
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 
údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů v platném znění. 

Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 13.1

16. zasedání zastupitelstva konané dne 10. 12. 2018

Věc:
Výkon zakladatelských funkcí Ústeckého kraje ke společnosti Krajská zdravotní, a.s.

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Změna stanov společnosti Krajské zdravotní, a.s.

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada ústeckého kraje 

Dne: 21. 11. 2018 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 045/53R/2018

Výbor pro zdravotnictví

Dne: 26. 11. 2018 Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 4/12VZ/2018

Přílohy: 

13.1-1 Název: bod 13.1 priloha 1.pdf Odůvodnění předloženého materiálu U

13.1-2 Název: bod 13.1 priloha 2.pdf Návrh změny stanov společnosti 
Krajská zdravotní, a.s. U

13.1-3 Název: bod 13.1 priloha 3.pdf Návrh stanov společnosti Krajská 
zdravotní, a.s., s vyznačením změn U

13.1-4 Název: bod 13.1 priloha 4.pdf
Návrh stanov společnosti Krajská 
zdravotní, a.s., v konsolidovaném 
znění

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) schvaluje

dle ustanovení § 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, změnu stanov společnosti Krajská zdravotní, a.s., se sídlem Sociální péče 3316/12A, 
Ústí nad Labem, PSČ 401 13, IČO: 25488627 v rozsahu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 



B) ukládá

Radě Ústeckého kraje, aby rozhodla dle ust. § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, ve věci 
jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti Krajská zdravotní, a.s., se sídlem Ústí nad 
Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, IČO: 25488627, o změně stanov dle bodu 1. tohoto 
usnesení
Termín: 15.1.2019

Důvodová zpráva:
Předložený materiál řeší navrhovanou podobu úpravy stanov společnosti Krajská zdravotní, a.s.

Předkládaný návrh na změnu stanov společnosti Krajská zdravotní, a.s., zohledňuje změnu právní úpravy 
provedené zákonem č. 458/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 
družstvech (zákon o obchodních korporacích). Touto novelou došlo k úpravě ustanovení § 448 zákona č. 
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Navrhovaná 
změna stanov Krajské zdravotní, a.s., je obsažena v příloze č. 2 tohoto materiálu. Dále v příloze č. 3 tohoto 
materiálu je předkládáno úplné znění stanov s vyznačením navrhovaných změn, v příloze č. 4 pak úplné 
znění stanov po navrhovaných změnách v čistopisu.

Změna stanov je dle čl. 11 odst. 3 písm. a) stanov svěřena do působnosti valné hromady.

Detailní odůvodnění předloženého materiálu je uvedeno v příloze č. 1 tohoto materiálu.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Petr Severa,
vedoucí odboru zdravotnictví Ing. Petr Severa (vedoucí odboru)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Petr Severa (vedoucí odboru)   Ing. Hana Týlová 27. 11. 
2018

2 RSDr. Stanislav Rybák (uvolněný zastupitel)   Stanislav Rybák 27.11.2018

Podpis zpracovatele:  Bc. Jindra Weisová 27. 11. 2018


