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Krajský úřad 

Číslo smlouvy u poskytovatele:19/SML1550/SOPD/ZD JID:76464 /2019/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 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, ve znění dodatků 
1. a 2., schválených usnesením č. 019/12Z/2018 ze dne 23.4.2018 a usnesením č. 
010/15Z/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“). 

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. 

4. Příjemce prohlašuje, že v únoru t. r. se na Ministerstvu zdravotnictví ČR uskutečnilo 
výběrové řízení, ve kterém bylo poskytování těchto zdravotních služeb příjemci 
chváleno. V současné době příjemce podal žádosti o kontrakci se zdravotními 
pojišťovnami, a s ohledem na standardní procesy v řízení smluvních vztahů 
jednotlivých zdravotních pojišťoven lze předpokládat kontrakce přibližně od poloviny 
roku 2019. 

5. Příjemce podal Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace pro Kardiochirurgii na rok 
2019 ve výši 80 000 tis. Kč, avšak s ohledem na předpokládaný závěr procesních 
řízení o smluvních vztazích s jednotlivými zdravotními pojišťovnami je požadovaná 
částka neinvestiční dotace určená pro provoz Kardiochirurgie sjednána na výši 
40 000 000,- Kč. 
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Článek I. 

Předmět smlouvy, účel a výše dotace 
 

1. Poskytovatel v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 
24. 06. 2019 poskytuje příjemci ze svého rozpočtu neinvestiční dotaci (vyrovnávací 
platbu) na provoz Kardiochirurgie (dále jen „Dotace“) v maximální výši 40.000.000,- 
Kč (slovy: čtyřicetmilionů korun českých), která bude převedena bezhotovostně na 
účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy způsobem uvedeným v čl. II. odst. 3, a 
dále za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije na úhradu 
nákladů vzniklých do doby uzavření příslušných smluv se zdravotními 
pojišťovnami podle odst. 3 tohoto článku, nejdéle však do 31. 12. 2019.  

2. Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace 
(vyrovnávací platby) pro Kardiochirurgii ze dne 10. 04.2019, doručené dne 
12. 04.2019, vedené pod JID: 63868/2019/KUUK (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 2019. Příjemce prohlašuje, že veškeré náklady uvedené v Žádosti 
jsou účelné, hospodárné a nezbytné pro výkon Služby dle této smlouvy a Smlouvy o 
SOHZ. 

3. Předpokládaná roční Dotace uvedená v odst. 1 tohoto článku je nejvýše přípustná a 
nepřekročitelná. 

4. Dotace je poskytnuta k pokrytí v Žádosti specifikovaných nákladů na financování 
provozu Kardiochirurgie pro rok 2019, 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 
2019, nelze tak učinit na základě této smlouvy, ale strany mohou případně uzavřít 
dodatek k této smlouvě případně uzavřít samostatnou dotační smlouvu pro další 
období.  

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

6. 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 2019, toto je zároveň doba, v níž má být 
stanoveného účelu dosaženo.  

2. Dotace je poskytnuta účelově a lze ji použít pouze na úhradu uznatelných provozních 
nákladů Služby dle odst. 1. tohoto článku, do doby uvedené v čl. I. odst. 1 této 
smlouvy. Výjimku tvoří mzdové náklady, které mohou být uhrazeny po stanoveném 
termínu použitelnosti Dotace, nejpozději však do 15. dne následujícího měsíce.  
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Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky: 

a) vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti, 

b) vznikl příjemci v přímé souvislosti s provozem Služby v období dle čl. I. odst. 1 
této smlouvy,  

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

Neuznatelný náklad je jakýkoliv náklad, který nebyl vynaložen v souvislosti se 
Službou a dále to jsou: 

a) odstupné ve smyslu zákoníku práce,  

b) náklady na vymáhání pohledávek,  

c) reprezentativní náklady a náklady na pohoštění,  

d) náklady na propagaci a marketing,  

e) úroky, penále, pokuty a jiné sankce, bankovní poplatky,  

f) nájemné s následnou koupí (leasing),  

g) pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku; 

h) opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy; 

i) nákupy pozemků a budov; 

j) ztráty z devizových kurzů; 

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

3. Dotace bude poskytnuta ve splátkách, přičemž první splátka ve výši 20 000 000 Kč 
bude poskytnuta do 30. 06.2019. Zbývající část/části ze základu Dotace, po odečtení 
první splátky, bude poskytnuta na základě dílčích žádostí příjemce o uvolnění části 
prostředků dotace a dle možností rozpočtu poskytovatele, bankovním převodem 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. 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.  

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

7. Za uznatelné provozní náklady jsou považovány prostředky, vynaložené  
na úhradu nákladů uvedených v příloze č. 2 této smlouvy, tj. zejména prostředky 
vynaložené na osobní náklady zdravotnického personálu, na energie, nájemné 
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v místě obvyklé, nezbytné materiální vybavení a ostatní přímé náklady vzniklé 
v aktuálním kalendářním roce v přímé souvislosti s poskytováním Služby.  

8. 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 příslušných právních předpisů a které jsou uznatelným 
nákladem v období jejich účtování). 

 

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. 

5. Označovat originály hlavních resp. souhrnných účetních dokladů informací o tom, že 
je náklad spolufinancován Ústeckým krajem. 

6. Předložit vyúčtování Dotace do 30 dní od uzavření příslušných smluv dle čl. I. odst. 4 
této smlouvy, nejpozději však do 31. 03.2020, přičemž toto 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 (příloha č. 3);  

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.);  

c) rozpis úvazků a mzdových nákladů hrazených z Dotace po jednotlivých 
zaměstnancích (osobní čísla) a měsících. 

7. Na dobu minimálně čtyř let od ukončení této smlouvy je příjemce povinen zachovat 
pořízený dlouhodobý majetek a veškeré originální dokumenty související se Službou 
(tj. účetní a mzdové písemnosti, prvotní doklady, aj.) v písemné nebo elektronické 
podobě.  

8. Poskytovatel je oprávněn svým písemným pokynem během účinnosti této smlouvy, 
nejpozději však do 31. 1. 2020, detailněji specifikovat výše uvedené náležitosti 
vyúčtování Dotace tak, aby na jeho základě mohla být efektivně provedena kontrola 
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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 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. 

10. 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.  

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 vyúčtování 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, 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 Ústeckého kraje, zařazení do 
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 

příslušný orgán kraje zajistí realizaci nezbytných opatření v souladu s touto 

smlouvou a příslušnými 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. Příjemce je povinen zabezpečit poskytování Služby minimálně v rozsahu: 

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

16. Je-li příjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí o jeho 
likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato až po 
předchozím souhlasu poskytovatele. Příjemce je povinen poskytovateli poskytnout 
veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny, které mohou podle názoru 
poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace.  

 

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 příslušnými 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 %. 

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 %. 
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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. 

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:  
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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:sekretariat@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. 

6. O poskytnutí Dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem 
Ústeckého kraje usnesením ze dne 24. 06. 2019. 

 

V Ústí nad Labem dne ..................... 

 

V Ústí nad Labem dne ...................... 

 

http://www.kr-ustecky.cz/
mailto:sekretariat@kzcr.eu
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……………………………………………. ……………………………………………… 

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) bez  
    příloh č. 3 až 10 
Příloha č. 3 – Vzor tabulky pro vyúčtování Dotace   
 

 


