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MEMORANDUM O SPOLEČNÉM ZÁMĚRU 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely: 

 
Město Litoměřice 

sídlo:   Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice  

IČO:   00263958 

zastoupená:  Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou 

(dále jen „Město Litoměřice“) 

 

a 

 

Ústecký kraj 

sídlo:   Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem - město 

IČO:   70892156 

zastoupená:  Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem 

(dále jen „Ústecký kraj“) 

 

a 

 

Nemocnice Litoměřice, a.s. 

sídlo:   Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice – Předměstí 

IČO:   06199518 

zápis v OR: Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 2641 

zastoupená:  ____________________,_________ 

(dále jen „Nemocnice Litoměřice“) 

 

a 

 

Krajská zdravotní, a.s. 

sídlo:   Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem 

IČO:   25488627 

zápis v OR: Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 1550 

zastoupená:  ____________________,_________ a  

____________________,_________ 

(dále jen „Krajská zdravotní“) 

 

(Město Litoměřice, Ústecký kraj, Nemocnice Litoměřice a Krajská zdravotní jsou dále společně 

označovány též jen „Účastníci“ nebo jednotlivě též jen „Účastník“) 

 

toto 

 

memorandum o společném záměru 

(dále též jen „Memorandum“) 

 

takto: 
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1. PREAMBULE 

1.1. Město Litoměřice je jediným akcionářem společnosti Nemocnice Litoměřice, jež 

je významným poskytovatelem zdravotní péče v Ústeckém kraji, kdy poskytuje 

kvalitní péči pacientům ze spádové oblasti výrazně přesahující nejen území 

Města Litoměřice, ale i okresu Litoměřice. Nemocnice Litoměřice je taktéž 

největším zaměstnavatelem na území Města Litoměřice.  

1.2. Ústecký kraj je jediným akcionářem společnosti Krajská zdravotní, jejíž 

nemocnice tvoří páteřní osu zdravotnických zařízení v Ústeckém kraji. Krajská 

zdravotní je jedním z největších poskytovatelů zdravotní péče v České republice 

a největším zaměstnavatelem v Ústeckém kraji. 

1.3. Město Litoměřice a Ústecký kraj jsou si vědomy potřeby dlouhodobého zajištění 

kvalitní a dostupné zdravotní péče v litoměřické nemocnici a jejího zásadního 

významu pro občany Města Litoměřice a Ústeckého kraje, jakož i pro další 

pacienty.  

2. PŘEDMĚT MEMORANDA 

2.1. Účastníci prohlašují, že mají společný zájem dlouhodobě zajistit provoz 

litoměřické nemocnice prostřednictvím její integrace do páteřní sítě 

zdravotnických zařízení v Ústeckém kraji a jejího začlenění do společnosti 

Krajská zdravotní. 

2.2. Město Litoměřice a Ústecký kraj vyjadřují společný záměr jednat o prodeji  

100 % akcií společnosti Nemocnice Litoměřice z Města Litoměřice jakožto 

převodce na Ústecký kraj jakožto nabyvatele. Cena za 100 % akcií společnosti 

Nemocnice Litoměřice bude stanovena ve výši dle znaleckých posudků na cenu 

obvyklou (tržní hodnotu) těchto akcií. 

2.3. Ústecký kraj prohlašuje, že jeho zájem o nabytí akcií ve společnosti Nemocnice 

Litoměřice je podmíněný získáním bližších informací o aktuálním stavu této 

společnosti. 

2.4. Účastníci sjednávají, že poskytnutí jakýkoliv bližších informací o společnosti 

Nemocnice Litoměřice je s ohledem na jejich povahu podmíněno uzavřením 

dohody o mlčenlivosti (non-disclosure agreement), která stanoví bližší 

podmínky a režim ochrany poskytnutých informací při respektování nezbytnosti 

zajištění podmínek pro transparentní rozhodování volených orgánů Města 

Litoměřice a Ústeckého kraje. 

