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Krajský úřad 

Číslo smlouvy u objednatele:../……./…../ZD č. j.: ……/2020/KUUK  
Číslo smlouvy u provozovatele:  
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE  
(vyrovnávací platby) na provoz Protialkoholní a protitoxikomanické záchytné 

služby 
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 

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 též „Kraj“ nebo „objednatel“) 
 
a 
 
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 
 

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem dne 5. 5. 2004, 
oddíl B, vložka 1550 (kopie výpisu z obchodního rejstříku provozovatele tvoří přílohu č. 1 
k této smlouvě) 
 
(dále též „Nemocnice“ nebo „provozovatel“) 
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Preambule 
 
1. Mezi Krajem a Nemocnicí byla dne 5.11.2018 uzavřena Smlouva o poskytování 

veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za plnění závazku 
veřejné služby (dále jen „Smlouva o SOHZ PZS“), a to v souladu s usnesením 
Zastupitelstva Ústeckého kraje 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 PZS, 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“), ve znění dodatku č. 1 účinném ode dne 16. 5. 2018 a dodatku č. 2 účinném ode 
dne 6.11.2018. 

2. Vyrovnávací platba dle Smlouvy o SOHZ PZS je dotací ve smyslu § 10a odst. 1 písm. 
b) zákona, č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

3. Tato vyrovnávací platba (dále též „Dotace“) je určená na provozní náklady služby 
protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice (dále jen „PZS“), případně na 
odpovídající podíl nákladů společných službě PZS. 

 

Článek I. 
Předmět smlouvy, účel a výše Dotace 

1. Účelem Dotace je zajistit službu obecného hospodářského významu poskytnutím 
PZS  jako veřejné služby v období od 1. 1.2020 do 31. 12. 2020, v souladu 
s ustanovením § 89a - §89e zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních 
službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“). 

2. Za zabezpečení provozu PZS v rozsahu stanoveném Zákonem a vyhláškou 
č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení 
zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění pozdějších 
předpisů a č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení 
zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů, náleží Nemocnici vyrovnávací 
Dotace za celé smluvní období od  1. 1.2020 do 31. 12. 2020. Plán nákladů a výnosů 
provozu PZS na uvedené období je uveden v Žádosti o poskytnutí Dotace 
(vyrovnávací platby) která tvoří přílohu č. 2 a je nedílnou součástí této smlouvy.  

3. Žádost o poskytnutí Dotace (vyrovnávací platby) ze dne 28. 2. 2020 vedené pod JID: 
KUUK/039830/2020 (dále jen „Žádost“) v souladu se Smlouvou o SOHZ PZS dle 
odst. 2 tohoto článku, obsahuje odůvodnění Žádosti. Provozovatel prohlašuje, že 
veškeré předpokládané náklady, včetně nákladů na pořízení neinvestičního majetku, 
uvedené v Žádosti jsou účelné, hospodárné a nezbytné pro výkon služby PZS dle této 
smlouvy a Smlouvy o SOHZ PZS. 

4. Předpokládaná roční Dotace ve výši 18 123 000 Kč je nejvýše přípustná a 
nepřekročitelná. Dotace je poskytnuta za podmínky, že ji provozovatel stanoveným 
způsobem použije nejpozději do 31. 12. 2020. 

5. Dotace je poskytnuta k pokrytí v Žádosti specifikovaných neinvestičních nákladů. 

6. Dotace je veřejnou podporou slučitelnou s vnitřním trhem, neboť je vyrovnávací 
platbou dle Smlouvy SOHZ.  
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7. 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 Nemocnici poskytnuta za účelem financování neinvestičních nákladů 
spojených s provozováním služby PZS v roce 2020, toto je zároveň doba, v níž má 
být stanoveného účelu dosaženo.  

2. Dotace je poskytnuta účelově a lze ji použít pouze na uznatelné náklady přímo 
související s financováním nákladů dle odst. 1. tohoto článku do doby uvedené v čl. I. 
odst. 2 této smlouvy. Výjimku tvoří mzdové náklady, které mohou být uhrazeny po 
stanoveném termínu použitelnosti Dotace, nejpozději však do 15. dne následujícího 
měsíce.  

Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky: 

a. vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti, 

b. vznikl Nemocnici v přímé souvislosti s provozem služby PZS v období dle čl. I. 
odst. 1 této smlouvy,  

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

d. zohledňuje skutečné výnosy, dosažené v souvislosti s poskytováním služby 
(zejména opravné položky k pohledávkám, tvořené dle platné legislativy a které 
jsou uznatelným nákladem v období jejich účtování). 

