
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

Rada  Ústeckého kraje

Usnesení

z 95. schůze Rady Ústeckého kraje - V. volební období 2016 - 2020, konané dne 17.04.2020 
od 9:08 hodin do 10:05 hodin, v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 
3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 001/95R/2020
1.1 Zahájení - určení ověřovatelů zápisu a usnesení

Rada Ústeckého kraje po projednání

          schvaluje

ověřovatele zápisu a usnesení z 95. zasedání Rady Ústeckého kraje:

Jaroslava Komínka
Mgr. Ing. Miroslava Andrta

Usnesení č. 002/95R/2020
2.1 Schválení programu

Rada Ústeckého kraje po projednání

          schvaluje

upravený program 95. schůze Rady Ústeckého kraje v V. volebním období 2016 - 2020.

Usnesení č. 003/95R/2020
4.1 Změna zásad Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit Zásady fondu pro mimořádné události Ústeckého 
kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

B) ukládá

Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, aby dle návrhu v bodě A) tohoto 
usnesení předložil Zásady fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje ke schválení 
Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
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Termín: 20. 4. 2020

Usnesení č. 004/95R/2020
8.1 Financování strategických investičních potřeb společnosti KZ a.s..

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

dle § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 
(zákon o obchodních korporacích), ve věci jediného akcionáře v působnosti valné hromady 
společnosti Krajská zdravotní, a.s., se sídlem v Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 
401 13, IČO: 25488627, že bere na vědomí předloženou informace o poptávkovém řízení na 
poskytnutí investičního úvěru pro finanční krytí realizace strategických investic Krajské 
zdravotní a.s..

B) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. souhlasit
dle usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 025/8Z/2017 ze dne 23. 10. 2017 (Podmínky 
výkonu akcionářských práv ve vztahu ke společnosti Krajská zdravotní, a.s.), s uzavřením 
smlouvy o úvěru mezi Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 
114 07, IČO: 45317054 (poskytovatelem úvěru) a společností Krajská zdravotní, a.s. se 
sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, IČO: 25488627 ve znění dle 
přílohy č. 4 tohoto usnesení,

2. rozhodnout
dle ust. § 17 odst. 3 písm. d) a § 36 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o převzetí ručitelského závazku k zajištění úvěru 
poskytovaného Krajské zdravotní, a.s., na základě smlouvy o úvěru dle přílohy č. 4 tohoto 
usnesení, a o uzavření smlouvy o ručení se společností Komerční banka, a.s. se sídlem Praha 
1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, dle přílohy č. 5 tohoto usnesení.

C) ukládá

PhDr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstkovi a zástupci hejtmana Ústeckého kraje, 
předložit návrh dle bodu B) tohoto usnesení do Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 20. 4. 
2020

Usnesení č. 005/95R/2020
8.2 Revokace usnesení Rady Ústeckého kraje č. 005/94R/2020 Rozpočtová opatření 
Ústeckého kraje č. 5/2020/ZÚK - doplnění - úspory v dotační oblasti

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) revokuje

usnesení Rady Ústeckého kraje č. 005/94R/2020 ze dne 9. 4. 2020 v části B) příloha č. 2 
předloženého materiálu (Přehled finančních podpor poskytovaných Ústeckým krajem),

B) schvaluje

upravený Přehled finančních podpor poskytovaných Ústeckým krajem jako přílohu č. 1 
tohoto usnesení.

Usnesení č. 006/95R/2020
11.1 Dotace na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky pro dopravce 
veřejné dopravy
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Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. schválit
a) dotační program na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky pro dopravce 
veřejné dopravy v závazku veřejné služby k ochraně a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření 
onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení,
b) vzor žádosti o účelovou neinvestiční dotaci z dotačního programu na ochranné chemické 
prostředky a ochranné pomůcky pro dopravce veřejné dopravy v závazku veřejné služby k 
ochraně a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým 
koronavirem SARS-CoV-2 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení,
2. rozhodnout
o výjimce z čl. IX. odst. 1 Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí 
Ústeckým krajem tak, že hodnocení žádostí provede odbor dopravy a silničního hospodářství 
Krajského úřadu Ústeckého kraje.

B) ukládá

1. Jaroslavu Komínkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu A) 
tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 20. 4. 2020

2. Ing. Jindřichu Fraňkovi, vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství, zajistit 
vyhlášení (zveřejnění) dotačního programu na ochranné chemické prostředky a ochranné 
pomůcky pro dopravce veřejné dopravy v závazku veřejné služby k ochraně a prevenci 
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem 
SARS-CoV-2 a vzoru žádosti dle přílohy č. 1 a 2 tohoto usnesení na úřední desce a 
internetových stránkách Ústeckého kraje, za předpokladu schválení tohoto dotačního 
programu Zastupitelstvem Ústeckého kraje na zasedání dne 20. 4. 2020.
Termín: 21. 4. 2020

Usnesení č. 007/95R/2020
15.1 Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, příspěvková organizace – 
informace o nevyhovění žádosti Ústeckého kraje o převod pozemků z majetku státu a o 
spolupráci školy s Lesy ČR 

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

1. informaci o nevyhovění žádosti Ústeckého kraje o bezúplatný převod pozemků z majetku 
státu pro činnost Střední lesnické školy a Střední odborné školy, Šluknov, p. o., dle tohoto 
materiálu
2. informaci o podepsání Dodatku č. 1 a Přílohy Rámcové smlouvy o spolupráci při výuce v 
lesnictví uzavřené dne 10. 1. 2017 mezi Střední lesnickou školou a Střední odbornou školou, 
Šluknov, p. o., a Lesy České republiky, s. p., dle Přílohy č. 1 a 2 tohoto materiálu,

B) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje vzít na vědomí
1. informaci o nevyhovění žádosti Ústeckého kraje o bezúplatný převod pozemků z majetku 
státu pro činnost Střední lesnické školy a Střední odborné školy, Šluknov, p. o., dle tohoto 
materiálu
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2. informaci o podepsání Dodatku č. 1 a Přílohy Rámcové smlouvy o spolupráci při výuce v 
lesnictví uzavřené dne 10. 1. 2017 mezi Střední lesnickou školou a Střední odbornou školou, 
Šluknov, příspěvkovou organizací, a Lesy České republiky, státním podnikem, dle Přílohy č. 1 
a 2 tohoto materiálu

C) ukládá

Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu B) tohoto 
usnesení k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje

Termín: 20. 4. 2020

Usnesení č. 008/95R/2020
18.1 Oblastní charita Ústí nad Labem – poskytnutí individuální dotace

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

text smlouvy o spolupráci s Oblastní Charitou Ústí nad Labem a žádost o dotaci dle přílohy č. 
2 a 3 předloženého materiálu, 

B) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. vzít na vědomí
text smlouvy o spolupráci s Oblastní Charitou Ústí nad Labem a žádost o dotaci dle přílohy č. 
2 a 3 předloženého materiálu,

2. rozhodnout
dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení) ve znění pozdějších 
předpisů,
a v souladu s § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů, o poskytnutí neinvestiční dotace Oblastní charitě Ústí nad Labem, 
IČO 44225512, Štefánikova 246/1 400 01 Ústí nad Labem ve výši 1 276 290 Kč a o uzavření 
Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace za účelem zajištění provozu objektu v Hliňanech v 
souvislosti se zajištěním péče o osoby bez přístřeší a osoby vykázané z důvodu domácího 
násilí podle § 44 zákona o Policii České republiky, u nichž bylo diagnostikováno onemocnění 
COVID 19 způsobené novým koronavirem SARS CoV-2 a nebyly hospitalizovány, nebo jimž 
byla nařízena karanténa, dle upravené přílohy č. 1 tohoto usnesení,

3. uložit
Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, zajistit všechny potřebné úkony k 
uzavření smlouvy v termínu do 30. 4. 2020,

C) ukládá

Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Zastupitelstvu 
Ústeckého kraje návrh dle bodu B) tohoto usnesení.
Termín: 20. 4. 2020

Seznam příloh:

bod 4.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 003/95R/2020 Zásady Fondu pro mimořádné 
události Ústeckého kraje
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bod 8.1 příloha4.pdf k usnesení č. 004/95R/2020 Návrh smlouvy o úvěru včetně revizí 
ÚK zasláno do banky

bod 8.1 příloha5.pdf k usnesení č. 004/95R/2020 Návrh smlouvy o ručení včetně revizí 
ÚK zasláno do banky

bod 8.2 priloha 1.pdf k usnesení č. 005/95R/2020 Přehled finančních podpor 
poskytovaných Ústeckým krajem (z 
vlastních prostředků)

bod 11.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 006/95R/2020 Dotační program na ochranné 
chemické prostředky a ochranné 
pomůcky pro dopravce veřejné 
dopravy v závazku veřejné služby

bod 11.1 priloha 2.pdf k usnesení č. 006/95R/2020 Vzor žádosti o účelovou neinvestiční 
dotaci

bod 18.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 008/95R/2020 Smlouva o poskytnutí dotace 

5



Stránka 1 z 3 

 

Z Á S A D Y   
FONDU PRO MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI  

 ÚSTECKÉHO KRAJE 
   

     

Čl. 1 

Účel Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje 

 

1) Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje (dále jen „FMU“) je nástrojem rozpočtu 

kraje, jehož prostřednictvím je zabezpečováno financování výdajů souvisejících 

s krizovou situací nebo mimořádnou událostí a na odstraňování jejich následků, kterými 

jsou pro účely tohoto fondu:  

a) výdaje na uspokojení náhrad, na které vznikl nárok podle zákona č. 240/2000 

Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 240/2000 Sb.“), 

b) výdaje na uspokojení náhrad, na které vznikl nárok podle zákona č. 239/2000 

Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 239/2000 Sb.“), 

c) výdaje na odstranění následků krizové situace nebo mimořádné události,  

na jejichž uspokojení nevzniká nárok, ačkoliv byl vyhlášen krizový stav  

ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb.,  

d) výdaje na nákup materiálu, dlouhodobého majetku a služeb a materiální  

a finanční podporu (dary, dotace apod.) v rámci řešení krizových situací nebo 

mimořádných událostí ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb. a zákona č. 239/2000 

Sb., 

e) výdaje na nákup materiálu, dlouhodobého majetku a služeb a materiální  

a finanční podporu (dary, dotace apod.) v rámci řešení krizové situace nebo 

mimořádné události a na odstranění následků škodlivého působení sil a jevů 

vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, havárií, nehodou nebo 

vyvolaných jiným způsobem, které nejsou krizovou situací ani mimořádnou 

událostí ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb. a zákona č. 239/2000 Sb.,  

f) výdaje na nařízená krizová opatření, které je za stavu nebezpečí oprávněn 

nařídit hejtman ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb.,  

g) výdaje na provedení stanovených krizových opatření v podmínkách kraje, 

které za nouzového stavu a za stavu ohrožení státu zajišťuje hejtman, a které  

je oprávněn nařídit, pokud obdobná krizová opatření nebyla nařízena Vládou 

České republiky (dále jen „vládou“) ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb., 

h) výdaje na předfinancování náhrad krizových opatření nařízených vládou, 

ministerstvy a jinými ústředními správními úřady, 

i) výdaje na financování předcházení vzniku krizových situací nebo 

mimořádných událostí ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb. a zákona č. 239/2000 

Sb.,  

j) výdaje na financování prostředků humanitární pomoci při vyhlášených 

krizových stavech ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb. a nastalých mimořádných 

situacích ve smyslu zákona č. 239/2000 Sb.,              

 na území Ústeckého kraje, 

 na území jiných krajů České republiky,  

včetně výdajů na odstraňování vzniklých následků, 

bod 4.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 003/95R/2020
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k) výdaje na odstraňování vzniklých následků mimořádných událostí mimo území 

České republiky včetně výdajů na financování prostředků humanitární pomoci.       

 

Čl. 2 

Finanční zdroje FMU  
 

Finanční zdroje FMU tvoří: 

a) zůstatek finančních prostředků FMU  k 31. 12. předchozího roku, 

b) převod z rozpočtu Ústeckého kraje ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 písm. c) zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve výši schválené 

zastupitelstvem kraje, 

c) úroky z prostředků FMU uložených na bankovním účtu a výnosy z ostatních forem 

zhodnocení prostředku FMU, 

d) jiné finanční prostředky (dary, dotace, příspěvky od jiných subjektů), 

e) vratky poskytnutých nevyčerpaných finančních prostředků FMU, 

f) vratky neoprávněně čerpaných finančních prostředků FMU a finančních sankcí, 

 

Čl. 3 

Zásady hospodaření FMU 

 

1) Čerpat finanční prostředky z FMU lze pouze k účelu stanovenému těmito zásadami.  

