
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: 12.8

25. zasedání zastupitelstva konané dne 9. 12. 2019

Věc:
Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem v oblasti zdravotnictví a 
změna pravidel

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
- Žádost Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje ze dne 11. 10. 2019
- Změna pravidel pro tvorbu a provádění změn zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje.
- Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, 
příspěvkové organizace.
- Změna Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými 
organizacemi vyjma příspěvkových organizací Dopravní společnost Ústeckého kraje a Správa a údržba silnic 
Ústeckého kraje.
- Změna Pravidel pro zadávání veřejných zakázek pro příspěvkové organizace z oblasti dopravy - Dopravní 
společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace a Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková 
organizace.
- Aktualizace účetní hodnoty nemovitého majetku Kojeneckých ústavů Ústeckého kraje, příspěvkové 
organizace (dále také KojÚÚK) a Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace 
(dále také ZZSÚK).

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet Ústeckého kraje.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 20. 11. 2019 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 039/82R/2019

Přílohy: 

12.8-1 Název: bod 12.8 priloha 1.pdf

Žádost příspěvkové organizace 
Zdravotnické záchranné služby 
Ústeckého kraje, příspěvkové 
organizace

U

12.8-2 Název: bod 12.8 priloha 2.pdf

Změna Pravidel pro tvorbu a 
provádění zřizovacích listin 
příspěvkových organizací Ústeckého 
kraje

U



12.8-3 Název: bod 12.8 priloha 3.pdf

Úplné znění Pravidel pro tvorbu a 
provádění změn zřizovacích listin 
příspěvkových organizací Ústeckého 
kraje s vyznačením navrhovaných 
změn

U

12.8-4 Název: bod 12.8 priloha 4.pdf

Aktualizace účetní hodnoty 
nemovitého majetku Kojeneckých 
ústavů Ústeckého kraje, příspěvkové 
organizace a Zdravotnické záchranné 
služby Ústeckého kraje, příspěvkové 
organizace – přehled

U

12.8-5 Název: bod 12.8 priloha 5.pdf Dodatek č. 37 ke zřizovací listině č. j. 
246/2003 (ZZS ÚK) U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) schvaluje

změnu Pravidel pro tvorbu a provádění zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje 
schválených Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 21/7Z/2013 ze dne 26. 6. 2013, ve znění 
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014, č. 14/20Z/2014 ze dne 15. 
12. 2014, č. 65/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015, č. 86/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016 a č. 017/3Z/2017 ze dne 
20. 2. 2017 a č. 015/16Z/2018 ze dne 10.12.2018 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení,

B) bere na vědomí

předloženou informaci o změně účetní hodnoty nemovitého majetku svěřeného Kojeneckým ústavům 
Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci a Zdravotnické záchranné službě Ústeckého kraje, příspěvkové 
organizaci k hospodaření dle přílohy č. 4 předloženého materiálu. 

C) schvaluje

dle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
změnu zřizovací listiny:

č.j. 246/2003, ze dne 12. 03. 2003, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace:
název: Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace
sídlem: Sociální péče 799/7a, Ústí nad Labem - Severní terasa, PSČ 400 11,
IČ: 00829013
dodatkem č. 37 ke zřizovací listině dle přílohy č. 5 tohoto usnesení s účinností od 1. 1. 2020.



Důvodová zpráva:
Předložený materiál řeší změnu Zřizovací listiny příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví, která se liší 
od vzoru zřizovací listiny a je nutné schválit výjimku ze směrnice č. 2013_S_03 Pravidla pro tvorbu a 
provádění změn zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje. Dále řeší změnu pravidel pro 
zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi, kdy Pravidla 
pro zadávání veřejných zakázek pro příspěvkové organizace z oblasti dopravy - Dopravní společnost 
Ústeckého kraje, příspěvková organizace a Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace 
se nově bude vztahovat i na Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci

Ad A)
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, svojí velikostí, rozsahem činností a 
financováním je obdobně složitá jako Dopravní společnost Ústeckého kraje a Správa a údržba silnic 
Ústeckého kraje, proto organizace navrhuje, aby jí bylo umožněno používat stejná pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek a v oblasti kompetencí ředitele, které lépe vyhovují požadavkům příspěvkové organizace 
ZZSÚK (podrobné informace jsou uvedeny v žádosti organizace).

V oblasti zdravotnictví měly nemocnice a ZZSÚK do roku 2019 vždy výjimku týkající objemu finanční limitů v 
oblasti zadávání veřejných zakázek, navrhovanou změnou je ZZSÚK tato vrácena.
Za tímto účelem je třeba upravit obě platná pravidla pro zadávání veřejných zakázek tak, aby se na ZZS 
vztahovala stejná pravidla, jako pro příspěvkové organizace v oblasti dopravy.