2.5. Účastníci se dohodli, že se budou vzájemně informovat o všech skutečnostech 

rozhodných pro naplnění společného záměru bez zbytečného odkladu, a to 

prostřednictvím společné pracovní skupiny. Pracovní skupina bude mít dále za 

úkol zejména přípravu společných jednání ve věci, koordinaci postupu 

Účastníků a návrh podmínek převodu akcií společnosti Nemocnice Litoměřice. 

2.6. Účastníci potvrzují, že toto Memorandum a veškerý jejich další postup v otázce 

majetkové účasti ve společnosti Nemocnice Litoměřice podléhá schválení 

v příslušných orgánech Města Litoměřice a Ústeckého kraje jakožto územních 

samosprávných celků. Schválení smlouvy o prodeji 100 % akcií společnosti 

Nemocnice Litoměřice v zastupitelstvech Města Litoměřice a Ústeckého kraje 

představuje spravedlivý důvod ve smyslu ust. § 1729 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
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3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1. Toto Memorandum se řídí právními předpisy České republiky. 

3.2. Jakékoliv změny tohoto Memoranda jsou přípustné pouze v písemné podobě 

formou dodatku uzavřeného všemi Účastníky. 

3.3. Toto Memorandum nabývá platnosti podpisem zástupců všech Účastníků a 

účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.  

3.4. Toto Memorandum bylo sepsáno ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, 

přičemž každý Účastník obdrží jedno vyhotovení.  

 

V _______________ dne ___.___._______ 

 

 

 

_________________________ 

za Město Litoměřice 

Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta 

V _______________ dne ___.___._______ 

 

 

 

_________________________ 

za Ústecký kraj 

Oldřich Bubeníček, hejtman 

 

V _______________ dne ___.___._______ 

 

 

 

_________________________ 

za Nemocnici Litoměřice, a.s. 

_____________________ 

V _______________ dne ___.___._______ 

 

 

 

_________________________ 

za Krajskou zdravotní, a.s. 

_____________________ 

 

 V _______________ dne ___.___._______ 

 

 

 

_________________________ 

za Krajskou zdravotní, a.s. 

_____________________ 

 



DOHODA O MLČENLIVOSTI 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely 

 

Město Litoměřice 

sídlo:   Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice  

IČO:   00263958 

zastoupená:  Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou 

(dále jen „Město Litoměřice“) 

 

a 

 

Ústecký kraj 

sídlo:   Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem - město 

IČO:   70892156 

zastoupená:  Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem 

(dále jen „Ústecký kraj“) 

 

a 

 

Nemocnice Litoměřice, a.s. 

sídlo:   Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice – Předměstí 

IČO:   06199518 

zápis v OR: Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 2641 

zastoupená:  ____________________,_________ 

(dále jen „Nemocnice Litoměřice“) 

 

a 

 

Krajská zdravotní, a.s. 

sídlo:   Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem 

IČO:   25488627 

zápis v OR: Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 1550 

zastoupená:  ____________________,_________ a  

____________________,_________ 

(dále jen „Krajská zdravotní“) 

 

(Město Litoměřice, Ústecký kraj, Nemocnice Litoměřice a Krajská zdravotní jsou dále 

společně označovány též jen „Účastníci“ nebo jednotlivě též jen „Účastník“) 

 

tuto 

 

dohodu o mlčenlivosti 

(dále též jen „Dohoda“) 

 

takto: 
 

 

 

 



1. DEFINICE POJMŮ 

1.1. Pojmy používané v této Dohodě s velkým počátečním písmenem budou mít pro účely 

této Dohody níže uvedený význam: 

1.1.1. Důvěrné informace 

1.1.1.1. veškeré listiny a dokumenty, včetně elektronických dokumentů a 

souborů, týkající se společnosti Nemocnice Litoměřice, které budou 

zpřístupněny v jakékoli formě Ústeckému kraji nebo Krajské 

zdravotní v souvislosti s přípravou nebo realizací Transakce;  