O čerpání finančních prostředků k stanovenému účelu rozhoduje vždy příslušný orgán 

Ústeckého kraje. Věcná příslušnost k rozhodování o čerpání finančních prostředků se řídí 

podle určeného účelu. O uspokojení nároků, na které má příjemce právní nárok, rozhoduje 

orgán kraje určený v souladu se zákonem č. 240/2000 Sb. a zákonem č. 239/2000 Sb. 

2) V ostatních případech o čerpání prostředků z FMU na výdaje stanovené těmito zásadami 

rozhoduje orgán určený v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., zákon o krajích  

(krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů. V takových případech se prostředky 

poskytují na základě uzavřené smlouvy nebo na základě vystavené objednávky. 

3) Prostředky FMU se ukládají a sledují na samostatném bankovním účtu. Správu tohoto 

účtu zabezpečuje jako správce FMU Odbor kancelář hejtmana Ústeckého kraje,  

který zodpovídá za realizaci schválených převodů finančních prostředků. 

4) Obcím lze poskytnout z FMU prostředky na výdaje k řešení mimořádných událostí, vyjma 

prostředků, na které jim vznikne vůči Ústeckému kraji nárok pouze tehdy, doloží-li obec 

zřízení vlastního fondu/rezervy s obdobným účelem jako FMU Ústeckého kraje a svoji 

neschopnost pokrýt předmětné výdaje v důsledku jeho vyčerpání.  

5) Nedočerpané finanční prostředky vrací příjemce na účet FMU.  

6) Nevyčerpané finanční prostředky z rozpočtu FMU v běžném rozpočtovém období jsou 

převáděny do dalšího rozpočtového období, stávají se zdrojem rozpočtu FMU pro 

následující rozpočtové období. 

7) Prostředky FMU, jejich rozdělování, čerpání a účelnost využívání podléhá kontrolní 

činnosti prováděné odborem kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje. Každoročně  

je Zastupitelstvu Ústeckého kraje předkládána zpráva včetně přehledu o čerpání 

Prostředků z Fondu zpracovaná správcem FMU. Tato zpráva je předkládána spolu  

se zprávou o závěrečném účtu Ústeckého kraje za uplynulý kalendářní rok. 

8) Náklady na vedení účtu jdou k tíži FMU. 

9) Prostředky FMU lze zhodnocovat všemi nástroji, které Ústeckému kraji platná právní 

úprava připouští. 

10) Finanční prostředky dle čl. 1 odst. 1 písm. a) až k), lze čerpat v návaznosti na rozhodnutí 

příslušného orgánu Ústeckého kraje i dodatečně (ex post), to znamená, že budou  
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po schvalovacích procedurách podle těchto zásad uhrazeny z rozpočtu Ústeckého kraje  

a dodatečně, po uvolnění prostředků FMU ze zhodnocování, bude čerpání provedeno 

převodem z FMU do rozpočtu Ústeckého kraje.  

 

Čl. 4 

Závěrečná ustanovení 

 

1) Od zásad se lze odklonit pouze se souhlasem Zastupitelstva Ústeckého kraje. 

2) Zrušují se Zásady pro čerpání finančních prostředků z Fondu pro mimořádné události 

Ústeckého kraje schválené usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 011/16Z/2018  ze 

dne10. 12. 2018. 

3) Tyto zásady byly schváleny Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. dne 20. 4. 

2020 a nabývají účinnosti dne 20. 4. 2020. 

 

 

 

 

V Ústí nad Labem dne ………………………… 

 

 

 

 

…………………………               ………………………… 

     Oldřich Bubeníček                                                               PhDr. Martin Klika, MBA, DBA  

hejtman Ústeckého kraje                                                             1. náměstek hejtmana  

                                                                                                                                  Ústeckého kraje 
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 99025519977 
 registrační číslo 
 
Komer ční banka, a.s. , se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen „Banka “) 
 
a 
 

Právnická osoba  (dále jen „Klient “) 
Obchodní firma* / název**: Krajská zdravotní, a.s. 
Sídlo: Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem, 

Doručovací číslo: 401 13 
IČO: 25488627 
Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci, 
včetně spisové značky: 

zápis v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad 
Labem, oddíl B, vložka 1550 

     *je-li Klient zapsán v obchodním rejstříku;  **není-li Klient zapsán v obchodním rejstříku 
 
uzavírají podle § 2395 a následujících ustanovení z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, 
tuto smlouvu o úvěru (dále jen „Smlouva “). 
 

1. Úvodní ustanovení 
 
1.1 Banka se zavazuje poskytnout Klientovi Úvěr za podmínek stanovených touto Smlouvou.  
 
1.2 V souladu s § 1751 občanského zákoníku jsou nedílnou součástí této Smlouvy Všeobecné obchodní podmínky 

Banky (dále jen „Všeobecné podmínky “), Úvěrové podmínky pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 
(dále jen „Úvěrové podmínky “), příslušná Oznámení, tj. Pravidla. Podpisem této Smlouvy Klient potvrzuje, že se 
seznámil s obsahem a významem dokumentů uvedených v předchozí větě, jakož i dalších dokumentů, na které 
se ve Všeobecných podmínkách a Úvěrových podmínkách odkazuje, a výslovně s jejich zněním souhlasí. 
Podpisem této Smlouvy Klient potvrzuje, že se seznámil se zněním rozhodčí doložky obsažené v Úvěrových 
podmínkách a s touto rozhodčí doložkou a jejím obsahem souhlasí. 

 
Klient tímto prohlašuje, že ho Banka upozornila na ustanovení, která odkazují na shora uvedené dokumenty 
stojící mimo vlastní text Smlouvy a jejich význam mu byl dostatečně vysvětlen. Klient bere na vědomí, že je vázán 
nejen Smlouvou, ale i těmito dokumenty a bere na vědomí, že nesplnění povinností či podmínek uvedených 
v těchto dokumentech může mít stejné právní následky jako nesplnění povinností a podmínek vyplývajících ze 
Smlouvy.  

   
Klient bere na vědomí, že Banka je oprávněna nakládat s údaji podléhajícími bankovnímu tajemství způsobem dle 
článku 28 Všeobecných podmínek. Je-li Klient právnickou osobou, uděluje souhlas dle článku 28.3 Všeobecných 
podmínek. Pojmy s velkým počátečním písmenem mají v této Smlouvě význam stanovený v tomto dokumentu, 
Úvěrových podmínkách nebo ve Všeobecných podmínkách. 

Klient souhlasí s tím, že Banka je oprávněna započítávat své pohledávky za Klientem v rozsahu a způsobem 
stanoveným ve Všeobecných podmínkách. 

 
Na smluvní vztah založený na základě Smlouvy se vylučuje uplatnění ustanovení § 1799 a § 1800 občanského 
zákoníku o adhezních smlouvách.  

2. Úvěr 
 
2.1 Klient a Banka se dohodli, že Výše úvěru je Kč 1 000 000 000,00, slovy Jednamiliarda Kč. 
 

bod 8.1 příloha4.pdf k usnesení č. 004/95R/2020
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2.2 Klient je povinen použít Úvěr výhradně k následujícímu účelu: kofinancování strategických investi čních 
projekt ů v letech 2020 - 2023 : 
- „Nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a kardiochirurgie včetně vybavení v Masarykově nemocnici 

v Ústí nad Labem“, 
- „Obnova a doplnění vybavení Komplexního onkologického centra v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem“ 
- „Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a JIP v Nemocnici Děčín“ 
- „Nový pavilon Emergency, COS včetně JIP v Nemocnici Chomutov“. 

 
2.3 Banka bude evidovat svoji pohledávku za Klientem ze Smlouvy pod číslem 35-1817391557/0100, jako investi ční 

úvěr - municipální v K č. 
 

3. Čerpání 
 
3.1 Klient bude čerpat Úvěr postupně na základě dvou nebo více Žádostí.  
 

3.2 Klient je oprávněn požádat o poskytnutí Úvěru na základě řádně vyplněné Žádosti nejpozději do 31.8.2023. 
Pokud Klient nevyčerpá Úvěr ve lhůtě podle předcházející věty, jeho právo na poskytnutí nevyčerpané části 
Úvěru zaniká. V případě, že Banka po uplynutí lhůty podle první věty tohoto článku umožní Klientovi Čerpání, 
považuje se Čerpání za řádně poskytnuté podle této Smlouvy. 

 

3.3 Banka oznámí Klientovi zánik jeho práva na poskytnutí Úvěru, popřípadě jeho části, podle této Smlouvy do 20 
Obchodních dnů po uplynutí lhůty podle článku 3.2 této Smlouvy. 

 

3.4 Banka poskytne každé Čerpání, pokud jsou splněny Odkládací podmínky čerpání, nejpozději do 2 Obchodních 
dnů od doručení Žádosti, a to způsobem sjednaným pro příslušné Čerpání v této Smlouvě, jinak na účet uvedený 
Klientem v Žádosti. 

 

3.5 Klient je oprávněn požádat o Čerpání v jiné měně než v Měně úvěru. Nedohodne-li se Klient s Bankou předem 
jinak, pro přepočet měny Čerpání na Měnu úvěru se použije Kurz deviza prodej platný v den Čerpání. 

  

 Pokud je v této Smlouvě umožněno Čerpání na Běžný účet a Klient požádá o Čerpání v Měně úvěru na Běžný 
účet v jiné měně, pro přepočet se použije obdobně postup dle předchozí věty. Pokud Klient požádá o Čerpání v 
jiné měně než v Měně úvěru na Běžný účet, který je veden v Měně úvěru, Banka převede na Běžný účet částku v 
Měně úvěru stanovenou postupem dle druhé věty tohoto článku. 

 

3.6 Každé Čerpání je kromě podmínek uvedených v článku VI. Úvěrových podmínek podmíněno předložením 
dokladů prokazujících, že Úvěr bude čerpán za účelem stanoveným v této Smlouvě. 

 

4. Ceny za úv ěr 
 
4.1 Klient a Banka se dohodli, že vedle úhrad sjednaných v článku 5. této Smlouvy nebude Banka požadovat od 

Klienta další ceny za služby spojené s Úvěrem dle této Smlouvy. 
 

5. Úroková sazba  
 
5.1 Klient a Banka se dohodli, že úroková sazba bude pohyblivá a bude odpovídat součtu 1M PRIBOR a pevné 

odchylky ve výši mínus 0,052 % p. a. z jistiny Úvěru. 
 
5.2 Sjednaná pevná odchylka je neměnná po celou dobu trvání Úvěru za předpokladu, že Klient dodržuje podmínky 

této Smlouvy. 
 
5.3 V případě, že nastane Případ porušení, je Banka s výjimkou případu porušení dle článku XIII. Úvěrových 

podmínek, odst. 1.6, 1,7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.16 a 1.17 oprávněna zvýšit úrokovou sazbu sjednanou v této 
Smlouvě o 5,002,00 procentních bodů. V případech porušení dle článku XIII. Úvěrových podmínek, odst. 1.1 se 
za prodlení s úhradou považuje prodlení delší než 10 dnů. V případě porušení dle článku XIII. Úvěrových 
podmínek, odst. 1.3  se lhůta pro nápravu plnění povinnosti v délce 10 dnů počítá ode dne prokazatelného 
upozornění Bankou. 

 
Okomentoval(a): [AK1]: Navrhujeme tuto úpravu 
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6. Splácení jistiny a úhrada úrok ů 
 
6.1 a) Klient se zavazuje splatit Bance jistinu Úvěru ve výši Kč 1 000 000 000,00 způsobem podle článku 6.3 této 

Smlouvy v následujících splátkách: 
 

pořadí splátek Počet splátek termín splátky výše splátky v Kč 

První splátka 1 30.9.2023 11 905 000,00 

Splátky 2 až 83 82 Každý poslední den 
kalendářního měsíce od 
31.10.2023 do 31.7.2030 

11 905 000,00 

Poslední splátka 1 31.8.2030 11 885 000,00 

CELKEM 84  1 000 000 000,00 
 
 

 
b) Klient je oprávněn splatit jistinu Úvěru nebo její část předčasně.  
 

c) Pokud Klient nevyčerpá jistinu Úvěru do Výše úvěru a nevyčerpaná výše jistiny Úvěru  
i) dosahuje minimálně výše poslední splátky jistiny Úvěru, zkracuje se lhůta pro splacení jistiny Úvěru podle 

článku 6.1 této Smlouvy o poslední splátku, popřípadě v závislosti na výši nevyčerpané jistiny Úvěru 
o splátky předcházející poslední splátce jistiny Úvěru, popřípadě se poměrně sníží výše poslední splátky 
jistiny Úvěru takto zkrácené lhůty,  

ii) nedosahuje výše poslední splátky jistiny Úvěru, poslední splátka jistiny Úvěru se poměrně sníží 
o nevyčerpanou výši jistiny Úvěru. 

