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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 13.1

17. zasedání zastupitelstva konané dne 28. 1. 2019

Věc:
Memorandum o spolupráci mezi Ústeckým krajem, Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a 
Krajskou zdravotní, a.s.

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Aktualizace Memoranda o spolupráci mezi Ústeckým krajem, Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a 
Krajskou zdravotní, a.s. uzavřeného na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.20/20Z/2014 ze 
dne 15. 12. 2014

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada ústeckého kraje 

Dne: 12. 12. 2018 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 031/55R/2018

Přílohy: 

13.1-1 Název: bod 13.1 priloha 1.pdf

Memorandum o spolupráci mezi 
Ústeckým krajem, Univerzitou J. E. 
Purkyně v Ústí nad Labem a Krajskou 
zdravotní, a.s., uzavřené na základě 
usnesení Zastupitelstva Ústeckého 
kraje č.20/20Z/2014 ze dne 15. 12. 
2014
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Memorandum o spolupráci mezi 
Ústeckým krajem, Univerzitou J. E. 
Purkyně v Ústí nad Labem a Krajskou 
zdravotní, a.s. - nové

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

o uzavření memoranda o spolupráci mezi Ústeckým krajem, Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a 
Krajskou zdravotní, a.s. dle přílohy č. 2 tohoto usnesení, které nahrazuje uzavřené memorandum na 
základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.20/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014, dle přílohy 1 tohoto 



materiálu



Důvodová zpráva:
Původní memorandum bylo zúčastněnými stranami podepsáno 8. ledna 2015. Bylo zaměřeno na spolupráci 
zúčastněných stran při zajištění vzdělávání lékařského i nelékařského personálu. Přestože problematická 
personální situace ve zdravotnictví přetrvává, je vzhledem k změnám legislativy (zákon č. 201/2017 Sb., 
kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu 
nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o 
změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a 
specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění 
pozdějších předpisů) a návazným krokům (především zrušení kreditního systému u nelékařů) a novému 
společnému zájmu Krajské zdravotní, a.s., a UJEP – výstavbě nového objektu Fakulty zdravotnických studií 
UJEP v areálu MNUL, bohužel část původního obsahu memoranda překonaná a neaktuální. Z tohoto důvodu 
je v rámci aktualizace z memoranda vypuštěn záměr založení Doškolovacího ústavu (článek VI.).

Téma rozvoje spolupráce s lékařskými fakultami je v kontextu aktuálního vývoje jednání s těmito fakultami a 
praktických zkušenosti (např. příprava praktické výuky mediků 3. Lékařské fakulty UK v MNUL od 
akademického roku 2019/2020, ustavení nových klinik v rámci MNUL ve spolupráci s FZS UJEP) v návrhu 
aktualizace memoranda vývoje zjednodušeno a zceleno (původně články II., III, IV), a důraz je kladen na 
ustavení univerzitní/fakultní nemocnice v regionu (nově článek II.).

Vzhledem k založení a činnosti Inovačního centra Ústeckého kraje (společný projekt Ústeckého a kraje, 
UJEP a KHK ÚK) a stávající úzké spolupráci v oblasti podpory vědy a výzkumu, která probíhá na bázi dalších 
dvoustranných dohod a právních vztahů, je pak z memoranda jako překonaná vypuštěna deklarace podpory 
vzniku centra Ústeckého kraje pro podporu tvůrčí, vědecko-výzkumné a inovační činnosti (článek V.).

S odkazem na souhlasné stanovisko představenstva Krajské zdravotní, a.s., pak aktualizovaný text 
memoranda nově konkretizuje aktuální hlavní oblasti spolupráce - výstavbu nového objektu pro Fakultu 
zdravotnických studií UJEP v areálu MNUL (článek III.). Reaguje tak na příslib financování této výstavby, 
který UJEP získala v rámci programu RE:START. V návaznosti na novou výstavbu byl do memoranda 
zapracován záměr výstavby parkovacího domu v areálu MNUL s tím, že výstavbu této parkovací kapacity, 
která je nezbytná pro zajištění fungování Fakulty zdravotnických studií UJEP v rámci areálu MNUL, finančně 
podpoří Ústecký kraj, a to až do předpokládané výše 250 milionů korun. Oproti financování budování 
ostatních parkovacích míst v areálu Krajské zdravotní, a.s., které je činěno v rámci vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby, budou prostředky na financování výstavby parkovacího domu pravděpodobně 
poskytnuty Ústeckým krajem formou peněžitého vkladu do základního kapitálu Krajské zdravotní, a.s., nebo 
jinou zákonnou formou, jelikož parkovací místa budou sloužit nejen k naplňování veřejné služby činěné 
Krajskou zdravotní, a.s., ale taktéž k provozu Fakulty zdravotnických studií UJEP.

Rozhodnutí představenstva Krajské zdravotní, a.s. č. 6/10/2018 ze dne 30. 11. 2018:

Rozhodnutí č. 6/10/2018
Ing. Jiří Novák, předseda představenstva, navrhuje po projednání toto rozhodnutí:

Představenstvo Krajské zdravotní, a.s.,
1. bere na vědomí předloženou informaci o potřebě aktualizace memoranda o spolupráci mezi Krajskou 
zdravotní, a.s., Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Ústeckým krajem ze dne 8. 1. 
2015,

2. schvaluje uzavření memoranda o spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a 
Ústeckým krajem dle přílohy 4.4 příl. č. 1 tohoto zápisu,

3. ukládá Ing. Jiřímu Novákovi, předsedovi představenstva, a Mgr. Radku Scherferovi, místopředsedovi 
představenstva, uzavřít se zúčastněnými osobami memorandum o spolupráci dle bodu 2 tohoto rozhodnutí.

Výsledek hlasování:

PRO 5
PROTI 0
ZDRŽEL SE jmenovitě: 0

Návrh byl přijat.



Termín: bezodkladně

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Petr Severa,
vedoucí odboru zdravotnictví RSDr. Stanislav Rybák (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Petr Severa (vedoucí odboru)   Ing. Petr Severa 14. 1. 2019
2 RSDr. Stanislav Rybák (uvolněný zastupitel)   Stanislav Rybák 14.1.2019

Podpis zpracovatele:  Bc. Jindra Weisová 14. 1. 2019