1.1.1.2. informace bez ohledu na formu a způsob jejich sdělení či zachycení 

sdělené či zachycené verbálně, písemně, elektronicky či jinak, které 

budou Ústeckému kraji nebo Krajské zdravotní poskytnuty či o 

kterých se Ústecký kraj nebo Krajská zdravotní dozví v souvislosti 

s přípravou a/nebo realizací Transakce, které mají charakter 

obchodního tajemství společnosti Nemocnice Litoměřice ve smyslu 

ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů; 

1.1.1.3. veškeré informace a skutečnosti vztahující se k Transakci opět bez 

ohledu na formu a způsob jejich sdělení či zachycení, jejichž 

uveřejnění navenek by se mohlo dotknout obchodních zájmů nebo 

dobrého jména Nemocnice Litoměřice nebo Města Litoměřice;  

1.1.1.4. informace, které jsou či budou jako důvěrné výslovně označeny 

Nemocnicí Litoměřice nebo Městem Litoměřice; 

1.1.2. Transakce – úplatný převod 100 % akcií společnosti Nemocnice Litoměřice 

z Města Litoměřice na Ústecký kraj. 

1.1.3. Memorandum – Memorandum o společném záměru uzavřené mezi 

Účastníky dne _______. 

1.2. Důvěrnými informacemi pro účely této Dohody nejsou veřejně dostupné informace, a 

tedy zejména takové informace, které byly Městem Litoměřice nebo Nemocnicí 

Litoměřice již uveřejněny (například na webových stránkách) nebo jinak zpřístupněny 

veřejnosti. Účastníci sjednávají, že Důvěrnými informacemi pro účely této Dohody 

jsou aktualizace již dříve uveřejněných informací nebo jejich souhrn (databáze), která 

obsahuje část informací již dříve veřejně dostupných a část informací, které nejsou 

veřejně přístupné. 

2. ÚČEL DOHODY  

2.1. Město Litoměřice a Ústecký kraj vyjádřily v Memorandu zájem jednat o Transakci 

mezi Městem Litoměřice a Ústeckým krajem. Za účelem rozhodování ohledně 

Transakce Město Litoměřice a Nemocnice Litoměřice poskytnou Ústeckému kraji a 

Krajské zdravotní Důvěrné informace.    

2.2. Účelem této Dohody je ochrana Důvěrných informací, se kterými se Ústecký kraj 

nebo Krajská zdravotní seznámí v rámci procesu přípravy nebo realizace Transakce, 

zejména pak ochrana Důvěrných informací, které budou Ústeckému kraji nebo 

Krajské zdravotní poskytnuty či jinak zpřístupněny. 

2.3. Účelem této Dohody je dále sjednání základních pravidel pro proces předání a 

převzetí Důvěrných informací mezi Účastníky. 



 

3. PŘEDMĚT DOHODY  

3.1. Ústecký kraj a Krajská zdravotní se zavazují zachovávat mlčenlivost o Důvěrných 

informacích, uchovávat je v tajnosti, chránit je proti úniku či neoprávněnému užití a 

nakládat s nimi v souladu s touto Dohodou a jejím účelem. 

3.2. Účastníci o předání a převzetí Důvěrných informací v listinné podobě nebo 

obsažených na nosiči informací a dat (včetně elektronických zařízeních, jejichž 

součástí jsou nebo mohou být nosiče informací nebo dat) sepíší vždy písemný 

protokol, který bude obsahovat alespoň seznam předávaných listin a dokumentů, 

potvrzení, že se jedná o Důvěrné informace, a osoby zastupující Účastníky při 

předání a převzetí Důvěrných informací.  