 

d) Ustanovení předcházejícího odstavce platí obdobně, pokud Klient uhradí část jistiny Úvěru předčasně nebo 
pokud Klient splatí kteroukoliv splátku jistiny Úvěru v částce vyšší, než je dohodnutá výše splátky jistiny Úvěru. 

 
 
6.2 Počínaje dnem Čerpání je Klient povinen hradit Bance úroky z jistiny Úvěru ve výši podle článku 5. této Smlouvy. 

Úroky budou hrazeny v Kč měsíčně, vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, způsobem 
uvedeným v článku 6.3 této Smlouvy.  

 

 Toto ustanovení neplatí pro poslední úhradu úroků, která bude provedena ke Dni splatnosti poslední splátky 
jistiny Úvěru. 

 
6.3 Banka je oprávněna provádět úhradu splátek jistiny Úvěru a úroků převodem z účtu Klienta číslo: 6532411/0100 v 

Kč vedeného u Banky bez dalšího souhlasu Klienta. Klient se zavazuje zajistit, aby v Den splatnosti byly na tomto 
účtu prostředky odpovídající výši splatné jistiny Úvěru, popřípadě splatných úroků. 

 

Pokud nebude možné provést úhradu splatných dluhů Klienta vůči Bance způsobem uvedeným v předcházejícím 
odstavci, je Klient povinen provést úhradu svých splatných dluhů vůči Bance jakoukoliv jinou formou. V takovém 
případě je Klient povinen předem dohodnout s Bankou identifikaci účtu, na který bude úhrada směrována. 

 
  

7. Zajišt ění úvěru 
 

 
7.1 Klient se zavazuje, že zabezpečí zajištění svých dluhů vůči Bance, které vznikly nebo mohou vzniknout 

v souvislosti s touto Smlouvou následovně: 
 

Forma zajištění: ručení 
 

Identifikace ručitele: Ústecký kraj, se sídlem: Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ 400 01, IČO: 
70892156. 
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8. Zvláštní ujednání  
 
8.1 Další odkládací podmínky prvního čerpání 

Nad rámec článku VI. odstavec 1 Úvěrových podmínek jsou pro první Čerpání sjednány následující Odkládací 
podmínky čerpání: 

 
8.1.1 Odkládací podmínkou čerpání je ověření Bankou, že tato Smlouva (včetně všech dokumentů, které tvoří součást 

Smlouvy) byla prostřednictvím registru smluv řádně uveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů. Klient se zavazuje odeslat tuto Smlouvu (včetně všech dokumentů, které 
tvoří její součást) k uveřejnění v registru smluv bez prodlení po jejím uzavření.  Klient se dále zavazuje, že Banka 
obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv zasílané správcem registru smluv na e-mailovou adresu Banky 
cap4070skp@kb.cz. Banka za tím účelem zašle Klientovi znění této Smlouvy (včetně všech dokumentů, které 
tvoří její součást) na e-mailovou adresu sekretariatKZ@kzcr.eu_______________ . 

 
8.1.2 Odkládací podmínkou čerpání je uzavření smlouvy o ručení mezi Ústeckým krajem, IČO 70892156, se sídlem 

Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ 400 01,  a Bankou dle článku 7.1 této Smlouvy. 
 
8.1.3 Odkládací podmínkou čerpání je ověření Bankou, že smlouva o ručení uzavřená mezi Bankou a Ústeckým 

krajem, IČO 70892156, se sídlem Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ 400 01, byla řádně uveřejněna 
prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Banka je oprávněna poskytnout Čerpání i bez tohoto ověření. 

 
 
8.2 Další odkládací podmínky každého čerpání 

Nad rámec článku VI. odstavec 2 Úvěrových podmínek jsou pro každé Čerpání sjednány následující Odkládací 
podmínky čerpání: 

 
8.2.1 Odkládací podmínkou prvního čerpání určeného na jednotlivý projekt financovaný z Úvěru je předložení 

následujících dokumentů: 
a)  rozpočet příslušného projektu s uvedením zdrojů financování včetně zdrojů z Úvěru; 
b)  smlouva o dílo na realizaci příslušného projektu uzavřené mezi Klientem a dodavatelem; 
c)  smlouva uzavřená mezi Klientem a Ústeckým krajem, IČO 70892156, o spolufinancování příslušného 

projektu. Za takovouto smlouvu je považována „Smlouva o poskytování veřejné služby a podmínkách 
poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby na období let 2017-2026; 

d) poslední účetní výkazy ve standardním rozsahu (měsíční či čtvrtletní), které prokáží dostatek vlastních zdrojů 
Klienta na realizaci příslušného projektu v rozsahu uvedeném v Bance předloženém rozpočtu projektu, 
případně prohlášení usnesení Ústeckého kraje, IČO 70892156, nebo jiný doklad prokazující pokrytí 
nedostatku vlastních zdrojů Klienta k financování příslušného projektu ze zdrojů poskytnutých Ústeckým 
krajem, IČO 70892156, ve formě a obsahu akceptovatelném pro Banku. Za takové usnesení je považováno 
usnesení zastupitelstva Ústeckého kraje č. 017/24Z/2019. 

 
8.2.2 Odkládací podmínkou každého čerpání je předložení dokladů: faktury nebo kupní smlouvy nebo jiné doklady 

akceptovatelné pro Banku, kterými Klient prokáže účelovost Čerpání. Za akceptovatelné se považují doklady 
vztahující se k Čerpání, které splňují veškeré zákonné náležitosti. Čerpání bude provedeno na běžný účet Klienta. 
Čerpání bude provedeno ve výši 100 % fakturované částky včetně daně z přidané hodnoty. 
Klient je povinen požádat o Čerpání v měně dle předloženého dokladu. Čerpání nebude poskytnuto na zpětné 
proplacení již uhrazených dluhů Klienta. 
 

 
8.3 Další ujednání 
 
8.3.1 Klient poskytne Bance seznam osob oprávněných za Klienta podepisovat Žádosti a osob oprávněných za Klienta 

zasílat dokumenty prostřednictvím přímého bankovnictví, a dále vzory podpisů osob oprávněných za Klienta 
podepisovat Žádosti, a to na příslušném formuláři Banky (dále jen „Podpisový vzor ke Smlouv ě“). Klient může 
kdykoli provést změnu předložením nového Podpisového vzoru ke Smlouvě. Podpisový vzor ke Smlouvě a jeho 
změny jsou vůči Bance účinné počínaje Obchodním dnem následujícím po Obchodním dni, kdy Klient předložil 
Podpisový vzor ke Smlouvě Bance. V případě, že Klient nepodepisuje Podpisový vzor ke Smlouvě před 
zaměstnancem Banky a Podpisový vzor ke Smlouvě tak neobsahuje ověřovací doložku zaměstnance Banky, 
musí být podpis Klienta na Podpisovém vzoru ke Smlouvě úředně ověřen. 

 

Okomentoval(a): [AK2]: Navrhujeme toto doplnění. 

Okomentoval(a): [AK3]: Navrhujeme toto upřesnění. 
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8.3.2 Klient a Banka se dohodli, že dokumenty, které je Klient povinen předložit Bance dle této Smlouvy, může doručit 
Bance též prostřednictvím svého přímého bankovnictví. Ustanovení předchozí věty se nepoužije, jedná-li se o 
dokumenty, na jejichž základě vzniká zajištění dluhů z této Smlouvy nebo které musí být dle této Smlouvy 
předloženy v originále. Banka je oprávněna vyžádat si předložení originálu i v případě jiných dokumentů.  

 

Pokud v souladu s touto Smlouvou nebo na základě požadavku Banky musí být předkládané dokumenty opatřeny 
podpisem Klienta (v případě právnické osoby se rozumí podpisem statutárního orgánu Klienta) a takové 
dokumenty budou doručeny Bance prostřednictvím přímého bankovnictví Klientem (v případě právnické osoby se 
rozumí statutárním orgánem Klienta) nebo osobou k tomu výslovně zmocněnou Klientem na příslušném formuláři 
Banky, nemusejí být již opatřeny podpisem Klienta. 
 

Dokumenty budou prostřednictvím přímého bankovnictví zaslány ve formě naskenované kopie nebo v jiném 
formátu akceptovaném Bankou. 

 
8.3.3 Klient se zavazuje předkládat Bance následující finanční výkazy: 

a) výkazy v plném rozsahu rozvahy, výkazu zisků a ztrát a rozbor pohledávek a dluhů/závazků z obchodního 
styku Klienta do jejich splatnosti a po jejich splatnosti čtvrtletně – nejpozději do 30 dnů po skončení 
kalendářního čtvrtletí (s výjimkou konce příslušného účetního období); 

b) předběžné účetní výkazy v plném rozsahu rozvahy a výkazů zisků a ztrát a rozbor pohledávek a 
dluhů/závazků z obchodního styku Klienta do jejich splatnosti a po jejich splatnosti – do 90 dnů po skončení 
příslušného účetního období; 

c) účetní závěrku opatřenou podpisem Klienta, tj. finanční výkazy v plném rozsahu rozvahy, výkazu zisků a 
ztrát a její přílohu, včetně zprávy auditora a výroční zprávy, pokud ze zákona vyplývá pro Klienta povinnost 
ověření účetní závěrky auditorem – do 180 dnů po skončení příslušného účetního období;  

d) konsolidovanou účetní závěrku, pokud je Klient povinen podle platných právních předpisů takovou účetní 
závěrku vyhotovit. 

Klient, který v souladu s platnými právními předpisy vede daňovou evidenci, se zavazuje předkládat Bance 
namísto výkazů uvedených výše v tomto odstavci, kopii nebo stejnopis přiznání k dani z příjmu v listinné podobě 
opatřený podpisem Klienta, a to do 180 dnů po skončení příslušného zdaňovacího období, a dále pak přehled 
svých pohledávek a dluhů/závazků z obchodního styku, popřípadě další informace a doklady stanovené Bankou, 
a to bez zbytečného odkladu poté, co Banka Klienta o předložení přehledu pohledávek a dluhů/závazků, 
popřípadě jiných informací a dokladů požádá. 

 
8.3.4 Klient se zavazuje předkládat Bance kopii nebo stejnopis přiznání k dani z příjmů v listinné podobě, včetně jeho 

příloh, v souladu se z.č. 280/2009 Sb., daňovým řádem, ve znění pozdějších předpisů, a to do 180 dnů po 
skončení příslušného účetního období. Kopie nebo stejnopis přiznání k dani z příjmu v listinné podobě budou 
opatřeny podpisem Klienta. 

 
8.3.5 Klient a Banka sjednávají, že bez ohledu na jiná ustanovení Smlouvy, Úvěrových podmínek a Všeobecných 

podmínek Banka není oprávněna bez souhlasu Klienta provést úhradu dluhů Klienta vzniklých na základě a v 
souvislosti s touto Smlouvou z prostředků na jiných účtech, než je účet uvedený v článku 6.3 této Smlouvy. 

 
8.3.6 Klient a Banka sjednávají, že opatření podle článku XIII., odstavec 3 písmeno a), b), c) a d) Úvěrových podmínek 

je možné použít z důvodu Případu porušení uvedeného v článku XIII., písmeno 1.1 Úvěrových podmínek, pouze 
pokud se Klient dostane do prodlení s úhradou jakéhokoliv splatného peněžitého dluhu vzniklého na základě 
Smlouvy na dobu delší než 6 měsíců.  

 
8.3.7 Klient a Banka se dohodli, že Banka bude Klienta informovat o výši své pohledávky za Klientem z této Smlouvy 

oznámením o výši pohledávky (výpisem), a to následovně: 
 

Způsob zasílání výpisů: elektronicky. 
 

Četnost zasílání výpisů: měsíčně vždy k 1. dni kalendářního měsíce. 
 