Neuznatelný náklad je jakýkoliv náklad, který nebyl vynaložen v přímé souvislosti 
s provozem PZS a dále to jsou: 

 

a. náklady na vymáhání pohledávek,  

b. odstupné ve smyslu zákoníku práce, 

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. 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, 

h. mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných 
službách a správě, mimořádné odměny, prémie, 



 

strana 4 / 11 

i. náklady, které nebyly uplatněny v rámci podané žádosti, na které nebyla dotace 
poskytnuta, které nebyly doplněny v rámci změny plánovaného rozpočtu písemně 
odsouhlaseným odborem ZD nebo schválené orgány Ústeckého kraje.  

 

 
3. Vyrovnávací platba na provozování služby PZS se vypočítává podle vzorce: VP = ZN 

– DV + PZ, kde VP znamená výši vyrovnávací platby, ZN jsou způsobilé náklady 
související s poskytovanou službou PZS a DV jsou veškeré dosažené výnosy 
související se službou PZS. 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 
souvisejících výnosů.  

4. Protialkoholní a protitoxikomanická záchytná služba je zdravotní službou, a ve smyslu 
§ 58 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, se jedná o plnění osvobozené od daně.  

5. Neinvestiční náklady spojené s jinými činnostmi Nemocnice, než je poskytování 
služby PZS musí být hrazeny výhradně z výnosů, spojených s jinými činnostmi 
Nemocnice, než je poskytování služby PZS. Na tyto náklady se vyrovnávací platba 
neposkytuje.  

6. Vyrovnávací platba dle článku I. odst. 2 této smlouvy bude uhrazena vždy měsíčně na 
základě faktury vystavené a doručené Nemocnicí Kraji.  

7. Faktura bude vystavena měsíčně v termínu do 25. dne následujícího měsíce 
po měsíci, ve kterém došlo k realizaci PZS, s výjimkou faktury za měsíc listopad, která 
bude vystavena do 10. prosince.  

8. Přílohou faktury bude měsíční výkaz o neinvestičních nákladech na PZS, jehož vzor 
je přílohou č. 3 této smlouvy 

9. Faktura bude splatná do 21 dnů od doručení Kraji a bude mít náležitosti daňového 
dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. 

10. V případě, že faktura nebude splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů nebo bude 
obsahovat nesprávné údaje, je Kraj oprávněn ji vrátit Nemocnici na doplnění nebo 
přepracování, aniž by byl v prodlení s její úhradou. Po doručení opravené či doplněné 
faktury začíná běžet nová lhůta splatnosti. 

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

12. Na uhrazenou platbu se vztahují příslušná ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Dále pak ustanovení zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, kdy 
se za porušení rozpočtové kázně považuje každé neoprávněné použití peněžních 
prostředků poskytnutých z rozpočtu Kraje v souvislosti s plněním závazků 
vyplývajících z této smlouvy. 
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Článek III. 

Práva a povinnosti Nemocnice 
 

1. Na základě této smlouvy vykonávat veškerou činnost související se zajištěním PZS 
pro spádové území Ústeckého kraje v rámci provozu s nezbytnou péčí směřující 
k zabránění ohrožení zdraví bezprostředně souvisejícího s akutní intoxikací a plnit 
povinnosti vyplývající z příslušných právních předpisů a z této smlouvy.  

2. Zajistit zejména následující činnosti v souladu s čl. III. odst. 1 této smlouvy:  

a) vyšetření, ošetření a pobyt na PZS po dobu nezbytně nutnou k odeznění akutní 
intoxikace u osob, pokud je odborným lékařským vyšetřením zjištěno, že 
ošetřené osoby nejsou ohroženy na životě selháním základních životních funkcí, 
ale pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky nekontrolují své chování, a tím 
bezprostředně ohrožují sebe nebo jiné osoby, veřejný pořádek nebo majetek, 
nebo jsou ve stavu vzbuzujícím veřejné pohoršení,  

b) vedení evidence ošetřených osob, které se podrobily ošetření a vedení příslušné 
zdravotnické dokumentace,  

c) výběr úhrady za poskytnutí služby PZS a vymáhání dlužných úhrad,  

d) oznamování ošetření osoby přijaté na PZS jejímu registrujícímu poskytovateli 
v oboru všeobecné praktické lékařství. Jde-li o osobu mladší 18 let, oznamování 
této skutečnosti také jejímu zákonnému zástupci, popřípadě jiné osobě 
odpovědné za její výchovu a též orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Jde-Ii o 
osobu s omezenou svéprávností nebo zbavenou svéprávnosti, oznamování této 
skutečnost opatrovníkovi určenému soudem, 

e) v rámci odborného lékařského vyšetření vždy provést kromě cíleného klinického 
vyšetření lékařem také vyšetření zjišťující přítomnost alkoholu u ošetřovaných 
osob, a to buď pomocí dechové zkoušky alkohol testerem umožňujícím 
provedené zkoušky zaznamenávat a archivovat, buď v počítači nebo přímo 
tiskem na papír, nebo odběrem vzorků biologického materiálu, přičemž 
naměřená hodnota, čas a způsob zjištění přítomnosti alkoholu musí být vždy 
řádně zaznamenány do zdravotnické dokumentace.  