3.3. Předání a převzetí Důvěrných informací v elektronické podobě (zejm. prostřednictvím 

elektronické komunikace) je každý Účastník povinen potvrdit druhému či ostatním 

Účastníkům. Každý Účastník je oprávněn neposkytnout Důvěrné informace, odmítne-

li mu jiný Účastník jejich přijetí potvrdit, a to i tehdy, bylo-li jejich poskytnutí mezi 

Účastníky již dohodnuto. Každý Účastník je oprávněn odmítnout předání a převzetí 

Důvěrných informací prostřednictvím elektronické komunikace, má-li důvodné 

pochybnosti o dostatečném zabezpečení s ohledem na konkrétní předávané Důvěrné 

informace. 

4. OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ 

4.1. Ústecký kraj a Krajská zdravotní jsou oprávněny využít Důvěrné informace výlučně 

pro účely týkající se procesu přípravy a případné realizace Transakce.  

4.2. Ústecký kraj a Krajská zdravotní se zavazují, že bez předchozího písemného 

souhlasu Nemocnice Litoměřice neposkytnou Důvěrné informace v žádné formě třetí 

osobě. Tato povinnost se nevztahuje na případy, kdy budou potřebné informace 

sděleny právním zástupcům, znalcům, daňovým a ekonomickým poradcům 

Ústeckého kraje nebo Krajské zdravotní; v takovém případě se Ústecký kraj a Krajská 

zdravotní zavazují zabezpečit povinnost rovněž těchto osob zachovávat mlčenlivost 

vůči třetím osobám v rozsahu poskytnutých informací. Poruší-li takováto třetí osoba 

povinnost mlčenlivosti, považuje se to za porušení povinnosti mlčenlivosti Ústeckého 

kraje nebo Krajské zdravotní, který/á jim takovou Důvěrnou informaci zpřístupnil/a.  

4.3. Ústecký kraj a Krajská zdravotní se zavazují, že kdykoliv na písemnou žádost 

Nemocnice Litoměřice nebo Města Litoměřice Důvěrné informace bez zbytečného 

odkladu vrátí, nebo Důvěrné informace bez zbytečného odkladu zničí. 

4.4. Ústecký kraj a Krajská zdravotní se zavazují učinit nezbytná smluvní a technická 

opatření k zajištění utajení Důvěrných informací a zabraňující zneužití či prozrazení 

Důvěrných informací. 

4.5. Žádné ustanovení této Dohody nepředstavuje omezení právních povinností 

Účastníků z hlediska svobodného přístupu k informacím. Ústecký kraj a Krajská 

zdravotní se zavazují v případě žádosti o informace, jež se vztahuje nebo může 

vztahovat k Důvěrným informacím, konzultovat s Nemocnicí Litoměřice poskytnutí 

takové informace. 

4.6. Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje, jsou-li Ústecký kraj nebo Krajská 

zdravotní povinny Důvěrnou informaci sdělit na základě zákonem stanovené 

povinnosti (zejména dle zákona o svobodném přístupu k informacím nebo dle zákona 



o krajích) či na základě pravomocného rozhodnutí soudu nebo správního úřadu, 

pokud o tomto informovaly Nemocnici Litoměřice a Město Litoměřice před 

poskytnutím dané informace.  

4.7. Žádné ustanovení Dohody nemá za cíl vyjádřit či představovat jakékoli závazky 

Účastníků uskutečnit Transakci a pro vyloučení jakýchkoli pochybností uzavření této 

Dohody Účastníky neznamená ani nemá závazný vliv na uskutečnění Transakce, a to 

s výjimkou mlčenlivosti zde sjednané. Město Litoměřice a Nemocnice Litoměřice si 

vyhrazují právo odepřít poskytnutí jakékoliv informace dle vlastního volného uvážení. 

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

5.1. Práva a povinnosti Účastníků vzniklé na základě této Dohody a v souvislosti s touto 

Dohodou se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory, které vzniknou z 

této Dohody nebo v souvislosti s ní, budou řešeny obecnými soudy České republiky.  