 
8.4 Vylou čení aplikace nebo zm ěna úvěrových podmínek 
 
8.4.1 Klient a Banka se dohodli, že článek IV. odstavec 4. Úvěrových podmínek se mění následujícím způsobem: 

 

Pokud výše nesplaceného Úvěru z jakéhokoliv důvodu přesáhne Výši úvěru  stává se tato část jistiny Úvěru 
okamžitě splatnou. Do doby, než Klient splatí tuto část jistiny Úvěru, je Banka oprávněna požadovat z této částky 
úroky z prodlení ve výši 18 % p.av zákonné výši. 
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8.4.2 Klient a Banka se dohodli, že článek VIII. odstavec 5. Úvěrových podmínek se mění následujícím způsobem: 
   

Pokud se Klient ocitne v prodlení s vrácením jistiny nebo její splatné části, je povinen počínaje prvním dnem 
prodlení až do zaplacení platit Bance vedle úroků sjednaných ve Smlouvě úroky z prodlení z částky, s jejíž 
úhradou je v prodlení, ve výši 18 % p.aa to v zákonné výši. Banka může požadovat úrok z prodlení z částek, s 
jejichž úhradou je Klient v prodlení, ve výši určené v předcházející větě, a to počínaje prvním dnem prodlení až do 
doby zaplacení dlužné částky. Zaplacením úroků z prodlení není dotčena povinnost Klienta nahradit škodu, která 
Bance vznikla v důsledku prodlení Klienta. V případě, že Klient uhradí dlužnou částku do 5 kalendářních dnů po 
její splatnosti, jeho povinnost platit Bance úroky z prodlení zaniká. 
 

8.4.3 Klient a Banka se dohodli, že článek VIII. odstavec 9. Úvěrových podmínek se na vztahy mezi Klientem a Bankou 
upravené touto Smlouvou nepoužije. 

 
8.4.4 Klient a Banka se dohodli, že článek X., odstavec 2 Úvěrových podmínek se na vztahy mezi Klientem a Bankou 

upravené touto Smlouvou nepoužije. 
 

8.4.5 Klient a Banka se dohodli, že článek X., odstavec 4 Úvěrových podmínek se na vztahy mezi Klientem a Bankou 
upravené touto Smlouvou nepoužije. 

 
8.4.6 Klient a Banka se dohodli, že článek XIII. odst. 3 písm. f) Úvěrových podmínek se mění následujícím způsobem: 

 

f) nevydat prostředky Klienta na účtu uvedeném v článku 6.3 Smlouvy do výše veškerých nesplacených dluhů 
Klienta vůči Bance; 

 
8.4.7 Klient a Banka se dohodli, že článek 29.2 písm. e) Všeobecných podmínek se na vztahy mezi Klientem a Bankou 

upravené touto Smlouvou nepoužije. 
 
 
8.4.8 Klient a Banka se dohodli, že článek 30 Všeobecných podmínek se na vztahy mezi Klientem a Bankou upravené 

touto Smlouvou nepoužije. 
 

8.4.9 Klient a Banka se dohodli, že Sazebník se na vztahy mezi Klientem a Bankou upravené touto Smlouvou 
nepoužije. 

 

9. Závěrečná ustanovení 
 
9.1 Je-li Klientů více, jsou z této Smlouvy zavázáni společně a nerozdílně.  
 
9.2 Klient a Banka se dohodli, že písemnosti týkající se této Smlouvy (dále jen „Zásilky “) budou doručovány na 

adresu uvedenou níže v této Smlouvě nebo na adresu, kterou si po uzavření této Smlouvy písemně sdělí.  
 

Adresa pro zasílání Zásilek: 
 

a) Kontaktní adresa Klienta: Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 401 13 Ústí nad Labem 
 

b) Adresa Banky: Korporátní a Municipální bankovnictví - Ústí nad Labem, Bílinská 175/2, Ústí nad Labem, PSČ 
400 42. 

 
9.3 Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních a každá strana obdrží po jednom vyhotovení. 
 
9.4 Klient a Banka se dohodli, že Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky. 
 
9.5 Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření, účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv způsobem 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
 
  



κ 

 Smlouva o úv ěru 

 

Komerční banka, a. s., se sídlem:  
Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054 
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360 

7/7
DATUM ÚČINNOSTI ŠABLONY 19.8. 2019

VER F SMLUVER.DOT 17.4.202016.4.2020 8:03 DOP.3:54 ODP.1:30 ODP.
 

 

V Ústí nad Labem dne  
 
Krajská zdravotní, a.s. 
 
 
   _____________________________________________________________________  

vlastnoruční podpis 

Jméno: Ing. Ji ří Novák  
Funkce: předseda p ředstavenstva 
 
 
 
 
 
  _____________________________________________________________________  

vlastnoruční podpis 

Jméno: Mgr. Radek Scherfer 
Funkce: místop ředseda p ředstavenstva 
 
 
 
 
 
 

 

V Ústí nad Labem dne  
 
Komer ční banka, a.s. 
 
 
   _____________________________________________________________________  

vlastnoruční podpis 

Jméno: Ing. Marek Kasák 
Funkce: ředitel Korporátní divize 
 
 
 
 
 
  _____________________________________________________________________  

vlastnoruční podpis 

Jméno: Ing. Jana Ka čerová 
Funkce: bankovní poradce - Corporate 
 
 
 

 
Osobní údaje zkontroloval(a) dne  

Ing. Jana Ka čerová 
bankovní poradce - Corporate 
 
 
   _____________________________________________________________________  

vlastnoruční podpis zaměstnance Komerční banky, a.s. 
 

 
 
   _____________________________________________________________________  

vlastnoruční podpis 

Jméno: Ing. Jana Ka čerová 
Funkce: bankovní poradce - Corporate 
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Komer ční banka, a.s. , se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen „Banka “) 
 
a 
 

Obec / Kraj  (dále jen „Ručitel “) 
Název: Ústecký kraj 
Sídlo obecního / krajského úřadu: Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ 400 01 
IČO: 70892156 
    
 
uzavírají tuto Smlouvu o ručení reg. č. 10000760209 (dále jen „Smlouva “) k zajištění Dluhů, jak jsou specifikovány níže 
v této Smlouvě.  
 

1. Vymezení pojm ů 
 
1.1 Pojmy s velkým počátečním písmenem mají v této Smlouvě následující význam: 

 
„Den p řepočtu “ je den vzniku Dluhu nebo den jeho přepočtu na jinou měnu. 
 
„Dluh “ nebo „Dluhy “ jsou peněžité dluhy Klienta vůči Bance a veškeré jejich příslušenství, včetně dluhů 
odpovídajících nárokům Banky z odstoupení od níže uvedených smluv, a to:  
 

(b)
(a) budoucí dluhy 

 (i)1 právní důvod: Smlouva o úvěru 

  číslo smlouvy: 99025519977 
  výše jistiny dluhu: Kč 1 000 000 000,00 
  řádná konečná splatnost 31.8.2030 

(c)
(b) 

 
dluhy vzniklé vůči Bance z titulu vrácení bezdůvodného obohacení v případě eventuální neplatnosti 
některé z výše uvedených smluv 

  vzniklé nejpozději do: 28.2.2031 
  celková výše jistiny dluhů: Kč 1 000 000 000,00 

 
„Klient “ je  

 

Právnická osoba  
Obchodní firma* / název**: Krajská zdravotní, a.s. 
Sídlo: Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem, 

 Doručovací číslo: 401 13 
IČO: 25488627 
Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci, 
včetně spisové značky: 

zápis v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad 
Labem, oddíl B, vložka 1550 

     *je-li  zapsán v obchodním rejstříku;  **není-li  zapsán v obchodním rejstříku 
 

„Kurz “ je směnný kurz vyhlašovaný Bankou. 
 
„Oznámení “ jsou sdělení, ve kterých Banka stanoví technické aspekty a podmínky poskytování bankovních služeb, 
která je Banka oprávněna měnit. Oznámení Banka uveřejňuje v obchodních místech Banky, popřípadě na svých 
internetových stránkách. 
 

bod 8.1 příloha5.pdf k usnesení č. 004/95R/2020
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„Sazebník “ je přehled všech Bankou stanovených poplatků, ostatních cen a jiných plateb za bankovní služby nebo 
s nimi souvisejících, který Banka vydává a upravuje. Sazebník je k dispozici v obchodních místech Banky a ve 
zkrácené podobě též na internetových stránkách Banky. 

1.2 V případě, že kterýkoli z Dluhů bude vyjádřen v jiné měně než uvedené v článku 1.1, platí, že: (i) při změně měny 
Dluhu z právních důvodů mimo vůli smluvních stran (například při přechodu na EUR či při vydání rozsudku na jinou 
měnu, než na původní měnu Dluhu) nebo (ii) při vzniku budoucího Dluhu v jiné měně, než v původní měně Dluhu, 
platí, že Dluh je zajištěn do výše ekvivalentu v příslušné jiné měně podle kurzu devizového trhu České národní 
banky platného v Den přepočtu. Následující kurzové rozdíly se nezohledňují a předmětný Dluh bude zajištěn ve 
výši určené ke Dni přepočtu. 

 

2. Ručení 
 
2.1 Ručitel tímto prohlašuje a zavazuje se Bance, že uhradí kterýkoliv z Dluhů, pokud tento Dluh nebude po jeho 

splatnosti uhrazen Klientem. Závazek Ručitele podle předcházející věty bude splatný do 5 15 pracovních dnů ode 
dne doručení písemné výzvy Banky, nebude-li v takové výzvě stanovena lhůta delší, a to způsobem a na účet 
Banky podle předmětné výzvy. 

 
2.2 Písemná výzva Banky podle článku 2.1 této Smlouvy musí obsahovat určení výše nezaplacených Dluhů po 

splatnosti a částku, jejíž zaplacení Banka po Ručiteli z titulu jeho ručitelského závazku podle této Smlouvy 
požaduje.  

 
2.3 V případě částečného splacení Dluhů Klientem nebo třetí osobou se nesnižuje rozsah ručení dle této Smlouvy, 

zůstávají-li Dluhy nesplněny ve výši, v jaké jsou zajištěny ručením.  
 
2.4 Banka tímto Ručitele, jakož i jeho ručitelský závazek přijímá. 
 

3. Zvláštní ujednání 
 
3.1 Ručitel je povinen poskytnout Bance plnění z titulu této Smlouvy, pokud Banka k žádosti podle článku 2.1 této 

Smlouvy přiloží kopii dokumentu, kterým Banka vyzvala Klienta ke splacení splatných Dluhů. Ustanovení 
předcházející věty neplatí, pokud (i) podle platných právních předpisů není Banka před uplatněním nároků z této 
Smlouvy u Ručitele povinna vyzvat k plnění Klienta, (ii) Klientovi nebylo možné ani při vynaložení péče, kterou lze 
po Bance rozumně požadovat, výzvu k uhrazení splatných Dluhů doručit nebo (iii) Klient zemře nebo, je-li Klient 
právnickou osobou, zanikne nebo (iv) je-li nepochybné, že Klient Dluhy či některé z nich nesplatí. 

 
3.2 Ručitelský závazek Ručitele podle této Smlouvy se vztahuje na Dluh ze Smlouvy o úvěru č. 99025519977na 

všechny Dluhy. Banka je oprávněna podle svého uvážení rozhodnout, na úhradu jakého Dluhu bude plnění 
poskytnuté Ručitelem na základě této Smlouvy použito s tím, že vždy bude nejprve plněno v pořadí na jistinu, poté 
na úroky z prodlení a následně na smluvní pokuty či případné další poplatky..  

 

4. Práva a povinnosti smluvních stran 
 
4.1 Ručitel a Banka se dohodli, že pokud Ručitel neuhradí Bance některý ze svých závazků podle této Smlouvy, Banka 

je oprávněna provést úhradu takového závazku Ručitele z prostředků na účtech Ručitele vedených u Banky. 
K úhradě podle předcházející věty je Banka oprávněna použít i prostředky na vkladových účtech nebo vkladech 
vedených pro Ručitele u Banky, a to i před dohodnutým termínem splatnosti zůstatků na těchto vkladových účtech 
nebo vkladů. Banka je oprávněna provést úhradu svých splatných pohledávek i z debetního zůstatku do výše 
povoleného debetu na běžných účtech Ručitele u Banky. K těmto úhradám je Banka povinna získat výslovný 
předchozí písmenný souhlas Ručitele s řádnou specifikací účtu, ze kterého bude plněno a částky, která bude 
hrazena. 

 
4.2 Ručitel se zavazuje, že:  

a) bude řádně informovat Banku o všech skutečnostech, o kterých lze důvodně předpokládat, že mohou mít vliv 
na postavení Banky jako věřitele podle této Smlouvy, a to transakce s objemem vyšším než 1 mld. Kč; 

b) bude řádně platit veškeré daně, cla, poplatky a jiné obdobné platby požadované podle příslušných právních 
předpisů; 

Okomentoval(a): [AK1]: Ústecký kraj zaručuje pouze úvěr 
ve výší 1 mld. K4 dle dané smlouvy. 