Ad B) 1. – zpracoval a navrhuje odbor LP
V návaznosti na předkládaný návrh došlo k úpravě vzoru 1a) týkající se Správy a údržby Ústeckého kraje, 
příspěvkové organizace a souvisejícího textu v Pravidlech pro tvorbu a provádění změn zřizovacích listin 
příspěvkových organizací Ústeckého kraje. Zároveň byly provedeny revize textu, které však mají zcela 
formální povahu (např. sjednocení zkratek, úprava v návaznosti na nové materiály v e-verzi apod.).

Ad B) 2.
U KojÚÚK a ZZSÚK je navrhováno, v souladu s článkem 2 odst. 2 Pravidel pro tvorbu a provádění změn 
zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje, aby zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o 
změně účetní hodnoty svěřeného nemovitého majetku.

Podrobnější informace jsou uvedeny v příloze č. 4 předloženého materiálu. Vzhledem k tomu, že k úpravám 
účetních hodnot nedochází na základě projevu vůle Zastupitelstva Ústeckého kraje, ale na základě již 
dokončeného technického zhodnocení a vyřazení nemovitého majetku, je při úpravě obsahu zřizovacích listin 
postupováno podle článku II odst. 2 Pravidel. Pravidla zde stanoví, že pokud se jedná o změny zřizovací 
listiny, které vyplývají ze zákona nebo z rozhodnutí příslušného orgánu (soudu, správního orgánu) spočívající 
ve skutečnostech, které nezávisí na projevu vůle zřizovatele, nemusí být taková změna prováděna formou 
dodatku zřizovací listiny. V takovém případě postačí, pokud změnu obecně projedná zastupitelstvo kraje. 
Předmětnou změnu zapracuje svodný odbor zpravidla do nejbližšího vydání úplného znění zřizovací listiny.

Ad B) 3.
Změna čl. XII. odst. 10) Zřizovací listiny spočívá ve změně kompetencí ředitele příspěvkové organizace ZZS v 
návaznosti na rozhodnutí dle bodu A) návrhu, v jehož důsledku dojde ke změně kompetencí ve zřizovací 
listiny. Jedná se o tyto změny:

a) u nákupu věcí, služeb a stavebních prací se částka 250.000,- Kč se mění na 1 000.000,- Kč bez DPH, za 
jednotlivý případ, za podmínky dodržení schváleného rozpočtu organizace a zákona o zadávání veřejných 
zakázek (ZZVZ),

b) u nákupu věcí a služeb se částka 250.000,- Kč se mění na 1 000.000- Kč a částka 2.000.000,- Kč se mění 
na 5.000.000,- Kč bez DPH, za jednotlivý případ, po předchozím souhlasu uvolněného člena Zastupitelstva 
Ústeckého kraje, jemuž byly svěřeny úkoly v příslušných oblastech, a po předchozím souhlasu uvolněného 
člena Zastupitelstva Ústeckého kraje pro oblast investic (na základě doporučení vedoucího svodného 
odboru), za podmínky dodržení schváleného rozpočtu organizace a ZZVZ,

c) u nákupu stavebních prací se částka 250.000,- Kč mění na 1.000.000,- Kč bez DPH do částky, která 
nepřevyšuje 6.000.000,-- Kč bez DPH, za jednotlivý případ, po předchozím souhlasu uvolněného člena 
Zastupitelstva Ústeckého kraje, jemuž byly svěřeny úkoly v příslušných oblastech, a po předchozím souhlasu 
uvolněného člena Zastupitelstva Ústeckého kraje pro oblast investic (na základě doporučení vedoucího 
svodného odboru), za podmínky dodržení schváleného rozpočtu organizace a ZZVZ



d) u nákupu věcí a služeb se částka vyšší než 2 000.000,- Kč mění na 5 000.000,-Kč bez DPH za jednotlivý 
případ, po předchozím souhlasu Rady Ústeckého kraje (na základě doporučení vedoucího svodného odboru), 
za podmínky dodržení schváleného rozpočtu organizace a ZZVZ,

e) - g) zůstává beze změn.

Ad C) 1.
Konkrétní znění upravených pravidel bude předloženo ke schválení na jednání rady kraje dne 11. 12. 2019 a 
bude obsahovat i další úpravy a změny, které připravuje odbor INV v současné době navrhnout v platných 
pravidlech. S ohledem na tuto skutečnost, není předkládán konkrétní návrh, ale je projevována vůle rady v 
rámci rozhodnutí dle bodu A), která bude zapracována dle úkolu navrženého v bodu C) 1.

Vyjádření odboru legislativně právního:
Vyjádření bylo zapracováno do textu – viz. výše. Návrh je v souladu s platnými právními předpisy.

Vyjádření odboru majetkového:
Požadované úpravy odboru byly zapracovány do přílohy č. 4.

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 25. 11. 2019

2 RSDr. Stanislav Rybák (uvolněný zastupitel)   RSDr. Stanislav Rybák 
25.11.2019

Podpis zpracovatele:  Bc. Jindra Weisová 25. 11. 2019