5.2. Jakékoliv změny této Dohody jsou přípustné pouze v písemné formě odsouhlasené a 

podepsané všemi Účastníky. 

5.3. Tato Dohoda nabývá platnosti podpisem zástupců všech Účastníků a účinnosti dnem 

jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Tato Dohoda se uzavírá se na dobu 

neurčitou. 

5.4. Tato Dohoda je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každý Účastník obdrží 

jedno vyhotovení. 

 

V _______________ dne ___.___._______ 

 

 

 

_________________________ 

za Město Litoměřice 

Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta 

V _______________ dne ___.___._______ 

 

 

 

_________________________ 

za Ústecký kraj 

Oldřich Bubeníček, hejtman 

 

V _______________ dne ___.___._______ 

 

 

 

_________________________ 

za Nemocnici Litoměřice, a.s. 

_____________________ 

V _______________ dne ___.___._______ 

 

 

 

_________________________ 

za Krajskou zdravotní, a.s. 

_____________________ 

 

 V _______________ dne ___.___._______ 

 

 

 

_________________________ 

za Krajskou zdravotní, a.s. 

_____________________ 

 



 

 

HARMONOGRAM  
 

PRODEJ 100 % AKCIÍ MĚSTA LITOMĚŘICE VE SPOLEČNOSTI NEMOCNICE 
LITOMĚŘICE, A.S. ÚSTECKÉMU KRAJI 

 

Klient:     Město Litoměřice 

 

Datum zpracování:   24. října 2019 

 

Kontaktní osoba:  JUDr. Marianna Svobodová, advokát 

 

 

Tato zpráva obsahuje úvodní harmonogram k záměru Města prodat 100 % akcií Nemocnice 

Litoměřice Kraji s následným zařazením Nemocnice Litoměřice do Krajské zdravotní. 

 

Tato zpráva identifikuje základní kroky postupu jak před uzavřením smlouvy o převodu akcií 

mezi Městem a Krajem, tak po tomto uzavření. Tato zpráva tudíž nepředstavuje detailní výčet 

všech dílčích kroků, a to zejména neobsahuje takové podrobné kroky na straně Nemocnice 

Litoměřice (například oznámení/projednání se zaměstnanci a odborovými organizacemi, revize 

zachování smluvních vztahů v případě změny vlastníka tzv. change-of-control – např. dotace, 

licence IC/ICT, pojišťovny, změna v orgánech společnosti) a Krajské zdravotní (například 

způsob integrace Nemocnice Litoměřice do nemocniční sítě). Jednotlivé základní kroky nemusí 

být nezbytně provedeny v uvedeném pořadí, nevyplývá-li z daného kroku jeho návaznost na 

předchozí kroky.  

 

Termíny jednotlivých kroků jsou stanoveny pouze jako orientační a současně jsou určeny tak, 

že jejich dodržení vyžaduje zvýšené úsilí a provádění činností bez zbytečného odkladu ze 

strany všech subjektů zapojených do tohoto projektu. 

 

Použité zkratky: 

 

Město:    město Litoměřice, IČO: 00263958 

Nemocnice Litoměřice: Nemocnice Litoměřice, a.s., IČO: 06199518 

Kraj:    Ústecký kraj, IČO: 70892156 

Krajská zdravotní:  Krajská zdravotní, a.s., IČO: 25488627 

ÚOHS     Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, IČO: 65349423 

 

PŘEHLED  

 

10-11/2019 Memorandum o společném záměru  

Subjekty: smluvní strany – Město, Kraj, Nemocnice Litoměřice, Krajská zdravotní 

Úkony: projednání textu, schválení v radách Města a Kraje, schválení 

v představenstvech a dozorčích radách Nemocnice Litoměřice a Krajské 

zdravotní, podpis, uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
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10-11/2019 Smlouva o mlčenlivosti (NDA) 