3. Umožnit ošetřovaným osobám seznámit se s provozním řádem a jeho obsahem a 
s cenou za poskytnutí služby PZS.  

4. Stanovit minimální požadovanou úhradu za poskytnutí služby PZS osobě, která byla 
do PZS umístěna ve výši 3 000,-  Kč.  

5. Zajistit nutné technické a věcné vybavením PZS dle požadavků stanovených 
příslušnými právními předpisy.  

6. Doložit, a po celou délku trvání smlouvy mít platné oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 
podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.  

7. Spolupracovat s Krajem. V rámci umisťování osob v PZS dále spolupracovat se 
složkami IZS, zdravotnickou dopravní službou, Vojenskou policií, Vězeňskou službou, 
Obecní policií, obcemi, atd.  

8. Nemocnice prohlašuje, že Dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje: 

a) použít Dotaci za účelem financování neinvestičních nákladů spojených 
provozováním služby PZS, pro který byla Dotace poskytnuta, a to v souladu 
s podmínkami sjednanými v této smlouvě a Smlouvě o SOHZ PZS,  

b) Dotaci nepřevést na jiný subjekt,  
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c) nemocnice je plátcem DPH. DPH u přijatých plnění, která jsou současně 
způsobilými náklady při poskytování služby PZS, jsou taktéž způsobilým nákladem 
v případech, kdy není nárok na odpočet DPH na vstupu ve smyslu zákona č. 
253/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, 
že je přijaté plnění způsobilým nákladem pouze z alikvotní části, pak je DPH 
vztahující se k tomuto plnění způsobilá ze stejné alikvotní části. Pokud má 
provozovatel u přijatého plnění nárok na odpočet v poměrné části nebo ve výši dle 
koeficientu, bude způsobilým nákladem část oprávněně neuplatněné DPH dle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
V případě, že v rámci vypořádání DPH k 31. 12. dojde ke změně nároku na 
odpočet DPH, bude tato změna promítnuta i do souhrnného vyúčtování Dotace 
tak, aby pouze oprávněně neuplatněná DPH na vstupu byla způsobilým nákladem, 

d) 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 z hlediska nákladů a výnosů, tzn. 
provozovatel je povinen vést související výnosy a náklady s jednoznačnou vazbou 
k  službě PZS odděleně od ostatních nákladů a výnosů,  

e) vybírat úhrady za poskytnutou službu PZS a vymáhat dlužné úhrady,  

f) označovat originály účetních dokladů informací o tom, že služba PZS je 
financována Ústeckým krajem.  

9. Do 28. 2. 2021 předložit finanční vypořádání Dotace (dále též „souhrnné vyúčtování 
Dotace“), jehož součástí bude:  

a) údaje o skutečných nákladech spojených s provozem PZS, jejichž realizace měla 
být a skutečně byla financována z Dotace; 

b.) úplný výkaz zisku a ztrát za středisko/zakázku/aj./služby PZS,  

c.) výčet skutečných výnosů spojených s provozem PZS, v rozsahu výnosů od osob, 
kterým bylo ošetření v rámci PZS poskytnuto, a z hlediska případných výnosů od 
zdravotních pojišťoven,  

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

e.) specifikace ostatních neinvestičních nákladů spojených se službou PZS, které byly 
vynaloženy, a to včetně odůvodnění jejich účelnosti a hospodárnosti, 

f.) přehled pohledávek vzniklých v souvislosti s provozem PZS v členění: datum 
vzniku pohledávky, výše pohledávky, nacionále dlužníka, vývoj vymáhání 
pohledávky v čase, výše vytvořené opravné položky.  

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

11. Objednatel je oprávněn svým písemným pokynem během účinnosti této smlouvy, 
nejpozději však do 31. 1. následujícího roku, detailněji specifikovat výše uvedené 
náležitosti souhrnného vyúčtování Dotace tak, aby na jeho základě mohla být 
efektivně provedena kontrola řádného nakládání s prostředky Dotace v souladu 
s touto smlouvou a Smlouvou o SOHZ PZS. Splnění toho pokynu objednatele je pro 
provozovatele závazné. 

