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Vážení členové Rady m ěsta Litom ěřic, 

na základě informací z profilu zadavatele Nemocnice Litoměřice, a.s., tedy veřejného zdroje, 
víme o rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o zrušení zadávacího řízení na 
výběr koncesionáře, s nímž společnost Nemocnice Litoměřice, a.s., jejímž jediným 
akcionářem je město Litoměřice, hodlala uzavřít pachtovní smlouvu za účelem poskytování 
zdravotních služeb ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Litoměřice a zajištění s tím 
spojených činností po dobu 20 let. Ze stejného zdroje je nám známa skutečnost, že rozklad 
proti uvedenému rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení byl zamítnut, a předmětné rozhodnutí 
tak nabylo právní moci. 

Účastníkem zadávacího řízení byla také Krajská zdravotní, a.s., jejímž jediným akcionářem je 
Ústecký kraj. Společnost, která se svými více než sedmi tisíci zaměstnanci patří k největším 
zdravotnickým zařízením v České republice a která pro Ústecký kraj provozuje nemocnice 
v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově, prokazuje ekonomickou stabilitu 
a postupně úspěšně revitalizuje své nemocnice. 

Dovolte mi, abych touto cestou deklaroval zájem Ústeckého kraje o převedení Nemocnice 
Litoměřice, a.s., na Ústecký kraj, potažmo Krajskou zdravotní, a.s. 

V očekávání Vaší odpovědi s úctou  

 
 
 
 
 
 
 
Rada města Litoměřic 
Městský úřad Litoměřice 
Mírové náměstí 15/7 
412 01  Litoměřice  
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Vážený pane starosto, 

 

reaguji na Váš dopis ze dne 22. 5. 2019 ve věci dalšího osudu litoměřické nemocnice.  

 

Rada Ústeckého kraje na svém jednání dne 5. 6. 2019 Vaši žádost o projednání nabídky 

úplatného převodu Nemocnice Litoměřice a.s. a nemovitého majetku tvořícího areál 

nemocnice do vlastnictví Ústeckého kraje vzala usnesením č. 005/70R/2019 na vědomí.  

 

V dané situaci si je třeba uvědomit, že Ústecký kraj nemá aktuálně k dispozici žádné relevantní 

a konkrétní podklady pro to, aby mohl, jak navrhujete, zpracovat nabídku na úplatný převod 

Nemocnice Litoměřice do majetku Ústeckého kraje. Je na místě připomenout, že úplatný 

převod majetku není jediným možným a legálním prostředkem, jak začlenit nemocnici 

v Litoměřicích pod Ústecký kraj a jím spravovanou páteřní síť nemocnic. 

 

 

Dovoluji si proto v této souvislosti osobně pozvat Vás a Vaše kolegy z nemocnice na jednání 

Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 24. 6. 2019, a požádat Vás v této souvislosti o přednesení 

nabídky na zahájení společných jednání, jejímž cílem by bylo připravit, třebaže i variantní 

návrh na organizační začlenění nemocnice Litoměřice do struktury nemocnic spravovaných 

Ústeckým krajem. 

 

Pevně věřím, že najdeme společně nejen v zájmu Města Litoměřice, Ústeckého kraje, 

Nemocnice Litoměřice a.s., ale především v zájmu pacientů a občanů kraje optimální cestu, 

jak dosáhnout společného cíle. 
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Účast na jednání Zastupitelstva Ústeckého prosím potvrďte u pana náměstka 

RSDr. Stanislava Rybáka. 

 

 

 

S pozdravem  
 

 
 
 
 
 
Vážený pan 
Mgr. Stanislav Chlupáč 
starosta města 
 
Město Litoměřice 
Mírové náměstí 15/7 
4012 01  Litoměřice 
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