
MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI  
 

 

Zúčastněné strany: 

 
 Ústecký kraj 

se sídlem Velká Hradební 3118/48,  
400 02 Ústí nad Labem 

zastoupený 
 Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem 

IČO: 70892156 
 
 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem 

se sídlem Pasteurova 3544/1,  
400 96 Ústí nad Labem 

zastoupena 
doc. RNDr. Martinem Balejem, Ph.D., rektorem 

IČO: 44555601 

 
 
 

Krajská zdravotní, a.s. 
se sídlem Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem 

zastoupena 
Ing. Jiřím Novákem, předsedou představenstva 

a Mgr. Radkem Scherferem, místopředsedou představenstva 
IČO: 25488627 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 1550 

  
 
 

Preambule 

Zúčastněné strany uzavírají toto memorandum s přáním, aby jejich úzká spolupráce 

a společné úsilí vedlo k rozvoji v oblasti vzájemných vztahů, získávání, výměně a prohlubování 

zkušeností, znalostí a dovedností a zároveň i k propojování jednotlivých kompetencí zúčastněných 

stran ve prospěch obyvatel Ústeckého kraje, studentů Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad 

Labem a pacientů v celém Ústeckém kraji.  Zúčastněné strany budou vytvářet podmínky pro udržování 

kontaktů, výměnu informací, upevňování vazeb a praktické formy spolupráce mezi regionální 

samosprávou, univerzitou a poskytovateli zdravotních služeb, a to zejména v oblasti poskytování 

zdravotní péče, vzdělávání ve zdravotnictví a s tím souvisejících činností. 

 

 Článek I. 

 Poskytovatelé zdravotních služeb v Ústeckém kraji se dlouhodobě potýkají s nedostatkem 

lékařů a nelékařského zdravotnického personálu. Zúčastněné strany memoranda se shodly, že je 

vhodné nadále usilovat společně o změnu tohoto nepříznivého stavu a deklarují zájem spolupracovat 

při řešení dlouhodobého nedostatku lékařů a nelékařského zdravotnického personálu v Ústeckém 

kraji a při souvisejícím rozšiřování možností celoživotního pregraduálního a postgraduálního 

vzdělávání v oblasti zdravotnictví.  



Článek II. 

Zúčastněné strany se zavazují usilovat v souladu s platnou legislativou o získání postavení nemocnice  

univerzitního/fakultního typu a o další rozšíření spolupráce s lékařskými fakultami v oblasti výkonu 

praxe a výuky studentů lékařských fakult v Krajské zdravotní, a.s., tak, aby tyto vzdělávací aktivity 

zvýšily možnost jejich pracovního zapojení v Ústeckém kraji po dokončení studia a reálně tak přispěly 

ke zvýšení počtu lékařů v Ústeckém kraji. 

 

 

Článek III. 

Zúčastněné strany budou v souvislosti s řešením nedostatku nelékařského zdravotnického personálu 

v Ústeckém kraji společně usilovat o vybudování nového objektu pro Fakultu zdravotnických studií 

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v areálu Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy 

nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Cílem této společné aktivity je zlepšení podmínek pro přípravu a 

další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu a posílení vzájemné spolupráce v oblasti 

vzdělávání i vědeckovýzkumných aktivit.  

Krajská zdravotní, a.s. úplatně poskytne pro výstavbu tohoto objektu pozemky a bude vytvářet 

vhodné podmínky pro realizaci této výstavby. 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem zajistí přípravu a realizaci výstavby, včetně 

jejího financování, a zavazuje se přenést po dokončení výstavby do nového objektu v areálu Krajské 

zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., činnost Fakulty zdravotnických studií. 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, dále deklaruje záměr v rámci nového objektu 

úzce spolupracovat s Krajskou zdravotní, a.s. 

Ústecký kraj, jako jediný akcionář Krajské zdravotní, a.s., deklaruje záměr v souladu s právními 

předpisy a usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 025/8Z/2017, vyslovit souhlas s úplatným 

převodem pozemků pro výstavbu nového objektu a formou investiční podpory se podílet na řešení 

současné nevyhovující situace s parkováním v areálu Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice 

v Ústí nad Labem, o.z., kterou je třeba v souvislosti s výstavbou nového objektu Fakulty 

zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem urychleně řešit. Ústecký 

kraj učiní, v souladu s právními předpisy, včetně pravidel veřejné podpory, kroky potřebné 

k rozhodnutí, které by Krajské zdravotní, a.s.  zabezpečilo prostředky na výstavbu nového 

parkovacího domu v areálu Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 

včetně souvisejících prací, které jsou předběžně odhadovány na částku maximálně  

250 000 000,00 Kč. 

    

 

Článek IV. 

 Memorandum o spolupráci lze měnit či doplnit pouze formou písemných dodatků, které 

budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek tohoto memoranda a podepsány 

zástupci zúčastněných stran.  

Memorandum vstoupí v platnost a účinnost dnem jeho uzavření a sjednává se na dobu 

neurčitou s tím, že jej lze ukončit dohodou zúčastněných stran nebo písemnou výpovědí; výpovědní 

doba činí tři měsíce a počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. 



Tímto memorandem se v celém rozsahu ruší a nahrazuje memorandum uzavřené mezi 

zúčastněnými stranami dne 8. 1. 2015, o kterém rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením 

č. 20/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014. 

Memorandum je vyhotoveno ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá 

zúčastněná strana obdrží po jednom.     

 O uzavření tohoto memoranda bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením 

č. …/…Z/2019 ze dne ……2019.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ústí nad Labem dne: 

 
 
 

 
 

……………………………………………………………… 
za Ústecký kraj 

hejtman Oldřich Bubeníček 

V Ústí nad Labem dne: 
 

 
 
 
 

……………………………………………………………… 
za Univerzitu J.E. Purkyně v Ústí nad Labem 

doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., rektor

 
 
 
 
 
V Ústí nad Labem dne: 
 
 
 

……………………………………………………………… ………………………………………………………………
za Krajskou zdravotní, a.s. 

předseda představenstva Ing. Jiří Novák a místopředseda představenstva Mgr. Radek Scherfer 

 
 