12. Umožnit pověřeným pracovníkům objednatele provádět kontrolu čerpání a využití 
prostředků Dotace v návaznosti na realizaci služby PZS a v této souvislosti jim 
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umožnit nahlížet do účetní evidence. Umožnit provádět kontrolu jak v průběhu, tak i 
po ukončení této smlouvy.  

13. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor zdravotnictví 
krajského úřadu o všech změnách týkajících se tohoto smluvního vztahu, včetně 
identifikace provozovatele nebo účelu Dotace.  

14. Vrátit nevyčerpanou část Dotace zpět na účet objednatele, z něhož mu byla 
poskytnuta v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než plánované 
náklady uvedené v Žádosti, současně s předložením souhrnného vyúčtování Dotace.  

15. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu s příslušnými právními předpisy, 
přičemž platí, že: 

 poskytnutí a čerpání Dotace podléhá kontrole zejména 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, 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 nakládání s poskytnutou Dotací), 

III. následná včetně účetní, 

 kontrolu provádí pověření zaměstnanci Krajského úřadu Ústeckého kraje, 

 Zastupitelstvo Ústeckého kraje v souladu s ustanovením § 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. 

16. Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jestliže se Nemocnice stala 
dotovaným zadavatelem ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 tohoto zákona a dodržovat 
v souvislosti s čerpáním Dotace veškeré další obecně závazné právní předpisy. 

17. Provozovatel je povinen s Krajem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči Úřadu 
pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi. 

18. 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. 
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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 provozovatel dopustí porušení rozpočtové kázně tím, že 
neoprávněně použije nebo zadrží poskytnutou Dotaci, bude objednatel postupovat dle 
§ 22 zákona č. 250/2000 Sb. a bude Nemocnici uložen odvod včetně penále za 
prodlení s odvodem ve výši stanovené platnými právními předpisy a v souvislosti 
s plněním závazků vyplývajících z této smlouvy, zejména v následujících případech:  

a) provozovatel čerpal vyrovnávací platbu, přičemž nezajistil provoz PZS 
v rozsahu stanoveném Smlouvou o SOHZ PZS,  

b) při výpočtu vyrovnávací platby provozovatel do výnosů nezahrnul jakékoliv 
ostatní finanční výnosy získané v souvislosti s provozem PZS,  

c) při výpočtu vyrovnávací platby provozovatel zahrnul do nákladů položky, 
které nesouvisí s provozem PZS a jejich uplatnění do nákladů je v rozporu 
se zněním této smlouvy.  

2. V případě, že provozovatel nezabezpečí provoz PZS v rozsahu stanoveném 
Smlouvou o SOHZ PZS a touto smlouvou, bude vyrovnávací platba uhrazena pouze 
za skutečnou dobu provozu PZS. Kraj je dále oprávněn za každý den porušení 
povinností uvedených v článku I. odst. 2 této smlouvy a ve Smlouvě o SOHZ PZS 
požadovat na provozovateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové výše měsíční 
vyrovnávací platby za každý den, ve kterém provozovatel nezabezpečil provoz PZS 
v celém rozsahu. Obdobně bude postupováno v případě, že provozovatel uvedl 
nepravdivé údaje pro výpočet čistých nákladů, uvedené v příloze č. 3. 

3. V případě dodatečného kontrolního zjištění objednatele v tom, že provozovatel 
nezabezpečil provoz PZS v celém rozsahu dle článku I. odst. 2 této smlouvy a přitom 
mu byla za dané období objednatelem uhrazena řádná faktura s příslušnou 
vyrovnávací platbou, může objednatel snížit vyrovnávací platbu v jakémkoliv dalším 
období a to ve výši odpovídající neoprávněně vyplacené vyrovnávací platby.  

4. Pokud Nemocnice předloží souhrnné 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 nákladů financovaných na základě této smlouvy, dopustí se 
Nemocnice porušení rozpočtové kázně až v případě, že nedoplní neúplné souhrnné 
vyúčtování Dotace ani po marném uplynutí náhradní lhůty 10 dnů ode dne doručení 
výzvy objednatele k nápravě. 