Subjekty: smluvní strany – Město, Kraj, Nemocnice Litoměřice, Krajská zdravotní 

Úkony: projednání textu, schválení v radách Města a Kraje, schválení 

v představenstvech Nemocnice Litoměřice a Krajské zdravotní, podpis, 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

10-12/2019 Dokončení vkladu nemovitostí tvořících areál nemocnice do Nemocnice 

Litoměřice se zápisem do katastru nemovitostí 

Subjekt: Město 

Předmět: dle usnesení zastupitelstva Města č. 127/4/2019  naplnění záměru 

nepeněžitého vkladu souboru věcí nemovitých z majetku Města, navyšující 

základní kapitál Nemocnice Litoměřice  

Úkony: 11/2019 – usnesení mimořádného zastupitelstva Města o schválení 

nepeněžitého vkladu, návrh na vklad do katastru nemovitostí 

11-12/2019 Úvodní část due diligence dokumentace Nemocnice Litoměřice  

Subjekty: Kraj, Krajská zdravotní 

Předmět: revize právního, ekonomického, technického stavu Nemocnice 

Litoměřice 

11-12/2019 Úvodní část vyjednávání o smlouvě o převodu akcií 

Subjekty: Město, Kraj 

Předmět: dohoda o obchodních a platebních podmínkách (např. možnost úhrady 

ceny v rovnoměrných splátkách až 10 let) 

01-03/2020 Přednotifikační jednání s ÚOHS k následnému povolení spojení soutěžitelů  

Subjekty: Město, Kraj, Nemocnice Litoměřice, Krajská zdravotní 

Předmět: předběžné řešení otázek souvisejících se spojením soutěžitelů 

Úkon: žádost o přednotifikační jednání, jednání s ÚOHS 

01/2020 Účetní závěrka Nemocnice Litoměřice za 2019 (kritický termín) 

Subjekt: Nemocnice Litoměřice 

01-02/2020 Znalecké posudky na tržní ocenění akcií Nemocnice Litoměřice 

Subjekt: Město jako objednatel posudků 

Předmět: zpracování 2 znaleckých posudků na stanovení ceny obvyklé (tržní 

hodnoty) akcií Nemocnice Litoměřice 

01-02/2020 Závěrečná část due diligence dokumentace Nemocnice Litoměřice  

Subjekty: Kraj, Krajská zdravotní 

Předmět: revize právního, ekonomického, technického stavu Nemocnice 

Litoměřice ve vztahu k novým dokumentům (vklad nemovitosti, účetnictví za 

2019 a znalecké posudky) 

02-03/2020 Závěrečná část vyjednávání o smlouvě o převodu akcií 

Subjekty: Město, Kraj 

Předmět: konečné znění textu smlouvy  

03-04/2020 Smlouva o převodu akcií 

Subjekty: Město, Kraj 

Úkony: schválení v zastupitelstvech Města a Kraje, podpis, uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv  
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04-05/2020 Návrh k ÚOHS na povolení spojení soutěžitelů  

Subjekty: Kraj (Krajská zdravotní) 

06-10/2020 ÚOHS povolil spojení soutěžitelů  

10/2020 Zápis převodu u Centrálního depozitáře cenných papírů 

Subjekty: Město, Kraj 

Předmět: převod vlastnického práva k akciím z Města na Kraj zápisem v evidenci 

zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů 

po 10/2020  Začlenění Nemocnice Litoměřice do Krajské zdravotní 
 
 

*** 
Tato zpráva byla vypracována s odbornou péčí, při aplikaci a výkladu citovaných právních předpisů a s přihlédnutím k podkladům a 

informacím, se kterými autoři disponují. Autoři této zprávy upozorňují, že doporučení učiněná v této zprávě vychází v převážné míře 

z právního názoru, ke kterému se autoři po důkladné analýze dané problematiky přiklonili. 