Okomentoval(a): [AK2]: Ústecký kraj neakceptuje 
skutečnost, kdy by byl v horším postavení, než sám Klient u 
kterého je tato pravomoc Banky dána pouze k úvěrovému 
účtu. 
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c) po dobu existence svých závazků podle této Smlouvy nebude bez předchozího projednání s Bankou provádět 
žádnou činnost, která by mohla ohrozit řádné a včasné splnění jeho závazků podle této Smlouvy, zejména 
nebude přijímat závazky ať již podmíněné (např. ručení ve prospěch třetích osob) či nepodmíněné, které jsou 
s ohledem na jejich výši nepřiměřené jeho majetku, a to transakce s objemem vyšším než 1 mld. Kč; 

d) v případě, že dojde k uznání Dluhu Klientem, vysloví s tímto uznáním svůj souhlas s tím, že má právo učinit 
vlastní právní posouzení a vznést výhrady k uznání Dluhu Klientem; 

e) bude řádně a včas plnit své povinnosti ze smluv uzavřených s třetími osobami. 
 
4.3 Ručitel tímto prohlašuje ke dni uzavření této Smlouvy a ke každému dalšímu dni po dni uzavření této Smlouvy až 

do úplného splnění veškerých Dluhů, že: 
a) si není vědom žádné skutečnosti, např. soudního či jiného sporu, která by mohla mít vliv na řádné splnění 

závazků podle této Smlouvy; 
b) řádně uhradil veškeré daně, cla, poplatky a jiné obdobné platby požadované podle příslušných právních 

předpisů a ve vztahu k příslušným orgánům veřejné správy neexistují jakékoli daňové nedoplatky či 
rozhodnutí o posečkání daně, u kterých lze důvodně předpokládat, že mohou omezit ručitelský závazek dle 
této smlouvy; 

c) neexistují žádné další skutečnosti a informace, u kterých lze s ohledem na možné omezení ručitelského 
závazku důvodně předpokládat, že by je Banka s ohledem na obsah této Smlouvy měla znát; 

d) byl seznámen se zněním příslušné smlouvy o úvěru, popřípadě jiných smluv, na základě kterých vznikly Dluhy 
a podmínkami v nich uvedenými, včetně stanovení výše úroku a jeho případných změn a bere na vědomí a 
souhlasí s tím, že nedílnou součástí příslušné smlouvy o úvěru, popřípadě jiných smluv, na základě kterých 
vznikly Dluhy jsou i další dokumenty stojící mimo vlastní text příslušné smlouvy o úvěru, popřípadě jiných 
smluv, na základě kterých vznikly Dluhy, s jejichž obsahem a významem se seznámil, a s jejichž zněním 
souhlasí.  

 
4.4 Ručitel je povinen Banku písemně informovat o všech podstatných změnách ve skutečnostech týkajících se jeho 

osoby, zejména jeho jména a příjmení, případně názvu nebo obchodní firmy, adresy trvalého bydliště, případně 
sídla nebo adresy pro doručování, apod., a to nejdéle do 5 dnů od uskutečnění této změny. Nové údaje jsou vůči 
Bance účinné okamžikem, kdy jí budou řádně oznámeny. 

 
4.5 Ručitel souhlasí s tím, že Banka je oprávněna započíst splatnou peněžitou pohledávku Banky za Ručitelem proti 

jakékoli peněžité pohledávce Ručitele za Bankou bez ohledu na měnu pohledávky a právní vztah, ze kterého 
vyplývá. Ručitel souhlasí s tím, že Banka je oprávněna započíst své pohledávky i proti takovým pohledávkám 
Ručitele, které nejsou dosud splatné, které nelze postihnout výkonem rozhodnutí, které nelze uplatnit před soudem 
anebo které jsou promlčené. Za účelem započtení je Banka oprávněna provést konverzi jedné měny do druhé za 
použití Kurzu v souladu s článkem 1.2 této Smlouvy. 

 
4.6 Ručitel souhlasí s tím, že Banka je oprávněna i bez souhlasu Ručitele přijmout plnění nabídnuté třetí osobou za 

účelem splnění Dluhů a povinností Ručitele vůči Bance, a to včetně částečného plnění. 
 

5. Plnění p řijatá bankou 
 
5.1 Jakákoli plnění přijatá Bankou v souvislosti s touto Smlouvou je Banka oprávněna (i) použít na úhradu splatných 

Dluhů, s jejichž úhradou je Klient v prodlení, nebo (ii) zadržet do doby, než dojde k úplnému uhrazení Dluhů. 
 

6. Ostatní ujednání 
 
6.1 Veškeré platby, které Ručitel uskuteční podle Smlouvy, musí být prosty všech srážek. Pokud zákon ukládá Ručiteli 

srážky z jakékoliv takové platby, je Ručitel povinen zvýšit předmětnou částku tak, aby po odečtení srážek Banka 
obdržela částku rovnající se té, kterou měla obdržet podle Smlouvy. 

 
6.2 Pro případ, že plnění, které Banka obdrží na základě této Smlouvy, bude provedeno v jiné měně než v měně 

Dluhů, platí, že pro přepočet bude použit Kurz podle kurzovního lístku Banky platného v Den přepočtu, a to pro 
přepočet cizí měny na Kč Kurz deviza/valuta nákup a pro přepočet Kč na cizí měnu Kurz deviza/valuta prodej. 
Přepočet cizí měny na jinou cizí měnu bude proveden přes Kč způsobem uvedeným v předcházející větě tohoto 
článku.  

 
6.3 Banka a Ručitel se dohodli, že písemnosti týkající se této Smlouvy (dále jen „Zásilky “) budou doručovány na 

adresu uvedenou níže v této Smlouvě nebo na adresu, kterou si po uzavření této Smlouvy písemně sdělí. Zásilky je 

Okomentoval(a): [AK3]: navrhujeme toto doplnění 

Okomentoval(a): [AK4]: navrhujeme toto upřesnění 
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možné doručovat osobně, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, kurýrní službou nebo jiným 
dohodnutým způsobem umožňujícím přepravu a prokazatelné doručení Zásilky. Tam, kde se tak Ručitel s Bankou 
v této Smlouvě dohodli, mohou být Zásilky doručovány faxem nebo prostřednictvím elektronické pošty.  

 
Adresa pro zasílání Zásilek: 
a) Kontaktní adresa Ručitele: Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ 400 01 
b) Adresa Banky:  Korporátní a Municipální bankovnictví- Ústí nad Labem, Bílinská 175/2, Ústí nad Labem, PSČ 
400 42 

 
6.4 Zásilky určené Bankou do vlastních rukou Ručitele jsou považovány za doručené okamžikem jejich převzetí. Zmaří-

li Ručitel doručení Zásilky, je za den doručení považován den vrácení Zásilky Bance, a to i tehdy, když se Ručitel o 
uložení Zásilky provozovatelem poštovních služeb nedozvěděl. Bez ohledu na výše uvedené jsou tyto Zásilky 
považovány za doručené nejpozději 10. pracovní den po jejich odeslání na území České republiky nebo 15. 
pracovní den po jejich odeslání do zahraničí. Ručitel zmaří doručení Zásilky, jestliže Zásilku odmítne převzít nebo 
si Zásilku nevyzvedne u provozovatele poštovních služeb v náhradní lhůtě, a dále pokud se Zásilka vrátí Bance 
jako nedoručitelná na kontaktní adresu Banky. 

 
6.5 Ostatní Zásilky se považují za doručené 3. pracovní den po jejich odeslání na území České republiky či 15. 

pracovní den po jejich odeslání do zahraničí. To však neplatí v případě, pokud se Banka dozví o doručení Zásilky 
před uplynutím této lhůty. 

 
6.6 Zásilky zaslané faxem se považují za doručené okamžikem potvrzení úspěšného odeslání generovaného 

přístrojem odesílatele. Zásilky zasílané prostřednictvím elektronické pošty se pak považují za doručené okamžikem 
oznámení o jejich přijetí serverem příjemce. 

 
6.7 Strany tímto na základě vzájemné dohody prodlužují promlčecí lhůtu pro výkon práv podle této Smlouvy, a to na 

dobu 10 let ode dne, kdy promlčecí lhůta začne běžet Prodloužení promlčecí lhůty podle první věty tohoto odstavce 
platí i ve vztahu k postupníkovi, pokud dojde k postoupení některé z pohledávek odpovídajících kterémukoli Dluhu.  

 

7. Smluvní pokuta 
 
7.1 Pokud Ručitel poruší smluvní povinnost podle článku 4.2 této Smlouvy, uhradí Bance smluvní pokutu ve výši Kč 

10 000,00., přičemž za řádné plnění dle 4.2 b) a e) je považováno plnění s maximálním prodlením do 6 měsíců od 
data splatnosti. 

 
7.2 Smluvní pokuta bude splatná 7. pracovní den ode dne doručení výzvy Banky k zaplacení smluvní pokuty Ručiteli. 

Před uplatněním nároku na smluvní pokutu může Banka poskytnout Ručiteli lhůtu k nápravě předmětného 
porušení, a to i opakovaně.  

 
7.3 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Banky na náhradu škody způsobené porušením povinnosti 

zajištěné smluvní pokutou, ani povinnost Ručitele předmětnou povinnost splnit, popřípadě povinnost hradit úroky z 
prodlení. 

 

8. Rozhodování spor ů 
8.1 Všechny spory vznikající ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností obecnými 

soudy České republiky. 
 

9. Závěrečná ustanovení  

9.1 Smlouva se řídí právním řádem České republiky.  

9.2 Jakékoliv změny nebo dodatky k této Smlouvě musí být učiněny písemnou formou a musí být podepsány oběma 
stranami. Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží 1 vyhotovení.  

9.3 Ručitel i Banka na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku a 
vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na své smluvní vztahy založené 
Smlouvou. Okomentoval(a): [AK5]: navrhujeme tuto úpravu, neboť 

Ústecký kraj je pouze v pozici ručitele a nemůže nést veškerá, 
až nepředstavitelná rizika. 
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9.4 Na smluvní vztah založený na základě této Smlouvy se vylučuje uplatnění ustanovení § 1799 a § 1800 z.č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, o adhezních smlouvách. 

9.5 Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny na základě platných právních předpisů tuto Smlouvu uzavřít a řádně 
plnit povinnosti v ní obsažené, aniž by k uzavření této Smlouvy bylo zapotřebí souhlasu třetí osoby, a pokud ano, 
prohlašují, že takový souhlas byl řádně udělen. 

9.6 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
způsobem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Ručitel se zavazuje odeslat 
tuto Smlouvu k uveřejnění v registru smluv bez prodlení po jejím uzavření. Ručitel se dále zavazuje, že Banka 
obdrží potvrzení o jejím uveřejnění v registru smluv zasílané správcem registru smluv na e-mailovou adresu Banky 
cap4070skp@kb.cz. Banka za tím účelem zašle Ručiteli znění této Smlouvy na jeho e-mailovou adresu 
_____________________. 

 
 
Ručitel prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti této Smlouvy předepsané příslušnými právními předpisy 
upravujícími postavení a činnost Ručitele, a zavazuje se uhradit Bance veškerou škodu způsobenou případným 
nesplněním zákonných podmínek platnosti této Smlouvy. Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením 
zastupitelstva č. _________________ přijatým na jeho/jejím zasedání konajícím se dne ______________. 
 
 
 
 

V Ústí nad Labem dne  
 
Ústecký kraj 
 
 
  
 _____________________________________________________________________  

vlastnoruční podpis 

Jméno: Old řich Bubení ček 
Funkce: hejtman 
 

 

V Ústí nad Labem dne  
 
Komer ční banka, a.s. 
 
 
  
 _____________________________________________________________________  

vlastnoruční podpis 

Jméno:  
Funkce:  
 
 

 
Osobní údaje zkontrolovala dne  

Ing. Jana Ka čerová 
bankovní poradce - Corporate 
 
 
  
 _____________________________________________________________________  

vlastnoruční podpis zaměstnance Komerční banky, a.s. 
 