5. 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 souhrnného vyúčtování Dotace do 15 kalendářních dnů po lhůtě 
stanovené smlouvou – výše odvodu činí 0,05 %, 

b) předložení souhrnného vyúčtování Dotace do 30 kalendářních dnů po lhůtě 
stanovené smlouvou – výše odvodu činí 0,5 %, 

c) předložení doplněného souhrnného vyúčtování Dotace do 15 kalendářních dnů 
od uplynutí náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 4 tohoto 
článku – výše odvodu činí 0,1 %, 

d) předložení doplněného souhrnného vyúčtování Dotace do 30 kalendářních dnů 
od uplynutí náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 4 tohoto 
článku – výše odvodu činí 0,2 %, 
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e) nedodržení povinnosti vést Dotaci v odděleném účetnictví dle čl. III. odst. 8 písm. 
d) – výše odvodu činí 3 %, 

f) nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom, že 
služba je spolufinancována Ústeckým krajem – výše odvodu činí 0,1 %, 

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 %, 

i) nedodržení povinnosti publicity neumístěním tabulky se „sponzorským vzkazem“ 
na pořízeném majetku nebo v jeho bezprostřední blízkosti – výše odvodu činí 
0,5 % z výše Dotace použité na pořízení tohoto majetku. 

6. 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 za porušení méně závažné povinnosti uloží 
odvod nižší. Při porušení několika méně závažných povinností se odvody za 
porušení rozpočtové kázně sčítají. Odvody za porušení rozpočtové kázně lze uložit 
pouze do výše peněžních prostředků poskytnutých ke dni porušení rozpočtové 
kázně. Při podezření na porušení rozpočtové kázně může poskytovatel pozastavit 
poskytnutí peněžních prostředků, a to až do výše předpokládaného odvodu. Pokud 
krajský úřad uloží odvod za porušení rozpočtové kázně, v rozhodnutí uvede, že z 
uloženého odvodu bude odvedena pouze částka ve výši rozdílu mezi uloženým 
odvodem a peněžními prostředky neposkytnutými z důvodu podezření na porušení 
rozpočtové kázně. Pokud krajský úřad odvod neuloží, poskytovatel poskytne 
pozastavené peněžní prostředky příjemci.  

 

Článek V.  

Výpověď a zrušení smlouvy 

1. Kraj je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že provozovatel 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. 
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Článek VI. 

Publicita 
 
1. Provozovatel je povinen v případě informování sdělovacími prostředky o realizaci 

PZS uvést fakt, že tato služba je podpořena Ústeckým krajem (objednatelem). 

2. Na výstupech o realizaci PZS typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů 
uvede provozovatel skutečnost, že tuto službu podpořil Kraj (dále jen „Sponzorský 
vzkaz“) v provedení respektující logomanuál Kraje. Nemocnice podpisem smlouvy 
výslovně prohlašuje, že se s daným logomanuálem seznámila. 

3. Poskytovatel je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění Sponzorského 
vzkazu ke schválení objednateli, případně upravit návrh podle námitek objednatele 
a předložit ho objednateli ke konečnému schválení. Za objednatele schvaluje 
kontaktní osoba uvedená v označení smluvních stran.  

4. Nemocnice je povinna prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně 
po dobu 10 let:  

a) logo objednatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na – pozvánkách, 
programech a dalších tištěných materiálech souvisejících s realizací služby PZS, 

b) verbální prezentace objednatele v médiích a na tiskových konferencích 
pořádaných u příležitosti PZS, 

c) umístění reklamních panelů objednatele v místě konání prezentační akce u 
příležitosti realizace PZS prezentace objednatele moderátorem takové akce, 

d) v případě videoprojekce odvysílání videospotu objednatele na (celoplošné) 
obrazovce (videospot si provozovatel po domluvě vyzvedne u objednatele), 

e) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách 
souvisejících s realizací služby PZS. 

5. Logo Ústeckého kraje (objednatele) 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. Nemocnice 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 Kraj, který zároveň 
zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána Nemocnici do datové 
schránky ID 5gueuef / na e-mail: SekretariatKZ@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. 

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


 

strana 11 / 11 

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., správního řádu, případně 
příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 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 č.:…/28Z/2020 ze dne 20. 04. 2020. 

 

V Ústí nad Labem dne ………….. 

 

 

 

V Ústí nad Labem dne ………….. 

 

……………………………………………. ……………………………………………… 

objednatel: 
Ústecký kraj 
Oldřich Bubeníček, hejtman kraje 
 

provozovatel: 
Krajská zdravotní, a.s. 
Ing. Jiří Novák, předseda představenstva 
Mgr. Radek Scherfer, místopředseda 
představenstva 

 

 

 

 

Přílohy: 
Příloha č. 1 - Kopie výpisu z obchodního rejstříku provozovatelce  
Příloha č. 2 - Kopie žádosti o poskytnutí Dotace (vyrovnávací platby) bez příloh 2-9 
Příloha č. 3 – Vzor měsíčního výkazu o neinvestičních nákladech na PZS 
 

 


