouvy byla zaslána Příjemci do datové 
schránky ID 5gueuef / na e-mail: SekretariatKZ@kzcr.eu. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.  

3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou 
písemných a číslovaných dodatků. 

4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy 
z ní vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, případně 
příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů, s výjimkou uvedenou v § 170 správního řádu.  

5. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá 
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení. 
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6. O poskytnutí Dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem 
Ústeckého kraje usnesením č.:…/15Z/2018 ze dne 22. 10. 2018. 

 

V Ústí nad Labem dne ………….. 

 

 

 

V Ústí nad Labem dne ………….. 

 

……………………………………………. ……………………………………………… 

poskytovatel: 
Ústecký kraj 
Oldřich Bubeníček, hejtman kraje 
 

příjemce: 
Krajská zdravotní, a.s. 
Ing. Jiří Novák, předseda představenstva 
Mgr. Radek Scherfer, místopředseda 
představenstva 

 

 

 

 

Přílohy: 
Příloha č. 1 - Kopie výpisu z obchodního rejstříku Příjemce  
Příloha č. 2 - Kopie žádosti o poskytnutí Dotace (vyrovnávací platby) včetně příloh 
 

 