 
 
  
 _____________________________________________________________________  

vlastnoruční podpis 

Jméno:  
Funkce:  
 
 

 
 



Přehled finančních podpor poskytovaných Ústeckým krajem (z vlastních prostředků)
v tis. Kč

1 333 650 -14 700 318 950

2 212 510 0 212 510

3 17 000 -1 948 15 052

4 Běžné výdaje 0 0

5 Kapitálové výdaje 16 000 -1 948 14 052

6 Běžné výdaje 1 000 1 000

7 Kapitálové výdaje 0 0

8 35 500 -20 500 15 000

9 Běžné výdaje 5 000 5 000

10 Kapitálové výdaje 25 500 -15 500 10 000

11 3 000 -3 000 0

12 2 000 -2 000 0

13 22 100 -6 500 15 600

14 6 500 6 500

15 7 000 -3 500 3 500

16 2 000 -1 000 1 000

17 2 000 -2 000 0

18 500 500

19 3 500 3 500

20 600 600

21 24 000 -9 000 15 000

22 10 000 10 000

23 3 000 -3 000 0

24 10 000 -5 000 5 000

25 1 000 -1 000 0

26 16 000 -2 500 13 500

27 500 -500 0

28 11 000 11 000

29 4 000 -2 000 2 000

30 500 500

31 73 600 -8 545 65 055

32 4 000 -184 3 816

33 1 500 -1 545 -45

34 1 200 -200 1 000

35 3 500 -2 216 1 284

36 3 400 -400 3 000

37 Běžné výdaje 10 000 -3 000 7 000

38 Kapitálové výdaje 40 000 40 000

39 Běžné výdaje 1 500 -1 000 500

40 Kapitálové výdaje 8 500 8 500

41 18 100 -19 752 -1 652

42 7 000 -7 000 0

Č.ř. Název

schválený 

rozpočet 

2020

úspora 
rozpočet 

po úspoře 

*

Regionální podpůrný fond ÚK - dotační programy

Oblast kancelář hejtmana

Dotační program pro jednotky sboru dobrovolných 

hasičů obcí a obecní policii

Podpory z RPF ÚK a FÚK celkem

Dotační program pro činnost ostatních složek IZS

Stipendijní program ÚK pro vysokoškoláky

Oblast regionálního rozvoje

Program obnovy venkova ÚK

Program podpory komunitního života v obcích na venkově-BV

Program na podporu vzniku a propagace audiovizuální tvorby v ÚK 

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

Motivační program pro střední odborné školství - stipendium pro vybrané obory

Sport 

Prevence rizikového chování v ÚK

Volný čas

Mimoškolní výchova žáků - PAŽIT

Oblast zdravotnictví

Stipendium pro žáky středních škol nezřizovaných ÚK

Oblast kultury a památkové péče

Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních 

těles působících v ÚK

Programy podpory regionální kulturní činnosti

Program na záchranu a obnovu kulturních památek

Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející 

kulturní krajinu

Oblast sociálních věcí

Podpora ÚK v oblasti prorodinných aktivit 

Podpora ÚK na sociální služby  - malý dotační program

Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky 

Strategie podpory rozvoje dobrovolnictví v ÚK

Podpora vybraných služeb zdravotní péče

Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků v ÚK (stipendijní program)

Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí

Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v ÚK (stipendijní program)

Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel ÚK

Podpora kvality pracovních podmínek a prostředí 

zdravotnického personálu u poskytovatelů lůžkové 

péče na území ÚK

Oblast životního prostředí a zemědělství 

Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v ÚK

Podpora regionálního zdravotnictví - podpora zvýšení 

komfortu pacientů lůžkové péče, přístrojové 

vybavení

 1

bod 8.2 priloha 1.pdf k usnesení č. 005/95R/2020



Příloha 3

Č.ř. Název

schválený 

rozpočet 

2020

úspora 
rozpočet 

po úspoře 

*

43 Běžné výdaje 1 500 -1 500 0

44 Kapitálové výdaje 3 500 -4 201 -701

45
Rozvoj ekologické výchovy, 

vzdělávání a osvěty 
1 000 -1 070 -70

46 Rybářství a rybníkářství 600 -600 0

47 Obnova krajiny a biodiverzity 1 000 -1 096 -96

48 Podpora včelařů 2 500 -3 235 -735

49
Podpora záchranných stanic - 

BV
400 -400 0

50
Podpora záchranných stanic - 

KV
600 -650 -50

51 6 210 68 745 74 955

52 Kotlíková dotace kapitálové výdaje 1 010 -1 356 -346

53 běžné výdaje 2 000 2 000

54 kapitálové výdaje 2 000 2 000

55 Program Inovační vouchery běžné výdaje 1 200 1 200

56
Program na zmírnění následků koronaviru pro malé 

podnikatele a OSVČ
běžné výdaje 0 70 101 70 101

57 121 140 -14 700 106 440

58 32 050 -2 000 30 050

59 11 350 -2 000 9 350

60 Podpora vzdělávání UJEP UL Běžné výdaje 13 000 13 000

61 Finanční dar Policii ČR Běžné výdaje 2 000 2 000

62 Finanční dar Hasičskému záchrannému sboru ÚK Běžné výdaje 5 000 5 000

63 700 700

64 8 000 -3 200 4 800

65 8 000 -3 200 4 800

66 23 200 -6 500 16 700

67 16 200 -3 000 13 200

68 1 000 -500 500

69 2 700 2 700

70 3 000 -3 000 0

71 300 300

72 7 630 0 7 630

73 7 630 7 630

74 19 240 0 19 240

75 19 240 19 240

76 31 020 -3 000 28 020

77 běžné výdaje 13 000 13 000

78 kapitálové výdaje 13 020 13 020

79 Mobility Innovation Hub běžné výdaje 5 000 -3 000 2 000

*

V Ústí nad Labem dne: 17. 4. 2020, zpracoval odbor ekonomický

Fond ÚK - individální dotace

Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských 

oblastí ÚK na období let 2014 -20

Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK na období 

2017 - 2020

Oblast strategie, přípravy a realizace projektů

Podpora začínajících podnikatelů

Oblast kultury a památkové péče

Oblast kancelář hejtmana

Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic ÚK

SH ČMS ÚK - podpora činnosti mladých hasičů v ÚK

Oblast regionálního rozvoje

Podpora činnosti destinačních managementů (České Švýcarsko, České středohoří, 

Krušné hory, Dolní Poohří)

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v ÚK

Atletika pro děti

Podpora hokeje a fotbalu - idividuální dotace

Výkonnostní sport

Podpora sokolských žup

záporné zůstatky rozpočtu po úspoře vycházejí tam, kde byla úspora provedena nad rámec schváleného rozpočtu 2020 tj. úspora 

zahrnuje také zůstatek minulých let.

Podpora k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v ÚK

Oblast dopravy a silničního hospodářství

Dopravní termínály - Litvínov, Klášterec nad Ohří - KV

Oblast strategie, přípravy a realizace projektů

Individuální dotace

 2
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 Ústecký kraj (dále také „Kraj“) na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.  

 XX/XXZ/2020 ze dne 20. 4. 2020 vyhlašuje dotační program na ochranné chemické prostředky 

a ochranné pomůcky pro dopravce veřejné dopravy v závazku veřejné služby k ochraně a 

prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem 

SARS-CoV-2. 

Program se řídí „Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí 

Ústeckým krajem“ (dále jen „Zásady“), schválenými usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje 

č. 013/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018. 

NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU 

„Dotační program na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky pro dopravce 

veřejné dopravy v závazku veřejné služby k ochraně a prevenci nebezpečí vzniku a 

rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2“ 

 

SPECIFIKACE DOTAČNÍHO PROGRAMU, DLE KONKRÉTNÍ 

OBLASTI PODPORY 

Podpora dopravců veřejné dopravy zajišťujících veřejné služby v přepravě cestujících podle § 

3 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále ,,Zákon o veřejných službách“). 

ÚČEL PODPORY 

Účelová neinvestiční dotace je určena na úhradu zajištění ochranných chemických prostředků 

a ochranných pomůcek a služeb spojených s desinfekcí prostoru pro cestující ve vozidlech 

veřejné dopravy (uznatelné náklady). 

Ochrannými chemickými prostředky a ochrannými pomůckami se rozumí: 

- prostředky na mytí rukou pro personál a cestující, 

- desinfekční prostředky na desinfekci prostor pro cestující a personál, 

- ochranné roušky pro personál, případně jiné součásti oblečení potřebné pro snížení rizika 

nákazy a 

- obdobné prostředky a ochranné pomůcky. 

Personálem se pro účely tohoto dotačního programu rozumí pracovníci dopravce, kteří jsou při 

výkonu své funkce ve styku s cestující veřejností. 

 

Dotační program 
na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky pro 

dopravce veřejné dopravy v závazku veřejné služby 

bod 11.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 006/95R/2020
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SLEDOVANÝ ZÁMĚR:  

Ochrana a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým 

koronavirem SARS-CoV-2. 

DŮVODY PODPORY STANOVENÉHO ÚČELU 

Poskytnutí dotace Ministerstvem dopravy ČR z rozpočtu České republiky Ústeckému kraji a 

její následné poskytnutí dle stanovených podmínek způsobilým žadatelům na úhradu nákladů 

na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky pro dopravce veřejné dopravy v závazku 

veřejné služby k ochraně a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 

způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2. 

FORMA DOTACE 

Dotace bude poskytnuta na úhradu neinvestičních uznatelných nákladů spojených se 

zajištěním účelu podpory. 

PŘEDPOKLÁDANÝ CELKOVÝ OBJEM PENĚŽNÍCH 

PROSTŘEDKŮ VYČLENĚNÝCH KRAJEM NA STANOVENÝ 

ÚČEL 

2 552 000 Kč, účelově určené prostředky poskytnuté Ústeckému kraji ze státního rozpočtu 

INFORMACE O POVAZE DOTACE 

Finanční prostředky poskytnuté v tomto programu jsou slučitelnou podporou ve smyslu článku 

107 Smlouvy o fungování Evropské unie (Smlouva o založení Evropského společenství). 

Podpora je určena výlučně na zajištění služeb v rámci tzv. závazků veřejné přepravy cestujících 

podle Zákona o veřejných službách. Podpora spojená se zajištěním tzv. závazků veřejné služby 

v přepravě se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 

2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady 

(EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70, v platném znění (veřejná podpora, která naplňuje podmínky 

zmíněného nařízení, je slučitelná). Podporu spojenou se zajištěním zdravotní bezpečnosti 

veřejné dopravy, určenou na náklady spojené s pořízením dezinfekčních/ochranných 

prostředků či služeb prostorové dezinfekce lze považovat za podporu související se závazkem 

veřejné služby. 

VÝŠE DOTACE, VÝŠE SPOLUÚČASTI PŘÍJEMCE 

Maximální a minimální výše dotace není stanovena, stejně ani minimální spoluúčast. 

Vyčleněný objem prostředků ve výši 2 552 000 Kč bude rozdělen mezi oprávněné žadatele 

následujícím způsobem: 
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Kritéria pro výpočet přidělené výše dotace: 

Žadatelé o dotaci v žádosti uvedou počet zaměstnanců Zn, které zaměstnávají na území 

Ústeckého kraje v souvislosti s plněním smluv o veřejných službách pro města nebo pro kraj. 

Jednotliví dopravci v žádostech uvedou počty svých zaměstnanců dosahující u jednotlivých 

dopravců hodnot Z1, Z2, Z3, … obecně Zn. Dále dopravci požádají o částku dotace Dn, k níž 

budou schopni doložit dle dalších podmínek jednotlivé daňové doklady. Jednotliví dopravci 

budou žádat částky D1, D2, D3, … obecně Dn. 

Během hodnocení žádostí přídělce dotace vypočte celkový počet zaměstnanců Z (součet Z1, 

Z2, Z3, …) a k jednotlivým počtům zaměstnanců vypočte podíl žadatele na celkovém počtu 

zaměstnanců (Z1/Z, Z2/Z, Z3/Z, …), celkový součet podílů bude vždy 1,00.  

 

Každému dopravci bude nejprve přidělena částka Pn (P1, P2, P3, …) vypočtená jako X 

(prostředků k dispozici) krát poměr žadatele (např. Z1/Z) a takto každému žadateli až po Zn/Z. 

Pn = X . (Zn/Z) 

Pokud je přidělená částka Pn vyšší než žadatelem požadovaná dotace Dn, zůstává zbytek 

prostředků dotace k rozdělení do druhého výpočtového kroku a součet nerozdělená částka 

dotace se k dalšímu rozdělení označí jako Y. 

Pokud je přidělená částka Pn nižší než žadatelem požadovaná dotace Dn, přechází žadatel 

k rozdělení zbytku prostředků dotace do druhého výpočtového kroku, pokud do něj zbydou 

nějaké prostředky (součet zbytků k dalšímu rozdělení se označí jako Y). 

Druhé kolo rozdělení k dispozici k rozdělení í mezi oprávněné žadatele je částka Y Kč. 

Jednotliví dopravci (v druhém kole) v žádostech uvedli počty svých zaměstnanců dosahující u 

jednotlivých dopravců hodnot např. Z1, a Z3, … obecně Zn. Dále dopravci mají nepokrytou 

část dotace o částku dotace En, k níž budou schopni doložit dle dalších podmínek jednotlivé 

daňové doklady. Jednotliví dopravci budou mít dotací nepokryté částky např. E1 a E3, … 

obecně En. 

