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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 12.2

30. zasedání zastupitelstva konané dne 22. 6. 2020

Věc:
Problematika Nemocnice Litoměřice, a.s.

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Plnění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 27. 1. 2020 č. 016/26Z/2020 a usnesení Rady 
Ústeckého kraje ze dne 1. 4. 2020 č. 025/93R/2020.

Zvýšení základního kapitálu Krajské zdravotní, a. s. za účelem koupě obchodního závodu od Nemocnice 
Litoměřice, a.s.

Nákup obchodního závodu Nemocnice Litoměřice, a.s. Krajskou zdravotní, a.s. a. bezúplatný převod 
nemovitostí od Města Litoměřice pronajatých Nemocnici Litoměřice na Ústecký kraj Zvýšení základního 
kapitálu Krajské zdravotní, a. s. za účelem koupě obchodního závodu od Nemocnice Litoměřice, a.s. 

Nárok na rozpočet:
Zvýšení základního kapitálu společnosti Krajská zdravotní, a. s. ve výši 119.700 tis. Kč na nákup obchodního 
závodu Nemocnice Litoměřice a, s. se navrhuje financovat z prostředků investičního úvěru na roky 2017 - 
2022, kterým Ústecký kraj disponuje u České spořitelny, a. s. 

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 3. 6. 2020 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 052/100R/2020

Výbor Výbor pro zdravotnictví

Dne: 8. 6. 2020 Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 005/20ZDR/2020

Přílohy: 

12.2-1 Název: bod 12.2 priloha 1.pdf Odůvodnění předloženého materiálu U

12.2-2 Název: bod 12.2 priloha 2.pdf Shrnutí výsledku analýzy U

12.2-3 Název: bod 12.2 priloha 3.pdf Druhá aktualizace výsledku due 
diligence Nemocnice Litoměřice, a.s. U

12.2-4 Název: bod 12.2 priloha 4.pdf Záznamy z jednání pracovní skupiny U



12.2-5 Název: bod 12.2 priloha 5.pdf Záznamy z jednání pracovní skupiny 
– majetek U

12.2-6 Název: bod 12.2 priloha 6.pdf Smlouva o převodu nemovitých věcí U

12.2-7 Název: bod 12.2 priloha 7.pdf Due diligence Nemocnice Litoměřice, 
a.s. U

12.2-8 Název: bod 12.2 priloha 8 black.pdf
Znalecký posudek ze dne 17. 4. 2020 
zpracovaný znaleckým ústavem 
Grant Thornton Valuations, a.s.

U

12.2-9 Název: bod 12.2 priloha 9.pdf Smlouva o koupi závodu Nemocnice 
Litoměřice, a.s. U

12.2-10 Název: bod 12.2 priloha 10.pdf Žádost Nemocnice Litoměřice o 
souhlas se změnou příjemce dotací U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

předloženou informaci o plnění jednotlivých kroků a právních jednání v rámci realizace memoranda o 
společném záměru ohledně Nemocnice Litoměřice, „Finanční, právní, daňovou a účetní analýzu 
Nemocnice Litoměřice, a.s. a možnosti jejího začlenění do Krajské zdravotní, a.s.“ ze dne 20. 3.2020 
vypracovanou společností AGIS účetnictví a daně, a.s., včetně jejího shrnutí a aktualizace, informace z 
jednání pracovní skupiny k Realizaci memoranda o společném záměru ohledně nemocnice v Litoměřicích, 
výsledek ocenění obchodního závodu Nemocnice Litoměřice, a.s., dle znaleckého posudku ze dne 17. 4. 
2020 zpracovaného znaleckým ústavem Grant Thornton Valuations, a.s., včetně návrhu smlouvy o koupi 
obchodního závodu Nemocnice Litoměřice, a.s. dle příloh a důvodové zprávy předloženého materiálu

