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Číslo smlouvy u poskytovatele:19/SML1550/SoPD/ZD    JID:  
Číslo smlouvy u příjemce:  
 
 

DODATEK Č. 1 
  ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace 

(vyrovnávací platby) na provoz Kardiochirurgie 
uzavřené dne 25. 6. 2019 mezi níže uvedenými stranami v souladu s ust. § 10a zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů  

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 
Bankovní 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. Jiřím 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 
Bankovní spojení:  ČSOB, pobočka Ústí nad Labem 
Číslo účtu:   280078178/0300 
(dále jen „příjemce“) 
 
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem dne 5. 5. 2004, 
oddíl B, vložka 1550  
 
 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 
 



 

strana 2 / 3 

 
DODATEK Č. 1 

ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 19/SML1550/SoPD/ZD ze dne 25. 6. 2019 
(dále jen „Smlouva“) 

 

 

I. 

V článku I. Smlouvy - Předmět smlouvy, účel a výše dotace - se odstavce 1. a 2. mění a 
nahrazují se následujícím zněním: 

 
1. Poskytovatel v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 029/20Z/2019 

ze dne 24. 6. 2019 rozhodl o poskytnutí neinvestiční dotace (vyrovnávací platby) 
příjemci ve výši 40 000 000,- Kč. Poskytovatel v souladu s usnesením Zastupitelstva 
Ústeckého kraje ze dne 09. 12.2019 rozhodl o navýšení neinvestiční dotace 
(vyrovnávací platby) (dále jen „Dotace“) poskytnuté příjemci ze svého rozpočtu na 
výši 60 000 000,- Kč (slovy: šedesát miliónů korun českých). Dotace bude převedena 
bezhotovostně na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, za podmínky, že ji 
příjemce stanoveným způsobem použije na úhradu nákladů vzniklých do doby 
uzavření příslušných smluv se zdravotními pojišťovnami, nejdéle však do 31. 
12.2019.  

2. Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace 
(vyrovnávací platby) pro Kardiochirurgii na rok 2019 ze dne 12. 4. 2019 vedené pod 
JID: 63868/2019/KUUK, kterou příjemce aktualizoval dne 6. 11. 2019 a je vedená pod 
JID: 181672/2019/KUUK(dále jen „Žádost“), v souladu se Smlouvou o SOHZ 
(zejména pak čl. IV odst. 1 až 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.  

 

II. 

V článku II Smlouvy - Podmínky použití Dotace, doba, v níž má být dosaženo účelu, 
způsob poskytnutí Dotace – se mění odstavec č. 3 a nahrazuje se následujícím zněním: 

 

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.   

Část Dotace ve výši 20 000 000 Kč bude poskytnuta jednorázově bankovním 
převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 20 dnů ode dne 
účinnosti dodatku č. 1 této smlouvy. 

 

III. 

Příloha č. 2 Smlouvy se nahrazuje Přílohou č. 1 tohoto dodatku – Aktualizovaná žádost o 
poskytnutí investiční dotace a neinvestiční dotace pro kardiochirurgii (vyrovnávací platby) 
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v souladu se smlouvou o SOHZ – předložení „Předběžné kalkulace“ pro rok 2019 
(zahrnutí naléhavých investičních potřeb 2019  11), ze dne 6. 11. 2019. 

IV. 

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv. 

3. 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. Smluvní strany se dohodly na tom, uveřejnění v registru 
smluv provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto 
dodatku byla zaslána příjemci do datové schránky ID:5gueuef/na email: 
sekretariat@kzcr.eu. 

4. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá 
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení. 

5. O navýšení Dotace a uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě bylo rozhodnuto 
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením ze dne 9. 12.2019. 

 

 

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_Aktualizovaná žádost o poskytnutí investiční dotace a neinvestiční dotace pro 
kardiochirurgii (vyrovnávací platby) v souladu se smlouvou o SOHZ – předložení 
„Předběžné kalkulace“ pro rok 2019 (zahrnutí naléhavých investičních potřeb 2019  11,  
ze dne 6. 11. 2019 (bez příloh č. 3 až 10) 

 
 