Během hodnocení žádostí přídělce dotace vypočte celkový počet zaměstnanců Z´ (součet Z1 a 

Z3) a jednotlivým počtům zaměstnancům vypočte podíl žadatele na dílčím počtu zaměstnanců 

(Z1/Z´, Z3/Z´), celkový součet podílů bude vždy 1,00.  

Zbylým dopravcům bude pak přidělena částka P´n (P´1, P´3, …) vypočtená jako Y (prostředků 

zbylo k dispozici) krát poměr žadatele (např. Z1/Z´) a takto každému zbylému žadateli. 

P´n = Y . (Zn/Z´) 

Pokud je přidělená částka žadateli Pn+P´n vyšší než žadatelem požadovaná dotace Dn, zůstává 

zbytek prostředků dotace k rozdělení do třetího výpočtového kroku … 

Pokud je přidělená částka žadateli Pn+P´n nižší než žadatelem požadovaná dotace Dn, přechází 

žadatel k rozdělení zbytku prostředků dotace do druhého výpočtového kroku, pokud do něj 

zbydou nějaké prostředky. 
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Třetí kolo a další kola by probíhala, dokud budou k dispozici  nějaké prostředky, stejným 

výpočetním způsobem, kdy se vždy zbylé prostředky rozdělí poměrem počtu zaměstnanců 

dosud neuspokojených žadatelů. Celková výše přidělené dotace dopravci bude součtem 

prostředků vypočtených v jednotlivých kolech výpočtu a nikdy nepřesáhne částku, o kterou 

žadatel žádal a kterou je schopen podložit doklady. 

OKRUH ZPŮSOBILÝCH ŽADATELŮ  

Dopravci veřejné dopravy zajišťující veřejné služby v přepravě cestujících podle § 3 Zákona 

o veřejných službách. 

Způsobilým žadatelem je i Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, jejíž 

žádost bude považována za žádost o příspěvek, a z důvodu transparentnosti a rovnosti rozdělení 

finančních prostředků na stanovený účel mezi jednotlivé dopravce bude zařazena též do 

hodnocení v rámci tohoto dotačního programu. 

LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI  

Žádosti budou přijímány v době od 22. května 2020 do 28. května 2020 (při podávání 

žádosti je rozhodující datum razítka pošty, v případě osobního doručení razítka podatelny 

Krajského úřadu Ústeckého kraje). 

STANOVENÍ KONZULTAČNÍHO MÍSTA NA KRAJSKÉM 

ÚŘADU ÚSTECKÉHO KRAJE 

Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem 

- odbor dopravy a silničního hospodářství 

kontaktní osoba: 

Václav Malec 

e-mail: malec.v@kr-ustecky.cz 

telefon: 475 657 567 

KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTI 

1. Soulad žádosti s vyhlášeným dotačním programem  

– v případě, že žádosti 

a) nesplňují podmínky uvedené v dotačním programu, 

b) zcela nesplňují uvedený účel podpory, 

 c) neobsahují všechny požadované povinné přílohy, 

d) žádost je podaná subjektem, který nespadá do okruhu způsobilých žadatelů 

budou z dalšího hodnocení vyřazeny. 

2. Soulad vynaložených nákladů s účelem požadované dotace 
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LHŮTA PRO ROZHODNUTÍ  O ŽÁDOSTI 

30. 6. 2020 

O poskytnutí dotace rozhoduje příslušný orgán kraje. 

Žadatelé budou o výsledcích dotačního řízení informováni prostřednictvím webových stránek 

Ústeckého kraje. 

DEN ZVEŘEJNĚNÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU  

21. dubna 2020 

POSTUP PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ 

Žadatel nejprve vyplní žádost v elektronické podobě, která je dostupná na webových stránkách 

Ústeckého kraje (www.kr-ustecky.cz/ bude doplněno). Dle instrukcí na webových stránkách 

tuto vytiskne, opatří razítkem a podpisem oprávněné osoby. Vytištěnou a podepsanou žádost 

následně doručí s povinnými přílohami uvedenými v bodě „Povinné přílohy k žádosti“, tohoto 

programu na Krajský úřad Ústeckého kraje. Lze provést i podání emailem se zaručeným 

elektronickým podpisem či prostřednictvím datové schránky. 

Na chybějící povinné přílohy Krajský úřad žadatele neupozorňuje! 

Písemnou žádost spolu se všemi přílohami je nutné sešít, aby nemohlo dojít ke ztrátě přílohy 

(přílohy musí být očíslované a ve stanoveném pořadí). 

Vytištěnou podobu žádosti v jednom podepsaném originále spolu s předepsanými přílohami 

lze: 

1. Zaslat poštou 

2. Podat osobně na podatelně Krajského úřadu Ústeckého kraje 

v zalepené obálce označené plným názvem žadatele o dotaci a jeho sídlem a poznámkou 

NEOTVÍRAT - „Dotace na ochranné chemické prostředky a ochranné 

pomůcky pro dopravce veřejné dopravy v závazku veřejné služby “  

Adresa doručení: 

Krajský úřad Ústeckého kraje 

Velká Hradební 3118/48 

400 02 Ústí nad Labem 

 

Emailem se zaručeným elektronickým podpisem případně zasílejte na adresu 

epodatelna@kr-ustecky.cz, v případě doručení datovou zprávou do datové schránky 

Ústeckého kraje (t9zbsva) 
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PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE 

Doložit poskytovateli dotace spolu se žádostí o dotaci podle vzoru stanoveného v příloze tohoto 

dotačního programu daňové doklady, tj. kopie faktur a paragonů za zajištění ochranných 

chemických prostředků a ochranných pomůcek a služeb spojených s desinfekcí prostoru pro 

cestující ve vozidlech veřejné dopravy, zakoupených žadateli, pokrývající celý rozsah 

požadované dotace (finanční vypořádání dotace).  

Přípustnými fakturami a paragony jsou faktury a paragony s datem zdanitelného plnění od 1. 

března 2020 do 30. dubna 2020.  

V rámci dotačního programu může žadatel podat maximálně 1 žádost. 

Souběh dotace s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje. 

 

Dotace bude poskytnuta na základě písemné Smlouvy o poskytnutí dotace v souladu se 

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

předpisů. To neplatí, pokud je způsobilým žadatelem příspěvková organizace kraje, které budou 

finanční prostředky poskytnuty příspěvkem zřizovatele. Znění textu smlouvy bude zasláno 

žadateli, kterému byla schválena dotace, na e-mailovou adresu a musí být akceptováno do 30 

dnů od jeho obdržení. Akceptováním znění smlouvy se rozumí zaslání žadatelem podepsaného 

návrhu smlouvy na Krajský úřad dle pokynů uvedených v zaslaném e-mailu. V případě 

nedodržení lhůty nárok na uzavření smlouvy zaniká a poskytovatel dotaci neposkytne. 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet příjemce dotace nejpozději 

do 15 kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy.  

Porušení některých podmínek dle dotační smlouvy může být klasifikováno jako porušení 

rozpočtové kázně v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. 

Na poskytnutí dotace není právní nárok. 

 

VZOR ŽÁDOSTI O DOTACI 

dle přílohy tohoto programu 

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI 

Nedílnou součástí žádosti o dotaci jsou následující přílohy: 

1. U právnických osob doklady osvědčující právní osobnost žadatele o dotaci (např. výpis 

z obchodního rejstříku) a další doklady (např. společenská smlouva, stanovy, statut, zřizovací 

listina). 

2. Doklady ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, současně 

s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele o Dotaci navenek (podepisování 

smluv), a to v kopii. 
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3. Doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační povinnost), 

a to v kopii.  

Přílohy 1 – 3 lze nahradit úplným výpisem z Veřejného rejstříku platného nejpozději 1 měsíc 

před podepsáním Žádosti o dotaci – v úplném výpise musí být aktuální informace, zejména 

název, sídlo, IČ, statutární zástupce vč. způsobu jednání (v jiném případě je nutné doložit jiné 

doklady dle bodů 1 – 3). 

4. Doklady o zřízení běžného účtu u  peněžního ústavu (smlouva) k číslu účtu uvedenému v žádosti 

o Dotaci, a to v kopii. 

5. Čestné prohlášení o skutečnosti, že:  

- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení, 

v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 

majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 

že majetek byl zcela nepostačující,  

- nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,  

- na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- vůči žadateli, ani vůči žádnému podniku ve skupině podniků (pokud je žadatel součástí skupiny 

podniků, se kterými je propojen, včetně podniků zahraničních), nebyl vystaven inkasní příkaz 

pro navrácení protiprávní a neslučitelné podpory, který dosud nebyl splacen, 

 a to v originále. 

6. Čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož 

skutková podstata souvisí s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, 

nebo trestný čin proti majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat 

statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či 

členem statutárního orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární 

orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, a to v originále. 

7. Čestné prohlášení o skutečnosti, že u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy 

sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě 

splatnosti, a to v originále. 

8. Čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním 

fondům, přičemž za závazky vůči státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu 

životního prostředí, Pozemkovému fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat 

posečkání úhrady dlužných závazků, a to v originále. 

9. Čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu Kraje, tzn. 

např., že bylo ve stanoveném termínu předloženo řádné vyúčtování v případě, že byly žadateli 

finanční prostředky v předchozích obdobích poskytnuty, a to v originále. 

10. Čestné prohlášení ve věci nároku na odpočet DPH v souvislosti s vynaloženými náklady, a to 

v originále. 

Povinnost doložení výše uvedených příloh neplatí pro žadatele, který je příspěvkovou organizací kraje. 

(Bude doplněna informace o zveřejnění vzorů příloh na webu kraje). 
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ŽÁDOST O DOTACI 
 

ŽADATEL –  ZÁKLADNÍ ÚDAJE  

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY: 

PRÁVNÍ FORMA: 

IČO: 

DIČ: 

ADRESA SÍDLA PRÁVNICKÉ OSOBY  

KRAJ: 

OKRES: 

OBEC: 

PSČ: 

ULICE: 

ČP/ČO: 

BANKOVNÍ, DAŇOVÉ ÚDAJE  

PENĚŽNÍ ÚSTAV (BANKA): 

PŘEDČÍSLÍ: 

ČÍSLO ÚČTU: 

KÓD BANKY: 

PLÁTCE DPH: 

ODPOČET DPH: 

 

bod 11.1 priloha 2.pdf k usnesení č. 006/95R/2020
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IDENTIFIKACE OSOB   

S PODÍLEM V PRÁVNICKÉ OSOBĚ ŽADATELE, 

V NICHŽ MÁ ŽADATEL PŘÍMÝ PODÍL A VÝŠE TOHOTO PODÍLU: 

Podílem je myšlen obchodní podíl dle zákona o obchodních korporací 

IDENTIFIKACE OSOB ZASTUPUJÍCÍCH ŽADATELE  

JMÉNO, PŘÍJMENÍ, TITUL: 

FUNKCE: 

TELEFONNÍ ČÍSLO: 

E-MAIL: 

PRÁVNÍ DŮVOD ZASTOUPENÍ: 

KONTAKTNÍ OSOBA  

JMÉNO, PŘIJMENÍ, TITUL: 

POZICE/FUNKCE: 

TELEFONNÍ ČÍSLO: 

E-MAIL: 

FINANCOVÁNÍ  

Počet zaměstnanců Zn, které žadatel zaměstnává na území Ústeckého kraje v souvislosti 

s plněním smluv o veřejných službách pro města nebo pro kraj: 

CELKOVÁ VÝŠE POŽADOVANÉ DOTACE (Kč): 

ÚČEL POŽADOVANÉ DOTACE (popište, co vás k žádosti vede): 

ODŮVODNĚNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 

PROHLÁŠENÍ, POTVRZENÍ ÚDAJŮ A PODPIS :  

Žadatel podpisem stvrzuje, že jsou k žádosti přiloženy daňové doklady – kopie faktur a 

paragonů a další poskytovatelem požadované přílohy žádosti. 
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ŽÁDOST VYPLNIL (JMÉNO A PŘÍJMENÍ): 

PROHLÁŠENÍ 

Žadatel potvrzuje, že tuto žádost o dotaci schválil a doporučil k předložení do dotačního 

programu Ústeckého kraje a potvrzuje pravdivost uváděných údajů. Zároveň prohlašuje, že 

souhlasí se zveřejněním uvedených identifikačních údajů v žádosti a výše poskytnuté dotace 

na webových stránkách internetového serveru Ústeckého kraje a se zařazením do databáze 

poskytovatele. 