B) souhlasí

se změnou příjemce dotací přidělených z rozpočtu Ústeckého kraje, které obdržela Nemocnice Litoměřice 
v letech 2017 – 2019 na Krajskou zdravotní, a.s., a to u dotací podle smluv o poskytnutí dotace č.:
- 17/SML2753/SoPD/ZD investiční a neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje v celkové výši 5 110 
500,- Kč;
- 17/SML3339/SoPD/ZD investiční a neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje v celkové výši 2 080 
000,- KČ;
- 18/SML4656/SoPD/ZD investiční a neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje v celkové výši 7 110 
000,- Kč;
- 19/SML2876/SoPD/ZD neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje v celkové výši 546 100,- Kč;
- 19/SML2877/SoPD/ZD investiční a neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje v celkové výši 5 530 
100,- Kč

C) rozhoduje

1) dle § 36 písm. l) a m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jako „zákon o krajích“), o zvýšení majetkové účasti ve společnosti Krajská zdravotní, a.s. se sídlem 
Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13, IČ: 25488627, a to peněžitým vkladem ve výši 
119.700.000,- Kč s tím, že zvýšení základního kapitálu je jediným akcionářem realizováno za účelem 
koupě obchodního závodu od Nemocnice Litoměřice, a.s. a odpovídá výši ceny obchodního závodu 
zjištěné znaleckým posudkem č. 3461-53/2020 zpracovaným znaleckým ústavem Grant Thornton 
Valuations, a.s., ze dne 17. dubna 2020, a to vše za podmínky, že smlouva o koupi závodu nabude 



účinnosti,

2) dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů o 
uzavření Smlouvy o převodu nemovitých věcí tvořících areál nemocnice v Litoměřicích mezi Ústeckým 
krajem a městem Litoměřice, se sídlem Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, PSČ 412 01, IČ: 00263958 dle 
přílohy č. 6 tohoto usnesení,

3) dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů o 
přijetí daru (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od města Litoměřice, se sídlem Mírové 
náměstí 15/7, Litoměřice, PSČ 412 01, IČ: 00263958, a to:
- pozemek: p.č. 3876/3 o výměře 16 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 
komunikace, obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Litoměřice pro město Litoměřice, za podmínky zákazu zcizení na dobu 10 let a 
zřízení smluvního předkupního práva ve prospěch města Litoměřice.

D) provádí

v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a 
usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 6/5Z/2017 ze dne 29. 5. 2017, rozpočtové opatření – zvýšení 
rozpočtu Ústeckého kraje o částku 119 700 tis. Kč: financování – zvýšení o 119 700 tis. Kč – zapojení 
úvěru 2017 – 2022
kapitálové výdaje:
odbor ekonomický – zvýšení o částku 119 700 tis. Kč – nákup akcií Krajské zdravotní, a.s.

E) ukládá

Radě Ústeckého kraje, aby rozhodla ve věci jediného akcionáře společnosti Krajská zdravotní, a.s. dle § 
59 odst. 1 písm. j) zákona o krajích v rozsahu a za podmínek dle bodu C) 1) tohoto usnesení
T: 30. 6. 2020

Důvodová zpráva:
Předložený materiál řeší plnění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 016/26Z/2020 týkajícího se 
záměru realizace cílů memoranda o společném záměru ohledně nemocnice v Litoměřicích a následné 
zvýšení základního kapitálu společnosti Krajská zdravotní, a. s. za účelem koupě obchodního závodu 
Nemocnice Litoměřice, a. s.

Detailní odůvodnění předloženého materiálu je uvedeno v příloze č. 1.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Petr Severa,
vedoucí odboru zdravotnictví RSDr. Stanislav Rybák (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Petr Severa (vedoucí odboru)   Ing. Petr Severa 4. 6. 2020
2 Ing. Ladislav Drlý (uvolněný zastupitel)   Ing. Ladislav Drlý 4. 6. 2020

3 RSDr. Stanislav Rybák (uvolněný zastupitel)   RSDr. Stanislav Rybák 5. 6. 
2020

4 PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)   PhDr. Martin Klika MBA 6. 6. 
2020

Podpis zpracovatele:  Jindra Weisová 4. 6. 2020