 

Pokud se zadavatel domnívá, že autoři této zprávy nezohlednili všechny rozhodné skutečnosti, je na zadavateli zprávy, aby autory 

této zprávy bezodkladně informoval tak, aby bylo možné po prozkoumání nových sdělení a/nebo doplňujících informací případně 

odpovídajícím způsobem doplnit či přehodnotit dosavadní závěry. 

 

Pakliže autoři této zprávy vyjadřují své doporučení ohledně postupu k příslušnému zadání, jedná se o jejich právní názor, který 

nezavazuje zadavatele zprávy k jakýmkoliv právním jednáním. Zadavatel zprávy nebude v budoucnu brát ve vztahu k autorům této 

zprávy v úvahu důsledek jakýchkoliv okolností nebo událostí a změn platných právních předpisů nebo jejich výkladu, které se 

stanou nebo vyjdou najevo po poskytnutí této zprávy. Tato zpráva je určena výhradně pro interní potřeby zadavatele pro účely 

předmětu zadání této zprávy, jak je specifikován v úvodu této zprávy; bez předchozího souhlasu autorů této zprávy nesmí být 

poskytnuta jiným osobám. 



 
From: Svobodova Marianna [mailto:svobodova@dsak.cz]  
Sent: Thursday, October 24, 2019 1:08 PM 
To: jiri.novak@kzcr.eu; petr.fiala@kzcr.eu; eva.urbanova@kzcr.eu; Bubeníček Oldřich 
<bubenicek.o@kr-ustecky.cz>; Rybák Stanislav <rybak.s@kr-ustecky.cz>; Severa Petr <severa.p@kr-
ustecky.cz>; Týlová Hana <tylova.h@kr-ustecky.cz>; Hejnová Simona <hejnova.s@kr-ustecky.cz>; 
Boháček Milan <bohacek.m@kr-ustecky.cz> 
Cc: 'Mgr. Karel Krejza' <karel.krejza@litomerice.cz>; 'Mgr. Ladislav Chlupáč' 
<ladislav.chlupac@litomerice.cz>; 'Ing. Radek Lončák MBA' <radek.loncak@litomerice.cz>; 'Bc. 
Martina Skoková' <martina.skokova@litomerice.cz>; 'Cerny Tomas' <cerny@dsak.cz> 
Subject: Nemocnice Litomerice / Memorandum + NDA + harmonogram 
 
Vážení, 
 
navazuji na jednání, které se uskutečnilo dne 9. října 2019 v kanceláři pana hejtmana za účasti 
zástupců Ústeckého kraje, města Litoměřice, Nemocnice Litoměřice a Krajské zdravotní ve věci 
prodeje 100 % akcií společnosti Nemocnice Litoměřice. 
 
V příloze Vám zasílám k revizi návrh následujících dokumentů zpracovaných na základě předmětného 
jednání: 

- Memorandum o společném záměru 
- Harmonogram 
- Dohoda o mlčenlivosti (tzv. NDA) 

 
K dokumentům doplňuji, že jsem nakonec zvolila cestu, že mlčenlivost ve vztahu k předávaným 
informacím a dokumentům Nemocnice Litoměřice je řešena v samostatné smlouvě (tzv. NDA).  
 
V případě jakýchkoli dotazů k přiloženým dokumentům mne, prosím, neváhejte kontaktovat. 
 
Prosím o Vaše vyjádření za kraj i Krajskou zdravotní v této věci. 
 
Přeji Vám příjemný den a jsem s pozdravem, 
 
Za město Litoměřice 

JUDr. Marianna Svobodová  
advokát 
lektor MMR ČR pro veřejné zakázky a koncese  

Duška & Svobodová advokátní kancelář  
Václavská 12 | 120 00 Praha 2  
Tel: +420 222 222 065 | GSM: +420 777 302 226  
E-mail: svobodova@dsak.cz | Http: www.dsak.cz  
IČO: 66256658 | Seznam advokátů ČAK: 09968 
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