JMÉNO, PŘÍJMENÍ, TITUL STATUTÁRNÍHO ZÁSTUPCE: 

DATUM, RAZÍTKO ORGANIZACE, PODPIS STATUTÁRNÍHO ZÁSTUPCE 

Pozn.: V případě zastoupení na základě plné moci se předloží plná moc. 

 

Nedílnou součástí žádosti o dotaci jsou následující přílohy: 

1. U právnických osob doklady osvědčující právní osobnost žadatele o dotaci (např. výpis 
z obchodního rejstříku) a další doklady (např. společenská smlouva, stanovy, statut, zřizovací 
listina). 

2. Doklady ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, současně 
s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele o Dotaci navenek 
(podepisování smluv), a to v kopii. 

3. Doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační povinnost), 
a to v kopii.  

Přílohy č. 1 – 3 lze nahradit úplným výpisem z Veřejného rejstříku platného nejpozději 1 měsíc před podepsáním 

Žádosti o dotaci – v úplném výpise musí být aktuální informace, zejména název, sídlo, IČ, statutární zástupce vč. 

způsobu jednání (v jiném případě je nutné doložit jiné doklady dle bodů 1 – 3). 

4. Doklady o zřízení běžného účtu u  peněžního ústavu (smlouva) k číslu účtu uvedenému v žádosti 
o Dotaci, a to v kopii. 

5. Čestné prohlášení o skutečnosti, že:  

- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení, 

v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
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majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 

že majetek byl zcela nepostačující,  

- nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,  

- na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 

- vůči žadateli, ani vůči žádnému podniku ve skupině podniků (pokud je žadatel součástí skupiny 

podniků, se kterými je propojen, včetně podniků zahraničních), nebyl vystaven inkasní příkaz 

pro navrácení protiprávní a neslučitelné podpory, který dosud nebyl splacen, 

 a to v originále. 

6. Čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož 
skutková podstata souvisí s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, 
nebo trestný čin proti majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat 
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či 
členem statutárního orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární 
orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, a to v originále. 

7. Čestné prohlášení o skutečnosti, že u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy 
sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po 
lhůtě splatnosti, a to v originále. 

8. Čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním 
fondům, přičemž za závazky vůči státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu 
životního prostředí, Pozemkovému fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat 
posečkání úhrady dlužných závazků, a to v originále. 

9. Čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu Kraje, tzn. 
např., že bylo ve stanoveném termínu předloženo řádné vyúčtování v případě, že byly žadateli 
finanční prostředky v předchozích obdobích poskytnuty, a to v originále. 

10. Čestné prohlášení ve věci nároku na odpočet DPH v souvislosti s vynaloženými náklady, a to 
v originále. 

Povinnost doložení výše uvedených příloh neplatí pro žadatele, který je příspěvkovou organizací kraje. 
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Krajský úřad 

Číslo smlouvy u Poskytovatele: VZOR  
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE 
uzavřená dle 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. Petra Kováčová 
E-mail/telefon: kovacova.p@kr-ustecky.cz/ 475 657 487 
IČ: 70892156 
DIČ: CZ70892156 
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: 30189-883028399/0800 
(dále jako „Poskytovatel“) 
 
a 
 
Příjemce: 
Oblastní charita Ústí nad Labem 
Sídlo: Štefánikova 246/1, 400 01 Ústí nad Labem - Klíše 
Zastoupený: Ing. Rostislavem Domorákem, ředitelem 
Kontaktní osoba: Ing. Rostislav Domorák  
E-mail/telefon: reditel@charitausti.cz / 731 402 494 
IČ: 44225512 
DIČ: --- 
Bank. spojení: Československá obchodní banka a.s. 
Číslo účtu:  267681271/0300 
(dále jako „Příjemce“) 
 
zapsaný v registru církví a náboženských společností v evidenci Ministerstva kultury ČR číslo 
8/1-05-729/2000 ze dne 29. 3. 2000. 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

bod 18.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 008/95R/2020
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SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE 
 

(dále v textu této smlouvy a v souvisejících ujednáních také jen „Smlouva“ 

nebo „smlouva“) 

 
Preambule 

 
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 013/13Z/2018 
ze dne 25. 6. 2018 schváleny Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních 
výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen „Zásady“). Smlouva se uzavírá v souladu 
s těmito Zásadami, které jsou pro příjemce závazné ve věcech touto Smlouvou neupravených. 
 
 

Článek I. 

Předmět smlouvy, účel a výše dotace 
 

1. Poskytovatel v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. xx/xx/2020 ze dne 
20. dubna 2020 poskytuje Příjemci ze svého rozpočtu neinvestiční dotaci ve výši 
1 276 290 Kč, která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č. ú. 
267681271/0300, za podmínky, že ji Příjemce stanoveným způsobem použije 
nejpozději do 3 měsíců od rozhodnutí o poskytnutí dotace.    

2. Dotace je poskytována na základě individuální žádosti o poskytnutí dotace ze dne 15. 4. 
2020. 

3. Dotace je poskytnuta účelově na úhradu nezbytných nákladů souvisejících s provozem 
objektu v Hliňanech, na základě smlouvy o spolupráci s příjemcem dotace, v souvislosti se 
zajištěním péče o osoby bez přístřeší a osoby vykázané z důvodu domácího násilí podle § 
44 zákona o Policii České republiky, u nichž bylo diagnostikováno onemocnění COVID 19 
způsobené novým koronavirem SARS CoV-2 a nebyly hospitalizovány, nebo jimž byla 
nařízena karanténa. 

4. Poskytnutí dotace na základě této Smlouvy nezakládá veřejnou podporu ve smyslu článku 
107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie.  

Článek II. 

Podmínky použití dotace, 
 doba, v níž má být dosaženo účelu,  

způsob poskytnutí dotace 
 

1. Dotace je Příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 Smlouvy za účelem dle čl. I. odst. 3 
Smlouvy, především na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením recepce objektu, 
distribuci stravy pro ubytované, zajištění úklid vnitřních prostor objektu aj. 
 

2.  Za způsobilý náklad je považován náklad vynaložený v termínu od 20. 4. 2020 
do 3 měsíců od rozhodnutí o poskytnutí dotace (termín realizace).  
 

3. Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této Smlouvy do 30 dnů ode dne uzavření této Smlouvy. 

 
 

Článek III. 
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Práva a povinnosti příjemce 
Porušení rozpočtové kázně 

 

Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje: 

a) Použít dotaci za účelem, pro který byla dotace poskytnuta, a v souladu s podmínkami 
sjednanými v této Smlouvě.  

b) Dotaci nepřevést na jiný subjekt.  

c) Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění 
odpočtu této daně. 

d) Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků.  

e) Vést přidělenou dotaci v účetnictví odděleně a vést účetnictví v souladu se zákonem 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je povinen 
jednotlivé originály účetních dokladů označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o výdaj 
hrazený na základě této Smlouvy. 

Příjemce je při vedení účetnictví povinen postupovat v souladu s příslušnými právními 
předpisy. 

f) Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití dotace, a to do 30 dnů od 
termínu ukončení realizace (článek II. odst. 2 této smlouvy). Spolu se závěrečnou 
zprávou je Příjemce povinen předložit finanční vypořádání dotace. Ze závažných 
důvodů může být termín předložení závěrečné zprávy nebo finančního vypořádání 
dotace na žádost Příjemce prodloužen, maximálně však o 10 kalendářních dnů.  

1) Závěrečná zpráva musí obsahovat: 

- označení Příjemce, 

- číslo dotace (číslo smlouvy u poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy), 

- popis realizace, 

- celkové zhodnocení, 

- finanční vypořádání dotace. 

2) Finanční vypořádání dotace musí obsahovat: 

- přehled všech nákladů a výnosů, 

- přehled všech nákladů aktivity hrazených z dotace, 

- přehled o prostředcích vrácených do rozpočtu poskytovatele, 

- výpis z odděleného účetnictví. 

g) Umožnit pověřeným pracovníkům Poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití 
prostředků dotace a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní evidence. 

h) Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet Poskytovatele, z něhož mu byla dotace 
poskytnuta v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady 
plánované, současně s předložením závěrečné zprávy. 

i) Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet Poskytovatele, z něhož byla dotace na 
stanovený účel poskytnuta, v případě, že provoz objektu nebude realizován, nejpozději 
do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně 
informovat Poskytovatele o vrácení dotace. 
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j) Při kontrole dodržování podmínek stanovených touto smlouvou se postupuje dle 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), ve znění pozdějších předpisů 

a č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„kontrolní řád“).  V případě neoprávněného použití nebo zadržení dotace se postupuje 

podle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“) o 

porušení rozpočtové kázně. V rámci veřejnosprávní kontroly bude kontrolováno 

dodržení veškerých podmínek čerpání dotace.  

k) Příjemce je povinen v souladu se zákonem o finanční kontrole a v souladu s kontrolním 

řádem, umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujících se k poskytnuté dotaci a 

poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito 

oprávněnými osobami jsou zaměstnanci odboru sociálních věcí a odboru kontroly 

Krajského úřadu Ústeckého kraje a přizvané osoby dle §6 kontrolního řádu. 

 
l) Příjemce je povinen veškeré změny týkající se tohoto smluvního vztahu písemně 

oznámit Poskytovateli, a to nejpozději do patnáctého dne kalendářního měsíce 

následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém k těmto změnám došlo. Z důvodů 

změn identifikačních/kontaktních údajů smluvních stran není nutné uzavírat dodatek 

ke Smlouvě.  

 
m) 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. 

 
n) V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení 

rozpočtové kázně dle ustanovení § 22 zákona o rozpočtových pravidlech, vrátit 
poskytovateli zpět dotaci ve výši částky neoprávněně použitých nebo zadržených 
prostředků včetně vyměřeného penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně 
použitých nebo zadržených prostředků na účet, ze kterého byla dotace poskytnuta.  

 
Článek IV.  

 
Výpověď a zrušení smlouvy 

 
1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že Příjemce porušil smluvní 

povinnost stanovenou touto Smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá 
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 30 dnů od doručení výpovědi. 

2. Smluvní strany mohou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů uvedených 
v § 167 odst. 1 správního řádu. 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 Ministerstvo financí ČR. 
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Článek V. 

 
Publicita 

1. Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků uvést fakt, že aktivita 
byla podpořena Ústeckým krajem (Poskytovatelem). 

 
2. Při propagaci aktivity typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede Příjemce 

skutečnost, že aktivitu podpořil Poskytovatel (dále „Sponzorský vzkaz“) v provedení 
respektující logomanuál Poskytovatele. Příjemce podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, 
že se s daným logomanuálem seznámil. 
 

3. Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu“ 
ke schválení Poskytovateli, případně upravit návrh podle námitek Poskytovatele 
a předložit ho poskytovateli ke konečnému schválení. Za poskytovatele rozhoduje 
kontaktní osoba uvedená v označení smluvních stran. 
 

4. Příjemce je povinen prezentovat Poskytovatele, a to nejméně do 31. 12. 2020. 
 

5. Logo Kraje 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 VI. 

Ostatní ujednání 

1. Tuto Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných 
a číslovaných dodatků. 

2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní 
vyplývající příslušná ustanovení správního řádu, případně příslušná ustanovení 
občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 správního řádu. Spory z právních 
poměrů při poskytnutí dotace podle této smlouvy rozhoduje Ministerstvo financí.  

 
3.  Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména/názvu (obchodní firmy), sídla/adresy a výše 

poskytnuté dotace a se zápisem těchto údajů do veřejně přístupného informačního registru 
vedeného Krajským úřadem Ústeckého kraje.  

 
 
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž 

Poskytovatel obdrží jedno vyhotovení a Příjemce obdrží jedno vyhotovení. 
 
5. 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. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů 
obsažených v této Smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. 
disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních 
údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na 
tom, že uveřejnění v registru smluv provede Poskytovatel, který zároveň zajistí, aby 



 

strana 6 / 6 

informace o uveřejnění této Smlouvy byla zaslána příjemci na e-mail: 
reditel@charitausti.cz. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.  

 
6.  Poskytovatel potvrzuje, že o poskytnutí dotace a o uzavření této Smlouvy bylo rozhodnuto  
     Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. …… ze dne 20. 4. 2020.  

 
 
 

V Ústí nad Labem dne ………………… 

 

V ………………… dne ……………….. 

………………………………………. ……………………………………………… 

Poskytovatel 
Ústecký kraj 
Oldřich Bubeníček 
hejtman Ústeckého kraje 
 
 

Příjemce 
Oblastní charita Ústí nad Labem   
Ing. Rostislav Domorák 
ředitel 
 

  


